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 چکیده
های  در اندیشهقراردادها و آثار آن  یاجرا در« عسر و حرج» دربارۀ

 در گیریچشم ریتأثحقوقی بسیار سخن رفته اما نتیجۀ بحث ها 

است. این فاصله نشده  قانون مدنی واردو نیز  ی نداشتهقضائ یۀرو

جهت نیست: نویسندگان حقوق عمدتاً به  میان نظریه و عمل بی

تحلیل مفهوم دشوار شدن اجرای قرارداد و تبیین قواعد مناسب 

 استناد امکانو قواعد مزبور در نظام حقوقی اند ولی از اعتبار پرداخته

 .است شده بحث کمتر هادر دادگاه آنها به

و  باشد قانون به مستند و مستدل دیبا دادگاه حکمگمان،  بی       

 .شوددر موضع سکوت قوانین با استناد به سایر منابع حقوق صادر 

 از یمتعدد اصولبه استناد  اصول حقوقی یکی از این منابع است.

 سوء تیممنوع ت،ین حسن تیرعالزوم  حرج، ینف الضرر، لیقب

 توقف ی،اضطرار یهاتیوضع در ییسودجو منع و حق از استفاده

ضمانت اعمال و به دنبال آن،  می نمایدموجّه  یحرج قرارداد یاجرا

های به یاری استدالل قرارداد لیتعد یامناسب مانند فسخ  یها اجرا

 شود. میسر می  حقوقی
 

 فسخ. ل،یتعدقرارداد،  ،اصول حرج، و عسر :هاکلیدواژه

 

  
Abstract 

The difficulty of enforcing contracts and their 

effects have been much talked about in legal 

writings. Nevertheless, the theory of "Hardship" 
has not entered into our civil code. This gap 

between theory and pointless practice have many 

reasons. However, the legal validity of these 
rules and the possibility of invoking them in the 

courts has been less discussed. Of course, the 

court's ruling must be reasoned and documented 
by law, and other sources. Legal principles are 

one of these sources. Numerous principles such 

as loss, denial of embarrassment, observance of 

good faith, prohibition of encroachment on 

property, prohibition of abuse of right and 

prohibition of profiteering in emergency 
situations, can justify the cessation of the 

execution of the embarrassing contract and, 

consequently, the performance guarantee 
Appropriate such as termination of contract, 

modification of contract and suspension of 

performance of obligations is possible. 
Especially because due to the novelty of the 

subject, its ruling cannot be found in 

jurisprudential sources. 
 

Keywords: Hardship, principles, contract, 

adjustment, termination.  
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 مقدمه 

 الزم قراردادی هر اصل، این موجب به. دارد قدمت بشر تمدن تاریخ اندازۀ به ها قرارداد لزوم اصل

 عهاد، نقا  و کوتااهی صورت در و شود انجام باید مقرر موعد در آن از ناشی تعهدات است؛ االتّباع

 سنتی، حقوق در سان، بدین. کند جبران را تعهد اجرای عدم و تأخیر از ناشی خسارات باید شکن پیمان

 مساوولیت از معافیات موجاب و قارارداد اجارای بارای موجاه مانع عنوان به ماژور فورس وقوع تنها

 حرج و عسر ایران، مدنی قانون در آن مبنای بر و( 191 ،1831 کاتوزیان،) است شده شناخته قراردادی

 .است نشده شناخته قراردادی معاذیر شمار در ها قرارداد اجرای دشواری و

 موضوع این از و است محسوب موجه های عذر جزو نیز قرارداد اجرای دشواری جدید، حقوق در اما، 

 این بر(. 914-969 ،1899 ، انصاری و نیازآبادی)  شود می یاد  «دشواری از ناشی معافیت»  عنوان با

 اجارای کاه هنگاامی:» اسات شاده مقرر( یونیدورا) تجاری های قرارداد اصول 6-2-1 مادۀ در مبنا،

 آتای مقاررات حادود در طار  آن کند، ایجاد بیشتری مسوولیت طرفین از یکی برای قرارداد تعهدات

 در حکا  ایان مشاابه(. 241 ،1819 امام، و اخالقی) «است تعهد اجرای به ملزم حرج، و عسر دربارۀ

 افازون( 18 ،1839صفری، و شریفی)شود می  دیده اروپایی های قرارداد حقوق اصول  6 -1-1 ماده

 ؛146 ،1933 السانهوری،) اسات شاده کشاورها بسیاری مدنی قوانین وارد حرج و عسر قواعد براین،

 (.24-22 ،1899 قنواتی،

به سکوت  ایران قانون مدنیدر موضوع دشواری اجرای قرارداد چنان که اشاره شد،  ن،یا وجود با

لیکن، نیازهای عملی و شرایط و اوضاع و احوال کنونی ناشی از شیوع بیماری کرونا برگزار شده است. 

اعتباار  اصاول حقاوقی،اساتناد  در صدد است بهمقاله  نیاضرورت این بحث را دو چندان کرده است. 

 یاجارا . ساس،، ضامانتکناد اثباات رانیا یقرارداد را در نظام حقوق یاجرا یقواعد ناظر به دشوار

از  .شاد خواهد دییتأبا به کارگیری فنون تفسیر و استنباط حقوقی  «ها قرارداد در حرج و رعس یۀنظر»

تا زمینۀ  شودی م آغازهای حقوقی  در اندیشه آن یمبان و قرارداد یدشوار مفهوم تبیین از بحثاین رو، 

 بحث فراه  شود.

 ی آننظر یو مبان ها در قرارداد و حرج عسراوصا   و مفهوم.1 

 مرتبط  یمفاه از آن کیتفک و قرارداد یدشوار مفهوم. 1-1
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 ی( تنها مانع موجه در اجارارتعذّ)= قرارداد یاجرا امکان عدم ،یسنت دگاهید مطابق چنان که اشاره شد،

 مفهاومحقاوق نوشاته و  یقاهره در نظاام هاا ۀقو ای «1ماژور فورس» یۀاست. نظرقراردادی تعهدات 

 قارارداد یاجرا شدن دشوار امروزه اما،موضوع دارد.  نیاشاره به ا 8عرفیدر حقوق  2«قرارداد یانتفا»

حقوق های نظام  در «ینیبشیپ عدم» یتوور. شودی م محسوب یقرارداد ریدر شمار معاذ زیر( نتعسّ=)

  دارد.باره شهرت  نیا دری عرف وققح ینظام ها در «پیهاردش» یۀنظر و نوشته

قاوه » یاا «فورس مااژور» به نوشته حقوقنظام های  اصطالح دراست که  یتیوضع تعذر،مراد از 

 با آن ازال حقوق کامنر دو  ( 221-191، 1831ان،یکاتوز؛ 219 ،1832 ،یی)صفاشده  معرو  «قاهره

 از اسات عباارتمنتفی شدن قرارداد، . یاد می شود9«عقد هد  شدن  یعق» ای «قرارداد یانتفا»عنوان 

قرارداد را  یاجرا وکه بعد از انعقاد عقد به وجود آمده  یاحوال و اوضاع علت به موعد از زودتر انحالل

 چنان اند،کردهیم ینیب شیپ آن لیتشک زمان در و ابتدائاً نیطرف که یتیوضع به نسبت ایناممکن ساخته 

 ،یگادلیب) ساتین معقاول و رشیپاذ قابل آن یاجرا و یبندیپا به نیطرف الزام که است ساخته متفاوت

 از این رو، بیهوده شدن قرارداد اع  از وقوع تعذر و تعسر در اجرای تعهدات است. (.17، 1836

 یتیوضع آن،از  منظورالمللی، مفهوم هاردشیپ معرو  است و در حقوق انگلی، و نیز تجارت بین

 باه نکاهیا بادون کنترل، از خارج و ینیبشیپ قابلریغ حوادث ۀجیدرنت یقرارداد تعهد یاجرا که است

 تعهاد یاجارا . بدین معنا کهشود یم نهیپرهز و دشوار یاقتصاد نظر از باشد، ممکن ریغ یکیزیف لحاظ

 ریاتعب باه باشاد و بها ک  و زیناچ اریبس یافتیدر عوض ارزش در مقابل، و نیسنگ تیغا به طر  کی

  (.628، 1899 ،یخداداد و یغمام) شود مختل یقرارداد توازن و تعادل ح،یرا

، ایارانحقاوق  در و شودیمطالعه م 7«ینیب شیعدم پ» یۀنظر ریزموضوع  نیا فرانسه حقوق دراما،    

 با وجود ایان،است.  جیرا باره نیا دریا دشواری اجرای قرارداد « عسر و حرج» ۀشناخته شد اصطالح

 لحااظ باه یعنای- عماالً قرارداد یاجرا که است یفرض به ناظر هانیفق ۀشیاند در حرج و عسر ۀقاعد

                                                           
1. Force majeure 
2 . Frustration 
3. Common law 
4.Frustration of purpose 
5. Imprevision 
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 باه پیهاردشا یاۀنظرهمان گونه که گذشات،  که یحال در. 1شود ناممکنسخت و نزدیک به  -یکیزیف

با توجه به وحدت اوصاا  و شارایط  ،از این رو. دارد نظر قرارداد یاجرا انیجر در یاقتصاد یدشوار

مای  -یاقتصااد یدشاوار-مشقت دیجد مفهوم یبرا« عسر و حرج ینف» ۀقاعد مالک ازتحقق حرج، 

 . 2گرفت بهره توان

و  یاسایس یبحاران هاا  ،یمانناد جنا ، تحار مترقباهریحوادث غوقوع با معموالً  به هر حال، 

 برای نموناه،شود. بار  انیتعهد سخت و ز یفایاممکن است  ردار،یواگ یها یماریب وعیش ایو  یاقتصاد

بهداشتی و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری در فرضی که شرکت پیمانکاری به دلیل رعایت موازین 

رو شاده باهکرونا برای مدت سه ماه عملیات خود را متوقف کرده باشد، اجرای قرارداد با دشاواری رو

 وجاود به 19ی کوید ماریب ه در دوران شیوعک ییها تیمحدود علت هب است ممکن چنان کهه   است.

 باا یا انجاام تعهادات پیمانکااران و ردیگ صورت یکند به ملزومات کار و هیاول مواد نقل و حمل ،دهمآ

 (.919-913، 1899 ،یازآبادین)  شود همراه گزا  یها نهیهز

 حرج و عسرو اوصا   طی.شرا2-1

 شارط 14و  7 ،9،  8 تفااوت باه قراردادهاا یاجرا یدشوار شروطهای حقوقی، در برخی نوشته     

؛ کاتوزیاا،، 074، 9911نیازآبادی و انصاری، ؛ 242-248، 1819) اخالقی و امام، است شده دانسته

را  هاا قارارداد عسر و حرج در اساسی تحقق طیشرا توا،از مجموع نظرها می . (  941-949، 9934

 به شرح زیر شمرد:

ای دارد کاه حادثاه عسر و حارجاستناد به  حق ی: متعهد زمانی و عامخارج یا حادثه . وقوع9-2-9 

تارک فعال او و  ایااز فعال  یناشارویداد واقع شده  ، یعنیقابل استناد به او نباشد خارجی رخ دهد که

 از ماردم را در یگروها ،یعنایعاام باشاد.  دیبا خارجی ۀحادثعالوه، نباشد. به یاشخاص تحت امر و

                                                           
قابل حفر روبه رو شده است، عقیده به بینی با زمین سخت و غیرقابل پیشاجیری که برای حفر چاه به کار گرفته شده و به طور غیر. برای مثال، در مورد 1 

چنین، گفته شده: در صورتی که مال ودعی توسط ثالث و به قهر و غلبه غصب شود، مستودع  انفساخ عقد و یا ایجاد حق فسخ برگزیده شده است. ه 

 (.124، 1931نیست مگر اینکه بدون تحمل زیان، قادر به دفع خطر باشد) نجفی، ضامن 

اند) بیگدلی، . جای شگفتی نیست که در نظریۀ عسر و حرج نزد فقیهان از مفهوم دشواری اقتصادی یادی نشده است. چنان که برخی محققان دریافته2 

داد و حتی موضوعی که امروزه با عنوان  به ندرت رخ می قدی جرای قرارداد، در زمان های (، تغییر و تحوالت اقتصادی در فاصلۀ تشکیل و ا198، 1836

 سابقه ندارد.  گذشتهشده در  معمولیا کاهش ارزش پول تورم 
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 ،یمانناد ورشکساتگ یو عاوامل  ونیماد یشخص تی، وضعاز این رو نباشد. ونیمد ۀژیو تنها و ردیبرگ

 . (147، 1834) کاتوزیان، ستیموجه ن یها متعهد در شمار عذر یماریب ایمرگ 

آن، پا، از انعقااد  از دهیاد انیطر  ز یآگاه ایحادثه  بینی نشده: بروز. وقوع حوادث پیش 2-2-1

 را،یحساب آمده باشد. ز و در معادالت به ینیبشیدر هنگام قرارداد پ دینبا حوادث مزبور و  عقد باشد

 نیایتع در شود، گرفته نظر در ای و ینیبشیپ نیطرفاز  کیکه به هنگام انعقاد عقد توسط هر  یهر عامل

هاای زنادگی کاه در حالات عاادی و افزایش هزینه، عالوهبه .است بوده گذار ریتأث یو توسط عوض

اقسااط مجباور  یاز مبلا  اسام شیبا یزیبه پرداخت چرا  ونیمد دهد،جریان معمولی زندگی رخ می

 (.149- 146، 1834 ان،ینخواهد کرد) کاتوز

 خساارت پرداخات از معاا  یصاورت در متعهدبودن واقعه:  دفع قابل ریغ و کنترل از خارج .8-2-1

موفق باه از  ولی گرفته کار به را عقد یاجرا انعوم تحقق از یریجلوگ یبرا الزم اقدامات ۀهم که است

مقابله با  که ستین نیا یخارج مانع نبودن دفع قابل از مرادمیان برداشتن آنها نشده باشد. با وجود این، 

 العاادهفاوق ۀنایهز صار  مساتلزم و مشاقت با توأم حادثه دفع که یصورت در بلکه باشد، ناممکن آن

تفاوت بین تعسر و تعذر  (.18، 1899 پور، داراب) است مقاومت قابلریغ پذیرفت که دیبا باشد، نیسنگ

 اجرای قرارداد در همین نکته نهفته است.

 احوال و اوضاعی دگرگون. 9-2-1

 احاوال و اوضااع و طیشارا در رییتغ موجب که دهد رخ یحوادث الزم است دشواری تحقق یبرا       

 شیافزا بلکه، کندی نم معذور را قرارداد یاجرا عدم ها،نهیهز و هامتیق شیافزا صر  از این رو، .شود

 یجاد کااهش: مانند. دهد رییتغ را اجرا یاساس تیماه که ینیبشیپ قابلریغ احتماالت از یناش متیق

، 1899 ،ی)قنواتنشاده ینایبشیپا یلیتعط و  یتحر جن ، ،یمحل و منابع محصوالت نقصان ه،یاول مواد

19 .) 

 . تحقق تغییر اساسی در موازنۀ قراردادی 7-2-1 

ی در تاوازن و تعاادل اساسا در صورتی موثر است کاه موجاب تغییار احوال و اوضاع یدگرگون      

تحقق تغییر اساسی در هر مورد بستگی به شرایط قرارداد دارد اما، اگار بتاوان اجارای  قراردادی شود.

ا یا ارزش اجارای هتعهد را از نظر پولی دقیقاً تقوی  کرد، تغییری معادل پنجاه درصد یا بیشتر در هزینه

  (.248، 1819تعهدات به منزلۀ تغییر اساسی خواهد بود) اخالقی و امام، 
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 . مبانی حقوقی نظریۀ عسر و حرج در قرارداد ها8-1

هاا بسایار تاالش قرارداددر اجارای  عسر و حرج یحقوق تحلیل مبانی مقام در های حقوقیاندیشه    

 شاده نیایتب و طرح نظرصاحب سندگانینو یسو از هینظر سه ه،بار نیا در ایران، حقوق در. است کرده

 .است

 ینیبشیعدم پ ی.توور1-8-1

مشهور است.  ایقرارداد در تمام دن یمفهوم و احکام دشوار شدن اجرا ۀدربار پیهاردش یۀنظر اگرچه    

 یاۀنظرو  فرانساه ساندگانینو یه هایاز نظر رانیحقوق نوشته از جمله حقوق ا ینظام ها ن،یباوجود ا

  است. پذیرفته ریتأث ینیبشیعدم پ

 نیعقد از قصد طرف تیاراده وتبع تیاز اصل حاکم «ینیبشیعدم پ» یۀنظر ان،گسندینو یبه زع  برخ    

و  ینایبشیعقد پ لیاز آنچه هنگام تشک شیب یزیبه چ توانی را نم یکس چیالهام گرفته و مطابق آن، ه

 که است نیچن همواره عقد نیطرف ۀاراد: است شده گفته عقیده نیا نییتب دراراده کرده است، ملزم کرد. 

. اسات نکرده یرییتغ معامله زمان احوال و اوضاع و طیشرا که است یزمان تا قرارداد مفاد به یبندی پا

در  یالعاده که بعداً حادث شده دور از انتظاار باوده و موجاب دشاوارفوق یتیچنانچه وضع از این رو،

 نیچنا دراناد آنهاا نخواساتهمورد نظر آنهاا نباوده و است،  ینیبشیخارج از پ آنچهعقد شود،  یاجرا

، 1834 ،یدیتوافاق کارده باشاند) شاه حاًیباره صر نیدر ا نکهیبه قرارداد وفادار باشند؛ مگر ا یطیشرا

 نیطرف یخارج از حدود تراض منتظره، ریو غ دیجد طیتعهدات در شرا یالزام به اجرا ،بر این مبنا(. 66

  .است ممنوعجهت،  نیاست و به هم

 ساازگار تیواقع بابینی ارائه شده، تووری عدم پیش هیتوج یکه برا یضمن ارادۀ یۀنظر ن،یبا وجود ا    

است کاه دو طار  از  نیدرازمدت ا یها : حکمت قرارداداست شده گفته قتیحق نیا نییتب در. ستین

در غالاب ماوارد،  ،از ایان رو. ابنادیخود اساتقرار  یمصون بمانند و در وضع کنون یاقتصاد یها گزند

دهند. اگر آنان  یدر پناه قرارداد جا منتظرهریسخت و غ طیخود را در برابر شرا خواهندیعقد م نیطرف

نشاده  ینایبشیپا طیتا حق فسخ را در شرا آورندیم یشرط شند،یدیاندر قرارداد ب دنظریبه امکان تجد

 نی. پ، سکوت آنان در اکنندینظر خود را به صراحت در عقد اعالم م نیو ا ندیخود محفوظ نما یبرا

 ضمنی یا  که تصور شرط ژهیوبهاست.  یشکن مانیاز پ زیمفاد قرارداد و پره تیبه رعا  یتصم ۀباره نشان
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) ساتیمنطبق باا واقاع ن آن ندارند، یبرا یو تصور مشخص ینیب شیپ نیکه طرف یدر موضوع یارتکاز

 (.194-191، 1834 ،یدیشه؛ 99، 1834 ان،یکاتوز

. زدیاانگماا را بار کشاور سندگانینو دیینتواند تأ ینیب شیعدم پ یۀنظر شدهسبب  یاساس رادیا نیهم   

 شهیاند نیاز ا یکیغبن حادث  یۀند. نظراهآورد یرو یگرید دینظر به عقا صاحب سندگانینوچنان که 

 است.  ها

 غبن حادث یۀ.  نظر2-8-1

عدم تعاادل  ۀژیغبن و اریخ ،یچندان ندارد. در منابع فقه ۀما سابق یحقوق اتیغبن حادث در ادب مفهوم

داد. اماا باه زعا   تیآن را به عدم تعادل حادث سارا توانیبه هنگام انعقاد قرارداد است و نم نیعوض

نشده باشد و باه  ینیبشیاوضاع و احوال پ رییاز تغ یاز آن اگر ناش یحقوقدانان، غبن و آثار ناش یبرخ

-99، 1834 ان،یابه استناد غبن از فساخ عقاد دفااع کرد.)کاتوز توانیمنجر شود، م نیعوض ینابرابر

و  نیاز نامتعاادل باودن عوضا یجبران ضارر ناشا یبرا یا لهیغبن وس اریخ ،دهیعق نی(. مطابق ا142

 ،لایکناست که هنگام معامله وجود دارد  یحک ، غبن نیموضوع ا اگرچه. است قرارداد نیتعهدات طرف

توان از و در شرایط خاص و استثنایی می و قابل قبول است یمنطق یعیو طب یقاعده در حالت عاد نیا

غابن  اریاخ یاصال یاگر مبناا ،زیرا. آید سخن گفتغبن حادث که در جریان اجرای قرارداد پیش می

حکا  اصال و  ،یینااروا نیدفع کند و هما دیرا با یید، پ، هر ضرر ناروااز ضرر ناروا باش یریجلوگ

در وانگهای، مبدل سازد.  اریلزوم عقد را به جواز و اخت ۀو قاعد لیتبد یثانو یعقد را به حکم نینخست

 (. 144-142، 1838 ان،یکرد) کاتوز دیترد دینشده نبا ینیبشیپ ۀاز حادث یضرر ناش ییناروا

اگرچه نظریۀ غبن حادث مبنایی موجه برای مقابله با شرایط دشوار در فرایناد اجارای قارارداد فاراه  

فقاط از  ،یسانت یهاشهیاز اند یرویبه پو  نسرداخته آن بسط و لیتکم مزبور به یۀنظر صاحبکرده اما، 

 حاق اعماال کاهدر حالی . (146، 1834) کاتوزیان، است دفاع کرده مغبون توسطامکان فسخ قرارداد 

 بااز را یقارارداد تعادل چنان که در بسیاری موارد، ست؛ین کارآمد عسر و حرج موارد یتمام در فسخ

 اساتحکام و ثباات اصل با قرارداد فسخ به دهیعق عالوه،به. کندینم نیتأم را متعهدله منافع و گرداندینم

 . ندارد یسازگار ها قرارداد

 شاده از سوی برخی نویسندگان تبیاین و دفااع قرارداد یبقا اصالتنظریۀ  ،رادیا نیا رفع منظور به    

 .است
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 عقد یبقا اصالت به دهی.عق8-8-1

 «عقود در موازنه یتوور» فروعات از و شده استوار« موازنۀ ارزش عوضین»مبنای اصل  بر عقیده نیا  

 ارزش در موازناه عقاد، یانشاا هنگاام باه تعهاد، نیطرف: شودیم گفته اصل بقای عقد نییتب در. است

-818، 1831) جعفری لنگرودی، و تا پایان اجرای قرارداد به آن توجه دارند اندکرده قبول را نیعوض

 زماان احاوال و اوضااع تفااوت علات به تعهدات رییتغدر صورت  ،ای محققان(. بر این مبنا، پاره811

زاده و همکااران،  وسفی) اندداده عقد یابقا به حک  اند ورا پیش کشیده استصحاب یعمل اصل، معامله

1891 ،13 .) 

توجیه مبانی نظری دشواری قراردادها با عقیده به اصالت بقای عقد ناتمام است: از سویی،  ن،یا وجود با

؛ چاه بساا در ماواردی (13، 1891 زاده، وسافی)تابادنمی این نظریه امکان فسخ قراداد حرجی را بر 

امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد و ناچار باید به فسخ عقد گردن نهاد. از سوی دیگر، باا اساتدالل باه 

ابقای قرارداد بر مبنای اصل استصحاب، حک  لزوم عقد از مرتبۀ احکام واقعی به جایگاه فروتر و حک  

جمله قاعدۀ رفع حرج جازو احکاام واقعای می شود. در حالی که احکام ثانوی از  ظاهری تنزیل داده

 هستند.  

 یحقوق اصول استناد هب یحرج قرارداد یاجرا توقفبه  حک .2

 یو ثانو یدر منطق حقوق: احکام اول آن یمبان: طرح بحث و درآمد.1-2  

: شاامل تکلیفی یا اقتضایی احکام. 1: از است عبارت شرعی حک  انواع اسالمی فقیهان جمهور نظر به 

 در مذکور حک  نوع سه(. اباحه) تخییری حک . 8. وضعی حک . 2. کراهت و استحباب حرمت، وجوب،

 اصاول کاارگیری باه با ظاهری  احکام. دارند قرار ظاهری احکام مقابل در و واقعی احکام کلی دستۀ

از ادلۀ احکام آیند. اما، احکام واقعی می کار به مکلفان از حیرت رفع منظور به و عملیه توسط مجتهدان

 ؛ 77 ،1968 حکای ،) ثاانوی و اوّلی حک  خود بر دو قس  است: واقعی آید؛ حک شرعی به دست می 

از  احکام دسته این. سنت، حک  واقعی اوّلی هستند و کتاب احکام منصوص در(. 169  ،1817 گرجی،

 تحقاق با شوند؛ این احکاممی ثانوی از ادلۀ لبّی استنباط احکام مقابل، در. شوندادلۀ لفظی استخراج می

 اولای حک  و اجرای شوندمی ثابت ممتنع باشد، عقالٌ اولی حک  اجرای که مواردی در و ثانوی عناوین

 (. حدّالنسخ تا،بی طباطبایی، مجاهد) سازندمی معلّق و را متوقف – آن اعتبار نه و-
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 یاست که در حالت معماول یحقوق ۀقاعد یاوّل حک  حقوق، منطق واصطالح اصول فقه  درمبنا،  نیا بر

لازوم  یاوّلا ۀحقوق قراردادها قاعاد درکه  چنانامور بر موضوع خود حاک  است.  یعاد انیو در جر

العااده خاص و فوق طیو در شرا یثانو نیتحقق عناو بالیکن، عقد و اجبار به انجام تعهد است.  یاجرا

 یمتوقف شده و قواعد مناسب به عنوان احکاام ثاانو یقواعد اول یاجرا ،یبه حک  عقل و اصول حقوق

 .هستند یتعهدات قرارداد یدر رابطه با اجرا یو عنوان ثانو تی. تعذّر و تعسّر دو وضعابدییم تیحاکم

 یبرا ایاندازد و  ریقرارداد را به تأخ یمتعهد، اجرا ۀبا اراد ارتباطیب یمانع چنانچهاز این رو، از سویی، 

ناامعقول و  ممکان،ریاساساً تعهد نسبت به امر غ را،ینخواهد داشت. ز یتیمسوول یببرد، و نیاز ب شهیهم

حاوادث  ی کاهتیدر وضاعاز ساوی دیگار،  .(68-69: 1832 ،یدیقانون است) شه یاز امر و نه رونیب

حرج، الازام باه وعسر ینف یعقل ۀقاعد ،شودیتعهد م یاجرا ینشده موجب دشوار ینیبشیو پ یناگهان

. هرچند در قانون حک  صریحی در این باره ندیبیم یعدالتیب یبار را ناصواب و نوعتعهد مشقت یاجرا

 وجود نداشته باشد.

قانونی در موضوع عسر و حارج در خالء  است که برخی محققان معتقدند: یتواقع ینا به توجه با

 ۀ. از آنجا که دادرس اجاازیردقرار گمربوط  یوابه دع یدگیعدم رس یبرا یمجوز تواندینم قراردادها

حکمی شایسته بدهاد و  ،عسر و حرج یالضرر، نف یرنظ یقواعد یبر مبنا تواندیدارد، م یاجتهاد قضائ

 یادهعق یان(. ا188-189، 1891و همکااران،  یابرا به قرارداد بازگرداند)عبداهلل خط یعدالت معاوض

از مناابع  یهاساتنباط حکا  قضا یکوشش برا ی،مراد از اجتهاد قضائنانچه چدارد و  یقتاز حق یابهره

 یادهاا بااحکام دادگااه:» یقانون اساس 166مطابق اصل از سویی،  یرا،است. ز باشد، قابل تأیید حقوق

باه  از ساوی دیگار،«. باشد که بر اساس آن حک  صادر شده است یمستدل و مستند به قانون و اصول

 مدوناه قاوانین در را دعوا هر حک  کند کوشش است موظف قاضی:» اساسی ونقان 161موجب اصل 

 امتنااع حک  صدور و دعوا به رسیدگی از مدونه قوانین...  نقص یا سکوت بهانۀ به تواندنمی  و...  بیابد

 مادنی اماور در انقاالب و عماومی هایدادگاه دادرسی آیین قانون 8 مادۀ اصل، اجرای این . در«ورزد

 حک  کرده، رسیدگی دعاوی به قوانین موافق مؤظفند هادادگاه قضات: » است کرده مقرر 1819 مصوب

 قضیۀ در قانونی اصالً یا...  نبوده صریح یا کامل موضوعه قوانین که صورتی در. نمایند ... صادر مقتضی

 ...«.  نمایند صادر را قضیه حک ...  حقوقی اصول ... به استناد با باشد، نداشته وجود مطروحه
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از این رو، اصول حقوقی در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شده است. پ، اصول یادشده باید تبیین 

شود و در ادامه، به پاره ای اصول حقوقی استناد شود. لیکن، پیش از آن، مطالعۀ کلیاتی دربارۀ مفهوم و 

   شود.نقش اصول حقوقی در نظام حقوقی ضروری است تا زیمنۀ بحث فراه

 مفهوم اصول و نقش آن در میان منابع حقوق .2-2

 کاتوزیاان،)اساتگرفتاه شاده  کاار به مختلف معانینزد حقوقدانان در  «یحقوق اصول»اصطالح 

 باه «یحقاوق اصول» بیترک در آن جمع که «اصل» واژه محققان، یبرخ ۀدیعق به(. 684-627 ،1894

 اما، است وابسته خود ریغ بر که است یزیچ هر به ناظر فرع مفهوم دارد؛ قرار «فرع» برابر در رفته، کار

ارزش اصاول به دیگر سخن، (. 16 ،1891 حیاتی،)است گرید  یمفاه ادیبن خود و نبوده گونه نیا اصل

 ،بلکاه شاودیآنها اساتدالل نما یخود حجت اند و برا یاصول به خود :است یذات یحقوق ارزش یکل

 (. 199، 1898تبار،  یقواعد حقوق است) جعفر یاحتجاج برا ۀلیوس

ریجاامع از آن م فیتعر ۀسبب شده تا ارائ یمفهوم اصول حقوق تیو کل یگستردگ ن،یبا وجود ا       ساّ

 (.623 ص ،1894 کاتوزیاان،)ساتیصنف ن کیاز  د واقسام متعدد دار یکه اصول حقوق ژهیو به. نشود

 یوصاف را شااخص اصال نیا ،یاخالقی اصول حقوق –ارزشی  یژگیبر و دیبا تأک سندگان،ینو یاپاره

اصول، اداره و کنتارل قواعاد حقاوقی مکاانیکی و  برخی و معتقدند: کارکرد دانندیاز اصول م یادسته

اصل حسان   ای و سازدیم موقو نفوذ عقد ضرری را  ،کاستن از مُرّ قانون است. چنان که اصل الضرر

 (.142-147: 2442، 1کلمن)دینمای م معلّققواعد حقوقی را  یاپاره اجراینیت 

کاه  یاست. در ماوارد حقوقی با اصول نیقوان یینارسا جبران و هایطر  کردن کاست بر، افزون بر این

راه حال  یاصاول حقاوق یاریاباه  تواناد یوجود ندارد، دادرس م یخاص ۀفصل خصومت قاعد یبرا

چناان کاه از   این نکته را باید افزود: سرانجام، (.127-129، 1837 ،یمحسن) ابدیمتناسب و عادالنه ب

 بناا باه حتای و دارناد و قواعد فقهی با یکدیگر قرابت حقوقی اصول های باال معلوم است، مفهوممثال 

 (. 244 ،1898 تبار،جعفری)2است حقوق کلی اصل همان فقهی قاعدۀ قولی،

                                                           
1. Coleman 

هیچ آیه و روایتی در خصوص اند، قاعدۀ الضرر یک قاعدۀ عقالیی است و حتی اگر  . در تأیید این عقیده است که برخی فقیهان به درستی دریافته2 

ز ضرر و ضرورت جبران ضرر نباشد، با اتکا به بنای عقال دفاع از این قاعده موجه است. قاعدۀ مذکور یک قاعدۀکلی عقل است که به منظور جلوگیری ا

 (.818، 1817؛ انصاری 119ق.،  1919نفی استمرار آن، قابل استناد است) موسوی بجنوردی، 
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 و کارکرد آن در قرارداد ها الضرر اصل.8-2   

های فقهی آمده، به موجب قاعدۀ الضرر، ضرر مستند به شارع یا منتسب باه آن گونه که در نوشته      

مردم هر دو نفی شده است. از این رو، اگر به واسطۀ سکوت یا عدم جعل حک  در موضوعی زیاان باه 

، الضارر ۀقاعد(. بر این مبنا، 36، 1814، کسی وارد شود، خسارت او باید جبران شود) مکارم شیرازی

قارارداد حرجای پذیرفتاه از  یناشرفع الزام  ی برایهیتوج یمبان نیا از یکبه عنوان ی در فقه و حقوق،

 بار چناان را یقرارداد تعادل یناگهان و انتظار از دور یهادهیپد گاهآن گفته شده است: نییدر تب و شده

 یصاور قارارداد گرید ۀکف با آن تناسب و شده گزا  و نیسنگ اریبس طر  کی تعهدات که زندیم ه 

الضرر، در  ثیاز جمله حد یو مستنبط از ادله احکام شرع یرو، با تمسک به فه  عرف نی. از ادینمایم

 گوناه هر مقدس شارع را،یز. شودیم برداشتهناروا محقق گردد، ضرر  یضرر ،عر  دیکه در د یموارد

 دشاوارحک  به لزوم معامله در صورت  ،به دیگر سخن (.81، 1899) قنواتی، است کرده ینف را یضرر

عار  عقال و  را،یاز. شود یم رفعالضرر  ۀاستناد قاعد بهاست و  یضرر یحکم،قرارداد  یشدن اجرا

مقدم،  ی) صادقباشد مقابل طر  تعهد برابربه چند  ییکاال نیو تأم دیکه متعهد مجبور به خر ردیپذی نم

1894 ،182 .) 

باه نظار اسات:  شده رو بهرو مه  یرادیا و نقص با، باره نیا درالضرر  ۀقاعد اعمال ،با وجود این      

 ینظما یولا کندی م لیتبد زیجا یثانو حک  به را یضرر عقد لزوم حک قاعدۀ الضرر  هان،یمشهور فق

 ریاغ حکا  فقاط خاود، عتیطب حسب بر قاعده، نیابه دیگر سخن، . کندینم لیتحم طر  دو بر نینو

(. 141-142، 1834 ان،یاکاتوز) نادارد مثبت اثر و کند ینم القا یا تازه حک  اما، کرده ینف را عادالنه

 و ردیگیم قرار دادگاه حک  مستند تواندیم یضرر قرارداد فسخ امکان یبرا تنها الضرر ۀقاعد جه،یدرنت

 .ستین ممکن قاعده نیا استناد حرجی به عقد لیتعد به دهیعق

قاعادۀ برآنناد کاه  هاانیاز فق یگروه ،1آورد توانیم دهیعق نیکه در جهت نق  ا یلیگذشته از دال    

 یگارید باه ضرر ضمان، عدم به حک  با که یدر موارد: قابل استناد است زیاثبات حک  ن یالضرر برا

 الضرر ۀقاعد دربارۀ حاکمیت به ویژه که. شودیم ثابت ضمانحک   الضرر، ۀقاعد استناد به شود، وارد

                                                           
ای نویسندگان معتقدند: اعمال قاعدۀ الضرر در خیار عیب به استناد قاعدۀ الضرر ، نمونۀ بارز نق  نظریۀ باال است. چنان که پاره . اثبات حک  ارش1 

رک داشود تا حک  لزوم عقد برداشته شود و خریدار آن را فسخ کند ولی اگر اجرای این اختیار با مانعی برخورد کند، چون زیان رفع نشده است، تباعث می

 (. 824-819، 1816آن تنها با خواستن ارش و تعدیل قرارداد میسر است) کاتوزیان، 
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: انادکارده رادیاا مخالفان ،کنیل(. 81، 1899 ،ی) قنواتندارد وجود یفیتکل و یوضع احکام نیب یتفاوت

 حالل  یتحر موجب و دیجد فقه ،یتأس مستلزم آن، یمبنا بر حک  اثبات و الضرر ۀقاعد دادن توسعه

 (. 73، 1896 ،یشیدر شرع است)قر ممنوع امور زیتجو ای

ی اصول حقاوق ریمانند سا قاعدۀ الضرر در نظام حقوقاعتبار نقش و  با وجود این، چنان که گذشت،   

از سوی دیگر، کاارکرد عقل و استدالل است و  قاعدۀ مزبور یمبنامستند و  ،از این رو، از سویی. است

احکام اولی است تا اثبات حک  اصولی همچون الضرر به عنوان احکام ثانوی تنها متوقف کردن اجرای 

 ایا راهکاار کاه هساتند گسترده و عیوس چنان خود عتیطب برحسب یحقوق اصول جدید و جایگزین.

 .کنادیتازه باز م یتالش و اجتهاد یرا برا راه بلکه کنندینم القا دادرس به را یمشخص یاجرا ضمانت

 ،یآنهاا از قواعاد حقاوق کیاضامن تفک کلی حقوق، اصول یژگیو نیهم بر دیتأک با سندگانینو یبرخ

 یبارا بلکاه، کنادینما ییراهنماا مشخص ۀجینت به را دادرس قواعد، برخال  ،یحقوق اصول: معتقدند

 و صحیح گام بردارند مناسبدر مسیر  خود اجتهادو  1صیتشخ بر بنا تا کند یم فراه  یلیدال دادرسان

و استدالل حقوقی به تصامی  شایساته  ریتفس یاریبه  ریمس نیا ۀدر ادام و (118-119: 2442کلمن، )

 .مشخص نمایند دست یابند و حک  قضیه را

  حرجو  عسر ینف ۀقاعد.8-2-2

 یفقها ۀقاعد ،شدن اجرای تعهدات دشوار صورتعقد در  یتوقف اجرا یهیتوج یمبان از گرید یکی    

مکلف سخت و  یکه تحمل انجام آن برا یواجب شرع ایلسان فقها هر حک   درعسر و حرج است.  ینف

) گاردد یو پ، از رفع حرج باز م شودیاست، برداشته م یو حرج باق یکه سخت یدشوار باشد تا زمان

باشاد، عقاالً  یکه موجب مشاقت و دشاوار یامر به عملقاعده  نیاساس ا بر(.  818، 1918 یانصار

 فیتکل» منظور با  نیا کن،یت از آن است. لاطاع فیجعل حک  و تکل ۀزیهد  و انگ را،یمحال است. ز

 .ستین یفیو تکل یاحکام وضع انیم یباره تفاوت نیو در ا شودینق  م« تحمل قابلریبه امر غ

 شادن ناهیپرهز و یدشوارکه موجب  ینیبشیپ قابلریغ و ییاستثنا تیرو، با حدوث وضع نیاز ا       

 یادامه و استمرار قرارداد موقو  م حرج، و عسر ینف ۀقاعد یمقتضا به شود، طر  کی تعهدات یاجرا

                                                           
1 .Discretion 
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 ضامن شاروط و عقد یاجرا لزوم یاول حک  نیگزیجا دیجد طیشرا با متناسب و یثانو قواعدو  ماند

 (. 11، 1891 زاده، وسفی) شود یم عقد

 تیوضع در حک  رفع از مراد (114: 1819داماد،)محقق با وجود این، برخال  آنچه در فقه مشهور شده

 عقاد لزوم رو، نیا از. آن شدن برداشته نه است حرج رفع زمان تا حک  یاجرا افتادن قیتعو به یحرج

 (.89-88، 1899 ،یدارد) قنوات یا تنفیذ فسخ عقد را لیحق درخواست تعد متعهد و است یباق یحرج

  یمستق تصر  و دخل حرج ینف ۀقاعد یۀاول هد  اند و معتقدند:تر رفته برخی محققان از این ه  پیش

با برطر  شادن  بلکه، ستین ممکن قاعده نیا از فسخ حک  استنباط رو، نیا از. ستین احکام ۀریدا در

حک   یخود، اجرا عتیحسب طب هیاحکام ثانو را،ی. زگرددیبر م فیتکل یاجرا ضرورتدشوار،  طیشرا

  (.62-68 ،1896 ،یشیقر) بردینم نیاما، اصل حک  را از ب کندیرا معلق و موقو  م یاول

در تأیید و تکمیل این عقیده باید افزود: نقش اصلی قاعدۀ نفی حرج نیز مانند قواعد و اصول مشابه آن، 

بار است. اما، این قاعده به خودی توجیه ضرورت توقف اجرای حک  قرارداد در شرایط حرجی و زیان

لکه راه را برای اجتهاد و تشخیص حک  دهد بخود ضمانت اجرای مناسب برای رفع حرج به دست نمی

های حقوقی و فتاوی فقهی است تاا قواعاد مفیاد و کند. ادامۀ این مسیر بر عهدۀ اندیشهمطلوب باز می

چنان که فقیهان اندیشمند قواعاد نااظر باه تعاذر اجارای عقاد را مناسب را استنباط و معرفی کنند. ه 

یافات  -قران و سنت -احکام مزبور به صراحت در منابع فقهیاند. زیرا، قواعد و استنباط و تدوین کرده

 شود و به همین جهت، خیار تعذر تسلی  در قانون مدنی در شمار خیارات نیامده است.نمی

  ها قرارداد یاجرا در تین حسن.9-2-2

 مااده لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد ها در برخی قوانین تصریح شده اسات. چناان کاه    

موجاب  نیز به«. شوند اجرا نیت حسن با باید قرارداد ها»: داشته است مقرر مدنی فرانسه قانون 1189

 نیات حسان آنچاه با که گیرد انجام ای شیوه به ... باید قرارداد اجرای»  :عراق مدنی قانون 174 مادۀ

 (. 282 ،1899 همکاران، و عزیز حوراء) «باشد موافق کندمی ایجاب

 یاا میال معناای به نیت سوء. فهمید توانمی بهتر آن متضاد و مخالف معانی از را نیت حسن مفهوم     

 جهات در تالش و هاخصلت این از پرهیز مستلزم نیت حسن اما،. است دیگری به ضرر ایراد به آگاهی

 حسن حقوقی های برخی دانشنامه در معنی، این با موافق(. 39-94 ،1813 راد، صالحی) است مخالف
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 عقاد طر  مبنا، این بر(. 698: 1933، 1بالک)است آمده نامعقول امتیاز تحصیل از پرهیز معنای به نیت

 تعهاد اجارای اسات ملزم بلکه دهد انجام خردپسند و درست شیوۀ به را خود تعهد است مکلف تنها نه

. اسات قارارداد اجارای در همکااری مساتلزم عهد به وفای زیرا،. بخواهد نیت حسن با را دیگر طر 

 (. 8 ،1839 آقمشهدی، اصغری)

 امتیاازی کا  بهایی پرداخت با کند می تالش و اندیشدمی خود سود به ک، هر قرارادها در اگرچه     

 در ساودجویی و شاود رعایات عاوض دو بین نسبی تعادل که است این مبادله قانون اما، بگیرد بیشتر

 و بخاورد ها  به فاحش نحو به عوضین تعادل چنانچه بنابراین،. گیرد قرار معقول چارچوب و محدوده

 اساتفاده ساوء افراطای نحاو به خود حقوق از بخواهد طر  هر و بگیرد خود به تحمیلی شکل قرارداد

. (18 ،1839شریفی، ) حادث دفاع کرد  وضعیت تناسب به قرارداد در نظرتجدید از لزوم توانمی نماید،

استنباط  قابل مدنی قانون 1189 ماده حک  نویسندگان فرانسه همین نتیجه از چنان که به نظر برخیه 

 (. 194-191 ،1834 شهیدی،) است 

بیشاتر  هماین جهات، باه و 2اسات نشاده یاد نیت حسن اصل از ایران مدنی قانون به هر حال، در     

 ،1869 لنگارودی، جعفاری)نیسات الرعایه الزم مزبور اصل ایران حقوق مدنی در نویسندگان معتقدند:

 مستقی  طور به قرارداد تکمیل و تفسیر در تواندنمی دادرس و( 14 ،1839 آقمشهدی، ؛ اصغری267.ش

 (. 77-76 ،1834 کاتوزیان،)  کند استناد عقد نیت حسن با اصل اجرای به

 مراتاب سلساله در اگرچاهدر مقام داوری و نقد این دیدگاه کافی است به این واقعیت اشاره شود:       

 یارزش و اعتبار اصول حقوق اما، ردیگیم قرار منابع هرم رأس در موضوعه قانون معموالً حقوق، منابع

باه اصاول  حیرو، نه تنها عدم تصر نیا از است. -قانون یحت -منابع حقوقهمۀ از  شیدر نظام حقوق ب

 حقیقات بار چیزی قانون نیز در حقوقی  اصول تأیید ،بلکه کاهدی نم آنها اعتبار از موضوعه نیدر قوان

 . (26، 1839؛ صادقی، 19، ص 1816افزاید)بوالنژه، نمی آن

 

                                                           
1. Black 

به لزوم رعایت حسن نیت در معامالت توسط عرضه کننده و   1832قانون قانون تجارت الکترونیکی مصوب  87. لیکن، در قوانین خاص مانند مادۀ 2 

در تفسیر این قانون همیشه باید به ... لزوم رعایت » الذکر آمده است:قانون اخیر  8کننده تصریح شده است. نیز در مادۀ  ارایۀ اطالعات درست به مصر 

 «.حسن نیت توجه کرد
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 حقوقی استدالل ی قیاس وبر مبنا یقرارداد حرج تیوضع نییتع.8

  عقد انفساخ ای بطالندرآمد: طرح بحث و پرهیز ار حک  به .1-8

 یهاا نظاام در ،نیطارف حقاوق نیبا جمع یچگونگ و یحرج قرارداد یضمانت اجرا ۀبحث دربار    

چهاار  ،یطور کل به: اندکرده گزارش سندگانینو یبرخ که چنان .است افتهین انیپا هنوز مختلف یحقوق

 فسخ آن، انفساخ عقد، بطالن: است تصور قابل قرارداد یاجرا یدشوار حل مسألۀ یبرا یراهکار حقوق

 با عقد کردن منظورمتناسب به قرارداد لیتعد و اوست ضرر به قرارداد یاجرا که یطرف یسو از قرارداد

ها، در مواردی که شرایط وقوع عسار و افزون بر این(. 629، 1899 ،یخداداد و یغمام) دیجد طیشرا

تاوان مای  قارارداد یاجرا قیتعل الوقوع باشد، از راهکارحرج صادق نباشد و یا امکان تحقق آن قریب

 .استفاده کرد

است کاه قارارداد باه  نیفرض مسأله ا را،ی. زطرفدار ندارد حرجی عقد ابطال به حک  ان،یم نیا از    

 ایاگوکند.  تیبه گذشته سرا دینبا طیشرا یبعد رییتغ ،منعقد شده است. پ، یعاد طیو در شرا یدرست

گفته شده است:  نیز دگاهید نینقد ا مقام دراست.  شده دهیبه انفساخ عقد برگز دهیعق راد،یا نیرفع ا یبرا

و یا اجرای تعهد یاک طار  غیارممکن تلف  نیاز عوض یکیاست که  یناظر به فرض بحث از انفساخ

 (.684، 1899 ،یو خداداد ی) غمامستین نیچن ،تعهد یاجرا یدشوار موضعکه در  یشود. در حال

 قرارداد  فسخ.2-8 

 یبرامناسب  راهکار دو قضائی عقد، لیتعد درخواست ای قراداد فسخحق  بر اساس آنچه گذشت،      

اگار ... » اصول یونیدورا آمده اسات:  6-2-8چنان که در مادۀ . است حرج و عسر از یناش انیز رفع

با دهد و یا ... به قرارداد خاتمه میکند، در صورت متعار  و معقول بودن،  دییدادگاه عسر و حرج را تأ

 (.249 ، 1819و امام، ی)اخالق«کندیم لیر قرارداد، آن را تعدمجدد تعادل و موازنه د یتوجه به برقرار

دو راه حل، اعمال حق فسخ عقد را موافق با روح  نیا انیما از م یمدن حقوق سندگانینوبا وجود این، 

 .(198، 1832 ،یدی؛ شه 146،  1834 ان،ی) کاتوزاندافتهیاراده  تیسازگار با اصل حاکم ،یقانون مدن

شاده  رفتاهیزودتار پذ یامکان فسخ عقد حرج های حقوقی،ی، در بیشتر نظامخیاز نظر تار هچاگر      

 و دارد یشتریب طرفدارانعقد  لیتعد راهکارامروز در حقوق ( اما، 143-149، 1834 ان،ی) کاتوزاست

 ماوارد در و ساتین قارارداد یاجارا در یدشاوار باا مواجهاه یبرا یمناسب حل راه فسخ حق یاعطا

 نباشاد، جبران قابل وارده انیز و ضرر قرارداد لیتعد با ای و ندارد وجود عقد لیتعد امکان که ییاستثنا
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 مقاررات باا نیطارف تعهدات افزایش ای کاهش که یصورت در ز،ین. شودیم دانسته موجه فسخ به دهیعق

 . شوددفاع می قرارداد فسخاز امکان  باشد، مخالف یقانون

 قرارداد لیتعد.8-8  

چنان که اشاره شد، مراد از تعدیل قرارداد، متعادل ساختن تعهدات قراردادی و نزدیاک کاردن دو       

شود. از این قرارداد انجام می کردن عادالنه توزیع ضرر حادث بین طرفین و کفۀ مبادله است که با هد 

 تغییارو  یاد تراضادر مفا تصار  از طریاق یقراردادو توازن تعادل  گرداندنازبرو، تعدیل عقد یعنی 

) شاودیواقاع ما عدالت و حقو  یعقل یها با ضرورت عقدمنطبق کردن  هد  با که یشروط قرارداد

در  رییاقرارداد و تغ اصالح یبه معناتعدیل قرارداد  ، به دیگر سخن  (.187، 1891و همکاران،  بیخط

 دراز این رو، شامل است.  زیرا ن نیافزودن بر عوض ایکاستن  ر،ییتغ نیاست؛ ا ینو اوصا  عوض طیشرا

  114، 1832 ،ییشده است) صفا ادی ،«قرارداد در دنظریتجد»با عنوان  آناز  ،یحقوق یهانوشته یبرخ

   .) 

چنانچه اصطالح تعدیل قرارداد به طور مطلق به کار برود، منظور از آن تعدیل قضائی  به هر حال،         

به حک  دادگااه  نیو بدون موافقت طرف یبدون مستند قانون اولیۀ قرارداداست و مطابق این مفهوم، مفاد 

قاانون  باشاد، قارارداد رییاتغ تعدیل و به مجاز دادرس نکهیا ۀدربارشود. اما، می داده  رییتغ اصالح و 

 باا مقابلاه یبارا یاصال راهکاار ،قرارداد لیتعد هانظام یاریبس درهر چند . مدنی ایران حکمی ندارد

    (.199: 1816،ییشفا؛  1891، 1داوسون)است قرارداد یاجرا شدن دشوار ناگوار یامدهایپ

است: اگر دادرس بتواند  نیگرفته شده چن یقضائ لیتعد امکانبر در حقوق ما که  یرادیا نیتر مه      

: کنادیبرقرار ما یا و نظ  تازه نشاندیقرارداد م یبه جا ندیبیکند، آنچه را عادالنه م لیقرارداد را تعد

، 1838 ان،ی) کاتوزداردیبه نام اجتماع بر پا م یگرید مانیو ه  پ دهدیم رییرا تغ نیشیه  عقد پ یعنی

اگرچه این ایراد مطابق با اصل حاکمیت اراده و منطقی است اما، چنان که گذشت، باه مقتضاای (. 141

اعی و نظا  عماومی، امکاان تعادیل ای اصول حقوقی و بر اساس نظریات مربوط به مصالح اجتماپاره

ها  جامع دو مصلحت ثبات قرارداد ،قرارداد لیتعد عقیده به ویژه کهبه قرارداد حرجی گریزناپذیر است.

 دارد: توجاه قابال ییایامزاقارارداد  لیتعاد ،یعملا نظار ازعاالوه، بهو لزوم جبران ضرر ناروا است. 

                                                           
1. Dawson 
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 مه  ترین مزیت این شایوه مدتیطوالن یدر قراردادها نیو خواست طرف یتجار اتیبا واقع یسازگار

 .است

 شارط تاا هستند متعار  و معمول متیق در بازار طیشرا نیتضم به مندعالقه معموالً عقد نیطرف       

 اعتباار و شاهرت حفا  و صارفه باه مقرون روابط استمرار دنبال به آنها بازار؛ راتییتغ به راجع یبند

ویژه که اگر به ادامۀ اجرای عقد باا به. دارد یهماهنگ اهدا  نیا با قرارداد لیتعد و هستند خود یتجار

تعهاد، طار   یاجارا و انادازه حدی ب یبودن و دشوار رمعقولیغ لیبه دلشرایط اولیه حک  داده شود، 

کاه از  دهادیما حیمتعهد ترج یتیوضع نیدر چن تشویق خواهد شد. زیرا، خویش قرارداد به نق  تعهد

احمد را انجام دهد. ) ییفرسا تعهد طاقت نیچن نکهیکند و خسارت بسردازد تا ا یبار تعهد شانه خال ریز

 باراراده  تیااصال حاکم لیاز ضرورت تعاد هانوشته برخی در به همین جهت،(. 88-89: 2447پور، 

دفااع  یاصول حقاوق خصوصا یاریبه  دقراردا تجدیدنظر در امکانو از  رفته سخن بشر حقوق یمبنا

 (.13: 2446، 1باراک)است شده 

  دادرقرا یاجرا قیتعل و قضایی امهال. 9-8  

 ریتاأخهاا اسات اماا، اد رفع حرج در قرارد یغالب برا هایداد راهکاررقراو فسخ  لیاگرچه تعد     

 توانادیم دادگاه موارد نیا در و ستین قرارداد لیتعد ای فسخ حق دموج عقد، یاجرا در گذرا و یموقت

تحقاق  یالزم بارا طیشاراچه بساا  .، (1834) کاتوزیان، دینما ضرر دفع او از ونیمد به مهلت دادن با

برطار   انتظاار یممکن اسات بااکم تیوضع نیباشد اما ا شده جادیاحوال ا و اوضاع رییتغ دشواری و

)  مجاز نیست. در چنین مواردی، تصر  در قرارداد یا حک  به فسخ آن شود سریمتعهد  یاجرا گردد و

 ،یاقادام هار از شیپا رو، نیاا از (.124، 1894 مقدم، یصادق ؛ 137:   1897ی، / احتشام یعسگر

 آید.به کار می 2ا است و جز در موارد استثناییراهگش هنعادال مهلت یاعطا و قرارداد یاجرا قیتعل

درخصوص اساناد  است که قانون تجارت 269 ۀحک  ماد وجود دارد،باره  نیکه در ا محدودیتیتنها    

 یوجاه بارات مهلتا یاۀتأد یصاحب بارات بارا تیبدون رضا توانندی محاک  نم» مقرر داشته: یتجار

باشاد. لایکن، در متعهاد  یشخص یها ماده ناظر به عذر نیکه حک  ا ستین دیبع ن،یبا وجود ا «.بدهند

                                                           
1.  Barak 

ب تأخیر در اجرای قرارداد شود، . برای مثال، در فرضی که موعد انجام عقد و اصل تعهد، مطابق قصد مشترک، به نحو وحدت مطلوب باشد و تعدیل موج2 

 و بعد(. 681، 1899امکان تعلیق و امهال قضائی وجود ندارد) غمامی و خدادادی، 
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ویاژه قانون مدنی و نظر به وضعیت مادیون باه 211سایر موارد، از سویی، بنا به اختیار حاصل از مادۀ 

تواند نسبت به اعطای مهلت عادله حک  دهد. از سوی دیگر، به موجب عذر های شخصی او دادگاه می 

در شرایطی که وقوع عسر و حارج قانون مدنی با توجه به اوضاع و احوال حاک  بر قضیه و   672مادۀ 

 نزدیک است، امکان تعلیق اجرای تعهدات قراردادی وجود دارد.   

  دستاورد

 باهقرارداد  یاجرا یدشوار موضوع یالملل نیمقررات تجارت ب و یحقوق ینظام ها یاریدر بس اگرچه

 مدنی قانون در آن احکام وها  در قرارداد حرج و عسر مفهوم رانیشناخته شده اما، در حقوق ا تیرسم

 افتاهیعام ن تیمقبول یقضائ یۀدر روبه همین جهت، آنچه در اندیشهه های حقوقی پرورده شده  و امدهین

 دادگااه اریاخت سندگان،ینو های حقوقی تردید و اختال  حاک  است. بیشتر به ویژه که در اندیشه. است

 اخاتال آن  یچگاونگ ۀو تنهاا درباار اناد رفتهیپذ  را آن لیتعد و قرارداد در  تصر  و دخل بر یمبن

 دارند. 

مناابع حقاوق  ریباره مانع از استدالل و استناد به سا نیسکوت قانون در ااین عقیده قابل تأیید است و 

دادرس را باه و  هیارا توج یقارارداد حرجا یتوقف اجرا اصول حقوقی متعددی وجود دارد که. ستین

 زیرا، اگرچه بناا بار نظار مشاهور در فقاه و حقاوق،. کندیم تیمناسب هداو قواعد احکام  ینیگزیجا

لازوم  یحکا  ضارر تنهااست و  یحک  اوّل یاز جمله اصل الضرر منحصر به نف یکارکرد اصول حقوق

اصاول  کن،یلا کندیآن اثبات نم یبه جا یاو حک  تازه کندمتوقف میخاص  طیعقد را در شرا یاجرا

 یهاا ریتفس قیاس و یاری به های حقوقیو اندیشه کندیم باز تازه هاداجت و تالش یبرا را راه یاد شده

 هماوار یقاانون اصاالحات یبارا راه و نیتدورا  یحرج تیوضع با مناسب یها اجرا ضمانت ،یحقوق

 کند.یم

مناسب ترین راهکار برای جبران ضرر حادث است و به همین جهت در قرارداد  لیتعد در غالب موارد،

به ضرر  شتریتمام، ب کار نا کی. چه بسا فسخ قرارداد و رها کردن حقوقی امروز پذیرفته استهای  نظام

دخالات دادگااه بارای بازگردانادن تعاادل  کاه ژهیاوبه. آن متیق ارزان یاجرا تا شودیم تماممتعهدله 

قانون مدنی سابقه نیست و احکام ارش در خیار عیب با همین هد  در قراردادی در نظام حقوقی ما بی
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ی که با قرارداد یاجرا قیتعل و ونیمد به عادله مهلت یاعطا سرانجام، ما به رسمیت شناخته شده است.

 . است ریپذ امکان رو شدهبهموانع گذرا و موقتی رو

 

 منابع

المللی، موسسه یکنواخات کاردن (، اصول قرارداد های تجاری بین1819اخالقی، بهروز و فرهاد امام.) 

 خصوصی) یونیدورا(، ترجمه و تحقیق، تهران: انتشارات شهر دانش.حقوق 

 رهنماون، هینشر ،یقیتط حقوق منظر از ها قرارداد بر احوال و اوضاع ریتأث(، 1831) محسن ،یلیاسماع

 .181-179 صص، 1 شماره زمستان،

 .التراث اءیاح دار روت،یب د،یالجد یالمدن القانون شرح یف طیالوس(، 1993) احمد عبدالرزاق ،یالسنهور

هاا در حقاوق  قاراداد یدر اجارا تی(، حسن ن1839) ییابو درضایحم ن،یفخرالد ،یآقمشهد یاصغر 

 .21تا 1، تابستان، صص2، شماره 94 ۀ، دورفصلنامه حقوق ران،یو ا ،یانگل

 : مطبعه االطالعات.زی(، مکاسب، تبر1817) یمرتض ،یانصار  

رضا محمادزاده وادقاانی، (، اصول کلی حقوقی و حقوق موضوعه، ترجمه دکتر علی1816بوالنژه، ژان)

 ، بهار.86، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 و یمدن قانون 182 ماده در مندرج تیمسوول از یلیتحل(، 1894) یانیصدق ینصرت ناصر فرهاد، ن،یپرو

 ساال ،یاساالم حقوق و فقه یپژوهش -یعلم هینشر آن، صیتخص عدم ای صیتخص بر یتأمل

 .88-77 صص زمستان، و زییپا سوم، شماره دوم،

 یقایتطب ۀ(، مطالعا1899) یدرافشان، اعظا  انصاار یقبول یمحمد مهد دیس  ،یکر زیحوراء عز جواد،

، 21ساال  مجلا، و راهبارد، ۀفصلنامو عراق،  رانیدر حقوق ا رمنصفانهیمقابله با شروط غ

   283تا  219صص  ز،یی، پا148شماره 

 (، تووری موازنه، تهران: گنج دانش.1831جعفری لنگرودی، محمد جعفر) 

 (، مبانی فلسفی تفسیر حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.1898جعفری تبار، حسن)-

 ه و النشر.(، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: داراالندل، للطباع1968حکی ، محمد تقی) 
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مطالعاۀ تطبیقای در «) قاعادۀ حقاوقی»و مقایسۀ آن با « اصل حقوقی»عباس، مفهومحیاتی، دکتر علی 

، سال هفات ، شاماره پژوهشی، دانش حقوق مدنی-دو فصلنامۀ علمیحقوق ایران و فرانسه، 

 . 26-17، ص 1891دوم، پاییز و زمستان 

 یقضاائ لیتعاد یاۀنظر یحقاوق و یفقه یمبان(، 1891)ییتوال یعل و فالح رضا محمد عبداهلل، ب،یخط

 و بهاار، 91 شاماره ،یاساالم حقاوق پژوهشانامه مصار، و رانیا یحقوق نظام در ها قرارداد

  .188-179 تابستان،صص

(، ضمان ناشی از ویروس کرونا و تأثیر آن بر قرارداد هاای 1899پور) پور، مهراب و مری  دارابداراب

 .79-33ویژه نامه حقوق و کرونا،  -المللی، مجله تحقیقات حقوقیبینتجاری داخلی و 

 (، بررسی تطبیقی اوضاع و احوال در قرارداد ها، تهران: ققنوس.1816شفایی، محمدرضا) 

 اصاول در( حارج و عسر) پیهاردش اثر یقیتطب مطالعه(، 1839) یصفر دیناه ن،یالدالهام دیس ،یفیشر

 و( دورایاونی) یالمللانیبا یتجار یها قرارداد اصول(، PECL)ییاروپا یها قرارداد حقوق

 .8-29 صص، 19 شماره ور،یشهر د،یمف نامه ران،یا حقوق

 یفرهنگا و یعلما مجماع تعهدات، و ها قرارداد آثار: سوم جلد ،یمدن حقوق(، 1832) یمهد ،یدیشه

 . مجد،تهران

 موضوعه، نشر میزان.(، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق 1839صادقی، محسن) -

 .زانیم نشر: تهران قرارداد، طیشرا در رییتغ(، 1894) حسن محمد مقدم، یصادق

 ،یدادگستر یحقوق ۀمجل آن، آثار و ها قرارداد یاجرا در تین حسن(، 1813) محمد دکتر راد، یصالح

 .68-116 صص بهار،، 26 شماره

 .زانیم نشر: تهران ،یقیتطب و یمدن حقوق ۀدربار یمقاالت(، 1817) نیحس دیس دکتر ،ییصفا

 (، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد ها، تهران: نشر میزان.1832) -------------

 رییتغ قاهره، قوه تاینظر با قرارداد شدن  یعق یۀنظر ۀسیمقا(، 1897) یاحتشام یهاد سامان، ،یعسکر

 تابساتان، و بهاار ،یاساالم حقاوق و فقاه هینشر قرارداد، یاجرا یدشوار و احوال و اوضاع

 .118-199 صص، 19 شماره
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فصالنامه مطالعاات (، دشوار شدن اجرای قرارداد و آثاار آن، 1899غمامی، مجید و حسین خدادادی) 

 .628-699، زمستان، 9، شماره 97دوره حقوق خصوصی، 

 حارج و عسر ۀقاعد کاربرد(، 1896) یبار رضازاد عذرا ،یقوشچ پوریعل سلمان ،یمهد دیس ،یشیقر

 .71-63 صص زمستان،، 16 شماره حقوق، مطالعات قرارداد، لیتعد در

(، مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس بر تعهادات، مجلاه حقاوق اساالمی، ساال 1899قنواتی، جلیل) 

 .1-96، بهار، 69هفده ، شماره 

 انتشاار یساهام شرکت: تهران ، 7 جها،  قرارداد یقواعد عموم ،ی(، حقوق مدن1816) ناصر ان،یکاتوز 

 .برنا بهمن یهمکار با

(، حقوق مدنی؛ دوره عقود معین، جلد اول: معامالت معاوض؛ عقاود تملیکای، 1813) ---------

 چاپ هفت ،  شرکت سهامی انتشار. 

 باا انتشاار یساهام شرکت: تهران،  8ج قراردادها، یعموم قواعد ،یمدن حقوق(، 1834) --------

 .برنا بهمن یهمکار

 باا انتشاار یساهام شرکت: تهران ، 9قراردادها، ج یقواعد عموم ،ی(، حقوق مدن1831) --------

  .برنا بهمن یهمکار

 تهران: شرکت سهامی انتشار.، 1(، فلسفه حقوق، ج1894) --------

 ، انتشارات دانشگاه تهران.2(، مجموعه مقاالت حقوقی، ج1812گرجی، ابوالقاس )

 .یسنگ چاپ الفقه، اصول(، تایب) محمد ،ییطباطبا مجاهد

 فاتیاصاول از تشار نیاا زیاتم یو نقش آنها و چگونگ ی(، مفهوم اصول دادرس1837حسن)  ،یمحسن

 . 99 -181 صص، 192-198 شمار، بهار و تابستان، مجله کانون وکال ،یدادرس

 (، قواعد فقه، تهران: انتشارات سمت.1819محقق داماد، سید مصطفی) 

 ، ق : مدرسه امام علی.1(، قواعد الفقهیه، ج1814ناصر) مکارم شیرازی، 

 یالهاد نشر: ق  ه،یالفقه القواعدق.(، 1919) حسن رزایم ،یبجنورد یموسو

 یاۀحق بر اساس نظر یسلب اجبار ۀو دامن یی(، چرا1896) یثابت یپتف، مجتب نیراد، احمد، آر یمومن
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