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1/1398/  20: افتی در خی تار  

1398/ 22/3:  رشی پذ خی تار  

 2430-2444صص1398(بهار 5،شماره اول)پیاپيشناسي سیاسي ایران، سال دومپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 تاثیر تغییر بنیادین اوضاع واحوال بر قرارداد در فقه و حقوق ایران 

 1 یجبارتار

 2حسن پاشازاده 

 3زاده  لیوک میرح

 4 بهیغر یعل

 چکیده

اما  لزوم قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می نماید،اصل 

گاهی اجرای قرارداد به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارات غیر متعارف جبران ناپذیری به طرف  

که باوجود اصل لزوم قراردادها   دان  از این رو حقوقدانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده  دیگر می گردد. 

هم  در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال که موجب سنگینی و دشواری فوق العاده در اجرای قرارداد وب،

نظریه تغییر   آیا می توان به انحالل یا تعدیل یا اصالح  قرارداد حکم داد؟  خوردن تعادل قراردادی می شود، 

این   غربی مطرح شده است در صدد دادن پاسخ به این سوال می باشد.بنیادین اوضاع و احوال که در حقوق 

ونها مورد توجه و  نظریه در قوانین کشورهای مختلف و همچنین در اسناد بین المللی حقوق از جمله کنوانسی 

آمدن شرایطی می توان قراردادی را فسخ یا  در صورت بوجود  این نظریه    بموجب  .پذیرش قرار گرفته است 

وق ایران مورد بررسی و آثار آن از دیدگاه فقه و حق  نظریه تغییر اوضاع و احوالدراین مقاله    .یل نمودآن را تعد

دف مقاله یافتن پاسخ به این سوال است که آیا در فقه و حقوق ایران مصادیقی را که منطبق ه .قرار می گیرد

کور در فقه و حقوق ایران قابل پذیرش اگر نظریه مذ  بر شرایط و آثار نظریه مذکور باشد می توان پیدا کرد؟

 ؟باشد چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد

کلیدی های  احوال،  :واژه  و  اوضاع  بنیادین  تغییر  قراردادها،  نظریه  لزوم  قرارداد  اصل  تعلیق ،تعدیل 

 انحالل قرارداد ،قرارداد
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 مقدمه  .1

اصلل لزوم قراردادها که اصللی شلناخته شلده در نظامهای مختلف حقوقی دنیا می باشلد حکم به بقاد و تداوم  

تعهد قراردادی می نماید و دشوار شدن یا پر هزینه شدن اجرای  رابطه قراردادی و ملزم بودن متعهد به ایفای 

مگر اینکله اجرای تعهلد قراردادی در   قرارداد مطلابق اصلللل مذکور تاثیری در تعهلدات قراردادی متعهلد ندارد،

در صلورت غیر ممکن شلدن اجرای تعهد   اثر حوادث پیش بینی نشلده بعد از انعقاد غیر ممکن شلده باشلد.

و نمی توان متعهد را   نسلبت به اجرا و یا جبران خسلارات وارده به متعهد له سلاقط می شلودمسلوولیت متعهد 

محال اسللت.غیر ممکن شللدن اجرای    به ایفای تعهد قراردادی ملزم نمود زیرا الزام متعهد به امری غیرممکن

در فوت متعهد در صلورت شلرم مباشلرت   تعهد ممکن اسلت مادی باشلد م ل از بین رفتن موضلوع تعهد،

ویا قانونی باشللد م ل ممنوع شللدن   یا بروز حوادث قهریه که ایفای تعهد را غیرممکن می کند؛  انجام تعهد،

اجرای مفاد قرارداد غیر  "الممتنع شلرعا کالممتنع عقال"موضلوع قرارداد بر اسلاق قوانین جدید که به مصلداق  

 ممکن شده و موجب سقوم مسوولیت متعهد می شود.

انعقلاد  قرارداد اوضلللاع و احوال حاکم بر قرارداد در زمان انعقلاد چنلان تغییر می یابد که  گاهی اوقات بعلد از 

اجرای تعهدات قراردادی را غیر ممکن نمی کند بلکه سلبب دشلواری و مشلقت فوق العاده و یا سلبب تحمیل 

رر یکی از طرفین هزینه فوق العاده سلنگین و غیر متعارف برای متعهد می گردد وتعادل اولیه قراردادی را ب ل 

بله هم می زنلد بله نحوی کله اجرای قرارداد مطلابق شلللرایط اولیله در اوضلللاع و احوال جلدیلد غیر علاد نله و 

در چنین مواردی که نمی توان از مصلادیق غیر ممکن شلدن اجرای تعهد و موجب رفع  منصلفانه می نماید.

زوم قراردادها به تعهدات قراردادی آیا متعهد باید مطابق اصللل ل مسللوولیت متعهد دانسللت تکلیف چیسللت؟

یا میتوان چاره ای  خود ولو با دشلواری و مشلقت و با تحمل هزینه ای سلرسلام آوروغیر متعارف عمل کند؟

 برای رهایی متعهد از این دشواری و ضرر غیر متعارف پیش بینی نشده پیدا کرد؟

انون مدنی مصلر و به تاسلی ازآن درقانون  این نظریه درقوانین اک ر کشلورهای دنیا پذیرفته شلده ازجمله درق

بخشلی از کتابهای  "الحوادث الطارئه"مدنی اک ر کشلورهای عربی و مسللمان وارد شلده اسلت که تحت عنوان  

 .(642)سنهوری،احمد عبدالرزاق،وق مدنی را بخود اختصاص داده است حق

در   بررسلی و مطالعه قرار گیرد.در این مقاله تالش شلده اسلت موضلوع از منظر و دیدگاه حقوق ایران مورد 

اجرای تعهدات    ،این بررسلی هدف یافتن پاسلخ به این سلوال اسلت که: آیا چنان که تغییر اوضلاع و احوال

قراردادی را برای متعهد فوق العاده دشلوار و سلنگین و پر هزینه نماید باز هم متعهد مطابق اصلل لزوم باید به 

رت دیگر آیا مطابق فقه اسلالمی و حقوق ایران تغییر اوضلاع و احوال  به عبا تعهد قراردادی خود عمل نماید؟

موجلب ایجلاد حق    اگر تلاثیر دارد تلاثیر بله چله نحوی اسلللت؟  درتعهلدات قراردادی متعهلد تلاثیر دارد یلا خیر؟

فسللخ برای متعهد یا تعلیق اجرای تعهد یا دادن حق به دادرق برای تعدیل قرارداد مطابق اوضللاع و احوال  
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اگر چنین تاثیری داشلته باشلد بر مبنای کدام یک از اصلول یا قواعد فقهی وحقوقی قابل    یافته می شلود؟تغییر 

 تبیین و تحلیل می باشد؟ 

 در مباحث پیش رو این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

 نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه  .2

که در حقوق امروز دنیا مطرح اسلت در فقه اسلالمی طرح و بررسلی  نظریه تغییر اوضلاع و احوال به نحوی 

البته این امر بدین معنا نیسلت که فقه اسلالمی از تاثیر تغییرات بوجود آمده در اوضلاع و احوال   نشلده اسلت.

های  بلکه فقه اسلالمی به روش  زمان انعقاد در اجرای تعهدات قراردادهای مسلتمر بطور کلی غافل بوده اسلت.

اوضاع و احوال اجتناب    ای کلی برای موارد تغییربه خود با این مسوله برخورد کرده و از ایجاد قاعدهمختص  

زیر   یلدر فقه اسللالمی به د  یهایای کلی برای چنین حالت بینی قاعدهشللاید دلیل عدم پیش  نموده اسللت.

 باشد:

بلکه موضلوعات را   دام نکرده اسلت،ای کلی و عام اقاول اینکه فقه اسلالمی در هی  موردی به وضلع نظریه

ای که در آن منطق حقوقی بصلورت پنهانی جریان دارد برای آنها راه حل عاد نه یک به یک بررسلی کرده و

های ارائه شلده وظیفه پژوهشلگر اسلت که این منطق حقوقی را شلناسلایی کرده از راه حل  ارائه نموده اسلت.

 منطق حقوقی شناخته شده بسازد. مبتنی برعام  ای کلی وبرای موضوعات مختلف نظریه

برای کاسلتن از   آمد.حقوق غربی در اجرای اصلل لزوم قراردادها مبالغه زیادی به عمل می دلیل دوم اینکه در

اما در   اند.سختی  اصل لزوم  به منظور تحقق عدالت بناچار به طرح نظریه تغییر اوضاع و احوال متوسل شده

در مواردی که اصلل لزوم  آور عقد عدالت همیشله غالب بوده وهه با قدرت الزامفقه اسلالمی چون در مواج

به اقت للای  هایی در آن اصللل بوجود آمده و تا زمانی که عادتاًشللده روزنهعدالتی منجر میقراردادها به بی

 اند.اند نیازی به طرح نظریه کلی تغییر اوضاع و احوال نداشتهنمودهعدالت تمسک می

 های جهانی اول وهای اقتصلادی بعد از جن زاده بحران ر اینکه نظریه تغییر اوضلاع و احوال عمدتاًدلیل دیگ

یا خدمات مورد تعهد   ارزشللی پول و گرانی بیش از اندازه کا هایی که گاه موجب بیبحران.  باشللددوم می

حقوقدانان غربی در این دوران در صلللدد   زد.یا تعادل بین عوضلللین قرارداد را به کلی به هم می شلللد ومی

آور قرارداد بر آمده و نظریه تغییر اوضلاع و احوال را جویی و یافتن راه حلی برای کاسلتن از قدرت الزامچاره

در حالیکه در ادوار گذشلته چنین تغییراتی جدی در اوضلاع و احوال وجود نداشته تا فقها برای    مطرح کردند.

 ای کلی وضع نمایند.  قاعده  آن چاره اندیشی کرده و

 نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقهمصادیق مشابه  بررسی  .2.1

به   ،صللری که هر چند بصللورت غیر  ،مطالبی مطرح شللده اسللت  مسللائل و  در ابواب مختلف فقهی  در کتب 

یکی از این مسلائل پاسلخی   آثار آن بر اجرای تعهد قراردادی اشلاره دارد. موضلوع تغییر اوضلاع و احوال و

شلخصلی زمینی را اجاره کرده به "  قمی در کتاب جامع الشلتات به این سلوال کهمیرزای   که فقیه عالیقدراسلت  
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رسلد مسللط بر فسلخ هسلت  نقصلان بسلیار به مسلتاجر می مبلغ معینی و آب آن زمین بسلیار کم شلده اسلت و

 و  که بلی،  صللری  جمعی این اسللت  فتاوی علما و ظاهر ادله و  "در پاسللخ بیان فرموده داده اسللت.  "یاخیر؟

پاسخ   در این پرسش و .(512: ص  3)قمی، ج    "حرج است  خالف در نظر نیست و این مقت ای نفی ضرر و

 باشلدیا از بین رفتن مورد اجاره نمی جواب عدم امکان اجرای عقد و  شلود که موضلوع سلوال ومشلاهده می

اع از عین مسلتاجره  انتف  احوال(  )تغییر اوضلاع و  گرفته که به علت کاهش آببلکه حالتی مورد بررسلی قرار 

 باشد.زیانبار شده و مستلزم تحمل ضرر بسیار گزاف می  اربسیبرای مستاجر  

توان یافت مواردی اسلت که شلخصلی متعهد به تحویل مالی به دراین باب مییگری که در تالیفات فقهامورد د

قراردادی داشلته باشلد و مال در دسلت متعهد تلف قراردادی یا غیر  هد منشلاددیگری اسلت اعم از این که تع

اگر مال م لی باشلد متعهد  صلورتی که مال قیمی باشلد متعهد ضلامن قیمت مال تلف شلده اسلت و گردد. در

قیمت آن   حال اگر به هنگام مطالبه ذیحق به علت کمیابی م ل در محل انجام تعهد،  مکلف به رد م ل اسللت.

شللود اما در شللهر دیگری با  یا اینکه در محل انجام تعهد م ل پیدا نمی رگرانتر از قیمت واقعی باشللد وبسللیا

متعهد مکلف اسلت آن کا  را تهیه و به متعهد له تسللیم  پذیر باشلد اینکه آیاهزینه بسلیار گران تهیه آن امکان

دا نظر عالمه حلی را از کتاب قواعد  شلیخ انصلاری در مکاسلب ابت  کند یا نه نظرات مختلفی ارائه شلده اسلت.

وجوب    )در بازار( یافت نشللود، اگر م ل جز به قیمتی با تر از ثمن الم ل"کند که وی معتقد اسللت  نقل می

کند که اگر افزایش قیمت م ل  سلس  نظر عالمه را به این صلورت تحلیل می  "خریدن آن مورد تردید اسلت.

نزد کسلللی اسلللت که آن را به مبلغی بیش از قیمت واقعی عرضللله به دلیل کمیاب و نایاب بودن آن جز در 

  گویلد عرفلاً خرنلد و قیمتی کله ملاللک ملال میمردم فقط بله دلیلل نلایلاب بودن آن را بله آن قیملت بلا  می  کنلد ومی

توان متعهد را مکلف به خرید م ل به قیمت گزاف و تحویل آن  این صلورت نمی در  شلودضلرر محسلوب می

م ل کا ی تلف شلده )که از م لیات    کند اگرشلیخ انصلاری همچنین در جای دیگری بیان می د.به متعهد له کر

نایاب شود اگر متهد له قیمت را مطالبه کند باید قیمت به او پرداخت شود در این صورت الزام ضامن    است(

توان او را مجبور بله املا اگر ملاللک قیملت را مطلالبله نکنلد نمی فی اسلللت.تبله پرداخلت م لل بلا نلایلاب بودن آن من

کند که بع لی از فقها حکم به پرداخت قیمت را شلیخ بعداز ذکر این مطالب نقل می  ممرحو  قبول قیمت کرد.

مرحوم    اند.در صللورت عدم امکان پرداخت م ل به صللورت مطلق آورده و آن را مقید به مطالبه مالک نکرده

فروشلنده   اگر کند که در روایات مذکور آمده:اشلاره میشلیخ همچنین به بع لی از روایات وارده در بیع سللم  

سس   نتواند مبیع را در بیع سلم به خریدار تحویل دهد مشتری اختیار دارد معامله را فسخ کند یا صبر نماید.

تعذر عقلی متوقف بر محال بودن تهیه م ل از شلهر دیگر   ،کند که روشلن اسلت منظور از عدم قدرتبیان می

یعنی موردی که م ل جز   ور عدم قدرت عرفی اسلت که مرحوم عالمه در تذکره آورده اسلت.نیسلت بلکه منظ

   .(301-296: ص1)شیخ انصاری، ج.تر از قیمت واقعی قابل تهیه نیست به قیمتی بسیار با 
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 نظریه تغییر اوضاع واحوال در حقوق ایران  .3

سلایر نقام دنیا کم و  ورهای عربی وبرخی کشل   نظریه تغییر اوضلاع و احوال آنطوری که درحقوق اروپایی و

  ها مورد بحث قرار نگرفته اسلت. روشلن در قانونگذاری حقوق ایران بصلورت صلری  و بیش مطرح شلده در

قانون مدنی ایران   229و 227ممکن شلدن اجرای قرارداد بطور کلی و بصلورت موقتی درمواد موضلوع غیر  اما

غییر اوضلاع و احوال با مقررات مواد اشلاره شلده از قانون مدنی  با اینکه نظریه ت  مورد اشلاره قرارگرفته اسلت.

غیر   غیرقابل کنترل بودن، های است نایی و شرایط و تغییرات از قبیل غیرقابل انتظار بودن،از حیث بروز حالت 

 بطوری حیث آثار با هم متفاوت هستند. اما از شباهت دارد  قابل اجتناب بودن و عدم انتساب حادثه به متعهد

به قوه قاهره یا فورق ماژور معروف اسللت موجب عدم مسللوولیت    شللده که اصللطالحاً یاد  که مقررات مواد

حالیکه اثر نظریه تغییر اوضلاع و  در  سلازدممکن میاجرای تعهد را غیر  حادثه بوجود آمده شلود ومتعهد می

تعهد در اثر تغییرات حاصلله  ممکن شلدن اجرای تعهد وعدم مسلوولیت متعهد نیسلت بلکه اجرای  احوال غیر

 دهد.امکان فسخ قرارداد یا تعدیل قرارداد را به متعهد می  مشکل شده است که نتیجتاً دشوار و

 نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران .3.1

مواردی را کله حوادث خلارجی و غیرقلابلل دفع منجر بله علدم انجلام    229و    227قلانون ملدنی ایران در مواد  

نماید، متخلف از انجام تعهد وقتی  مقرر می 227بینی کرده اسللت. در ماده  گردد پیشتوسللط متعهد میتعهد  

شلود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسلطه علت خارجی بوده اسلت که محکوم به تأدیه خسلارت می

ی که دفع آن خارج از حیطه ا، اگر متعهد به واسللطه حادثه229مربوم نمود. و به موجب ماده به او  توان نمی

اقتدار اوسللت نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسللارت نخواهد بود. در این دو ماده قانون  

ای خارجی و غیرقابل دفع و غیرمنتسلللب به اراده متعهد باعث عدم امکان اجرای  مدنی در مواردی که حادثه

خسللارت عدم انجام تعهد معاف کرده و تکلیف متعهد را  تعهد توسللط متعهد شللده اسللت متعهد را از تأدیه

بینی نشلده موجب دشلواری اجرای قرارداد و بهم خوردن تعادل  برداشلته اسلت اما در مواردی که حوادث پیش

و توازن اقتصلادی در قرارداد شلده اسلت بطور صلری  و وضلوح حکمی مقرر ننموده اسلت. لذا باید با بررسلی 

و با اسللتفاد از مبانی معاذیر قراردادی به این سللوال پاسللخی پیدا نمود که آیا در مواد مختلف قانون مدنی  

شلود باز هم متعهد از انجام صلورت بروز حوادثی که منجر به دشلواری و یا ضلرری شلدن اجرای تعهد می

در  شلود و یا از مسلوولیت ناشلی از تأخیر مبرا اسلت یا اینکه ضلرری شلدن اجرای تعهد، تأثیریتعهد معاف می

 شود.تعهدات متعهد نداشته و راهی برای فرار متعهد متعسریا مت رر از دشواری و ضرر نمی

یا تغییر  شودومواردی را که الزام متعهد به ایفای تعهد موجب مشقت او می،  قانون مدنی ایران در مواد متعدد

 ست.شود مورد بررسی قرارداده ااوضاع و احوال موجب کاهش ارزش عوض قرادادی می
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تواند متعهد له را مجبور متهد نمی" دارد:ماده مذکور مقرر می  قانون مدنی اسللت.  277یکی از این موارد ماده

تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقسام  ولی حاکم می  به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،

 "دهد.

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضلاع  " دارد:میقانون مدنی مقرر   652هم چنین در خصلوص عقد قرض ماده 

 "دهد.و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می

شللخصللی که طبق قرارداد متعهد بوده در موعد مقرر به   باشللدمورد که مربوم به وفای به عهد می دو هر در

دچار مشللقت و سللختی  ممکن اسللت از الزام به ایفای به موقع تعهد مطابق قرارداد   تعهد خود عمل نماید

در نظر گرفتن وضلللعیت  "تواند با  گذار مقرر نموده اسلللت که دادگاه میاز این رو قانون متعارف شلللود.غیر

مهلت عادله یا قرار اقسلام بدهد. شلاید بتوان گفت هدف قانونگذار از   "مطابق اوضلاع و احوال"  و "مدیون

وحرجی اسلت که ممکن اسلت از اجرای تعهد  جلوگیری از عسلر    ،مقرر نمودن چنین حکمی در مواد مذکور

تواند با  از این رو مقرر نموده که دادگاه می  متوجه متعهد گردد و او را دچار مشللقت و تنگدسللتی قرار دهد.

 در نظر گرفتن وضعیت مدیون و مطابق اوضاع و احوال مهلت عادله یا قرار تقسیط بدهد.

 نظریه تغییراوضاع واحوال درسایرقوانین داخلی .3.2

دگرگونی در  گردد هرچند قانونگذار ایران فسللخ قرارداد در اثر تغییر وبا بررسللی قوانین مختلف معلوم می

گردد که اوضلاع و احوال زمان انعقاد قرارداد را تجویز ننموده اسلت اما از این مقررات بوضلوع اسلتنبام می

بینی نموده و بلدان طریق از آثلار را پیش  دقلانونگلذار بلا این مفهوم نلا آشلللنلا نبوده بلکله در مواردی تعلدیلل قرادا

آور تغییرات نسلبت به متعهد کاسلته و سلعی در برقراری دوباره تعادل قراردادی و رفع عسلر  زیانبار و مشلقت 

در زیر به بررسللی این   مشللقت و زیان نامتعارف وارده به متعهد در اثر اجرای تعهد داشللته اسللت.  و حرج،

 پردازیم.مقررات قانونی می

 بینی تعدیل قرارداد در شرایط عمومی پیمان پیش-ف ال

انجامد عامل تغییرات سلریع در اوضلاع و احوال  ها بطول میهای بزرگ که اجرای پروژه سلالدر پیمانکاری

البته طرفین قرارداد معمو ً در این گونه قراردادها این  تورم اقتصلادی ناگزیر وجود دارد. پیمان و زمان انعقاد

رد بررسلی قرارداده و در قراردادهای خود شلرم تعدیل را قرارمی دهند. با این حال این موضلوع  عامل را مو 

های در خصللوص اجرای طرح1351بودجه سللال    در قانون برنامه و مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته و

ودجه را موظف به قانون مذکور سلازمان برنامه و ب 23عمرانی شلرم تعدیل را در نظر گرفته و بر اسلاق ماده  

چنین دارد: »سلازمان برای تعیین معیارها و اسلتانداردها و همماده مذکور مقرر می  تهیه آئین نامه نموده اسلت.

ای تهیه و پ  از تصللویب نامههای عمرانی، آئیناصللول کلی و شللرایط عمومی قراردادهای مربوم به طرح

های اجرایی  نماید و دسللتگاههای اجرایی ابالغ میگاه زم به دسللت هیأت وزیران، براسللاق آن دسللتورالعمل
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تحت عنوان شلرایط عمومی پیمان به تصلویب  1353این آئین نامه در سلال  باشلند..موظف به رعایت آن می

   مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. 1359های اجرایی ابالغ و در سال به دستگاه هیات وزیران رسیده و

 مقرر میدارد: 29راجع به تعدیل پیمان می باشد.ماده    30و29ررات مواددر شرایط عمومی پیمان مق

 های جدید، تعدیل نرخ پیمانتغییر مقادیر کار، قسمت  -29ماده  "

الف( در ضلمن اجرای کار، ممکن اسلت مقادیر درج شلده در فهرسلت بها و مقادیر من لم به پیمان تغییر کند. 

گردد، شلود و پ  از تصلویب کارفرما به پیمانکار ابالغ میه میتغییر مقادیر به وسلیله مهندق مشلاور محاسلب

پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان اسلت، به شلرم آنکه مبلغ ناشلی 

 از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.

صلورت وضلعیت قطعی مشلخص شلود، مقادیر کار بدون ب( در صلورتی که پ  از تکمیل کار و تصلویب 

آنکه از سلوی کارفرما کم شلده باشلد، نسلبت به مقادیر من لم به پیمان کاهشلی بیش از حد تعیین شلده در بند 

 ( داشته باشد، در این حالت نیز نرخ پیمان مالك عمل است.2)الف ل  

ود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرسلت  ج( اگر در چارچوب موضلوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شل 

درن  پ  از دریافت ابالغ مهندق بینی نشلللده اسلللت، پیمانکار باید بیبها و مقادیر من لللم به پیمان پیش

مشللاور، قیمت پیشللنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شللده، همراه با تجزیه قیمت، به مهندق مشللاور  

کار و مهندق مشللاور تعیین شللود و به تصللویب کارفرما برسللد، مالك تسلللیم کند. قیمتی که با توافق پیمان

شلود باید برحسلب هزینه اجرای کار در محل های جدیدی که به این صلورت تعیین میپرداخت اسلت قیمت 

 شود.های جدید اعمال میاجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه با سری پیمان به قیمت 

درصلد  10های جدید، عالوه بر آنکه تابع سلقف تعیین شلده در بند الف اسلت. نباید از قیمت د( جمع بهای  

 مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

شلللرایط عمومی پیملان مربوم بله تغییر ملدت پیملان اسلللت کله تعلدیلل قرارداد از حیلث ملدت اجرا    30ملاده  

تواند در خواست تمدید مدت مانکار میدر موارد متعددی پی 30باشد به موجب مقررات ماده تعهدات آن می

شرایط عمومی    29پیمان را بنماید یکی از این موارد تغییر مبلغ پیمان به لحاظ تغییر مقادیر کار به استناد ماده  

باشلد که در سلطور با  شلرح داده شلد با این توضلی  مختصلر که اگر مقادیر کار تغییر یابد به تبع آن  پیمان می

های اجرایی یا مشلخصلات د تمدید مدت پیمان را نیز درخواسلت نماید. تغییر اسلاسلی نقشلهتوانپیمانکار می

فنی، بروز حوادث قهری، وضلللع قوانین و مقررات جلدیلد کله در تغییرات اجرای کلار موثر بلاشلللد از جملله  

یمان یا  تواند موجب تغییر مدت پعواملی اسلت که به جهت تغییر در اوضلاع و احوال زمان انعقاد قرارداد می

 .به عبارت دیگر تعدیل در شرایط قرارداد پیمان شود

 1369بینی تغییر اوضاع و احوال در قانون کار مصوب پیش-ب
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مجمع تشلخیص مصللحت نظام تغییر اوضلاع و احوال اقتصلادی و در نتیجه تغییر  1369قانون کار  41ماده  

 دارد:ماده مذکور مقرر می .ها را در تعیین حداقل مزد کارگران مد نظر قرارداده است نرخ

شلللورای عالی کار همه سلللاله موظف اسلللت میزان حداقل مزد کارگران را برای نقام مختلف با توجه به "

 معیارهای ذیل تعیین نماید:

حداقل مزد کارگران با توجه به در صلد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلالمی ایران  (1

 شود.اعالم می

های کار محول شلده را روحی کارگزان و ویژگی بدون آن که مشلخصلات جسلمی و دحداقل مز (2

ای باشلد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسلط آن توسلط مراجع رسلمی دهد باید به اندازه مورد توجه قرار

 شود را تامین نماید.اعالم می

دی بین کارکارگر ومزد او در اثر تغییر قانونگذار در این قانون به این امر توجه داشللته اسللت که تعادل قراردا

کارگر و کارفرما در زمان  سایر عوامل بهم خورده و بایستی ترمیم و اصالح شود.  اوضاع و احوال اقتصادی و

وضللعیت اقتصللادی زمان انعقاد قرارداد و سللایر عوامل دخیل درتعیین مزد   نانعقاد قرارداد با در نظر گرفت

در آن زمان تعادل عرفی بین  انجام کار معین در زمان معین اقدام نموده بودند. نسللبت به انعقاد قرارداد برای

کار نیروی کار و مزد یا به عبارتی دیگر ارزش کار نیروی انسللانی بر قرار بوده بعداز انعقاد قرارداد و پ  از 

  بینی انونگذار پیشگذشلتن مدتی معین دراثر تغییرات اقتصلادی و سلایر عوامل این تعادل از بین رفته اسلت و ق

به همین منظور تعدیل مزد کارگر را بر اسلاق نرخ تورم اعالمی   نموده که این تعادل دوباره باید برقرار شلود.

 از طرف بانک مرکز ی مقرر نموده است تا بدان طریق تعادل دگرگون شده قرارداد را دوباره بازگرداند.

 1356قانون روابط مالک و مستاجر مصوب  -ج

به درخواسلللت   قانون مذکور قانونگذار بر اسلللاق ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعدیل اجاره بها را 4ه  در ماد

رسلد بنظر می  موجر یا مسلتاجر از طرف دادگاه با جلب نظر کارشلناق به نرخ عاد نه روز مجاز دانسلته اسلت.

های  وجب تغییر در هزینهاین مصلوبه قانونی با این فلسلفه بوده اسلت که تغییر اوضلاع و احوال اقتصلادی م

قیمت کا ها و خدمات شلده و با گذشلت زمان و تغییر اوضلاع و احوال در این گذر زمان تکیه بر  زندگی و

 های قراردادی قبلی منطقی به نظر نرسد.قیمت 

دت داند که مای که باید به آن اشاره کرد این است که قانونگذار تعدیل اجاره بها را در صورتی جایز مینکته

تواند با پرداخت اجرت الم ل معادل  چون بعد از انق لاد مدت اجاره مسلتاجر می قرارداد خاتمه یافته باشلد و

خاتمه یافته از ملک اسلتفاده کند اما بدلیل تغییر اوضلاع اوضلاع و احوال این اجاره بها    اجرت المسلمی قرارداد

ترقی یا تنزل   تواند به اسلتنادموجر یا مسلتاجر می" نماید که:دیگر عاد نه نخواهد بود به همین دلیل مقرر می

هزینه زندگی درخواسلت تجدیدنظر نسلبت به میزان اجاره بها را بنماید مشلروم به اینکه مدت اجاره منق لی  

شللده و از تاریخ اسللتفاده مسللتاجر از عین مسللتاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل  
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دادگاه با جلب نظر کارشلناق اجاره بها را به نرخ عاد نه روز  سله سلال گذشلته باشلد. اجاره بها صلادر شلده

قلانون ملذکور قلانونگلذار مسلللتلاجر را بله پرداخلت اجرت الم لل پ  از  11ملاده   7در بنلد   "تعلدیلل خواهلد کرد.

نموده   انق للای مدت و یا فسللخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک،به میزان اجرت المسللمی مکلف

اسلت. نظر به اینکه از زمان انق لای مدت اجاره یا فسلخ آن تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک ممکن اسلت  

های متمادی بطول انجامد و مبلغ اجرت المسللمی با وضللعیت جدیدی که در اثر تغییر ارزش پول و سللال

تعدیل اجاره بها را  4در ماده آید خیلی کمتر از قیمت عادی روز باشللد قانونگذار  شللرایط جدید بوجود می

چنین تعهد مسلتاجر به تخلیه عین مسلتاجره ممکن اسلت به لحاظ کمبود مسلکن که بینی نموده اسلت. همپیش

تواند یکی از مصادیق تغییر اوضاع و احوال محسوب شده و اجرای تعهد مستاجر را با مشقت و دشواری  می

قانون مدنی پ  از انق لای   494گردد، به موجب ماده  همراه سلازد موجب رفع حکم تخلیه عین مسلتاجره  

شللود و در نتیجه ادامه ح للور مسللتاجر در حین مسللتاجره بدون اذن و مدت اجاره عقد اجاره برطرف می

دارد قانون روابط موجر و مسلتاجر مقرر می 9رضلایت موجر بوده و موجب ضلمان مسلتاجر اسلت لیکن ماده  

ورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و در مواردی که دادگاه تخلیه ملک م

بنابراین قانوتگذار در این مقرره تواند مهلتی برای مستاجر قرار دهد.معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می

 قانونی نیز تغییر اوضاع و احوال را در نظر داشته است.

 1379قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  -د 

در دعاویی که  دارد:د رخصلوص تعهدات پولی مقرر می 1379قانون آئین دادرسلی مدنی مصلوب   522ماده  

مدیون امتنلاع از پرداخت نموده    موضلللوع آن دین و از نوع وجه رایو بوده و با مطلالبله داین و تمکن مدیون،

البه طلبکار  در صلورت تغییر فاحش شلاخص قیمت سلا نه از زمان سلررسلید تا هنگام پرداخت و پ  از مط

گردد دادگاه با رعایت تناسلب تغییر شلاخص سلا نه که توسلط بانک مرکزی جمهوری اسلالمی ایران تعیین می

 محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

ها بیان  عنوان تغییر شللاخص قیمت گذار تغییر اوضللاع و احوال اقتصللادی را که تحت در این ماده نیز قانون

با این توجیه که در صللورت پرداخت مبلغ    تعهدات قراردادی متعهد دانسللته اسللت.  نموده موجب تعدیل در

چون تغییر   اولیله دین در فرض تغییر شلللاخص قیمتهلا متعهلد تعهلد خود را به نحو کامل انجام نداده اسلللت.

یک طرف در اثر تغییر اوضلاع و احوال به ضلرر    و شلدهاوضلاع و احوال اقتصلادی موجب کاهش ارزش پول 

لذا تغییر اوضلاع و احوال بعداز انعقاد قرارداد در تعهدات قراردادی   شلود.دیگری بصلورت ناعاد نه دارا می

 موثر بوده و موجب تعدیل قرارداد شده است.

 آثار تغییر اوضاع و احوال برقرارداد در فقه و حقوق ایران  .4

یه تغییر بنیادین اوضلاع و احوال در حقوق اسلالم و ایران ناشلناخته نبوده دارای جایگاهی  اگر بسذیریم که نظر

ها برقرارداد را مشللخص نمائیم. در این زمینه سللوا ت اسللت، باید میزان و نحوه تاثیر تغییرات و دگرگونی
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ل فسخ قرارداد است؟  حل جبران ضلرر ناروای ناشلی از تغییر در اوضلاع و احواشلود. آیا راهمتعددی مطرح می

آیا متعهد که در اثر تغییر اوضللاع و احوال در اجرای قرارداد در شللرایط حرج و مشللقت قرار گرفته اسللت  

توانلد از ادامله انجلام تعهلد خودداری نملایلد؟ آیلا بلایلد در چنین مواردی حکم بله انحالل قرارداد داد؟ یلا می

ر حقوق و تعهدات طرفین در شللرایط جدید موجب تداوم  توان با تعدیل رابطه قراردادی و ایجاد توازن دمی

 رابطه قراردادی و حیات حقوقی قرارداد شد؟

شللود. هر یک از طرفین هدف از انعقاد هر قراردادی، بدسللت آوردن آثاری اسللت که از قرارداد ناشللی می

دنبال منافعی هسلتند که   قرارداد با انعقاد آن قصلد و تمایل خود را برای ایجاد رابطه حقوقی ابراز داشلته و به

 اند.قرارداد را به آن منظور منعقد ساخته

سلله عنوان تعلیق، تعدیل  تحت گذارد مطالب احوال برقرارداد می  برحسللب میزان تاثیری که تغییر اوضللاع و

 .شوداد مطالعه میوانحالل قرارد

 تعلیق اجرای تعهد  .4.1

چنانچه اوضللاع و احوال حاکم بر زمان عقد دچار دگرگونی بنیادی شللده و اجرای قرارداد را برای مدتی با  

های ایجاد دشلواری و یا ضلرر مواجه سلازد، اجرای قرارداد موقتاً معلق شلده تا مدت مذکور سلسری و حالت 

دهد. زیرا تزلزل در ارداد را نمیشلده برطرف گردد. الزام متعاقدین به اجرای مفاد عقد به آنها اجازه فسلخ قر

برد. علدم اجرای  معلامالت، نظم منطقی معلامالت و انتظلار طرفین از عقلد را برهم زده و ثبلات را از بین می

پذیر روابط قراردادی جز از راه انحالل بر مبنای تراضی دوطرف، یعنی اقاله و فسخ عقد به حکم قانون امکان

رداد عمل کنند. حال اگر بر اثر بروز حوادث غیرمترقبه اجرای قرارداد مشلکل نیسلت و طرفین باید به مفاد قرا

شلود، به حدی که الزام متعهد به انجام آن موجب عسلروحرج گردد و این حالت موقتی باشلد اجرای قرارداد 

ملانلد. بله عنوان م لال اگر  العلاده عملیلات اجرایی متوقف میبله حلاللت تعلیق درآملده و تلا رفع حلاللت فوق

پیملانکلاری طی یلک قرارداد پیملانکلاری تعهلد بله سلللاخلت سلللاختملانی نملایلد و در اثنلای انجلام تعهلد بلا بروز  

ای دگرگون کننده، اوضلاع و احوال زمان عقد تغییر یابد و قیمت مصلال  سلاختمانی با  رود به نحوی حادثه

ریزی دولت در یگر با برنامهکه اجرای قرارداد برای پیمانکار موجب ضلرر جبران ناپذیری شلود و از طرف د

جهت وارد کردن مصللال  و ملزومات سللاختمان وضللعیت مذکور کامالً موقتی و گذرا باشللد با معلق شللدن 

ها و رفع کمبودها جلوی ضلرر گرفته خواهد شلد. البته این در صلورتی اسلت که اجرای تعهد تا تنزل قیمت 

بوده باشللد و تاخیر در عملیات اجرایی باعث ضللرر  اجرای تعهد برای متعهدله در تاریخ معینی مورد توجه ن

توان حکم کرد.  وی نشلود. در غیر این صلورت به تعلیق اجرای تعهد جز با پرداخت خسلارت به متعهدله نمی

رسلللد حکم بله تعلیق در اجرای قرارداد در مواردی کله اجرای تعهلد برای متعهلدلله در تلاریخ معین بله نظر می

یکن اجرا در زمان تعیین شلده مطلوبیت بیشلتری داشلته اسلت با رویه ق لائی  بصلورت وحدت مطلوب نبوده ل

سلازگارتر اسلت. محاکم حقوقی در چنین مواردی معتقدند که متعهدله ابتدا بایسلتی الزام متعهد به ایفای تعهد  
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بوده کله   قراردادی ولو بلا تلاخیر را بنملایلد و چنلانچله تلاخیر در اجرای تعهلد قراردادی در اثر حوادث و عواملی

گیرد.  خارج از حیطه اقتدار و کنترل متعهد بوده پرداخت خسلارت هم در چنین مواردی مورد حکم قرار نمی

هر گاه شلرم در ضلمن عقد شلرم فعل باشلد اثباتاً یا نفیاً کسلی که ملتزم "قانون مدنی مقرر میدارد : 237ماده  

تواند به حاکم رجوع  تخلف طرف معامله میبه انجام شلرم شلده اسلت باید آنرا به جا بیاورد و در صلورت  

قانون مدنی در صللورتی که متعهد  229و  227و مطابق ماده    "نموده تقاضللای اجبار به وفای شللرم بنماید.

توان به او مربوم نمود ودفع حادثه  بتواند ثابت نماید عدم انجام تعهد به واسلللطه علت خارجی بوده که نمی

سلت محکوم به تادیه خسلارت نخواهد بود. لیکن اگر مانع موقتی بوده و ایفاد  خارج از حیطه اقتدار او بوده ا

تواند الزام متعهد به ایفای تعهد با زمان مقرر در قرارداد بصلللورت وحدت مطلوب نبوده باشلللد متعهدله می

 م نماید .تواند فسخ قرارداد را اعالتعهد را بخواهد هر چند خارج از زمان تعیین شده در قرارداد باشد و نمی

 تعدیل قرارداد .4.2

بدون شلک، نظریه تغییر اوضلاع و احوال در حقوق ما به عنوان قاعده عمومی به رسلمیت شلناخته نشلده اسلت. 

بینی بلا توجله بله اصلللل بله همین لحلاظ، قبول امکلان تعلدیلل قرارداد بر مبنلای حوادث خلارجی و غیرقلابلل پیش

توان به قانون مدنی( دشلوار اسلت. و به طور کلی، نمی 219و  10حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد )مواد  

 .(40، ص4)کاتوزیان،ج  شلروم نامتناسلب قرارداد بسردازد  دادرق اختیار داد که بر مبنای این نظریه به تعدیل

قرارداد قانون خصلوصلی متعاقدین اسلت که بنابر قاعده لزوم تبعیت عقد از قصلد، باید در هر شلرایط محترم و 

آور باشد. پ  هر گاه بعد از انعقاد قرارداد برحسب نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد از نظر  الزام

خود را طبق تعهد ندارد و متعهد باید تعهد  اجرای تعهد به ضللرر او تغییر کند، این امر هی  تاثیری در ایفای

(. بلدین ترتیلب هی  یلک از دو 72، ص3کلاتوزیلان، ج  246، ص1)جعفری لنگرودی، جقرارداد انجلام دهلد

 د و آثار و احکام آنرا تغییر دهد.ایت طرف دیگر در قرارداد تصرف کنتواند بدون رضطرف نمی

ماند چنان دسللت نخورده باقی میکند و همگاه تغییر نمیبا این حال نباید چنین پنداشللت که مفاد عقد هیچ

های جدید دوطرف یا  شلود که متن اصللی قرارداد تغییر کند و متناسلب با خواسلت عوامل گوناگون سلبب می

های اجتماعی و اقتصللادی گردد. حتی در بع للی موارد شللناسللایی مفاد قرارداد جز با بررسللی ضللرورت

دارد. بنابراین مفاد قرارداد ممکن اسلت به اختیار دوطرف یا درخواسلت یکی های احتمالی آن امکان نتعدیل

توان به از آنها و تصللمیم دادگاه یا به حکم قانون تعدیل شللود. لذا تعدیل قرارداد را به اعتبار سللبب آن می

 قراردادی، قانونی و ق ایی تقسیم کرد.

 اول:تعدیل قراردادی

 انجام پذیرد:تعدیل قراردادی ممکن است به دوصورت  

شلوند که اجرای قرارداد و ادامه آن با شلرایط اولیه امکان گاهی در جریان اجرای قرارداد متعاملین متوجه می

الح و تغییر قرارداد ممکن را تغییر و اصلالح نمایند. این اصل رسلند که شلرایط آنندارد. با همدیگر به توافق می
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شد یا از طریق افزودن بر بهای کا ها یا خدمت موضوع قرارداد است با کاستن از کیفیت کار یا میزان تعهد با

باشلد، به نحوی که تعادل اولیه بین عوضلین قرارداد در شلرایط جدید و اوضلاع و احوال موجود برقرار شلود. 

م الً در جریان سلاختن سلد موضلوع قرارداد، افزایش شدید دستمزد نیروی کار، هزینه تهیه مصال ، طغیان آب  

شلوند شلود و طرفین قرارداد متوجه میدیگری موجب افزایش سلنگین هزینه های اجرای تعهد می  و عوامل

که برای ادامه کار بایسللتی در شللرایط قرارداد تجدید نظر نموده و با اوضللاع و احوال تازه متناسللب سللازند. 

این گونله قراردادهلا و   کننلد.نفوذ و اعتبلارنویسلللنلد و آنرا تعلدیلل میاصلللالحیله یلا متممی برقرارداد اولیله می

ها مورد تردید نیسلللت در واقع تعدیل قرارداد همانند انعقاد آن با تراضلللی و توافق اراده طرفین اصلللالحیه

 قرارداده بوده است.

 دوم:تعدیل قانونی

های اجتماعی و اقتصادی و جلوگیری از بروز هرج و مرج گاهی قانونگذار به جهت رعایت بع ی مصلحت 

کند و با تصلرف در قلمرو خواسلت  امعه، مسلتقیماً در تعدیل برخی از قراردادها دخالت مینظمی در جو بی

مشلترك دو طرف مفاد تراضلی را با اوضلاع و احوال جدید منطبق و آن را به نحو عاد نه اصلالح و یا تکمیل 

کنلد م لل مورد کنلد. در بع لللی موارد قلانونگلذار خود بطور مسلللتقیم در متعلادل کردن قرارداد ملداخلله میمی

کلیه    "که مقرر داشللته: 1358آبان   7بهای واحدهای مسللکونی مصللوب مندرج در ماده واحده تقلیل اجاره

های اسلتیجاری که به عنوان محل مسلکونی به اجاره واگذار شلده و مسلتاجر از عین مسلتاجره  بهای خانهاجاره

گاهی با    "شلود.درصلد تقلیل داده می  20شلمسلی 1358کند، از تاریخ اول آذر  به صلورت مسلکن اسلتفاده می

تاکید بر اجرای قانون جدید از اجرای احکامی که در ارتبام با قراردادهای اجاره قبلی صللادر شللده اسللت  

به  یحه قانونی نحوه تخلیه سلاختمانهای اسلتیجاری  الحاقی   1358/ 8/ 29ب کند. تبصلره مصلو جلوگیری می

آراد صلللادره از محاکم   "دارد:ای دولتی در این زمینه مقرر میها و شلللرکتها و سلللازمانهبوسلللیله وزارتخانه

مبنی بر تعدیل مال ا جاره علیه   1356قانون روابط موجر و مسلتاجر مصلوب  4دادگسلتری که به اسلتناد ماده 

صلادر شلده  1357بهمن ماه سلال  22دولت یا موسلسلات و سلازمانهای دولتی و شلرکتهای وابسلته بعد از تاریخ 

دادگاه مکلف اسلت با جلب نظر  قاضلای مسلتاجر موقوف ا جراسلت...اجرا درنیامده باشلد، به ت و به مرحله

بدین ترتیب   "کارشللناق حکم صللادره را با تعیین اجاره بهای عاد نه اصللالح کند. این حکم قطعی اسللت.

ا به سللود های پیشللین رکاهش پیدا کرده اسللت، اجاره 58دید اجاره بهای امالك در سللال قانونگذار که می

 (.79و 78، ص3گیرد)کاتوزیان، جکند و اثر حکم را نیز نادیده میدولت تعدیل می

 سوم:تعدیل ق ائی

 یکی از حقوقدانان در تعریف تعدیل ق ائی گفته است:
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شلود که دادرق با اسلتناد به »تعدیل ق لائی که در امکان آن گفتگو و تردید فراوان اسلت. به موردی گفته می

ومتناسلب با شلرایط   عدالتی و ضلرر یکی از دو طرف، مفاد قراردادراتعدیلا جلوگیری از بیشلرایط ضلمنی ی

 (.73، ص3سازد)کاتوزیان، جمی

بر اسلاق این تعریف مبنای تعدیل قرارداد توسلط دادرق، اسلتناد به شلرم ضلمنی موجود در عقد و یا ضلرر 

گرفته شللود که اگر تعدیل قرارداد  یکی از دو طرف عقد اسللت. ممکن اسللت به تعریف مذکور این اشللکال

مبتنی بر شلرم ضلمنی باشلد منشلا اعتبار آن قصلد و اراده مشلترك دو طرف اسلت و در این صلورت تعدیل،  

شلود، حکم اولی قرارداد اسلت نه و حکمی که بر اسلاق آن تعدیل انجام می ،قراردادی خواهد بود نه ق لائی

جهت توجیه نظریه تغییر اوضاع و احوال نشانگر آن هستند که حکم ثانوی. در حالیکه مبانی ارائه شده دیگر  

ای اسللت که بنا به مصللال  با تر از اراده طرفین ،عقدو تعهدات ناشللی از آن را تعدیل ق للائی، حکم ثانویه

 دهند.تحت تاثیر قرار می

و به اگر قانونگذار به موجب حکم کلی "حقوقدان دیگری در توصللیف تعدیل ق للائی چنین گفته اسللت. 

بینی به عنوان یک قاعده، به قاضی اجازه تجدید نظر در قراردادی که تعادل آن بر اثر یک حادثه غیرقابل پیش

 .(207)حسین آبادی، ص"بدهد، از نوع تعدیل ق ائی است  هم خورده است را

 عریف کرد.توان تعدیل ق ائی را به این صورت تبا توجه به تعاریف بیان شده و اشکا ت وارد بر آنها می

تعدیل ق لائی عبارت اسلت از این که قاضلی به اسلتناد حکمی کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری  

داده و یا با اسللتنبام از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شللده مفاد قرارداد منعقده بین افراد را 

 احوال مورد بازبینی و تغییر قرار دهد. پ  از نابرابر شدن تعهدات آنها در اثر تغییر اوضاع و

 انحالل قرارداد .4.3

توان اشلاره کرد و مورد بررسلی قرار به انحالل قرارداد به عنوان یکی از آثار تغییر بنیادین اوضلاع و احوال می

ما و فقه اسللالمی به انفسللاخ قرارداد نامبرده   داد. انحالل ممکن اسللت قهری باشللد که از آن در زبان حقوقی

 شود.است؛ و ممکن است ارادی باشد که موجب ایجاد حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد می شده

در حقوق ایران حکم به انحالل قهری قرارداد در صلورت دشلوار شلدن اجرای تعهد در اثر تغییر اوضلاع و 

بینی اجرای  شباشلد شلاید در بدو امر چنین بنظر رسلد که سلخت شلدن غیرقابل پیاحوال چندان قابل دفاع نمی

قرارداد به عنوان منتفی شلدن موضلوع قرارداد تلقی شلده و چنین توجیه شلود که موضلوع قرارداد با لحاظ 

شلرایط و وضلعیتی که به هنگام انعقاد قرارداد داشلته مورد توجه متعاقدین بوده اسلت نه صلرف ماهیت و ذات 

بینی شرایط و خصوصیات  قابل پیشآن بدون خصوصیات و چگونگی اجرای آن، و در صورت دگرگونی غیر

ای که مورد نظر طرفین بوده منتفی و غیرممکن شلده اسلت. که نتیجه آن، در حقیقت موضلوع قرارداد به گونه

رسلیم که این نظر قابل دفاع  آن انحالل خودبخودی قرارداد اسلت.اما با بررسلی دقیق موضلوع به این نتیجه می

گیرد، ذات موضلوع  د قرارداد به عنوان موضلوع مورد لحاظ طرفین قرار میباشلد. زیرا آنچه به هنگام انعقانمی
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شلود و در اراده اسلت و خصلوصلیات و شلرایط اجرای موضلوع عرفاً و عادتاً جزد موضلوع قرارداد تلقی نمی

موضلوع در شلرایط موجود به هنگام تشلکیل عقد، با موضلوع در شلرایط حادث دیگر، مغایر شلمرده   ،طرفین

توان گفت قرارداد اجرای آن را سلخت و پرهزینه کرده باشلد. لذا نمی  ،چند که دگرگونی شلرایط شلود. هرنمی

،  3شلللود)شلللهیدی، جاع و احوال خودبخود منفسلللخ میبینی در اثر تغییر اوضللل با دگرگونی غیرقابل پیش

 (.143ص

حقوقی شللناخته  رسللد هر چند پیدا کردن عنوان خاص برای مسللائل حقوقی جدید در بین نهادهای بنظر می

توان با وحدت مالك از شلرایط نهادهای حقوقی شلناخته شلده احکام آنها را به شلده ضلرورتی ندارد، و می

الوصلف شلرایط خیارغبن اصلطالحی که به زمان انعقاد قرارداد مربوم  نهادهای حقوقی جدید تسلری داد. مع

ی در اثر تغییر بنیادین اوضللاع و احوال  شللود در خصللوص موردی که بعد از انعقاد قرارداد تعادل قراردادمی

توان به اسلتناد آن به فسلخ قراردادی که در اثر تغییر شلرایط سلخت و دگرگون شلده اسلت وجود دارد و می

و   م داد. این راه حل با روح قوانینشلود حکدشلوار شلده و موجب ضلرر نامتعارف برای یکی از طرفین می

 جمع عدالت سازگارتر است.
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