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 اردادهای بين المللي نفتي قر کيفيتدرشواری تعهد ارد د استان تأثير 

  

     1افشین قفقازی 

  2سیدنصرا... ابراهیمی

 3سیدمجتبی زاهدیان

                   4سیدمحسن حسینی پویا 

                

 چکیده         

توان حقوقی را می  هایکه بلندمدت بودن و تفاوت نظام  المللی نفتی  قراردادهای بین  کیفیت در

  در اجرای   یو اقتصادی تأثیر مستقیم  یجزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاس

تدابیری    بایدل و جلوگیری از غافلگیری می ؛ بنابراین جهت کنترخواهد داشت  قراردادها  اینگونه

پرداخت که موضوع نوسانات    بایست به مفاهیم حقوقیمی  مهماتخاذ نمود. برای رسیدن به این  

ه نوسانات اقتصادی و سیاسی است  استگامفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خ   گیرد.می  را دربر

تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط  که می

باشد  می المللیو اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین و انگلیس ایرانحقوق و آثار متفاوت در 

به عنوان یک نمونه سند   المللیبین  قراردادهای تجاریکه در این نوشتار سعی بر آن است که  

 پرداخته شود.  های حقوق مختلف است،المللی که محل تالقی نظامبین

 

المللی نفتی،  قراردادهای بین  ،  المللیقی قراردادهای تجاری بیناصول حقو   واژگان کلیدی:

 . ی هاردشیپنهاد حقوق

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 حقوق، واحد نیشابور، داشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایرانگروه  1

 ( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)نویسنده مسئول 2

 گروه حقوق، واحد مشهد، داشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران 3
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 مقدمه 

های حقوقی با این جهت آشنایی با برخورد سایر نظامدر مقاله حاضر سعی بر آن خواهد شد  

المللی بپردازیم و پس از آن با نهادهای موجود  نهاد حقوقی به آن در اصول قراردادهای تجاری بین

 در حقوق ایران نائل شویم. 

الزم به ذکر است تاکنون مقاالتی در خصوص اثر حقوقی هاردشیپ به رشته تحریر نگاشته  

 شده است؛ اما در این مقاالت عمدتاً به 

 عنوان یک نهاد حقوقی مستقل و مستغنی از سایر نهادهای حقوقی پرداخته نشده است. 

-راردادهای بینمضافاً آنکه در مقاله حاضر تخصصاً به تحلیل تأثیر حدوث هاردشیپ در ق

  المللی ی بینها هایی که آورده شده است بر اساس قراردادو مثال  المللی نفتی پرداخته شده است 

است. بنابراین    پرداخته نشدهبطور تخصصی به آن    ایمقالهدر  که تاکنون  باشد   نفتی مستحدثه می

حقوق ایران و سپس    ابتدا به  المللی نفتیدر قراردادهای بین  جهت تحلیل تأثیر حدوث هاردشیپ 

 ایم. به خطا رفتهرا به آثار آن بپردازیم؛ غیر از آن اگر فقط به بیان آثار بپردازیم، راه 

:  دوم  اول: هاردشیپ در حقوق انگلیس؛ قسمت  مطالب در دو قسمت؛ قسمت   این نوشتاردر  

وم: هاردشیپ در حقوق  و قسمت س  المللیاصول حقوقی قراردادهای تجاری بینهاردشیب در  

        پرداخته خواهد شد.ایران 

 هاردشیپ« در حقوق انگلیس» .1

از نظر لغوی واژه »هاردشیپ« در فرهنگ لغت انگلیسی به زیان دیدن یا محرومیت سخت و  

)طاقت  است  شده  معنا  احوال  و  اوضاع  از  ناشی  دشواری  و  سختی  یا  و   Pearsonفرسا 

Longman, 2202: 741- Lea; Bradbery, 2005: 88  .) 

شود که در این کشور نهاد حقوقی تحت  با کنکاش در حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می 

-هاردشیپ به عنوان نهاد حقوقی مستقل و مستغنی از سایر نهادهای حقوقی به چشم نمی  عنوان

مشابه در این  بایست به نهاد حقوقی  خورد؛ لذا جهت دست یافتن به مفهوم جایگاه هاردشیپ می 

)استحاله( پرداخته شود تا بتوان از مقایسه آنها با نهاد    1نظام حقوقی یعنی نهاد حقوقی فراستریشن 

توان جهت جانمایی این  حقوقی هاردشیپ به مختصات آن دست پیدا نمود و از سوی دیگر می

-یین تعریف و مفهومالمللی مراجعه کرد تا بتوان به تعنهاد حقوقی به اسناد اروپایی در سطح بین

شناسی و جایگاه هاردشیپ در حقوق انگلیس دست یافت. لذا ابتدائاً به ارائه چند تعریف از نهاد 

 (. 506: 1372)اخالقی،  .شود المللی پرداخته میحقوقی هاردشیپ در اسناد بین

 

 

 

 . مفهوم و مبنای حقوقی هاردشیپ در حقوق انگلیس 1ـ1

 
1. Frustration 
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که با تمسک به مبانی حقوق انگلیس و به وسیله انطباق نهاد   در این نوشتار سعی بر آن است 

حقوقی   نهاد  یعنی  انگلیس  حقوق  در  آن  مشابه  نهاد  با  قرارداد  اجرای  در  هاردشیپ  حقوقی 

 (. Walker, 1980: 506فراستریشن به جانمایی آن پرداخته شود. )

این توضیح که هرگاه    شود؛ بانتیجتاً نهاد حقوقی هاردشیپ نیز در شرایط مشابهی حادث می

پس از انعقاد قرارداد وضعیت متفاوتی به طور ناگهانی و غیرمنتظره حادث و اجرای قرارداد را  

 توان به این نهاد حقوقی متسمک گردید.  دشوار نماید، می

 

 در حقوق انگلیس آثار حقوقی نهاد حقوقی هاردشیپ در اجرای قرارداداد .2-1

همانطور که بیان گردید، با حدوث هاردشیپ، اجرای قرارداد دشوار    الف( تعدیل قرارداد:

باشد. از این رو برخالف نهاد گردد؛ بنابراین امکان اجرا همچنان در شرایط جدید میسور میمی

 :Furmston, 2007: 559; Treitel, 1999شود ) حقوقی فراستریشن، قرارداد منحل نمی

807 .) 

حدوث هاردشیپ گاه بهترین تعدیل، تعلیق قرارداد برای مدتی    در شرایط  ب( تعلیق قرارداد:

است البته مشروط به آنکه این تعلیق موجب انتفاء هدف قرارداد نگردد. بعنوان مثال در برخی از  

کرونا ویروس بهترین تعدیل، تعلیق موقت    1المللی نفتی با توجه به شیوع پاندمیک قراردادهای بین

به راه یافتن  تا برگشت به شرایط عادی و دست  این ویروس  این قراردادها  کنترل  حلی جهت 

باشد. بنابراین یکی از آثار حدوث هاردشیپ در اجرای قرارداد، تعلیق آن خواهد بود که قطعاً  

می آن  به حیات حقوقی خود موجب  قرارداد  از یک سو  که  دیگر   شود  از سوی  و  دهد  ادامه 

دشواری مستحدثه، تعدیل گردد؛ امری که در حقوق انگلیس همواره مورد توجه حقوقدانان بوده  

 است.  

اگر دشواری ایجاد شده در اجرای قرارداد به نحوی باشد که با تعدیل یا   ج( فسخ قرارداد: 

ه عبارت دیگر عسر ایجاد شده منجر تعلیق قرارداد نیز نتوان عدالت را به قرارداد باز گردانید یا ب

از تعهدات   این طریق  به  تا  به متعهد متعسر اعطا نمود  باید حق فسخ  ناچار  به  به حرج شود، 

داشت   نخواهد  را  خسارت  مطالبه  حق  کسی  حالت  این  در  بنابراین  یابد؛  رهایی  قراردادی 

(Furmston, 2007: 558 .) 

المللی مرود  حقوقی قراردادهای تجاری بین  در قسمت دوم از این نوشتار هاردشیپ در اصول

 بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

 المللیاصول حقوقی قراردادهای تجاری بیندر  هاردشیپ. 2 

  ای مستقل بین دولتی مستقر در رم است مؤسسه   سازی حقوق خصوصی المللی یکنواخت مؤسسه بین 

  سازی های هماهنگ هدف این مؤسسه مطالعه در نیازها و شیوه توسط ایتالیا تأسیس شد.    1926که در سال  

ها است، به نحوی که بتواند اسناد، اصول و قواعد متحدالشکل حقوقی را  ها و گروهی از دولت بین دولت 

تشکیل شد که   جامعه ملل   ه به عنوان ارگان وابست   1926این مؤسسه، در سال  .  برای مقاصد فوق، تنظیم کند 

 
1. Pandemic   به حالتی از همهگیری یک بیماری گفته میشود که از مرز چند قاره فراتر رفته(

                                                                   باشد(
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%84%D9%84


  ظاهر (  یونیدروا   قوانین )   المللی بین های چندجانبه  براساس توافق   1940  سال   در   ملل، با اضمحالل جامعه  

 .  ( 220  ، 1376،  گردید )شفائی 

المللی« است که از سوی  نویس »اصول قراردادهای تجاری بین ترین اقدام مؤسسه، تهیه متن پیش مهم 

تدوین شده است. اصول    1983المللی مؤسسه در سال  گروه کاری تنظیم اصول قراردادهای بازرگانی بین 

در قسمت اول از فصل  شود که  فصل تقسیم می  7مذکور مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است که به  

 هفتم به موضوع فورس ماژور پرداخته است.  

ز نظر لغوی واژه »هاردشیپ« در فرهنگ لغت انگلیسی به زیان دیدن یا محرومیت سخت و  ا

)طاقت  است  شده  معنا  احوال  و  اوضاع  از  ناشی  دشواری  و  سختی  یا  و   Pearsonفرسا 

Longman, 2002: 741- Lea; Bradbery, 2005: 88  .) 

 

 

 المللیاصول حقوقی قراردادهای تجاری بینهاردشیپ در مفهوم  .1ـ2

اصول یونیدروا چنین بیان شده است: »هنگامی که اجرای تعهدات قرارداد    6ـ 2ـ 1در ماده  

کند، آن طرف به هر حال، مشروط به مقررات برای یکی از طرفین مسئولیت بیشتری ایجاد می

 آتی درباره هاردشیپ، ملزم به اجرای تعهداتش است«. 

آور بودن قراردادها، تا آنجا امکان دارد و  منظور از این ماده این است که در نتیجه اصل الزام

ی گردد.  گردد، ایفاء تعهدات قراردادی باید عملبدون توجه به مسئولیتی که بر متعهد تحمیل می

به عبارت دیگر حتی اگر به یک طرف در عوض منافع مورد انتظار، زیانهای هنگفتی وارد آید و 

معنی شده باشد، شروط قرارداد در هر حال باید  یا اجرای تعهدات قراردادی برای آن طرف بی

 رعایت شود. 

مطلق نیست. زمانی  آور بودن قراردادها به هر حال یک اصل  شایان ذکر است که اصل الزام

گردد و ای است که منجر به تغییرات اساسی در موازنه قرارداد میکه اوضاع و احوال به گونه

  .آید وضعیتی استثنایی به وجود می

توان به نهاد حقوقی هاردشیپ متوسل شد که  با توجه به این ماده باید اظهار داشت زمانی می

سی حادث شود. تغییر اساسی در تعادل قرارداد ممکن است در موازنه و تعادل قرارداد، تغییر اسا

 (: 204 :1379 ،به دو صورت، ایجاد شود )اخالقی و امام

 افزایش هزینه اجرای تعهدات  ـ 

افزایش هزینه اجرای تعهد معموالً از سوی همان شخصی است که قرار است تعهد غیرپولی 

زایش شدید قیمت مواد خامی باشد که  ها ممکن است ناشی از افرا انجام دهد. افزایش هزینه

وجود آنها برای تولید کاالها یا ارائه خدمات ضروری است یا در نتیجه رعایت مقررات ایمنی  

 جدیدی باشد. 

 کاهش ارزش اجرای تعهدات ـ 

دومین شکل حدوث هاردشیپ، کاهش اساسی در ارزش اجرای تعهدی است که یک طرف  

شود که اجرای تعهد دیگر هیچ ارزشی  اردی را نیز شامل می کند. این کاهش مو آن را دریافت می
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کننده ندارد. اجرای تعهد ممکن است پولی باشد یا غیرپولی. کاهش ارزش برای طرف دریافت

 . اجرای تعهدات قراردادی ممکن است بر اثر بروز تغییرات شدید در شرایط بازار باشد

-اصول حقوقی قراردادهای تجاری بیندر  هاردشیپنهاد حقوقی شرایط استناد به  .2ـ2

  لمللیا

 دارد:اصول یونیدروا اشعار می 6ـ 2ـ 2ماده 

زیان یا مطلع شدن طرف  بروز حوادث  الف(  قرارداد »...  انعقاد  از  آنها، پس  از وقوع  دیده 

  توانسته استدیده نمیگیرد. ب( در زمان انعقاد قرارداد، به طور متعارف طرف زیانصورت می 

دیده است. د( طرف  این وقایع را مدنظر قرار دهد. ج( وقایع مزبور، خارج از کنترل طرف زیان

 دیده مسئولیت احتمال خطر ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است«.  زیان

بنابراین جهت استناد به نظریه هاردشیپ طبق اصول یونیدروا شرایطی الزم و ضروری است 

 پردازیم. ایط میکه ذیالً به بیان این شر

حوادث مذکور بعد :  دیده پس از انعقاد عقد بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیان  الف(

دیده پس از وقوع عقد از این حوادث مطلع شود. بنابراین  از انعقاد قرارداد محقق شود یا زیان

از  بایست پس  گردد میحوادثی که موجب حدوث هاردشیپ و پرهزینه شدن اجرای تعهد می

بینی بسیار منطقی است؛ چراکه اگر طرف  رسد این پیشانعقاد قرارداد صورت گیرد. به نظر می

-بود، اصوالً در همان زمان میای در زمان انعقاد قرارداد مطلع میقرارداد از وجود چنین حادثه

تواند جویی نماید و عدم انجام در همان زمان ناشی از فعل طرف قرارداد است و نمیبایست چاره

ابراهیمی و  )تلبا  گردد.  مطرح  حقوقی  نهاد  این  چارچوب   ,Schwenzer؛  205  :1396  ،در 

2008: 717.) 

توانسته در حین انعقاد عقد،  دیده میچنانچه طرف زیان  :بینی بودن حادثهغیرقابل پیش  ب(

؛ بنابراین داشت بایست آنها را به طور معقول و متعارف منظور میبینی نماید، میحوادث را پیش

توان به این نهاد حقوقی استناد نمود. به دیگر سخن بروز  حتی در فرض وجود شرایط دیگر نمی

تواند گردد در صورتی میحوادثی که منجر به تغییر اساسی در قرارداد و از بین رفتن تعادل آن می

 بینی آنها نبوده باشد.دیده قادر به پیشمؤثر باشد که طرف زیان

کند که با وجود تنش سیاسی شدید که در  عنوان مثال فرض کنید »الف« با »ب« توافق میبه  

حاکم است، نفت خام موردنیاز »ب« را طی پنج سال آینده به قیمتی ثابت    Xمنطقه پیرامون کشور  

انعقاد قرارداد، در کشور    Xاز کشور   تهیه نماید و در اختیار »ب« قرارد دهد. دو سال پس از 

انرژی میهمسایه جنگ رخ می به بحران جهانی  این جنگ منجر  به  دهد.  گردد و قیمت نفت 

یابد؛ در این صورت »الف« حق استناد به نهاد حقوقی هاردشیپ را نخواهد شدت افزایش می

 (.205، 1379داشت؛ )اخالقی و امام 

شود که وقایعی که سبب  در صورتی هاردشیپ حادث می :  غیرقابل کنترل بودن حادثه  ج(

توانسته دیده میدیده باشد. در صورتی که طرف زیانشود، خارج از کنترل طرف زیانبروز آن می

 تواند به نهاد حقوقی هاردشیپ متوسل شود.حادثه را کنترل نماید، نمی
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دیده خطرات ناشی از  در صورتی که طرف زیان  :یت ناشی از وقایععدم پذیرش مسئول  د(

حوادث را بر عهده گرفته باشد، امکان استناد به نهاد حقوقی هاردشیپ را نخواهد داشت. ضرورتی 

ندارد که پذیرش خطرات حادثه به صورت صریح باشد. چراکه مفروض دانستن خطرات احتمالی 

 استنتاج نمود. توان را از ماهیت قرارداد نیز می

امکان بلندمدت  قراردادهای  در  هاردشیپ  حقوقی  نهاد  به  استناد  که  است  ذکر  پذیر شایان 

باشد؛ هرچند که در این ماده امکان استناد به هاردشیپ در مورد انواع دیگر قرارداد به صراحت  می

که تنها جزئی    رد نشده است. مضافاً اینکه اگر تغییر اساسی در تعادل قرارداد زمانی محقق شود

از تعهدات قراردادی محقق شده باشد، هاردشیپ صرفاً در آن قسمت از اجرای تعهد مؤثر است  

 که هنوز اجرا نشده باشد.

 المللی اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین هاردشیپنهاد حقوقی آثار حقوقی  .3ـ2

 است: اصول یونیدروا، آثار هاردشیپ چنین بیان شده  6ـ 2ـ 3طبق ماده 

دیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند. این درخواست  ـ در مورد هاردشیپ طرف زیان1»

 باید بدون تأخیر غیرموجه انجام شود و بیانگر دالیلی باشد که درخواست بر آن دالیل مبتنی است. 

ـ درخواست مذاکره مجدد به خودی خود، حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف  2 

 دهد. نمی دیدهزیان

ـ در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هر یک از طرفین به دادگاه متوسل  3

 ـ اگر دادگاه هاردشیپ را تأیید کند، در صورت متعارف و معقول بود: 4شود. 

 «.دهدشود به قرارداد خاتمه میمی در تاریخی )مشخص( و بر مبنای شروطی که تثبیت  ـ 

ماده آثار حقوقی استناد به نظریه هاردشیپ به دو دسته شکلی و ماهوی قابل  مطابق با این  

 باشد.تقسیم می

باشد  در صورت استناد به نهاد حقوقی هاردشیپ در اصول یونیدروا آثاری متوجه قرارداد می

 شود.   که ذیالً به بیان این آثار پرداخته می

هاردشیپ با تغییری اساسی در تعادل قرارداد از آنجا که  :  درخواست تجدید مذاکره  الف(

دیده  اصول یونیدروا در گام اول به طرف زیان  6ـ 2ـ 3ماده    1گردد، از این رو در بند  حادث می

حق داده است که تجدید مذاکره در خصوص شروط اولیه قرارداد را با توجه به انطباق آن با 

    اوضاع و احوال تغییریافته بخواهد.

ترین زمان ممکن انجام شود. زمان دقیق درخواست  د مذاکره باید در سریعدرخواست تجدی

تجدید مذاکره به اوضاع و احوال هر مورد بستگی دارد. به عنوان نمونه زمانی که تغییر اوضاع و  

تر خواهد بود. البته باید خاطر نشان نمود  گیرد، زمان مزبور طوالنیاحوال، تدریجی صورت می

ه حق خود برای درخواست تجدید مذاکره را فقط به این دلیل که در انجام این  دیدکه طرف زیان

نمی دست  از  است،  کرده  کوتاهی  غیرموجه  تأخیر  بدون  درخواست  کار  در  تأخیر  لیکن  دهد؛ 

مذکور ممکن است بر اینکه هاردشیپ واقعاً حادث شده یا نه و در نتیجه بر نتایج ناشی از آن در 

 (. 211 :1379 ،؛ اخالقی و امام193 :1394 ،ادقی زیازی و بقائی برزآبادیقرارداد مؤثر باشد )ص
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دیده موظف است دالیلی را بر مبنای آن درخواست  طرف زیان  6ـ 2ـ 3ماده    1مطابق با بند  

برای طرف دیگر   ارزیابی  تا بدین طریق فرصت  نماید  بیان  را  انجام است  قابل  تجدید مذاکره 

به   تا هرچه سریعتر  آید  نظر میفراهم  به  مذاکره موجه  آیا درخواست  نماید  نه. ارزیابی  یا  آید 

مذاکره  تجدید  درخواست  دالیل  بیان  در  یا  و  باشد  ناکامل  درخواست  که  در صورتی  بنابراین 

کوتاهی شود، ممکن آثار ناشی از تأخیر غیرموجه در انجام درخواست بر آن بار شود )اخالقی و  

 (.  Schwenzer, 2008: 721؛211 :1379 ،امام

درخواست    6ـ 2ـ 3ماده    2مطابق با بند    :دیدهعدم خودداری از اجرای تعهد از سوی زیان  ب(

چرا که دهد.  را نمی   دیده حق خودداری از اجرای تعهداتشمذاکره مجدد به خودی خود به زیان

آنهم فقط در اوضاع و   استثنایی و  ایفاء تعهدات قراردادی فقط در شرایط  از  احوال  خودداری 

   باشد.دشوار، قابل توجیه می

در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت    6ـ 2ـ 3ماده    3منطبق با بند  :  توسل به دادگاه  ج(

توانند به دادگاه متوسل شود. توسل به دادگاه در صورتی  متعارف و معقول، هر یک از طرفین می

توجه باشد یا مذاکره مجدد با  بیقابل توجیه است که طرف دیگر قرارداد نسبت به مذاکره مجدد 

ای که در اینجا باید به آن توجه نیت منتهی به نتیجه نگردد. نکتههای توأم با حسنوجود پیگیری

می »متعارف«  واژه  و  نمود  اوضاع  به  اختالف،  در صورت  که  مورد باشد  هر  در  احوال خاص 

 بستگی دارد. 

خاتمه قرارداد و یا تعدیل قرارداد نماید که  تواند اقدام به  تشخیص دادن هاردشیپ، دادگاه می

 پردازیم.به شرح آن می

 خاتمه قرارداد ـ 

باشد.  دادگاه مجاز به خاتمه قرارداد می  4در صورت مراجعه به دادگاه طبق قسمت اول بند  

قرارداد   به خاتمه  دادگاه مجاز  متعارف،  معقول و  در صورت وجود هاردشیپ و وجود دالیل 

ین برای جبران ضرر و زیان ناروا، راهکار حقوقی، فسخ قرارداد و سقوط تعهدات  باشد. بنابرامی

بایست در گام اول باشد  باشد. البته باید خاطرنشان نمود که تعدیل قرارداد میناشی از قرارداد می

 (. 179 :1392 ،و سپس خاتمه قرارداد )شوآنزر و آرایی

 تعدیل قرارداد ـ 

این است که قرارداد را تعدیل نماید. تعدیل   4بق قسمت دوم بند  امکان دیگر برای دادگاه مطا 

قرارداد ممکن است مشتمل بر تعدیل قیمت باشد. اگر قیمت تعدیل شود، این تعدیل لزوماً زیان 

کند؛ چراکه دادگاه باید به عنوان نمونه  ناشی از تغییر اوضاع و احوال را به طور کامل منعکس نمی

که یک طرف در اجرای تعهد پذیرفته و میزان سودی را که ممکن است  میزان احتمال خطری را 

 در نتیجه اجرای تعهد عاید طرف دیگر شود، مورد توجه قرارداد دهد.

دادگاه صرفاً در صورتی مجاز به خاتمه یا تعدیل قرارداد است    4شایان ذکر است که طبق بند  

دهد. از این رو ممکن است خاتمه یا    که دالیل استناد به هاردشیپ را معقول و متعارف تشخیص
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تعدیل قرارداد مناسب نباشد یا به عبارتی دالیل معقول و متعارفی موجود نباشد که در حالت تنها  

 (.  214 :1379 ،باشد )اخالقی و امامحل مناسب دعوت طرفین برای مذاکره مجدد میراه

   هاردشیپ« در حقوق ایران» .3

   هاردشیپ در حقوق ایران حقوقیمفهوم و مبنای  .1ـ3

نهاد   این  گردید  بیان  که  ایران همانطور  در حقوق  »هاردشیپ«  مبانی حقوقی  در خصوص 

   :حقوقی مستقالً در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است 

 عسر و حرج:   الف(

بیان شده که  ت به معنای ضیق، تنگی، گناه و حرام و در تنگنا قرار گرفتن است.  در لغحرج  

ای که منجر به ضیق و تنگی میان آن حرج در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شیء است به گونه

محقق   ؛232/  2:  1408  ابن منظور،ترین تنگنا نیز آمده است ). همچنین به معنای تنگاشیاء گردد

نیز که از آن به سختی و دشواری و تنگنای مالی   عسر  (.184  : 1387؛ محمدی،  79:  1381  داماد،

نیز  (.  599  :1404اند )راغب اصفهانی،  نمودهتعبیر   به آن عالوه بر فقه، برخی از اساتید حقوق 

   .(546 / 1 :1376کاتوزیان، ؛ 2539/ 2 :1378 ،لنگرودی جعفری ) انداشاره نموده

برخی موارد با استناد به قاعده نفی عسر و حرج حکم به رفع الزام متعهدی که انجام  فقها در 

نموده  است،  و حرج  مشقت  موجب  وی،  برای  جواهر  تعهد  همچنین  اند. صاحب  و  عالمه  و 

 در خصوص الزام به حفر چاهی که به خاطر صعوبت و سختی  الطائفه شیخ

 در زمینه قاعده عسر و حرج روایاتی نیز نقل شده است: 

خدا مرا بر شریعت و دینی مبعوث کرده است که  آمده است: »   ـ در روایتی از پیامبر اکرم  

 (. 494/ 5: 1379« )کلینی، با سماحت و آسان است 

نقل شده که فردی پیش ایشان آمد و عرض کرد ناخنم شکسته      از امام صادق  یدر روایتـ  

پارچه با  آن را  فرمودند: در دین برای شما  است و  ایشان  ای بست، حال چگونه وضو بگیرم؟ 

 (. 327/ 1 :1376حرعاملی، )   حرجی قرار داده نشده است، بر آن مسح کن.

حقق داماد،  م  ؛62  :1417  ، نراقیدرجاتی مختلفی است )منطبق با کالم فقها عسر و حرج دارای  

 (:185: 1387محمدی،  ؛89: 1381

 گاه تکلیف عسرآور است؛ اما منجر به ضیق و تنگنا است )عسر(.  ـ 

 دارد )حرج(. نمکلف طاقت انجام آن را حرج است و گاهی تکیلف  ـ 

موجب عسر و حرج، معموالً  توان بیان نمود که منظور از تکلیف  فوق میبا توجه به مطالب  

باشد؛ در حالیکه  ف عقالً قدرت انجام آن را دارد؛ لیکن عادتاً قابل تحمل نمیلککه م  تکلیفی است

تکلیف ماالیطاق، حکمی است که نه عقالً مقدور است و نه عادتاً مکلف توان انجام آن را دارد. 

 باشد.  معقول میبه دیگر سخن انجام تکلیف ماالیطاق از نظر شرع، محال و غیر

. برخی رابطه میان  بیان شده است در خصوص ارتباط کلمات عسر و حرج نظرات مختلفی  

دانند با عمومیت عسر؛ چراکه هر ضیقی عسر است؛  عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق می

در مقابل گروهی بر این باورند که نسبت بین عسر و حرج تساوی    اما هر عسری ضیق نیست.

موم و خصوص مطلق؛ به عبارت دیگر هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد،  است و نه ع
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  : 1387محمدی،  ؛  61  :1417،  ؛ نراقی81:  1381محقق داماد،  دشوار و سخت هم هست و بالعکس )

184.)  

بود خواهد  هاردشیپ  حقوقی  نهاد  یا  عسر  مصادیق  امروز میبنظر    ؛از  دنیای  در  رسد 

انتقال مالی عمالً ممکن نباشد؛ هرچند اجرای قرارداد دشوار گردد؛   راههایی  تماممسدودسازی  

   شود.ناممکن نمی اما

 تابد.حکم مستلزم عسر موجب ایجاد دشواری و سختی است و شارع آن را برنمی

شود و همچنین با توجه به زمان  مشقت و دشواری در تکالیف نسبت به شخص سنجیده می

شود، پس در انجام تکالیف، ضابطه عسر و حرج، شخصی است  ه میو مکان خاص در نظر گرفت

 (. 75 :1378، نه نوعی )صادقی مقدم

اد از برخی احادیث،   با توجه به معنای عرفی ضرر و همچنین مستفقاعده الضرر:    ب(

  : 1358  ،ضرر به معنای حرج و مشقت و شدت و ضیق نیز به کار رفته است )موسوی خمینی

29 .) 

خدعه، نیرنگ و نقض عهد   ،غبن در لغت به معنی گول زدن و فریب دادنغبن حادث:    ج(

غبن در اصطالح فقها به این معناست که شخصی  .  (3:  293ص  ،  1711  ،  طریحی)به کار می رود  

؛ آنگونه که مردم  مال خود را به دیگری به بیش از قیمت آن با وجود جهل دیگری تملیک نماید

 (.  157/ 5: 1413 ،انصاری؛  97 :1414حلی، ) کنند پوشی نمیمعموالً از آن چشم

می بیان  نظریه  پیشاین  و  غیرمترقبه  حوادث  که  میدارد  باعث  که  نشده  اجرای  بینی  شود 

قراردادی دشوار گردد و   متعهد میتعهدات  به  را  امکان  تعدیل   دهد کهاین  به  استناد  با  بتواند 

کند که  حادث شده را از خود دفع نماید و تفاوتی نمیر  فسخ آن، ضرتعلیق موقت یا  قرارداد یا  

غبن حادث شده به هنگام انعقاد عقد موجود بوده یا پس از انعقاد عقد و به هنگام ایفاء تعهدات  

 (.  146: 1391 ،قراردادی ایجاد گردد )شعبانی

مفید آید؛    هاردشیپ نهاد حقوقی  تواند جهت فهم حقوقی  اما این نظریه به طور غیرمستقیم می

جبران و جلوگیری از )نظریه غبن حادث و نهاد حقوقی هاردشیپ(  چراکه هدف اصلی هر دو  

 شود. ضرر و زیان ناروایی است که در نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد حادث می 

بین قرارداد  یک  در  مثال  عنوان  فیمانفتی    یالمللبه  و  منعقده  ایران  اگر  ترکمنستانبین   ،

دانست که تمام راههای عادی انتقال نفت از ایران مسدود خواهد شد ابتدا میترکمنستان از همان  

گردید؛ لذا بر فرض که شرکت طرف قرارداد با ایران هرگز حاضر به انعقاد قرارداد با ایران نمی

ت از ایران نماید؛ اما حدوث بتواند از راههای دیگری با دشواری و مشقت فراوان اقدام به انتقال نف

هاردشیپ    اگراز مصادیق هاردشیپ بوده و منجر به تعدیل قرارداد گردد و    تواندمیاین شرایط  

توان به این شرط ضمنی استناد نمود که طرفین با این شرط  بینی نشده باشد، میدر قرارداد پیش

 .انتقال داد ایرانبه طریق عادی نفت را از  اند که بتوانضمنی، قرارداد را منعقد نموده

 در حقوق ایران  در اجرای قرارداد هاردشیپشرایط استناد به نظریه  .2ـ3
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و با رعایت شرایط  در اجرای قرارداد را باید به نحو محدود و مضیق    دشواریاز آنجا که  

تا از اصل لزوم عقد و احترام به حاکمیت  شرایط خاصی باید فراهم گردد  ای بکار برد؛ بنابراین  ویژه

   اراده تخلف نشود.

نهاد حقوقی هاردشیپ در اجرای قرارداد این شرایط الزامی  شایان ذکر است که برای تحقق  

 است: 

  حدوث هاردشیپکه منجر به    ایواقعه:  اوضاع و احوال  بنیادیدگرگونی اساسی و  الف(  

باید اوضاع و احوال  در اجرای قرارداد می نماید.شود  بنیادی متحول  اگر    را به طور اساسی و 

تغییرات متعارف و متناسب با شرایط مذکور رخ دهد و موجب دشواری و ضرر متعارف برای  

توان از  ورد؛ در چنین صورتی متعهد را نمیمتعهد گردد و خسارتی در حد معمول بر وی وارد آ

به طوری که از حد متعارف خارج اما اگر تغییرات اساسی و بنیادی باشد  هد معاف نمود؛  اجرای تع

تواند مصداقی از حدوث نهاد نمودند. میاقدام نمیبه انعقاد چنین قراردادی  طرفین  گردد هرگز  

 حقوقی هاردشیپ باشد.

کند تالش میگریزد و  انسان متعارف از خطر می:  بینی بودن وقوع حادثهیرقابل پیشغب(  

مواجه نشود. بنابراین اگر طرف قرارداد آگاه از وجود مانع و درجه احتمال ناپذیر  مانع مقاومت   تا با

و باید    و با این وجود اقدام به انعقاد قرارداد نماید مرتکب تقصیر شده است   با آن باشدبرخورد  

رو   این  از  برآید.  خود  تعهد  عهده  قرارداد  از  پسکه    ایواقعهاز  می   انقعاد  باید    ،شودحادث 

 ؛ بینی باشدغیرمترقبه و غیرقابل پیش

هرگز واقع نشده  بینی بودن حادثه بدین معنا نیست که حادثه  شایان ذکر است که غیرقابل پیش

. به  بینی است که علت خاصی برای وقوع آن وجود نداشته باشدباشد؛ حادثه زمانی غیرقابل پیش

  توسلی )ای است که وقوع آن استثنایی و ناگهانی باشد.  بینی حادثهغیرقابل پیشعبارت دیگر حادثه  

ی از موارد بسیار دشوار  البته احراز این شرط در برخ  . (129ـ  128  : 1391،  شفائی؛  7  :1396نائینی،  

 باشد. می

نظر  یمابین شرکتی ایران و یک شرکت خارجی را در  الملل نفتی فبه عنوان نمونه قرارداد بین

بگیرید که در خصوص انتقال نفت خام منعقد گردیده است. در زمان انعقاد این قرارداد با توجه  

برجام اجرای 1به  در طول  اما  است؛  بوده  میسور  نفت خام  انتقال  و  نبوده  تحریم  ایران ظاهراً   ،

کت طرف  قرارداد با توجه به بدعهدی امریکا، در اجرا، دشواری حادث گردیده است؛ حالیه آیا شر 

  نهاد حقوقی توان به  قرارداد با شرکت ایرانی در صورت عدم تصریح به این موضوع در قرارداد می

 نماید؟ هاردشیپ جهت استفاده از آثار آن استناد 

 
در    1394  مورخ ، در  ای لوزان تفاهم هسته و به دنبال   ای ایران برنامه هسته ایران در راستای توافق جامع بر سر    ای توافق هسته   یا   برنامه جامع اقدام مشترک  .1

ش را پاکسازی خواهد کرد و  ی خو  اورانیم غنی شده متوسط بر اساس این توافق، ایران ذخایر   . منعقد شد   5  + 1گروه  و   اتحادیه اروپا ،  ایران بین   اتریش  وین 

سال بعد،    15د.  ده سال کاهش می   15را حدود دوسوم و حداقل به مدت   سانتریفیوژها کند، تعداد  درصد قطع می   98سازی اورانیوم با غنای کم را تا  ذخیره 

جدیدی را نسازد.   سنگین رآکتور آب سازی اورانیوم جدید یا  سازی نکند یا تأسیسات غنی درصد غنی   3/ 67است که اورانیوم را بیش از  ایران موافقت کرده 

کند محدود خواهد بود. برای نظارت و  سال به یک تک ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده می   10سازی اورانیوم به مدت  های غنی فعالیت 

ایران دسترسی منظم خواهد داشت. در نتیجه این  به تمام تأسیسات اتمی   (IAEA) المللی انرژی اتمی آژانس بین نامه توسط ایران،  تأیید اجرای توافق 

  . )ویکی پدیا، دانشنامه آزاد(   بیرون خواهد آمد   ها تحریم ییدیه پایدار متعهدین آن را به همراه دارد، ایران از  أ توافقنامه که ت 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B1%2B%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C


های اعمال شده علیه ایران و تأثیر آن در  خصوص تحریم  پاسخ باید گفت مسئله اصلی در  در

ها و گردد که آیا بازگشت تحریممطلب به این موضوع برمیالمللی نفتی، اصل  قراردادهای بین

دیگر   ،بینی بوده است یا خیر؛ اگر پاسخ مثبت باشدهای جدید علیه ایران قابل پیشاعمال تحریم

از مصادیق این  تواند  تواند از مصادیق نهاد حقوقی هاردشیپ باشد و اگر پاسخ منفی باشد مینمی

مریکا  ها علیه ایران و کارنامه آرسد با توجه به تاریخچه تحریممینظر  ه  نهاد حقوقی باشد؛ که ب

 . بینی بدانیم و آن را از مصادیق هاردشیپ در نظر نگیریمها را قابل پیشاین تحریم بازگشت  باید

ای که به وقوع پیوسته باید خارج  حادثه: تناب بودن حادثهغیرقابل کنترل و غیرقابل اج ج(

ترل  حادثه را کنتوانسته   دیده میدیده باشد؛ بنابراین در صورتی که طرف زیانزیاناز کنترل طرف  

 استناد نماید.  تواند به نهاد حقوقی هاردشیپ کند، نمی

شایان ذکر است که اگر متعهد قادر باشد حادثه را کنترل نماید و از تأثیر آن جلوگیری نماید؛  

و مضافاً    استناد نماید  این نهاد حقوقیتواند به  نمیاما اقدامی انجام ندهد مرتکب تقصیر شده و  

:  1396نائینی،    توسلی)مند شود  تعدیل قرارداد نیز بهرهتواند از موجبات  اینکه در این صورت نمی

7.) 

ای  ای که حادث شده باید به گونهه آن توجه نمود این است که واقعهنکته دیگری که باید ب

 متعهد شرکت  ؛ از این رو  در شرایط معقول قدرت دفع آن را نداشته باشد  شرکتیباشد که هیچ  

برای مثال   سر باز زند.خود را مالک قرارداد دهد و از ایفاء قرارداد    مدیریتیهای  تواند ناتوانینمی

شرکت دیگر، شیوع ویروس  المللی نفتی انعقادی فیمابین یک شرکت چینی و در یک قرارداد بین

غیرق1کرونا  می ،  اجتناب  غیرقابل  و  کنترل  این  ابل  وقوع  از  ترس  حتی  یا  شیوع  بنابراین  باشد؛ 

تواند منجر به  دشواری همراه سازد؛ لذا می  تواند اجرای تعهدات را از سوی شرکت باویروس می

در چهارچوب نهاد حقوقی    و ل شود  تا زمانی که این ویروس کنترتعدیل و تعلیق قرارداد گردد  

 خواهد گرفت.  رهاردشیپ قرا

نهاد  برای استناد به  :  بروز وقایع دشوارکننده و یا اطالع از آنها بعد از انعقاد قرارداد  د(

نماید باید پس از که اجرای قرارداد را دشوار می  وقایعیقرارداد،    اجرای  در  حقوقی هاردشیپ 

قبل یا در حوادثی که و قبل از پایان یافتن اجرای قرارداد حادث شود. بدون تردید انعقاد قرارداد 

زمان انعقاد قرارداد بروز کرده باشد یا اینکه متعهد در زمان انعقاد عقد از بروز آنها مطلع باشد و  

ماند. شایان ذکر  باقی نمی  این نهاد حقوقیامکانی برای توسل به  توانست مطلع شود دیگر  یا می

گونه تأثیری در وضعیت حقوقی  هیچ نیز  شود  بعد از اجرای کامل عقد واقع میاست که وقایعی که  

   (.134 :1376، وجود ندارد )شفائی این نهاد حقوقیو موردی برای استناد به  نداشتهمتعهد 

اصل حاکمیت اراده مقتضی آن است که در    مطابق با این شرط :  بینی در قرارداد عدم پیش(  ه

دشواری در اجرای قرارداد، خواست آنان باید مورد احترام باشد؛   صورت توافق طرفین نسبت به

شایان ذکر است که    .یطی هر عقدی را قابل تعدیل دانست توان به صرف تحقق شرابنابراین نمی

 
1. Corona Virus 
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نمایند؛ چراکه ممکن است   ندارد که طرفین، به خطرات احتمالی در قرارداد تصریح  ضرورتی 

 (. 133 :1376، شفائی)قبول خطرات را از ماهیت قرارداد تلقی و استنتاج نمود. 

  اند، همواره با ایران قرارداد نفتی منعقد نمودهرسد شرکتهایی که پس از برجام  لذا به نظر می

اند که ممکن است برجام به سرانجام نرسد و ایران مجدد در تحریم قرار  دادهاین احتمال را می

درخواست تعدیل  و  تواند از موارد استناد به این نهاد حقوقی  ها نمیگیرد؛ بنابراین بازگشت تحریم

 از سوی آنها باشد. 

ایجاد شده نباید به حدی باشد که    دشواریبه این معنا که  :  محال نشدن اجرای قرارداد  و(

اجرا شده به نحوی باشد که اجرای قرارداد    دشواری قرارداد گردد؛ چراکه اگر    عقیم شدنباعث  

محل استناد به تئوری فراستریشن در اجرای قرارداد است و بدیهی است  سازد،    عقیمرا ناممکن و  

 . (95  :1384،  )قفقازینخواهد ماند  که در اینصورت محملی برای استناد به تئوری هاردشیپ باقی  

 در حقوق ایران در اجرای قرارداد استناد به نهاد حقوقی هاردشیپآثار حقوقی  .3ـ3

یک اصل کلی همیشه مورد توجه بوده است و آن اینکه اصل  الملل نفتی  قراردادهای بیندر  

به ادامه حیات حقوقی  ای  خدشهبر ادامه حیات حقوقی قرارداد است و تا آنجا که امکان دارد نباید  

پذیر نبوده و اجرای  قرارداد وارد نمود؛ اما گاه امکان دفع ضرر حادث برای یکی از طرفین امکان

یا    که تعدیل  توان بیان نمودمیاز این رو  ؛  رسدتعهد برای متعهد غیرعادالنه و دشوار به نظر می

باشد و در فرضی که امکان  میاجرای قرارداد    در  استناد به تئوری هاردشیپ قرارداد اثر اولی    تعلیق

 توان مجوزی برای فسخ قرارداد از سوی متضرر قلمداد گردد. تعدیل وجود ندارد؛ ناچاراً می

   تعدیل قرارداد: الف(

ای است که  یکی از حقوقدانان در این زمینه چنین بیان نموده است: نظریه دشواری قاعده

و حرج   از ضرر  برده می برای جلوگیری  کار  به  انتظار  از  استثنائی و دور  موارد  در  شود  ناروا 

 . (103 / 3: 1377)کاتوزیان، 

که داشت  توجه  آن،    باید  تعدیل  منظور  به  طرفین  توافق  بدون  قرارداد  در  دخالتی  نوع  هر 

نائینی،  ؛ توسلیگردد )ثباتی قرارداد میبوده و منجر به بیای بزرگ بر اصل حاکمیت اراده صدمه

   (.633 :1394و خدادادی،  ؛ غمامی149 :1376، ؛ شفائی8: 1396

پرداخته   هابه بیان برخی از آنکه ذیالً    شودتعدیل رابطه قراردادی غالباً به چند روش انجام می

 :  شودمی

برای ایجاد تعدیل اقدام به  در این روش دادرس    افزایش میزان تعهد طرف مقابل )متعهدله(:  ـ 

نماید تا به نوعی عدالت معاوضی را در قرارداد  کاال یا خدمات موضوع قرارداد میافزایش بهاء  

  Nهای نفتی  الملل نفتی هزینه حمل فرآوردهمثال اگر در یک قرارداد بینبه عنوان  ایجاد نماید.  

ها به  تومان در نظر گرفته شود؛ پس از افزایش نرخ سوخت در ایران، هزینه حمل این فرآورده

کند که این با عدالت معاوضی سازگار نیست؛ لذا در این جا با  یری افزایش پیدا میطور چشمگ

از    ناشیتوان  به تعدیل رسید؛ به این معنا که افزایش هزینه حمل که  می  افزایش تعهد متعهدله

    باشد را بین طرفین تقسیم نمود.افزایش بهای سوحت می
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ید که دادرس جهت تعدیل قرارداد  حالتی بوجود آگاه ممکن است    متعهد:کاهش میزان تعهد    ـ 

الملل نفتی  نمونه در یک قرارداد بینبه عنوان بور شود که میزان تعهد متعهدله را کاهش دهد. مج

روزانه   که  بوده است  قرار  ایرانی و شرکت خارجی  نفت   Xفیمابین یک شرکت  تعداد بشکه 

به ضرر    شده عمالً این استخراج مطابق قراردادهای ایجاد  استخراج گردد؛ اما با توجه به تحریم

های نفتی را صادر نمود و از سوی  توان بشکهها نمیشرکت ایرانی است؛ چراکه مطابق تحریم

رسد  د؛ از این رو در این فرض به نظر می دیگر امکان دپو کردن موارد استخراج شده وجود ندار

مقدار کمتری استخراج صورت پذیرد و   د وکاسته شو  مناسب آن است که از تعهد متعهد حل راه

 به همان نسبت قرارداد تعدیل گردد.

های  بینی امکان تعدیل با توجه به حاکمیت نظامالمللی نفتی پیشخصوصاً در قراردادهای بین

تواند از  باشد و درج آن در قرارداد میحقوقی مختلف در یک قرارداد، جزء اوجب واجبات می 

توان پذیرفت محاکم داخلی  و ضررها آتی جلوگیری نماید و به سختی میسیرها  بسیاری از تف

رأی بر تعدیل قرارداد صادر   یکی از اشخاص طرف قرارداد است(  متبوع)که دولت  یک کشور  

 نماید.

بایست به  ر میتشایران نیست و بی  ،الملل نفتی قانون حاکم معموالً قانوندر قراردادهای بین

نکته مهم دیگر آن است که در قوانین   .شود  بینیپیش  اداین موارد در قرارد  مفاد قرارداد پرداخت و

باشد؛ بنابراین اگر بر فرض، قانونی بر تعدیل تصویب شود،  اصل بر عطف بما سبق نشدن می

شود و این در حالی است که بحث تعدیل در اجرای قرارداد در جایی مطرح نمیعطف بما سبق 

قراردادی در زمان حاکمیت قانون سابق منعقد شده و اکنون در اجرا با دشواری مواجه  شود که  می

  گذار باشد.صویب قانون جدید نباید در اجرای قرارداد تأثیرالقاعده ت شده است؛ از این رو علی

گردد؛ اما این دشواری موقتی و  گاه اجرای قرارداد با دشواری همراه می  قرارداد:ب( تعلیق  

است و در یک برهه از زمان، حادث و در برهه دیگر از بین خواهد رفت. بهترین مثال مقطعی  

؛ بنابراین بهترین تعدیل  تواند دائمی باشدتواند شیوع کرونا ویروس باشد که قطعاً نمیبرای آن می

-قرارداد در چنین شرایطی، تعلیق تا رفع دشواری است. از آنجا که استمرار در قراردادهای بین

کند؛  ای به این قراردادهای بلندمدت وارد نمیمللی نفتی یکی از صفات ذاتی است و تعلیق لطمهال

تواند مثمر ثمر باشد مگر در موارد نادری که اجرای قرارداد در مدت زمان  لذا تعلیق قرارداد می

بین قراردادهای  در  گفته شد  که  همانطور  که  باشد  مطلوب  ایکوتاهی  قاعدتاً  نفتی  نطور  المللی 

 باشد.نمی

در اجرای قرارداد   نهاد حقوقی هاردشیپ قرارداد اثر اولیه  و تعلیق  تعدیل  :  قرارداد   فسخ  (ج

قرارداد قرارداد وجود دارد، ادعای فسخ    و تعدیل  است؛ از این رو در فرضی که امکان تعدیل

تعدیل هرگاه  بنابراین  داشت؛  نخواهد  تعلیق  موردی  امکان  و  نباشد، جهت جبران قرارداد  پذیر 

:  1414)حلی،    حل پذیرفته شده است آخرین راه  ضرر، فسخ قرارداد و سقوط تعهد ناشی از بعنوان

در رابطه با فسخ قرارداد در صورت دشواری در  .  (206/  3:  1419؛ موسوی بجنوردی،  492/  1

 شود. اشاره می اجرای قرارداد علل و عواملی باید موجود باشد که به آنها 
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وجه  و نوسان قیمتها ممکن نیست و به هیچحفظ تعادل اقتصادی به دلیل تغییر    :دوام دشواری  ـ 

وجود ندارد و از این    ای جز فسخ قراردادتوان تعادل قراردادی را حفظ نمود؛ بنابراین چارهنمی

زیان فسخ  رو  بیشتر،  خسارت  تحمل  از  جلوگیری  برای  دارد  حق  دادگاه  دیده  از  را  قرارداد 

 .(632  :1394و خدادادی،  ؛ غمامی176  :1376، )شفائی درخواست نماید

های  صحیح یا ناصحیح شرکتهای خارجی طرف قرارداد با شرکتهای ایران، پس از ایجاد تحریم

ها را غیرقابل تحمل دانسته و اقدام به فسخ  یکطرفه امریکا، دشواری ایجاد شده از این تحریم

ترین قراردادهایی که پس از خروج امریکا از برجام  میکی از مه  دهای خود با ایران نمودند.قراردا

ها فسخ گردید، قرارداد با شرکت فرانسوی توتال بود که منجر به خروج این  و از سرگیری تحریم

 شرکت از ایران و جایگزینی شرکت چینی گردید. 

تنها مصداق نهاد حقوقی فراستریشن نیست بلکه  ها نه  رسد اعمال تحریمدر حالیکه به نظر می

، دنیای سود و زیان است و نیای اقتصادگردد؛ اما دحتی مشمول نهاد حقوقی هاردشیپ نیز نمی

این شرکت فرانسوی سود حاصل از قرارداد خود با ایران را در مقابل سود حاصل از معامالت  

ک و از دست دادن سود تجارت با امریکا  قرار داده است و حاضر به قبول ریسسنگین با امریکا  

نشده است و با شروطی که در قرارداد در خصوص تحریم قرار داده است در حقیقت نوعی خیار 

ها بتواند بصورت یکطرفه  شرط برای خود در نظر گرفته که در صورت اعمال و بازگشت تحریم

 رارداد خارج شده است. قرارداد را فسخ نماید که از این حق خود استفاده نموده و از ق

عدم امکان قانونی تعدیل قرارداد: هرگاه به هر طریق بتوان قرارداد را تعدیل نمود اصل اولیه    ـ 

کند که از فسخ قرارداد پرهیز شود و با تعدیل قرارداد تعهدات طرفین التزام به قرارداد ایجاب می

به عنوان   نباشد  امکان تعدیل میسور  اما هرگاه  به فسخ قرارداد  آخرین راهباقی بماند؛  باید  حل 

 بیاندیشید.

 گیری نتیجه

هاردشیپ  .  1 با نهاد حقوقی  لذا  است؛  نشده  شناخته  رسمیت  به  مستقل  نهاد حقوقی  یک 

و  توان به مختصات آن دست یافت  ه میکنکاش در مبانی هر دو نظام و نگاهی به نهادهای مشاب

نمود:آن   تعریف  اینگونه  قرارداد  هرگاه    را  اجرای  دلیل در طول  و غیرقابل    یبه  اراده  از  خارج 

بینی و اجتناب، دشواری و ضیق ایجاد گردد؛ به نحوی که ادامه اجرای قرارداد در شرایط  پیش

شد.  ،جدید خواهد  ایجاد  هاردشیپ  نباشد؛  طرفین  اراده  و  خواست  حقوقی   مورد  اصول  در 

بین تجاری  نهادقراردادهای  به  آن    المللی صریحاً  به  موادی  پرداخته شده و  حقوقی هاردشیپ 

اخصاص داده شده و با مرور مواد، این موضوع قابل توجه است که این مقررات همواره و تا حد  

  ، حلاشته و تنها بعنوان آخرین راهدممکن سعی در تحکیم قرارداد و عدم دخالت در اراده طرفین  

 نماید. را پیشنهاد می مقرراتی

لحاظ  .  2 در    مبانیِاز  مواردی مشابه و  در  ایران  و  انگلیس  نظام حقوقی  نهاد حقوقی،  این 

توان به نظریه شرط ضمنی در توجیه این  باشد. در هر دو نظام حقوقی میمواردی متفاوت می

نظریه استناد نمود؛ اما با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران که بر اساس فقه امامیه شکل گرفته  
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تواند بعنوان مبانی جهت به رسمیت شناختن  ند غبن حادث یا قاعده الضرر نیز میاست، مبانی مان

 این نهاد حقوقی پرداخته شود. 

بینی بودن حادثه را در هر  ناپذیر بودن و غیرقابل پیش وقوع دشواری، خارجی و اجتناب  .3

 توان از شرایط استناد به این نهاد حقوقی دانست.دو نظام حقوقی می

نظام   دو   نیز آنچه با تحلیل حقوقی در  هاردشیپ   آثار استناد به نهاد حقوقی در خصوص  .  4

  وگردد، آن است که احترام  حاصل می المللی  و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بینحقوقی  

هایی  باشد؛ بنابراین به دنبال راهکارالتزام به قرارداد در هر دو نظام حقوقی اولویت نخست می

دشواری مستحدثه را نیز مدیریت نمایند؛ نتیجتاً هستند که در عین احترام به قرارداد و التزام به آن،  

یا در مواردی    به راهکارهایی همچون تعدیل قرارداد که سبب متعادل نمودن دشواری ایجاد شده و

ایجاد حق فسخ برای متضرری    نیزحل  گردند و آخرین راهتعلیق قرارداد تا رفع دشواری متوسل می

 جز فسخ ندارد. ای که چاره

هایی در خصوص نهاد حقوقی هاردشیپ در نظام حقوقی انگلیس و ایران  هرچند مشابهت .  5

در هر    داشت کهتوجه    یددد؛ اما باگرمشاهده میالمللی  و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین

نهاد مستقل به رسمیت شناخته نشده است؛ بعنوان یک  نظام حقوقی  اما در اصول حقوقی    دو 

شده است که این    به رسیمت شناخته   المللیالمللی بعنوان یک سند بینقراردادهای تجاری بین

این   آثار  تعیین مصداق و  تفسیر و  تفاوت دیدگاهها در  از  نهاد حقوقی در کشوها و  امر نشان 

المللی نفتی این نهاد حقوقی  گردد در قراردادهای بینلذا توصیه می    های حقوقی مختلف دارد.نظام

پیش یا شروطی صریحاً  آن  با درج شرط  آثار حقوقی  بینی شده و همچنین به شرایط تحقق و 

  پرداخته شود.
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