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Background and Aim: According to Articles 227 and 229 of the 

Civil Code of Iran, breach of obligation due to the act and will of 

the obligor is one of the conditions for claiming contractual 

damages. But in "non- infringement breach of contract" such as 

breach due to excuse and breach, breach of obligation can not be 

attributed to the act and will of the obligee. The purpose of this 

study is to answer the question why excuses and complaints are 

the same in terms of being foreign, but their legal effects are 

different from the rules of compensation. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

Results: In the Iranian legal system and Islamic jurisprudence, 

breach of contract is divided into two categories: breach 

attributable and non-attributable to the act and will of the obligee. 

"breach" should also be interpreted as "inability to be attributed to 

the will of the obligee" because the word "external" means 

anything that is outside the existence of the obligee. 

Conclusion: The difference in excuse can be as a result of 

evaluating factors such as: the concept of external factor of 

breach, the degree of anticipation of obstacles and the degree of 

survival of the same breach of obligation. 
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ایران، نقض تعهد به  قانون مدنی 229و  227 مواد اساس بر زمینه و هدف:

در  سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما

عسر، نقض تعهد تعذر و ت همچون نقض به سبب« نقض غیرمتخلفانه قرارداد»

فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این قابل انتساب به 

پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند 

 کند.اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می

روش تحقیق به صورت این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ای است آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتوصیفی تحلیلی می

 و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

 یدستهنقض قرارداد به دو  ،یو فقه اسالم رانیا ینظام حقوقدر : هایافته

 شود.می میقابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقس رینقض قابل انتساب و غ

اراده  فعل و انتساب به قابل نقض غیر» به« انه قراردادتخلفم نقض غیر»و 

 شود.تعبیر می «متعهد

همچون:  یعوامل یابیارز جهیدر نت تواندیم در تعذر و تعسر اختالف :نتیجه
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 مقدمه. 1

استحقاق همیشه سبب  قراردادی تعهد نقض

 کهمطالبه خسارت قرارداد نیست چرا  متعهدله در

از ایفای ، متعذر شخص متعهد قرارداد، در مواردی

به دلیل وجود عذری همچون قوه  وتعهد است 

قاهره و یا از بین رفتن قابلیت اجرایی تعهد از ایفای 

ماند لذا متعهد در فرضی تعهد خویش باز می

مسئول بوده که امکان اجرای تعهد برای وی میسر 

یا  باشد و با اراده خویش از ایفای تعهد امتناع ورزد

منتسب به وی ، از بین رفتن امکان اجرای تعهد

در این صورت چنین ناقض تعهد قراردادی را  است

باغ،  شاه حائری) اجرای تعهد گوینداز  «متخلف»

شهیدی،  ؛139 ،1387پیک،  ؛ ره207 ،1387

عدل، ؛ 201-227، 1372صاوی، ؛ 64 ،1386

 ( و133-138، 4، 1387کاتوزیان، ؛ 134 ،1389

شرایط ایجاد  تخلف از اجرای تعهد قراردادی یکی از

شده است بیان  لهمتعهدحق مطالبه خسارت برای 

 ،1394پیک،  ؛ ره363 ،1390احمدی،  )بهرامی

؛ 206 ،1372صاوی، ؛ 58 ،1388شهیدی، ؛ 126

مواردی از نقض  درولی  (11 ،1394پور، قربان

آید اما متعهد خسارت به متعهدله وارد میقرارداد، 

معنای مذکور متخلف از انجام تعهد به ، قرارداد

و ورود خسارت ناشی از سبب خارج از اراده  یستن

توان به نقض عهد در است بطور مثال میمتعهد 

نتیجه تعذر و تعسر متعهد اشاره کرد. در اینجا 

ضرورت دارد با توجه به هدف قواعد مسئولیت 

این دیدگان، به مدنی مبنی بر جبران خسارت زیان

شی از نقض خسارت ناپاسخ داد: آیا  تسواال

؟ آثار قابل مطالبه است لهمتخلفانه برای متعهدغیر

هایی بر قواعد جبران خسارت قراردادی چنین نقض

مفهوم و مصادیق  مقام پاسخگویی، درچیست؟ و 

نقض غیرمتخلفانه قرارداد و آثار خاصه آن بر حق 

مطالبه خسارت قراردادی را از منظر فقه اسالمی و 

 دهیم.مداقه قرار مینظام حقوقی ایران، مورد 

از منظر علمای فقه و حقوق در حوزه مسئولیت 

علت »مدنی قراردادی، عدم اجرای تعهد به سبب 

شامل: قوه قاهره و تقصیر متعهدله یا « خارجی

شخص ثالث، از شرایط معافیت از مسئولیت تلقی 

ای که قابل گردد و خارجی بودن حادثه به گونهمی

شرط احراز قوه قاهره بیان انتساب به متعهد نباشد 

؛ 412-423، 1390احمدی،  شود )بهرامیمی

؛ 216-218، 1387صفایی، ؛ 178 ،1396، شیروی

، 4، 1387کاتوزیان، ؛ 404-406، 1388صفایی، 

( اما عللی برای نقض قرارداد وجود دارد 185-181

ما ذیل مفهوم و فعل متعهد است ا که خارج از اراده

گیرد مصادیقی همچون نقض قوه قاهره قرار نمی

عهد به سبب تعذر و تعسر. مفهوم و مصادیق تعذر 

و تعسر و آثار آن بر وضعیت حقوقی قرارداد در کتب 

مختلف مورد بحث قرار گرفته و مقاالت تحقیقی 

( و 47 ،46، 42، 1398و تخالبی،  است )جعفری

شده  در تحقیقی به نسبت تعذر با قوه قاهره اشاره

در  (. اما190 ،1399باستانی نامقی، و  )امینیاست 

ی حاضر باید عنایت داشت ارتباط با نوآوری مقاله

های قرارداد در مند نقضکه اوال بررسی قاعده

نتیجه علل غیر قابل انتساب به متعهد قرارداد، 

بوده و « نقض غیرمتخلفانه قرارداد»تحت عنوان 

 ثانیا آثار چنین نقضی به طور خاص بر قواعد جبران

گیرد و پژوهشی نو در خسارت، مورد مداقه قرار می
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بررسی تطبیقی فقه اسالمی و نظام حقوقی ایران 

 به عمل آمده است.

 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.اسن

 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. یافته4

به نظر دهد که، های پژوهش حاضر نشان مییافته

و فقه  رانیا یتوان در نظام حقوقیرسد میم

نقض قرارداد را به دو شکل نقض قابل  ،یاسالم

قابل انتساب به فعل و اراده متعهد  ریانتساب و غ

به عدم  « نقض غیر متخلفانه»نمود اگرچه  میتقس

قرارداد به سبب خارج از اراده متعهد قرارداد  یاجرا

به  سابانت تیعدم قابل» ریاما تعب استشده  ریتعب

که  باشد چرایموضوع بهتر م انی، در ب«اراده متعهد

است که خارج از  یزیهر چ یمتبادر از کلمه خارج

 .وجود متعهد است

 

 . بحث5

 . مفهوم و مصادیق نقض غیرمتخلفانه1-5

 229و  227، 221در مواد قانون مدنی ایران 

 وقتیمسئولیت قراردادی شخص متعهد قرارداد را 

داند که وی در ایفای تعهدات خویش محقق می

که  افتدتخلف در فرضی اتفاق می. نماید «تخلف»

نقض تعهد قراردادی ارتباط به اراده متعهد قرارداد 

و منتسب به وی است به عبارت دیگر متعهد 

ایفای تعهد قراردادی را داشته ولی از قرارداد امکان 

 ؛ ره207 ،1999)حرج،  ورزدتعهد امتناع میایفای 

صفایی، ؛ 63 ،1386شهیدی، ؛ 139 ،1387پیک، 

کاتوزیان، ؛ 134 ،1389عدل، ؛ 218-201، 1387

خیر در انجام تعهد باعث تأمثالً  (133 ،4، 1387

ایجاد ممنوعیت قانونی بعدی برای ایفای تعهد باشد 

در این فرض اگر چه نقض تعهد قراردادی به سبب 

ممنوعیت قانونی برای ایفای تعهد و از بین رفتن 

شود ولی سبب آن رفتار و قابلیت اجرای تعهد می

شخص متعهد قرارداد بوده است و وی متخلف اراده 

 ،4، 1392)انصاری،  گرددقرارداد محسوب می

، 1387کاتوزیان، ؛ 206 ،8، 1392؛ انصاری، 738

4، 138.) 

قانون مدنی ایران تخلف  227به مفاد ماده برخی بنا 

لنگرودی،  )جعفری عهدشکنی دانستندرادف ترا م

 ؛ وحدتی206 ،9، 1392؛ انصاری، 1283 ،1388

در مقابل بنا به بیان  ولی( 47 ،1385شییری، 

و تحلیل نظر حقوقدانان گذار در این ماده قانون

، رسد متخلف از اجرابه نظر می، مذکور در فوق

عهدشکنی است که نتواند ثابت نماید عدم انجام به 

در صورت اثبات این  وباشد واسطه قوه قاهره می

نقض و  شودمر دیگری متخلف محسوب نمیا

 «همتخلفاننقض غیر»و  بودهتر از تخلف ، اعمقرارداد

، نقض قرارداد» :که ابه این معنشود میرا نیز شامل 

کند و به اراده شخص متعهد ارتباطی پیدا نمی
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مانند نقض در نتیجه تعذر « خارج از اراده وی است

قابل بحث  قیمصدا لذا در این تحقیق به و تعسر.

غیرمتخلفانه تعهدات نقض » تحت عنوان

و پرداخته  «عسرت»و  «تعذر»همچون « قراردادی

ایجاد حق مطالبه خسارت را  آنها در ارتباط با آثار

 شرح خواهیم داد.

 

. اثر تعذر بر قواعد جبران خسارت 2-5

 قراردادي

در این قسمت اثر تعذر بر قواعد جبران خسارت را 

ایران و فقه مورد بررسی قرار در نظام حقوقی 

 خواهیم داد.

 

 نظام حقوقی ایران . دیدگاه5-2-1

در نظام حقوقی ایران اصطالح تعذر در حقوق 

رای تعهد تعریف ـعذر مانع اجقراردادها را به 

دثه حا -2قوه قاهره و  -1اند و به دو صورت: نموده

شود که در هر دو صورت، مترقب حادث میغیر

و باستانی  شود )امینیخوانده میعلت خارجی 

 ،1388لنگرودی،  ؛ جعفری173 ،1399نامقی، 

ق.م  229و  227به حکم مواد اینجا  در( 1283

و با عدم امکان اجرای  یستمتخلف ن مدیون قرارداد

قرارداد مواجه هستیم که منتسب به اراده مدیون 

کند به و اگر وی تعهد خود را اجرا نمیباشد مین

قابل  خارجی و غیرقابل احتراز و غیر دلیل عامل

انصاری، ؛ 249، 1 ،1390)امامی،  بینی استپیش

یی، ؛ صفا140 ،1387پیک،  ؛ ره207 ،10، 1392

کاتوزیان، ؛ 135 ،1410؛ احسایی، 218 ،1387

1387 ،4، 177.)  

در حوزه مسئولیت مدنی جز در موارد استثنایی 

ارادی که اتالف و تعهد به جبران خسارت غیرنظیر 

مسئول شناختن انسان ، مبنای خاص خود را داشته

مورد پذیرش اش نسبت به آثار واقعه خارج از اراده

خیر یا عدم أن هرگاه توجدان انسانی نیست بنابرای

بوده  از اراده متعهدخارج نتیجه مانع ، انجام تعهد

توان باشد متعهد را نمی لهدر اثر عمل خود متعهدیا 

در لذا  خسارت ناشی از آن دانستمسئول جبران 

یا موقتی در حکم عذر دائم،  حالت عذر دائمی

 ،ل از بین رفتن قابلیت اجرای تعهدقرارداد به دلی

قانون مدنی بیان  387منحل شده و یا چنانچه ماده 

اما در فرض تعذر  شودمیمنفسخ  ه استداشت

موقت باید قائل به اصل صحت قرارداد بود و متعهد 

عذر به ایفای تعهد پس از رفع را ملزم  قرارداد

و  ؛ امینی292و  262 ،1، 1390)امامی،  دانست

لنگرودی،  ؛ جعفری185 ،1399نامقی، باستانی 

، ؛ شهیدی38 ،1، 1394پیک،  ؛ ره206 ،1388

کاتوزیان، ؛ 305 ،1396شیروی، ؛ 64-65 ،1388

و  (115 ،2، 1388داماد،  ؛ محقق179 ،4، 1387

 یخسارت هیچ گونه توان مسئولمتعهد را نمی

چرا که متعهد الزام خود را به انجام تعهد دانست 

خالف بر  امردر این شرایط اراده نکرده بود و این 

)شهیدی،  است «قصودالعقود تابعه ال»قاعده فقهی 

البته در فرض تعذر موقت به علت باقی  (66 ،1388

تعهد، تنها خسارت تأخیر نادیده گرفته ماندن اصل 

و تأخیر یا عدم  (180 ،4، 1387)کاتوزیان، شود می

شامل معافیت ذر، اجرای بعدی پس از رفع ع

 ؛ ره737 ،1388لنگرودی،  )جعفری بودنخواهد 

 (.141 ،1387پیک، 
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 فقه اسالمی دیدگاه .2-2-5

متخلفانه در فقه اسالمی یکی از مصادیق نقض غیر

به معنی  زیا اعوا مانع وجود تعذر به معنای وجود

؛ 381 ،4، 1392)انصاری،  شدن استنایاب 

با عناوینی  و (490 ،1388لنگرودی،  جعفری

قواعد  ، ذیل«تعذر تسلیم»یا  «عذر اجرات»همچون 

به  ءبطالن کل عقد به تعذر وفا»: فقهی همچون

مراغی، ؛ 741 ،1388لنگرودی،  )جعفری« همضمون

عقد البه  ءوفاال تعذر» ( و400و  399 ،2، 1417

خیار » و( 112 ،2، 1388داماد،  )محقق« له مبطل

ده تعذر قاعمطابق  بحث شده است «تعذر تسلیم

هرگاه طرفین به امری ملزم شوند و ، به عقد ءوفا

پس از عقد ایفای آن برای همیشه ناممکن گردد 

شود باطل یا منفسخ می، معامله بر حسب شرایط

دو  خواه تعذر مربوط به یک طرف معامله یا هر

مزبور  قاعده (113 ،2، 1388داماد،  )محقق« باشد

گیر عقود مستمر همچون اجاره بیشتر دامن

و در ( 30 ،1398و تخالبی،  )جعفری شودمی

 حتی عقود اذنی جریان دارد، تمامی عقود

ه این قاعده اصطیادی ب (93 ،1386)شهیدی، 

)مراغی، الیطاق نفی تکلیف ما، د اجماعانستا

 ،2، 1418)نائینی، غرر نفی لزوم (، 402 ،2، 1417

، 1388داماد،  )محقق و لزوم ارتفاع نقیضین (387

 (226 ،5، 1419بجنوردی،  ؛ موسوی120 ،2

 .یابدحجیت می

)انصاری،  توان به تعذر موقت و دائمیمی تعذر را

 ،5، 1419بجنوردی،  ؛ موسوی425 ،4، 1392

و  ابتدایی تعذر( 188 ،2، 1418نائینی، ؛ 265

 ؛ جعفری387 ،4، 1392)انصاری، عارضی 

( 555 ،1، 1420حلی، ؛ 741 ،1388ی، لنگرود

( 171 ،1، 1362العلوم،  بحر و جزئی )آل کلی تعذر

 ،1375و تعذر تعهد اصلی و تعهد فرعی )نراقی، 

 ءعذر وفاتمصادیق فقهی قاعده  کرد و ( تقسیم45

، شرط فعلتعذر ، توان تلف مبیع قبل از قبضرا می

در بیع )من در زمان تحویل ث یا مبیعنایاب شدن 

 برشمرددر عقد وکالت و اجاره  عذرو ت (سلف

 (.178 ،1396)شیروی، 

 سخجهات ف از، بینیدر فقه عامه عذر غیر قابل پیش

)زحیلی،  رودبه شمار می ع سلمیو باجاره عقد در 

و در مذهب حنفی دامنه  (3171 ،4 ،2002

طرف متضرر از حوادث غیرقابل  .ای داردگسترده

)زحیلی، را داراست حق فسخ قرارداد ، بینیپیش

بلکه ، نه به علت مشقت البته (3831 ،5، 2002

این عذر مانند عیبی است که مانع استیفای منفعت 

، 2002، و حمدخاطر السرحان )ابراهیم شودمی

بودن حادثه برای متعهد و دیگران شرط عام  (263

توان می، مانند ورشکستگی مستاجرنیست بلکه 

در همچنین  یک طرف قرارداد باشدتنها مختص 

و در مذهب عام دارای جنبه  عذرمذهب حنفی 

 مجوز فسخ است ،مالکی عذر مانع استیفای شرعی

مذهب شافعی  مطابق( و 3173 ،4، 2002زحیلی، )

لی به عین لدر صورتی موجب فسخ است که خذر ع

جب نقصان یا عدم امکان مستاجره وارد آید و مو

 (.21 ،1372)صاوی،  منفعت شوداستیفای 

در فقه اسالمی و ادله  تعذراز منابع فقهی و عناوین 

: که هرگاه تعذر ابتدایی، کلی، شوداستنباط می ،آن

و مربوط به تعهد اصلی باشد عقد باطل  دائمی

داماد،  ؛ محقق423 ،4، 1392)انصاری،  شودمی
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 ،5، 1419بجنوردی،  ؛ موسوی132 ،2، 1388

دائمی و مربوط به  ،کلی ،که عارضی آنجا( و 265

)اصفهانی،  اصلی باشد اثرش انفساخ عقد استتعهد 

نجفی، ؛ 474 ،10، 1392انصاری، ؛ 19 ،2، 1409

تعذر موقتی یا جزئیات  چنانچه( و 242 ،27 ،1365

حق فسخ  لهشد متعهدبا رعیمربوط به تعهدات ف

 قرارداد را دارد زیرا اصرار بر ابقاء حکم لزوم عقد،

شارع حق خیار فسخ را  شده و تعهدلهباعث ضرر م

عنوان وسیله جبران خسارت در دفع منبع این به 

 نمایدبه وی اعطا می عقد است لزوم که همانا ضرر

 همچنین در این خصوص استدالل شده است که:

اوالً دفع ضرر منحصر به خیار فسخ نیست بلکه 

ضرر ، ممکن است متعهدله با مطالبه خسارت

خویش را بر طرف سازد ثانیاً این تعهد با دیگر دیون 

تفاوتی ندارد و راه پیشگیری از خسارت مراجعه به 

مراجع قانونی و درخواست اجبار متعهد به اجرای 

ی، ؛ انصار50، 8، 1392)انصاری،  تعهد است

به  ( اگرچه178 ،1383شیروی، ؛ 478 ،10، 1392

 را خیرأت خیار فسخ ناشی از استناد روایات فراوان

اند ولی این روایات نظر گرفته در محدوده خاصی در

خیار تأخیر در ، نافی آن نیست که به دلیل دیگری

ها در اجرای تعهد به صورت قاعده عمومی قرارداد

 د،خیر در اجرای تعهأنظر گرفته شود و به دلیل ت

در مورد و  برای طرف دیگر خیار فسخ در نظر گرفت

شرط فعل نیز برخی از فقیهان معتقدند که نه تنها 

به انجام دادن شرط  علیهمفاد عقد بر التزام مشروط 

بر ، نیز دبه عق لهبلکه التزام مشروط، تعلیق یافته

علیه معلق گشته  از سوی مشروطاجرای شرط 

همین جرای شرط غیرممکن شود به و اگر ااست 

)ایروانی، در اختیار دارد  را حق فسخله مشروطعلت 

؛ خویی، 98، 2، 1408؛ خویی، 263 ،3، 1417

؛ خویی، 353، 7، 1417خویی، ؛ 89 ،3، 1409

در برای جبران خسارت  بنابراین( 222 ،1، 1415

انحالل قرارداد توان می در فقه اسالمی تعذر فرض

 انفساخ یا فسخ اعم از انحالل در نتیجهبه علت عذر، 

 و اخذ بدل را قائل شد. 
 

. اثر تعسر بر قواعد جبران خسارت 3-5

 قراردادي 

در این قسمت اثر تعسر بر قواعد جبران خسارت 

قراردادی را در نظام حقوقی ایران و فقه مورد 

 بررسی قرار خواهیم داد.
 

  نظام حقوقی ایران . دیدگاه5-3-1

توان به حقوق قراردادها را می در عسرت اصطالح

گاه  در اجرای مفاد قرارداد تعریف نمود عسروجود 

حکم نخستین موضوع است و در  قرارداد کهاجرای 

ای شرایط با انصاف ناسازگار است و اجرای آن پاره

کند پس برای تعدیل احکام گران جلوه می

جانب انصاف  ی باید جست تاتمهید، نخستین

قاعده نفی ، این تمهیداترعایت شود که از جمله 

؛ 89 ،2، 1388داماد،  )محقق عسر و حرج است

 (.260 ،1385کاتوزیان، ؛ 82 ،1382زنجانی،  عمید

نفی  ی همچون:اعدوایران با استناد به ق حقوقدانان

 استفاده از حق )بهرامیوء، منع سحرج عسر و

)کاتوزیان، (، غبن حادث 204 ،1390احمدی، 

احمدی،  الضرر )بهرامی (، قاعده89 ،3، 1387

ه: العقود تابعه (، اصل حاکمیت اراد447 ،1390
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شرط از  (، خیار تخلف35 ،1388)شهیدی، للقصود 

( و خیار تخلف از شرط 34 ،1389)شعبانی، صفت 

( 89 ،3، 1387کاتوزیان، ؛ 144 ،1387پیک،  )ره

بر  تعسر اثر با پذیرش، همگام با مقتضیات زمان

)اعطای حق فسخ(،  انحالل قراردادها، آثار آن را

حکم تعهداتی و تعلیق قرارداد بیان کرده و  تعدیل

گردد تبیین را که در مسیر اجرا با دشواری روبرو می

، تعهد موقتاً دشوار باشدنچه انجامو چنا کرده است

به شرط و « معسرار انظ»دادگاه بر اساس قاعده 

قرارداد حکم به تعلیق اجرای له، متعهدعدم تضرر 

 ؛ عمید267و  261 ،1379مقدم،  )صادقی دهدمی

 (.213 ،1382زنجانی، 

چنین امری که به  اعمال از مصادیق بارزبرخی 

اختیار طالق  :بینی شده استپیش وانینوضوح در ق

، قانون مدنی 1130و حرج ماده  سردر مورد عزوجه 

قانون نحوه  24 ماده مستثنیات دین مذکور در

و  277 مواد، 1392ی های مالاجرای محکومیت

قانون روابط موجر و  9 ماده، قانون مدنی 652

ماده  و 1364ل و تبصره الحاقی سا 1362ر مستاج

نامه شرایط آیین 30و  29 مواد و 1369ن قانو 4

قانون  7و ماده  4ماده  2بند ، عمومی پیمان

با توجه به مفهوم باشد. در ادامه می مسئولیت مدنی

تعسر و مبانی تحلیلی و قانونی آن، آثارش به طور 

خاص نسبت به قواعد جبران خسارت قراردادی را 

 دهیم.مورد مداقه قرار می
 

 

 

 

. تبدیل مفهوم نقض متخلفانه به 1-1-3-5

 نقض غیرمتخلفانه تعهد قراردادي

 227ه چناچه در ابتدا بیان کردیم مستند به ماد

اجرای قرارداد به سبب خارج  به عدم« تخلف».م ق

 از اراده متعهد قرارداد تعبیر شده بود اما تعبیر

بیان  ، در«به اراده متعهداب سعدم قابلیت انت»

متبادر از کلمه  که چرااشد بمیموضوع بهتر 

خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد 

ه ذهن ـمتبادر ب، است و غالبا وجود فیزیکی فرد

شود در حالی که منظور از این شرط آن است می

که حادثه مورد نظر خارج از اراده و کنترل متعهد 

باشد لذا داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست 

متعهد  هرادامهم آن است که حادثه قابل انتساب به 

نباشد و عرفاً نتوان آن را به اراده متعهد مربوط 

 ،1387 صفایی،؛ 241 ،1، 1390)امامی،  نمود

که حوادثی نظر داشت  تواندر مقابل می اما (206

 عذرهایجزء ، مرگ و بیماری ،مانند ورشکستگی

گونه  این شود ومیقلمداد نموجه مدیون 

 ،4، 1387)کاتوزیان، خارجی نیست ها دشواری

اگرچه این  نیستاین نظر چندان منطقی ( 187

ولی تحت  شودناشی می متعهدشخص موارد از 

 لذا( 135 ،1388)شهیدی،  کنترل او نیستاراده و 

 عسرت دیگر یعنیط یبا وجود شرا، در فرض تعسر

و غیر قابل اجتناب،  بینیغیر قابل پیشخارجی، 

اصوالً باید بتوان به قاعده الحرج استناد نمود و 

ناقض قرارداد را متخلف از ایفای تعهد ندانست و 

در نتیجه و متخلفانه تلقی کرد ا غیرر ض تعهدنق

جبران خسارت ناشی از چنین نقضی مسئول 
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شهیدی، ؛ 144 ،1394پیک،  )ره اهد بودنخو

1388، 37.) 

 

. تغییر در میزان خسارت قراردادي 2-1-3-5

 قابل مطالبه

شدن وی به سبب  عسربا ممتعهد اعسار فعلی 

ممکن است متعهد متفاوت است ، جبران خسارت

فعلی توانایی جبران خسارت را  اعسار در وضعیت

را در عسر  ، ویداشته باشد اما جبران کامل خسارت

 اوو حرج انداخته و منجر به اعسار و ورشکستگی 

کند جبران میحکم شود در این موارد انصاف 

نیز اشاره به همین ق.م  227ه تخفیف یابد ماد

هدف ( 680 ،2، 1387)کاتوزیان،  وضعیت دارد

کسی  مان بر عهدهضنقل  مسئولیت مدنیحقوق 

 ،1410)سراج،  که توان تحمل آن را دارداست 

جبران  متعهدرا با ضرر  متعهدلهنباید ضرر ( 108

 (.246 ،1423)محمدجمعه، د نمو

تحت شرایطی،  قانون مسئولیت مدنی 7و  4ه ماد

اگر  کندامکان تخفیف میزان خسارت را بیان می

اما مانعی ندارد که با  بودهواد استثناء ماین چه 

به قاضی ، قانون مسئولیت مدنی 3ه توجه به ماد

کیفیت  و اختیار داده شود تا میزان زیان و طریقه

 نماییدآن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین 

یکی از این اوضاع و احوال ممکن است وضعیت 

 باشد یعنی در حالی که حکم به جبران ضرر متعهد

چرا و کشاند ننیستی  ه پرتگاهرا ب متعهد دهد،می

، قانون اساسی 40قاضی نتواند با استناد به اصل 

ضای کامل جبران ضرر به عنوان تقامتضرر را از 

احمدی،  )بهرامی باز دارد، استفاده از حقسوء

 (.87 ،3، 1387کاتوزیان، ؛ 204 ،1390

 

. ایجاد حق مطالبه خسارت بدل از 3-1-3-5

 عین تعهد

چناچه در فوق شرح داده شد نقض تعهد در نتیجه 

تعسر اصوال موجبی برای انحالل قرارداد نیست لذا 

ق.م ضمانت اجرای تعهد توسط  237ه حسب ماد

شخص ثالث به هزینه متعهد و حق مطالبه خسارت 

تواند میدر فرض تعسر  عهدلهپس متوجود دارد 

جایگزین تعهد اصلی مدیون  کهغرامت دریافت کند 

 گیردمیبه صورت پول مورد ارزیابی قرار  واست 

پرداخت پول اصالت نداشته و وظیفه جز پس 

تعهد وی تنها زمانی  وجبران خسارت متعهد ندارد 

پرداختی بتواند از پس  غرامتشود که ساقط می

  .برآید همیزان خسارت وارد

در فقه اسالمی در خصوص غصب، این وضعیت 

غیر، قواعد مقبوض به عقد فاسد و ضمان  اتالف مال

که در فقه شیعه و  قاعده وجود دارد بر اساس ید

مان ضیا  «مان واقعیض»اهل سنت آن را قاعده 

اند در صورت وجود خود نیز نامیده «مثل و قیمت»

برگرداندن آن وظیفه ضامن است و اگر عین ، مال

الوصول گردد مثل مال در صورت ذرتلف یا متع

بودن بر  قیمیدر صورت  لودند و قیمت مالی بثم

 ،1382زنجانی،  )عمید عهده او قرار خواهد گرفت

قاعده عالوه بر  این (248 ،1، 1386گرجی، ؛ 328

 استیید فقهای شیعه قرار گرفته أآن که مورد ت

 ،1، 1368خمینی، ؛ 370 ،4، 1392)انصاری، 

 نیز سنت اهل ( فقهای86 ،37، 1362نجفی، ؛ 325
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 دانندمیاالجرا مثل را الزمآن بوده و ضمان قائل به 

همچنین اکثریت  و (324 ،1382زنجانی،  )عمید

سئولیت دانان در بحث از مقریب به اتفاق حقوق

)امامی،  اندکید کردهأبر ضرورت اجرای آن تمدنی 

؛ 179 ،1380عبده،  ؛ بروجردی434 ،1، 1390

 (.210 ،1385، کاتوزیان؛ 217 ،1389عدل، 

 

 فقه اسالمی . دیدگاه5-3-2

عسر و »و « عسر و یسر»های هدر قرآن کریم واژ

ات در آی متعال خداوند انددر کنار هم آمده« حرج

  5، آیه سوره بقره286و  280، 185، سوره حج 78

 واژه، سوره مائده 6 سوره اطالق و 7سوره شرح، 

 واند فرموده به معنای مشقت و دشواریرا « سرع»

 واژه حرج به معنای ضیق و تنگی به کار رفته است

واژه عسر و حرج در اغلب متون فقهی و همچنین 

حرج  و کار رفته و رابطه میان عسرنصوص قانونی به 

داماد،  )محقق اندرا عموم و خصوص مطلق دانسته

قاعده  ( مفهوم61 ،1375نراقی، ؛ 73 ،2، 1388

ر و این است که در اسالم حکمی که موجب عس

اند که عسر و حرج حرج باشد وجود ندارد و گفته

 عبارت از مشقتی است که بیش از حد متعارف باشد

 قاعده نفی عسر و حرج همانند قاعده نفی ضرر در

کند مبنای می حرجی نفی حکمحکم ضرری، نفی 

، 1411شیرازی،  االشاره )مکارمفوق آیات قاعدهاین 

عاملی،  )حر متعدد روایاتو  (163و  160 ،1

 ؛ مکارم280 ،1، 1417مراغی، ؛ 120 ،1، 1414

بجنوردی،  ؛ موسوی163 ،1، 1379شیرازی، 

 و و همچنین مبتنی بر حکم عقل (280 ،1419

 .(82، 1382زنجانی،  )عمید دل و انصاف استع

ه اسالمی ـنفی عسر و حرج در فق دهـرای قاعـب

 توان آثار ذیل را برشمرد:می

قاعده عسر و حرج در تعارض با  الف( رفع حكم:

 و احکام اولی است اولیارجح و ، سایر قواعد حقوقی

حالی که از حمل آنها  محمول بر موضوعات را در

و منظور از  کندحرج الزم آید نفی می، موضوعبر 

 نه شخصی است ، حرجمذکورحرج نیز در قاعده 

محمدی، ؛ 95 ،2، 1388داماد،  محقق) نوعی

؛ 198 ،1، 1411شیرازی،  ؛ مکارم204 ،1384

 (.212 ،1419بجنوردی،  موسوی

قاعده نفی عسر و  مطابق در فقه ب( تعلیق حكم:

قوانین اسالم بر پایه شود که استدالل می حرج

نیست از این رو هر گاه از اجرای احکام اولیه مشقت 

قابل تحمل پدید آید  مشقتی غیر، تکلیفی و وضعی

زنجانی،  )عمید شودبرداشته می موقتا آن تکلیف

 (.527 ،1، 1411شیرازی،  ؛ مکارم163 ،1382

قاعده الحرج در فقه اسالمی ج( تخفیف حكم: 

ه حاکی از رفع لزوم از تعهدات مشقت بار است ن

تعهد ، از این رو خارج از مقدار حرج، اصل تعهد رفع

وت خود باقی است و در واقع اثر آن تخفیف به ق

 ،1410مکی، ؛ 46 ،1410)احسایی،  تکلیف است

132.) 

در ش، بنا به تحقق شرایطدر باب عقود این قاعده 

مستمر و  و معوضو غیر عوضم عقودتمام 

غیرمستمر قابل اعمال است و طرف قرارداد 

را بردارد  حرجیلزوم قرارداد  تواند به موجب آنمی

 ،1، 1419العاملی،  بماند )حسینیبدان پایبند یا 

سنت  فقهای اهل ( و291 ،27، 1365نجفی، ؛ 187

اگر اجرای قراردادی مشکل شود » :اندداشتهعقیده 
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به حدی که با ضرر و زیان فاحش توأم باشد در این 

الحمام،  )ابن« صورت قرارداد مزبور قابل فسخ است

 (.197 ،4، 1409؛ کاسانی، 222 ،7، 1318
 

 . نتیجه6

آثار آنچه که نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر قواعد 

مفهوم جبران خسارت دارد نتیجه تحلیل عوامل: 

 موانع حادث بینیمیزان پیشنقض تعهد،  خارجی

بقای عین میزان و شده در زمان تشکیل قرارداد 

نقض شده و امکان اجرا بعدی آن است. به  تعهد

فقه توان در نظام حقوقی ایران و رسد مینظر می

اسالمی، نقض قرارداد را به دو شکل نقض قابل 

انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد 

به عدم  « نقض غیر متخلفانه»تقسیم نمود اگرچه 

اجرای قرارداد به سبب خارج از اراده متعهد قرارداد 

به اب سانت نقض غیر قابل» تعبیر شده بود اما تعبیر

 که چرااشد بمیوضوع بهتر بیان م ، در«اراده متعهد

متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از 

متبادر ، و غالبا وجود فیزیکی فرد وجود متعهد است

شود در حالی که منظور از این شرط به ذهن می

آن است که حادثه مورد نظر خارج از اراده و کنترل 

متعهد باشد لذا داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم 

 هراداهم آن است که حادثه قابل انتساب به نیست م

متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را به اراده متعهد 

. زمانی که متعهد به سبب خارجی مربوط نمود

کند متخلف همچون تعذر و تعسر نقض عهد می

شود و رکن اول مسئولیت قراردادی شناخته نمی

نقض غیرمتخلفانه همچون نقض احراز نخواهد شد. 

و تعسر در نظام حقوقی ایران صرفا تعذر یجه در نت

برند، کان اجرای اصل تعهد را از بین میزمانی که ام

کند و در غیر آن مسئولیت مسئولیت را منتفی می

 مبانی با پا برجاست هچنین در وضعیت تعسر

 عسر نفی قاعده ترین آن،، که اصلیمختلف تحلیلی

، تعدیل سخ،کارهایی همچون حق فراهاست  حرج و

پیشنهاد و مطالبه خسارت بدل از عین تعهد  تعلیق

در  است ولی منعکس مختلف قوانین شود و درمی

 توسیله جبران خساردر فرض تعذر، فقه اسالمی 

 و کنندمیقرارداد بیان  فساخیا ان سخرا ف

منحصر به را  هایی وجود دارد که دفع ضرردیدگاه

دل( را )بو مطالبه خسارت دانسته خیار فسخ ن

 نمایند در فقه اسالمی: رفع، تعلیق وتجویز می

 در نتیجه تعسر، در تکلیفی و وضعی حکم تخفیف

توان از احکام آن است و می جاری نیز معامالت باب

 بهره برد.
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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