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 مقدمه
از معاذیر اجراي قرارداد، اسابابی هساتند ااد در صاورت تحقا ، متعهاد از قیاد         منظور

مكلف بد جبران خسارت لرف مقابل نیست؛ بد بیان دیگار در صاورت    ،قرارداد آزاد شد 
 .(Perillo,2003, p.517 ) شود قرارداد، نقض آن تلقی نمی انجام ندادناثبات عذر قراردادي، 

هدف از شوند.  اي عام لرح می ي قرارداد در قالب نظریدال معاذیر اجرا در حقوق اامن
بصاِض خطارض    اي باراي تصيایو و توزیارض رتاایت     معاذیر قراردادي ایجااد زمیناد   ۀنظری

ن لرفین قرارداد است. نظر دادگاا  مبنای بار    میانشد   بینی )ریسك( وقوعض حوادثِ پیِ
بصشای از تعهادات    لارفین از تماام یاا   »پذیرش عذر قراردادي، ااشف از آن اسات ااد   

یافتد را استرداد انند و باراي   قراردادي بري شد  و ممكن است بتوانند پول یا مال انتقال
 «المثال( بگیرناد   )اجارت  اناد، خساارت   اارهایی اد تا قبل از رویداد ناگهانی انجاام داد  

(Stone, 2002, p.385). 
در لاول زماان    ،شاوند  مای  شمرد  ال اامن ةمریكا از خانواداهرچند حقوق انگلیس و 

وجود آمد  اسات. برخای ایان اختالفاات را ناشای از       دها ب اختالفاتی در آراي حقوقی آن
و نیز توجد بیشتر ایشان بد مالحظاات   1هاي ماهوي مریكا بد استداللانگا  بازتر حقوق »

 ,Nottage, 2008) اناد  دانساتد « اخالقی، اقتيادي، سیاسی، سازمانی یاا ساایر مالحظاات   

p.385). تاوان در آثاار    گر شد  اسات. مای   ین اختالفات در معاذیر قراردادي جلو ا یكی از
 ۀثیر مالحظات اقتياادي را بار نظریا   أنگارش درآمد  در باب تحلیل اقتيادي حقوق، ت بد

 .(Veljanovski, 2007, p.151)مریكا مالحظد ارد امعاذیر قراردادي در حقوق 
)و گااا   «Frustration»عنااوان عااام  باااال  اااامنمعاااذیر قااراردادي در نظااام  ۀنظریاا

Unexpected circumstancesن حقاوق انگلایس و   میاا شود. در برخی معااذیر   ( مطرح می
خاورد. در حقاوق    چشام مای   هایی بد ال تفاوت عنوان دو شاخو مهم نظام اامن دمریكا با

و عقایم شادن    (Impossibility) معاذیر قراردادي در قالب غیرممكن شدن ۀانگلیس نظری
عنوان  بامریكا سبب سومی ااما در حقوق  ،شود مطرح می (Frustration of Purpose) هدف

دو عاذر اول  »اسات.   فتاد شاد   پذیر (Impracticability  or Hardship) غیرقابل اجرا شدن
در  ،مربوط بد شارای  باازار نیسات    بیانگر حالتی هستند اد تغییر اوتاع و احوال عموماً

 (.Miceli, 1997, p.101) «رقابل اجرا شدن مربوط بد تغییر در شرای  بازار استمقابل، غی
مریكاا شااهد خلا     اانگلیس و  یحقوقآثار مقدماتی مهم دیگر این است اد در  ۀنكت

                                                           
 (.formal reasoning)در برابر استدالل شكلی ( substantive reasoning). استدالل ماهوي 1
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مثال برخی نویسندگان  رايمفاهیم و اصطالحات در باب معاذیر اجراي قرارداد هستیم. ب

و  «impossibility» شااااملرا در معناااایی عاااام « impracticability»مریكاااایی عناااوان ا
«impracticability»  و«frustration» برخای آثاار    دربرند. این درحالی اسات ااد    اار می دب

اماا   ،اناد  یك مفهاوم شامرد  شاد    « impracticability»و  «impossibility» ،مریكااحقوق 
دانند. همچنین اصطالح  می مریكا این سد اصطالح را مفاهیمی متمایزاآثار حقوق  بیشتر

«frustration» یكای از توابار خاود یعنای     گاا  معاادل  ، معاذیر است ۀاد عنوان عام نظری 
«frustration of purpose» در این شرای شود اد شناسایی منظور نویسند   اار برد  می دب 

معاذیر قراردادي و یافتن نقاط افتراق و اشتراك  ةدربار ۀرو مطالع این از بسیار دشوار است. 
تا با تفكیاك   ارد  استتالش  ة مقالدنیاز بد دقت فراوان دارد. نویسند گفتد پیِمفاهیم 

ِ   هریك را تبیین نماید. یكی دیگر از دشواري ةاین عناوین، وجو  متمایزانند   هااي پای
ها اد با آثار حقوقی  است. آنروي این تحقی ، استصراج احكام مشترك معاذیر قراردادي 

نگارش آثار حقوقی در این نظام باا   ةدانند اد شیو خوبی می دب ،ال آشنا هستند نظام اامن
تاوان احكاام    نمای  اوقاتدانان ما متفاوت است و بسیاري از  و حقوق نهاینگارش فق ةشیو

ش شد  و دقی  مالحظد ارد. لاذا نویساند  تاال    شمارشصورت  دمشترك موتوعات را ب
 اسالمی بد بررسی احكام مشترك معاذیر قراردادي بپردازد.دانان  نمود  تا بد سبك حقوق

داناان   سرانجام اینكد با توجد بد لرح موتوعات معااذیر اجاراي قارارداد در آثاار حقاوق     
نماود  و محاور اصالی     خوددارياز لرح مفيل مباحث حقوق داخلی نگارند  اشورمان، 

در اداماۀ  ال و تطبی  آن با حقوق داخلی اسات.   دانان اامن حقوق هاي دیدگا بحث، لرح 
 نظاريض  مباانیض ؛ تاریصچاد و تحاوالت نظریاد    :مقالد بد این موتوعات پرداختد خواهد شد

عقایم  ؛ غیارممكن شادن   ؛مشترك معااذیر اجاراي قارارداد    احكام؛ قرارداداجراي  معاذیرض
 .غیرقابل اجرا شدن ؛شدن هدف

 تاريخچه و تحوالت
 Pacta sunt)االجرا بودن  الزماصل  ،ال ترین قواعد سنتی حاام بر قراردادها در اامن از مهم

servanda)  مطلاا  بااودن قاارارداد ۀنظریاا»و نیااز» (Doctrine of absolute contract)  یااا
 الوفاا باودن   الزممطل  بودن تعهدات قراردادي است اد بیان دیگاري از اصال    ،عبارتی دب

غیار   اگر قاراردادي ذاتااً  »قضات معتقد بودند اد  م1763ز سال باشد. تا پیِ ا میعقود 
یا خسارات عدم اجرا را بپاردازد،   ،بایست یا قرارداد را انجام دهد قانونی نباشد، متعهد می

، اجاراي  (Supervening events or contingency) بینی نشاد   گرچد در اثر رویدادهاي پیِ
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بنابراین باا وقاوع   (. Beatson, 2010, p.474) «شودقرارداد بسیار دشوار یا حتی غیر ممكن 
ارد، هرچند دادگا  حكم بد اجراي عاین   رویداد ناگهانی اد اجراي تعهد را غیرممكن می

وي  یادشاد ،  زیرا بر مبناي قواعد ،اما متعهد ملزم بد پرداخت خسارت بود ،داد تعهد نمی
شارولی باراي حفا      ،نماود  بینی  پیِبایست هنگام انعقاد قرارداد این رویدادها را  می

Paradine v Jane ةمثال در پروند (.Perillo, 2003, p.513 ) گنجاند حقوق خود می
9

 باوجود،  
جر را أاستفاد  از آن، دادگاا  مسات  نیافتن جر  از سوي دشمن و امكان أتيرف عین مست

(Macaulay, 1995, p.581) بهاا نماود   محكوم باد پرداخات اجاار    
ویكارد  توجیاد ایان ر   .3

توانند احتمال ایان رویاداد را    سصتگیراند این بود اد لرفین قرارداد در صورت تمایل می
ِ  (Stone, 2002, p.385) بینی انند و شروط مصاالف آن را درج نمایناد   پیِ  بینای  و پای

اند رویدادهاي ناگهاانی سابب انحاالل شاوند.      دلیل آن است اد لرفین نصواستد نكردن،
تعاذر   ۀاد در زمینا را نیز حامیانی داشت و ایشان آرایی  بیستمرن این دیدگا  حتی در ق

 (.Gordley, 2004, p.521) دانستند ال می انحراف از قواعد اامن ،شد صادر می
انحاالل قارارداد در اثار     گاا  عقود، بد الالق خویِ نماند و  الوفا بودن الزم ةاما قاعد

                                                           
2. [1647] EWHC KB J5, 82 ER 897 

 ؛شاود  مای  شامرد  ال  هاا در حقاوق قراردادهااي ااامن     ترین پروند  است اد این پروند  از مهم گفتنی
دانناد. یكای از    مطلا  باودن تعهادات قاراردادي را نیاز هماین پروناد  مای         ۀنظری ۀنحوي اد ریش بد

مسائولیت مطلا     ۀتااانون هاین نظاام حقاوقی نظریا     »نویساد:   یمریكایی در این بار  مادانان  حقوق
باشد  ال( ممكن است تنها نظام حقوقی  اجرا نیاورد  است. نظام حقوقی ما )اامن ۀقراردادي را بد مرحل

شاد   یید میأشدت ت مریكا بدااي را اعالم ارد  است. این نظرید در لول قرن نوزد  در  اد چنین نظرید
قارن هفادهم در   در ااد   Paradine ةداشت. ... دویست سال بعد از راي پروند مذهبی ۀریشاد بیشتر 

 «ها باودیم  در آراي دادگا مریكا شاهد تكرار همان مفهوم با ادبیات دیگر اانگلستان صادر شد  بود، در 
(Macaulay, 1995, p583). 
م بد ئاد تعهد قا آنجا اداز جملد  ؛ندا  وارد نمود هاییاستثنا اصل لزومها از زمان قدیم بر  البتد دادگا .  3

غیرقاانونی   ااد اصاطالحاً   آنجاا و نیاز   شد میمی محجور ئلور دا دیا ب ارد شصو بود  و متعهد فوت 
. براي مثال در پرونادة  (Treitel, 2003, p866)، متعهد از انجام تعهد معاف بود شود شدن خواند  می

Hyde v. The Dean of Windsor ([1560] Cro. Eliz. 552)  اد متعهدِ یك تعهدِ قائم بد شصو
قبل از اجراي تعهد فوت ارد  بود، قرارداد منحال اعاالم شاد و دادگاا  متعهاد را مسائول ندانسات        

(Macaulay, 1995, p589).  ین معناا  د اب ؛پذیرش تعذر نوعی بود هاترین این استثنا از مهمهمچنین
باراي متعهاد غیارممكن     اما اگر صرفاً ،شود می شمرد رممكن شود، تعذر نحو نوعی غی اد اگر تعهد بد

فقیهان امامید نیز تعاذر ناوعی را از معااذیر موجاد     . (Gordley, 2004, p522) شود، از معاذیر نیست
 .(330، ص4، ج1410 ،ی)عاملپذیرند  عنوان عذر موجد نمی دانند، اما تعذر شصيی را بد می
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تارین سابب تعاذر، غیارممكن      قادیمی بینی شد. اولین و  وقوع رویدادهاي ناگهانی پیِ

مای  ُ  این نظرید را بایاد در حقاوق ر   أشدن اجراي قرارداد است. برخی معتقدند اد منش
در را معااذیر قاراردادي    ۀنظریا  ریشاۀ در مقابال، برخای    (.op. cit, p.513) جستجو اارد 

 صارف  .(Beatson, 2010, p.473)دانناد   مای بد انحالل قراردادهاي دریاایی   مربوطمباحث 
غیرممكن شادن اجاراي تعهاد در حقاوق      ۀورود نظری أیی اد منشأ، رموتوعنظر از این 

، در گردیاد عقاود   الوفاا باودن   الزم ةبیشتر بر قاعد هايال و ورود استثنا قراردادهاي اامن
خواهان باغی را اجار  اارد تاا در    ،صادر شد. لی این دعوي Taylor v. Caldwell 4 دعوي

سوزي ازبین رفات و درنتیجاد، اجاراي     آتِ پیدر باغ اما  ،آن بد اجراي انسرت بپردازد
جر أجر( را مسائول جباران خساارات مسات    و)ما  د. دادگاا  خواناد   شانسرت غیرممكن 

لارفین از ابتاداي قارارداد    »زیارا   ،ندانست و دلیل آن را منحل شدن قرارداد اعالم اارد 
دانستند اد تعهدات قراردادي قابل اجرا نیست مگر اینكد موتوع وجود داشتد باشاد.   یم

قرارداد تابر این شرط تمنی است اد اگر تعذر اجرا ناشی از تقيیر ایشان نباشد، معذور 
شارط   ۀتعذر اجرا در این راي، نظریا  5مبناي نظري .(Treitel, 2003, p.867)« خواهند بود

هااي   لذا از سوي دادگا ، گرفت نظرید آزادي قراردادها قرار می ۀعتمنی بود اد زیرمجمو
 شد.  روبروانگلیس با استقبال 

خيوص غیارممكن شادن باد     تنها در از این زمان شاهد آن هستیم اد این نظرید ند
ااد مشامول تعاذر     ياادیقی بلكد بد م ،معاملد اعمال گردید توعسببی غیر از نابودي مو

« عقیم شادن هادف  » ۀبلكد هدف قرارداد از میان رفتد بود نیز تسري یافت و نظری ،نبود
« عقایم شادن هادف   »ترین پروند  در باب  اد مهم Krell v. Henry 6 شكل گرفت. دعوي

 باشد.   همین فرایند تحول می ةدهند ادامد ،است
ممكن فوق )غیر ۀدر حقوق انگلیس، تحوالت در خيوص معاذیر قراردادي بد دو نظری

غیرقابل  ۀمریكا، نظریاسوي دریاها و در  اما در آن ،شدن و عقیم شدن هدف( محدود شد
دانان این اشور ریشد در حقوق  اجرا شدن قرارداد شكل گرفت اد بد اعتقاد برخی حقوق

واقر ایان نظریاد ناشای از    در (.Gordley, 2004, p.513&525) 1دارد (Canon law) الیسایی
ین معناا ااد صااحبان    د ااست؛ ب تعهد غیرقابل اجرا شدن مادي ۀنظری تر بد نگا  گسترد 

                                                           
4. [1863] 3 B&S 826. 

 . در مباحث بعد دربارة مبانی نظري تعذر اجرا سصن خواهیم گفت. 5
6. [1903] 2K.B.740. 

یعنای قارارداد تاا وقتای      «rebus sic stantibus»انند اد  ها بد این قاعد  در حقوق الیسا استناد می . آن 1
 (.Zivkovic, 2012, p.1پابرجاست اد وتعیت هنگام انعقاد تداوم داشتد باشد )
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بلكد غیرقابال اجارا    ،دانند این دیدگا  غیرقابل اجرا شدن را منحير بد تعذر فیزیكی نمی
 انند.   عنوان یكی از معاذیر محسوب می دشدن تجاري را نیز ب

اناد   ل مصتلف سعی ارد ها بد دالی ال، دادگا  پذیرش این معاذیر در نظام اامن باوجود
ین شرح د اترین دالیل ایشان ب استناد بد معاذیر قراردادي را بد حداقل ااهِ دهند. مهم

ها تمایل ندارند یك لرف قرارداد با اساتناد باد ایان نظریاد بتواناد از       دادگا  الف(است: 
دي باد  پذیرش گسترد  و موسَّر معاذیر قراردا ب(بگریزد؛  ،اي اد بد نفعِ نیست معاملد

سابب ناابودي باازار     ،نمایاد و تجاارت را مصتال نماود      امنیت قراردادها لطمد وارد مای 
تجاار تمایال دارناد اساباب تعاذر قارارداد را       ج(  ؛(Veljanovski, 2007, p.151) شاود  مای 

اناد،   لذا آنجا اد چنین شرلی را درج نكارد   ،صورت شروط صریح در قرارداد بگنجانند دب
اعمال این نظرید مشكالت  د(بینند؛  ر را با قيد معاملی در تضاد میها پذیرش تعذ دادگا 

آورد. یك معضل این است اد انحاالل قارارداد در صاورت وقاوع رویاداد       عملی پدید می
مطلاوب   اسات  در بسیاري مواقر براي متعهدي اد بد اسباب تعذر استناد ارد  ،ناگهانی
تعدیل شاود. مشاكل    ولی ،داشتد باشددهد اد قرارداد تداوم  بلكد وي ترجیح می ،نیست

 بصاِ نیسات   رتایت گا )خطر( ناشی از قرارداد است اد  تصيیو تمان ةدیگر در نحو
(Treitel, 2003, p.868&869)   شااود باایِ از  و گااا  تاارري اااد بااد شااصو وارد ماای               

          درحالی اد ایان تارر ناشای از اعتمااد وي باد قارارداد       ،ترر وارد  بد لرف دیگر است
           برخای معتقدناد خطار باارز ایان نظریاد        ایان،  بار  افازون . است ن لرفین بود میامعتبر 

                تواناد باد ایان    راحتای مای   داین است اد متعهدي اد انجام تعهد برایِ دشاوار شاد  با   
دالیال،  این در انار (؛  ( op. cit, p.885) تعهدات شاند خالی انداز زیر بار و  ،نظرید استناد

                            در قراردادهاااي بااراي مثااال، ثیر دارد. أتعااذر تاا  نپااذیرفتننااوع قاارارداد نیااز باار    
                   زیارا لارفین   شاود،  مای  فتاد ساصتی پذیر  مدت، ادعاي انحالل قارارداد باد   لوالنی ةاجار

ِ باید ه                    تغییارات   بینای انناد ااد در لاول مادت اجاار  ممكان اسات         نگام انعقاد پای
ناشای از رویادادهاي    هااي و لاذا بایاد تاا حاد زیاادي خطر      ایجاد شودشرای  در جدي 
بینی نشد  را پذیرا باشند. در چندین پروناد  در حقاوق انگلساتان ادعااي انحاالل       پیِ

اجار  نابود  توعدشمن بناي مو ۀها در اثر حمل هرچند در این پروند  ؛اجار  پذیرفتد نشد
جري ادعاا اارد ااد    أمست، National Carriers 7ة در پروند براي نموند .یا توقیف شد  بود

قارارداد، تنهاا    ۀزیرا پنج سال قبال از خاتما   ،انبار منحل شد  است ۀسال د  ةقرارداد اجار
شاد  و باراي بیسات ماا       بستددستور مقامات دولتی اجار  با  توعدسترسی بد مو ةجاد

                                                           
8. National Carriers Ltd v. Panalpina (Northern) Ltd. [1981] AC 675. 
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قادر لاوالنی    آن بستن جااد  زیرا مدت  ،. اما دادگا  این ادعا را رد اردبود  استمسدود 

 (.op. cit,p.895) نبود اد موجب انحالل شود
سصتی  ها معاذیر قراردادي را بد دهد دادگا  فراوانی وجود دارد اد نشان می هاي نموند

وقوع جنگ جهانی دوم سبب لرح چندین دعوا مبنی بر تعذر شد  براي مثالپذیرند.  می
 م1161و  1156هااي ساال    اما پس از آن و در بحاران  ،ها این دفاع را پذیرفتند و دادگا 

 خودداريغرب آسیا از پذیرش تعذر قرارداد  م1113اانال سوئز و نیز بحران انرژي سال 
 (.op. cit, p.868اردند )

الوفا بودن عقود)لزوم وفاا باد مادلول عقاد( در فقاد امامیاد        الزم ةقاعد .حقوق ايران
لوالنی دارد و بد آن معناست اد عمل بد مدلول عقد الزم است و ترك آن موجب  ۀسابق

« اوفاوا باالعقود  »در برخای آیاات مانناد      . این قاعد  ریشاد 1حكم تكلیفی و وتعی است
 «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُولِهضمْ»روایاتی نظیر  ( و161، ص9، ج1371( )محق  داماد، 9)مائد /

دارد اد البتد ایان قبیال آیاات و روایاات نیاز تأسیسای        (916، ص91 الشیعۀ، ج وسائل)
نیستند، بلكد امضایی بود ، بر عرف تأاید دارند. در آثار فقیهان امامید نیز بار ایان اصال    

بد آن اشار  صاریح دارد   999و  990و  911تأاید شد  است و قانون مدنی هم در مواد 
داناان ارائاد    (. بر مبناي نظریۀ موازند اد از سوي برخای حقاوق  97، ص1373)شهیدي، 

حدي است اد هرگوند شرلی برخالف آن، باد   آور بودن بد شد  است، اهمیت قاعدة الزام
موازنۀ تسلیم در برابر تسلیم لطماد زد  و خاالف مقتضااي ذات عقاد اسات )لنگارودي،       

 (.11ص ،1371
این اصال نیاز بیاان     هايالوفا بودن عقود، از همان زمان استثنا الزم ةاما در انار قاعد

ند از تعذر اجراي عقد و تعسر اجراي عقد. تعذر در حقوق ما باد لحاا    ا گردید اد عبارت
شود. تعسر یا عسر و حارج در   ال است و تعذر مادي را شامل می مشابد اامن ،تحق  ةنحو

هایی نیز  مریكاست. تفاوتامعادل غیرقابل اجرا شدن در حقوق  نیز تقریباً اجراي تعهدات
مریكاا وجاود دارد ااد گفتاد     اسیس در حقوق ایران با حقاوق انگلایس و   أن این دو تمیا

در حقوق  ظاهراً ،شود عقیم شدن خواند  می این دو اشورخواهد شد. اما آنچد در حقوق 
هااي مشاابد ایان     تاوان در آثاار فقهاا برخای مثاال      یاما بد اعتقاد ما م .ما مشابهی ندارد

 د.شبیان خواهد  ادامۀ مقالدسیس را مالحظد نمود اد در أت

                                                           
البتد در اینكد این الزام صرفاً حكم تكلیفی است یا حكم وتعی یا هردو، اختالف نظر وجود دارد اد  1.

 .301-397، ص1377در این خيوص ر.ك بد محق  داماد، 
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 مبانی نظري معاذير قراردادي

مبناي نظري معاذیر قراردادي وجاود دارد و   ةهاي گوناگونی دربار ال دیدگا  در نظام اامن
باد   شاد   اینجا هشت نظریاۀ مطارح   دراند.  غلب در آراي محاام تبلور یافتداات یاین نظر

 شد: دبررسی خواهشكل مصتير 
تعاذر   ۀتارین توجیاد نظریا    قادیمی  .(Implied term theory) شارط تامنی   ۀنظری .1

از  Tamplin 10 ةلاور صاریح در پروناد    دشرط تمنی است اد اولین بار ب ۀقراردادي، نظری
شدن قرارداد در صورت سوي یكی از قضات پروند  مطرح شد. بر این اساس علت منحل 

لور تمنی مقرر شد  اسات ااد اگار     دوقوع رویداد ناگهانی این است اد در هر قرارداد ب
هین دادگاهی حا  انحاالل قارارداد را    »آور نیست.  آن عقد الزام ،چنین حوادثی رخ دهد

ر ها نیاز باالتب   اما هنگامی اد لرفین قرارداد قيد مطل  بودن آن را ندارند، دادگا  ،ندارد
 ةاین نظرید با ابتناي بر قاعاد  (.Treitel, 2003, p.920) «آن تعهد را مطل  نصواهند دانست

قارارداد بار اسااس تعهادات      ةآیناد »آزادي قراردادها، بر این توجیاد اساتوار اسات ااد     
 ۀن نظریا االبتد مصالف .(Stone,2002, p.386) «شود شد  در ابتداي قرارداد تعیین می تواف 

دو ایاراد منطقای و    ،دانند. بد اعتقاد ایشان می« مووهم»شرط تمنی آن را غیر واقعی و 
بد لحاا  منطقای صاحیح نیسات ااد بگاوییم        اینكد اول ؛عملی بر این نظرید وارد است

اند تا در اثر وقوع رویداد ناگهانی قراردادشان منحال   لور تمنی مد نظر داشتد دلرفین ب
اند و حتای اگار    ارد  بینی نمی نتظار آن رویداد را نداشتد و پیِا درحالی اد اساساً ،شود
توان گفت قيدشان انحالل قارارداد در اثار آن رویاداد     نمی ،بینی ارد  باشند را پیِ آن

گفتد شد  است اد این امر غیر منطقی هم در مقابل (. Beatson, 2010, p.485)است  بود 
قااهر  )فُارس    ةاد بد نحو صاریح شارط قاو    دهیم زیرا وقتی بد لرفین اجاز  می ،نیست

ماژور( و شروط مشابد آن را در قرارداد بگنجانند، بد لحا  منطقی منعی نادارد ااد ایان    
بد لحاا  عملای ایان ایاراد بار       دوم،از قرارداد استنباط شود. نیز تمنی بد صورت شرط 

پیچید   ،دهد میانجام  شود تحلیل آنچد دادگا  واقعاً است اد موجب میشد  نظرید وارد 
دهد این است اد بررسی اند آیا در  آنچد دادگا  انجام میدر واقر  ،شود. بد اعتقاد ایشان 

موردنظر وقایعی رخ داد  است اد موجب شود الزام لرفین بد تعهدات قاراردادي   ةپروند
  (.Stone, 2002, p.387)یا خیر  غیرمنيفاند باشد
اد منظور از شرط تمنی، شرط تامنی ناوعی اسات و ناد      بر این باورندالبتد برخی 

                                                           
10. Tamplin Steamship Co. Ltd -v-Anglo Mexican Petroleum Co. [1916] 2 AC 397. 
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عناوان   دشاود ااد لارفین با     ین معنا اد از لبر قرارداد چنین استنتاج مای د اشصيی؛ ب

چناان  آن  اشصاص متعارف قيد ندارند اد خود را پایبند بد قراردادي بدانند اد شارای  
گفتاد   ،شارط تامنی  . اما در رد این برداشات از نظریاد   است اي داشتد تغییرات گسترد 

یعنای اسااس    ؛شد  است اد اساس این نظرید، ترتیب اثر دادن باد قياد لارفین اسات    
 .(Treitel, 2003, p.921) شرط تمنی، قيد شصيی است ۀنظری

ها را بد ساوي مبنااي    نهایت دادگا درشرط تمنی  ۀانتقادات وارد بر نظری ،رحاله بد
تارین   شرط تامنی را مهام   ۀرد نظری . برخی  استدوم یعنی را  حل منيفاند سوق داد

معاذیر قراردادي  ۀزیرا نظری ،دانند معاذیر قراردادي در حقوق انگلیس می ۀتحول در زمین
 .(Zivkovic, 2012, p.9) را بد سوي حقوق نوین در این خيوص سوق داد  است

11ةدر پروند م1196سال بد  .(Just solution theory) را  حل منيفاند ۀنظری .9 
 Hirji 

Mulji ، ابازاري ااد   »گوند توصیف ارد:  معاذیر قراردادي را این ۀقاتی در راي خود نظری
ساازش   لزوم قرارداد با استثنائات خاصی اد مقتضاي انيااف هساتند   قاعدةآن  ۀوسیل دب

د بر اساس این نظرید، هنگامی اد دادگا  قراردادي را ب (.Beatson, 2010, p.486)« یابد می
دنباال دساتیابی باد را  حلای منيافاند و      د اند، با  د ناگهانی منحل اعالم میدلیل رویدا

گوند اد قانون، سود بردن از اشتبا  یك لرف هنگام انعقاد قارارداد   همان»متعارف است. 
دادهاي آیناد  نیاز   بیند، بهر  بردن از اشتبا  راجر بد رویا  را خالف وجدان و نامعقول می

اند ااد اثار    ین نظر گفتدا در انتقاد از .(Perillo, 2003, p.550 & 551 )« خالف وجدان است
درحالی اد گاا  را  حال منيافاند، تقسایم      ؛انحالل عقد است ،رویداد ناگهانی بر قرارداد

شود اد امروز  ایان نظریاد بیشاترین     ن لرفین است و ند انحالل عقد. گفتد میمیاترر 
 ,Stone)  اسات  ات دیگري ابراز شدینظر ،هایی ابهاموجود  ولی بد دلیل ،مقبولیت را دارد

2002, p.387). نیازي نیسات ااد یاك مبنااي خااص باراي        است برخی معتقدند گفتنی
هاا عباارت اسات از     بلكاد انتصااب هریاك از آن    ،معاذیر قراردادي در نظر بگیریم ۀنظری

 . لاذا در یاك قارارداد   شاود  مای ترین نظرید در قرارداد خاصی اد بررسی  انتصاب مناسب
 ۀعناوان مبناا انتصااب شاود و در قارارداد دیگار نظریا        شرط تمنی  ۀممكن است نظری

را  حال   ۀهماان نظریا   ،ایان دیادگا    رسد اد نظر می بد .(Nottage, 2008, p.390) يدیگر
 .(op. cit, p.390)شود نمی شمرد مستقل اي  دمنيفاند است و نظری

 ةاین نظرید در پروند .(Foundation of the contract theory) مبناي قراردادي ۀنظری .3
Tamplin ( 10پااورقی ش)  :از سااوي یكاای از قضااات در قالااب ایاان عبااارات لاارح شااد

                                                           
11. Hirji Mulji v Cheong Yue Steamship Co Ltd. [1926] AC 497. 
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د اد اجراي آن وابستد بد تداوم دسترسی باد اماري   شو قراردادي منعقد میهنگامی اد »
خاص است و آن امر در اثر وقوع رویادادي خاارج از اختیاار لارفین از دساترس خاارج       

. وقاوع آن رویاداد ناگهاانی    شاود   شود، قرارداد مزبور در نگا  اول منفساخ تلقای مای    می
برد و باد تبار آن خاود قارارداد نیاز از میاان        مبناي ورود لرفین بد قرارداد را ازبین می

 ؛انتقادات متعددي بر ایان نظریاد وارد شاد  اسات     .(Treitel, 2003, p.921) «خواهد رفت
مبهم است و مشصو نیست ااد در یاك قارارداد    « مبناي قرارداد»مفهوم  نصست اینكد

در قراردادهاایی امكاان دارد ااد     اعمال این نظریاد صارفاً   دوم، ؛چد چیز مبناي آن است
 ,Beatson) ر قراردادها قابلیت اعمال نادارد دیگاما در  ،موتوع قرارداد در دسترس نیست

2010, p.487)قارارداد   ۀشرط ادام ،آنچد تداوم دسترسی بد آندر برخی قراردادها،  سوم، ؛
عناوان ناابودي مبنااي     دشود تا ازبین رفتن دسترسی بد آن ب مبناي عقد تلقی نمی ،است

 ۀن نیز اعتقاد دارند اد این نظرید تفاوت واقعی باا نظریا  اقرارداد تلقی شود. برخی منتقد
در یكای از  ( House of Lords) دادگاا  اعیاان  . (Treitel, 2003, p.922) شرط تمنی نادارد 

 (.Beatson, 2010, p.487)  است تيمیمات خویِ این نظرید را رد ارد
یان معناا ااد    د اب .یا شرط قانونی (Constructive condition) شرط ساختاري ۀنظری .4

 ،بر اساس ایان دیادگا    ؛ لذااند مین عدالت شرلی را بر قرارداد تحمیل میأت رايقانون ب
لرفین. البتد انتقاد وارد بر ایان دیادگا     ةمعاذیر قراردادي ریشد در قانون دارند و ند اراد

لرفین ممكن است مسئولیتی را بر متعهاد تحمیال    ةاین است اد اوتاع و احوال یا اراد
تماام   أتاوان منشا   نمای  پس (،Perillo, 2003, p.552 ) نماید اد فراتر از تمان قانونی است

 عدالت را قانون دانست.  ةنندا مینأشروط ت
تغییار اساسای    ۀنظریا » گاا  ایان نظریاد را    .(Construction theory)تفسیر  ۀنظری .5
داناان ادعاا    اناد و برخای حقاوق    نامیاد   نیز( Fundamental change in obligation)« تعهد
وجود دارد اد معیار مناسب براي تعیاین انحاالل    اتفاق نظردر حال حاتر »انند اد  می

 «باشد ااد آیاا تعهاد، تغییار اساسای اارد  اسات یاا ناد          یا عدم انحالل قرارداد این می
(Beatson, 2010, p.487)شاد    پذیرفتاد هاا   دادگاا   از ساوي بیشاتر  این نظریاد را   بنابراین ؛

كاد قارارداد چاد تعهاداتی     اول این ؛استشد  لد توجد ئدو مسبد دانند. در این نظرید  می
انجاام آن تعهادات    ،و دوم اینكد آیا در اثر وقوع رویداد ناگهاانی  ،دشتلرفین گذا ةبرعهد

 National؟ این نظرید در چند پروند  از جملاد  یا خیر شد  است« لور الی متفاوت دب»

Carriers  شد  است  فتداز سوي دادگا  اعیان پذیر( 7)پاورقی ش(Stone,2002, p.388.) 
این نظریاد گاا    » .(Failure of consideration theory)انتفاي عوض قراردادي  ۀنظری .6
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شود اد وقتی وقوع رویداد ناگهانی سبب غیرممكن شدن انجاام   بد این صورت مطرح می
 ,Treitel, 2003) «شود، لرفین از انجام تعهداتشان مبري هساتند  تعهد براي یك لرف می

p.922).  شاود و   براي یك لارف غیارممكن مای    هرچند انجام تعهدات صرفاًدر این حالت
دلیل عادم دریافات عاوض، او نیاز از قیاد        دتواند تعهدش را انجام دهد، ب لرف دیگر می
 ،د. اشكال وارد بر این نظرید این است اد انتفاي عوض بایاد الای باشاد   شو  تعهد آزاد می

از همین روست اد دادگا  اعیاان   .دشو لذا انتفاي بصشی از عوض مشمول این نظرید نمی
. البتااد هرچنااد برخاای   اسااتایاان نظریااد را رد ااارد National Carriers ةدر پرونااد

شاود ااد وقتای باد      اماا مالحظاد مای    ،ندا دیگري را پذیرفتد ۀنظریدر ظاهر دانان  حقوق
دیادگا  خاویِ را    دارند وپردازند، بر این نظر تكید  معاذیر قراردادي می ةاستدالل دربار

 توان این نظرید را مهجور دانست. لذا نمی ،(Perillo, 2003, p.555 ) انند توجید می
ال، معاذیر قراردادي و  در اامن .(Mutual/Common mistake) اشتبا  مشترك ۀنظری .1

زماان باا    با این تفاوت اد اشتبا  بد موتوعات هام  ؛دانند اشتبا  را داراي مبناي واحد می
مربوط است و معاذیر قراردادي بد موتوعات پاس از انعقااد.   یا پیِ از آن نعقاد قرارداد ا

گاا   حادي اسات ااد     باد  19ن تعذر قراردادي و اشتبا  دو لرف قراردادمیانزدیكی وجود 
شاهد اختالف قضات یك پروند  در اینكد موتوع مشمول اشتبا  است یا تعذر قراردادي، 

 .(Perillo, 2003, p.551 ) 13هستیم
توجید در باب مبناي معاذیر قاراردادي   جدیدتریناین نظرید  .شرط قضایی ۀنظری .7

بر اساس  .14مریكاستامعاذیر قراردادي در حقوق  دربارةاست اد مبتنی بر اولین پروند  
راجار باد رویادادهاي     -یتواند مطل  و بدون قید و شارل  گرچد قرارداد می»این نظرید: 

تماام حاوادثی باشاد     ةدهند ا قيد لرفین این نبود  اد قرارداد پوشِام ،باشد -ناگهانی
تواناد شارلی را عرتاد اناد ااد عادالت را        لذا دادگا  می ،اد در آیند  روي خواهد داد

                                                           
خيوص در باب تحلیل اقتيادي قراردادها، شاهد لارح موتاوع اشاتبا  و معااذیر      در برخی آثار، بد 19.

 Miceli, 1997, p92قراردادي ذیل یك فيل هستیم مانند 
 U.S. v. Gen. Douglas MacArthur Senior Village([1974] 508 F. 2dهمانناد دعاوي    .13

377 – C.A, 2nd Cir.) اردند و مصالفان بر مبناي اشاتبا    اد ااثریت بر مبناي تعذر استدالل می
 - Cook v. Kelley([1967 227 NE 2d 330, 352 Mass. 628دوجانبد. همچنین است پروندة 

Mass: Supreme Judicial Court) ( Perillo, 2003, p.551). 

اولاین   Pollard v. Shaaffer([1787] 1 U.S. 210. Court: U.S. Supreme Court). دعاوي  14
 هاي امریكا رسیدگی شد  است. پروند  در باب معاذیر قراردادي است اد در دادگا 
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 15«قراردادهاا شارح دوم حقاوق   » 919این دیدگاهی اسات ااد در بصاِ     .«مین اندأت
است. با پذیرش این مبنا، جبران خسارت ناشی از تعاذر منافااتی باا اصال      شد  فتدپذیر

 (.op. cit, p.552 &553 ) آزادي قراردادي نصواهد داشت

 ةدر فقد امامید و حقوق ایران مباانی و مادارك متعاددي باراي قاعاد      .حقوق ايران
 نماییم. می بیان جداگانداست اد هریك را  آمد تعسر  ةتعذر و قاعد
 تعذر وفا بد مدلول عقد بد این شرح است: ةمدارك قاعد مبانی و

   عدم امكان اجتماع و ارتفاع نقیضین. صحت و فساد عقد دو امر متقابل هستند اد

؛ یعنی منظور از صحت و فساد، تمامیت یا 16ها از جنس عدم و ملكد است تقابل آن

این جهت در عدم تمامیت قرارداد از حیث اجزا و شرای  و نبود مانر است و از 

حكم نقیضین هستند اد ارتفاع یا اجتماع هردو محال است. اگر وفاي بد عقد از 

شود، زیرا  جانب یكی از لرفین یا هردو غیر ممكن شود، مشمول اوفوا بالعقود نمی

تكلیف بد امر محال، قبیح است و در نتیجد عقد صحیح نیست؛ چرااد اثر صحت 

جوب وفا دلیل بر عدم صحت است و اگر عقد، وجوب وفاي بد آن است و عدم و

لور اد گفتیم صحت و بطالن،  صحیح نباشد، پس بالل خواهد بود، زیرا همان

 (.961 و 966، ص5، ج1411نقیضین هستند )بجنوردي، 

  عقال، عقدي را اد از سوي لرفین یا یكی از آنها متعذرالوفا باشد، لغو » .بناي عقال

 (.961، صهمان« )دانند و بالل می

                                                           
15. Restatement (second) of the Law of Contracts 

مریكاسات ااد   ایك متن مبسوط حقوقی در بااب قراردادهاا در حقاوق    « شرح دوم حقوق قراردادها»
این ماتن  . را جلب ارد  استدانان این اشور  اما توجد حقوق ،آور نیست هرچند بد لحا  حقوقی الزام

 و منتشار شاد   _اد یك نهاد خيوصی اسات  _مریكااحقوق  ۀسسؤاز سوي م م1139در سال  نصست
 بد پایان رسید. م1111بازنگري دوم این متن در سال 

هاست و بد معناي آن است  اند اد تقابل عدم و ملكد یكی از آن . در فلسفد، تقابل را چهار قسم دانستد16
امر وجودي بر یك موتوع عارض شود اد آن موتوع شأنیت اتياف بد آن امر را داشتد باشد و یا »اد 

، النهایاد الحكماد،   1369محمدحساین،  )لبالبایی، سید « عدم اتياف آن موتوع بد آن امر وجودي
مؤسسۀ نشر اسالمی(. براي مثال، یك درخت شأنیت آن را ندارد اد بد بینایی و اوري متياف شاود،   
اما انسان این شأنیت را دارد. تقابل بینایی و اوري در انسان، تقابل عدم و ملكد است اد ملكاد هماان   

 شود. بینایی است و عدم بینایی، اوري شمرد  می
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  بالل  11قرارداد سَفَهی. برخی از فقیهان چنین عقدي را از باب سفیهاند بودن

 (.37، ص1499الغطا،  اند )ااشف دانستد
   .صحت عقد مستلزم عمل بد مقتضاي آن است و اگر عمل بد »تكلیف بما الیطاق

مقتضاي آن غیر ممكن شود، تكلیف بد آن، تكلیف بما الیطاق است اد نفی شد  
)مراغی، « است و نفی الزم )تعهد ناشی از عقد( مقتضی نفی ملزوم )عقد( است

 (.400، ص9، ج1495
  توجید، بیر چیزي اد تسلیم آن مقدور نباشد، لب  این » .عدم مالیت و لزوم غرر

صحیح نیست؛ خوا  دلیل فساد آن عدم مالیت چنین مالی باشد و خوا  وجود غررض 
 (.141، ص9، ج1371داماد، محق  ) «مستلزم جهل

  ئۀدانان با ارا برخی حقوق ،گوند اد اشار  شد همان .تسلیم در برابر تسلیم ۀموازن 
تسلیم در برابر تسلیم را اهم اقسام موازند  ۀانواع آن، موازن شمارشموازند و  ۀنظری

(. 11، ص1371لنگرودي، دانند ) هم خوردن آن را موجب بطالن عقد می دب ،دانستد
در لول  نهایشد  از سوي فق دئارا ۀها و ادل یند استداللااد بر - بر اساس این نظرید

سجم و داراي عناصر مشصو من ۀعنوان یك نظری دو اانون ب استسالیان لوالنی 
قرارداد را  ،غیرممكن شدن تسلیم، موجب اخالل در موازند شد  - د شد  استئارا

 اند. محتوا می بدون
   و یا روایات ناظر « ال تَبضر ما لَیسَ عِندَك»روایات. برخی فقیهان بد روایاتی از قبیل

اند  اء استناد جستدالوف بر منر بیر آنچد وجود ندارد براي اثبات بطالن عقد متعذر
 (.37، ص1499)ااشف الغطا، 

(، اماا  37اناد )هماان، ص   برخی فقیهان بر بطالن چنین عقدي ادعاي اجمااع اارد    
استناد بد اجماع بد دلیل مدرای بودن آن، از ساوي گارو  دیگاري از فقیهاان پذیرفتاد      

اع باد  رسد اجماع یادشاد ، اجما   نظر می (. بد966، ص5، ج1411نشد  است )بجنوردي، 
خياوص   معناي ميطلح فقهی نیست، بلكد منظور اتفاق نظر فقیهان در این باب است؛ بد

اناد )خمینای،    اد از عبارات برخی فقها اد تسالم فریقین را در ایان موتاوع نقال اارد     
 شود. همین معنا استنباط می (،915، ص3، ج1401

 ،سانت  ،اتااب  ُ  تعسر وفا بد مادلول عقاد را در چهاار قالاب     ةمبانی و مدارك قاعد
 اند: اجماع و عقل بیان ارد 

                                                           
در میان فقها اختالف نظر وجود دارد و  -و ند معامالت سفید -. گفتنی است، در باب معامالت سَفَهی 11

اند و گروهی بالل. در قانون مدنی دربارة معامالت سفهی حكمی وجاود   برخی آن را صحیح دانستد
 اند. دانان معامالت سفیهاند را صحیح دانستد ندارد، لذا بیشتر حقوق
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  وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی » مانند ؛است شد آیات متعدد در این زمیند استناد بد  .اتاب

( 6/د )مائ« مَا یُرضیدُ اللَّدُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ»(، 17/)حج« الدِّینض مِنْ حَرَجٍ 

« دُ بضكُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُرضیدُ بضكُمُ الْعُسْرَیُرضیدُ اللّ»(، 163، ص1، ج1411مكارم، )

، 1، ج1411بجنوردي، ( )976/)بقر «  یُكَلففُ اللّدُ نَفْساً ِضلّا وُسْعَهاال»( و 175/)بقر 

؛ 976/بقر « )ى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَارَبَّنَا وَ الَ تَحْمِلْ عَلَیْنَا ِضصْراً اَمَا حَمَلْتَدُ عَلَ»(، 950ص

 (.117، ص1373شهیدي، 

  عنوان مدرك قاعدة الحرج استناد شد   سنت. در آثار فقهی بد روایات متعدد بد

است اد امامان معيوم )علیهم السالم( نیز در بیشتر این روایات بد آیات قرآن 

ترین روایات نبوي  از مهم اند. یكی عنوان مدرك و مرجر االم خویِ استناد نمود  بد

یعنی مبعوث شدم بد دین »باشد؛  می« بُعِثتُ بضالحَنَفِیَۀض السَّمْحَۀض السَّهْلَۀ»استنادشد  

داشت، صحیح  آفرین در دین وجود می حنیف سهل و آسان. اگر احكام حرجی و عسر

« اي سهل و آسان توصیف اند نبود اد حضرت محمد )ص( دین را بد مجموعد

در حدیث رفر « ماال یطیقون»این، فقرة  بر (. افزون71، ص9، ج1371اماد، )محق  د

 تواند یكی از مدارك این قاعد  باشد. نیز می

 هاست، اجماع  اجماع. با توجد بد آیات و روایات متعددي اد این قاعد  مستند بد آن

عنوان مدرك این قاعد  پذیرفتد نشد  است  بد معناي ميطلح در اصول فقد بد

عالو  بسیاري از فقیهان هرچند در فروعات و  (. بد959، ص1، ج1411)بجنوردي، 

عنوان یك قاعدة الی از آن نام  اند، اما بد لور پرااند  بد حكم الحرج استناد ارد  بد

، 1411گیري اجماع از این جهت نیز با ایراد روبرو است )مكارم،  اند؛ لذا شكل نبرد 

ان، اجماع امامید و قول مشهور عامد را بر این قاعد  (. البتد برخی فقیه169، ص1ج

 (.975، ص1، ج1495دانند )مراغی،  مستقر می

  اند، زیرا الزام بد  عنوان دلیل این قاعد  ذار ارد  اي از فقیهان عقل را بد عقل. دستد

تكلیف حرجی از موتوعاتی است اد عُقال در قبح آن تردیدي ندارند )همان، 

دیدگا  با بیان دیگري نیز عنوان شد  است؛ بد این نحو اد  (. البتد این975ص

اي عقلی است و بناي عقال مؤید آن  گروهی معتقدند قاعدة نفی عسر و حرج قاعد 

ناپذیر باشد، عقالً محال است، زیرا  است. تكلیف بر هر آنچد موجب مشقتِ تحمل
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شود.  مَّل نقض میانگیزة تكلیف، الاعت است و این هدف با تكلیف بد ما الیُتَحَ

این اگر مردم بد انجام امور سصت مكلف شوند، امتناع ارد ، در معيیت  بر افزون

اند اد تكلیف بد اموري اد موجب عيیان عمومی  افتند و عقل حكم می می

(. اما در مقابل، گفتد 10و  71، ص9، ج1371شود، قبیح است )محق  داماد،  می

قاعدة نفی حرج »ی این قاعد  باشد، زیرا تواند از مبان شد  است اد عقل نمی

اي دارد اد خارج از لاقت بشر نیستند و موجب اختالل  اختياص بد تكالیف حرجی

شوند. لذا بد لحا  عقلی  نظام زندگی بشر نشد  و سبب ترر بد اموال و نفوس نمی

مانعی از تشریر احكام حرجی وجود ندارد و شاهد آن نیز وجود احكام حرجی شدید 

و همچنین در عرف نیز اشصاص، زیردستان خود را وادار  -نظیر جهاد –دین است در

(. بد بیان دیگر، 169، ص1، ج1411)مكارم، « انند بد انجام تكالیف حرجی می

اند، زیرا بد لحا  عقلی ممتنر  شارع اساساً تكلیف بماالیطاق )غیر ممكن( نمی

ند اد هرچند ممكن هستند، اما ا است؛ بنابراین الحرج صرفاً تكالیفی را نفی می

گوید اد تشریر تكالیف دشوار ممتنر  رو عقل نمی ها دشوار است. ازاین انجام آن

است، بلكد در زندگی روزمر  و نیز در احكام شرعی با چنین تكالیف حرجی 

 یم. ا مواجد

 احكام مشترك معاذير اجراي قرارداد .2
هاایی در بااب معااذیر     اهد تفااوت مریكاا و انگلایس شا   ااشار  شد اد در حقاوق  تر  پیِ

مستقل بد بررسی هریك از معاذیر خاواهیم پرداخات،   لور  بد ادامدقراردادي هستیم. در 
در اینجاا  انناد ااد    اما هر سد قسم معاذیر قراردادي از برخی احكام مشترك تبعیت می

البتد برخی خيایو مشترك نظیار انقضااي موعاد انجاام     . خواهیم اردبررسی  ها را آن
هاا   قدري آشكارند اد نیازي بد لارح آن  عهد یا غیرقابل اجتناب بودن رویداد ناگهانی بدت

بلكاد در قالاب دو    ،اي واحاد  در حقوق ایران معاذیر قراردادي ند بد صورت نظریدنیست. 
تااانون عناصار    انناد، اماا   اد از برخی احكام مشترك پیاروي مای   اند قاعد  مطرح شد 
انایم عناصار مشاترك ایان دو      است. در اینجا تالش مای نشد   شمرد مشترك این دو 
 تطبیقی تبیین انیم. ۀمطالع ۀقاعد  را در سای

ِ    مشتراات این است اد اگر حادثاد  جملداز  .1 بینای شاد     اي هنگاام قارارداد پای
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(Foreseen event) و یا  ِ ، در صاورت  (Foreseeable event) داشاتد باشاد   بینای  قابلیت پای

و ایان   (Nottage, 2008, p.391) _اساتثنا  بد صورتمگر  _شود منحل نمیوقوع آن، قرارداد 
در حقاوق ایاران و در    .(Perillo, 2003, p.547 ) اسات  شاد  ییاد  أدر آراي متعدد ت موتوع

بینای شاد  باشاد،     خيوص تعذر، اگر هنگام انعقاد قرارداد وقوع حادثۀ متعذرانند  پیِ
ر مبناي غرر بالال خواهاد باود. همچناین اگار      غیرقابل تسلیم بودن و بقرارداد بد دلیل 

بینی داشتد باشد، قرارداد بد دلیل تردید در وجاود   وجود حادثۀ متعذرانند  قابلیت پیِ
ِ (. »41، ص1315قدرت، بر مبناي غرر، بالل است )شهیدي،  بینای   منظور از قابل پای

است؛ مثالً وقوع یك بودن، وجود احتمال مؤثر در اقدام متعارف براي مقابلد با آن رویداد 
آن غیارممكن   سوزيض مانرض انجامض تعهد، هموار  مورد احتمال است، یعنی عدم وقاوع  آتِ

شاهیدي،  « )نیست، لیكن احتمال مزبور در حدي نیست اد عرفا قابال ترتیاب اثار باشاد    

بینای   (. در خيوص تعسر درصورتی اد وجود حادثۀ متعسرانند  قابل پی75ِ، ص1373
صحیح بود  و متعهد حتی در صورت عسر و حرج، مكلف بد انجام تعهادات  باشد، قرارداد 

خویِ است، زیرا از هنگام انعقااد، تعهادات باا فارض تعسارض آتای در دایارة قياد قارار          
 اند و عقود نیز تابر قيد هستند و قاعدة الحرج نیز از رخایو است و ند عزایم. گرفتد
اگار   .(self-induced frustration) هاد باشاد  عذر قراردادي نباید ناشی از تقيایر متع  .9

تواناد باد    اجراي قرارداد ناشی از فعل یا ترك فعل متعهاد باشاد، وي نمای    ممكن نبودن
17معاذیر قراردادي استناد نماید

 (Nottage, 2008, p.391)؛
تواناد   هرچند لرف مقابل می 11

مریكاا بناد   ادر حقوق  .(Treitel, 2003, p.905)اند قرارداد را با استناد بد این عذر منحل 

                                                           
ها اارمند شرات بد دلیل ارتكاب جارم باد زنادان افتااد  و      براي نموند، در چندین پروند  اد در آن .17

ها ادعاي اارمند مبنی بر غیرمنيفاند باودن اخاراج را رد    اارفرما قرارداد را منحل نمود  بود، دادگا 
یرفتناد، زیارا وي   اردند و نیز دعواي انحالل قرارداد از سوي چناین اارمنادي علیاد اارفرماا را نپذ    

 ,Treitel) اي استناد نماید ااد خاود سابب آن باود  اسات      تواند براي انحالل قرارداد بد حادثد نمی

2003, p905). 
. یكی از فروعات مسئلد آنجاست اد ممكن نبودن اجراي قرارداد ناشی از انتصاب میان چناد قارارداد   11

ها را اجارا   تواند برخی از آن د و هرچند میان باشد؛ بد این نحو اد شصيی چندین قرارداد منعقد می
هاست و  ها را ندارد. در اینجاست اد وي مجبور بد انتصاب میان آن زمان آن اند، اما امكان اجراي هم

اند ااد   هاي انگلیس حكم داد  شرای  دادگا   شود. در این نتیجد اجراي برخی از آنها غیرممكن می در
 J Lauritzen AS v. Wijsmuller BW,The Superر پرونادة  قرارداد منحل نشود. براي مثاال د 

Servant two([1990] 1 Lloyd's Rep.1)  م( دادگا  تجدیدنظر اعالم ارد اد ممكان  1110)سال
 .(Beatson, 2010, p494)نبودن اجرا، ناشی از اقدام وي بود  است 
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در حقاوق ایاران نیاز     .90بد ایان موتاوع اشاار  دارد   « قراردادهاشرح دوم حقوق » 961

اسااس اگار متعهاد     ایان  ها باشد. بر انند  نباید ناشی از تقيیر آن رویداد متعذر یا متعسر
سبب تعذر یا تعسر تعهد باشد، تامن جبران خسارات ناشی از نقض تعهادات قاراردادي   
خویِ است. یكی از ميادی  تعذر اجراي تعهدات قراردادي، تلف مبیار پایِ از قابض    

شود. اما اگر اتالف مبیر پیِ از قبض از سوي باایر )متعهاد(    است اد سبب انفساخ می
این تمان را برخی فقیهان تمان معاوتای دانساتد، بعضای دیگار تامان قهاري       باشد، 

دیگر سو اگر تعذر یا تعسر اجاراي تعهاد باد    (. از 916، ص6، ج1415انياري، دانند ) می
متعهدلد منتسب باشد، بر مبناي قاعدة اقدام، مسئولیتی متوجد متعهد نصواهاد باود. در   
بحث تعذر، برخی فقیهان اتالف موتوع معاملد از سوي متعهدلد را باد منزلاۀ قابض وي    

از قابض   ( و بعضی دیگر آن را مشمول حكم تلف مبیار قبال  915، صهماناند ) دانستد
ق.م. عادم تقيایر را   991داناان نیاز از ماادة     (. برخی حقاوق 330، ش1317لنگرودي، )

و اقادام   قادر باشد اد از تأثیر حادثد جلاوگیري اناد  »اند، زیرا اگر متعهد  استنباط ارد 
 (.945، ص1، ج1316است )امامی، « ننماید، تقيیر در انجام تعهد ارد 

خودااار   _شد ، فتدوص در حقوق انگلیس پذیرخي داد ب _ویژگی مشترك بعدي .3
دهاد، قارارداد    یان معناا ااد وقتای رویاداد ناگهاانی رخ مای       د ابودن اثر معاذیر است. با 

حتای اگار لارفین پاس از آن تاا      ؛ (Automatic termination)شاود   خود منحل می دخودب
91اناد  ارد  مدتی قرارداد را موجود فرض می

 (Nottage, 2008, p.391).  اسات ااد در    گفتنای
لاور خودااار    درا نادارد و با   ویژگای ایان  « غیرقابل اجرا شادن »میان معاذیر قراردادي، 

باید بد لرف مقابل مبنی بر معذور بودن از اجاراي   متعهدبلكد  ،دهد قرارداد را پایان نمی
 ۀلئو در هماین نقطاد اسات ااد مسا      (op. cit, p.397) تعهدات قراردادي اظهارنامد بدهد

                                                           
 International Paper v. Rockefeller ([1914] 161 App. Div. 180, 146. در پرونادة  90

N.Y.S. 371) (1114  در حقوق امریكا، یك لرف مسئول تحویل ااال بود، اما بدون علت موجاد )م
در تاریخ مقرر تحویل نداد و در پی آن، ااالي یادشد  ازبین رفت. دادگاا  بادلیل تقيایر خواناد ،     

 (.Perillo, 2003, p543 ) را نپذیرفت _بد دلیل ازبین رفتن موتوع قرارداد _استناد بد تعذر
ماهد یك اشتی منعقد شد، اما قبل از آغااز مادت اجاار ،     قرارداد اجارة د  Hirji Mulji ةپروند. در  91

شود و  اردند اد اشتی فوراً از توقیف خارج می دولت اشتی را توقیف ارد. مالكان اشتی گمان می
مایال باد تاداوم قارارداد هساتند و      لذا از مستأجران پرسیدند اد آیا پس از رفار توقیاف اماااان    

مستأجران پاسخ مثبت دادند. اما اشاتی تاا دو ساال در توقیاف ماناد و پاس از آن مساتأجران از        
پذیرش آن خودداري اردند. مالكان در دعوي خود ادعا اردند اد مستأجران پس از وقاوع رویاداد   

دادگا  اعیان در حكم خود اعالم اارد ااد    ند. اماا اند و لذا بد آن ملزم ناگهانی، قرارداد را تأیید ارد 
خود قرارداد شد  است و  تأیید چنان قراردادي ممكن نبود ، زیرا رویداد ناگهانی سبب انحالل خودبد

 .Stone, 2002, p39) ) اند هردو لرف از تعهدات خویِ بري شد 
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صاورت   د، قرارداد بدر صورت تعذر دائمی در حقوق ایران .99شود داد مطرح میتعدیل قرار
ق.م.( یاا تلاف    371از قبض )ماادة   تلف مبیر قبل توعنظیر مو ؛شود می منحلخوداار 

ق.م(. در فرض تعسر اجراي قارارداد، اثار آن    471عین مستأجر  در اثناي قرارداد )مادة 
زیارا اوسات ااد تاامن اجاراي       استناد نماید؛ خوداار نبود  و شصو متعسر باید بد آن

تواند تعهدات خویِ را حتی در صورت تعسار انجاام    قرارداد است و در صورت تمایل می
انون قا  ةمااد  واحاد  . در قوانین نیز هماین دیادگا  پذیرفتاد شاد  اسات؛ مانناد       93دهد
اد باوجود خطار جاانی باراي ماادر، ساق  جناین را        10/3/1374درمانی ميوب  سق 

 وابستد بد رتایت وي دانستد است.
 ۀقابلیات اساتناد دوساوی    ،ویژگی پیشین قابل لارح اسات  درپی ویژگی دیگر اد . 4

گذارند، هاردو   صورت خوداار اثر می دمعاذیر قراردادي است. ازآنجا اد معاذیر قراردادي ب
لرفی اد معاذیر قراردادي بد نفار   ستناد نمایند و ند صرفاًن اد آتوانند ب لرف قرارداد می

تواناد باد    البتد در فرض دشوار شدن اجرا، متعهد صرفاً می .(Treitel, 2003, p.909) اوست
تواناد از   آن استناد اند. در حقوق ایران نیز غیرممكن شدن اجرا، ادعایی اسات ااد مای   

هاد اسات ااد باد چناین ادعاایی       جانب هریك از لرفین لرح شود؛ هرچند اغلاب متع 
 شود، اما دشوار شدن اجراي قرارداد صرفاً از جانب متعهد قابل لرح است. متوسل می

بماسب  نشدن اثر انحالل قرارداد باد سابب رویاداد     فعط ،مشترك بعدي ویژگی .5
بد نفار وي   ،اند ناگهانی است. حقوقی اد قبل از رویداد ناگهانی براي متعهدلد پدید آمد 

در . (Stone, 2002, p.396) 94گاذارد  یابند و انحالل قرارداد تنها در آیند  اثر مای  جریان می

                                                           
بینی شرولی اد اثار ایان    یِال خوداار بودن اثر معاذیر قراردادي منافاتی با امكان پ . در نظام اامن 99

بینی انند ااد در صاورت    توانند در قرارداد پیِ معاذیر را تغییر دهند ندارد. براي مثال لرفین می
وقوع رویداد ناگهانی )قوة قاهر (، متعهد ملزم بد جبران خسارت باشد یا لرفین ملزم بد ميالحد در 

 .(Schwartz, 2010, p. 812) ر بینی دیگ حضور میانجی یا داور باشند و یا هرگوند پیِ
هاي الترر با الحرج در این است اد در صورت ترري بودن حكم، انجام آن بر مكلاف   . یكی از تفاوت93

بار و حرجی باشد، انجام آن بر مكلف حرام نیست و  حرام خواهد بود؛ درحالی اد اگر حكمی مشقت
ناد ااد در صاورت وجاود حارج، انجاام       وي مصیر در فعل و ترك است. البتد برخی فقها اعتقاد دار

 (.951-964، ص1، ج1411بجنوردي، ) اند شود و حكم آن را نظیر ترر دانستد تكلیف حرام می
میان ایان آرا وجاود    هایی هاي انگلیس صادر شد  و تناقض . در خيوص این اثر چندین راي از دادگا 94

درنهایت قانونی در ایان زمیناد تياویب     دند.ار  دانان انتقادهایی بر این آرا مطرح می داشت و حقوق
( اد بد تعیین دقیا  حقاوق و تكاالیف    Law Reform-Frustrated Contracts- Act 1943شد )

تارین   از مادة یك این قانون ااد مهام   9پردازد. بند  شد  و آثار انحالل می لرفین قراردادهاي منحل
از انحالل آن )وقاوع رویاداد ناگهاانی(     ماد  آن است، مقرر نمود  اد هر وجهی بابت قرارداد و قبل

 بایست پرداخت شود، تعهدي بد پرداخت آن نیست.  پرداخت شد ، قابل استرداد است و اگر می
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تعذر و تعسر صرفاً نسبت بد آیند  تأثیر گذارند، زیرا انحالل عقاد )خاوا    حقوق ایران نیز 

 یا تفاسخ یا انفساخ( اثر قهقرایی نادارد و آثاار آن نسابت باد آیناد  اسات      در قالب فسخ 
داناان ااد مساتند باد      (. باوجود شهرت این نظر در میان حقوق11، ص1375)شهیدي، 

ق.م. است، در این خيوص دیدگا  مصالفی وجود دارد اد فسخ را  971برخی مواد مانند 
 (.49-45، ص1371داند )لنگرودي،  از هنگام عقد مؤثر می

م شاد  باشاد، عادالت    در صورت پذیرش معاذیر قراردادي، اگر بصشی از تعهد انجا .6
 ۀنظریا »شد  پرداخت شود و این حكم بار اسااس    اند اد بهاي اقدامات انجام ایجاب می

شارح  » 919شود. در بصاِ   توجید می( Doctrine of divisibility) «قابلیت تجزید قرارداد
آمد  است اد حتی اگر قرارداد بر اسااس معیارهااي عاادي قابال      «قراردادهادوم حقوق 

 ,Perillo, 2003 ) قارارداد را تجزیاد اناد    خياوص تواند در ایان   شد، دادگا  میتجزید نبا

p.556 .)ق.م. مقرر شد  است  971 ةدر حقوق ایران نیز همین حكم جریان دارد و در ماد
عقاد تاا    ۀمعاملد متعل  بد اسی اسات ااد در فاصال    توعحاصل از مو ۀاد منافر منفيل

. از ایان حكام   اري اسات فساخ و انفسااخ جا    خيوصهمین حكم در  ،تفاسخ مالك بود 
استنباط ارد اد اگر موتوع تعهد انجام عملی بود  و متعهد تا پایِ از   گوند توان این می

فسخ یا انفساخ یا تفاسخ بصشای از تعهاد را انجاام داد  باشاد، مساتح  دریافات بهااي        
ق.م.( و  416و473گذار چنین حكمی را در عقد اجار  )مواد  اقدامات خویِ است. قانون

در باب شرط فعال   946براین، مادة  بینی ارد  است. افزون ق.م.( پیِ 566جعالد )ماد  
 نیز همین حكم را تقریر ارد  است.

نحاوي ااد    باد  ؛شرط خالف معااذیر قاراردادي وجاود دارد    امكان درجال  در اامن .1
و درهرحال مكلاف باد    متعهد نتواند براي گریز از تعهد بد معاذیر قراردادي استناد نماید

ن لرفین تقسیم شود یا میاتعهد باشد و یا خسارات نشدن جبران خسارات ناشی از اجرا 
 hell or high water»عنوان بابد هر روش دیگري در این خيوص تواف  انند. این شروط 

clause»95  تواند صریح یا تمنی باشد. در خيوص شرط تمنی اند اد می شناسایی شد، 

                                                           
حتای اگار آتاِ و     ؛گوید وظیفد را باید انجاام داد  اي است اد می این اصطالح برگرفتد از عبارتی محاور . 95

یم حتی اگر سنگ از آسمان ببارد باید فالن اار را انجام گوی سیل از آسمان ببارد. در اصطالح فارسی می
درج این شرط در قرارداد بد این معناست اد متعهد ملزم بد اجراي تعهدات قراردادي و یا جباران   دهی.

خسارت معادل ارزش اقتيادي تعهد است؛ حتی اگر معاذیر قراردادي رخ دهد. براي مثاال اگار چناین    
بایست بدون درنظر گارفتن مشاكالت    ین معناست اد پرداخت اجار  میا دبشرلی در اجار  درج شود، 

باراي  . معاذیر قراردادي استعمال اِ ةمحدود اردن دایر ،جر تداوم یابد. هدف از درج چنین شرلیأمست
اگر الف تعهد نماید خاند ب را رنگ بزند و در عوض ب نیز متعهد بد پرداخت یك میلیاون توماان    مثال
بد « آتِ و سیل»شود. اما اگر شرط  پیِ از نقاشی ویران شود، تعهد لرفین منتفی میولی خاند  ،شود

 امااان ملزم بد پرداخت یك میلیون تومان است. «ب»نفر الف درج شود، 
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، Larrinaga 96ي در دعاو  اناد: تواند بد روشن شدن بیشاتر موتاوع اماك     این مثال می
هااي   ن ساال میاا فسافات   ۀقراردادي براي حمل شاِ محمولا   م1113لرفین در سال 

منعقد ارد  بودند. پس از جنگ جهاانی اول متيادي حمال، دعاوي      م1190تا  1117
اماا دادگاا  اعیاان ایان      ،ح نماود لر را دلیل تغییر شرای  حمل و نقلد انحالل قرارداد ب

دعوي را رد ارد. استدالل دادگا  این بود ااد قراردادهاایی از ایان دسات ااد مدتشاان       
ناشای از   هااي زیرا هر لرف آگاهاناد خطر  ،بینی دارند قابلیت پیِ ،خیلی لوالنی نیست

وجاود  در این پروناد  دادگاا  باا فارض      (.Treitel, 2003, p.898) پذیرد تغییر اوتاع را می
، ادعاي انحالل خواهان را نپذیرفت. حالت دیگار شارط تامنی ایان      چنین شرط تمنی

 91باشاد  انند  هنگام انعقاد وجود داشتد و متعهد از آن آگاا  باود    است اد حالت متعذر
او  ،انعقاد، تمان )ریسك( بد وي منتقال شاد    آغازشود اد از  اد در این حالت فرض می
هرچناد امكاان   (. Perillo, 2003, p.536 ) است پذیرفتدسارات را با این امر مواف  بود  و خ

اما در مقابالض برخای حاوادثِ قهریاد،      ،عنوان اصل پذیرفتد شد  ددرج این قبیل شروط ب
، هامنظور تداوم قرارداد وجود ندارد. از جملاد ایان اساتثنا    این شرط بد وارد اردنامكان 

انجاام تعهادات قاراردادي در اثار غیرقاانونی      ین معنا اد اگر د اب ؛تجارت با دشمن است
تواند انحاالل را منتفای    فرس ماژور نمی طشدن ناشی از جنگ، غیرممكن شود، درج شر

ر مواردِ غیرقانونی شدن، دیگدر اما  .97زیرا چنین شرلی مصالف نظم عمومی است ،نماید
غیرقانونی  ةر دورزیرا تعلی  قرارداد د ،توان با درج شرط مصالف مانر انحالل عقد شد می

در حقوق (. Treitel, 2003, p.899) منافات ندارد گذار قانونشدن، با نظم عمومی و با هدف 
براي مياادی  تعاذر وجاود نادارد؛ از آن     « آتِ و سیل»ایران امكان درج شرلی مشابد 

                                                           
26. Larrinaga & co. v. Societe Franco-Americaine des phosphates de Medulla [1923] 

All ER Rep 1. 

گوییم، منظور این است اد بعد از انعقاد بار اثار رویادادي     رممكن شدن سصن میوقتی از غی قاعدتاً. 91
 «غیاارممكن شاادن ناگهااانی »آن را  ناگهااانی، اجااراي قاارارداد غیاارممكن شااود اااد اصااطالحاً   

(Supervening impossibilityمی )   نامند. اما گا  حالت غیرممكن انند  هنگام انعقاد وجاود دارد
حالات دوم را ااد سابب     نامند. می (Existing impossibility) «وجودغیرممكن شدن م»اد آن را 

 انند. شود، ذیل مباحث اشتبا  مطالعد می  بطالن قرارداد می
یاك   Ertel Bieber & co. v. Rio Tinto co. Ltd.( [1918] A.C. 260)براي نموند در پرونادة  . 97

م را 1111تاا   1111شرات انگلیسی قرارداد ارسال سنگ معدنی مس بد یك شرات آلمانی از سال 
منعقد ارد. در این قرارداد شرط شد  بود اد درصورت وقوع جنگ تعهدات قاراردادي صارفاً تعلیا     

                    م اااالً منحاال 1114شااوند. امااا دادگااا  انگلیساای قاارارداد را بااد دلیاال وقااوع جنااگ در سااال  ماای
  ,Treitel,  2003)دانسات   زیرا التزام بد تعهدات قاراردادي را مصاالف نظام عماومی مای       دانست،

(p.899. 
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جهت اد غیرممكن شدن عقد، حكم است و ند ح ، زیرا مبناي بطاالن عقاد در صاورت    

رو حتی اگر لرفین توافا  اارد  باشاند تاا در صاورت غیارممكن        این ت. ازتعذر، غرر اس
اعتبار اسات و باا وقاوع آن رویاداد، عقاد بالال        شدن، عقد ادامد یابد، چنین توافقی بی

توانند تواف  انند اد با وقاوع حادثاۀ متعذرانناد ، متعهاد در      شود. البتد لرفین می می
بلغی باا عناوان وجاد التازام باشاد. اماا در       ق.م. مكلف بد پرداخت م 930چارچوب مادة 

                   خيااوص رویااداد متعساارانند ، امكااان وارد اااردن چنااین شاارلی وجااود دارد،       
تواند باوجود دشواري، تعهدش را انجام دهد، باد   زیرا بعد از وقوع عسر و حرج، متعهد می

 11، ج1404 نجفای، دلیل اینكد قاعدة نفی عسر و حرج، رخيات اسات و ناد عزیمات )    
؛ لذا منعی ندارد اد پیِ از عسار و حارج، حا     (909، ص1 ج، 1411مكارم، /  150ص

بالقوة خویِ را ساق  اند. ایان شارط در چاارچوب شاروط افزاینادة مسائولیت قارار        
 گیرد. می

در مقابل شروط مندرج در بناد پیشاین، گاا  متعهاد شارلی را در قارارداد درج        .7
اند تا انحالل قرارداد در صورت وقوع رویدادهاي ناگهاانی بار مبنااي ایان شارط باا        می

 معااذیر قاراردادي  در خياوص   ،سهولت بیشتري پذیرفتد شود. با توجد بد تفسیر مضی 
هاا   بد اجراي تعهداتی شاود ااد انجاام آن   هموار  این خطر وجود دارد اد متعهد مكلف 

توانناد شارلی در قارارداد     رو لرفین مای  ینا از ؛براي وي بسیار دشوار و یا پرهزیند است
ها را بیان نمایند. این  سبب انحالل شوند و آثار آن مكن استاد مرا حوادثی  و دنگنجانب

یاا  « hardship clause»یاا  « force majeure clause»عناوان   دشاروط ااد حساب ماورد با     
«excusable delay clause »شوند )اد البتد هریك جایگا  و آثاار متفااوتی    و ... معرفی می

ااد   شارایطی دهناد در   بد متعهد امكان می، دارند( ها آن تنظیم و نگارش ةبر حسب شیو
بینای باود (، باا     شود )نظیر آنجا اد رویداد ناگهانی قابل پیِ ادعاي انحالل پذیرفتد نمی

آنچد در نگارش این شروط مورد  .91موفقیت دعوي را فراهم آورند ۀرج این شروط زمیند
شوند اد نیاز بد دقت  می شمرد رویدادهایی است اد عذر  برشمردن نصست ،توجد است
 ،از معاذیر نیسات اد افزایِ قیمت یا دشوار شدن عادي قرارداد  براي مثال ؛دنفراوان دار

، اثار وقاوع   دلئ. دوماین مسا  بدانناد خود این را از معااذیر   توانند در شرط اما لرفین می
ِ  لرفین می براي نموند، ؛رویداد ناگهانی است بینای انناد ااد باا      توانند در قرارداد پای

                                                           
ترین قراردادهاي  ترین شروط در مهم مهم»حدي است اد برخی معتقدند  . اهمیت این قبیل شروط بد91

 (.Schwartz, 2012, p.791« )زمان حاتر هستند
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داشاتد   (Option to cancel the contract)لاد اختیاار فساخ     مشاروط  ،وقوع رویداد ناگهانی
30خود منحل شود دیا قرارداد خودب ،باشد

(Treitel, 2003, p.901)،    یا بصشای از آن منحال
یا بد شصو ثالاث یاا دادگاا      ،31یا لرفین ملزم بد سازش در جهت تعدیل باشند ،گردد

شاود ااد لارفین قارارداد از      ح  تعدیل بدهند. اهمیت ایان شاروط وقتای ظااهر مای     
بر سوانح لبیعای   قاهر  صرفاً ة، قواشورهادر برخی  براي مثالمصتلف باشند.  اشورهاي

اعتيااب و ...   شاود و شاامل موتاوعاتی نظیار شاورش و      سیل و زلزلد الالق مای  ندمان
مفاد شارط تاروري    قاهر  و شروط مشابد آن، تعیین ةگردد. لذا در تنظیم شرط قو نمی
زیرا ممكن است در این شروط برخی عوامل قید شاوند و باد برخای دیگار اشاار        ،است

رط اتفااق بیفتاد، ممكان اسات دادگاا       ش ر این صورت اگر حوادث ذارنشد  درنشود. د
 ,Perillo, 2003, p.550 / Treitel ) 39قرارداد متعذر محسوب نشاود  ،شرط را جامر ندانستد

2003, p.900.)  تعذر )بطالن( و ند ميادی  آن در اختیار لارفین   ند حكمدر حقوق ایران
فاالن رویاداد    نیست تا دربارة آن تواف  انند؛ لذا اگر تواف  انند ااد در صاورت وقاوع   

شود( قرارداد بالل شود، بد این تواف  ترتیب اثر داد   )رویدادي اد قانوناً سبب تعذر نمی
نصواهد شد. اما اگر تواف  انند اد در صورت وقاوع فاالن رویاداد )رویادادي ااد قانونااً       

شود( متعهد ح  فسخ داشتد باشد، صحیح است. ولی در خيوص تعسار   سبب تعذر نمی
توانند تواف  انناد ااد در صاورت وقاوع فاالن       كد رخيت است، لرفین میبد لحا  این

ارچوب شاروط  رساد ایان شارط در چا     نظر مای  باشد. بد رویداد، متعهد ح  فسخ داشتد
 تحلیل و توجید باشد. ااهندة مسئولیت، قابل

                                                           
وقاوع حاوادث متعاذر یاا متعسارانند ، اصاطالحاً       خاود قارارداد در اثار     . بد شارط انحاالل خودباد   30

« Contractual Frustration Clause» گویند، زیرا همانناد حادثاۀ قهریاد سابب باري شادن        می
شود. اما تفاوت در اینجاست اد اگر شرط یادشد  در قرارداد گنجاناد  شاود،    خود متعهد می خودبد

                       تابر شرط است و ند نظریۀ معاذیر قاراردادي  بینی نشد   موتوع انحالل قرارداد در اثر حوادث پیِ
( (Treitel, 2003, p901. 

 مجاادد ةد، مااذاارشااو  بحااث ماای دربااارة آنیكاای از موتااوعاتی اااد در باااب تعاادیل قاارارداد   . 31
(renegotiation)   نشاد   فتاد است. در حقوق انگلیس اندراج شرط مذاار  مجادد در قارارداد پذیر 

حدي مبهم اسات   مجدد همانند تكلیف بد مذاار ، بد ةتكلیف بد مذاار»زیرا بد اعتقاد ایشان  ،است
 ,Beatson) «اید قرار گرفتد اسات أها مورد ت اد اجراي آن ممكن نیست و این امر در آراي دادگا 

2010, p.474). 
32. Intertradex SA v. Lesieur-Torteaux SARL [1978] 2 Lloyd's Rep. 509. 
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 33غیرممكن شدن
Impossibility قااهر (  ةمعاادل فارس مااژور )قاو    تا حدي ال  در اامن (force majeure or 

superior force )ال باراي ایان معناا     دانان ااامن  در حقوق فرانسد است و لذا برخی حقوق
برند. در حقوق ایران، قاعدة تعاذر اجاراي قارارداد     اار می همان اصطالح فرس ماژور را بد

بطاالن العقاد   » ةمفااد قاعاد  معادل این دو تأسیس است. تعبیر تعذر اجراي عقد، بیانگر 
اسات )بجناوردي،    «بطالن االّ عقاد بتعاذّر الوفااء بمضاموند     »یا « لتعذّر الوفاء بمدلولد

 (.965، ص5، ج1411
رود. در معناي  اار می د)مادي( و اعتباري ب فرس ماژور بد دو معناي واقعیال   در اامن

ناد رویادادهاي   مان ،)انترل( لرفینۀ قاهر  عاملی است خارج از اراد  و سلط ةواقعی، قو
 ساوزي، تياادفات، اعتيااب، شاورش     لبیعی، تروریسم، تغییرات جوي غیر فيلی، آتِ

(Schwartz, 2010, p.810) شااصو  ۀو جنااگ، اااد همگاای خااارج از ساالط(exogenous )

شوند یك یا هردو لرف قرارداد نتواند تمام یا بصشی از تعهداتِ را  باشند و باعث می می
یعنی گاا  شاصو بار آن     ؛توانند هردو حالت را داشتد باشند انجام دهد. برخی وقایر می

 ۀااهِ تقاتا اد گا  ناشی از تغییر سلیق مانند ،و گا  نیست (endogenous)مسل  است 
ناشی از تبلیغات تعیف گا  هم اما  ،باشد متعهد نمی ۀانندگان است و تحت سلط ميرف

 (.op. cit, p.812) شود قاهر  محسوب نمیة است اد در این حالت قو
 ۀقااهر  ایان اسات ااد خاارج از سالط       ةهاي قو اشار  شد اد یكی از ویژگی تر پیِ

یا عمد یكی از لرفین پدید نیامد  باشد. البتد اگر متعهد  لرفین بود  و نیز در اثر تقيیر
ین معنا نصواهد بود ااد  د اب لزوماً ،در غیرممكن شدنض اجرايض قرارداد تقيیر نداشتد باشد

 مقير نباودن  باوجودها دید  شد  است اد  بلكد در برخی پروند  ،شود تلقی نمیمسئول 
 .Lempis Emannel & Sons Ltd vةمانناد پروناد   شاود؛  مای متعهاد، وي مسائول تلقای    

Sammut 
از تامان    ،اد در آن نیز متعهد مقيار نباود   35يمشابد دیگر ةاما در پروند . 34

داناان انگلیسای در برخاورد باا      رو حقاوق  ایان  از .(Treitel, 2003, p.870)  اسات  تبرئاد شاد  
اما در یاك پروناد     ،یك تقيیري از جانب متعهد رخ نداد  هاي مشابد اد در هین پروند 

راحتای   داند ب و نتوانستد شد تامن و در دیگري بري دانستد شد  است، دچار سردرگمی 

                                                           
33. Impossibility or supervening Impossibility or Physical Impossibility 

34. [1959], 2 Lloyd's Rep. 629 (Q.B.). 

م( اد مالاك اشاتی آن را   1149) Joseph Constantine SS Line v. Imperial Smelting Corp Ltd . پروندة35
 اجار  داد، اما پس از انعقاد قرارداد، در اثر انفجار از اار افتاد و دادگا  وي را متعهد ندانست. 
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ق.م. ااد   991و  991 در حقوق ایران با توجاد باد الاالق ماواد     تفكیك نمایند. ها را آن
توان گفت ااد اگار    را شرط تحق  تعذر دانستد است، می« حادثۀ خارج از حیطۀ اقتدار»

 تقيیر متعهد سبب تعذر نشد  باشد، وي در هین حال مسئول نصواهد بود.
موجاب آن در   ددر معناي اعتباري، فرس ماژور اشار  بد شارط قاراردادي دارد ااد با    

)انترل(، متعهد از انجام تمام  بینی و غیرضقابلض اجتناب پیِ صورت وقوع حوادث غیرضقابلض
 ،بناابراین  .(Schwartz, 2010, p.792) م یا موقت بري شاود ئصورت داد یا بصشی از تعهد ب

بینی قراردادي فرس ماژور در معناي واقعی اسات و   فرس ماژور در معناي اعتباري، پیِ
 شود.   صورت مادي غیرممكن مید قاهر ، انجام تعهد ب ةبا رخ دادن قو

غیارممكن شادن ماادي و غیارممكن      ؛غیرممكن شدن در دو حالت تيور شد  است
عناوان عاذر قاراردادي     دغیرممكن شدن ماادي با   شدن تجاري. در حقوق انگلیس صرفاً

 باا  ،شد  شمرد مریكا غیرممكن شدن تجاري نیز عذر ااما در حقوق  ،است شد  فتدپذیر
 در ااد د گارد   سبب تعدیل قرارداد می وشود  بندي می لبقد« ا شدنغیرقابل اجر»عنوان 

ناشای از ساد عامال    را غیرممكن شادنض مااديض   ال  در اامنایم.  ن پرداختدد آب ادامۀ مقالد
توان اسباب تعاذر را   اما در حقوق اشورمان نمی دانند، می یاصلی و برخی عوامل اختالف

عهد را عرفاً غیرممكن سازد، در شمار اساباب  محيور نمود، بلكد هر رویدادي اد اجراي ت
 :  پردازیم ال می اسباب تعذر در اامنبررسی  بددر زیر شود.  تعذر آورد  می

 ؛اول، نابود شدن موتوع تعهد اد یكی از بارزترین مياادی  غیارممكن شادن اسات    
خواهاان بااغی را    ،بد ایان راي اشاار  شاد(    تر پیِ) Taylor v. Caldwell ةمثال در پروند

ولی باغ در آتِ سوخت و اجراي انسارت غیارممكن    ،اجار  ارد تا انسرت برگزار اند
نبایاد اال    البتاد لزومااً   .(Treitel, 2010, p.870) لذا دادگا  عاذر متعهاد را پاذیرفت    .دش
بلكاد ناابود شادن جازء نیاز       ،دگارد معاملد نابود شود تا قرارداد غیرممكن تلقی  توعمو

تواناد اجاراي    مای  ،جزء تالف نقِ اساسی در اجراي قرارداد داشاتد باشاد   درصورتی اد
بلكاد   ،معاملاد ناابود نشاود   تاوع  اگر مو .(Stone, 2003,  p.388) قرارداد را غیرممكن اند

 ۀیك نكت. (op. cit, p.388) 36دنبال خواهد داشت همین نتیجد را بد ،غیرقابل استفاد  شود
شاود و   سابب انحاالل آن نمای    توع تعهاد تارورتاً  نابود شدن مو»اساسی این است اد 

هنگامی اد مسئولیت نقض قرارداد مطل  است، متعهد ممكن است بدلیل عادم اجاراي   

                                                           
م( یك محمولۀ خرما در حال حمل با اشتی غرق 1716) Asfar v. Blundell. براي مثال در پروندة 36

گل و الي و لجن آمیصتد شد  بود و لذا دادگا   شد و هرچند محمولد از دریا بیرون اشید  شد، اما با
 (.Stone, 2002, p.388خرماها را نابود شد  دانست و قرارداد را منحل اعالم نمود )
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31«تعهد غیرممكن، مسئول باشد

 (Treitel, 2003, p.869) .     در حقوق ایاران نیاز ناابود شادن
 تعهد است.یكی از ميادی  غیرممكن شدن اجراي موتوع معاملد و تعهد پیِ از قبض، 

 Personal) م باد شاصو  ئم متعهاد در قراردادهااي قاا   ئا عامل دوم، مرگ یا حجار دا 

contract )مثال در دعاوي   ؛)همانند قراردادهاي استصدامی یا نمایندگی( استJackson v. 

Union Marine Insurance Co. Ltd.
دلیل جنون نویساند     دقرارداد نگارش یك اتاب ب، 37

تواند بد انحالل قرارداد استصدامی منجر شاود   اري متعهد نیز میغیرممكن تلقی شد. بیم
شرای  قرارداد،  مانند)شود بایست چندین قید لحا   اد البتد در این فرض )بیماري( می

 ,Beatson, 2010) میزان احتمال بهبودي(  نوع قرارداد، مدت قرارداد، نوع و مدت بیماري،

p.479). ل ئا هاایی قا  ر معااذیر قاراردادي تفااوت   دیگن مرگ و حجر با میاقضایی  ۀدر روی
مثال اگر استفاد  بیِ از حد از مواد مصدر سبب مرگ متعهد شود، هرچناد وي   ؛اند شد 

بر اساس قواعد مشترك حاام بار معااذیر    مقير است و خود در این امر دخالت داشتد و
ز اساباب غیارممكن شادن    عناوان یكای ا   دقراردادي نباید معذور باشد، اماا مارگ وي با   

در حقوق ایران اگر تعهد قائم بد شصو بود  یاا مباشارت متعهاد     .31پذیرفتد شد  است
باراین،   شاود. افازون   شرط شد  باشد و وي پس از انعقاد فوت اند، انجام تعهد متعذر می

در صورت بیماري متعهد نیز اگر تعهد قائم بد شصو بود  یا شارط مباشارت وي شاد     
ي در اثر تقيیر متعهد ایجااد نشاد  باشاد، از مياادی  تعاذر خواهاد باود        باشد و بیمار

(. البتد اگر انجام تعهد غیرممكن نشود و صرفا دشوار شود، از 171، ص4، ج1319ااتوزیاان،  )
 ميادی  تعسر است.

انجاام موتاوع    (Illegality or Supervening Illegality)سومین عامل، غیرقانونی شدنض 
غیرقانونی شدن  ها معتقد بودند اد صرفاً دادگا  در گذشتد .40قاد آن استتعهد بعد از انع

الي جدیاد تفااوتی    اما در ااامن  ،شود عنوان عذر پذیرفتد می دبر اساس مقررات داخلی ب
عناوان عاذر    دل نیساتند و هاردو با   ئا ن ممنوعیت ناشی از قوانین داخلی و خارجی قامیا

                                                           
م( اد در آن فروشند  باوجود نداشاتن  1151) Lempis Emannel & Sons Ltd v. Sammut. مانند پروندة 31

براي ارسال، اد خارج از اختیار وي باود ، مسائول    دلیل نداشتن فضاي اافی  امكان ارسال ااالها بد
 قلمداد شد  است. 

38. [1874] LR 10 CP 125 

39. CAN Int`l Reinsurance v. Phoenix([1996] 678 So.2d 378, 380 (Fla. 1st DCA) 
غیرقانونی دلیل د قرارداد ب آناست اد اگر هنگام انعقاد قرارداد ممنوعیت وجود داشتد باشد،  . گفتنی40

نامناد و   مای  illegality. گا  در حقوق امریكا، ممنوعیات هنگاام انعقااد را    بودن از ابتدا بالل است
 شود. لرح می prevention by lawممنوعیت پس از انعقاد با عنوان 
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 ةنیاز در مااد   41مریكااالشكل تجاري  قانون متحد(. Perillo, 2003, p.525 ) اند  فتد شدپذیر
عناوان عاذر    دهمین موتر را اتصاذ نمود  است. براي اینكد غیرقاانونی شادن با    615-9

اگر خطاي متعهد موجاب صادور    براي مثال ؛نباید منتسب بد متعهد باشد ،شود پذیرفتد
همچنین آنچاد غیرقاانونی    (.op. cit, p.524) قرار بازداشتِ شود، عذر وي پذیرفتد نیست

انجام برخای تعهادات اصالی     براي نموند ؛شد  است باید بد مبناي قرارداد خلل وارد اند
 قراردادي را ممنوع اند یا سلطد بار موتاوع قارارداد را از اختیاار متعهاد خاارج نمایاد       

(Beatson, 2010, p.483.)         در انار غیرقاانونی شادن، دساتور مقاماات صاالح قاانونی نیاز
داناان انگلیسای    برخای حقاوق   (.op. cit, p.482) 49تواند سابب انحاالل قارارداد شاود     می

زیارا هادف از    اناد،  اارد  صورت مستقل از غیرممكن شدن بررسی د غیرقانونی شدن را ب
بصاِ خساارت    اي براي تصيایو و توزیار رتاایت    غیرممكن شدن، ایجاد زمیند ۀنظری
بار در نظار    افازون انونی شدن، دادگا  بایاد  اما در صورت غیرق ،ن لرفین قرارداد استمیا

گرفتن منافر لرفین، منافر عمومی را نیز مد نظر قرار دهد و گا  این منافر عماومی بار   
43شوند ن لرفین مقدم میمیاتوزیر منيفاند خسارت 

 (Treitel, 2003, p.887.)   در حقاوق
متعهاد باري    ۀشود، ذمایران نیز اگر پس از تشكیل قرارداد، انجام موتوع آن غیرقانونی 

متعهاد  « خارج از حیطۀ اقتدار»شود اد  اي محسوب می و از ميادی  قوة قاهر  گردد می
بیار چیازي   »ق.م. استناد نمود اد  347توان بد مادة  عالو  می ق.م.(. بد991است )مادة 

را بالل دانستد اسات. از منظار فقهای نیاز در     « ممنوع است خرید و فروش آن قانوناًاد 
و بار ایان   « الممنوع شرعاً االممنوع عقاالً »این قاعد  اتفاق نظر وجود دارد اد  خيوص

 اساس آنچد قانون آن را منر اند نظیر ممتنر عقلی است.

                                                           
41. Uniform Commercial Code (UCC) 

 Metropolitan Water Board v. Dick, Kerr & Co. Ltd([1918] AC ةدر پروند . براي مثال 49

ما  منعقد شد، اما پس از دو سال وزیر جنگ با استفاد  از  6قرارداد ساخت مصزن آب ظرف  (119
اختیارات قانونی دستور توقف اار و فروش اارخاند و برچیدن تجهیزات آن را داد. خواهان ادعا ارد 

دتی و ما   اد قرارداد هنوز ادامد دارد. دادگا  اعیان حكم داد اد دستور توقف داراي چنان خيیياد 
نماید و لذا قارارداد منحال    است اد قرارداد را در صورت شروع مجدد اامالً مغایر با تواف  اولید می

 .(Beatson, 2010, p.482)شد  است 
 م( اد بد دلیل تيارف بنادر  1143است ) Fibrosaها در این خيوص، معروف بد  ترین پروند  . از مهم43

، دادگاا  قارارداد را غیارممكن اعاالم     در جنگ جهانی دومدشمن  وسیلۀ بدمقيدِ ااالي موتوع قرارداد 
زیرا هرچند بد لحا  مادي اجراي قرارداد ممكن بود، اما تقدم منافر عمومی بر منافر معاملی  ؛نمود

 .(Macaulay, 1995, p.603)لرفین مستلزم آن بود اد هین امكی بد اقتياد دشمن نشود 
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انایم   ها با عوامل دیگري برخورد می این سد عامل اصلی، در برخی آراي دادگا  جز بد

ممكن شادن اجاراي قارارداد    عنوان اسباب غیار  دها را نیز ب اد در آثار حقوق انگلیس آن
غیرقابال   ۀزیرمجموعا  ل،مریكا برخی از ایان عواما  اهرچند در آثار حقوق  ؛اند تلقی ارد 
در  .(Perillo, 2003,  p.516 ) بندي شد  اسات  اي مستقل لبقد یا در مجموعدبود  اجرا شدن 

ساالمت  شود. یكی از این عوامل، خطر جدي علید  ادامد بد برخی از این اسباب اشار  می
 .Condor vة در پروناد  براي مثال ؛تواند یكی از معاذیر محسوب شود متعهد است اد می

The Barron Knights Ltd 44       اد تداوم اجراي قرارداد متضامن خطار جادي باد ساالمت
در  .(Treitel, 2003, p.872) متعهد بود، دادگا  انگلیس اجراي قارارداد را غیارممكن دانسات   

« نگراناای از عاادم اجاارا یااا خطاار » ۀعنااوان نظریاا دوع را باامریكااا ایاان موتاااحقااوق 
(Apprehension of Impracticability or Danger ) شارح دوم  »هرچناد در   ؛اند مطرح نمود

شمار آماد    غیرقابل اجرا شدن بد ۀاین نظرید زیرمجموع ،(961)بصِ  «قراردادهاحقوق 
  Lakeman v. Pollardة است. در پروند

یك اارمند از تعهد بد اار در جاایی ااد یاك     ،45
باد نظار   . (Perillo, 2003, p.529 ) گیر در حال گسترش بود، معاذور تلقای شاد    بیماري همد

 شود. شمرد از ميادی  تعسر اجراي قرارداد تواند  می نمونددر حقوق ایران این  نگارند ،
د یا شصيای اسات ااد    بد موتوع یا ابزار اجراي قراردا نداشتن عامل دیگر، دسترسی

اشتی، اشتی توقیف یاا   ةاگر در قرارداد اجار براي مثال ؛بایست قرارداد را انجام دهد می
دلیل اعتياب قابل دسترسی نباشد، قرارداد غیرممكن د ميادر  شود یا ااالي موردنظر ب

بد موتوع قرارداد موقت باشد، درصورتی اد تعهد و زمان نداشتن شود. اگر دسترسی  می
 ,Treitel, 2003) شاود  قارارداد غیارممكن مای    ،46جام آن بد نحو وحدت، مطلوب باشندان

p.872). لور دقی  همین حكم در حقوق ایران نیز جریان دارد. بد نظر نگارند ، بد 

تواند بد غیرممكن شدن آن  دیگر، تغییر بنیادین روش اجراي تعهد است اد می عامل
 Florida Powerةدر پروند ؛ براي نموند،بینجامد

41
  Electric Corporation،    شاراتی متعهاد

تولید برق اتمی را از لری  فرآوري مجدد ازمیان ببارد.   ۀسوخت یك اارخان ۀبود اد زبال
در صورت غیرممكن شدن انجاام ایان روش، تنهاا را  جاایگزینض ازمیاان باردن ساوخت        

                                                           
44. [1966] 1 WLR 87. 

45. [1857] 43 Me. 463. 

46. Time of performance is of the essence of the contract or time critical contract 

47. Florida Power & Light Company v. Westinghouse Electric Corporation [1987] 

826 F.2d 239. 
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ت اساسای دارد ااد در   ایان دو روش یاك تفااو   آن بود. دادگا  حكم داد  ة، ذخیریادشد 
تواناد هجاد  میلیاون دالر ساود      می دوبار زیرا فرآوري  شود، نتیجۀ آن، تعهد منحل می

سوخت براي وي بالغ بر هشتاد میلیاون دالر   ۀزبال ةدرحالی اد ذخیر ؛نيیب متعهد اند
قااانون  9-614 ةمریكااا مااادادر حقااوق (. op. cit, p.879) هزینااد درباار خواهااد داشاات
اجراي قرارداد یا حمال یاا تصلیاد تغییار      ةدارد اد اگر شیو متحدالشكل تجاري مقرر می

 ةاما یك جاایگزین تجااري معقاول باراي آن وجاود داشاتد باشاد، از هماان شایو          ،اند
اگر روش اجارا یاا پرداخات در اثار مقاررات       اماجایگزین براي اجرا استفاد  خواهد شد. 

جاایگزین معقاول تجااري را     ةی تغییر اند، لرف مقابل باید شیودولتی داخلی یا خارج
 ,Perillo, 2003 ) شااود صااورت متعهاد از تعهااداتِ باري ماای   درغیار ایاان  ،د نمایاادئا ارا

p.522&523 .)   .بساتد   باراي مثاال  البتد در حقوق انگلیس پذیرش این نظر دشاوار اسات
از جملاد   ؛منجر شاد  بد لرح چندین پروند  م1156جنگ سال  پیشدن اانال سوئز در 

Tsakiroglou & Co. Ltd v. Noblee Thorl GmbH ةپروند
ااد خواهاان، قارارداد فاروش      47

زمینی با خواند  منعقد نمود  و قرار بود در ما  نوامبر یا دسامبر از سودان باد بنادر    بادام
ماا  بساتد شاد. بهااي      پانج هامبورگ حمل شود. در دوم نوامبر اانال ساوئز باد مادت    

اما در قارارداد هاین قیادي     ،ها بر مبناي عبور ااال از اانال محاسبد شد  بود زمینی بادام
و ادعاا   خاودداري اد ناظر بر این موتوع باشد وجود نداشت. خواهان از اجاراي قارارداد   

ارد اد بستد شدن اانال سبب انحالل قرارداد شد  است. دادگا  اعیاان ایان ادعاا را رد    
امیاد نیاك وجاود     ۀزیرا بد اعتقاد ایشان هنوز امكان حمل محمولد از لری  دماغا  ،ارد

شود اد قرارداد بد لحا  تجاري یا  نظر قضات، چنین تغییر مسیري موجب نمی داشت. بد
قضاات   ایان،  بار  افزونشود.  ها می موجب افزایِ هزیند بد نحو بنیادین تغییر اند و صرفاً

رداد، فروش اااال اسات و حمال آن ارتبااط مساتقیمی باا       اعتقاد داشتند اد موتوع قرا
الفساد باشند یا زماان   اد اگر ااالها سریر داشتنداید أخریدار ندارد. البتد همین قضات ت

تواناد باد انحاالل     مشصيی براي تحویل ااالها تعیین شد  باشد، افزایِ زمان حمل می
تغییار بنیاادین روش   ) تاوع ن مودر حقوق ایران ای(. Beatson, 2010, p.482) آن بینجامد
، زیرا اجراي ماادي قارارداد   شود می شمرد از ميادی  تعسر اجراي قرارداد ( اجراي تعهد

بینی افزایِ  نحو غیرمتعارف و غیرقابل پیِ هاي آن بد غیرممكن نشد  است، بلكد هزیند
 .یافتد و درنتیجد اجراي آن بسیار دشوار است

                                                           
48. [1962] AC 93. 
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 ،ال ميادی  تعذر یاا تعسار حياري نباود      برخالف اامنلور الی در حقوق ایران  دب

بلكد هر رویدادي اد باعث غیارممكن شادن    ،ها در قرارداد نیست بینی آن نیازي بد پیِ
اجراي تعهد شود و منتسب باد متعهاد نباشاد، حساب ماورد      غیرمتعارف یا دشوار شدن 

 شود.   سبب تحق  عنوان تعذر یا تعسر می

 41عقیم شدن هدف قرارداد
نوعی دفاع در برابر ادعاي خواهان )الزام بد اجاراي تعهاد( اسات و در     ،عقیم شدن هدف

بار   افازون  -شود. شرای  پذیرش این دفاع می شمرد صورت پذیرفتد شدن، متعهد معذور 
انتفااي   الاف( ناد از:  ا عباارت  - 50شد، مانند عدم تقيیربحث  تر پیِشرای  مشترك اد 

الاالع   ب(بد قرارداد در صورت وقوع رویداد ناگهانی؛  هدف اصلی یكی از لرفین از ورود
 اساتناد قابال  ایان عاذر   در صورت جهل یكی از لارفین،   )ولی لرفین از هدف موردنظر

اگر دادگا  دفاع عقیم شادن   .(Perillo, 2003, pp.537&538 ) 51انتفاي الی هدف ج(؛ (نیست
دعوي )زماان   ۀشود و لرفین در همان وتعیت پیِ از اقام را بپذیرد، قرارداد منحل می

 .(op. cit, p.556) وقوع رویداد ناگهانی( خواهند ماند
شوند. غیرممكن شدن قرارداد  سیس عقیم شدن و غیرممكن شدن خل  میأدو ت گا 

اماا عقایم شادن     ،شاود  قراردادي غیرممكن مای  مربوط بد جایی است اد انجام تعهدات

                                                           
49. frustration of purpose/venture 

، Diston v. Enviropak Medical Products ([1995] 893 P.2d 1071 Utah app.). در پروندة 50
تواند بار ایان مبناا     دادگا  راي داد اد وقتی شراتی تيمیم بد خروج از فعالیت تجاري بگیرد، نمی

 .(Perillo, 2003, p.538 ) قراردادهایِ از جملد قراردادهاي استصدام اارمندان را عقیم اعالم اند

گفتد شد  است اد بد صرف اینكد قارارداد ساود امتاري     شرح دوم حقوق قراردادها 965در بصِ  .51
شود. آنچد مهم است عقیم شدن هدف اصلی لرفین از قرارداد است.  اند قرارداد عقیم نمی عاید می

، Doherty v. Monroe Eckstein Brewing([1921] 191 N.Y.S. 59 .)براي مثال در پرونادة  
منار فاروش مشاروبات     ُ  عنوان میكد  )بار( اجار  ارد. در جریان اجار ، قاانون  مكانی را بدخواند  

الكلی تيویب شد. دادگا  حكم داد اد قرارداد بد دلیل عقیم شدن هدف، منحل شد  است. دادگاا   
 بها در قبال مكاان  تلقی نكرد، زیرا پرداخت اجار « غیرقانونی شدن اجار »این موتوع را از ميادی  

توانست در آن مكان سایگار و مشاروبات غیرالكلای و     عالو  مستأجر می یادشد  غیر قانونی نبود. بد
نظایر آن عرتد اند. اما دادگا  در حكام خاود، هادف اصالی قارارداد را فاروش مشاروبات الكلای         

 ,Perillo )لاور الای منتفای دانسات      اد غیرقانونی شد  بود؛ لذا هدف قرارداد را باد  تشصیو داد

2003, p.539). 
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اگار مكاانی اجاار  شاود تاا در آنجاا        باراي مثاال،  انعقاد قرارداد است.  انگیزةمربوط بد 
ابااب ااد از ناوع مصيوصای از گااومیِ       غذایی ویژ  )مثال دوش  ئۀرستورانی براي ارا

رود، با ازباین  اجار  در اثر سایل   توعاما مكان مو ،شود( گشایِ یابد تهید می دار اوهان
شود. اما اگر آن نوع گاومیِ ناگهان نایاب شود، از آنجاا ااد    انجام قرارداد غیرممكن می

شاود. در حالات    ، قرارداد عقیم مای است بود  آگا جر از اجار  اردن أمالك از هدف مست
تواناد غاذاهاي دیگار را لابخ و      جر میأاجار  وجود دارد و مست ۀدوم هرچند امكان ادام

 اجار  ندارد.   ۀجر دلیلی براي ادامأاما با انتفاي هدف اصلی، مست، دعرتد نمای
 .59استKrell v. Henry عقیم شدن هدف، دعوي  ۀپیدایِ نظری أاصلی و منش ةپروند

 ،را ببیناد  پادشا  انگلستانگذارى  در این پروند  شصيى اتاقى را اجار  ارد تا مراسم تاج
جر از أخیر افتااد و مسات  أمدت نامشاصو باد تا    برايولى بد دلیل بیمارى پادشا  مراسم 

 ،خسارات ناشی از نقض تعهاد  ۀنمود. خواهان دادخواست مطالب خودداريپرداخت اجار  
داد. دادگاا  راي داد ااد لغاو     پرداخت را و خواند  دادخواست متقابل استرداد مبلغ پیِ

لارفین در  بینای باود  و قارارداد منحال شاد  اسات و        گذاري غیرقابل پیِ مراسم تاج
ِ  أیعنی مسات  ؛دعوي خواهند ماند ۀاقام آغازوتعیت  پرداخات را از دسات    جر مبلاغ پای

بهاا را نصواهاد    اجاار   ةماناد  آن را ندارد و مالك نیز ح  مطالباد بااقی   ۀح  مطالب ،داد 
53داشت

(Macaulay, 1995, p.629). 
؛ باراي  شاود  نمای ، قرارداد عقایم تلقای   گفتد پیِ ۀجمر شرای  چهارگان باوجودگا  

                                                           
شاود، اماا برخای     عنوان منشأ نظریۀ عقیم شادن معرفای مای    بد Krell v. Henryهرچند غالباً پروندة  .59

تواند منشأ این نظرید باشاد؛ نظیار دعاوي     برند اد می تري نام می هاي قدیمی دانان از پروند  حقوق
Miles v. Stevens([1846] 3 Pa. 21, 45 Am.Dec. 621)  و یا دعويWillington v. West 

Boylston([1826] 21Mass. 101)  در پروندة .Miles ،   قرارداد خرید چند قطعد زمین باراي سااخت
آبرا  منعقد شد، اما پس از انعقاد، مسیر آبرا  تغییر ارد. دادگاا  حكام داد ااد قارارداد باد سابب       

قرارداد منعقد شد، لرفین اشتبا ، منحل شد  است. دادگا  در راي خود استدالل ارد: هنگامی اد 
اند اد با وقوع رویداد ناگهانی، مبناي قرارداد بدون رتایت لارفین ازمیاان    اهدافی را مدنظر داشتد

 .(Perillo, 2003, p.537 )رفتد و الزام بد اجراي این قرارداد غیرمنيفاند است 
 & Denny, Mott & Dickson v. James B Fraser ، دعاوي دربارة نظریۀ عقایم شادن  از دیگر  .53

Co Ltd ([1944] AC 265)  اي اجاار  شاد تاا لارفین در آن محولاد       محولاد است اد لی آن
مقاررات زماان جناگ     موجبد ب فروش الوار اما ،ن خود را اجرا انندمیا بتوانند قرارداد فروش الوار

بتاد برخای   ممنوع شد و لذا دادگا  اعیان حكم داد اد قرارداد اجارة محولاد عقایم شاد  اسات. ال    
 .(Treitel, 2003, p.887)اند  دانان این حكم را عمدتاً با بحث غیرممكن شدن مرتب  دانستد حقوق
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اماا دامااد پایِ از     ،یك عروس قرارداد دوخت لباس عاروس را منعقاد نمایاد   اگر  مثال،

شاود. باراي    قرارداد عقیم نمای  ،فوت، لباس عروس آماد  باشد هنگام اند ومراسم فوت 
اند اد علت عقیم نشدن ایان اسات    برخی گفتد ؛این حكم بد دو نحو استدالل شد  است

 زیرا تداوم حیات داماد هادف اصالی قارارداد نباود      ،داد عقیم نشد هدف قرار اد اساساً
شادن   مشاكل دارا  مثال یادشاد ، . برخی نیز معتقدند مبناي حكم این است اد در است

جهات دارا نشاد    دون یعنی با پرداخت دستمزد بد خیاط، وي ب ،جهت وجود ندارددون ب
اار گرفتد و هزیناد اارد  اسات.     دزیرا تالش و سرماید خود را براي دوخت لباس ب ،است

اخیر  ةاند اد در پروند گفتد Krell v. Henryبا دعوي  یادشد  مثالبرخی در توجید تفاوت 
قارارداد باود  ااد     توعگذاري مو بهاي گران براي دیدن مراسم تاج اي در قبال اجار  خاند

گاذاري   و تااج پادشا  بهبود خواهد یافات   ،ارزش شد  است و از دیگر سو این استفاد  بی
 ,Perillo, 2003 ) خواهد نمود و همان آپارتمان در قبال مبلغ گران اجار  داد  خواهد شد

p.538)را تابر یك حكم دانست. موتوعتوان دو  لذا نمی ؛ 
. فتد شد  اسات هاي انگلستان پذیر با دشواري از سوي دادگا  ،شدن هدف عقیم ۀنظری

(، Krell v. Henry) یادشاد   ةمشاابهت باا پروناد    باوجودما شاهد آراي زیادي هستیم اد 
 Herne Bay Steamboat Co در دعوي براي نموندحكم بد انحالل قرارداد داد  نشد  است. 

v. Hutton 54 دیادن   رايگذاري بود، یك قای  تفریحای با   اد این پروند  نیز مرتب  با تاج
سام لغاو شاد. ایان قارارداد      دلیل بیماري پادشا ، مراد اما ب ،گذاري اجار  شد مراسم تاج

 بااوجود و  ،قای  ةاز اجاربود عبارت  یادشد زیرا بد نظر دادگا  قرارداد  ،عقیم دانستد نشد
)حمل مساافران باراي دیادن مراسام(، قارارداد       جرأهاي مست ازمیان رفتن یكی از انگیز 

انعقااد  ، دیادن مراسام مبنااي مشاترك لارفین در      این بر افزون .استامااان قابل اجرا 
برخی نیز یكای از   .(Beatson, 2010, p.478) است جر بود أمست ةبلكد انگیز ،قرارداد نبود 

دانند اد در این پروند  خواهاان یاك    را در این می Krellاین پروند  با پروند   يها تفاوت
 اارد   لور عادي چنین تورهااي گردشای را هادایت مای     دشرات حمل مسافر بود  اد ب

، Amalgamated Investment 55 معاروف  ةهمچناین در پروناد   .(Zivkovic, 2012, p.9)اسات  

اماوال تااریصی قارار     شامار اما این ساختمان در  شد، بازسازي خریداري  رايساختمانی ب
ارزش خاویِ را   ةساختمان بصِ عمد و دشلذا بازسازي آن دشوار یا غیرممكن  گرفت؛

 (.Treitel, 2003, p886) اما دادگا  قرارداد را عقیم ندانست داد،از دست 

                                                           
54. [1903] 2 KB 683. 

55. Amalgamated Investment and Property Co Ltd v John Walker & Sons Ltd 

[1977] 1 WLR 164 
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دانان این  شدن نپرداختد و حقوق الشكل تجاري بد عقیم مریكا، قانون متحدادر حقوق 
ال در این خيوص باود  اسات و    ، اعمال قواعد اامنگذار قانون مقيوداشور معتقدند اد 

اي باد   مااد   ،پای  سی سی می مانندشور هاي این ا آن. در برخی ایالت نكردن ند شناسایی
هرچند  ،شدن هدف عقیم ۀموتوع پرداختد است. نظریاین الشكل اتافد و بد  قانون متحد

فتاد شاد    دشاواري پذیر  اما درعمل بد اند، آن را پذیرفتددانان این اشور  بسیاري از حقوق
 .(Schwartz, 2010, p.804) است

معتقدند ااد در فقاد امامیاد و حقاوق ایاران      دانان ایران  برخی حقوق .حقوق ايران
رسد مورد مزباور مبتناى بار     نظر مى زیرا بد»یافت شدن را  سیس عقیمأتوان معادل ت نمی

( ااد در  159، ص9، ج1371)محقا  دامااد،   « توجد بد انگیز  و غارض مساتأجر اسات   
أثیر نداشاتن  توان بد تا  عالو  در تأیید این مطلب می حقوق ما تأثیري بر قرارداد ندارد. بد

(؛ بد ایان معناا   110، ص1376اشتبا ِ در جهت، بر صحت قرارداد استناد نمود )شهیدي، 
گوند اد اشتبا  در جهت بد هنگام انعقاد قارارداد موجاب بطاالن عقاد نیسات،       اد همان

 نهاا یثیري بر صحت قرارداد نصواهد داشت. در آثاار فق أمعامِل نیز ت ةانگیز تحق  نیافتن
اگار  »گفتاد شاد  اسات ااد      براي مثالشود.  مشابهی دید  می دگا  تقریباًامامید نیز دی

اي اجار  اند تا در آنجا بد تجارت بپردازد اما ااالیِ سرقت شود و نتواناد   شصيی مغاز 
جر  صاالحیت  أزیرا عین مسات  ،شود ااالي دیگري جایگزین آن نماید، قرارداد بالل نمی

شود اما اگر عذر عمومی باشد مانند بارف شادید    یانتفاع را دارد و لزوم عقد استيحاب م
جري است اد حیاوان را باراي لای    أمانر عبور و مرور، اقرب جواز فسخ اجار  براي مست

مادي منفعت مقيود غیرممكن شد  و اگر خیار نداشتد لری  اجار  نمود  زیرا استیفاي 
  اسات ااد   (. همچنین گفتد شد330، ص4، ج1410)عاملی، « باشد مستلزم ترر است

دلیل ناامنی عمومی امكان اقامت در آن شهر   اي را براي سكونت اجار  اند و بد اگر خاند
 (.319، ص91، ج1404نباشد، ح  فسخ دارد )نجفی، 

و  411از ماواد  »چهارم دیوان عالى اشور قابل توجد است:  ۀیى از شعبأدر این بار  ر
ر اجار ، مثال مزارعاد و غیار ، مقارر     قانون مدنى و مواد دیگرى اد در نظای 416و  471

شود اد عین مستأجر  تا آخر مدت اجار  باید باد قابلیات انتفااع بااقى      شد  استفاد  مى
باشد و درصورتى اد از ابتدا قابل انتفاع بود  و در اثنااى مادت از قابلیات انتفااع خاارج      

باراى   اجاار  ماثالً  شود. بنابراین، در جایى ااد   شود، از آن زمان بد بعد اجار  منفسخ مى
اشتغال بد شغل زهتابى بود  و شغل مزبور در شهر قدغن شد  و منفعتى ااد مقياود از   

توان اجار  را از زمانى اد شغل زهتابى ممناوع   اجار  بود  براى مستأجر ممكن نبود ، مى
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بازگشت این راي  نگارند ،بد نظر  «. شد  بد موجب مستفاد از مواد مذاور منفسخ دانست

شاود.   ست اد اگر عذر عمومی باشد، قرارداد منفساخ مای  گفتد ا پیِمان نظر فقهی بد ه
اگر مانر شرعی )قانونی( وجود داشتد باشد قرارداد منفسخ »اند اد  فقها گفتد این، بر افزون

شود مانند آنجا اد زنی اجیر شود تا مسجدي را نظافت اند اما حاایض شاود و عاذر     می
، 1410عااملی،  « )وي در تمام مدت قرارداد باقی باشد. این مورد در حكم تلف عاین اسات  

 (. 330، ص4ج
  ي هاا  تاوان مثاال   امامیاد مای   نهاا ی، در ااالم برخای فق  دشد یاقوت دیدگا   باوجود

ال است و حكم انفساخ را در صورت عقایم شادن    متعددي را یافت اد مشابد موتر اامن
جر اجار  شد  أشصيی مست ةجر  براي استفادأنظیر آنجا اد عین مست ؛اند هدف پذیرفتد

ل باد حا  فساخ یاا امكاان      ئا دلیل خوف از مانر نتواند استیفا اند اد برخی قاد و وي ب
اما بیمار شود و نتواند سفر اناد و   ،انفساخ هستند و یا اگر مَرابی را براي حج اجار  اند

، 1، ج1406ابان باراج،   شرط مباشرت وي شد  باشد، اقوي این است ااد حا  فساخ دارد )   

ن آو متاع  وداجار  شاد اي  عالو  در خيوص مغاز  د(. ب319، ص91، ج1404نجفی،  ؛477ص
، 1413حلای،  اجار  است ) ل بد بطالن )انفساخ(ئحلی قا ۀآتِ بگیرد یا سرقت شود، عالم

 تاوع ها، ماانر شصيای رخ داد  و مو   این مثال ۀشود اد در هم (. مالحظد می147، ص6ج
جر، حكام باد   أانتفااع ماوردنظر مسات    ممكن نباودن دلیل  داما ب ،معاملد قابل انتفاع است

ال از ساال   رو بد اعتقاد ما عذر عقیم شدن هدف اد در اامن نانفساخ داد  شد  است. ازای
هجري قماري و پایِ از    پنجممطرح شد  است، در میان فقیهان امامید از قرن  م1103
  د  است.شالنی داشتد و در قالب تعذر اجراي قرارداد مطرح ئآن قا

عقاود تاأثیري   البتد بد اعتقاد ما برآورد  نشدن دواعی نباید بر صحت و لزوم وفاي بد 
 گوند اد اشار  شد در حقوق ایران نیز این نظر پذیرفتد است. داشتد باشدو همان

 56غیرقابل اجرا شدن قرارداد 
تعهدات قاراردادي   نشدن مریكا یكی از معاذیر اجرااغیرقابل اجرا شدن قرارداد در حقوق 

 ،راي متعهاد اجراي تعهد ب ةبینی نشد دشوار شدن یا گران شدن پیِ ۀاست اد در نتیج
شود. اما این نظریاد در   یا خسارت جسمی و مالی بد وي در اثر اجراي قرارداد، حاصل می

« بینای نشاد    نظریۀ حوادث پیِ»در حقوق فرانسد است.  نشد  فتدحقوق انگلیس پذیر

                                                           
56. Impracticability or hardship. 
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تاوان   (. در حقوق ایاران مای  17، ص3، ج1311)ااتوزیان، تقریبا معادل این نظرید است 
براي تشریح دقی  موتوع در برخی ابعاد مشابد این تأسیس دانست. را  «الحرج»قاعدة 

 د.شوبررسی  جداگاندمریكا در این خيوص االزم است موتر حقوق انگلیس و 
هایی  این نظرید شباهت . اول اینكدتروري است پیِ از ورود بد بحث، تذار دو نكتد

غیارممكن شادن، اجاراي     با این تفاوت اد در ؛غیرممكن شدن انجام تعهد دارد ۀبا نظری
اما در غیرقابل اجرا شدن، اجراي مادي قارارداد ممكان    ،شود مادي قرارداد غیرممكن می

. برخای  تاوجیهی نادارد  باد لحاا  تجااري     ،د شانجام آن براي متعهد دشوار ولی  ،است
باشاد.   اما غیرقابل اجرا شدن شصيای مای   ،غیرممكن شدن نوعی استمعیاراند اد  گفتد
برخای   ااد  اسات ایان  عقایم شادن هادف     ۀدوم در باب تفاوت این نظرید با نظریا  ۀنكت

اااال یاا    ةدهناد  دئاند اد غیرقابل اجرا شدن مربوط بد جایی است اد ارا دانان گفتد حقوق
بینی سبب شد  است ااد اجاراي تعهاد     پیِغیرقابل  اي داند اد حادث خدمات ادعا می

ااد   هنگاامی اسات  اما عقیم شدن  مقدور نباشد؛نحوي اد انجام آن  بسیار دشوار شود بد
اي ارزش تعهاد   اناداز   بینی نشد  باد  اند اد حوادث پیِ خریدار ااال یا خدمات ادعا می

 دیگري را ااهِ داد  است اد وي دیگر مكلف بد پذیرش و پرداخات بهااي آن نیسات   
( Perillo, 2003, p.537.) آن است ااد در   شباهت این نظرید با عقیم شدن در ،از دیگر سو

 شود. ممكن نمی هردو انجام قرارداد غیر
اي اسات   نظریاد « غیرقابل اجرا شدن» :در حقوق امریكا« غیرقابل اجرا شدن»نظریۀ 

معااذیر اجاراي قارارداد و     ةدایر شآن گسترنتیجۀ مریكایی ایجاد شد  و اال  اد در اامن
 Doctrine of discharge by)« انحااالل قاارارداد در اثاار وقااایر غیرمنتظاار    ۀنظریاا»

supervening events)  مطارح   51«قراردادهاشرح حقوق »است. این نظرید نصستین بار در
. ایان    اسات اد غیرقابل اجرا شدن مفرط را مساوي غیرممكن شادن عناوان اارد     شد

( تقویات شاد تاآنجاا ااد     9-615 ةمریكاا )مااد  اموتر در قاانون متحدالشاكل تجااري    
شارح دوم حقاوق   »دانسات و در  « غیارممكن شادن  »را شاامل  « نغیرقابل اجارا شاد  »

داراي عناوان  این اتااب  نیز همین دیدگا  پذیرفتد شد و امروز  فيل یازدهم « قراردادها
 باا گاا  از ایان نظریاد    (. op. cit, p.529) اسات « غیرقابل اجرا شدن و عقیم شدن هادف »

غیرممكن شادن ماادي قارار     شود اد در برابر عنوان غیرممكن شدن تجاري نام برد  می
 ,Gordley, 2004) مریكاییادانان  در گفتارهاي پیشین بررسی گردید. برخی حقوق و دارد

                                                           
57. Restatement of contracts. 
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p.528)  اصطالح«Hardship»57  توان گفت اد غیرقابال   اند. می را براي این مفهوم برگزید

المللای   در اصاول قراردادهااي تجااري باین     Hardshipسایس  أاجرا شدن تقریبا معادل ت
UNIDROIT

ن پرداختد و تعدیل قارارداد را در  د آب 6-9-3تا  6-9-1است اد در مواد  51
نیاز   60«اصول اروپایی حقوق قراردادهاا . »است بینی ارد  صورت وقوع این وتعیت پیِ

 پیروي نمود  است. UNIDROITاز رویكرد 
در حقاوق   61غیرقابال اجارا شادن    ۀهاي پیشرو در خياوص نظریا   در یكی از پروند 

هااي   نظاري  تادریج از تناگ   غیارممكن شادن اجارا باد     ۀنظری»گفتد شد  است: یكا، امر
رفین رهاا  الضمیر ل ساختگی و غیرواقعی قدیمی از قبیل شرط تمنی و جستجوي ما فی

باشاد در معنااي    (impracticable)اد وقتی امري غیرقابل اجارا   ایم شد  و اانون دریافتد
زیااد و   ۀباا هزینا   یرقابل اجرا است اد صرفاًحقوقی غیرممكن است و یك امر هنگامی غ

منظاور   ها باد  غیرمتعارف قابل انجام باشد. این نظرید نمایانگر رویكرد درحال تغییر دادگا 
ااناون وقتای قارارداد غیرقابال اجارا       هاي تجاري و منافر جامعد است. هماهنگی با روید

ي قرارداد مطاب  باا شارای    شود اد وتعیتی را براي اجرا شود، از دادگا  خواستد می می
مجازا را   ۀجدید ترسیم نماید اد دادگا  براي انجام این تعدیل بایاد حاداقل ساد مرحلا    

دوم ایان اسات ااد رویاداد      ۀاول وقوع رویداد ناگهانی اسات. مرحلا   ۀاحراز نماید. مرحل
سوم باید احراز شود ااد   ۀبینی شد  باشد. در مرحل ناگهانی نباید در قرارداد یا عرف پیِ

 «رویداد ناگهانی سبب شد  است اد اجراي قرارداد بد لحا  تجاري غیرممكن شد  باشد
( Perillo, 2003, pp.513&514.) 

دشاواري یاا هزیناد یاا     »الزم است اد  ،براي اینكد قراردادي غیرقابل اجرا تلقی شود
« ماهیات اجارا  »نحوي اد  بد ؛بد متعهد وارد شود« جراحت یا خسارت شدید یا نامتعارف

 ۀااد افازایِ هزینا    شاود  مای اید أاین موتوع نیز تبر البتد  (.op. cit, p.530) تغییر یابد
بلكد عوامل دیگاري نیاز    ،تواند قرارداد را غیرقابل اجرا نماید تنهایی نمی اجراي قرارداد بد

                                                           
 ۀهاردشیپ یك شرط قراردادي اسات ااد هادف از آن فاراهم نماودن زمینا      . غالباً در متون حقوقی 57

شاود ااد    اما غیرقابل اجارا شادن یاك دفااع محساوب مای       ،مذاار  و اصالح و تداوم قرارداد است
اجارا و   ۀبراي فراهم شادن زمینا   آن بري شدن ذمد متعهد از انجام تعهدات خویِ است. ي نتیجد
برداري از شرط هاردشیپ الزم است اد قرارداد غیرقابل اجرا شود سپس اگر شرط هاردشایپ   بهر 

 .دهد متعاقب آن رخ می تعدیلدرج شد  باشد، مذاار  و 
59. UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

60. Principles of European Contract Law 

61. Transatlantic Financing Corp. v. United States. [1966] 363 F.2d 312 (D.C. Cir.) 
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الای باا    درداد با ها سبب بشود اد اجراي قرا افزایِ هزیند براي مثال، ؛باید دخیل باشند
 (.op. cit, p.530) متفاوت باشد ندبودارد  بینی  پیِآنچد لرفین 

شود و مبناي تعدیل،  تعدیل مطرح می ۀلئبا احراز غیرعملی شدن تجاري قرارداد، مس
لد یكای از علال   ئایان مسا   .(Nottage, 2008, p.398) نیت دانستد شد  اسات  حسن ۀنظری

 این اشورزیرا در حقوق  ،غیرقابل اجرا شدن در حقوق انگلیس است ۀنظری مطرح نشدن
هااي مااهوي    مریكا بار اساتدالل  ااما در حقوق  ،هاي شكلی است اید اصلی بر استداللأت

« عادالت شاكلی  »دنباال   د شاود و باد بیاان دیگار حقاوق انگلایس با        تكید بیشتري می
(procedural justice)  مااهوي عادالت  »دنباال  د مریكاا با  او حقوق »(substantive justice) 

 مانناد  ،معیارهااي مااهوي و مبتنای بار مفااد قارارداد      باد   است. در حقوق امریكا عمدتاً
 (.op. cit, p.387) دشو میتوجد  (unconscionability) یا خالف وجدان بودن نیت حسن

قارارداد را باازنگري اناد تاا      ااد مریكا بد دادگا  اجااز  داد  شاد  اسات    ادر حقوق 
شارلی را در  »تواناد   تعهدات لرفین تداوم یابد و دادگا  در راستاي تعدیل قارارداد مای  

، معقول و متعاارف باشاد. همچناین دادگاا  باراي      وتعیتدر آن  ادقرارداد درج نماید 
شاروط   ماثالً  .تواند بد متعهدلد اجاز  دهد تا قرارداد را مورد بازنگري قرار دهد تعدیل می

اجرا را فسخ اند یا سایر موانر قراردادي اجرا را مرتفر ساازد و در ایان را     ةمحدودانند
بینی اند. حتی در برخی آراء گفتد شد  است  تواند براي قرارداد شروط جدیدي پیِ می

تواناد از ایان اختیاار     اد متعهدي اد بد غیرقابل اجرا شدن قرارداد استناد ارد  است می
پوشی اند و قرارداد را از لری  منبعای غیار از    تناد بد معاذیر قراردادي( چشم)اختیار اس

اسات   البتاد ممكان   (.Perillo, 2003, p.557 ) «بینی شد  انجام دهاد  قرارداد پیِ آنچد در
انحالل قرارداد تنها درصاورتی   ، ولیپس از احراز غیرقابل اجرا شدن، قرارداد منحل شود

 (.Nottage, 2008, p.400) كن نباشدقابل لرح است اد تعدیل مم

غیرقابل اجرا شادن در   ۀهرچند نظری در حقوق انگلیس:« غیرقابل اجرا شدن» ۀنظری
داناان انگلیسای بار     نظر حقوق اما این بد معناي اتفاق است، حقوق انگلیس پذیرفتد نشد 

شناساایی  ها حااای از   قضات در تمن پروند برخی بلكد اظهار نظر  ،آن نیست نپذیرفتن
اما دیدگا  مصالف این نظرید بر نظام حقوقی این اشاور حااام اسات و     .این نظرید است

شاود ااد ایان     رو گفتاد مای   ایان  از اند؛ خودداري میدادگا  اعیان از پذیرش این نظرید 
 Tennants (Lancachre)ة نظرید در نظام حقوقی انگلیس پذیرفتد نشاد  اسات. در پروناد   
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Ltd v. CS Wilson & Co Ltd 69،   :افازایِ یاا اااهِ    »یكی از قضات دادگا  اعیان گفات

شود غیرممكن شدن تجااري   ثیري بر قرارداد ندارد و اینكد گفتد میأها ت غیرعادي هزیند
)یا همان غیرقابل اجارا شادن( از معااذیر قاراردادي اسات، از نظار مان ادعاایی          قرارداد

اینكاد صاریحاً در قارارداد شارط      مگار  ،خطرناك است اد نباید مورد پذیرش قرار گیرد
غیرقابل اجرا شدن قارارداد   نپذیرفتن پروند  بر یندر چند (.Treitel, 2003, p.881) «شود

  .63ها تيریح شد  است دلیل افزایِ قیمتد ب
ایان  هاایی از پاذیرش    هاي انگلیس رگد در برخی آراي دادگا باوجود دیدگا  یادشد ، 

دانان انگلیسای ایان آرا را مارتب  باا غیارممكن شادن        اما حقوق ،64شود نظرید دید  می
اند. در اینجا بد برخی از این توجیهات اد در صدد فروااستن غیرقابل اجرا شادن   دانستد

وقاوع   پای هاایی ااد در    در پروند  براي نموندشود.  بد غیرممكن شدن هستند اشار  می
اد  شد  است اد بعد از رفار موانار   حكم د ،خیر لوالنی رخ داد أجنگ در انجام تعهد ت

هرچند در راي گفتاد شاد ااد     .نیز نیازي بد انجام تعهد در این شرای  تغییریافتد نیست

                                                           
62. [1917] AC 495, HL . 

 17م( اد پیمانكار متعهاد شاد   1156) Davis Contractors Ltd v. Fareham Urban DC. از جملد دعوي 63
پوند بساازد،  واحد مسكونی براي یك سازمان دولتی ظرف هشت ما  در ازاي مبلغ نود و چهار هزار 

پانزد  هازار پوناد    و لول انجامید و هزینۀ آن بد یكيد اما در اثر امبود اارگر، اار بیست و دو ما  بد
( remunerationالمثال )  رسید. پیمانكار ادعا ارد اد قرارداد منحل شد  و لذا مستح  دریافت اجرت

د ارد زیرا وقایعی اد اتفااق افتااد  در   باشد. اما دادگا  این ادعا را ر بر مبناي ارزش اار در بازار می
 حدود احتماالت تجاري عادي بود  و اوتاع تغییر بنیادین نكرد  است.

م( دادگا  تجدیاد نظار بارخالف رأي    1111) .Bormarin AB v. IMB Investments Ltdهمچنین در پروندة 
دي امتار از انتظاار عایاد    دادگا  بدوي، تيریح نمود اد اگر در نتیجۀ تغییر مقررات، از قرارداد سو

 (.Stone, 2002, p.399شود، قرارداد منحل نصواهد شد )
 Staffordshire Area Health Authority v. South Staffordshire Waterworksترین ایان دعااوي،    . از معروف64

co.( [1978] 3 All E.R. 769 (C.A.)       م 1191است. در پرونادة یادشاد ، قارارداد تاأمین آب در ساال
ها پس از انعقاد، تاأمین نمایاد.    شد  در همد زمان منعقد، و خواند  متعهد شد آب را بد بهاي تعیین

خواند  در زمان اقامۀ دعوي اعالم ارد اد قیمت قراردادي غیرقابل قبول شد  اسات و لاذا اجاراي    
  ح  داشات باا   قرارداد را متوقف نمود. دادگا  تجدیدنظر ادعاي وي را تأیید و اعالم ارد اد خواند

ارسال اخطار متعارف، بد قرارداد پایان دهد. یكی از قضات پروند  گفت اد خاتماۀ قارارداد در ایان    
 ,Zivkovic, 2012)دار وجود دارد  حالت، یكی از شروط تمنی است اد در همد قراردادهاي غیر مدت

p.10)ِمریكاا  اپروند  در حقوق  گفتد قابل توجد است اد اگر مشابد همین . این نكتد در پروندة پی
 ارد. د، دادگا  بد سوي تعدیل قرارداد حرات میش  مطرح می
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یك عامل سبب انحالل تعهاد شاد  اسات و     اما در حقیقت صرفاً ،تعهد غیرقابل اجراست
 و یاا اگار   ،آن مدت لوالنی جنگ بود  اد اجراي تعهد را واقعاا غیارممكن اارد  اسات    

الزم موجب مقاررات  د اما بعدها ب ،خدمات بود ئۀموجب قرارداد، یك لرف متعهد بد ارا دب
اناد،   بیشتري تحمیل می ۀتري را رعایت نماید اد بر وي هزین تواب  ایمنی دقی  شد تا

ها اد ناشی از لازوم رعایات تاواب  ایمنای      در اینجا شاید بتوان گفت اد افزایِ هزیند
اما ایان   انجامد. یشود اد بد انحالل قرارداد م تلقی می« جرا شدنغیرقابل ا»است، نوعی 

اجتماعی است ااد درواقار از مياادی  غیرقاانونی     -نتیجد مبتنی بر مالحظات اقتيادي
 (.op. cit, p.882) غیرممكن شادن اسات   ۀشدن ناگهانی تلقی شد  و بازگشت آن بد نظری

بادون اینكاد    ،دیگار تحمیال شاود    ياتاافی بار قارارداد    ۀلذا اگر بد همین میزان هزین
گااهی   شاود.  یك از عناصر غیرقانونی شدن وجود داشتد باشد، قارارداد منحال نمای    هین

اما این انحالل ند بد  ،شود ها بد انحالل تعهد منجر می آور هزیند اوقات نیز افزایِ سرسام
فرس ماژوري است اد در قرارداد درج شد   طبلكد ناشی از شر ،دلیل غیرقابل اجرا شدن

 شد فرس ماژور درج نشد  بود، قرارداد منحل نمی طرو اگر در این قرارداد شر است. ازاین
(op. cit, p.883).   در دعاوي  و یااWong Lai Ying v. Chinachem Investment Co

ااد   65
نایم باد    و ساال  دواار  شد و اار سااخت را باراي    ریزش او  باعث نابودي ساختمان نیمد

زیارا شارای  باازار     ،خیر منحل شد أخیر انداخت، دادگا  راي داد اد قرارداد بد دلیل تأت
متفاوت از تعهد قراردادي  اي دگرگون شد  اد اجراي آن در پایان آن مدت اامالً انداز  بد

عهاد  گوید ااد اجاراي قارارداد باراي مت     در این پروند  دادگا  نمی .(op. cit, p.896) است
بلكد انحاالل   ،  استشدها تعهدات قراردادي منتفی  دلیل افزایِ هزیندد دشوار شد  و ب

 گرداند. را بد تغییر ماهیت تعهدات قراردادي در اثر دگرگونی بازار بازمی
توان نظرید غیرقابال اجارا شادن و باد تبار آن       نهایی اینكد در یك حالت می ۀلئمس

بحث تعدیل را در حقوق انگلیس مطرح نماود و آن وقتای اسات ااد در قارارداد شارط       
را تعادیل  هاردشیپ درج شد  باشد. اگر لرفین در قرارداد شرط هاردشیپ و بد تبر آن 

 ،عنوان یك شرط قراردادي وجاود دارد  دببینی ارد  باشند، امكان اعمال این نظرید  پیِ
 «ها اختیاار اصاالح قارارداد را ندارناد     در صورت فقدان چنین شرط صریحی، دادگا »اما 

(op. cit, p.869.) 

ااد هام   اسات  فراگیار   اي نفی عسر و حرج قاعد  ةقاعد در فقد امامید .حقوق ايران
. مفااد  (971و  11، ص 1ج، 1495 د )مراغیگیر ابواب عبادات و هم قراردادها را دربر می

                                                           
65. [1980] HKLR 1, PC. 
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 ۀو بار ادلا   ،خوا  حكم تكلیفی باشد یاا وتاعی   ؛این قاعد  بیانگر نفی حكم حرجی است

 نهاا یالبتد برخای فق  (.956و  955، ص1، ج1411)بجنوردي، احكام اولید حكومت دارد 
الالق عسر و حارج بار اماور    »گویند اد  می ،در شمول الحرج بر امور مالی تردید داشتد

بد نحو مطلا ، خاالی از اشاكال نیسات همانگوناد ااد محقا  ناائینی در انتهااي           مالی
الترر بدان اشار  ارد  است. دلیل این امر آن اسات ااد ظهاور     ةاش در باب قاعد رسالد

و مشاصو اسات    ()بدنی( است و ند جوانحی)روحی هاي جوارحی عنوان حرج در مشقت
س و زاات( مشقتی بد این معناا وجاود   اد در دادن اموال )نظیر واجبات مالی مانند خم

ندارد ولو دادن مقدار زیاد اموال باشد مگر در مواردي اد مشقت روحی بد بادن سارایت   
اند مانند آنكد اگر مال زیادي بدهد در لول شب خاوابِ نبارد ااد البتاد در ماورد       می

فقها چناین  رسد بسیاري از  نظر می . اما بد(174، ص1 مكارم، ج)« مل استأاخیر نیز محل ت
ن د آدانناد و لاذا در اماور ماالی نیاز با       آن را وسیر می ةدایر ،برداشتی از الحرج نداشتد

 (.110، ص9، ج1371؛ محق  داماد، 19، ص4، ج1410)عاملی،  انند استناد می
اسات. در قاوانین    اارد  اساتناد   یادشاد   ةقاعاد بارها بد  گذار ، قانوندر حقوق ایران

 ةنظیر ماد هستیم؛شاهد لرح صریح موتوع الحرج و غیرمالی ناظر بر امور مالی مصتلف 
، قاانون  10/3/1374درمانی ميوب  قانون سق  ةماد  واحداصالحی قانون مدنی،  1130

 1 ة، مااد ش1319اماان و واحادهاي آموزشای و پرورشای ... مياوب      ۀممنوعیت تصلی
جر ساال  أو مسات  جروقانون روابا  ما   1 ةقانون اساسی، ماد 41اجراي اصل  ةقانون نحو

وجاود  قانون نظام وظیفد عمومی و ... و البتد مواد متعدد قانونی نیاز   10 ة، مادش1369
این بر مبناي این مواد اما  نیست،صریح  ها در آنالحرج استناد بد قاعدة هرچند دارد اد 

 قانون مدنی.  905 ةنظیر قسمت اخیر ماد ؛اند تدوین شد  قاعد 
حرج بر قراردادهاست. اثر عسار و حارج بار نكااح باا ساایر       عسر و  تأثیرمهم،  ۀلئمس

 ياادی  قراردادها متفاوت است. بد لحا  اهمیت حف  ایان خانواد  و استثنایی باودن م 
در صاورت عسار و   و نیز با عنایت بد اینكد لزوم نكاح، حكمی است و ند حقی،  فسخ نكاح

نی(. اما در قراردادهااي  قانون مد 1130 ةحرج زوجد، وي ح  درخواست لالق دارد )ماد
شاود و وي ملازم باد انجاام آن      مالی، عسر و حرج سبب ایجاد ح  فسخ براي متعهد می

 نیست و از این باب خسارتی پرداخت نصواهد ارد.  
گوند اد مالحظاد شاد،    اما نكتۀ قابل بحث، موتوع تعدیل قضایی قرارداد است. همان

دهد، اماا آیاا در عسار و     حكم بد تعدیل می در نظریۀ غیرقابل اجرا شدن قرارداد، دادگا 
داناان باا    حرج نیز براي دادگا  امكان دارد اد راساً قرارداد را تعدیل اند؟ برخای حقاوق  
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اناد )قاسام    استناد بد نظریۀ شرط تمنی و غبن حادث، بد توجید تعدیل قرارداد پرداختد
داناان تعادیل    (. گارو  دیگاري از حقاوق   71، ص1311؛ ااتوزیان، 940، ص1373زاد ، 

( و باد  110، ص1371؛ محقا  دامااد،   40، ص1373اناد )شاهیدي،    قضایی را نپذیرفتاد 
عاالو    اند. باد  لحا  نظري آن را مغایر قاعدة حاامیت اراد  )العقود تابعد للقيود( دانستد

بد لحا  عملای نیاز برخای اعتقااد دارناد؛ اواًل پاذیرش آن موجاب تزلازل و ناپایاداري          
دادن اختیاار  »(، دوم اینكد در اشور ماا  516، ص1377د )محق  داماد، شو قراردادها می

تعدیل بد دادرسان با توجد بد حجم اار آنان و رواج فرهنگ بسند  اردن بد ظااهر ماواد   
میلای آناان باد لاوایح      دانان و نیاز بای   قانونی و عدم عالقد بد مشورت با استادان و حقوق

واب  تعادیل مناساب نیسات و باد اعماال      واالي دادگستري، بدون تبیین و تحدیاد تا  
، 1379زاد ،  )قاسام « اناد  مارج قضاایی اماك مای     و هاي شصيای غلا  و هارج    سلیقد

باد   اناد  (. البتد برخی مصالفان تعدیل آن را در پوشِ تفسیر قابل توجید دانستد160ص
منظور از تعدیل قضایی، در حقیقت تعدیل قرارداد بر اساس تفسیر ارادة »این معنا اد 

وسیلۀ دادرس است اد درنهایت، بازگشت آن بد یكی از دو  لرفین یا مقررات قانونی بد
(. باید خالر نشان ارد اد 40، ص1373)شهیدي، « تعدیل قراردادي یا قانونی است

دانان تعدیل را در عقودي اد بد نوعی استمرار دارند، با استناد بد نظریۀ  برخی حقوق
اي نیز با استناد  ( و عد 14، ص1371اند )لنگرودي،  فتدموازند و اصل ابقاي عقود پذیر

 (.590، ص1377اند )محق  داماد،  بینی ارد  تعدیل را پیِ ، امكانانيافعدل و بد قاعدة 
بد نظر نگارند  شاید بتوان با استناد بد قواعد، تعدیل قضایی را توجید اارد؛ باا ایان     

لاذا حكام لازوم را از عقاد      ،داللات دارد  یحكم حرج یعسر و حرج بر نف ةقاعدبیان اد 
حا  فساخ باد تارر     این  ،سو گریاما از د .ابدی یاند و متعهد ح  فسخ م یم ینف یحرج

دو تارر،   نیا ا نمیاجمر   یلر .اند یم ینف ار يحكم ترر نیمتعهدلد است و الترر ا
تعادیل قابال    ، زیرا قرارداد هنوز باا است «الد كترَیُلد الاُ كدرَیُماال» ةاستناد بد قاعد

 یُلا وَ امُالحاا »  ي قاعادة قاعد  و بار مبناا   نیبا استناد بد ا یاساس قات نی. بر ااجراست
شود. البتد در  تیرعا نیاد منافر لرف ينحو اند بد لیقرارداد را تعد تواند یم «رنِمتَالمُ
 میتنظا  يباد نحاو   آغااز اگار قارارداد از    براي مثاال توجد ارد:  یبد نكات دیبا لیتعد نیا

اماااان ساود    دیا با زیا ن لیشاود، در تعاد   نیاز لرف یكی دیعا يشتریاد سود ب شد می
و اوتااع و احاوال و     یشارا  تیا باا رعا  دیبا لیتعد یال لور دبد. گرد يو دیعا يشتریب

هرحال استناد بد این قواعد براي توجیاد   بد هنگام انعقاد انجام شود. یو فرع یاصل لئمسا
 تري دارد.   نیاز بد بررسی گسترد  تعدیل قضایی، موتوعی است اد
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  نتیجه
د، ریشاد در  شو میبحث  دربارة آنال  معاذیر قراردادي در نظام اامن ۀعنوان نظری باآنچد 
د  و شا قراردادهاا وارد   فا باودن وال در لول زمان بر پیكرة قاعدة الزم دارد اد هاییاستثنا

نحاو مضای     را باد  هاانند این اساتثنا  میال سعی  هاي اامن دانان و دادگا  رو حقوق ینااز
اش،  هاي حقوقی تفسیر نمایند. حقوق انگلیس بد لحا  تبعیت و پایبندي بیشتر بد سنت

مریكاا  ااما در حقوق  ،را نپذیرفتد است« عقیم شدن هدف»و « غیرممكن»غیر از دو عذر 
بار ایان معااذیر    را نیاز  « غیرقابل اجرا شدن»و  داردتري  گسترد  ةمعاذیر قراردادي دایر

الوفا بودن قراردادها، اساتثناهاي آن در   در فقد امامید از آغاز در انار قاعدة الزم اند. افزود 
قالب دو قاعدة تعذر و تعسر مطرح شد  و در لول زمان، مياادی  تعاذر و تعسار تغییار     

هماوار   ها بود ، اما وجود هردو قاعاد    اند و اختالف نیز در باب حدود و ميادی  آن یافتد
  دانان رسید  است. بد تأیید فقها و حقوق

 مشترك هاي ویژگی، ال در اامندر هر سد قسم معاذیر قراردادي  موتوع شایان توجد
 ۀتوان گفت اد وقوع رویداد ناگهاانیض خاارج از سالطد، فيال مقفاومض نظریا       . میهاست آن

انی خاارج از سالطد   بایست رویداد ناگها  یعنی در هر سد قسم می ؛معاذیر قراردادي است
مَجراي هریك از سد نظرید و عَرَضض خاصِّ هریك از انواع معااذیر از لریا     ولیرخ دهد. 
 شود. مشصو می ،ثیري اد بر تعهدات قراردادي دارندأمیزان ت

در « تعاذر الوفاا بمادلول العقاد    »ال مشاابد قاعادة    در اامن« غیرممكن شدن مادي»
)غیارممكن شادن تجااري یاا هاردشایپ( باا        «قابال اجارا شادن    غیر»حقوق ما است و 

در « عقایم شادن هادف   »اما برخی اعتقاد دارند ااد  «. الحرج»هایی مشابد قاعدة  تفاوت
اثر است. هرچناد باد    هاي شصيی بود  اد بی حقوق ما معادلی ندارد، زیرا ناظر بد انگیز 

موتوع در فقاد  پذیریم، اما این بد معناي نفی لرح  لحا  تحلیلی ما نیز این سصن را می
شود اد فقیهان عقایم شادن    هاي فراوانی دید  می امامید نیست، زیرا در آثار فقهی مثال

ال باا عناوان عقایم     اند و درواقر آنچاد در ااامن   انگیز  را از اسباب انفساخ یا فسخ دانستد
عقد « تعذر وفا بد مدلول»شدن مطرح شد  است، از نظر این دستد از فقیهان ذیل قاعدة 

نظر ما عقیم شدن هدف نباید تاأثیري بار قارارداد داشاتد باشاد، زیارا        شود. بد ح میمطر
تواناد باا قاعادة     نحو صحیح منعقد شد  است و رویدادهاي شصيی نمی قرارداد از آغاز بد
هااي شصيای    الوفا بودن قرارداد معارض باشد. بارآورد  نشادن انگیاز     لزوم و قاعدة الزم

ت اد لرفین تيریح نماود  و در قالاب شارط در قارارداد     لرفین صرفاً هنگامی مؤثر اس
تواند سبب خیار شود. مشابد همین وتعیت در جهات نامشاروع    وارد ارد  باشند اد می
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هاا تاا حاد     گذار در صدد آن اسات ااد قارارداد    شود. قانون ق.م( مالحظد می 917)مادة 
هاا تاأثیري نداشاتد     هااي شصيای در آن   امكان بر صحت و لزوم وفا باقی بمانند و انگیز 

 باشد.
ایان   ،توان گفت می انگلیس و امریكان میا ۀمقایس رايآنچد در باب معاذیر قراردادي ب

ِ  دعوي است اد در انگلیس نتایج  اماا در   ،بینای و اعتمااد بیشاتري دارناد     قابلیات پای
 دقیقااً لرفین دعوي گا  نحوي اد  بد ؛یما مریكا با نوعی ابهام در نتیجد مواجداهاي  دادگا 
قضاایی، تفاسایر مقاررات و اصاول      ۀبینی انند اد قاتی با تكید بر رویا  توانند پیِ نمی

نیت و انياف، چد تيمیمی خواهد گرفت و آیا رویداد خاصای را سابب    حسن چونعامی 
پساند در حقاوق    قابال توجاد و تجاارت    ۀاین نكت ،در مقابل .داند یا ند انحالل قرارداد می

را  را باراي ماذاار  لارفین و تعادیل      ها زمینداد در بسیاري از  شود مریكا مالحظد میا
توانند با مذاار  بد حیاات   لرفین می ن معناست اد اوالًد آاین ب قرارداد باز گذارد  است.

دادگا  با توجد بد شرای  جدیاد اقادام    دوم،مانر انحالل آن شوند و  ،عقد تداوم بصشید 
 يال گا  در تعدیل قرارداد موتوعی است اد در ااامن بد تعدیل قرارداد نماید. دخالت داد

با تكید بر قواعاد دیرپاا و مساتحكمی ااد در      در حقوق ایران است. نشد  فتدسنتی پذیر
الوفا بودن عقود و استثناهاي آن وجاود دارد، معااذیر اجاراي قارارداد در لاول       باب الزم
تر بررسای شاود، تعادیل     دقی اند. آنچد امروز  باید  دقت شناسایی و تحكیم شد  زمان بد

قضایی است اد نگارند  دیدگا  خود را با استناد بد قواعد و اصول تبیین نمود ااد البتاد   
 بد دقت اهل نظر در اصالح یا تأیید آن نیاز دارد.
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