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 مقدمه. 1

قرارداد  تیاراده و تابع تیاصل حاکم جیاز نتا یکی

است که مفاد قرارداد  نیاز قصد مشترک دو طرف، ا

آور محترم و الزام دیبا ن،یطرف یمانند قانون خصوص

استحکام قراردادها،  ایاصل ثبات  یباشد. به عبارت

عنوان یك قاعده کلی و امروزه در حقوق تعهدات به

 د،یاست. بدون ترد شدهشناخته تیعمومی به رسم

از عقد مشترک  تیاراده و قاعده تبع تیاصل حاکم

مفاد تراضی همواره محترم و  که کندیاقتضا م

از دو طرف نتواند از اجرای  كیچیو ه الوفا باشدالزم

در قلمرو  ایقرارداد و تعهدات ناشی از آن سرباز زند 

قرارداد را  طیخواست مشترک تصرف کند و شرا

یك  دیاصل مزبور را نبا ن،ی. باوجود ادده رییتغ

انگاشت و عوامل  ریاصل مطلق و استنثاء ناپذ

 طیشرا شودیسبب م یو اجبار یاریگوناگون اخت

. دینما رییتغ نیاز طرف كیتعهدات هر  ایقرارداد 

احوال  و و اوضاع طیبا توجه به شرا یهر قرارداد

 ،یاسیس ،یاقتصاد طیزمان خود ازجمله شرا

عوامل مؤثر،  ریقرارداد و سا انیسود و ز ،یاجتماع

و  طیشرا ریی. اما گاه تغشودیمنعقد و مبادله م

قرارداد  که در هنگام انعقاد یاوضاع و احوال

از  یکی یانجام تعهدات را برا شده،ینم ینیبشیپ

و  نیسنگ یلیهر دو طرف قرارداد خ ای نیطرف

 کند،یموجب ضرر فاحش م ایدشوار نموده 

و عدالت  زندیکه تعادل قرارداد را به هم مینحوبه

شامل  تواندیم طیشرا نی. اکندیرا مخدوش م

... در کشور و یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس طیشرا

 انیمربوط به خود قرارداد، ازجمله سود و ز ایبوده 

آن باشد. با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی 

که در زندگی  یعوامل ندهیو رشد پرشتاب و فزا

چه  انیانسان مؤثر هستند و وی را در جر یاجتماع

انسانی باهوش  چیقرار دهند که ه یاسا ناخواستهب

 نیحرکت ا ریمس تواندینمرنگر، و دو رکیو ز

کرده و مطابق آن  ینیبشیرا درست پ انیجر

اتفاق  نشده ینیبشیحوادث پ نیاحرکت کند بنابر

اجرای  مشقترا در سختی و  نیو طرف افتندیم

 رییتغ ریبررسی اتاث نی. بنابرادهندیتعهد قرار م

است. در خصوص  تیحائز اهم اریاوضاع و احوال بس

انجام شده  یمتعدد فاتیألاوضاع و احوال ت رییتغ

 ریتأث یبه بررس یار مقالهد ،یلیاست: محسن اسماع

اوضاع و احوال بر قراردادها از منظر حقوق  رییتغ

( محمود 1381 ،یلی)اسماع ستپرداخته ا یقیتطب

 رییتغ نیدکتر ،یادر مقاله زین ییآرا دیو حم یجالل

 نیو حقوق ب رانیاوضاع و احوال در حقوق ا نیادیبن

 اندقرار داده یمورد بررس یقیالملل را به صورت تطب

 یسامان عسکر نیهمچن( 1389 ،ییراآو  ی)جالل

شدن  میعق هینظر یادر مقاله ،یاحتشام یو هاد

اوضاع و  رییقوه قاهره و تغ اتیرا با نظر ردادقرا

را به صورت  یقرارداد یاجرا یاحوال و دشوار

 ،یو احتشام ی)عسکر اندکرده یبررس یاسهیمقا

 رییتغ ریتاث یبررس در مقاله حاضر اما هدف( 1395

از منظر فقه  یتجار یاوضاع و احوال در قراردادها

 در روشیمقاله پ یاست؛ نوآور ییقضا هیو رو

که مطرح  یموضوع نهفته است. سوال نیهم یبررس

از  یالتزام به تعهدات ناش ایاست که آ نیا شودیم

 و و اوضاع طیشرا یبه ثبات و بقا یقرارداد، بستگ

 منعقد تیدارد که قرارداد در آن فضا و موقع یاحوال

احوال قرارداد و بر هم  و اوضاع رییتغ ایشده است؟ آ
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 که ینحوآن، به یصادخوردن تعادل و توازن اقت

قرارداد  نیاز طرف یکیرا متوجه  یاخسارت عمده

ها نبوده و بر خالف قصد مشترک آن د،ینما

از الزام متعهد به انجام تعهدات خود  تواندینم

وجود دارد که در صورت  یطیشرا ایبکاهد؟ آ

قرارداد را از  نیطرف ایطرف  كیتحمیل بر قرارداد، 

 نیبد زیمقاله ن هیفرض د؟یانجام تعهد معاف نما

 یدر فقه اسالم بر مبنا» شکل قابل طرح است که

چون الضرر، عسر و حرج و غبن حادث  یدقواع

ع و احوال بر اوضا نیادیبن رییتغ ریتاث توانیم

قراردادها را قابل قبول دانست. حقوق موضوعه 

 کردیخصوص نداشته و رو نیدر ا یروشن کردیرو

 یبه منظور بررس. «ستین کسانی زین ییقضا هیرو

خصوص  نیفقه در ا کردیسوال مورد اشاره، ابتدا رو

 رانیحقوق ا دگاهیشده، سپس در ادامه از د یبررس

 بحث شده است. ییقضا هیرو کردیو رو
 

 یمالحظات اخالق .2

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هامواد و روش. 3

 یابوده و از روش کتابخانه یلیتحل یفیمقاله توص

 استفاده شده است.
 

 هاافتهی .4

عسر و حرج و قاعده الضرر  یاسالم، قاعده نفدر فقه 

اوضاع  رییتغ رشیپذ یمبنا تواندیو غبن حادث، م

 ری. تاثردیقرار گ یتجار یو احوال در قراردادها

در  یتجار یاوضاع و احوال بر قراردادها رییتغ

ندارد، اما رد نشده  یصراحت قانون رانیحقوق ا

 یآرائ به معدود توانیم زین ییقضا هیاست. در رو

 نه،یزم نیدر ا یخالء قانون رغمیکه عل افتیدست 

را  یتجار یاوضاع و احوال در قراردادها رییتغ ریتاث

 است. رفتهیپذ
 

 بحث .5

احوال  و اوضاع رییتغ ریثأت یفقه یمبان .1-5

 قراردادها لیبر تعد

 ریتاث یفقه یقسمت تالش شده به مبان نیا در

قراردادها پرداخته  لیاحوال بر تعد و اوضاع رییتغ

 شود.
 

 قاعده الضرر .1-1-5

قواعد  نیتریو کاربرد نیتراز مهم یکیالضرر  قاعده

دارد. در  ثیاز قرآن و حد یاست که مدارک یفقه

استناد شده  میاز قرآن کر یاتیقاعده به آ نیاثبات ا

بقره که  فهیسوره شر 233 هیاست، از جمله آ

و  انیموجب ز دینباپدر و مادر فرزند »: دیفرمایم

سوره بقره آمده  231 هیآهمچنین در ؛ «شوند تیاذ

و رجوع مجدد به  تیبا سوءن دیشوهران نبا»است: 

 یدر حقوق مال انیز ایسابق خود باعث آزار زنان 

 یو اخبار ثیمدارک قاعده، احاد گرید«. آنان شوند

 ها شده استتواتر آن یاست که فخرالمحققین مدع

(. از جمله آن اخبار که از لحاظ 77، 1341 ،ی)شهاب

تر و از لحاظ داللت روشن ترحیسند صح

است که در قصه سمره بن  یده، خبرششمرده

(. و 108، 1377 ،ی)محمد جندب آورده شده

 یعنی»فرموده است:  نیچن یتی)ص( به روا غمبریپ

و مؤمن  یهست یرسانبیو آس ریگتو مرد سخت
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جمله را  گر،ید یتیروابه«. ضرر بزند یبه کس دینبا

ضرر و اضرار در اسالم  ونهگهر»نقل کرده اند:  نیچن

 نی(. مشابه ا78، 1341 ،ی)شهاب «استممنوع 

)ع( هم تکرار شده  نیائمه معصوم عبارت در کالم

است، به عنوان نمونه در مورد حق شفعه، از قول 

مله در مورد معا»شده است که  امام صادق )ع( نقل

شرکاء قضاوت به شفعه کرده و  نیدر ب نیزم

 ،ی)حرعامل «ندارد ودوج یفرموده ضرر و ضرار

مخصوصا در  - زین یاریسواالت بس (. در1376

در امالک خود  گانیتصرفات مالکانه همسا نهیزم

ائمه )ع(  - شدهیم هیهمسا انیباعث ز کهینحوبه

در پاسخ به  شانیاند که امورد پرسش قرارگرفته

الضرر »فراد از حقوقشان، به عبارت ستفاده احدود ا

 داماد، )محقق اندکرده اشاره «مو الضرار فی االسال

1377 ،142-137.) 

باورند که قاعده الضرر در  نیا بر سندگانینو یبرخ

اوضاع و احوال بر قراردادها  رییتغ ریثأخصوص ت

مستنبط از  ب،یترت نیبه ا»... قابل اعمال است 

مترقبه و ریغ یدادیکه رو یقاعده الضرر، در مورد

 یرا به هم زده و اجرا یمنتظره تعادل قراردادریغ

طور عمده، متعهد  بهو  نیاز طرف یکی یتعهد را برا

 «شودیبرداشته م یحکم ضرر د،ینما یضرر

که  ی(. از موارد129، 2، 1390مقدم،  ی)صادق

در صورت شدن  یحکم ضرر گر امکان رفعنشان

از کتب  یاست که در برخ یتعهد، فرض یاجرا

 یاساس، چنانچه فرد نیآمده است. بر ا یفقه

 در یبه مبلغ معین باشد ول یموظف به کندن چاه

 ای یسنگ یهاهیتعهد مواجه با ال نیا یاجرا انیجر

متعارف  لیمقاوم شود که کندن آن با وسا اریبس

اعث متضرر شدن متعهد شود، و ب ستیممکن ن

 ،ی)حرعامل شودیاز قرارداد برداشته م یالزام ناش

 لیاعتقاد بر امکان تعد ،نی(. بنابرا47، 16، 1376

و  نیمواز فخال یالضرر عمل لهیقرارداد به وس

 انیاز ز یریجلوگ یبرا یو راه ستین یقواعد شرع

 . باشدیم دهیدانیناروا به ز

 

 عسر و حرج یقاعده نف .2-1-5

 کنندهیبررس یرا در کتب لغت و کتب فقه «حرج»

و تنگنا، ضیق،  یتنگ ت،یقاعده، مترادف با محدود

، منظور)ابن اندگناه دانسته نیو همچن یدشوار

کلمه مورد نظر  ز،ین میکر قرآن(. 231، 2، 1414

 یاتیرا در هر دو مفهوم به کار برده است؛ از جمله آ

و ضیق و مشقت  یدشوار یکلمه را در معنا نیکه ا

سوره مبارکه مائده است:  6 هیبه کار برده است، آ

«. بر شما تنگ بگیرد... خواهدیخدا نم»... 

و در »سوره حج آمده است:  87 هیدر آ نیهمچن

کلمه «. ..بر شما مشقت و رنج ننهاده. فیمقام تکل

به « سر»لغت، در مقابل  یهادر کتاب زین« عسر»

 نیاست. پس مقصود از اقرارگرفته  «یآسان» یمعنا

 و صعوبت و شدت است یکلمه، مشقت، سخت

 (.18، 1، 1392 ،یگدلی)ب

قاعده استنباط شده و  از مستندات مربوط به آنچه

قرارگرفته  یحقوق اسالم شمندانیمورد تأکید اند

 یفیکه، بر اساس قاعده الحرج، هرگاه تکل نیاست ا

شده و فرد  آور شود، ساقطمشقتدشوار و 

آن نخواهد داشت. اما نکته  یدر اجرا یتیمسئول

 عمل است یدانستن حدود سخت ت،یحائز اهم

وجود ندارد که  یدیترد (.61، 1، 1392، یگدلی)ب
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تحمل  ازمندین ز،ین یاز احکام اله یاریبس یاجرا

صرف وجود مشکل در انجام است، پس به یسخت

 ریقاعده شانه از ز نیبه استناد ا توانینم ف،یوظا

از  یبرخ کرد. یخود خال فیتکل ایبار تعهدات 

دقیق قاعده،  قیمصاد نییتب یبرا شمندان،یاند

هل و آسان، ماالیطاق، را به چهار دسته س فیالتک

که باعث ضیق و حرج  یفیآور و تکالتکالیف عسر

 قینموده، سپس در مورد مصاد میهستند، تقس

به بحث  رند،یدو گروه اخ نایقاعده که از م

اما همچنان که  (.61، 1408 ،ی)نراق اندپرداخته

 تیاند، در نهاکرده اشاره نظرانصاحب یاریبس

عسر و حرج باشد،  صیمالک تشخ تواندیآنچه م

، 1، 1411 ،یرازیعرف است )مکارم ش صیتشخ

 ینوع صیمورد، تشخ نیدر ا گری(. نکته مهم د174

از تکالیف  تیبودن مالک مشقت در معاف یشخص ای

 یحقوق یبردارپرسش در بهره نیاست. پاسخ به ا

بودن  یارزشمند است؛ شخص اریبس زیاز قاعده ن

از  تیمعاف یمعناست که برا نیقاعده به ا اریمع

تکلیف، الزم است فرد مکلف، در زمان تکلیف نتواند 

مگر با مشقت و  د،یبرآ یاز عهده انجام چنان عمل

فراوان که عرف آن را قابل تحمل نداند. به  یسخت

شخص  كی یبرا یممکن است عمل گر،یعبارت د

 کنشود، بلکه مم یتلق یعمل گرانید یو برا یحرج

 یبرا گر،یزمان د ای تیاست همان عمل در موقع

گردد.  یو قابل انجام تلق یعاد یعمل زیهمان فرد ن

قاعده، ضمن کنار نهادن  اریبودن مع یاما نوع

را در  نیمکلف یاحوال نوع و مکلف، اوضاع تیعوض

شد به بار  انیمتفاوت با آنچه ب یجینظر گرفته، نتا

 آورد.

 غبن حادث .3-1-5

نقص  ایگول زدن،  فتن،یفر یعنادر لغت به م غبت

، 1384 )آذرتاش، در مال و نقص در عقل است

« مکاسب»در  یانصار خیش دهی(. به عق476

هر چه باشد، اما در اصطالح  یلغو یهرحال معنابه

بازار  متیاز ق شیب دیفقها، غبن عبارت است از خر

 یبازار، پس هم مشتر تمیفروش به کمتر از ق ای

(. 152، 1380 ،ی)شکار عیغبن دارد، هم با اریخ

ارزش  یتجار یخوردگهمغبن ب ،یدر اصطالح مدن

 نکهیطرف عقد است، بدون ا كیضرر به  نیعوض

 در عقود مغابنه است نیبه آن باشد و ا یمتضرر راض

-از حقوق یکی(. 2717، 1372 ،یلنگرود ی)جعفر

کرده است  فیگونه تعر نیا دانان معاصر، غبن را

 ینابرابر جهیکه به هنگام داد و ستد در نت یزبان»

انجام شود  ایپرداخته  دیارزش آنچه با نیفاحش ب

طرف به گردد،یم افتیبرابر آن درکه در  یو ارزش

از  ی(. برخ396، 1381 ان،ی)کاتوز رسدیناآگاه م

 ران،یقرارداد در حقوق ا لیحقوقدانان طرفدار تعد

قرارداد به  هیاول تیوضع رییاند امکان تغکرده یسع

نهاد  هیرا بر پا نشدهینیبشیپعلت حوادث 

 ان،ی)کاتوز ندینما هیتوج« غبن»شده شناخته

غبن،  اریخ ینظر مشهور مبنا (. طبق396، 1381

از عدم  یاست که ناش یاز ضرر یریهمانا جلوگ

بعد از عقد،  نیاست بنابرا شده جادیا ن،یتعادل عوض

است، پس  قدهمانند عدم تعادل در زمان انعقاد ع

قرارداد را از دادرس  لیتعد یتقاضا تواندیمتضرر م

 هیمعتقد است پا زین انداناز حقوق یکی .دیبنما

مغبون  یاز ضرر ناروا یریغبن جلوگ اریخ یاصل

عقد  یعیو طب نیگذار، حکم نخست. قانونباشدیم
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 رییتغ یثانون یبه حکم ییناروا نیهم یلیرا به دل

با مغبون به جواز و  ابطها در رو لزوم ر دهدیم

(. 541، 3، 1391 ان،ی)کاتوز کندیم لیتبد اریاخت

مدت قابل و دراز حادث، در عقود مستمر نیغ هینظر

پروژه  یاجرا ،یمانکاریاعمال است، مانند قرارداد پ

است  نیآن باگذشت زمان عج یکه اجرا یسدساز

 یساخت کارخانجات و واحدها یهامانیپ ایو 

برق و آب و تلفن.  یهاشبکه جادیو ا گبزر یمسکون

ها که در آن شودیاعمال م یدر عقود هینظر نیا

در عقود معوض، لذا در  یعنی دیآیبه وجود م اریخ

سهام و  عـیب مه،ید بـمانند عق یعقود تسامح

 ایمعوض ریدر عقود غ زیبهادار در بورس و ناوراق

 قدمانند ع باشدیآنها بر مسامحه م یکه بنا یعقود

 هی. نظرستیقابل استناد ن هینظر نیصلح و ضمان، ا

است  یعدالتیجبران ب یبرا یالهیغبن حادث، وس

طرف قرارداد  كیکه  شودیکار گرفته مبه ییو جا

 هینظر نی. ابردیسود م گریطرف د انیبه ناروا به ز

منتظره و  ریکه حادثه غ رودیبه کار م یدر مورد

قرارداد را به  یاجرا ،یخارج ینیبشیقابل پ ریغ

 .سازدیناممکن نم یول کندیشدت دشوار و گران م

 

حقوق احوال در  و اوضاع رییتغ هینظر .2-5

 رانیا

در اصطالح به شرایطی اطالق  احوال و اوضاع

فرد یا حادثه خاص مربوط است که به یك  شودیم

 لفان،ؤم تأی)ه گذاردیحادثه تأثیر م ایو برای فرد 

 تیو وضع تیمثال موقع (. برای150، 1378

احوال اجتماعی آن  و اخالقی فرد در جامعه، اوضاع

 شود،یواقع م یاحادثه ریکه تحت تأث یطیو شرا

. دهدیآن حادثه را تشکیل م احوال و وضاعا

متنوعی از علوم  یهااصطالح مذکور در شاخه

شناسی و روان ،یشناسانسانی از جمله جامعه

کاربرده به یشناسحقوق جزا و جرم ژهیوحقوق به

 زیشده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی ن

احوال  و ظر حقوقی، اوضاعشده است.  اما از ن ذکر

که منجر به  شودینوعی گفته م طیشرا موعبه مج

 گری. به عبارت دشودیعمل حقوقی م كی شیدایپ

ذاتی ریغ طیشرا هیاحوال به معنی کل و اوضاع

موجود در زمان وقوع یك عمل حقوقی است که 

مذکور اقدام به  طیبا در نظر گرفتن شرا نیطرف

 تواندیکه م طیشرا نی. اکنندیانجام آن م

حقوقی، قضایی وقتی با  ی،اقتصادی، سیاس

 رییثابت و بدون تغ گاهچیتکنولوژیکی باشد ه

در اثر  گر،ید دهیو ممکن است مانند هر پد ماندینم

و تحول  یخوش دگرگونعوامل و علل خارجی دست

 شود.

احوال،  و اوضاع رییمنظور از تغ بیترت نیا به

که در زمان وقوع یك عمل دگرگونی شرایطی است 

است و  نیحقوقی مورد توجه و قصد مشترک طرف

. دهدیدر واقع مبنای اساسی تراضی را تشکیل م

آور و تحول در قدرت الزام یدگرگون نیا گمانیب

 طو معامله را از اعتبار ساق گذاردیعقد تأثیر م

شرط  نیر قراردادی در بردارندة اه نی. بنابراکندیم

آور ه معامله تا زمانی معتبر و الزامضمنی است ک

 رییاحوال از زمان وقوع آن، تغ و است که اوضاع

 یکیبودن قرارداد  یالزام ایاساسی نکند. اصل لزوم 

و  شدهرفتهیامروز پذ یایاست که در دن یاز اصول

. کندیم نیرا تأم یقوقروابط ح یو استوار تیامن
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قرارداد  نیاز طرف كی چیاصل ه نیبه موجب ا

 ایتعهدات قرارداد سرباز زند  یاز اجرا تواندینم

که در  ن،ی. باوجود ادیاقدام به فسخ قرارداد نما

حوادث » ای «ینیبشیعدم پ هینظر»فرانسه به 

از استادان  یمعروف است و برخ «نشدهینیبشیپ

 ریتعب« غبن حادث»عنوان  بهاز آن  رانیحقوق ا

: کندیمقرر م یقانون اساس 40اند. اصل کرده

 لهیرا وس شیاعمال حق خو تواندیس نمکچیه»

«. قرار دهد یتجاوز به منافع عموم ای ریاضرار به غ

عسر و حرج و قاعده  یاساس قاعده نفبر نیبنابرا

با استناد به شرط  ای( یقانون اساس 40)اصل الضرر

احوال  و اوضاع رییتغ هینظر توانیم داد،قرار یضمن

 .رفتیرا پذ

قانون  179تنها در ماده  ران،یا یحقوق داخل در

 شده ینیبشینظر در قرارداد پ دیامکان تجد ییایدر

: کندیمقرر م رانیا ییایقانون در 179است. ماده 

خطر و تحت  نیهر قرارداد کمك و نجات که در ح»

 صیآن به تشخ طیشده و شرا آن منعقد ریتأث

هر  یقاضاعادالنه باشد، ممکن است به ت ریدادگاه غ

داده  رییتغ ایدادگاه باطل و  لهیبه وس نیاز طرف كی

 ربطیذ نیو قوان رانیا یدر قانون مدن....« شود 

 یول نشده،رفتهیپذ یدر ماده خاص هینظر نیا گر،ید

 یقرارداد برا لیدارد که بر اساس تعدوجود  یمواد

 اوضاع رییتغ هیو با نظر اندشدهنیحصول عدالت تدو

 ی)بهرام اندشده رابیك سرچشمه سیاحوال از  و

 (.1390، یاحمد

است. ماده  یقانون مدن 277از موارد، ماده  یکی

 تواندیمتعهد نم»: کندیمقرر م یقانون مدن 277

از موضوع تعهد  یمتعهدله را مجبور به قبول قسمت

 ونیمد تیبا توجه به وضع تواندیحاکم م یول دینما

 نیقسمت دوم ا«. قرار اقساط دهد ایمهلت عادله 

 نیبه ا رساست که داد یماده مربوط به موارد

در  نیکه اجبار متعهد به پرداخت د رسدیم جهینت

 نیو ا کندیرا دچار ضیق و فشار م یموعد مقرر، و

. ستیاو ن یو قدرت مال تیمتناسب با وضع طیشرا

 ونیمد تیقانون آن است که وضع نینکته مهم در ا

 نیگرفته است. بنابرا مالک قرار ن،ید یدر زمان ادا

مهلت انجام  دنیقبل از فرارس ونیممکن است مد

او  طیداشته باشد، اما شرا یمطلوب تیتعهد، وضع

است که انجام تعهد  یاگونهبه نید یدر موعد ادا

قانون  نی. همچنشودیم اریو فشار بس یباعث سخت

 رییبر تغ ونیم مدعدم اقدا ایهر گونه اقدام  ریتأث

 رییکه در تغ یگرفته است، در حال دهیرا ناد طیشرا

 اینداشته  یگونه قصورچیمتعهد ه احوال و اوضاع

 نی. بنابراباشدینم یاز اقدامات و یناش راتییتغ

نمودن آن با  یقرارداد و هماهنگ طیتعدیل شرا

 یاحوال زمان قرارداد که باعث دشوار و اوضاع رییتغ

نسبت به  شود،یمتعهد م یو ضرر فاحش برا اریبس

 652ماده  نیاست. همچن یاول یماده قانون نیا

خصوص قرض است، مقرر که در یقانون مدن

 و در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع»: داردیم

. دهدیقرار م یاقساط ایمقترض مهلت  یاحوال برا

چنانچه مقترض در موعد پرداخت قرض،  نیبنابرا

از پرداخت آن  ایپرداخت نداشته باشد و  ییتوانا

شود، حاکم برابر  یتنگدستو  قیدچار عسر و ض

قرار  یاقساط ایمهلت  یو یبرا احوال و وضاعا

 تیاما واقع(. 78،  1390 مقدم، ی)صادق دهدیم

قانون مورد اشاره  از مواد كی چیاست که ه نیامر ا
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قراردادها احوال بر  و اوضاع ریثأصراحت از ت به

راستا عالوه  نیاست. در هم اوردهین انیبه م یسخن

اشاره  یواهدبه ش توانیبر مواد قانون مورد اشاره، م

 رشیگذار به پذمثبت قانون کردیکرد که نشان از رو

 احوال در قراردادهاست.  و اوضاع رییتغ

مدنی در موارد دشواری اجرای تعهد در اثر  قانون

گونه که گفته شد د و همانبروز حوادث حکمی ندار

کرده است با ممکن شدن اجرای تعهد اشاره ریبه غ

گذار که قانون گرددیبررسی قانون مدنی معلوم م

که ممکن است از الزام به انجام تعهد  ییبه دشوارها

توجه کرده  د،یآ دمدیون به وجو ایبرای متعهد و 

قانون  بیهای اخیر در تصوتوجه در سال نیاست. ا

و اصالح  1392روابط موجر و مستأجر مصوب سال

 70و  61های از مواد قانون مدنی در سال یاپاره

قانون مذکور،  بیچه تا قبل از تصوشد. اگر شتریب

دشواری در اجرای  راتیقانونگذار تنها بعضی از تأث

را مورد توجه قرارداد بود  نیپرداخت د ایتعهد و 

عسر »با استفاده از الفاظ  الذکرهای فوقاما در سال

فقهی، یعنی قاعده نفی عسر  یبه قاعدها« و حرج

 و حرج توجه کرد.

 

 احوال و اوضاع رییتغ رشیآثار پذ .3-5

 قیاحوال، تعل و اوضاع رییتغ رشیاز آثار پذ یکی

عبارت  یدر اصطالح حقوق قیقرارداد است. تعل

 . دریامر ایانداختن انجام تعهد  قیاست از به تعو

 یقرارداد به دالیل خاص نیاز طرف كیهر  قیتعل

. سازدیمعلق م گریتعهدات خود را در مقابل طرف د

 رییتغ قرارداد،قانون، از  یناش تواندیم قیمنشأ تعل

و  )نصیری احوال و قوه قاهره باشد و اوضاع

احوال حاکم بر  و چنانچه اوضاع (.1384 ،همکاران

شده و  یادیبن یدگرگونزمان انعقاد قرارداد دچار 

ضرر  ایو  یبا دشوار یمدت یقرارداد را برا یاجرا

قرارداد موقتاً معلق شده تا  یمواجه سازد، اجرا

برطرف  جادشدهیا یهاو حالت یپرمدت مذکور س

)اگر در قرارداد  قیگردد. البته مدت تعل

به نظر عرف دارد. با  یباشد( بستگ نشدهینیبشیپ

به  یحادث، مجدداً الزامات قرارداد طیرفع شرا

 باشد؛یافتاده و متعهد ملزم به انجام تعهد م انیجر

 قیقرارداد بعد از مدت تعل یکه اجرابه شرط آن

 مقدم، ی)صادق را حفظ کرده باشد خود دهیفا

1390 ،73.) 

 لیاحوال تعد و اوضاع رییتغ رشیپذ گرید اثر

برابر کردن  یر لغت به معناقرارداد است. تعدیل د

(. 1388 ،ی)فخار طوس است گرید زیبا چ یزیچ

: کندیم فیتعر نیرا چن لینامه دهخدا تعدلغت

کاستن از  یتعدیل به معنا ن،یامروز یدر فارس»

در  نیاست. همچن یعمل ای یزیشدت و حدت چ

هرگاه در جهت »قرارداد آمده است:  لیدتع فیتعر

در قرارداد، به هر  نیبرابر ساختن تعهدات طرف

مفاد مورد  ایقرارداد  هیممکن، شروط اول قیطر

قرارداد  لیتعد رد،یقرار گ رییتغآنان مورد  یتراض

 انی(. کاتوز1392 ،یگدلی)ب« صورت گرفته است

 یهابا خواسته قرارداد متناسب یمتن اصل رییتغ»

و  یاجتماع یهابا ضرورت ایدو طرف  دیجد

 ان،ی)کاتوز داندیقرارداد م لیرا تعد «یاقتصاد

اصطالح » ینظر فخار طوس از(. 543، 3، 1391

و  نیشیاصالح قرارداد پ یقرارداد به معنا لیتعد

 نیمعوض است. ا ایو اوصاف عوض  طیدر شرا رییتغ
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 ملشا زیافزودن در مقدار آن دو را ن ایکاستن  رییتغ

مستند به توافق  ایو اصالح،  رییتغ نی. اگرددیم

 ،ی)فخار طوس« مستند به قانون ایاست  نیطرف

راهکار برخورد با  نیقرارداد بهتر (. تعدیل1388

 یدر صورت رایاحوال قرارداد است. ز و اوضاع رییتغ

به  لیکه امکان تعدیل وجود داشته باشد و تعد

را  احوال و اوضاع رییبتواند آثار تغ یصورت واقع

پوشش دهد، تعادل در تعهدات دو طرف قرارداد 

خود خواهند  یهابه خواسته نیشده و طرفحفظ

دو طرف  اری. مفاد قرارداد ممکن است به اختدیرس

به  ایدادگاه  میها و تصماز آن یکیدرخواست  ای

قرارداد را  لیتعد نیاحکم قانون تعدیل شود. بنابر

و  یقانون ،یادبه قرارد توانیبه اعتبار سبب آن م

 یمورد ،یقرارداد لیتعد( 1کرد:  میتقس ییقضا

است که دو طرف در متن قرارداد آن را توافق و 

پس از انعقاد قرارداد، توافق به  ایکنند  ینیبشیپ

 نیکه طرف نیرغم ایگاه عل( 2. ندینما لیتعد

قرارداد  لیتعد یبرا یخاص ینیبشیقرارداد پ

و منافع  یمصالح اجتماعبه بنا رگذاندارند، قانون

در مفاد قرارداد را الزم دانسته و  ینیبازب ،یعموم

نوع  نی. اکندیمآن در قانون  ینیبشیاقدام به  پ

(. 1392 ،یگدلی)ب نامندیم یرا تعدیل قانون لیتعد

قانون  به موجب ایاست که  یینوع تعدیل درجا نیا

از  یکیدر قانون به  ای ردیم پذانجا میبه طور مستق

 ان،ی)کاتوز دو طرف حق درخواست آن را بدهد

ابالغ  ،یتعدیل قانون نمونه(. 545، 3، 1391

 متینحوه جبران آثار اصالح ق یهابخشنامه

نرخ ارز است  شیو جبران آثار افزا یانرژ یهاحامل

عبارت  ییتعدیل قضا( 3ها اشاره شد. که به آن

در  که یکل یبه استناد حکم یکه قاض نیاست از ا

با  ایداده و  یاریاخت نیقانون آمده و به او چن

 یقواعد حقوق ای یاستنباط از مواد مختلف قانون

را  نیطرف نیمفاد قرارداد منعقده ب شده،رفتهیپذ

ها در اثر حوادث پس از نابرابر شدن تعهدات آن

 قرار دهد رییو تغ ینیمورد بازب ،ینیبشیقابل پریغ

است که  ینکته ضرور نیا انی(. ب1392 ،یگدلی)ب

بر  یمبن یمستند قانون ای، قرارداد ییدر تعدیل قضا

آنچه در قانون  ایوجود ندارد،  لیامکان تعد

 صیکه تشخ یاگونهاست؛ به یکل اریمقررشده بس

 یبه عهده قاض ل،یتعد یالزم برا طیوجود شرا

 است.

احوال، انحالل  و اوضاع رییتغ رشیپذ گرید اثر

احوال  و اوضاع رییکه تغ یصورت قرارداد است. در

مشقت  ،یدشوار لیباشد که به دل یقرارداد به حد

هر  یتعهد را از سو یشدن قرارداد، اجرا یو ضرر

ممکن ریهر دو طرف غ ایقرارداد  نیاز طرف كی

مدت  كیدر  راتییتغ نیو احتمال رفع ا دینما

. شودیمعقول و متعارف داده نشود، قرارداد منحل م

 یمتعهد به انجام امر تواندیکس نمچیه رایز

ندارد که  یحالت تفاوت نی. در اممکن باشدریغ

 ایمتعهد باشد  ریاز تقص یاحوال ناش و اوضاع رییتغ

که قابل انتساب به  یحادثه خارج كیاز  یناش

 ربه نظ کنی(. ل1390 ،یی)صفا متعهد نباشد

متعهد باشد،  ریاز تقص یکه ناش یدر صورت رسدیم

را بپردازد. در  گریطرف دخسارت واردشده به دیبا

آن تعهد متقابل در مقابل  نیکه طرف ییقراردادها

 در اوضاع رییبروز تغ لیدارند، هرگاه به دل گریکدی

طرف قرارداد ساقط  كیاحوال قرارداد، تعهدات  و
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به  شود؛یم قطسا زین گریشود، تعهدات طرف د

 زیقراردادها ن نیخصوص ااست که در لیدل نیهم

حکم به انحالل داده  ط،یق شرادر صورت تحق

 (.1390 ،یاحمد ی)بهرام شودیم

 جهیفسخ قرارداد به عنوان نت به توانیم تینها در

احوال اشاره کرد. فسخ، عمل  و اوضاع رییتغ رشیپذ

طرف  تیبه رضا ازیاست که ن یاطرفهكی یحقوق

 ای یقراردادل تنها به مجوز عم نیمقابل ندارد. ا

در (. 67، 1390مقدم،  ی)صادق دارد ازین یقانون

 یادله اجرا رو الحرج ب ادله الضرر ران،یحقوق ا

گفت حکم  توانیاند، لذا متعهد مقدم نیع یاجبار

و  یسخت جادیهد در صورت اتع یاجبار یبه اجرا

از متعهد  كیهر  ی)عسر و حرج( و ضرر برا یدشوار

 یی)صفا ستیو مشروع ن یو متعهدله صحیح، قانون

در ضمن  نیکه طرف از آنجا(. 47 ،1389 الفت،و 

 و ( که اوضاعیضمن طاند )شرقرار داد، شرط نموده

احوال زمان انعقاد قرارداد، در دوره اجراء به طور 

احوال را  و اوضاع نینکند و ثبات ا رییتغ یادیبن

 رییکه تغ یاند، در مواردخود دانسته یتراض یمبنا

شدن انجام  یاحوال قرارداد منجر به ضرر و اوضاع

منتظره و خارج از عرف آن ریغ یتعهد و دشوار

 تیحکم به معاف« الضرر»قاعده شود، با توجه به 

 رییتغ نی. بنابراشودیمتعهد از انجام تعهد داده م

مجوز  ییهاتناحوال زمان انعقاد قرارداد به و اوضاع

که  یضرر و دشوار دیبلکه حتماً با باشد،یفسخ نم

متعهد تحقق  یبرا زیسبب عسر و حرج شده باشد ن

 .ابدی
 

 

 

 ییقضا هیرو كردیرو .4-5

در فقدان و خالء قانون  ییقضا هیرو کردیرو

اوضاع و  رییتغ ریتاث رشیپذ نهیمشخص در زم

. ستین انسکیواحد و  یتجار یاحوال بر قراردادها

: ییکه به شماره نها یأنمونه ر كیدر 

 31/06/1392 خیدر تار 9309970908100085

که  یاگونهبه هامتیق شیصادره شده است، افزا

موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده الضرر 

فرد از  تیمحسوب و موجب معاف ییشرط بنا كی

خواسته به دادنامه فرجام». گرددیم تیمسئول

 یمقررات قانون تیو عدم رعا اتقیجهت نقص تحق

الف خواسته  باشدیدرخور ابرام نم لیمراتب ذبنا به

مطرح  گونهنیا یمیخواهان در دادخواست تقد

 زین ی... ابطال )لغو( مناقصه به سبب دعودهیگرد

 شیو افزا یبحران ارز( 1شده دو امر قرار داده

 هیآنکه در سرنوشت مناقصه که ته متیق سابقهیب

 رممکنیموضوع مناقصه را عمالً غ زاتیتجه

 یبندفقدان رتبه( 2 دارد. یقطع ریتأث سازد،یم

و شرکت  یزیرو برنامه تیریمورد قبول سازمان مد

. در مورد یانگاردادن خواهان در مناقصه با سهل

شده ثبت حهیخواهان در ال لیبند الف وک

ابطال  ای لغو را خود خواسته 6/10/91– 9101327

با آنچه در ستون خواسته آورده( با  ری)مغا دهینام

ها و علت اختالف تحقق آن میتوجه به تفاوت مفاه

 یقانون برگزار 24هرکدام حسب مستفاد از ماده 

، ضرورت استفصال و 1383مناقصه مصوب 

موضوع  حاًیمحرز بوده تا صر لیوک یاز آقا ضاحیاست

 انیموردنظرش را ب ینموده مبان نیخواسته را مع

 یمتناسب با آن مورد عمل ییتا نظر قضا دیانم
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مناقصه  فیگردد. در رابطه با بند ب که طبق تعر

موضوع  تیفیک نیقانون فوق، تأم 2در ماده 

قانون در وضع مقررات مربوط  توجهمناقصه مورد 

 5و  4 یبندها تیامر با رعا نیبه مناقصه بوده و ا

 دیآیحصول درم طهیآن قانون به ح 12بند ب ماده 

رتبه مربوط به موکل در  لیوک یو الزم بوده از آقا

موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته  نهیزم

از غفلت  یآثار سوء ناش دیاست نبا یهیبد شدیم

گذار دانست و به امر مرقوم را محدود به مناقصه رد

گذار در مورد مرقوم آن را عذر عدم تعرض مناقصه

ن مستلزم ندانست و توجه به آ یزیقابل مم

 یو نظارت راهبرد یزیراستفسار از معاونت برنامه

 یمدرک ابراز نکهیبوده با توجه به ا یجمهورسیرئ

 نهیزمدر  هیدفاع حهیال وستیپ یخوانده دعو

خواهان  یمذکور روشنگر موضوع نبوده است. ادعا

 یتیفیفورس ماژور باک جادینرخ و ا شیافزا نهیدر زم

مناقصه و اعالم برنده  نیشده )زمان بهم که مطرح

با وصف  نکهیشدن شرکت خواهان( عالوه بر ا

قانون  24ماده  3بودن موارد مندرج دربند  یلیتمث

بوده با  یدگیرسدر جور  یمناقصه ادعا یبرگزار

محسوب  ییشرط بنا كیقاعده الضرر به تیعنا

 ییکه در قراردادها شروط بنا یمعن نیاست بد

 نیاز عناو یکی طهیدر ح که الزاماً  ستیمنوط بدان ن

مذکور افتد بلکه به  جهینت ایفعل  ایشرط وصف 

اقتدار متعهد  طهیسبب تنوع آن و گاه خروج از ح

 جهینمود و در نت دودآن را مح دیو نبا توانینم

ماژور شده )فورسخواهان واقع یآنچه مورد ادعا

که  یتیفیارز باک متیق یناگهان شیاز افزا یناش

 یشده( که بر اساس مراتب فوق و قاعده عقلمطرح

بوده )ماده  قیتصور و تصدقابل ییعنوان شرط بنابه

 نییبالعرف کالتع نییو قواعد التع یقانون مدن 225

عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف  معروفبالنص، ال

( آنگاه که مطالبه آثار نهمیالتجار کالمشروط ب نیب

مورد موافقت طرف مقابل مطالبه  نیآن شود و ا

و  دهندیم یرا به داور نفعینباشد جواز رجوع ذ

خواهان )جلب  لیارتباط به دال نیدر ا دیدادگاه با

 یدگی( رسینظر کارشناس و استعالم از بانك مرکز

 یقاتیتحق صیمراتب مرقوم و نقا بنا به نمودیم

خواسته مستوجب نقص احصاء شده دادنامه فرجام

 نییقانون آ 371ماده  5و  2 یاست توجهاً به بندها

 یو انقالب در امور مدن یعموم یهادادگاه یدادرس

آن  401مجدد وفق بند الف ماده  یدگینقض و رس

ارجاع  منقوض یقانون به دادگاه صادرکننده رأ

که  یحموردنظر به شر صیپس از رفع نقا شودیم

که الزام به  یتیگذشت و در صورت حدوث وضع

به آن  یدگیگردد، رس جابیها اآن یدگیرس

حاصله از اقدامات مذکور  جیبا توجه به نتا تیدرنها

 یقانون فوق انشاء رأ 405طبق بند الف ماده 

 .«دینما

قبل از  نیاست که توافق طرف یشرط ییبنا شرط

عقد را  ن،یطرف یعنیعقد بر التزام آن بوده است. 

 نیطور معمول طرفبر اساس آن منعقد نموده اند. به

 یها و مذاکراتقرارداد، قبل از انعقاد قرارداد صحبت

توافقات  نیبه ا ز،یدر زمان انعقاد آن ندارند که 

 ندینمایرا منعقد م عقدتوجه نموده و بر آن اساس، 

 حیقرارداد به آن تصر میاگر در زمان تنظ یحت

 یطور مثال زمانبه(. 8، 1388 ان،ی)صابر  ندیننما

مراجعه نموده و  یفروشبه مغازه مبل یداریکه خر
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 یکاال گانیرا لیفروشنده خود را متعهد به تحو

کاال،  یمجان لیتحو د،یشده درب منزل نمافروخته

. ناگفته نماند که باشدیعقد م نیطرف ییشرط بنا

که  ستین یفقط شامل آن موارد ییشرط بنا

قبل از انعقاد عقد در رابطه با آن صحبت  نیطرف

از آن نشده  یذکر یکرده اند اما در عقد به جهت

 جیرا که در عرف را یزیبلکه هر چ ستیاست، ن

شده نسبت به واقع نیطرف تیبوده و عقد با ذهن

قانون  1128. مانند ماده گرددیم لشام زیباشد را ن

 از یکیهرگاه در»نموده است؛  انیکه ب یمدن

شرط شده و بعد از عقد معلوم  یصفت خاص نیطرف

 یشود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برا

حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور طرف مقابل 

شده بر آن واقع نایعقد متبا ای شدهحیدر عقد تصر

قاعده به ،یعال وانیمورد اشاره د یدر را«. باشد

استناد شده است که  ییبنا تیالضرر با توجه به شر

احوال بر  و اوضاع رییتغ رشیپذ انگریب

 قراردادهاست.

به عنوان  یاقتصاد یها میتحر ،ییقضا هیرو در

اوضاع و احوال به عنوان عامل فورس ماژور  رییتغ

نشده است.  رفتهیتعهدات پذ یبودن و لذا عدم اجرا

کرمانشاه به  یحقوق یدادگاه عموم 22شعبه 

 9809978312201221اره موجب دادنامه شم

: نکهینظر به ا»: داردیمقرر م 1398 /23/10مورخ 

از  تی... حکا خودرو فروششیقرارداد پ -1

 لی... با موعد تحو دستگاه خودرو كی دیخرشیپ

 -2توسط خواهان از خواننده دارد؛  97 وریشهر

به  ،یمیوجه تقد زیوار یدهایخواهان به موجب رس

بر پرداخت ثمن اقدام  یخود مبن یعهد قرارداد

بر عدم قدرت  یخوانده مبن یادعا -3نموده است؛ 

ماژور به جهت وقوع فورس عیم مبیبر تسل

اوال  رای. زستین رشیموردپذ یاقتصاد یهامی)تحر

از  یکیتحقق فورس ماژور به عنوان  طیاز شرا یکی

 ینیبشیقابل پ ریتعهد، غ یعدم اجرا یقانون ریمعاذ

ظالمانه  یهامیآنکه تحربودن آن است، حال

امر  یاستکبار جهان یشده از سووضع یاقتصاد

و مسبوق به سابقه است و با توجه  بودهن یدیجد

تجار و شرکت ها به حکم  هیبه اوضاع حاکم، کل

را در  دیجد یهامیامکان وضع تحر ستیبایعقل م

به خصوص آنکه  ند؛ینما ینیبشیتعهدات خود پ

خروج  یهاچند ماه قبل از انعقاد قرارداد، زمزمه

گسترده به گوش  یهامیاز برجام و وضع تحر کایآمر

قادر  یبه راحت یو آگاهان و فعاالن اقتصاد دیرسیم

 نکهیبودند. مضافا ا یآت یهامیتحر ینیبشیپ به

با  یگذشته سابقه قطع همکار شرکت رنو در

را داشته و  میبه بهانه تحر یرانیخودروسازان ا

نقض عهد مجدد  ینیبشیپشرکت خوانده مکلف به 

 جهینت تواندیالزم بوده و نم داتیتمه دنیشیو اند

. دیبار نما دارانیخود را بر خر یاحتمال یهایکوتاه

بوده  1398 ورماهیخودرو شهر لیثانیا موعد تحو

قبل از آن وضع  یاندک دیجد یهامیآنکه تحر حال

 لیبر تحو یریتأث تواندینم عتایو طب دهیگرد

حسب اسناد  نکهیداشته باشد؛ به عالوه ا یخودرو

با موعد  ییهاخواهان خودرو یاز سو یمیتقد

 شدهلیتحو دارانیبه خر 97 وریبعد از شهر لیتحو

به  لیاز وجود خودرو جهت تحو تیامر حکا نیکه ا

خوانده صادر  تیخواهان دارد لذا... حکم بر محکوم

 «....شودیم
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اوضاع و احوال  رییتغ ریتاث گر،ید ینمونه را كی در

دادگاه  2شعبه »نشده است.  رفتهیبر قراردادها پذ

شهرستان تاکستان در دادنامه  یحقوق یعموم

 /1/8مورخ  9809972834200522شماره 

احساس عادالنه خود در فقدان  انی، ضمن ب1398

: در خصوص دادخواست داردیمقرر م ،یگذارقانون

... به خواسته صدور حکم بر  اکبر یعل دیس یآقا

 یباب منزل مسکون كی لیبر تکم یتعهد مبن یفایا

 متیبه علت نوسانات ق نکهی...؛ دفاع خوانده ا

قابل مالحظه آن، موفق  شیاجناس ساختمان و افزا

نشده است.  یقرارداد متیبه انجام تعهد خود باق

 داز تعه تی... که حکا دادگاه با مالحظه قرارداد

بر ساخت ساختمان دارد و با توجه  یخواهان مبن

تحت  یمتأسفانه موضوع رانیدر حقوق ا نکهیبه ا

 یو هنگام دهینگرد ینیبشیقرارداد پ لیعنوان تعد

قابل  شیناخواسته مانند افزا یطیکه متعهد در شرا

قانون  تیمورد حما رد،یگیقرار م هامتیمالحظه ق

در  توانینم مو موضوع را ه شودیگذار واقع نم

قالب فورس ماژور و قوه قاهره مورد نظر قرارداد، در 

نظام  یقرارداد به خصوص برا لیکه تعد یحال

مرتبط با آن گاها با  یما که نظام اقتصاد یحقوق

 کند،یقابل مالحظه برخورد م یتورم یشوک ها

عدالت و انصاف  تیدر جهت رعا لیتعد نیا ازمندین

ن انتقاد، نظر به اصل لزوم یظر از اصرف ن باشد؛یم

 رشیپذ... خواسته را قابل به عهد یقراردادها و وفا

مطابق اصل (.  28، 1398 ،ی)خدابخش ...«دانسته 

موجب بروز ضرر  اوضاع و احوال یانصاف دگرگون

که در زمان انعقاد  یبه نحو شود،ینامتعارف م

 تیبه آن رضا یشخص متعارف چیقرارداد، ه

اقتضا  یعدالت معاوض ،یصورت نی. در چندهدینم

 نیکند. بنابرا دایپ رییکه مفاد قرارداد تغ کندیم

تا با  دهدیاجازه م یبه قاض ینیبشیعدم پ هینظر

 یمناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابر وهیش

وجود آمده را جبران کند. اما اصل انصاف تنها به

 رامفاد قرارداد، متعهد  یکاربرد دارد که اجرا یزمان

هنگفت قرار دهد که از حدود  یدر معرض خسارت

 تیباالتر باشد. به عالوه، وضع یشده عرف ینیبشیپ

قرارداد را ناممکن نساخته  یاجرا آمده،شیپ دیجد

 جهیماژور و در نتورسـق فـه باعث تحقـباشد ک

شود، بلکه صرفا  یرفتن تعهدات قراردادنیباز

مورد  یرا ردشوار کرده باشد. د اریآن را بس یاجرا

اردادها را قر لیاصل تعد نکهیپروند با ا یاشاره، قاض

اما به اظهار  داندیم زیاصل انصاف جا یمبنابر

خصوص اکتفا کرده و بر  نیبا خوانده در ا یهمدرد

 حکم داده است. یتعهدات توسط و یفایلزوم ا
 

 گیرينتیجه .۶

 رییتغ هیدر خصوص نظر ران،یا یحقوق نیقوان

احوال قرارداد سکوت کرده است، لیکن  و اوضاع

و  یزیرمعاونت برنامه یهااز بخشنامه یقیمصاد

خصوص وجود دارد که به  نیدر ا ینظارت راهبرد

کشور  یدر جامعه مهندس هینظر نیا رشیپذ یمعنا

 ینشان از دگرگون ییهابخشنامه نیاست. ابالغ چن

 یو اقتصاد یاسیاحوال س و اوضاع عیسر رییو تغ

احوال  و و اوضاع طیدر شرا رییتغ جهیکشور و در نت

زمان انعقاد قرارداد داشته و به منظور تعادل 

 راتییکه دچار تغ یجار یبه قراردادها دنیبخش

 ییقضا هیت. در رواند، صورت گرفته اسشده یاساس
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 افتی یبه صورت محدود ممکن است بتوان آرائ زین

 یتجار یاوضاع و احوال بر قراردادها رییتغ ریکه تاث

فقدان و خالء قانون در  لیاست اما به دل رفتهیرا پذ

خصوص  نیدر ا یمثبت کردیخصوص عموما رو نیا

الضرر،  یقاعده فقه زی. در فقه نخوردیبه چشم نم

 توانیحادث را م نیعسر و حرج و غ یقاعده فقه

 و اوضاع رییتغ هینظر رشیپذ یفقه یبه عنوان مبان

و براساس آن در صورت تحقق  رفتیاحوال پذ

احوال و برهم خوردن تعادل  و اوضاع رییتغ طیشرا

قرارداد بوده،  نیکه مورد قصد و اراده طرف یو توازن

فسخ آن داد. لیکن  ایتعدیل، انحالل  ق،یحکم به تعل

در  ادیز یهایو دگرگون راتییبهتر است با وجود تغ

 یحقوق نیکشور و جهان، قوان یصاداقت طیشرا

را ارائه  یخصوص راهکار مناسب نیدر ا زیکشور ن

 یاهـروز حادثـب لـیه بدلـ. چنانچدـیماـن

 ریکه دفع و اجتناب از آن غ ینیبشیپقابلرـیغ

 یگزاف باشد، اجرا یانهیمستلزم هز ایممکن و 

عرفا دشوار و گران گردد، در صورت عدم  یتعهد

اقاله آن،  ای قیتعل ای لیتعدبر  نیمتعامل یتراض

قرارداد، منشأ تعهد را  لیبتواند تعد دهیدانیطرف ز

از دادگاه بخواهد و متعهد نسبت به جبران خسارات 

الذکر، عدم انجام تعهد موضوع فوق ای ریاز تأخ یناش

از جبران خسارت معاف گردد که ثابت  یهنگام

 دهشحادثه واقع جادیدر ا یدخالت گونهچیه د،ینما

نداشته است. و دادگاه مکلف شود نسبت به 

دادخواست متعهد، با جلب نظر کارشناس و توجه 

کرده و حکم  یدگیاحوال قضیه رس و به اوضاع

 .دیصادر نما یمقتض

 

 . تقدیر و تشكر7

ی دکترای دانشجو مقاله حاضر مستخرج از رساله

که راهنمایی آن به عهده آقای  ؛بوده نسرین طافی

و مشاوره رساله به عهده  عبدالمحمد کردیدکتر 

که بابت  ؛باشدمی سید ابراهیم موسویآقای دکتر 

های ارزشمند آنان تشکر و قدردانی راهنمایی

 .شودمی

 

 سندگانی. سهم نو8

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 منافع. تضاد 9

 مقاله تضاد منافع وجود ندارد. نیدر ا
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Results: In Islamic jurisprudence, the rule of negation of distress and 

constriction and the rule of prohibition of detriment and the loss occurring 
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modify the contracts by referring to the rule of negation of distress and 

constriction and the rule of prohibition of detriment and the loss occurring 

in the contract, and the legal system can be moved to the direction of 

judicial modification of contracts. However, considering the economic 

changes and developments that affect commercial contracts, it is necessary 

for the legislator to accept the impact of changing circumstances on 

commercial contracts in the form of legal articles. 
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