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  چكيده 

بيني و  حوادث غيرقابل پيشة دشواري وضعيتي است كه اجراي تعهد قراردادي در نتيجةنظري     
 اقتصادي دشوار و پرهزينه  از نظرخارج از كنترل، بدون اينكه به لحاظ فيزيكي غيرممكن باشد،

 براي دشواري ةنظريدر چنين شرايطي، . گرددشود و تعادل و توازن قراردادي مختل ميمي
هاي حقوقي اين مسئله در نظام .دشو بازگرداندن تعادل و توازن  قراردادي وارد عرصه مي

. مطرح است مترقبهدشواري شديد و غير و بينيعدم پيش ةنظريچون  يتفاوتمعناوين  بامختلف 
گرچه  .در خصوص چنين وضعيتي يكسان نيست هاي حقوقي مختلف برخورد نظام،اينوجودبا

كه حكم به لزوم قرارداد در  نظر دارند اتفاقهاي حقوقي كم و بيش در اين مسئله تمام نظام
حل اين اما راه، كنندتوجيه آن به مباني مختلفي استناد مي چنين وضعيتي ناعادالنه است و در

هاي حقوقي با اعطاي معافيت در جهت برخي نظام. شده متفاوت استها و مباني اتخاذنظام
تعديل قرارداد را  ةمسئل  ديگراند و برخيحل انحالل قرارداد را پذيرفته راه،هحل مسئله برآمد

 ،تالش شده است كه با تكيه بر قواعد و اصول حاكم بر قراردادها مقاله نيا در. اندده كرمطرح
 .بهترين روش برخورد با دشواري اجراي قرارداد كه همانا تعديل قرارداد است، پيشنهاد گردد

ترين اثر كه با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم  تعيين بهترين و عادالنه نيزين آثار و ادر اينجا
 بررسي خواهد ،-تعديل است ةنتيج و رسد اثر  كه به نظرمي-دشواري تطابق داشته باشد ةنظري
  . شد
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   قدمهم. 1
اقدام سپس به انعقاد عقد كرده، اصوالً در هر عقدي طرفين سود و زيان احتمالي خود را برآورد 

شود و    گاه شرايط و اوضاع و احوال زمان عقد آنچنان دگرگون مي،اينوجودبا. نمايند  مي
 .يست نبيني آن كند كه هيچ فرد دورانديشي قادر به پيش  اجراي قرارداد را سنگين و پرهزينه مي

نظر   لذا به؛بيني شده است در چنين وضعيتي، ضرر حاصله غيرمتعارف و خارج از حد پيش
توان استدالل كرد در چنين   گرچه مي. رسد مبنايي براي لزوم عقد وجود داشته باشد  نمي

توانستند به    زيرا آنان مي،شرايطي، اين دشواري و مشقت بايد بر طرفين قرارداد تحميل شود
رسد   نظر مي اما به. هاي الزم را انجام دهند بيني روطي در اين خصوص بپردازند و پيشدرج ش

كننده باشد، زيرا در اغلب موارد، طرفين درج اين شروط را  تواند توجيه  اين استدالل نيز نمي
طور كه يكي از نويسندگان حقوقي  دانند و همان   حتي آن را غيرضروري مي كرده،فراموش

 الزم  شروطدرج اي، مجازات سنگيني براي فراموشي ، متحمل شدن چنين دشوارياشاره كرده
  .)Lando, 2000, p.33( در قرارداد است

همان شروط و  پذيرش لزوم عقد و قائل شدن به اجراي قرارداد باكه است روشن  پس 
 مفاد اوليه با اين استدالل كه طرفين بايد در خصوص چنين وضعيتي، شروطي در قرارداد

  : ند ازا  عبارتها ترين آن گنجاندند، معايب فراواني دارد كه مهم  مي
 طرفين به حد كافي خبره نيستند كه اين شروط را در قرارداد بگنجانند.  
  منجر ملزم كردن طرف به ايفاي تعهد در چنين وضعيتي احتماالً به نقص تعهد او

 . شود  مي

  است، اما اين هماهنگي سطحي گرچه اين روش با اصل لزوم قراردادها هماهنگ
 .است و با اصل حسن نيت در تعارض است

  در هنگام قرارداد به ثبات و واقعيت تجاري است كه طرفين اين اين روش مخالف
كه احتماالً به نقص شرطي  درحالي كه تحميل؛ اند انديشيده قطعيت مفاد توافق مي

 خواستهاز ابتدا طرفين كه نيست شود و به قرارداد خاتمه دهد، چيزي منجر عهد 
  .(Ahmadpour, 2005, p.33)باشند  

توان در چنين وضعيتي به اصل لزوم   رسد بايد پذيرفت كه نمي  نظر مي با اين توضيحات، به
. 2؛  بطالن.1 :حل قابل طرح است  چهار اثر و راه،شرايطگونه در اين . قراردادها پايبند بود

. 3 ؛امكان اجراي آن در شرايط جديدنبود  به علت ،)ادخودي قرارد به انحالل خود(انفساخ 
منظور متناسب كردن  تعديل قرارداد به. 4 ؛طرفي كه اجرا به ضرر اوستوسيلة  فسخ قرارداد به

  .قرارداد با وضعيت جديد
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به بررسي هريك از اين آثار و  ، دشواري اجراي قراردادةتعريفي از نظري ةارائپس از  
  .پردازيم  ميها انتخاب يكي از آن

  
  دشواري نظرية  مفهوم .2

برخي . ترين و دشوارترين مباحث حقوق قراردادهاست  دشواري يكي از پيچيدهة نظري
 چراكه يك ؛نويسندگان معتقدند كه علت اين پيچيدگي از يك طرف مربوط به ماهيت آن است

اشي از مفهوم نسبي است و از موردي به مورد ديگر متفاوت است و از طرف ديگر، ن
اي است كه برخي مكاتب فكري سنتي در خصوص شناسايي آن  گيرانه هاي سخت ديدگاه

 شايد به .p.5)  (Ahmadpour ,2005 ,اند عنوان جهتي براي فسخ يا تعديل قرارداد اتخاذ كرده به
علت همين پيچيدگي است كه برخي نويسندگان دشواري اجراي تعهد را به ناممكن شدن 

  نشدن اجرا:دو نوع استنشدن از نظر اين نويسندگان اجرا . اند لحق نمودهاجراي قرارداد م
 اجرا از نظر مادي يا قانوني ،در حالت اول.  عملي يا غيرعملي شدن نشدن اجرا، ومطلق

 ،در حالت دوم.  متعهد در هيچ شرايطي قادر به اجراي آن نيستبه اين ترتيب، ،شدهغيرممكن 
شود، بلكه به دليل اوضاع و احوال جديد، صرفاً  ممكن نمي غيرطور مطلق  اجراي قرارداد به

 ,Jowit, 1997 (شدن نيز از اسباب معافيت استندرنتيجه عملي . شود دشوار و پرهزينه مي

p.942(.  
 چراكه غيرممكن شدن و ؛استروبرو جدي ايرادهاي  اين تحليل با نمايد كه گونه مي اين

يكي از نويسندگان در . اي با يكديگر دارند مالحظه قابلهاي  دشوار شدن اجراي تعهد تفاوت
  : ند ازا  عبارت كهاستكرده  اين نظر به سه تفاوت عمده اشاره يهاها و ايراد بيان تفاوت
 ديق رفتن نيازب اي و عقد يرذاتيغ طيشرا رييتغ به ناظر قرارداد ياجرا يدشوار 

 ريي اجرا معلول تغامكان دنبو كه يدرحال است؛) يقرارداد تعادللزوم  (آن يفرع
  .  آن استي اساسعتي طبي عقد و دگرگوني ذاتطيشرا

 ةشي ممكن است رشود، ي مجادي تعهد در عقد اي اجراي دشوارةواسطبه كه يتزلزل 
 يتزلزل كه يدرحال ؛ نباشدني طرفي واقعةاراد به منسوب نداشته باشد و يقرارداد

 قصد از شود،يم منجر به انحالل و ديآيم ديپد عقد ياجرا شدن ناممكن اثر در كه
  .شود يم يناش نيمتعامل

 ؛ اگر تعديل قرارداد  عقد استليتعداجراي قرارداد،  يدشوارمقابله با  حل راه
، اما ديده خواهد بود چارة كار دادن حق فسخ آن به طرف زيان پذير نباشد، امكان

طرفين  از كيهر هبخ ، اعطاي حق فس حل اگر اجراي آن غيرممكن گردد، تنها راه
  . )58ص، 1376 ،ييشفا( است قرارداد
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 پيچيدگي موضوع و مطرح شدن مسائلي چون بحث اخير، تعريفي كه از دشواري باوجود
 اين است كه ،المللي مطرح شده نويسندگان حقوقي و نهادهاي بيناز سوي در اجراي قرارداد 

استثنا بر اصل لزوم قراردادها به طرف عنوان يك  درحقيقت، تغيير شرايط و اوضاع و احوال به
دهد كه از حصار اصل لزوم وفا به عهد خارج شود و با  ديده از حادثه نامنتظر حق مى آسيب

اعمال تعديل عادالنه و متعارف و يا انحالل قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر 
 بعضى معتقدند كه مبناى .)108ص، 1406، محقق داماد يزدي(خود را زايل سازد يا آن را كاهش دهد 

اند كه  است كه طرفين عقد، قرارداد خود را بر اين اساس منعقد ساختهآن حقوقى اين نظريه 
هرگاه شرايط و اوضاع و احوال جارى در زمان انعقاد ادامه داشته و تعادل مالى زمان وقوع 

ند باشند و در صورت بروز يبن پاتوافق تغيير نكرده باشد، به ايفاى توافق و اجراى مفاد آ
ديده از  اى نامنتظر و تغيير اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعيت قرارداد، طرف آسيب حادثه

برخى ديگر اعتقاد دارند كه رفع ضرر  .تغييرات، حق فسخ و برهم زدن قرارداد را داشته باشد
زوم وفاي به عهد و تبديل ناروا و ناخواستة حاصل از ظهور حوادث ناگهانى، مجوز زوال ل

 فسخ يا ةوسيل بهديده  زياناصل لزوم قراردادها به جواز است كه به سبب آن، زيان وارد به 
بار   اما واقعيت اين است كه اين نظريه براى مقابله با شرايط زيان.شود تعديل قرارداد مرتفع مى
از قراردادهاى مالى و و توجيه امكان عدم وفاي به عهد، ناشى  ناشى از حوادث نامنتظر

مستمرى است كه دستخوش تغيير تعادل اقتصادى غيرعادالنه عليه يكى از طرفين شده است 
   .)108ص، 1406محقق داماد يزدي، (

  
  دشواري بر قراردادهانظرية  آثار .3
 دشواري تناسب ةهاي نظري يك از اين آثار با ماهيت و ويژگي كه كدامپرسش پاسخ به اين  در

توان گفت كه تنها روش تعديل قرارداد است كه چون جامع دو مصلحت ثبات  ي م،دارد
معامالت از يك طرف و لزوم جبران ضرر ناروا از طرف ديگراست، روش مناسبي تلقي 

  . شود  مي
  
  بطالن. 1. 3

 عقد آن بر آثاري درنتيجه، ؛است باطل ،نباشد مقرره تشريفاتي يا ماهوي شرايط واجد كه عقدي
 ، رعايت نشودشرايط اساسي قانوني آنهرگاه در انجام عقدي بنابراين، .  نخواهد بودتبمتر

صورت با درنظر گرفتن  ر هبه .ثير آن عقد استأ بطالن و عدم ت،ضمانت اجراي اين تخلف
؛ تاوان دارد ةجنبطبيعت مجازات يا  ،توان گفت كه بطالن مفهوم ذهني ضمانت اجرا مي

  .قانون استنكردن مان ضمانت اجراي رعايت كه بطالن عقد ه طوري هب
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  اثر بطالن در قرارداد .1. 1. 3
بنابراين تمام تعهدات ؛ وجود نداشته استآغاز  يعني اينكه قرارداد از ،اثر بطالن در قرارداد

پرسش اين است ولي . بازگرددآن، اعتبار حقوقي ندارد و بايد به قبل از وجود قرارداد  ناشي از
وجود آغاز   قرارداد باطل از –ويژه در امر دادرسي  به– در عالم اعتباري حقوق نيزكه آيا

در . دهد حقوقي ندارد يا مانند فسخ پس از بروزعلل بطالن وجود حقوقي خود را ازدست مي
 ، و اصول حقوق وجود نداردي باطل اگر از لحاظ قانوناين باره بايد خاطر نشان كرد كه قرارداد

.  شده است اجراي آن آغازاجرا گذارده شده يا ه و گاهي هم عمالً بداردري وجود ظاه ولي
 ةباركه حكم دادگاه درتا زماني كه ست  ا آن،بهترين دليل بر موجوديت ظاهري عقد باطل

 بنابراين بطالن .استيافته    فعليتاوضاع حاصل از عقد باطل ، باشددهشنبطالن عقد صادر 
   .ي اين وضع موجود است كه باوجود عقد باطل هنوز ادامه داردي قانوني نفي شناساةمنزل هب
  
  اعمال بطالن بر اثر ايجاد دشواري در اجراي قرارداد . 2. 1. 3

 قراردادي ة رابطةگاهي دشواري ايجادشده بر اثر بروز حوادث غيرمترقبه قرارداد را منحل و ادام
در برخي از . توان به حيات قرارداد معتقد بود يكه ديگر نم طوري  به؛كند را دچار اختالل مي

دانند  ميشده   قرارداد را منحل،هاي حقوقي زماني كه اجراي قرارداد با دشواري روبرو شود نظام
 ،توان گفت  مثال در نظام حقوقي اسالم و ايران ميرايب. دهند و حكم به انحالل قرارداد مي

 طرف روياروييل صعوبت و دشواري در اثر قرارداد حفر چاهي كه به دليخصوص فقها در 
باشد، حكم به انحالل قرارداد  قرارداد با سنگي كه بيرون آوردن آن موجب ضرر براي وي مي

 .)577ص، 1419 العاملي، ؛291ص، 1404نجفي، ( اند انجام قرارداد معاف دانستهادامة  متعهد را از ، دهدا
كسي كه براي حفر چاه اجير شده خصوص  در» شرايع االسالم«در شرح ) ره(صاحب جواهر 

 حكم ،شود سختي زمين و يا مرض دچار عسر و حرج ميدليل و پس از حفر قسمتي از چاه به 
مفتاح « همچنين صاحب .)291ص، 1404نجفي، (دهد  به انحالل قرارداد و يا ايجاد حق فسخ مي

حكم به عدم الزام  ،در شرح قواعد عالمه، در صورت مشقت و حرج براي متعهد» الكرامه
مشقت و عسر است نه ) ره(مقصود عالمه «: فرمايد مي) ره(دهد و در ذيل بيان عالمه  متعهد مي

  .)578ص، 1419 العاملي،(» تعذر و عدم امكان اجراي تعهد
 تأثير تغيير اوضاع و احوال و شرايط بر اجراي قرارداد را ةدانان مصري نتيج اما حقوق

استدالل آنان اين است كه . دهند م به تعديل روابط قراردادي مي حك،انحالل عقد ندانسته
شود و از طرف ديگر به دليل دشواري منجر تواند به انحالل قرارداد  دشواري اجراي تعهد نمي

ناچار بايد قاضي حكم به   به؛ پس الزام متعهد به انجام مفاد قرارداد ممكن نيست،اجراي تعهد
در ظاهر براي متعهد اجباري را كه شرايط جديد تعديل متعهدله چنانچه . دهدبتعديل قرارداد 
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در اين حالت متعهد نيز از زير بار الزام ناشي . تواند قرارداد را فسخ كند  وي مينپذيرد، ،است
صورت دليلي براي رفع الزام متعهد نيست و تعديل   ليكن درغير اين،شود از عقد خارج مي

، 1952السنهوري، (دهد  ري و ضرر ناشي از حوادث نجات ميشرايط قرارداد متعهد را از دشوا

ها   تراضي آنةحقيقي متعاملين و محدودارادة دنبال يافتن  قاضي به،  بر اساس اين نظر.)629ص
 ، ولي با كمك قواعد تكميلي و تفسيري و شرايط متعارفبوده،در راه التزام طرفين به معامله 

 عدالت معاوضي و تعادل ميان عوضين، عرف .)619ص، 1952السنهوري، (دنبال اجراي عدالت است 
خورد، بهم  مسلم معادالت تجاري است و هرگاه اين تعادل بر اثر بروز حوادث غيرمترقبه به

را مجدداً برقرار و متعهد را به يادشده قاضي با پيشنهاد شرايط جديد و اصالح قرارداد توازن 
كند و ديگر دليلي براي عدم الزام وي به مفاد قرارداد  ميمجبور اجراي قرارداد با شرايط جديد 

 درست است كه با تعديل قرارداد، تعادل ،توان گفت ميگفته  پيشدر تحليل نظر . وجود ندارد
 اما ،ماند د و دليلي براي معافيت متعهد از انجام تعهد باقي نميشو برقرار ميدوباره اقتصادي 

 توافق جديدي ،شت كه اصالح شرايط قراردادي درحقيقتازنظر دور دانبايد اين نكته را نيز 
است كه نياز به تراضي طرفين دارد و هرگاه مجوز عدم الزام متعهد به انجام تعهد، با دشواري 
اجراي تعهد و يا ضرري شدن آن تحقق يافت، به معناي اختيار وي به فسخ معامله است و يا 

 به هرحال بايد خاطر نشان كرد كه ايجاد .حداقل انحالل قرارداد را در پي خواهد داشت
خودي قرارداد بر اثر پذيرش مفهوم تصديقي  به دشواري در اجراي قرارداد سبب انحالل خود

دهد اين است كه ايجاد شرايط دشوار در اجراي قرارداد دو  آنچه رخ مي. بطالن نخواهد بود
ايي شود كه قرارداد با شرايط تواند اجر اثر دارد كه هر دو اثر فسخ و تعديل در صورتي مي

لكن اگر بطالن را به مفهوم تصوري آن . به صورت كامل شكل گرفته باشد صحت و لزوم و
 بايد گفت كه اثر ،درنظر بگيريم و آن را جزء موارد انحالل قرارداد با تنفيذ محاكم بدانيم

 هرچند اين ؛باشد ياي از موارد انحالل به حكم دادگاه م دشواري در اجراي قرارداد در پاره
  . انحالل ممكن است اثر بطالن در قرارداد را نداشته باشد

  
  فساخن ا.4

اگرچه اين .  دشواري قابل طرح است، انفساخ عقد استةيكي از آثاري كه در خصوص نظري
كار رفته است و  هاي مربوط به تغيير اوضاع و احوال قرارداد به طور كلي در باب نظريه اثر به
رسد  نظر مي به اند؛ نكرده طور مستقل به اين اثر اشاره دشواري بهخصوص نظرية ن در دانا حقوق

 دشواري نيز از نظريات مربوط به تغيير شرايط و اوضاع و احوال در ةبا توجه به اينكه نظري
  . دشواري نيز قابل طرح است نظرية اجراي قرارداد است، لذا اين روش در
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  مفهوم انفساخ  .1. 4
نوعي از انحالل است كه در « : توان گفت در تعريف انفساخ مي. ساخ از اسباب انحالل استانف

طرفين يا يكي از آنها در وقوع ارادة خود انجام پذيرفته و  به صورت وجود شرايط و عللي، خود
هاي  ديگر روش وصف بارز انفساخ كه آن را از .)30ص، 1385شهيدي، (» فسخ دخالت ندارد

اي كه برخالف فسخ كه  گونه به؛ سازد، قهري بودن آن است متمايز مي)  و اقالهفسخ(انحالل 
 طرفين دخالت ة اراد، و اقاله كه نيازمند دو اراده است، در انفساخ،براي تحقق نيازمند يك اراده

طور كه  تراضي ندارد و همانوسيلة  البته اين ويژگي منافاتي با امكان پيشگيري از آن به. ندارد
توانند با تراضي يكديگر شرايط انحالل را تغيير يا آن را حذف   دانان معتقدند، طرفين مي حقوق

كاتوزيان، (كند  كنند، اما اين اقدام ازبين بردن سبب انحالل است و اصل انفساخ را دلبخواهي نمي

   .)299ص، 1376
  
   انفساخ اقسام .2. 4

  : اند ر ايجاد سبب آن دارد، سه دسته دانستهدانان انفساخ را از لحاظ نقشي كه اراده د حقوق
 قرارداد استني طرفحيصر ةاراد از ي ناشمي مستقطور كه بهي انفساخ  .  
  است گذارقانون حكم از يناش كه يانفساخ. 

  زي انفساخ عقود جاري نظرد؛يگمي صورت گذارقانون حكم ةجينت كه در يانفساخ 
 .)400ص، 1376 ان،يكاتوز( حجر اي فوت اثر در

  
  ثر انفساخ ا. 3. 4

 حيات ة از انحالل و قطع ادام استرسد انفساخ عبارت نظر مي ، بهگفته  پيشبا توجه به تعريف
در برخي . شود  حيات آن متوقف ميةرود و ادام  با انفساخ، عقد از زمان انفساخ ازبين مي. عقد
مانند  برخي ديگر اما در، ر دارد ازجمله فرانسه، انفساخ نسبت به گذشته اث،هاي حقوقي نظام
 هريك از ، انفساخنابراين، با ب؛)31ص، 1385شهيدي، ( انفساخ نسبت به گذشته اثري ندارد ،ايران

  . بازگرداندبه ديگري را عقد نتيجة  در دست آمده بهمال است طرفين مكلف 
.  شده استهمچنين منافع عوضين تا زمان انفساخ متعلق به كسي است كه بر اثر عقد مالك

حق پس از عقد است   متعلق به مالك يا ذي، منافع منفصل مورد معامله تا زمان انفساخ،درنتيجه
تبع عين مورد معامله به مالكيت  و منافع متصل چون عرفاً با خود مورد معامله وحدت دارد، به

  .)168و 174ص، 1385شهيدي، (گردد   مي حق در آن بود، بر طرفي كه قبل از عقد مالك يا ذي
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  دشوارينظرية اعمال اثر انفساخ در . 4. 4
دو استدالل طورعمده  به دشواري ة اعمال نظريةعنوان نتيج در خصوص پذيرش اثر انفساخ به

كلية طبق اين نظر، ازآنجا كه در .  علت متوسل شدةتوان به نظري از يك طرف مي: مطرح است
ديگر است و اين دو علت جز در موارد عقود معوض، تعهد هر طرف، علت تعهد طرف 

استثنايي مصرح در قانون بايد از نظر اقتصادي متعادل باشند و ازبين رفتن اين موازنه در اثر 
بيني نشده، معهود مشترك طرفين نبوده، لذا در صورت ازبين رفتن تعادل در  حوادث پيش

 از طرف .)635، ص1ج، 1952ري، السنهو(شود  بيني، قرارداد منحل مي حوادث غيرقابل پيشنتيجة 
 ؛شود بيني اجراي قرارداد، منتفي شدن موضوع قرارداد تلقي مي ديگر دشوار شدن غيرقابل پيش

چراكه موضوع قرارداد با لحاظ شرايط و وضعيتي كه هنگام انشاي عقد داشته، مورد توجه 
 لذا . نه صرف ماهيت و ذات آن بدون خصوصيات و چگونگي اجراي آن،طرفين بوده

بيني دگرگون شود، موضوع قرارداد  نحو غيرقابل پيش درصورتي كه شرايط و خصوصيات آن به
خودي  به  انحالل خود، اثر آن، درنتيجه،شدهاي كه مورد نظر طرفين بوده غيرممكن  گونه به

  .)143ص، 1386شهيدي، (قرارداد است 
اساسي بر آن وارد  هاي ايراداما رسد،   نظر مي  صحيح بهنگاه اولاخير گرچه در  هاي استدالل

  زمانيزيرا از يك طرف. شود دشواري مينظرية است كه مانع پذيرش اين اثر در خصوص 
رود و اجراي بعلت قابل استناد است كه يكي از عوضين يا تعهد يكي از طرفين ازبين نظرية 

 شد، انحالل مطرحتر  پيشطور كه  كه همان  درحالي؛پذير نباشد آن از سوي متعهد امكان
چراكه در اين شرايط تعهد همچنان قابل  ، دشواري تناسب نداردةهاي نظري قرارداد با ويژگي

از طرف ديگر استدالل دوم كه قائل است موضوع قرارداد با لحاظ شرايط و وضعيت . اجراست
ل زمان عقد مورد توجه بوده و دشوار شدن اجراي قرارداد موضوع را منتفي نموده نيز غيرقاب

آنچه به هنگام انعقاد « خوبي استدالل كرده كه دكترين حقوقي در اين خصوص به. قبول است
گيرد، ذات موضوع است و خصوصيات و   عنوان موضوع مورد لحاظ طرفين قرار مي قرارداد به

طرفين، ارادة شود و در   شرايط اجراي موضوع، عرفاً و عادتاً جزء موضوع قرارداد تلقي نمي
شود،   شرايط موجود به هنگام تشكيل عقد، با موضوع در شرايط حادث مغاير نميموضوع در 

 .)143ص، 1386شهيدي، (» تر كرده باشد هرچند دگرگوني شرايط، اجراي آن را دشوارتر و پرهزينه
درواقع لزوم حفظ تعادل قراردادي جزء ذات عقد نيست، بلكه از لوازم عرفي عقد است و لذا 

  . خودي عقد تلقي كرد به را نبايد از موجبات انحالل خودازبين رفتن تعادل 
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  فسخ .5
اين اثر در . دشواري قابل طرح است، فسخ استنظرية يكي ديگر از آثاري كه در خصوص 

نخست لذا . بيني است ناشي از حوادث غيرقابل پيشناخواستة مواردي تنها راه جبران ضرر 
دشواري نظرية امكان اعمال اين اثر در به  سپس ،شدهاعمال آن بررسي مصاديق مفهوم فسخ و 

  .خواهد شدتوجه 
  
  مفهوم فسخ .1. 5

 يكي از دو طرف ةوسيل در اصطالح حقوقي، فسخ پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به
 فسخ ،اساس اين تعريف  بر.)119ص، 1368شهيدي، (قرارداد يا شخص ثالث تعريف شده است 

يكي از دو طرف براي انجام آن ارادة  رد و است كه نياز به تراضي ندااي طرفه عمل حقوقي يك
 گاه طرفين در ،حقي است كه با توافق طرفين يا ثالث شناخته شده فسخ مبتني بر. كافي است

 در مواردي نيز قانون براي .شوند ضمن عقد يا خارج ازآن براي خود اين حق را قائل مي
دهد   كند، به او حق فسخ مي  د بر يكي از طرفين تحميل مياي كه قراردا جبران ضرر ناخواسته

 با توجه به تعريفي كه از فسخ شد، بايد گفت اثر حق فسخ نيز پايان .)122و121ص، 1368شهيدي، (
همين اثر است . كند زمان فسخ است و به گذشته سرايت نمي دادن به قرارداد و انحالل آن از

؛ ه در فسخ آثار حقوقي قبل از فسخ جريان داردكه موجب تمايز فسخ از بطالن است ك
منافع عوضين تا زمان فسخ متعلق ، با توجه به همين اثر. كه در بطالن اين گونه نيست درحالي

.  داخل در مالكيت طرف ديگر است،و منافع پس از فسخشده به كسي است كه با عقد مالك 
 قانون 287مادة دانان معتقدند كه از  قحقو. در حقوق ايران نيز چنين اثري پذيرفته شده است

توان چنين اثري را    بيع شرط و برخي مواد ديگر ميبارة در459مادة اقاله و خصوص مدني در 
تنها موجب انحالل قرارداد  با اين توضيح بايد گفت، فسخ نه. )122ص، 1368شهيدي، ( استخراج كرد

 گرداند مي نزند، بازآسيب كه به حقوق ديگران جا مانده از آن را تا جايي  شود، بلكه آثار به  مي
   .)81، ص5ج، 1376كاتوزيان، (
 
  دشواري ةنظرياجراي اثر فسخ در  .2. 5

دشواري تعديل است و بر نظرية  دشواري بايد گفت، اصوالً اثر ةدر خصوص اثر فسخ در نظري
طور استثنايي   فسخ به،اينوجود با؛توان حق فسخ را پذيرفت  مبناي دشواري اجراي تعهد، نمي

چراكه گاه امكان تعديل قرارداد وجود  ،حل مناسبي براي دشواري در اجراي قرارداد است راه
ندارد و گاه نيز باوجود امكان تعديل قرارداد، تعديل قادر نيست ضرر و زيان ناخواسته را 

  : اند از عبارتها  مصداقاين . جبران كند
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  بيني نشده  دوام وضعيت پيش.1. 2. 5
حدي است كه تعديل مفاد قرارداد نيز قادر به ازبين  گاه وخامت اوضاع و احوال اقتصادي به

ديده حق دارد براي جلوگيري از تحمل   زيان،شرايطيدر چنين . بردن آثار سوء آن نيست
در اين حالت هدف تعديل كه جلوگيري از . تر فسخ قرارداد را درخواست كند خسارت سنگين

 بارز آن مواردي است كه به دليل ةنمون. شود رر ناروا به ديگري است، حاصل نميورود ض
هاي اجراي تعهد، حفظ تعادل قرارداد  افزايش هزينه تغيير مستمر شرايط و اوضاع و احوال و

 دادگاه است كه در اين تشخيص، ميزان شدت ةتشخيص اين وضعيت نيز برعهد. مقدور نيست
 اما در .)176ص، 1376شفايي، ( دهد  نظر قرار مي غيره را مد ارداد وو تداوم بحران، طبيعت قر

مواردي كه تغيير اوضاع و احوال و شرايط اجراي قرارداد موقتي است، ضرر و زيان وارده از 
  . طريق تعديل قابل جبران است و فسخ قرارداد موجه نيست

  
  قانوني تعديل ناممكن بودن  .2. 2. 5

قانوني به دو ناپذيري  امكان. شود  ي تعديل وجود ندارد، لذا بحث فسخ مطرح ميگاه امكان قانون
طور ضمني از متن  كند و گاه به  تعديل قرارداد را ممنوع ميتحاصر به گاه قانون ؛صورت است

مقررات برابر ممكن است براي مثال، . شود   تعديل استنباط مي،العمل ممنوعيت قانون يا دستور
واردات كاالي موضوع قرارداد براي  منظور  بهاداري مشخصيسهمية  يا بودجه، و قوانين ارزي

با يادشده  افزايش مبلغ قراردادهاي ،در اين صورت؛ هاي اداري تعيين شده باشد دستگاهكلية 
، 1376شفايي، (  افزايش غيرقانوني سقف ارز تخصيصي و تخلف از مقررات استةمنزل تعديل، به

   .)176ص
  
   تحقق قصد مشترك طرفيني برايتعديل قرارداد مانع. 3. 2. 5

 و زمان شده كه انجام تعهد قراردادي در مهلت معين به صورت وحدت مطلوب تعهد هنگامي
، شود، چنانچه تعديل موجب تأخير در اجراي تعهد داشته باشداهميت زيادي در اجراي تعهد 

 ،ور ضمني با قصد مشترك طرفين منافات داردط تواند با استناد به اينكه تعديل به  متعهد مي
  .(Ahmadpour, 2005, p.37)تقاضاي فسخ كند 

  
  دعدم توافق به تعديل قراردا .4. 2. 5

اين .  طرفين نسبت به تعديل مفاد قرارداد است نداشتن توافق،موجه فسخهاي  علتاز ديگر 
نپذيرد و حاضر به انجام مذاكره عدم توافق در مواردي است كه متعهدله درخواست تعديل را 

   (Ahmadpour, 2005, p.37). شودروبرو نشود ويا مذاكرات با شكست  براي تعديل



  
 633                   دشوار شدن اجراي قرارداد و اثر آن                                                             

  خودداري از اجراي حكم تعديل .5. 2. 5
 كه متعهدله پس از صدور حكم تعديل قرارداد از اجراي آن خودداري كند و الزام او به هنگامي

ظ طوالني شدن توقف اجراي قرارداد و تحميل خسارت مالي اجراي حكم صادره نيز به لحا
 فسخ نپذيرفتن علت ،رسد  نظر مي به. حل است تنها راهفسخ عمل ممكن نباشد، دربيشتر 

؛ حل موارد غيرممكن شدن است دشواري، اين است كه فسخ راهنظرية عنوان اثر اصلي  به
حتي از نظر . ممكن نيستكه در وضعيت دشواري اجراي قرارداد كامالً غير درحالي
دار اثر فسخ هستند، درصورتي كه انطباق قرارداد با شرايط جديد  داناني هم كه طرف حقوق

 ،دار  عقود مستمر و مدتةاستدالل آنان اين است كه در كلي. شود  ممكن نباشد، فسخ تجويز مي
ع و احوال شرط ضمني وجود دارد كه بر مبناي آن قرارداد در صورتي معتبر است كه اوضا

 اجراي قرارداد، هنگامطبق اين شرط ضمني، هرگاه . زمان انعقاد آن دچار تغيير و تحول نشود
بيني دگرگون شود، مفاد قرارداد در شرايط  بر اثر حوادث غيرقابل پيشيادشده اوضاع و احوال 

باشد، اشته وجود ندلذا درصورتي كه امكان مطابقت با شرايط جديد . آور نيست يافته الزام تغيير
اگرچه از نظر برخي ديگر اينكه  .)29-37ص، 1364حكمت، ( شود قرارداد محكوم به فسخ مي

دانان روش فسخ از اين حيث كه در آن برخالف تعديل قرارداد، نظم جديدي بر طرفين  حقوق
تري است  شود و به لحاظ عملي نيز به دشواري تعديل نيست، روش مناسب  تحميل نمي

 تعارض است و در بر اينكه با اصل لزوم و ثبات قراردادها در افزون، اما )106ص، 1371كاتوزيان، (
طور  زيرا همان، دشواري سازگاري نداردنظرية هاي  استثنايي بايد اعمال شود، با ويژگي موارد

 استمرار قرارداد است و اين هدف با تعديل ،مطرح شد، هدف در وضعيت دشواريتر  پيشكه 
  .شود  مين ميأبهتر ت

  
   قراردادل تعدي.6

آور باشد و  از نتايج اصل حاكميت اراده اين است كه مفاد عقد همانند قانون خصوصي الزام
 گاه ،اينوجودبا. گذار و دادرس نيز حق تغيير مفاد آن را نداشته باشند تنها طرفين بلكه قانون نه

ظره در طول اجراي قرارداد،  رويدادهاي غيرمنتنيزهاي اجتماعي و اقتصادي و  ضرورتبه دليل 
 زيرا التزام به قرارداد در شرايط جديد، بدون ؛ است كه در قرارداد تغييراتي ايجاد شودالزم

شرايطي در چنين . پذير نيست اصالح شروط عقد و ايجاد تعادل بين تعهدات طرفين امكان
. شود  منظور متناسب ساختن قرارداد با وضعيت جديد، مطرح مي است كه تعديل قرارداد به

اصل لزوم قراردادها و ثبات معامالت و عدالت و ميان روش تعديل با توجه به اينكه جامع 
مدت اهميت  ويژه در قراردادهاي طوالني اين امر به. ها برتري دارد روشديگر انصاف است، بر 

  . دارد
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  هاي انجام آن شمفهوم تعديل و رو. 1. 6
ماند و امكان   مدت، شرايط زمان عقد ثابت نمي ازآنجا كه اصوالً در قراردادهاي طوالني

 حوادث غيرمنتظره وجود دارد، بحث تعديل قرارداد با هدف تغيير ةدگرگوني شرايط در نتيج
قق  تحبراي. ناپذير است گريزدر شرايط قرارداد و منطبق كردن آن با شرايط جديد، ضرورتي 

 تعاريفي از تعديل وارائة در اين گفتار با . شود  كار گرفته مي هاي گوناگوني به اين هدف روش
  . پردازيم هاي انجام آن، به مفهوم اين اثر مي روش

  
   قرارداد تعديلتعريف .1. 1. 6

. رند شبيه يكديگها  تعاريفاين بيشتر  كه اند كردهتعريف تعديل را نويسندگان حقوقي متعددي 
تعديل «: يكي از نويسندگان حقوقيبه گفتة  .شود  آن اكتفا ميتعريف لذا در اين مبحث به دو 

بيني نشده بين  پيشحادثة منظور تقسيم خطرات  قرارداد بهاولية قرارداد به معني تغيير شروط 
د به  تعديل قراردا: آمده است در تعريف ديگري.)Dawson, 1983, n.1039(» طرفين قرارداد است

معناي تصرف در مفاد تراضي و تغيير در شرايط قراردادي است كه با هدف منطبق كردن 
هاي اجتماعي و اقتصادي حاكم صورت  قرارداد با خواست جديد دو طرف يا ضرورت

   .)149ص، 1376شفايي، (پذيرد  مي
تنها  هطرفين است تا نپديدآمده ميان  توزيع ضرر ،، هدف از تعديلها اساس اين تعريف بر

 اجراي ة شود، بلكه امكان ادام از ورود ضرر غيرمتعارف به يكي از طرفين قرارداد جلوگيري
برقرار دوباره  زيرا از اين طريق است كه تعادل و توازن قراردادي ؛دگردتعهد نيز فراهم 

ترين مزيت آن،   عمده وتوجهي دارد است كه چنين روشي مزاياي قابلآشكار . شود  مي
 تمايل به ، بيشتر زيرا طرفين در وضعيت دشواري،اين روش با واقعيات تجاري استسازگاري 

يكي از نويسندگان حقوقي در . قرارداد دارند و تعديل با اين تمايل سازگاري داردادامة 
مند به تضمين شرايط  طرفين عالقه«: كند  خصوص اين ويژگي و مزاياي تعديل چنين بيان مي

دنبال استمرار روابط  بوده، و به بندي در مورد تغييرات بازار  نه شرطبازار در قيمت معقول و
صرفه و حفظ شهرت و اعتبار خود هستند، بنابراين تعديل سازگار با اين شرايط  مقرون به

 ةارائ در قراردادهاي مربوط به خصوص  اين ويژگي به.)p.34), Ahmadpour ,2005 »است
، 1390صادقي مقدم، ( نمايد مي، بسيار مناسب طلوب استاستمرار قرارداد م كه  خدمات عمومي

   .)87ص
 عدالت و جلوگيري ،رسد بايد مبناي تعديل را انصاف  نظر مي ، بهها با توجه به اين تعريف

اين اساس ازآنجا كه دشوار  بر. دارد وجود  هرچند مباني ديگري نيز؛از ضرر ناروا دانست
 بر متعهد است، انصاف و عدالت اقتضاي جبران اي شدن اجراي تعهد موجب ضرر ناخواسته
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چراكه تعديل با ؛ عدالتي نيز تعديل است  جبران اين ضرر و دفع بيةوسيل. اين ضرر را دارد
طرفين، ميان قرارداد و متناسب ساختن آن با وضعيت جديد و توزيع ضرر اولية تغيير شرايط 

  . كند  منصفانه قرارداد را نيز ايجاد مياجراي زمينة  ،در عين احترام به اصل لزوم قراردادها
هاي تعديل، معيار در تعديل شرايط قرارداد، رفع عسر طرفين  بنابراين، با توجه به ويژگي

طور كه يكي از  اين معيار همان. ها نه معاف كردن كلي طرفين از التزامات قراردادي آن ،است
 كه نظريات مربوط به تغيير شرايط و هايي نويسندگان حقوقي نيز مطرح كرده است، هم در نظام

هايي كه در اثر  اند و هم در نظام پذيرفتهبا تصويب قانون اوضاع و احوال در اجراي قرارداد را 
  .)95ص، 1390صادقي مقدم، (اند، وجود دارد  هقبول كردالمللي، آن را  داوري بينروية عرف تجاري و 

  
  هاي انجام تعديل روش. 2. 1. 6

د، تعديل با هدف منطبق كردن قرارداد با خواست طرفين و شمطرح تر  پيشگونه كه  همان
 سه روشعمده طور  بهنويسندگان حقوقي . گيرد  هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي ضرورت

 و افزايش ميزان تعهد طرف مقابل را براي ،تعليق اجراي قرارداد، كاهش ميزان تعهد گزاف
كه در اين قسمت به بررسي اين سه روش و ) 149ص، 1376شفايي، ( اند تعديل قرارداد مطرح كرده

ها، تعديل به  كه آيا اين روششد بررسي خواهد نيز  و اين مسئله پردازيم ميها  هاي آن ويژگي
  .معناي واقعي كلمه هستند يا خير

  
  تعليق اجراي قرارداد) الف

اين معني كه دادرس اجراي تعهد را تا به . هاي تعديل، تعليق اجراي قرارداد است يكي از روش
اين فرض هنگامي است كه دشوار و . رفع مانع و عادي شدن اوضاع و احوال متوقف كند

اجراي  در تأخير  موقتي باشد ودهكنن  دگرگونة حادثةپرهزينه شدن اجراي قرارداد در نتيج
با قصد   مغاير،وقفهمچنين گاهي اجراي عقد پس از ت. له نسازد تعهد ضرري را متوجه متعهد

  .)86ص، 1390صادقي مقدم، ( نيز امكان تعليق وجود نداردشرايطي  در چنين ؛مشترك طرفين است
العاده و بازگشت به شرايط   حكم به تعليق اجراي تعهد تا رفع وضعيت فوق،رسد  نظر مي به

ريات مربوط عادي زمان انعقاد قرارداد به اين دليل است كه گرچه شرايط الزم براي تحقق نظ
   اما اين وضعيت دائمي،به تغيير اوضاع و احوال و شرايط اجراي قرارداد ايجاد شده است

  . شود   انتظار اجراي تعهد ميسر مي نيست و با كمي
 اين است ،دانان در بحث تعليق اجراي تعهد مطرح شده يكي از حقوقاز سوي كه پرسشي 

در اين . ظار است يا اينكه حق فسخ معامله را داردكه آيا متعهدله مجبور به قبول تعليق و انت
مواردي كه زمان اجراي تعهد براي متعهدله اهميت ميان شده است كه بايد گفته خصوص 
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كه فرضي در .  تفكيك قائل شد،شود  كه چنين اهميتي ديده نميمصاديقي العاده اي دارد و  فوق
تغيير اوضاع و احوال اجراي تعهد را اجراي تعهد در زمان معيني مورد توجه متعهد باشد و 

كه انجام فرضي اما در . توان حكم به تعليق داد  نحو غيرمتعارف دشوار و پرهزينه كند، نمي به
 امكان تعليق وجود ،له است، باوجود ساير شرايط عقد خارج از زمان مقرر نيز مطلوب متعهد

. نطقي و اين تفكيك الزم استرسد اين نظر م  نظر مي به. )86ص، 139صادقي مقدم، ( دارد
 تعريفي كه در خصوص تعديل درنظر گرفتن با توجه به اين مفهوم از تعليق و با ،اينوجودبا

 قرارداد با هدف منطبق كردن آن ةمنظور تغيير شروط اولي تعديل بهموجب آن  بهكه  شدمطرح 
 بايد گفت گيرد؛ هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي با خواست جديد طرفين يا ضرورت

 هيچ دخل و تصرفي ايجادزيرا در اين روش، بدون ، تعليق، تعديل به معناي واقعي كلمه نيست
منتظر رفع مانع و عادي شدن طرفين صرفاً با توقف در اجراي قرارداد، و در شرايط قرارداد 
دور توان گفت در حقوق ايران، دادن مهلت عادله به مديون با ص مي. شوند  اوضاع و احوال مي

 از مصاديق توقف اجراي تعهد است كه در قانون مدني ،پرداخت دينبراي قرار اقساط 
  .  استشده فتهپذير

  
  كاهش ميزان تعهد گزاف ) ب

به اين معني كه گاه اوضاع و ؛ هاي تعديل، كاهش ميزان تعهد گزاف است يكي ديگر از روش
يق كاهش تعهد، خسارت وارده اي است كه از طر گونه احوال، ماهيت و موضوع قرارداد به

اين كاهش تعهد گاه از . شود  امكان اجراي قرارداد با شرايط متعارف فراهم مي،جبران شده
، 1376شفايي، ( گيرد  طريق كاهش كيفيت كار و گاه از طريق كاهش ميزان تعهد گزاف صورت مي

 تعديل هماهنگي شده براييادها و تعريف  رسد اين روش با ويژگي  نظر مي  لذا به.)150ص
 كاهش ، زيرا در اين روش؛توان چنين روشي را تعديل به معناي واقعي كلمه دانست   مي،داشته

 انطباق با خواست جديد طرفين يا تعهد اوليه طرف درواقع همان تغييري است كه با هدف
  . گيرد  هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي ضرورت

ف، قرارداد را تعديل كند، اين حكم براي طرفين  دادرس از طريق كاهش تعهد گزاچنانچه
 مسئوليت متعهد تا ميزان تعيين شده است و نه ميزان ،االجراست و درنتيجه قرارداد معتبر و الزم

نشدن  اجراي چنين تعهدي را دارد و در صورت انجام ة و متعهدله نيز حق مطالب،قبل از تعديل
  .)150ص، 1376شفايي، ( شود و نه تعهد قبل از تعديل  اين تعهد، آثار نقض عهد بر متعهد بار مي

  
  
  



  
 637                   دشوار شدن اجراي قرارداد و اثر آن                                                             

  افزايش ميزان تعهد طرف مقابل) ج
در اين . تعديل مطرح شده استهاي  روشعنوان يكي از  افزايش ميزان تعهد طرف مقابل نيز به

روش، دادرس از طريق افزايش بهاي كاالها يا خدمات موضوع قرارداد، از سبكي تعهد طرف 
رسد در اين روش نيز استدالل   نظر مي به. كند  كاهد و تعادل قراردادي را برقرار مي  مقابل مي

براي زيرا اين روش نيز با افزايش تعهد، تغيير در مفاد اوليه قرارداد را ، اخير قابل طرح باشد
 البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه افزايش نرخ كاالها و. دستيابي به هدف تعديل در پي دارد

علت اين مسئله چنين توجيه شده . خدمات در اين روش تا ميزان قيمت واقعي نخواهد بود
طرف ديگر قرارداد است و قانون مبادله نيز اقتضا  است كه اين امر موجب تحميل ناعادالنه بر

دارد كه مديون افزايش متعارف قيمت، و دائن كاهش متعارف قيمت را تحمل كند و تنها آنچه 
همچنين گاهي بدون كاهش يا . )150ص، 1376شفايي، (طرفين تقسيم شود ميان است، غيرمتعارف 

شود كه از طريق اين  افزايش تعهدات يكي از طرفين، به تغيير برخي شروط نامناسب اكتفا مي
  .شود تعديل حاصل مي  تعادل قراردادي و،تغيير، بدون ضرر به يكي از طرفين

  
  تعديلاقسام  .2. 6

دهد كه    كه در مباحث قبل مطرح شد، گاه در طول اجراي قرارداد حوادثي رخ ميگونه همان
هاي اجتماعي  تغيير قرارداد و متناسب شدن آن با خواست جديد طرفين و ضرورتنياز به 

 شرايط جديد  بحث تعديل قرارداد با هدف اجراي قرارداد در،در چنين شرايطي. وجود دارد
آنان، گاه به حكم دادگاه و  يا خواست يكي از  اختيار طرفين واين تعديل گاه به. مطرح است

 قضايي  و قراردادي، قانوني، سه نوع تعديل،بر اين اساس. گيرد  گاه به حكم قانون صورت مي
  . مطرح است

  
  تعديل قانوني. 1. 2. 6

ق اين اصل، كه طب چنان ؛ بودفته شدهطور مطلق پذير برخالف دوراني كه اصل حاكميت اراده به
شد و امكان تغيير از طرف قانون وجود   قرارداد، قانون دو طرف و حتي برتر از آن تلقي مي

 ،نداشت، امروزه اين اصل با نظرياتي كه به اجتماعي كردن قرارداد گرايش دارند، تعديل شده
ه خطر  ب توان پذيرفت كه هرجا مصلحتي ايجاب نمايد كه قرارداد تغيير كند يا نظم عمومي مي

 رشد همين نظريات مطرح ةتعديل قانوني در نتيج.  تغيير قرارداد را به قانون دادةافتد، بايد اجاز
طور مستقيم انجام پذيرد و  موجب قانون و به اين نوع تعديل هنگامي است كه يا به. شده است

اين روش  .)73، ص3ج، 1373كاتوزيان، ( يا قانون به يكي از دو طرف حق درخواست آن را بدهد
 بايد ،شده يادبا توجه به تعريف . دگير   مستقيم و غيرمستقيم صورت ميتعديل به دو صورت
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هاي  منظور رعايت مصلحت گذار به  مستقيم تعديل به اين نحو است كه قانونة شيو كه درگفت
اقتصادي و اجتماعي و جلوگيري از بروز هرج و مرج مستقيماً در تعديل برخي قراردادها 

نحو   مفاد تراضي طرفين را با اوضاع و احوال و شرايط جديد منطبق و آن را بهكرده،ت دخال
طور  است كه قانون بهشكل  غيرمستقيم نيز به اين ةشيو. كند  عادالنه اصالح يا تكميل مي

دهد   ديده حق مي  به زيان،بيني امكان تعديل دهد، بلكه با پيش  مستقيم مفاد قرارداد را تغيير نمي
اين نوع تعديل درواقع .  طرح دعوي كند و دادگاه را مكلف يا مختار به تعديل قرارداد نمايدتا

 و دستور در قانون است أمنش؛ يعني شود   دادگاه انجام ميةوسيل نوعي تعديل قانوني است كه به
ل، ماده  بارز تعديل قانوني نوع اوة نمون.)73ص، 1373كاتوزيان، ( يز مصداق و اجرا با دادگاهيو تم

كلية «: دارد   است كه مقرر مي1358 آبان 7هاي مسكوني مصوب  بهاي واحد تقليل اجارهواحدة 
عنوان محل مسكوني به اجاره واگذار شده و مستأجر از  هاي استيجاري كه به بهاي خانه اجاره

اده  درصد تقليل د20، 1358كند، از تاريخ اول آذر   عين مستأجره به صورت مسكن استفاده مي
 قانون روابط مؤجر و مستأجر را 27مادة توان   دوم تعديل قانوني نيز ميشيوة براي  و» شود  مي

شود، دادگاه ضمن صدور   در مواردي كه حكم تخليه صادر مي «:گويد  كه چنين ميمثال زد
  .»نمايد  حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد، براي تخليه تعيين مي

  
  تعديل قضايي .2. 2. 6

آمده پديداين نوع تعديل، به معناي تعديل تعهدات طرفين در جهت انطباق آن با شرايط 
حتي از نظر برخي . وارد شده استايرادهايي بر اين نوع تعديل .  مرجع قضايي استةوسيل به

اي از تعديل  رهدرواقع چهدانان اين نوع تعديل را نبايد نوع مستقلي از تعديل دانست و  حقوق
تعديل  «:ده استآم در تعريف اين نوع تعديل .)40ص، 1386شهيدي، ( قانوني يا قراردادي است

شود كه دادرس به استناد شرط ضمني عقد و يا جلوگيري از   قضايي به موردي گفته مي
» سازد عدالتي و ضرر يكي از دو طرف، مفاد قرارداد را تعديل و متناسب با شرايط مي بي

ة  درصورتي كه چنين تعريفي از تعديل قضايي را بپذيريم، ادعاي نويسند.)73ص، 1373اتوزيان، ك(
زيرا هرگاه تعديل قرارداد ؛  كه بازگشت اين تعديل به تعديل ديگر است، صحيح استشدهياد

مشترك طرفين است، در اين ارادة  اعتبار آن قصد و أبر مبناي شرط ضمني عقد باشد كه منش
 البته براي رفع .)157ص، 1376شفايي، (  نه قضايي،نوع تعديل را بايد قراردادي دانستصورت اين 

استدالل شده كه منظور از شرط ضمني، شرط ضمني واقعي مبتني بر   به اين نحو،اشكالاين 
ارادة  است كه در قرارداد مفروض يا منتسب به اي طرفين نيست، بلكه منظور شرط ضمنيارادة 

لذا در مواردي كه دادرس به استناد شرط ضمني مفروض در عقد يا . فرضي طرفين است
عدالتي و ضرر يك طرف، مفاد قرارداد را تعديل و  منظور رعايت انصاف و جلوگيري از بي به
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گونه كه خود اين نويسنده  اما همان. كند، از نوع تعديل قضايي است  متناسب با شرايط مي
زيرا تعديل قرارداد بر مبناي شرط ، كند را رفع نميمعترف است، اين تحليل اشكال سابق 

 فرضي متعاملين ةضمني مفروض در عقد نيز از مصاديق تعديل قراردادي است كه به اراد
شفايي، ( گذارد منظور تكميل مفاد تراضي به اين اراده احترام مي گذار به شود و قانون  منسوب مي

آن ، بايد بدانيم نوع مستقلي از تعديل را ديل قضايي رسد براي اينكه تع  نظر مي  به.)157ص، 1376
 ايجاد تناسب با برايدادرس به اين ترتيب كه  شمار آوريم؛ را ناشي از اختيار مستقل دادرس به

دانان با اين  يكي از حقوق. زند تعديل مياين دست به با اتكا به اختيار خود آمده  پديدشرايط 
 -روميهاي حقوقي  نظامديگر ام حقوقي كشور ما و نه در بيان كه اين گونه تعديل نه در نظ

   .)40، ص1386شهيدي، ( ايراد وارد كرده استبه اين تعريف جايگاهي ندارد، ژرمني 
 )Dawson, 1983, p.36( هايي داده شده پاسخ وارد وايرادهاي ديگري هم به اين نوع تعديل 

  .وجود نداردامكان طرح آن اين مقاله   ولي در است،رسد موجه بوده نظرمي كه به
 با اين به اين دليلبيشتر ها، بايدگفت، مخالفان تعديل قضايي  و پاسخايرادها با توجه به 

كنند كه معتقدند اين نوع از تعديل، آزادي طرفين قراردادي را تهديد و   نوع تعديل مخالفت مي
مطرح ايرادها ه در پاسخ به طور ك كه همان درحالي. كند ميفراهم قاضي را استفادة امكان سوء 

لذا رد قطعي . ناپذير است گريز گاهيها بهترين روش نيست، اما  گرديد، اگرچه دخالت دادگاه
رسد   نظر مي بنابراين به. كند  تنها كارساز نيست، بلكه مشكالتي را ايجاد مي اين نوع تعديل نه

  .ه شود تعديل به دادرس دادة اجاز،ها اي موارد با ايجاد برخي محدوديت پاره بهتر است در
  

  تعديل قراردادي. 3. 2. 6
 كه طرفين بر هنگامياين نوع تعديل معموالً . يكي ديگر از انواع تعديل، تعديل قراردادي است

تعديل نشدن بيني   اجراي قرارداد و مشكالت ناشي از پيشةكنند  دگرگونةاحتمال وقوع حادث
 ،اينوجودبا. شود  بيني مي ارداد و به صورت درج شروطي، پيشواقف هستند، در زمان انعقاد قر

شوند كه اجراي قرارداد با    طرفين متوجه مي،گاه پس از انعقاد قرارداد و ضمن اجراي آن
ايجاد تعادل قراردادي، بر تعديل براي لذا با توافق يكديگر و . پذير نيست شرايط فعلي امكان

 به دليل اينكه طرفين ،روش دومبه  چه به روش اول و چه تعديل قراردادي. ندكن    ميتوافق 
روش همه، با اين . بهتر قادر به ارزيابي وضعيت خود هستند، بر انواع ديگر تعديل برتري دارد

 معامالت ةشود، در عرص ميبيني  پيش  قرارداددر زمان انعقادتعديل اول تعديل قراردادي كه 
عنوان شروط دشواري   انواع اين روش، درج شروطي بهلةاز جم؛ المللي رواج بيشتري دارد بين

  .است اي يافته  العاده المللي اهميت فوق است كه امروزه در معامالت بين
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  دشواري ةنظرياجراي اثر تعديل در . 3. 6
شود روشن  انواع آن، حال اين مسئله بايد تعديل ودر خصوص شده  با توجه به مباحث مطرح

خصوص  دشواري تناسب دارد و آيا منظور از اثر تعديل درنظرية  چه حد با اثر تعديل تا كه
باره در اين . است نظر  دشواري تمام انواع تعديل است يا اينكه نوع خاصي از تعديل مدةنظري

كه هستيم شرايطي دشواري در پي تعيين تكليف در نظرية  با توجه به اينكه در ،بايد گفت
اين در حالي است شود و  ميروبرو بيني نشده با دشواري   پيشةادثحنتيجة اجراي قرارداد در 

 هايي كرده باشند بيني پيشخصوص اين  در مواردي كه طرفين در متن عقد دراساساً كه 
 ،)تعديل قانوني(هايي كرده باشد  بيني گذار پيش مواردي كه قانوندر نيز و ) تعديل قراردادي(

آمده وجود  بههنگامي است كه شرايط تحقق دشواري بحث اساسي لذا  ؛ندارد مشكلي وجود
ديده از دادرس تقاضاي تعديل كند؟ آيا در  توان پذيرفت كه زيان ميشرايط اين  آيا در. است

تواند با تعديل قرارداد در مفاد توافق طرفين تصرف كند؟ لذا مسئله در  اين وضعيت دادرس مي
نويسندگان حقوقي ، شدمالحظه پيشين احث طور كه در مب همان .اين باب تعديل قضايي است

ارادة چراكه در تعديل قراردادي اصل آزادي ؛ اند كرده مختلف انتقاد به داليلتعديل قضايي از 
گذار   تعديل قراردادي است و در تعديل قانوني نيز باتوجه به اينكه قانونةكنند طرفين، توجيه

 قاضي ةوسيل هاما تعديل ب. وجيه شده استمصلحت را در پذيرش تعديل ديده، تعديل قرارداد ت
 هاايرادونه گ رسد اين نظر مي  به،اينوجودبا.  استنشده فتهعنوان نوع خاصي از تعديل پذير به

 را ايرادهاعمدة پيشين بر اينكه در مباحث  افزونمانع از پذيرش اين نوع تعديل نباشد، زيرا 
 طرفين قرارداد تا آن حد خبره و نكه معموالًپاسخ داديم، اين مسئله مطرح شد كه باتوجه به اي

نبود المللي و   و باتوجه به رواج معامالت بينهندهاي الزم را انجام د بيني ماهر نيستند كه پيش
جاي رد   لذا به؛المللي دارد موارد تعديل قانوني، تعديل قضايي تأثير بسزايي در معامالت بين

استفادة جلوگيري از سوء راي ها ب  محدوديتاين نوع تعديل، بهتر است با ايجاد برخي
مطرح است پرسش با اين توضيح، حال اين . دادرسان، سعي در تقويت اين نوع تعديل نماييم

  دشواري سازگاري دارد؟نظرية كه آيا تعديل قضايي با ماهيت 
منظور تقسيم  قرارداد بهاولية يير شروط غباتوجه به تعريف تعديل كه عبارت است از ت

 هدف تعديل كه عبارت درنظر گرفتن و با ،طرفين قراردادميان بيني نشده   پيشةحادثهاي خطر
هاي اجتماعي و اقتصادي و  است از منطبق كردن قرارداد با خواست جديد طرفين و ضرورت

نظرية هاي  رسد اين روشن متناسب با ويژگي نظر مي ن طرفين، بهمياآمده  پديدتوزيع ضرر 
انعقاد ميان زماني فاصلة  به دليل ،مطرح شدپيشين طور كه در مباحث  همانزيرا . دشواري است

زند  كننده، تعادل و توازن قراردادي را برهم مي قرارداد و اجراي آن، گاه بروز حوادث دگرگون
 ةدر چنين وضعيتي كه شرايط تحقق نظري. سازد مي و اجراي قرارداد را براي متعهد دشوار
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 قراردادي هستند ةرابطادامة يك طرف معموالً طرفين قرارداد خواستار  از .فراهم استدشواري 
ها نيز منطبق با واقعيات تجاري است و از طرف ديگر اجراي  و اين خواست و تمايل آن

تنها  حدي دشوار شده كه ملزم نمودن طرف به اجراي قرارداد با شرايط اوليه نه قرارداد به
در چنين وضعيتي روش . ودش شمرده ميكه غيرمعقول نيز ناعادالنه و دور از انصاف است، بل

لزوم جبران ضرر   و، ثبات قراردادها از يك طرفتعديل قرارداد از طريق جمع دو مصلحت
  .حل است  بهترين راه،ناروا از طرف ديگر

  
   نتيجه .7

 ييمزاياداشتن توان چنين نتيجه گرفت كه روش تعديل با   مي،فتهگ پيشبا توجه به مطالب 
ترين آن سازگاري با واقعيات تجاري و خواست طرفين در قراردادهاي  توجه كه مهم قابل

 پذيرش يك طرفزيرا از . دشواري نيز سازگاري داردنظرية مدت است، با ماهيت  طوالني
تنها با اصل لزوم قراردادها در تعارض است، بلكه با  انحالل قرارداد در فرض دشواري نه

رف هزينه و چراكه طرفين در قراردادها به ص؛ قرار دارد در تعارض واقعيات تجارت نيز
 حال اگر در چنين . محقق شود،ها كه اجراي قرارداد است كنند تا هدف آن سرمايه اقدام مي

توجهي به طرفين قرارداد وارد شده   ضرر قابلفقط وضعيتي قائل به انحالل قرارداد باشيم، نه
 درصورتي كه قائل ، از طرف ديگر.ايم  آسيب زدهمعامالت نيز است، بلكه به اقتصاد و ثبات 

 يباشيم اصل لزوم اقتضا دارد كه طرفين قرارداد را اجرا كنند، به دليل غيرمعقول بودن و دشوار
چراكه در چنين ؛ ايم حصر اجراي تعهد، طرف قرارداد را تشويق به نقض تعهد كرده و حد بي

 زير بار تعهد شانه خالي كند و خسارت بپردازد تا اينكه دهد كه از وضعيتي متعهد ترجيح مي
 بنابراين، تعديل قرارداد با .)Ahmadpour, 2005, p.33( فرسايي را انجام دهد چنين تعهد طاقت

 دارد و بر اين سه روش تقدم ،دست رفته جمع اين دو مصلحت و بازگرداندن تعادل و توازن از
   . استدشواري سازگارنظرية بيشتر با 
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