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 خالصه

كه به عنوان استثناء بر اين  يكي از معاذيريليكن خلف از اجراي تعهد است. تمانع كرده، را تأمين  قرارداديامنيت و استواري روابط  ،اصل الزام قرارداد

را دشوار، پر هزينه و غير متعارف  آنرا بر هم زده، اجراي  قرارداداست كه تعادل اقتصادي قرارداد  "2تغيير اوضاع و احوال"شود،  اصل محسوب مي

شرايط تحقق و  ،مباني، اي صورت گرفته، شناساندن نظريه تغيير اوضاع و احوال اين پژوهش كه به روش كتابخانهاز هدف كند.  اما غير ممكن نمي ،كرده

كنوانسيون و  ، اروپاييبعضي از كشورهاي اسالمي داشته و يمباني فقه ليكن تصريح نشده،ايران قوانين در اين نظريه راهكارهاي برخورد با آن است. 

گيري و خارج از اراده  بيني، غير قابل پيش تغيير اوضاع و احوال، ضرري شدن اجراي تعهد، غير قابل پيشاند. از جمله شرايط تحقق  پذيرفتهآن را وين 

  قرارداد، راهكارهاي برخورد با اين تغييرات است.تعديل، تعليق، انحالل و فسخ متعهد بودن تغيير است. 

 

 
 تعديل، انحالل، فسخ شرط ضمني، تغيير اوضاع و احوال، كلمات كليدي: 

 

 

 مقدمه: .1
آور  ت اراده و تابعيت قرارداد از قصد مشترك دو طرف، اين است كه مفاد قرارداد مانند قانون خصوصي طرفين، بايد محترم و الزامييكي از نتايج اصل حاكم

دارد:  رر ميقانون مدني مق 212. ماده تغيير يا تعديل قرارداد را نداردگذار نيز حق  قرارداد را تغيير دهد، قانونشرايط تواند  باشد. نه تنها يكي از طرفين نمي

با  ."االتباع است، مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود مقام آنها الزم عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم"

شود شرايط قرارداد يا  اختياري و اجباري سبب ميشود. عوامل گوناگون  كند يا تعديل نمي گاه تغيير نمي وجود اين نبايد چنين پنداشت كه مفاد قرارداد هيچ

هر قراردادي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال زمان خود از جمله شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، سود و زيان  تعهدات هر يك از طرفين تغيير نمايد.

شده، انجام تعهدات را  بيني نمي اوضاع و احوالي كه در هنگام انعقاد قرارداد پيششود. اما گاه تغيير شرايط و  قرارداد و ساير عوامل مؤثر، منعقد و مبادله مي

زند و عدالت را  كند، به نحوي كه تعادل قرارداد را به هم مي براي يكي از طرفين يا هر دو طرف قرارداد خيلي سنگين و دشوار نموده يا موجب ضرر فاحش مي

 مورد حقوقي، عمل يا قرارداد يك وقوع زمان در كه شرايطي دگرگوني"شود:  اين گونه تعريف مي "قرارداد احوال و اوضاع تغيير"لذا كند.  مخدوش مي

 يا بوده كشور در...  و اقتصادي اجتماعي، سياسي، شرايط شامل تواند مي شرايط اين[. 1] "دهد مي تشكيل را قرارداد اساسي مبناي و بوده طرفين قصد و توجه

شود كه آيا التزام به تعهدات ناشي از قرارداد، بستگي به ثبات و بقاي شرايط  ها مطرح مي حال اين پرسش .باشد آن زيان و سود جمله از قرارداد، خود به مربوط

                                                           
 مهندسي و مديريت ساخت ارشد  كارشناس.  1

2. Change of Circumstances 
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و بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي آن، به قرارداد و اوضاع و احوالي دارد كه قرارداد در آن فضا و موقعيت منعقد شده است؟ آيا تغيير اوضاع و احوال 

تواند از الزام متعهد به انجام تعهدات خود بكاهد؟  اي را متوجه يكي از طرفين قرارداد نمايد، بر خالف قصد مشترك آنها نبوده و نمي نحوي كه خسارت عمده

  نمايد؟اد را از انجام تعهد معاف آيا شرايطي وجود دارد كه در صورت تحميل بر قرارداد، يك طرف يا طرفين قرارد

 
 

 مباني نظريه تغيير اوضاع و احوال: .2

 

كند. به موجب اين اصل  استواري روابط حقوقي را تأمين ميو اصل لزوم يا الزامي بودن قرارداد يكي از اصولي است كه در دنياي امروز پذيرفته شده و امنيت 

هدات قرارداد سر باز زند يا اقدام به فسخ قرارداد نمايد. با وجود اين، يكي از معاذيري كه به عنوان استثناء بر تواند از اجراي تع هيچ يك از طرفين قرارداد نمي

1بيني نظريه عدم پيش"است كه در فرانسه به  "تغيير اوضاع و احوال قرارداد"آيد،  اصل لزوم يا الزامي بودن قراردادها به شمار مي
 "بيني نشده حوادث پيش"يا  "

كه از  "قاعده الضرر"و  "قاعده نفي عسر و حرج" ،اند. در حقوق اسالم تعبير كرده "غبن حادث"معروف است و برخي از استادان حقوق ايران از آن به عنوان 

، اما آن را راحت قانوني نداردصدر حقوق ايران تغيير اوضاع و احوال  قرار گيرد.نظريه اين تواند مبناي پذيرش  ميقواعد مهم فقهي است و مستند قرآني دارد، 

بنابراين  "تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. كس نمي هيچ": كند قانون اساسي مقرر مي 04اصل  است.  رد نكرده

 [. 2پذيرفت ]نظريه تغيير اوضاع و احوال را توان  ضمني قرارداد، ميا با استناد به شرط قانون اساسي( ي 04)اصل راساس قاعده نفي عسر و حرج و قاعده الضرر ب

  :قرارداد 2.  شرط ضمني1.2
گمان با مفاد آن پيوند دارد، خواه به صراحت در عقد بيان شود )شرط صريح( يا از طبيعت  شود. شرط ضمن عقد بي به طور معمول شرط در ضمن عقد واقع مي

هاي خود را از قرارداد و اوضاع و احوال حاكم  توانند كليه خواسته گاه نمي طرفين قرارداد هيچ[. 3طور ضمني استنباط شود ]عقد و عرف و عادت و قانون به 

آن، بسياري از موارد از بر آن در متن قرارداد بياورند و نيازي نيز به ذكر همه آنها ندارند. فهم متعارف و برداشت عرفي از قرارداد و اوضاع و احوال حاكم بر 

هاي انجام تعهد و موارد ديگر را كه به عرف يا قانون ارجاع داده شده  ، پرداخت ثمن با پول رايج، هزينهطرفين قراردادمحدوده الزامات جمله تعادل قرارداد، 

 به باشد  آن منصرف هم تصريح بدون عقد كه طوري به عادت و عرف در امري بودن متعارف": دارد مي مقرر مدني قانون 222 ماده[. 2كند ] است، روشن مي

 جزء باشد نشده تصريح معامله در اگرچه آنها امثال و چرخ آچار و جك زاپاس، چرخ مانند آن يدكي لوازم كه ماشين فروش مانند. "است عقد در ذكر منزله

  .[0] بدهد مشتري به را آنها بايد فروشنده و است مبيع

رود كه به حكم عقل يا قانون يا عرف، الزمه مفاد توافق يا طبيعت قرارداد است. در موردي كه شخص تعهد به انجام  شرط ضمني براي اموري به كار مي          

ي اين شرط ضمني براي مثال قرارداد مربوط به انتقال ملك، دارا"گويند به طور ضمني تعهد به فراهم نمودن مقدمات آن نيز كرده است.  كند، مي كاري مي

 [. 3] "و دفاتر را امضاء كندحاضر شده است كه مالك ماليات ملك را بپردازد و در دفتر اسناد رسمي 

به طور مقصود از شرط ضمني در خصوص تغيير اوضاع و احوال اين است كه طرفين قرارداد به هنگام انعقاد آن، به تعادل نسبي قرارداد نظر داشته و           

[. به عبارت ديگر هر يك از طرفين قرارداد 2و مندرجات آن قابل تغيير باشد ] قرارداداند كه در صورت تغيير اساسي اوضاع و احوال،  ط كردهضمني شر

ذكر تعادل دهد تا عوض متعادل آن را بگيرد و اصوالً تراضي طرفين بر همين اساس و مشروط به همين شرط است. بنابراين نيازي به  تعهدي را به ديگري مي

 [. 6است ]ه و اين تعادل همراه با قرارداد در متن قرارداد نبود تعهدات طرفين

 تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران: .2.2
هر " كند: قانون دريايي ايران مقرر مي 172بيني شده است. ماده  قانون دريايي امكان تجديد نظر در قرارداد پيش 172در حقوق داخلي ايران، تنها در ماده 

كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تأثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادالنه باشد، ممكن است به تقاضاي هر يك از  قراردادِ

پذيرفته نشده، ولي موادي وجود در قانون مدني ايران و قوانين ذيربط ديگر، اين نظريه در ماده خاصي  ."طرفين به وسيله دادگاه باطل و يا تغيير داده شود . . .

 اين موارد عبارتند از: [. 7] اند  اند و با نظريه تغيير اوضاع و احوال از يك سرچشمه سيراب شده دارد كه براساس تعديل قرارداد براي حصول عدالت تدوين شده

تواند با توجه به وضعيت  تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي متعهد نمي"كند:  قانون مدني مقرر مي 277ماده  -1

                                                           
1. La Theorie de L’imprevision  

2. Implied Condition 
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ه پرداخت دين در رسد كه اجبار متعهد ب . قسمت دوم اين ماده مربوط به مواردي است كه دادرس به اين نتيجه مي"مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد

نكته مهم در اين قانون آن است كه وضعيت مديون در كند و اين شرايط متناسب با وضعيت و قدرت مالي او نيست.  موعد مقرر، وي را دچار ضيق و فشار مي

بي داشته باشد، اما شرايط او در موعد زمان اداي دين، مالك قرار گرفته است. بنابراين ممكن است مديون قبل از فرا رسيدن مهلت انجام تعهد، وضعيت مطلو

مديون بر تغيير شرايط را ناديده هرگونه اقدام يا عدم اقدام شود. همچنين قانون تأثير  اي است كه انجام تعهد باعث سختي و فشار بسيار مي اداي دين به گونه

باشد. بنابراين تعديل شرايط قرارداد و  تغييرات ناشي از اقدامات وي نمي گونه قصوري نداشته يا گرفته است، در حالي كه در تغيير اوضاع و احوال متعهد هيچ

 . استشود، نسبت به اين ماده قانوني اولي  هماهنگ نمودن آن با تغيير اوضاع و احوال زمان قرارداد كه باعث دشواري بسيار و ضرر فاحش براي متعهد مي

در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار "ارد: د قانون مدني كه در خصوص قرض است، مقرر مي 622ماده  -2

رابر . بنابراين چنانچه مقترض در موعد پرداخت قرض، توانايي پرداخت نداشته باشد و يا از پرداخت آن دچار عسر و ضيق و تنگدستي شود، حاكم ب"دهد مي

 [.2دهد ] مياوضاع و احوال براي وي مهلت يا اقساطي قرار 

قانون  1134قانون روابط موجر و مستأجر در خصوص مهلت دادن به مستأجر در صورت عسر و حرج وي و ماده  2توان به ماده  از اين قبيل همچنين مي -3

 .در خصوص طالق زوجه با اذن حاكم شرع در صورت عسر و حرج زوجه در دوام زوجيت اشاره نمود 1374مدني اصالحي 

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور: هاي معاونت برنامه و ساير بخشنامه تيپتغيير اوضاع و احوال در قراردادهاي . 2.2

يكي از وضع قوانين و مقررات جديدي كه در تغيير مدت اجراي كار مؤثر است را به عنوان [، 8شرايط عمومي پيمان سه عاملي ] 34از ماده  8-بند الف الف.

شود و چنانچه تغيير قوانين باعث دگرگوني در قرارداد  هر قراردادي با توجه به قوانين جاري تنظيم مينمايد. به طور طبيعي  مطرح ميداليل تمديد مدت پيمان 

مقررات را به عنوان يكي از مصاديق تغيير لذا شرايط عمومي پيمان، تغيير در قوانين و  شود، بايد آثار آن به صورت تعديل يا هرگونه تغيير ديگر اعمال شود.

   بيني نموده است. اوضاع و احوال پذيرفته، ليكن تنها تمديد مدت پيمان را براي آن پيش

منظور مبلغ پيمان بايد با "اين فصل آمده است:  7-13[، به تغييرها و اصالحات قرارداد اختصاص دارد. در بند 2از قرارداد همسان طرح و ساخت ] 13فصل  ب.

اي كه در نتيجه تغيير قوانين كشور ) از جمله وضع قوانين جديد و لغو يا اصالح قوانين موجود (، يا تفسير اين قوانين از  نمودن هرگونه افزايش يا كاهش هزينه

، در اين اساس . بر"ارد، اصالح شودسوي دستگاه قضايي يا مراجع رسمي دولتي كه پس از تاريخ پايه بر اجراي تعهدهاي پيمانكار، طبق پيمان تأثير بگذ

 هاي مربوط خواهد بود. ل هزينه اضافي شود، محق به تمديد مدت و دريافت هزينهيصورتي كه پيمانكار به علت تغييرهاي ياد شده، دچار تأخير و تحم

هايي  رات كه به طور مستقيم باعث تأخير در انجام بخش[، تغيير قوانين و مقر14) كليد در دست ( ] EPCهاي  شرايط عمومي پيمان 60از ماده  0-1-60بند  ج.

وقوع ساير عوامل و  ،EPCهاي  از شرايط عمومي پيمان 8-1-60است. همچنين بند ي افزايش مدت پيمان در نظر گرفته از كار شود را به عنوان عاملي برا

داند. اگرچه در اين بندها هيچ  اجراي كار شود را عاملي براي تغيير مدت پيمان مي بيني كه ناشي از قصور پيمانكار نبوده و باعث تأخير در شرايط غير قابل پيش

، افزايش يا 30از ماده  2-30بيني نكرده است، ليكن براساس بند  هاي اضافي پيمانكار ناشي از تغيير قوانين يا وقوع شرايط غير قابل پيش اي به جبران هزينه اشاره

شود. اين موضوع  هاي جديد، به حساب بستانكاري يا بدهكاري پيمانكار منظور مي ق دولتي يا وضع عوارض و مالياتكاهش عوارض، ماليات و ساير حقو

 جبران است.بيني ديگر كه باعث تغيير در قيمت قرارداد شود، قابل  دهد، تغيير ساير قوانين و مقررات و همچنين هرگونه تغيير غير قابل پيش نشان مي

باشد. با اجراي اين  ها مي نهاتغيير در قوانين و مقررات به عنوان يكي از مصاديق تغيير در اوضاع و احوال قرارداد، اجراي قانون هدفمندسازي يارنمونه بارز  . ه

اي اضافي مواجه شد. لذا به ه هاي انرژي، قراردادهايي كه قبل از ابالغ اين قانون، با قيمت مقطوع مبادله شده بود، با افزايش هزينه قانون و اصالح قيمت حامل

هاي انرژي در  نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل"با موضوع  1/2/1321را در تاريخ  30603/144دنبال ابالغ اين قانون، هيئت وزيران بخشنامه شماره 

ها را جبران نمايد. همچنين پس از افزايش نرخ  ي يارانههاي اضافي تحميل شده بابت ابالغ قانون هدفمندساز ابالغ نمود تا بتواند هزينه "هاي فاقد تعديل پيمان

هاي  را در تاريخ 23420/22و  84776/144شماره  هاي افزايش در قراردادهاي با قيمت مقطوع، بخشنامهاين ، به منظور جبران آثار 1321ارز در سال 

 . شدابالغ  "هاي فاقد تعديل ننحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيما"با موضوع  23/46/1322و  11/14/1321

 تغيير اوضاع و احوال در فقه اسالمي:. 2.2
يكن در اينجا تنها به همان طور كه قبالً اشاره شد، قاعده نفي عسر و حرج و قاعده ال ضرر از مباني پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال قرارداد در فقه است. ل

 شود: روايتي از معصوم )ع( اشاره مي

دهد. برطبق اين روايت كه  ع( روايتي نقل شده است كه به شكل جالب توجهي عنايت به تأثير تغيير شرايط و اوضاع و احوال را نشان ميامام صادق )از           

وست و سر شتر شريك كرد. از هارون بن حمزه غنوي نقل شده است، مردي شتر مريضي را به ده درهم خريد و شخص ديگري را در برابر دو درهم در برابر پ
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) و طرف ديگر به دليل سالم شدن شتر و قابل استفاده بودن آن،  ولي آن شتر خوب شد و قيمتش به هشت دينار رسيد. شريك تقاضاي سر و پوست شتر كرد

شده، مالك خمس قيمت شتر است. كسي كه به دو درهم در پوست و سر شتر شريك ". نظر امام صادق )ع ( را خواستند. آن حضرت فرمود: مخالفت كرد(

خواهم، از او نبايد پذيرفته شود و او چنين حقي ندارد، زيرا اين امر ضرر زدن است. وقتي خمس قيمت شتر به او  اگر بگويد من همان پوست و سر شتر را مي

 بوده است. به طرف مخالف  ، به معناي ضررذبح شترو  در اين روايت با سالم شدن شتر، شرايط تغيير كرده [.11، 7] "داده شود به حق خود رسيده است

  :1تغيير اوضاع و احوال در كنوانسيون وين .2.2
ن مصر، سوريه، ليبي، پذيرش قاعده تغيير اوضاع و احوال در قوانين كشورهاي توسعه يافته مانند آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئيس و در ميان كشورهاي اسالمي چو

وانسيون وين قانون كندي، ميال 1262عراق و الجزاير از يك سو و توسعه مناسبات اقتصادي و معاهدات در عرصه جهاني از سوي ديگر، باعث شد كه در سال 

2تغيير بنيادين اوضاع و احوال"
تغيير بنيادين "ميالدي( در مبحث  1262كنوانسيون وين ) 62باشد، به تصويب برساند. ماده  را كه مورد قبول اكثر كشورها مي "

 :[12] و احوال استناد كرد، مگر در صورت تحقق شرايط زيرتوان به تغيير اوضاع  براي فسخ يا انصراف از يك معاهده، نمي"دارد:  مقرر مي "اوضاع و احوال

 الف. اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسي تغيير كند. 

 بيني نشده باشد. هاي متعاهد پيش ب. تغيير اوضاع و احوال، از طرف دولت

 معاهده باشد.ج. حفظ و بقاي اوضاع و احوال موجود، مبناي اساسي تراضي دو طرف 

   "د. تغيير اوضاع و احوال، حدود قلمرو تعهدات يك طرف را به طور اساسي دگرگون سازد.

 

 

 شرايط تحقق تغيير در اوضاع و احوال قرارداد:  .2
 

نمايد و در نتيجه در التزام يا عدم التزام به قرارداد و انجام تعهدات توسط متعهد تأثير  تغيير اوضاع و احوال كه اجراي قرارداد را براي متعهد به غايت دشوار مي

اين خالصه بر قرارداد حاكم شده است. توان گفت كه شرايط تغيير اوضاع و احوال  گذارد، خود نيز داراي خصوصياتي است كه تنها با تحقق تمام آنها مي مي

 است. و توضيحات آن ارائه شده آمده  (1)در شكل  خصوصيات

 

 
 ( شرايط تحقق تغيير اوضاع و احوال قرارداد1شكل )

 

اين شرط به قدري روشن و بديهي است كه شايد نيازي به ذكر بيني نشده باشد.  تغيير اوضاع و احوال )يا علل وقوع آن( در قرارداد پيش -الف

بيني و بيان كرده و انجام تعهد را با  آن به عنوان يكي از خصوصيات نباشد؛ زيرا وقتي كه طرفين وجود نوع مشخصي از تغيير اوضاع و احوال را در قرارداد پيش

تواند از طرف متعهد به عنوان تغيير اوضاع و احوال  هزينه گزاف در اجراي تعهد باشد، نميكنند، اين تغيير هر چند موجب سنگيني و صرف  وجود آن تعهد مي

 مطرح و مورد استناد قرار گيرد. 

اي اساسي و بنيادي باشد كه اجراي قرارداد را براي يكي از طرفين بسيار دشوار  به گونه تغيير اوضاع و احوال )يا علل وقوع آن( -ب

طرفين قرارداد به طور متعارف و با توجه به تغييرات معمول در اوضاع و احوال قرارداد از جمله تغيير معمول در ل تصور نمايد. و توأم با ضرر غير قاب

ه و به رداد نمودها و نرخ تورم، تأثير سياست دولت در اقتصاد، قوانين و مقررات مربوطه، موانع و مشكالت معمول در اجراي قرارداد، اقدام به انعقاد قرا قيمت

                                                           
1. Vienna Convention on the Law Treaties 

2. Fundamental Change of Circumstances 
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شوند. حال اگر تغييرات آن چنان باشد كه از حد متعارف خارج شده و به طور كلي متفاوت از آن اوضاع و احوالي باشد كه قرارداد در آن  آن متعهد مي

شود تغييرات  ميل نمايد، گفته ميشرايط منعقد شده است و اجراي قرارداد را براي يكي از طرفين بسيار دشوار نموده و هزينه و ضرر غير قابل تصور را به او تح

 [. 2داد ] اساسي و بنيادي است، به نحوي كه اگر چنين تغييراتي در هنگام انعقاد قرارداد براي وي قابل تصور بود، هرگز تن به چنين قراردادي نمي

 [:2گيرند به شرح زير است ] عواملي كه براي تشخيص اساسي بودن تغييرات مد نظر قرار مي          

هر قدر مبلغ قرارداد بيشتر باشد، تغييرات و دگرگوني بيشتري الزم است تا بتوان آنها را اساسي و بنيادي دانست. براي : ميزان تعهدات طرفين و مبلغ معامله -

شود، تغييرات بنيادي نخواهد  مان ميمثال در قراردادي كه مبلغ آن صد ميليارد تومان است، تغييراتي كه باعث افزايش هزينه متعهد به ميزان چند ده ميليون تو

 كند. بود. به طور طبيعي، چنين شرايط را عرف تعيين مي

آمده  شرايط پيش ،باشد. به عبارت ديگر معيار تشخيص به هم خوردن وضعيت اقتصادي قرارداد نوعي است و وضعيت شخص متعهد، معيار سنجش نمي -

 متعارف نمايد.  بايد نوعاً چنان متعهدي را دچار مشقت و سختي غير

شود. اگر اجراي قرارداد باعث فشار نامتعارف بر متعهد شود و خسارتي بيش  تر شدن اجراي تعهد، تنها با انجام موضوع قرارداد سنجيده مي سختي يا پرهزينه -

 شود.  از خسارت قابل اغماض بر او وارد كند، دگرگوني اساسي در تعهد قراردادي محسوب مي

متخلف از انجام تعهد وقتي "دارد:  قانون مدني ايران مقرر مي 227ماده   ال )يا علل وقوع آن( خارج از اراده متعهد باشد:تغيير اوضاع و احو - ج

. بنابراين هرگاه "توان مربوط به او نمود تواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي شود كه نمي محكوم به تأديه خسارت مي

گردد. مقصود از  د، عدم انجام تعهد و يا تأخير آن را در اثر امر خارجي بداند كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، در صورت اثبات، معاف ميمتعه

نسبت به يكديگر خارجي بودن علت اين است كه عدم اجراي تعهد قابل انتساب و ارتباط به متعهد نباشد. در قراردادهايي كه طرفين قرارداد تعهدات متقابل 

يا عدم انجام تعهدات هر يك از طرفين قرارداد، ممكن است براي طرف ديگر به عنوان يك حادثه خارجي و انجام دارند ) قراردادهاي معوض (، عملكرد 

 ده است. محسوب شود كه نه تنها سبب عدم انجام تعهدات طرف ديگر شده، بلكه به واسطه آن ضرر و خسارتي را نيز به او تحميل نمو

قانون مدني ايران مقرر  222ماده  گيري و غير قابل دفع باشد: تغيير اوضاع و احوال )يا علت وقوع آن( براي متعهد غير قابل پيش - د

. به موجب "اگر متعهد به واسطه حادثه كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود"دارد:  مي

دفع آن كوشش كرده و تعهد خود را انجام دهد. در غير اين  گيري نموده و در صورت بروز حادثه، براي اين ماده، متعهد بايد از بروز حادثه خارجي پيش

گيري از حادثه يا دفع آن خارج از توان متعهد باشد و نتواند تعهد خود را انجام دهد، مسئول نخواهد بود  صورت مسئول خواهد بود. ليكن در صورتي كه پيش

اي گزاف و غير متعارف و يا ضرر و خطري براي متعهد باشد. در  احوال، مستلزم هزينهگيري از حادثه دگرگون كننده اوضاع و  مكن است دفع يا پيشم  [.13]

گيري و غير قابل دفع بودن  . مالك تشخيص غير قابل پيشهاي گزاف و تحميل ضرر نمود هزينهتوان متعهد را مجبور به پرداخت چنين  اين شرايط نيز نمي

گيري و دفع بودن اين نيست كه مقاومت در برابر آن غير ممكن باشد، بلكه اگر دفع حادثه با صرف  پيش مفهوم غير قابل. تغيير اوضاع و احوال، عرف است

 [. 10العاده سنگين و توأم با مشقت باشد، بايد گفت غير قابل مقاومت است ] هاي فوق هزينه

و  "خارج از اراده متعهد بودن حادثه"دني ايران تنها دو شرط اگر چه قانون م بيني باشد: تغيير اوضاع و احوال )يا علل وقوع آن( غير قابل پيش - ه

بيني بودن حادثه خارجي را نيز به عنوان يكي  را براي معافيت از انجام تعهد ذكر نموده است؛ ليكن بيشتر حقوق دانان غير قابل پيش "غير قابل دفع بودن حادثه"

بيني علت خارجي تعهدي را بپذيرد، مانند آن است كه اجراي تعهد را با خطرهاي آن برعهده گرفته  يشگيرند. زيرا هرگاه متعهد با امكان پ از شروط در نظر مي

بيني بوده است، از جبران خسارت خودداري كند. همچنين كوتاهي،  تواند به بهانه وقوع آن حادثه كه به هنگام انعقاد قرارداد قابل پيش است؛ بنابراين ديگر نمي

تواند متعهد را از جبران خسارت معاف نمايد  بيني نيز نمي بيني حادثه قابل پيش تجربگي و ناتواني متعهد در تشخيص و پيش عات، بيلوحي، كمي اطال ساده

 بيني باشد يعني يك شخص ) حقيقي يا حقوقي ( معمول و متعارف ديگر بيني عرف است؛ اگر تغيير اوضاع و احوال عرفاً قابل پيش مالك قابليت پيش  [.13]

 [. 10تواند براي رهايي از تعهدات خود به اين اصل استناد كند ] بيني كند، متعهد نمي در رديف و موقعيت متعهد بتواند آن را پيش

 نمودهراساس اصل حسن نيت، متعهدي كه نسبت به انجام تعهد تأخير ب تغيير اوضاع و احوال در دوره تأخير غير مجاز متعهد رخ نداده باشد: - و

. اصل غيير اوضاع و احوال استناد نمايدتواند به اصل ت تفاق در همين دوره اوضاع و احوال تغيير كرده و تعادل قرارداد برهم خورده است، نميو بر حسب ا

[. 12تغيير ندهند ]كند كه طرفين همواره به مفاد قرارداد پايبند باشند و از اجراي آن سرباز نزنند و شروط قراردادي را به طور يك طرفه  حسن نيت ايجاب مي

قانون مدني كه توضيح داده شد، طرفين قرارداد بايد به مفاد آن ملتزم باشند و تعهدات خود در قرارداد را اجرا نمايند. لذا در  212ضمن اين كه با توجه به ماده 

 توان به اصل تغيير استناد نمود. تأخير واقع شود، نميصورتي كه در اجراي تعهد تأخير غير مجاز وجود داشته باشد و تغيير اوضاع و احوال در دوره اين 
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 (: 1تفاوت بين تغيير اوضاع و احوال و حوادث قهري ) قوه قاهره .2

 

بيني  هرچند نظريه تغيير اوضاع و احوال يا عدم پيش"آبادي:  برخي از پژوهشگران بين حوادث قهري و تغيير اوضاع و احوال تفاوت قائل هستند. به نظر حسين

هايي وجود دارد. مهمترين تفاوت بين اين دو آن است  ظر اوصاف و خصوصيات به حوادث قهري نزديك است، ليكن بين اين دو مفهوم نزديك، تفاوتاز ن

ثار آنها سازد. تفاوت ديگر اين دو مفهوم در آ كند ولي تغيير اوضاع و احوال اجراي آن را بسيار دشوار مي كه حوادث قهري اجراي تعهد را غير ممكن مي

[. همچنين به نظر يزدانيان: 10] "باشد است. اثر تغيير در اوضاع و احوال، تعديل قرارداد است، در حالي كه اثر حوادث قهري انحالل قرارداد يا تعليق آن مي

و احوال امكان اجراي عقد وجود  شود؛ در صورتي كه در تغيير اوضاع در نتيجه حوادث قهري امكان اجراي عقد نيست و متعهد از اجراي تعهد معاف مي"

شود و فقط در مواردي كه امكان تعديل وجود ندارد، قرارداد فسخ  دارد، اما اجراي تعهد از نظر اقتصادي به ضرر يكي از طرفين بوده و قرارداد تعديل مي

هاي اقتصادي در  اين نظريه زاده بحران"ورد:  آ ع و احوال( مي)تعبير ديگر تغيير اوضا "بيني نشده حادثه پيش"[. دكتر كاتوزيان در توضيح نظريه 11] "شود مي

بيني  اي پيش حادثه"كند؛  مي . سپس اضافه"انجامد اعتباري ارزش پول و گراني بيش از اندازه كاال يا خدمت مورد تعهد مي عصر ما است؛ بحراني كه گاه به بي

علي اصغر [. 3] "زند سازد و تعادل مطلوب بين دو عوض را برهم مي آن را به غايت دشوار ميكند )قوه قاهره( ولي  نشده است كه اجراي تعهد را محال نمي

بيني و اجتناب نباشد و متعهد را در  اي كه قابل پيش واقعهقوه قاهره عبارت است از "اند:  نيز در تعريف قوه قاهره آورده حاتمي و محمد مجتبي روديجاني

بندي نمود كه مهمترين تفاوت، غير ممكن شدن اجراي تعهد در قوه  توان اين گونه جمع بنابراين مي .[12] "حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار دهد

  قاهره و دشوار و ضرري شدن انجام تعهد در تغيير اوضاع و احوال است.

 

 

 راهكارهاي برخورد با تغيير اوضاع و احوال قرارداد:  .2

 

راي قرارداد را دگرگوني در اوضاع و احوال قرارداد يا به صورت دائمي است يا به صورت گذرا و موقت. چنانچه وقوع حادثه يا تغيير در اوضاع و احوال، اج

قرارداد تا رفع وضعيت حادث شده و با در نظر گرفتن وضعيت طرف مقابل، احتمال بروز ضرر به صورت موقت با مشكل يا ضرر مواجه سازد، با تعليق اجراي 

آمده دائمي باشد و يا با توجه به شرايط قرارداد، احتمال برطرف شدن آن در يك مدت معقول و  رود. اما اگر وضعيت جديد پيش و يا دشواري از بين مي

راهكارهاي برخورد با تغيير اوضاع و  (2)شكل  طرف نمودن دشواري و مشقت، بايد به دنبال راه حل ديگري بود.متعارف داده نشود، براي جبران ضرر و يا بر

   مه توضيحات آن ارائه شده است. اداده و در ادبه طور خالصه نشان احوال قرارداد را 

 
                    
                   

              
                

              
               

                    
                                      

      
                               

         
       

             
        

 قرارداد ( راهكارهاي برخورد با تغيير اوضاع و احوال2شكل )

 

 تعليق قرارداد: .1.2
خود را در مقابل تعليق در اصطالح حقوقي عبارت است از به تعويق انداختن انجام تعهد يا امري. در تعليق هر يك از طرفين قرارداد به داليل خاصي تعهدات 

چنانچه اوضاع و احوال حاكم بر زمان [. 16قوه قاهره باشد ]تواند ناشي از قانون، قرارداد، تغيير اوضاع و احوال و  سازد. منشأ تعليق مي طرف ديگر معلق مي

                                                           
1. Force Majeure 
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شده تا مدت مذكور انعقاد قرارداد دچار دگرگوني بنيادي شده و اجراي قرارداد را براي مدتي با دشواري و يا ضرر مواجه سازد، اجراي قرارداد موقتاً معلق 

با رفع شرايط حادث، مجدداً  بيني نشده باشد( بستگي به نظر عرف دارد. در قرارداد پيشمدت تعليق )اگر  البتههاي ايجاد شده برطرف گردد.  سپري و حالت

 [. 2] عليق فايده خود را حفظ كرده باشدباشد؛ به شرط آن كه اجراي قرارداد بعد از مدت ت الزامات قراردادي به جريان افتاده و متعهد ملزم به انجام تعهد مي

 تعديل قرارداد: .2.2
در فارسي امروزين، تعديل به معناي كاستن "كند:  نامه دهخدا تعديل را چنين تعريف مي لغت .[6معناي برابر كردن چيزي با چيز ديگر است ] تعديل در لغت به

طريق هرگاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفين در قرارداد، به هر "در تعريف تعديل قرارداد آمده است: همچنين  ."از شدت و حدت چيزي يا عملي است

تغيير متن اصلي قرارداد "[. كاتوزيان  2] "ممكن، شروط اوليه قرارداد يا مفاد مورد تراضي آنان مورد تغيير قرار گيرد، تعديل قرارداد صورت گرفته است

اصطالح تعديل قرارداد به "طوسي [. از نظر فخار 3داند ] را تعديل قرارداد مي "هاي اجتماعي و اقتصادي هاي جديد دو طرف يا با ضرورت متناسب با خواسته

گردد. اين تغيير و  معناي اصالح قرارداد پيشين و تغيير در شرايط و اوصاف عوض يا معوض است. اين تغيير كاستن يا افزودن در مقدار آن دو را نيز شامل مي

 . [6] "اصالح، يا مستند به توافق طرفين است يا مستند به قانون

بهترين راهكار برخورد با تغيير اوضاع و احوال قرارداد است. زيرا در صورتي كه امكان تعديل وجود داشته باشد و تعديل به صورت تعديل قرارداد           

 هاي خود خواهند رسيد. واقعي بتواند آثار تغيير اوضاع و احوال را پوشش دهد، تعادل در تعهدات دو طرف قرارداد حفظ شده و طرفين به خواسته

د را به اعتبار مفاد قرارداد ممكن است به اختيار دو طرف يا درخواست يكي از آنها و تصميم دادگاه يا به حكم قانون تعديل شود. بنابراين تعديل قراردا          

 توان به قراردادي، قانوني و قضايي تقسيم كرد: سبب آن مي

 [. 3] بيني كنند يا پس از انعقاد قرارداد، توافق به تعديل نمايند  ق و پيشموردي است كه دو طرف در متن قرارداد آن را تواف تعديل قراردادي، .1.2.2

براي مثال تعديلي كه در متن قرارداد مورد توافق قرار گرفته، ممكن است داراي مبناي مشخص يا مجهول باشد. بيني تعديل در متن قرارداد:   پيش -

بيني بدون تعيين شاخص، مبناي  هاي معين، داراي مبناي مشخص است و همين پيش بيني تورم و افزايش هزينه قرارداد و تعديل قيمت آن براساس شاخص پيش

 [.6]دانند  دانان و فقها، مبناي مجهول تعديل را شرط مجهول دانسته و آن را باطل مي مجهول دارد. بعضي از حقوق

شوند به دليل تغيير در شرايط و اوضاع و احوال  گاه طرفين قرارداد در ضمن اجراي آن متوجه ميدر خصوص تعديل پس از انعقاد قرارداد: توافق   -

كنند كه  ميت توافق نسبت به زمان انعقاد قرارداد، ادامه انجام تعهدات بر مبناي شرايط اوليه بسيار دشوار شده و موجب عسر و حرج است. بنابراين با حسن ني

هستند، هيچ ترديدي  قرارداد را با توجه به اوضاع و احوال جديد حاكم بر آن، متعادل نمايند. در نفوذ و اعتبار چنين توافقاتي كه قراردادهاي فرعي يا متمم

 .قصد مشترك طرفين است وجود ندارد؛ زيرا تعديل قرارداد اصلي باز هم ناشي از

گذار بنا به مصالح اجتماعي و منافع  بيني خاصي براي تعديل قرارداد ندارند، قانون كه طرفين قرارداد پيش رغم اين گاه علي تعديل قانوني: .2.2.2

[. اين نوع تعديل در جايي 2نامند ] كند. اين نوع تعديل را تعديل قانوني مي بيني آن در قانون مي عمومي، بازبيني در مفاد قرارداد را الزم دانسته و اقدام به پيش

هاي  بخشنامه ابالغ ،[. نمونه تعديل قانوني3ه يا به موجب قانون به طور مستقيم انجام پذيرد يا در قانون به يكي از دو طرف حق درخواست آن را بدهد ]است ك

  هاي انرژي و جبران آثار افزايش نرخ ارز است كه به آنها اشاره شد. نحوه جبران آثار اصالح قيمت حامل

تعديل قضايي عبارت است از اين كه قاضي به استناد حكمي كلي كه در قانون آمده و به او چنين اختياري داده و "از نظر بيگدلي:  تعديل قضايي: .2.2.2

غير قابل  در اثر حوادث يا با استنباط از مواد مختلف قانوني يا قواعد حقوقي پذيرفته شده، مفاد قرارداد منعقده بين طرفين را پس از نابرابر شدن تعهدات آنها

شود كه دادرس، با استناد به شرط ضمني عقد يا  تعديل قضايي به موردي گفته مي"[. كاتوزيان اعتقاد دارد: 2] "بيني، مورد بازبيني و تغيير قرار دهد پيش

ي تعديل قضايي را اين گونه تعريف آباد [. حسين3] "سازد عدالتي و ضرر يكي از دو طرف، مفاد قرارداد را تعديل و متناسب با شرايط مي جلوگيري از بي

 اگر قانونگذار به موجب يك حكم كلي و به عنوان يك قاعده، به قاضي اجازه تجديد نظر در قراردادي كه تعادل آن براثر يك حادثه غير قابل"كند:  مي

ه در تعديل قضايي قرارداد، يا مستند قانوني مبني بر ك ضروري است[. بيان اين نكته 10] "بيني به هم خورده است را بدهد، از نوع تعديل قضايي است پيش

 [.2]است قاضي عهده اي كه تشخيص وجود شرايط الزم براي تعديل، به  امكان تعديل وجود ندارد، يا آنچه در قانون مقرر شده بسيار كلي است؛ به گونه

 انحالل قرارداد: . 2.2
به دليل دشواري، مشقت و ضرري شدن قرارداد، اجراي تعهد را از سوي هر يك از طرفين  در صورتي كه تغيير اوضاع و احوال قرارداد به حدي باشد كه

تواند  شود. زيرا هيچ كس نمي قرارداد يا هر دو طرف غير ممكن نمايد و احتمال رفع اين تغييرات در يك مدت معقول و متعارف داده نشود، قرارداد منحل مي

اين حالت تفاوتي ندارد كه تغيير اوضاع و احوال ناشي از تقصير متعهد باشد يا ناشي از يك حادثه خارجي كه قابل متعهد به انجام امري غير ممكن باشد. در 
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رسد در صورتي كه ناشي از تقصير متعهد باشد، بايد خسارت وارد شده به طرف ديگر را بپردازد. در قراردادهايي  [. ليكن به نظر مي17انتساب به متعهد نباشد ]

ات آن تعهد متقابل در مقابل يكديگر دارند، هرگاه به دليل بروز تغيير در اوضاع و احوال قرارداد، تعهدات يك طرف قرارداد ساقط شود، تعهد كه طرفين

 [. 7شود ] شود؛ به همين دليل است كه در خصوص اين قراردادها نيز در صورت تحقق شرايط، حكم به انحالل داده مي طرف ديگر نيز ساقط مي

رر و بعضي از فقها در مورد قرارداد حفر چاهي كه به دليل صعوبت و دشواري در اثر مواجه شدن طرف قرارداد با سنگي كه بيرون آوردن آن موجب ض          

 [.2اند ] اند و متعهد را از ادامه انجام قرارداد معاف دانسته دشواري و مشقت براي متعهد است، حكم به انحالل قرارداد نموده

 [: 7شود ] تغيير شرايط و اوضاع و احوال قرارداد در موارد زير باعث انحالل قرارداد نمي          

  .باشد شدهدر قرارداد تصريح اين موضوع در موردي كه متعهد خود آگاهانه آثار و تبعات تغيير اوضاع و احوال را پذيرفته باشد و  -1

 تعهد فرا رسيده و متعهد از ايفاي تعهد خود كوتاهي كرده باشد. در صورتي كه قبل از وقوع تغييرات، زمان ايفاي -2

هدات چنانچه عدم امكان اجراي قرارداد جزئي باشد، يعني فقط بعضي از تعهدات قرارداد را شامل شود. در اين صورت متعهد تنها در آن بخش از تع -3

 ا انجام دهد.خود كه امكان انجام را ندارد، مسئول نخواهد بود و بايد ساير تعهدات ر

 ماند.   چنانچه تغيير اوضاع و احوال ناشي از عملكرد يا تقصير خود متعهد باشد، مسئوليت وي همچنان باقي مي -0

 آنچه پس از حكم انحالل قرارداد در صورت تغيير اوضاع و احوال و تعسر و دشوار شدن اجراي تعهد يا ضرري شدن آن مهم است، چگونگي محاسبه          

ايد نسبت كار كار و مبلغي است كه متعهد انجام داده و بايد به او پرداخت شود. فقهاي عظام در مورد محاسبه ميزان كار انجام گرفته عقيده دارند كه بميزان 

 [.2پرداخت شود ] انجام گرفته ) از نظر مقدار و صعوبت ( را به بقيه كاري كه بايد صورت بگيرد محاسبه و به همان نسبت از مبلغ قرارداد به متعهد

 فسخ قرارداد: .2.2
در حقوق ايران، ادله [. 2اي است كه نياز به رضايت طرف مقابل ندارد. اين عمل تنها به مجوز قراردادي يا قانوني نياز دارد ] فسخ، عمل حقوقي يك طرفه     

اجباري تعهد در صورت ايجاد سختي و دشواري )عسر و حرج( و توان گفت حكم به اجراي  الضرر و الحرج بر ادله اجراي اجباري عين تعهد مقدمند، لذا مي

اند )شرط ضمني( كه اوضاع و  از آنجا كه طرفين در ضمن قرارداد، شرط نموده. [18] ضرر براي هر يك از متعهد و متعهدله صحيح، قانوني و مشروع نيست

اند، در مواردي كه تغيير اوضاع و  ثبات اين اوضاع و احوال را مبناي تراضي خود دانسته احوال زمان انعقاد قرارداد، در دوره اجراء به طور بنيادي تغيير نكند و

حكم به معافيت متعهد از انجام  "ال ضرر"احوال قرارداد منجر به ضرري شدن انجام تعهد و دشواري غير منتظره و خارج از عرف آن شود، با توجه به قاعده 

مجوز عدم الزام به انجام تعهد و يا به عبارت ديگر مجوز فسخ براي طرفي كه از اين دگرگوني متضرر شده و يا در عسر  شود. لذا بر همين اساس، تعهد داده مي

باشد، بلكه حتماً بايد ضرر و دشواري كه سبب  شود. بنابراين تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد به تنهايي مجوز فسخ نمي و حرج افتاده است، صادر مي

 [.2و حرج شده باشد نيز براي متعهد تحقق يابد ] عسر

 

 :و پيشنهاد گيري نتيجه .6

 

امروزه تغيير و باشد. اما  جراء بودن آنها است كه نتيجه آن ثبات و استحكام قراردادها ميالا قاعده اوليه در عرصه قراردادها، الزمقانون مدني  212ماده  براساس

، در خصوص نظريه قوانين حقوقي ايراناگرچه شود.  كه گاه باعث تغيير اساسي و بنيادي در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد ميوجود دارد تحوالت زيادي 

به ريزي و نظارت راهبردي در اين خصوص وجود دارد كه  هاي معاونت برنامه تغيير اوضاع و احوال قرارداد سكوت كرده است، ليكن مصاديقي از بخشنامه

هايي نشان از دگرگوني و تغيير سريع اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشور و  نظريه در جامعه مهندسي كشور است. ابالغ چنين بخشنامهپذيرش اين  يمعنا

، صورت اند ات اساسي شدهكه دچار تغيير در نتيجه تغيير در شرايط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد داشته و به منظور تعادل بخشيدن به قراردادهاي جاري

 توان به عنوان مباني پذيرش نظريه تغيير اوضاع و احوال پذيرفت را مي "الضررفقهي قاعده "و  "قاعده فقهي عسر و حرج"، "نظريه شرط ضمني"گرفته است. 

اده طرفين قرارداد بوده، حكم به تعليق، تعديل، و براساس آن در صورت تحقق شرايط تغيير اوضاع و احوال و برهم خوردن تعادل و توازني كه مورد قصد و ار

در شرايط اقتصادي كشور و جهان، قوانين حقوقي كشور نيز مانند بعضي از  هاي زياد انحالل يا فسخ آن داد. ليكن بهتر است با وجود تغييرات و دگرگوني

 نمايد.  ارائهكشورهاي اسالمي و اروپايي، در اين خصوص راهكار مناسبي را 
 

 



 المللي مهندسي عمران، دانشكده مهندسي عمران، تبريز دهمين كنگره بين

  5931ارديبهشت  51تا  51                                                                  

 :مراجع .7

 .82، مجله نامه مفيد، شماره "الملل بررسي تطبيقي دكترين تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران و حقوق بين"(، 1382. جاللي، م. و آرايي، ح. )1

 ، نشر ميزان، چاپ سوم، تابستان"تغيير در شرايط قرارداد"(، 1324. صادقي مقدم، م.ح. )2

 ، شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم3، ج "مي قراردادهاقواعد عمو"(، 1321. كاتوزيان، ن. )3

 ، انتشارات اسالميه33، چاپ "حقوق مدني، جلد اول"(، 1321) .امامي، ح .0

 1322، بنياد حقوق ميزان، چاپ سوم، بهار "تعديل قرارداد"(، 1322. بيگدلي، س. )2

  27شماره  7سال  ، فصلنامه فقه اهل بيت،"پژوهشي در تعديل قرارداد". فخار طوسي، ج. 6

 دانشگاه امام صادق)ع(، چاپ اول ، تهران،"حقوق تعهدات و قراردادها"(، 1324) .بهرامي احمدي، ح .7

، بخشنامه شماره "ها و مقررات آنها ابالغ موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان"ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،  . معاونت برنامه8

802/20-1488/142 ،3/3 /1378 

 12/2/1380، 82028/141 شماره ، بخشنامه"قرارداد همسان طرح و ساخت"ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،  . معاونت برنامه2

، "اي صنعتيه ضوابط اجراي روش طرح و ساخت در پروژه - 2024نشريه شماره "(، 1381ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ) . معاونت برنامه14

 ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انتشارات معاونت برنامه

 زمستان ،82 دفتر ها، بررسي و مقاالت فصلنامه ،"اسالمي فقه بر حاكم قواعد و اصول پايه بر قراردادي تعهدات تعديل" (،1382ع.ر ) . يزدانيان،11

 ، زمستان13، فصلنامه پژوهشنامه متين، شماره "اوضاع و احوال در قراردادهاتحليل فقهي حقوقي نظريه تغيير "(، 1384. خوئيني، غ. )12

 ، نشر دادگستر، چاپ چهارم"نظري و كاربردي –اصول قراردادها و تعهدات "(، 1382زاده، م. ) . قاسم13

  1377تا تابستان  1376، زمستان 22و  21، مجله تحقيقات حقوقي، شماره "(2تعادل اقتصادي در قرارداد )"آبادي، ا.   . حسين10

 ، پاييز23، شماره 7، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، سال "بررسي تطبيقي قوه قاهره"، (1387) م.روديجاني، م و ا.حاتمي، ع .12

  01، نشريه مدرس علوم انساني، شماره "مطالعه تطبيقي حق تعليق و حق حبس در حقوق داخلي و قرارداد نمونه فيديك"(، 1380و همكاران ) . نصري، م.16

 ، نشر ميزان، چاپ دوازدهم، زمستان "قواعد عمومي قراردادها" (،1324. )صفايي، ح .17

 ، شهريور 72، نشريه نامه مفيد، شماره "اجراي اجباري عين تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد" (،1382. )الفت، ن . وصفايي، ح .18
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  آنمبانی حقوقی ادعاهاي پیمانکاري و 

  

  

  مجید پرچمی جالل

  گروه مدیریت پروژه  –دانشکده معماري دانشگاه تهران استادیار عضو هیئت علمی و 
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  دانشگاه امام حسین (ع) –دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت 

Email: mdroknabadi@yahoo.com  

  

  

  

  

  

  خالصه

قانون اساسی تصریح  171د. ادعاي دیگر که در اصل نشو مالی و تمدید مدت قرارداد خالصه میادعاي در  ،تمام ادعاهاي پیمانکاريدهد  تحقیقات نشان می

ز سوي پیمانکاران لذا معموالً ا نداشته،آن وجود مالی و جبران شده، خسارت معنوي است که به دلیل نقایص موجود در نظام حقوقی ایران، ابزار رسیدگی 

اي صورت گرفته، شناساندن مبانی حقوقی  هدف از این تحقیق که به روش کتابخانه .باشد یا در صورت طرح، همراه با ادعاهاي مالی می شود مطرح نمی

النفع است. کاهش  عدم مالی شامل ادعاهاي تلف شدن مال، کاهش ارزش مال وخسارت ادعاهاي باشد.  هاي قابل مطالبه از طرف پیمانکار می خسارت

هاي  رایج پیمانکاري است که با عبارتالنفع از جمله ادعاهاي  عدم کاهش ارزش مال است. خسارت تأخیر تأدیه و مصداق ،تأخیر تأدیهارزش پول به دلیل 

  ی ایران نیز در این موارد راهکاري ندارد.شرایط عمومی پیمان سه عاملشود.  به دلیل عدم آگاهی به مبانی حقوقی آن به خوبی دفاع نمیو  دیگر مطرح شده

  

  ، خسارت معنويالنفع کلمات کلیدي: ادعا ( کلیم )، خسارت، تأخیر تأدیه، عدم

  

  

  مقدمه:  .1

  

ر هر ادعا د 4.09دهد، به طور متوسط  ریزي و نظارت راهبردي نشان می پرونده دعاوي پیمانکاري ارجاع شده به شوراي عالی فنی معاونت برنامه 43مطالعه 

این آمار تنها براي دعاوي پیمانکاري در این پذیرد، لذا  هاي عمرانی را می هاي پروژه پروندهداوري  فقط ،پرونده مطرح شده است. از آنجایی که این شورا

ي بین طرفین قرارداد توافق شده یا به شود و تعداد بیشتر این در حالی است که به طور طبیعی همه ادعاهاي یک پروژه به این شورا ارجاع نمیباشد.  ها می پروژه

بخش قابل توجهی از وقت  شود که طرح می ادعا يتعداد زیاددر هر پروژه بنابراین شود.  گیري نمی این دعاوي پی ،دلیل ضعف پیمانکار در مبانی حقوقی

  دهد. مدیران و کارشناسان طرفین قرارداد را به خود اختصاص می

PMBOK( راهنماي  یت ادعا وجود دارد، به طوري که راهنماي گسترش دانش مدیریت پروژهامروزه یک نگاه علمی به مدیر
1

 شانزدهم، فصل ) 

شناسایی موارد بروز ادعا، ارزیابی و تحلیل ادعا، جلوگیري از بروز داشته که شامل: خود را به این موضوع اختصاص داده است. این فصل چهار بخش اصلی 

هاي کوچک ) و دعوي قضایی ( ارجاع به مرجع قضایی)  در این فصل، مذاکره، حل اختالف ( میانجیگري، داوري و دادرسی .اشدب میادعا و حل و فصل ادعا 

                                                           
1
. Project Management Body of Knowledge  
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له حل و فصل دعاوي بسیار مهم است، به نحوي که عدم دانش حقوقی طرفین در مرح لذا. ]1[ به عنوان ابزارها و فنون حل و فصل دعاوي مطرح شده است

   تواند به ضرر فاحش او منجر شود.  حقوقی، می مبانی و اطالعات اولیهآگاهی مدعی از 

ادعاهاي پیمانکاري که به سه دسته خسارت مالی، خسارت معنوي و ادعاي تمدید مدت پیمان خالصه در این مقاله پس از ارائه تعاریف مورد نیاز، 

  ئه شده است. شده، از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و مبانی حقوقی آنها ارا

  

 تعاریف:  .2

 

  تعریف حق:  .1.2

گونه تعریف  میرزا حسین نائینی حق را این. ]2[حق در اصطالح حقوقی قدرت برخواستن انجام فعل یا ترك فعل و یا دادن شیئی است ز نظر دکتر افتخاري، ا

جعفري لنگرودي حق را در اصطالح مدنی آن دکتر  .]3["مادي و معنويقدرت فرد انسان، برابر قانون بر انسان دیگر یا مال دیگر یا بر هر دو، اعم از "کند:  می

برند. حق به این معنا  شود. در فقه در همین معنا، کلمه سلطه را بکار می قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده شده حق نامیده می"کند:  چنین تعریف می

  .]4[ "داراي ضمانت اجراء است

  

   تعریف عقد:  .2.2

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امري نمایند و "کند:  ن مدنی ایران، عقد را چنین تعریف میقانو 183ماده 

    ."مورد قبول آنها باشد

  

  تعریف قرارداد:  .3.2

حسن امامی اعتقاد دارد: دکتر . ]5[ ریف کرده استتع "همکاري متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی"قرارداد را دکتر مهدي شهیدي 

شود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود خواه معین  قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاري از موارد کلمه عقد فقط در عقود معین استفاده می"

قرارداد عبارت است از توافق "کند:  پیمان ( قرارداد ) را این گونه تعریف می ،کشورفرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی  .]6[ "شود باشد یا غیر معین، گفته می

  . ]7[ "دهد آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می ارادي دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدي به وجود می

  

  ): 1تعریف ادعا ( کلیم  .4.2

باشد، یا  طلب کردن یا درخواست نمودن چیزي، چرا که آن حق قانونی یا مال فرد می"کند: می ، ادعا را چنین تعریف 2نامه پیشرفته دانشجویی آکسفورد لغت

دعوي در همچنین . "دانستن مال یا مالکیتی که به ناحق اخذ شده است حق"عبارت است از:  3بالك ینامه حقوق تعریف ادعا در لغت ."فرد چنین اعتقادي دارد

  آمده است. "داشتن حقی براي دریافت پول، دارایی یا جبران خسارت"لی و به معناي به صورت ک 4نامه حقوقی آکسفورد لغت

ادعا تقاضا براي جبران پول یا خساراتی که در جریان اجراي قرارداد یا در اثر آن پیش آمده "، AIA (5از نظر انجمن معماران ایاالت متحده آمریکا ( 

درخواست، تقاضا، یا تصدیق حقوق به وسیله " . ادعا را چنین تعریف کرده است:]9[ ) PMBOKاهنماي رراهنماي گستره دانش مدیریت پروژه ( .]8[ "است

."باشد رد اختالف میخریدار علیه فروشنده، یا بالعکس، به منظور تادیه و جبران خسارت، یا پرداخت تحت شرایط قرارداد قانونی تعهد آور براي مثالً تغییر مو
 

احمد متین دفتري، ادعا را در اصطالح  .]4[ کند تعریف می "منازعه در حق معین"آن را  داند و میرادف دعوي تمرا ا ادع جعفري لنگروديدکتر 

از نظر اسماعیلی  .]10[ "گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد عملی که براي تثبیت حقی صورت می"کند:  حقوقی چنین تعریف می

                                                           
1. Claim 
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
3. Black’s Law Dictionary 
4. Oxford Companiaon to Law   
5. American Institute of architects (AIA) 
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ود، اعم از این که مورد پذیرش طرف دیگر قرار گیرد یا آن ش است که از سوي یک طرف قرارداد به عنوان حق، مطالبه و عنوان می ادعا موضوعی"هریسی 

  ]. 11[ "وجود داشته باشدکه مورد پذیرش نباشد و نسبت به آن اختالف نظر 

طالبه پیمانکار براي پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل م"] در تعریف ادعا چنین آورده است: 7فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور [

  ."نقض پیمان، تمدید زمان اجراي کار و یا خواسته دیگر که به اعتقاد وي براساس پیمان استحقاق آن را دارد

ي تأدیه حقوقی که از نظر وي به واسطه انجام درخواست هر یک از طرفین قرارداد از طرف دیگر برا"کند:  نگارنده، ادعا در قراردادها را چنین تعریف می     

. با توجه به تعاریفی که از حق ارائه شد، از نظر نگارنده مواردي که از سوي هر یک از طرفین یک قرارداد "و نیاز به اثبات دارد گیرد ، به او تعلق میتعهدات

  اسناد و مدارك اثبات این حق را به موقع تهیه و ارائه نماید.شود، حداقل باید از نظر مدعی به عنوان حق محسوب شود، لذا باید  ادعا می
  

  تعریف خسارت یا ضرر: .5.2

دانان داخلی، واژه خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و یکی را به جاي دیگري استفاده  حقوق داخلی تعریف قانونی از خسارت ندارد. بعضی از حقوق

شود، بر تاوان و  اعم از کلمه ضرر است، چون کلمه خسارت عالوه بر معناي زیان که به دیگري وارد می اند. ولی باید توجه داشت که واژه خسارت نموده

واژه خسارت را  226واژه خسارت را به معناي لغوي ضرر و زیان و در ماده  221کند. قانون مدنی در ماده  شود نیز داللت می غرامتی که به زیان دیده داده می

شود نیز آمده است.  همچنین خسارت به معناي چیزي که براي جبران ضرر داده می]. 12، بکار برده است [ي جبران ضرر باید تأدیه شودبه معناي چیزي که برا

  ]. 6[ ". .تواند ادعاي خسارت نماید مگر .  در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی"قانون مدنی آمده است:  226چنان که در ماده 

       

 

 پیمانکاري در قراردادها: هايبندي ادعا دسته  .3

  

داند.  ] ادعاهاي پیمانکار را در سه طیف، شامل ادعاي مالی، ادعاي زمانی و ادعاي کیفی دسته بندي نموده و جنس هر سه ادعا را از نوع مالی می8[ قربانی

 داند. در تعریف راهنماي گسترش دانش مدیریت پروژه  م، آن را شامل جبران پول یا خسارت میانجمن معماران ایاالت متحده آمریکا در تعریف خود از کلی

. همچنین در تعریف فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی ]9[ داند ) از ادعا، آن را شامل دو دسته جبران خسارت و پرداخت پول میPMBOKراهنماي  (

  . ]7[ طالبه خسارت و تمدید زمان قرارداد استبندي ادعا شامل پرداخت اضافی، م کشور، تقسیم

ریزي و نظارت راهبردي رئیس  هاي دعاوي در شوراي عالی فنی معاونت برنامه نگارنده با توجه به تعاریف باال و مطالعه کتب حقوقی و پرونده

بران خسارت مالی، ادعاي جبران خسارت معنوي و ادعاي داند، ادعا را به سه دسته، شامل ادعاي ج جمهور و از آنجا که ماهیت ادعا را جبران خسارت می

  آمده است: 1 شکلبندي به صورت خالصه در  کند. این دسته تمدید مدت قرارداد (که ممکن است آثار مالی نیز داشته باشد) تقسیم می

  

  
  بندي ادعاهاي پیمانکاري در قراردادها ) دسته1( شکل
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  ان خسارت یا ضرر مالی و اقسام آن: ادعاي جبر .1.3

مشخص است، این ضرر نوعاً شامل تلف کردن مال یا ناقص و معیوب کردن آن، کاهش ارزش یا از دست رفتن ارزش مال و فوت  1طور که در شکل  همان

  النفع است. شدن منفعت یا خسارت عدم

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است "کند:  قانون مدنی مقرر می 328 ماده ادعاي جبران ضرر یا خسارت به واسطه از بین رفتن مال: -الف

قانون مدنی کسی که سبب تلف  331. همچنین براساس ماده "و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روي عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد . . .

ز بین رفتن مال در موردي است که در اثر عدم انجام تعهد یا هرگونه اقدام بدون مجوز ا"دکتر امامی مالی بشود نیز باید مثل یا قیمت آن را بدهد. از نظر 

اي که باید بار آن را به شهر حمل نماید، تعداد ده  شرکت باربري طبق قرارداد خود با کارخانه. مثال ]6[ "تلف شودقانونی، مالی که در ملکیت متعهدله بوده، 

ها ناچار به بازگشت به محل شرکت هستند. کارخانه به دلیل عدم  باشد و کامیون فرستد، ولی بار کارخانه براي حمل آماده نمی نه میکامیون به محل کارخا

  باید آن را جبران نماید.  331که به موجب ماده  ها گردیده است تلف شدن مقداري سوخت و روغن و مانند آن و فرسودگی کامیون سببانجام تعهد 

مانند این که کسی در جوار منزل مسکونی دیگري یک واحد صنعتی اي جبران ضرر به واسطه کاهش یا از دست رفتن ارزش مال: ادع - ب

  ]. 6ارزش منزل شود [ایجاد نماید که در اثر صدا، بوي مواد شیمیایی، دود و مانند آن سبب کاهش 

تأدیه ) نیز از جمله مصادیق ضرر به واسطه کاهش ارزش مال است. اقتصاددانان و  کاهش ارزش پول ناشی از تأخیر در تأدیه آن ( خسارت تأخیر     

بنابراین  دانان معتقدند، پول در مفهوم امروزي یک ارزش اعتباري مبادالتی است که ممکن است با گذشت زمان کاهش یا به طور استثنایی افزایش یابد. حقوق

نیز براي پول ماهیت اعتباري قایل  1با مالیت و ارزش آن در پنج سال پیش متفاوت است. برخی از فقهاي معاصرمالیت و ارزش ده میلیون ریال در زمان حاضر، 

ل براساس هستند و معتقدند که در صورت تورم شدید و سقوط ارزش پول تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ، اداي دین محسوب نگردد، باید تأدیه پو

 سوي از اعتبار نقض صورت در و شود می ناشی ها حکومت و ها جامعه اعتبار از که است ارزشی پول، اعتباري ارزش از منظور]. 13شود [وضع حاضر محاسبه 

  .]14[ است ذاتی ارزش داراي آن، عیار به توجه با خود که طال هاي سکه برعکس. شوند می تبدیل ارزشی بی فلزات و کاغذها به ها، حکومت

. یکی از مصادیق "باشد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می . . ."ون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: قان 515ماده  2تبصره 

در دعاوي که "کند:  آیین دادرسی مدنی مقرر می 522باشد. همچنین ماده  خسارت تأخیر در تأدیه مال یا پول رایج، کاهش ارزش آن به دلیل وجود تورم می

ه از آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنموضوع 

ران تعیین یزمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ا

در "قانون مدنی مقرر کرده است:  228همچنین ماده . ]15[ "مصالحه نمایندگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگري  می

. "تأخیر تأدیه دین محکوم نمایدجبران خسارت حاصله از  همدیون را ب 221تواند با رعایت ماده  صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدي باشد، حاکم می

گذار نیز به لزوم جبران خسارت به واسطه کاهش یا از دست رفتن ارزش مال توجه کرده است. با توجه به این مواد قانونی، در صورتی که  بنابراین قانون

 رایج شده باشد، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است. پرداخت مطالبات پیمانکار با تأخیر انجام شود، به نحوي که تأخیر در پرداخت باعث کاهش ارزش پول

گیرد، براي جبران ضرر  بین خسارت تأخیر در تأدیه و ربا تفاوت اساسی وجود دارد: مبلغی که به عنوان تأخیر در پرداخت بدهی به مدیون تعلق می

. همچنین میزان ربا از قبل مشخص و مقطوع است، اما مبلغ تأخیر تأدیه بعد شود وارد شده به او است؛ در حالی که مبلغ اضافی در قرض به عنوان ربا گرفته می

  .]16نیست [شود ( مثالً توسط دادگاه ) و میزان آن مشخص  از تأخیر در پرداخت دین تعیین می

ز وجود پیدا کردن نفعی که ممانعت ا"النفع آورده است:  دکتر جعفري لنگرودي در تعریف عدم النفع ): ادعاي فوت شدن منفعت ( خسارت عدم - ج

النفع یعنی منافعی که عادتاً مالک یا دارنده امتیاز  عدم"کند :  النفع را این گونه تعریف می ]. پرفسور فیلیپ کان عدم4[ "مقتضاي وجود آن حاصل شده است

النفع دو نوع منفعت  عدمدر خسارت ]. 17[ "ست، تحصیل نمایدشد با رعایت تکالیفی که به عهده داشته ا توانسته است در صورتی که قرارداد لغو امتیاز نمی می

  : ) آمده است2که در شکل ( قابل تعریف است

  

                                                           
   65قضایی در امور حقوقی، ص –نی، پایگاه اطالع رسانی رسا، مکارم شیرازي، پایگاه اطالع رسانی رسا، موسوي اردبیلی، مجموعه آراي فقهی.  نوري همدا 1
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  النفع عدمادعاي ) انواع منفعت قابل تصور در 2شکل (

شده و در اثر عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد، از آن  عبارت از منفعتی است که در صورت انجام تعهد، محققاً به متعهدله عاید می :منفعت محقق  -

بعد از برنده شدن در یک مناقصه پیمانکاري، براي انجام پیمان آن، قراردادي با کارخانه تولید کامیون منعقد نموده و ]. مثالً شرکتی 6است [محروم شده 

دهد و شرکت در طول  ها را تحویل می ل بگیرد. کارخانه بعد از سه ماه از اتمام موعد مقرر کامیونکامیون را در اول پاییز از کارخانه تحوی 20براساس آن باید 

 شود.  این مدت از سود معینی که منفعت محقق و مسلم او در اجراي پیمان مناقصه بوده است، محروم می

. مثال ]6[ نرسدشود که متعهدله به آن  و احتمال داده می است که پیدایش آن در صورت انجام تعهد مسلم نیست: عبارت از منفعتی منفعت محتمل -

سه ماه تأخیر در پایان شهریور ها را با  کند که آنها را در پایان خرداد ماه تحویل بگیرد. ولی کارخانه کامیون کامیون از کارخانه خریداري می 20شرکتی 

اي که در مرداد ماه برگزار شده بود شرکت  داد، او در مناقصه ها را به موقع تحویل می ونکند که اگر کارخانه کامی دهد. شرکت در دادگاه ادعا می تحویل می

 شد.  و در نتیجه آن، مبلغ معینی سود خالص نصیب شرکت میبرنده کرد و مناقصه را  می

واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به  . . . ضرر ممکن است به ") آمده بود:  1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق ( مصوب  728در بخشی از ماده 

النفع در قوانین ایران وجود داشته است. در اصالحیه  . براساس این ماده جبران خسارت عدم"شده است واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می

النفع قابل مطالبه  خسارت ناشی از عدم"آید:  ه چنین میاصالحی 515ماده  2شود و در تبصره  حذف می 728، ماده 1379قانون آیین دادرسی مدنی در سال 

. ضمن این که بعضی از قوانین دیگر ایران از جمله قانون مدنی در این خصوص ابهام دارد. "باشد نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می

الحصول را نیز  منافع ممکن 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9ماده  2در تبصره بند  النفع را تأیید کرده است. با این حال بعضی از قوانین جبران عدم

الحصول و  موضوع منافع ممکن"این قوانین چنین نظر داده است: داند. اما اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه براي رفع ابهام بین  قابل مطالبه می

  ] . 17یکدیگر دارند [. با این حال توضیح نداده است که این دو چه تفاوتی با "النفع یکی نیستند . . . خسارت ناشی از عدم

النفع قابل  د: طبق این ماده خسارات ناشی از عدمگوین می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  515ماده  2دانان در تفسیر تبصره  برخی از حقوق

العملی ( جراح، صنعتگر، . . . ) که روزانه سی هزار تومان  باشد. مثالً اگر مانع از سر کار رفتن شخص صاحب النفع قابل مطالبه می مطالبه نیست؛ اما خود عدم

النفع مطالبه نماید،  روز ممانعت از کار به استناد عدم 20هزار تومان بابت  600د مبلغ توان روز شویم، در این مورد شخص طبق قانون می 20درآمد دارد به مدت 

اصغري نیز نتیجه تحقیقات خود در ]. 17مطالبه نماید [هزار تومان را نیز  600تواند منفعت قابل تصور آن  آیین دادرسی مدنی نمی 515ماده  2اما طبق تبصره 

النفع قابل مطالبه  ، اتالف و تسبیب و بناي عقال، عدمدر حقوق ایران، با استناد به اصول و قواعد کلی مانند الضرر" کند: النفع را چنین بیان می خصوص عدم

 پیک سیامک ره. ]18[داند  النفع محتمل می قانون آیین دادرسی مدنی را عدم 515ماده  2النفع در تبصره  . وي هم چنین منظور از قابل مطالبه نبودن عدم"است

تواند  منفعت محقق ) همچنان میالحصول (  گیرد که منافع ممکن هاي مختلف حقوقی و نظام حقوقی ایران، چنین نتیجه می النفع در نظام نیز بعد از مقایسه عدم

ي نیز در تحقیق خود به این روشنعلی شکار. ]19است [ق.آ.د.م جدید، تغییري در این حکم ایجاد نکرده  515ماده  2النفع باشد و تبصره  مبناي خسارت عدم

  ].20النفع خود از مصادیق ضرر است نه آن که سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس باید جبران شود [ عدمرسد که  نتیجه می

  

  ادعاي جبران خسارت معنوي:  .2.3

شود، مثالً بر اثر افشاي  و وارد میضرري است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب ا"نویسد:  محقق ترمینولوژي حقوق در تعریف خسارت معنوي می

خسارت معنوي عبارت "کند:  ]. صمد نجفی فتاحی، قاضی دادگستري، خسارت معنوي را چنین تعریف می4[ "شود راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می

] . کاتوزیان اعتقاد دارد: 21. ["نبه مادي ندارداست از خسارت وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و جسم و روح و آزادي و هر حق دیگر قانونی فرد که ج

شود، الزمه جبران کامل ضرر است. گاه سرمایه معنوي از دست رفته به مراتب  اي که به حیثیت و اعتبار اشخاص وارد می هاي روانی و صدمه جبران لطمه"

کند این است که چگونه باید رنج درون  گیرد و ایجاد تردید می ؤال قرار میتر از تلف شدن مال یا محروم ماندن از منافع مورد انتظار است. آنچه مورد س مهم

  ]. 22[ "یا هتک آبرو را جبران کرد و آن را با معیار مادي سنجید، وگرنه در لزوم جبران ضررهاي معنوي تردید روا نیست.
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  ضرر معنوي در قوانین ایران:

گوید:  ح و روشنی ضرر معنوي و لزوم جبران آن را مورد پذیرش قرار داده است. این اصل میبه وضو 171قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل 

قصیر، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا  در تطبیق حکم در مورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی شود، در صورت ت"

قانون مسئولیت  1. همچنین ماده "گردد شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می رت خسارت جبران میطبق موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صو

هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی . . . موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از "دارد:  مدنی مقرر می

  . ]12["باشد عمل خود می

بینی شده بود که در قانون آیین دادرسی کیفري سال  پیش 1318قانون آئین دادرسی کیفري سال  9ماده  2ن ارزیابی زیان معنوي به پول در بند امکا

ا به ف قضایی نیز چنین دعوایی ررحذف شد. در مورد عدم انجام تعهدات قراردادي و جبران خسارت معنوي ناشی از آن، حکم صریحی وجود ندارد. ع 1378

  . ]22[کند.  هایی از تصمیم دادرسان و طرح دعوا را ارائه نمی هاي قضایی نمونه پذیرد و مجموعه دشواري می

دانند چنین درخواستی از نظر قوانین  در قراردادهاي پیمانکاري ادعاي جبران خسارت معنوي از سوي پیمانکار معمول نبوده است. گویا پیمانکاران می

ریزي و نظارت  هاي داوري در شوراي عالی فنی معاونت برنامه باشد. براي مثال در مطالعه پرونده گیري نمی نون مدنی ایران قابل پیداخلی و به خصوص قا

خ غو ابالغ فسراهبردي رییس جمهور، تنها یک مورد از دعاوي مربوط به جبران خسارت معنوي پیمانکار بوده است. در این پرونده، پیمانکار تنها تقاضاي ل

سخ پیمان، پیمان و بازگرداندن حیثیت از دست رفته خود را داشته است، بدون این که ادعاي خسارت مالی داشته باشد. در صورتی که ادعاي لغو ابالغ ف

  است. گرفته به پیمانکار تعلق نیز حقوقی مواردي که رد فسخ پیمان تأیید شده، همواره با ادعاهاي مالی پیمانکار نیز همراه بوده و در 

 

  ادعاي تمدید مدت قرارداد: .3.3

مقصود فرعی در قرارداد مقرر یا مدت موعد و طرفین بوده مقصود اصلی  آنموضوع کامل انجام قراردادهاي پیمانکاري عموماً از جمله قراردادهایی هستند که 

 اجراي کامل موضوع قرارداد است،لی مقصود اصلی که ، مقصود فرعی از دست رفته وانجام نشوددر موعد مقرر موضوع قرارداد . در این حالت اگر است

احداث را در آن موعد نتواند این راه ماه احداث نماید. حال اگر پیمانکار  36نماید که راه بین دو شهر را در مدت  تعهد می]. مثال پیمانکاري 6[ماند.  میباقی 

از آنجایی که تعهد ماه مقصود فرعی بوده است.  36مقصود اصلی و انجام آن در مدت  شود، چون احداث راه ساقط نمی پیمانکار، تعهد احداث راه از نماید

اما ماده در صورتی که خسارتی براي پیمانکار تعیین شده باشد، باید آن را پرداخت نماید. ، باشد میاجراي موضوع قرارداد در موعد مقرر به عهده پیمانکار 

شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی  ز انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میمتخلف ا"قانون مدنی مقرر کرده است:  227

اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند "قانون مدنی نیز آمده است:  229. در ماده "توان مربوط به او نمود بوده است که نمی

. بنابراین در صورتی که پیمانکار ثابت نماید عدم انجام به موقع موضوع قرارداد به دلیل علت "خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود از عهده تعهد

پرداخت خسارت و رفع آن نیز خارج از حیطه اقتدار او بوده است، محکوم به ( خارج از قصور پیمانکار بوده است ) باشد  بوده که مربوط به او نمی خارجی 

  . باشد نمی

هاي اضافی تحمیل شده به خود  تمدید شود، پیمانکار محق به دریافت هزینهبه دالیلی خارج از قصور پیمانکار در صورتی که مدت اجراي قرارداد 

. از جمله هاي مستمر باالسري است گاه و هزینههاي مستمر تجهیز کار هاي اضافی پیمانکار در دوره تمدید، بیشتر شامل هزینه هزینه باشد. نیز میدر دوره تمدید 

 هايهزینهو  کارفرما نزد تضامین هايهزینه مرکزي، دفتر هايهزینه کلیه یابد عبارتند از: مستمر باالسري که همراه با افزایش مدت پروژه، افزایش میهاي  هزینه

 به مرکزي دفتر کارکنان و مدیران ذهاب و ایاب ،. . . و تدارکات و مالی اداري، فنی، دفتر کارگاه، عمومی سرپرستی انسانی نیروي دستمزد(  کارگاه باالسري

هاي مستمر تجهیز  همچنین بعضی از هزینه. ]23[ ) . . . و پرسنل غذاي کارگاه، پذیرایی کارگاه، اداري هايهزینه اسناد، اضافی هاي نسخ تهیه هزینه کارگاه،

 کارگران، غذاي هايهزینه پیمانکار، کار دفاتر و اداري هايساختمان پیمانکار، کارگران پیمانکار، کارمندان سکونت محل يهاهزینه کارگاه نیز عبارتند از:

 ايراهه از نگهداري هايهزینه غیره، و گاز تلفن، برق، آب، هايهزینه آزمایشگاه، و مشاور و کارفرما دفاتر مستمر هايهزینه ایمنی، وسایل و کار لباس تأمین

  .]23. . . [ و ارتباطی و دسترسی سرویس،
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هاي متفاوتی در مورد حق پیمانکار در تمدید  ( کتاب قرمز فیدیک )، دیدگاه 1اما شرایط عمومی سه عاملی ایران و شرایط عمومی سه عاملی فیدیک

، 4-7   ،7-4، 1-2، 9-1( مواد مورد  8در ورد آمده است که م 20تمدید مدت قرارداد در در کتاب قرمز فیدیک، هاي اضافی آن دارند.  مدت قرارداد و هزینه

در  .]24[ همراه با پرداخت هزینه است) تنها  4-19، 7-13، 9-8، 24-4، 12-4( مواد مورد  5در همراه با پرداخت هزینه و سود و )  17-4، 16-1، 11-8، 9-2

ب و -43ج، -28الف، -28، 26مورد ( مواد  5بینی شده است که تنها در  مورد پیش 14در ، تمدید مدت قرارداد حالی که در شرایط عمومی سه عاملی ایران

براي نمونه در حقوق پیمانکار در کتاب قرمز فیدیک و شرایط عمومی پیمان سه عاملی ایران،  1جدول شماره در . ]25[ ) همراه با پرداخت هزینه است49

  مقایسه شده است. خصوص چند موضوع، 

  

  یسه حقوق پیمانکار در بعضی از موضوعات مشترك در کتاب قرمز فیدیک و شرایط عمومی پیمان ایران) مقا1جدول (

 ادعاي قابل طرح از سوي پیمانکار

 حقوق پیمانکار در شرایط عمومی ایران کتاب قرمز فیدیک

شماره 

 ماده
 حقوق تعیین شده براي پیمانکار

شماره 

 ماده
 حقوق تعیین شده براي پیمانکار

 تمدید  الف- 30 / دریافت سود   تمدید / دریافت هزینه 1- 9 ها یا دستور کارها یر در صدور نقشهتأخ

 آالت تمدید / دریافت هزینه باالسري و اجاره ماشین 26  تمدید / دریافت هزینه 4- 24 برخورد با آثار باستانی

 تمدید الف- 30   تمدید / دریافت هزینه 7- 13 تغییر قوانین

 تمدید / دریافت هزینه 28 تمدید / دریافت هزینه / دریافت سود  2- 1 اهتحویل کارگ

 بینی نشده پیش _ تمدید / دریافت هزینه / دریافت سود  7- 4 کارفرما در انجام آزمایشاتتأخیر 

 بینی نشده پیش    تمدید / دریافت هزینه / دریافت سود  16- 1 حق پیمانکار براي تعلیق کار

  

  

 : شنهاداتو پی گیري نتیجه .4

  

النفع )، ادعاي خسارت معنوي و تمدید مدت قرارداد خالصه  ادعاهاي پیمانکاري در ادعاي خسارت مالی ( از دست رفتن مال، کاهش ارزش مال، عدم

قانون آیین  515ماده  2 تبصرهشود. نظام حقوقی ایران در مورد ادعاهاي خسارت مالی ابزار و قوانین روشنی دارد. ادعاي خسارت تأخیر تأدیه بر اساس  می

براساس این دانان  . با این حال از نظر حقوقنیستالنفع قابل مطالبه  کند که خسارت ناشی از عدم لیکن همین تبصره مقرر میباشد.  دادرسی مدنی قابل مطالبه می

با نظام حقوقی هماهنگ شود، شرایط عمومی پیمان نیز  نهاد میپیشالنفع قابل مطالبه است.  النفع قابل مطالبه نیست، اما خود عدم خسارت ناشی از عدم ،قانون

  ها از سوي کارفرما وجود داشته باشد.  تا در هنگام لزوم امکان جبران این خسارتبشمارد قابل مطالبه را النفع  خسارت تأخیر تأدیه و عدم

یز قابل مطالبه است. لیکن در قوانین ایران امکان ارزیابی خسارت قانون مسئولیت مدنی، خسارت معنوي ن 1قانون اساسی و ماده  171با توجه به اصل 

لذا ادعاهایی مانند رد فسخ پیمان داشته باشد. به دنبال نیز براي متضرر را بروز خسارت معنوي، زیان مالی معنوي به پول وجود ندارد، در حالی که ممکن است 

شود،  پیشنهاد می باشد. گردد، معموالً همراه با ادعاهاي مالی می وي از دست رفته پیمانکار باز میشود و در صورت تأیید، آبر که از سوي پیمانکار مطرح می

  تا به این ترتیب بتواند به عنوان مرحمی براي زیان دیده باشد.  نمودهقوانینی وضع شود که امکان ارزیابی خسارت معنوي به پول را برقرار 

هاي اضافی را به پیمانکار  د به دالیلی غیر از قصور پیمانکار، ادامه اجراي قرارداد در مدت تمدید، هزینهدر صورت تأیید ادعاي تمدید مدت قراردا

در هاي اضافی مسلم است، لیکن  با این که وجود چنین هزینه. هاي مستمر باالسري و تجهیز کارگاه است ها شامل هزینه که بیشتر این هزینه کند تحمیل می

شود  پیشنهاد میها،  با توجه به قطعی بودن این هزینهلذا بینی نشده است.  جبران آن پیشایران، در اغلب موارد راهکاري براي ه عاملی سشرایط عمومی پیمان 

فنی یا  تا پیمانکار براي جبران آن مجبور به درخواست داوري از شوراي عالی بینی شود ها نیز در شرایط عمومی پیمان به صورت کامل پیش جبران این هزینه

  .مراجع قضایی نباشد

  

                                                           
1. FIDIC: Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils 
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  هادالیل بروز ادعا در قراردادها و مبانی حقوقی آن

  

  

  مجید پرچمی جالل

  گروه مدیریت پروژه  –عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده معماري دانشگاه تهران 

  آبادي محمد درویش رکن

  دانشگاه امام حسین (ع) –دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت 

Email: mdroknabadi@yahoo.com  

  

  

  

  

  

  خالصه

، سکوت و اشتباه در قرارداد، تغییر اوضاع و احوال و تغییر شرایط تعهداتقراردادها عبارتند از: عدم انجام یا تأخیر در انجام  يمهمترین دالیل بروز ادعا

بعد از پایان موعد و شرایط طلب خسارت از د تعهموعد انجام تعهد، شرایط انجام  اهمیت دارد: تأخیر در آن یاعدم انجام تعهد آنچه در مندرج در قرارداد. 

از طریق تفسیر قرارداد، مقررات عرف و قانون تکمیلی قابل  و استیا غیر عمد  يعمد ،قراردادسکوت است. متعهد در صورت عدم انجام یا تأخیر در آن 

کند. اگرچه  علت عمده عقد باشد، قرارداد را باطل می شخصیت طرف،که  یطرف معامله در صورت شخصاشتباه در موضوع معامله و اشتباه در رفع است. 

تغییر در این مقاله به وجود دارد. هاي دولتی  بخشنامهاي ندارد، لیکن مصادیق جبران این تغییرات در  اشاره تغییر اوضاع و احوال قراردادبه حقوقی ایران، نظام 

  شود.  اي نمی تیپ آمده، اشاره نحوه برخورد با آن در قراردادهايه کشرایط مندرج در قرارداد 

  

  سکوت، اشتباه، تغییر اوضاع و احوال کلمات کلیدي: ادعا ( کلیم )، 

  

  

  مقدمه: .1

  

همچنین . هاي عمرانی در کشور ما، عدم آشنایی کارشناسان و مدیران آنها با مبانی حقوقی قراردادها است هاي اساسی طرفین قراردادهاي طرح یکی از ضعف

شود،  ي است که کارشناسان حقوقی نیز در مورد آن اظهار نظر نموده باشد. لذا بسیاري از ادعاهایی که از سوي هر یک از طرفین طرح میدر کمتر قرارداد

رغم وجود  اي حقوق و عمران است که علی باشد. بنابراین مباحث حقوقی قراردادها، یکی از مباحث بین رشته فاقد تحلیل حقوقی و مستندات قانونی می

هاي عمرانی و نحوه بکارگیري آن  التحصیالن آن آشنایی کافی در خصوص مبانی حقوقی قراردادهاي تخصصی طرح روسی در مقطع کارشناسی ارشد، فارغد

نامه قرار گیرد، اما  انتواند موضوع چندین مقاله یا پای رغم این که هر یک از دالیل بروز ادعا که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، خود می لذا علیندارند.

  توانند به منابع ذکر شده مراجعه نمایند.  بندي آن به نحوي که در ادامه آمده است، براي کارشناسان مفید بوده و جهت کسب اطالعات بیشتر می جمع

مختلف استخراج و مبانی حقوقی و نحوه برخورد با اي تهیه شده است، مهمترین دالیل بروز ادعا از کتب و مقاالت  که به روش کتابخانهدر این مقاله           

  آنها ارائه شده است.
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  تعاریف: .2

  

همکاري متقابل اراده دو یا چند شخص در "معناي قرارداد در لغت و محاورات و در اصطالح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از  تعریف قرارداد:

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاري از موارد کلمه عقد فقط در عقود معین "د: حسن امامی اعتقاد دار .]1[ باشد می "ایجاد ماهیت حقوقی

فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور پیمان ( قرارداد . ]2[ "شود. شود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود خواه معین باشد یا غیر معین، گفته می می استفاده

آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر  قرارداد عبارت است از توافق ارادي دو طرف که در نتیجه آن رابطه جدیدي به وجود می"کند:  ی) را این گونه تعریف م

  . ]3[ "دهد می

آمده  "ارتداشتن حقی براي دریافت پول، دارایی یا جبران خس"به صورت کلی و به معناي  2نامه حقوقی آکسفورد ادعا در لغت): 1تعریف ادعا ( کلیم

درخواست، تقاضا، یا تصدیق حقوق به وسیله خریدار ") ادعا را چنین تعریف کرده است:  PMBOKاست. راهنماي گستره دانش مدیریت پروژه (راهنماي 

 .]4[  "باشد مورد اختالف میعلیه فروشنده، یا بالعکس، به منظور تادیه و جبران خسارت، یا پرداخت تحت شرایط قرارداد قانونی تعهد آور براي مثالً تغییر 

در  ]3[ فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  ].5[ کند تعریف می "منازعه در حق معین"آن را  داند و میرادف دعوي تمرا ادعا  دکتر جعفري لنگرودي

نگارنده، ادعا را چنین  "شود. له پیمانکار انجام میدرخواستی که معموالً براي افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسی" تعریف ادعا چنین آورده است:

  ."گیرد تعلق می اواز نظر وي به واسطه انجام قرارداد، به که  یدرخواست هر یک از طرفین قرارداد از طرف دیگر براي تأدیه حقوق"کند:  تعریف می

 

 

  ها:دبروز ادعا در قراردادالیل   .3

  

  انجام تعهدات:بروز ادعا به دلیل عدم انجام یا تأخیر در  .1.3

عقودي که بر "کند:  قانون مدنی مقرر می 219ماده  .]  6[  شود اصل میحسبب ایجاد تعهد است و تعهد اثري است که از عقد  عقد یا قرارداد در حقیقت مبنا و

براساس این ماده  "ه یا به علت قانونی فسخ شود.االتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقال طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم

است، موضوع  تعهدات هر یک از طرفین در هر عقدي که بر طبق قانون باشد باید از سوي آنها ایفاء گردد. یکی از مهمترین مواردي که در حقوق مدنی آمده

شود که تعهد  ین ادعاي خسارت عدم انجام تعهدات، زمانی مطرح میموعد انجام تعهد و شرایط پس از اتمام موعد براي هر یک از طرفین عقد است. همچن

  در موعد مقرر ایفاء نگردد.  ،متعهد

  در قرارداد:و اقسام آن موعد انجام تعهدات   .1.1.3

در "کند:  ن مدنی مقرر میقانو 226. همچنین ماده ]2[شود که متعهد باید تعهد خود را در موعد مقرر انجام دهد  قانون مدنی این گونه استفاده می 219از ماده 

تواند ادعاي خسارت نماید، مگر این که براي ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت  موعد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی

که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که  تواند ادعاي خسارت نماید مزبور منقضی شده باشد، و اگر براي ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می

  به شرح ذیل است:اقسام مواعد انجام تعهدات بنابراین . "انجام تعهد را مطالبه کرده است

آن که اوضاع و  کند که تعهد به فوریت انجام شود مگر در این حالت عرفاً اقتضاء می در صورتی که در قرارداد موعدي براي انجام تعهد معین نشده باشد:  -١

براي مثال در صورتی که باغداري در زمستان در مقابل بارفروش تعهد نماید که صد کیلو آلبالو به ]. 2نماید [احوال موعد دیگري را براي انجام تعهد اقتضاء 

 .]7[ف آن وجود داشته باشد بارفروش تحویل نماید، موعد تحویل آلبالو در فصل رسیدن این میوه در منطقه است، مگر این که قراینی بر خال

 در این حالت متعهد ملزم به ایفاي تعهد در موعد مزبور خواهد بود. موعد مزبور ممکن در صورتی که در قرارداد موعدي براي انجام تعهد معین شده باشد:  -٢

                                                           
1. Claim 
2. Oxford Companiaon to Law   
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باشد. در این حالت تعهد در زمان مزبور باید انجام  1392 بهمن 18 جمعهاست مضیق یا موسع باشد. موعد مضیق مانند آن است که تاریخ انجام تعهد ظهر روز 

  تواند در ظرف پانزده روز ماه معین شود. در این صورت متعهد می بهمنگردد. موعد موسع مانند آن است که تاریخ انجام تعهد در ظرف پانزده روز اول 

  . ]2[تا آخرین لحظه روز پانزدهم به تأخیر اندازد تواند ایفاء تعهد را  هر زمان که بخواهد تعهد را انجام دهد، همچنان که می 

. . . و اگر براي ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف "دارد:  قانون مدنی مقرر می 226بخش انتهایی ماده  :شده باشد گذاشتهاختیار انجام تعهد به نظر متعهدله   -٣

. در این صورت متعهدله باید آن را "ده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده استتواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بو وقتی می

  .]2[ استهرگونه دلیل ممکن  بادهد. اثبات مطالبه  مطالبه نماید. متعهدله اغلب به وسیله اظهارنامه موعد را به متعهد اطالع می

 ،اند دانان، چنین تعهدي را باطل دانسته اي از حقوق این امر در قرارداد قید گردیده است. عده انجام تعهد در اختیار متعهد قرار داده شده و صراحتاً موعد  -۴

شرایط  زیرا وقتی انجام تعهد به میل متعهد باشد که اگر دلش خواست انجام دهد و اگر دلش نخواست انجام ندهد، هیچ تعهدي به وجود نیامده است و

  .]7[ست همچون زمان قبل از انعقاد قرارداد ا

  الزام یا عدم الزام به انجام تعهد بعد از موعد مقرر: .2.1.3

آید، داراي خصوصیتی است که انجام تعهد منحصراً در آن موعد، مقصود طرفین است. در این صورت انجام  گاه موعدي که براي انجام تعهد در قرارداد می

لیل متعهد ملزم به انجام تعهد آن بعد از موعد مقرر نخواهد بود و با گذشتن موعد، تعهد باشد. به همین د تعهد در خارج از آن موعد مقرر، مورد قرارداد نمی

 1392شهریور  30شود که در آن شرکت هواپیمایی متعهد است در تاریخ  و شرکت هواپیمایی منعقد مییک مرکز علمی شود. مثال قراردادي بین  ساقط می

شهریور به تعهد خود  30در ژنو را به این شهر منتقل نماید. در صورتی که شرکت هواپیمایی در تاریخ  1392شهریور  31به کنفرانس این مرکز هیئت اعزامی 

گاه انجام تعهد مقصود اصلی متعاملین  .تواند در کنفرانس شرکت نماید باشد. چون هیئت نمی عمل نکند، انتقال هیئت در تاریخ پس از آن مورد تعهد نمی

که باشد. در این حالت اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت، مقصود فرعی از دست رفته ولی مقصود اصلی  مقرر مقصود فرعی میاست و تعهد آن در موعد 

وعد ماه احداث نماید. حال اگر پیمانکار تعهد خود را در آن م 36نماید که راه بین دو شهر را در مدت  . مثال پیمانکاري تعهد میباشد، باقی است انجام تعهد می

ماه مقصود فرعی بوده است. در صورتی که در  36شود، چون احداث راه مقصود اصلی و انجام آن در مدت  انجام نداد، تعهد احداث راه از او ساقط نمی

موعد مقرر متعهد ملزم  باشد و با پایان یافتن قرارداد تصریح نشده باشد که تعهد از کدام یک از دو قسم مذکور است، ظاهر آن است که تعهد از قسم دوم می

  .به انجام آن خواهد بود، مگر آن که خالف آن ثابت شود

  انجام تعهد:در تأخیر عدم انجام یا خسارت ناشی از ( ادعاي ) شرایط طلب   .3.1.3

  براي آن که متعهدله بتواند از متعهد، خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد را بخواهد، باید شرایط زیر موجود باشد:

تواند  در مورد عدم ایفاي تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی"گوید:  قانون مدنی می 226ماده  براي انجام تعهد گذشته باشد. مدت مقرر  -1

 وده طرفادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد مدتی مقرر نب

 . ]2[ "تواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است وقتی می

عدم انجام تعهد به واسطه علت یا در صورتی که متعهدله سبب عدم انجام تعهد باشد بنابراین ت مقرر در اثر تقصیر متعهد باشد. عدم انجام تعهد در مد  -2

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه "گوید:  قانون مدنی می 227ماده . متعهد مسئول خسارت نخواهد بود، ارجی باشد که نتوان مربوط به متعهد نمودخ

گوید:  می 229ماده ن همچنی. "توان مربوط به او نمود شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی خسارت می

  .]2["اي که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود اگر متعهد به واسطه حادثه"

بینی  نوعاً در انجام آن تعهد مؤثر است، پیش نماید، باید اموري که کسی که تعهد به انجام کاري میبینی نمود.  علتی که مانع از انجام تعهد شده بتوان پیش  -3

کاري و یا به جهات دیگر باشد و متعهد به این دالیل تعهد خود را انجام ندهد،  تجربگی، اهمال اطالعی، بی بینی به دلیل بی نماید. در صورتی که عدم پیش

  . ]2[تواند موجب تحمل ضرر متعهدله شود  شود زیرا نقص متعهد نمی مسئول شناخته می

درخصوص مطالبه خسارت وارده، "کند:  قانون آیین دادرسی جدید بیان می 520ماده  خسارت به متعهدله شده باشد. وارد آمدنعدم انجام تعهد سبب   -4

صورت   این ست در غیریا عدم تسلیم خواسته بوده ا  خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و

   ].8[ "خواهد کرددادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد 
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 ا بر حسبمسئولیت جبران خسارت در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن باید در عقد تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و ی  -5

قانون مدنی به ترتیب به عرفی بودن تعهد و تصریح جبران خسارت در قرارداد، اشاره  230و  225 ماده  ).قانون مدنی  221ماده  ( قانون موجب ضمان باشد 

داند، مثالی از قوانینی است که تعهد را  میموارد قانونی قابل مطالبه را در خسارت تأخیر تأدیه مدنی که قانون آیین دادرسی  515از ماده  2تبصره دارد. همچنین 

 .]8[داند.  موجب ضمان می

   :سکوت و نقص در قراردادهابروز ادعا به دلیل    .2.3

 سکوت نگفتن سخن صرف حقوقی اصطالح در. ]5[ است آورده "گفتن از خودداري" معناي به لغت در را سکوت حقوق، ترمینولوژي در لنگرودي جعفري

سکوت و نقص در قرارداد در . ]9[ نماید ابراز را خود اراده ست،ا او ضمنی اراده مبین که رفتارها و حاالت بروز با تواند می ساکت شخصو  شود نمی تلقی

کنند،  معموالً در قراردادها، طرفین تمام شرایط و اوصاف الزم را ذکر نمی مواردي است که نسبت به موضوع اختالف هیچ راه حلی در قرارداد نیامده است.

 تباعاال مفاد قرارداد براي طرفین الزمقانون مدنی،  219لیکن به استناد ماده کنند.  میبسنده بلکه صرفاً به موضوعات اساسی که براي تحقق قرارداد الزم است 

  .تواند به بهانه سکوت یا نقص در قرارداد، از اجراي آن خودداري نماید متعهد نمی و است

 از یک هر کهاست  مطلبی بیان از خودداري یا و ياختیار کتمانسکوت عمدي،  وجود سکوت در قرارداد ممکن است عمدي یا غیر عمدي باشد.          

 یک هردر سکوت غیر عمدي  .]9[ است عمدي سکوت حکم در واقعیت بیان عدم. باشد می دیگر طرف براي آن بیان به مکلف قانون طبق بر قرارداد، طرفین

  .]9[ کنند نمی بیان بوده، آنها عهده رب قانون یا و قرارداد موجب به که را مطالبی ،اشتباه اثر در یا و ناخواسته طرفین از

  دالیل سکوت بعضی از مفاد قرارداد: .1.2.3

متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون "دارد:  قانون مدنی مقرر می 225ماده : عرف و مرسوم شدن امري در قراردادالف) 

اصل در قرارداد رعایت عرف و عادت قراردادي است، مگر این که طرفین بر خالف آن . بنابراین "تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است

  .]9[تراضی کرده باشند 

شود و آنان بدون اطالع از اراده  بسیاري از قراردادها توسط افراد ناآگاه و غیر متخصص تنظیم میب) تنظیم قرارداد توسط افراد غیر متخصص: 

نمایند و به همین دلیل در بعضی از مفاد قرارداد  توجه به عرف و عادت قراردادي، مبادرت به تنظیم و ثبت قرارداد می مشترك طرفین و خواست آنان و بدون

  . ]9[ مواردي از سکوت وجود دارد

راردادي دارد، به هاي ق در مواردي یکی از طرفین، با توجه به علم و آگاهی که از قانون و عرف و عادت ج) سوء استفاده از ناآگاهی طرف قرارداد:

گذارد تا از این طریق کسب منفعت نماید و طرف دیگر نیز بدون اطالع و بدون مشورت با اهل فن و یا بر حسب  عمد بعضی از مفاد قرارداد را مسکوت می

 نقل اجرت قبیل از مبیع تسلیم مخارج": دارد می مقرر مدنی قانون 381 مادهشود. براي مثال  کند و متضرر می اعتماد به طرف دیگر، به انعقاد قرارداد اقدام می

این بدون اطالع از که  یشخصبنابراین  ".است مشتري عهده به ثمن تسلیم مخارج است، بایع عهده به غیره و کردن وزن و شمردن اجرت تسلیم، محل به آنها

  ]9[آن است فروشد، ملزم به رعایت  می ، کاالي خود را بدون محاسبه مخارج تسلیم کاال و ذکر آن در قرارداد به دیگريقانون

در این حالت طرفین قرارداد در خصوص بعضی از مفاد د) عدم توافق در خصوص بعضی از مفاد قرارداد و سکوت به امید توافق در آینده: 

دانند، در خصوص چنین اختالفاتی  به صالح خود میدله قرارداد را مبااز آنجا که  ورسند  به توافق نمیباشد،  که براي آنها تعیین کننده و اساسی نمیقرارداد 

  . ]10[نمایند این موارد را بعد از امضاء و مبادله قرارداد و در حین اجراي آن، برطرف نمایند.  گویند یا توافق می سخن نمی

  چگونگی رفع سکوت قرارداد: .2.2.3

اد و قراین و اوضاع و احوال موجود و حاکم بر قرارداد کشف کرد و این امر جهت رفع سکوت قرارداد باید اراده باطنی طرفین را از الفاظ و عبارات قرارد

جهت رفع   . براین اساس سه روش]9[شود  میسر نیست مگر با تفسیر قرارداد که با مراجعه به عرف و عادت قراردادي و قوانین تکمیلی یا تفسیري حاصل می

  شود: سکوت قرارداد تعیین و شرح داده می

با توسل به خود قرارداد، طبیعت آن، ( در صورتی که متن قرارداد صوري نباشد )، در این روش یر قرارداد و احراز اراده دو طرف: الف) روش تفس

 آنقصود مشترك دو طرف که مقرارداد مجموعه واحدي است از آنجا که شود.  میکشف  طرفینعبارات و الفاظ قرارداد و . . .، اراده ضمنی مشترك 

  .]11[ قرارداد، جزیی از آن را حذف کرد توان در تفسیر اید تمام اجزاي قرارداد را با یکدیگر در نظر گرفت و نمیب ،باشد می
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مقرر قانون مدنی  225. ماده کند سکوت طرفین را برطرف و جایگزین اراده آنان می ،عرف و عادت ) روش استفاده از مقررات عرف و عادت:ب

همچنین براساس ماده  "عرف و عادت، به طوري که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است. متعارف بودن امري در"کند:  می

گذار آگاهی طرفین به عرف را الزم ندانسته و التزام به عرف را حتی بدون آگاهی از آن مقرر داشته است. بنابراین جهت رفع سکوت  قانون مدنی، قانون 356

توانند از قواعد عرفی آگاه باشند، پس فرض  شود، استناد کرد؛ زیرا دو طرف قرارداد می توان به اراده مفروض طرفین که از عرف و عادت تعیین می قرارداد می

  . ]11[اند و از این رو به آن ملتزم و پایبند هستند  بر این است که آن را خواسته

  عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم"دارد:  قانون مدنی مقرر می 220ماده  ) روش قانون تفسیري یا تکمیلی:ج

در این  "قانون". منظور از "باشند شود، ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می می 

وانین تفسیري یا تکمیلی است. به عبارت دیگر طرفین قرارداد با عدم تصریح به مقررات تکمیلی، آن را به صورت ضمنی پذیرفته و حاکم بر ماده، همان ق

مشخص نشده باشد و در این خصوص  کاال، محل تسلیم خرید. براي مثال در صورتی که در قرارداد ]9[ اند روابط قراردادي و اراده مشترك خود دانسته

 به حکم عرف، نداشتن صورت در و شود می داده حکم عرف براساس ابتداقانون مدنی،  375به وجود آید؛ براساس ماده خریدار و فروشنده اختالفی بین 

عرف و عادتی بر  شوند که طرفین بر خالف آن توافق نکرده باشند و قوانین تفسیري در صورتی اجراء می .شود می داده قرارداد شدن واقع محل در کاال تسلیم

  خالف آن وجود نداشته باشد.

  

  باه در قرارداد ( عقد ):تاشبروز ادعا به دلیل  .3.3

در را اشتباه شهیدي نیز  ]. مهدي 5[ "یا معنوي باشد ياشتباه عبارت است از تصور خالف واقع از چیزي که ممکن است آن چیز ماد"از نظر جعفري لنگرودي 

کند از اشتباهی که در وضعیت عقد  اشتباهی که عقد را باطل می"تعریف کرده و اضافه نموده است:  "اد بر خالف واقعخطا در شناخت و اعتق" به اصطالح

   .]1[ "باشد تأثیر است، قابل تفکیک می بی

  انواع اشتباه در قرارداد: .1.3.3

معامله و اشتباه مربوط به شخص  خود موضوعه نسبت به کند، عبارت است از اشتبا اشتباهی که عقد را باطل میالف) اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد: 

  .  ]1[طرف معامله، در موردي که شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد. 

گیرد  مقصود از موضوع معامله، مورد معامله ( عقد ) یا مال مورد تملیک یا کاري است که موضوع تعهد قرار می معامله:خود موضوع اشتباه نسبت به  - 1

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله " کند: قانون مدنی بیان می 200کند. ماده  به عنوان مانع تأثیر اراده، عقد را باطل میدر خود موضوع معامله اشتباه . ]11[

. ]1[وع معامله است شود، اشتباه در ذات موض براساس این ماده منظور از اشتباهی که سبب عدم نفوذ معامله می "است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

. همچنین در  ]2[اند  شود که از مس ساخته شده و آب نقره داده خرد و پس از معامله معلوم می شمعدانی را به قصد آن که نقره است می مانند این که شخصی

اشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن غیر هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نب"قانون مدنی آمده است:  353ماده 

تفاوتی بین اشتباه یکی از طرفین عقد یا اشتباهی که به وسیله هر دو  ]1[  "جنس باشد، نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی، مشتري حق فسخ دارد.

  .]1[عقد باطل است  ،شود وجود ندارد و در هر دو حالت طرف عقد ارتکاب می

آورد مگر در مواردي که  اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی"کند:  قانون مدنی بیان می 201ر شخص طرف معامله: ماده اشتباه د  - 2

در معناي مطلق، مجموع اوصاف و عوارضی  "شخصیت"انسان مشخص و معین است و منظور از  "شخص"منظور از  "شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.

شود  نماید به تصور آن که متهب پسر او است و بعد معلوم می . مثال کسی مالی به دیگري هبه می]1[سازد  د انسانی را از افراد دیگر متمایز میاست که یک فر

ود را به او هبه دانست که طرف پسر او نیست مال خ باشد. در این مثال واهب قصد داشته که مال را به پسر خود هبه نماید و چنانکه می که پسر برادر او می

  . ]2[نمود. لذا عقد از نظر عدم مطابقت نتیجه حاصل از آن با قصد یکی از طرفین ( واهب )، باطل است  نمی

  باشند عبارتند از: تأثیر می اشتباهاتی که در وضعیت عقد بی تأثیر است: ب) اشتباهی که در وضعیت عقد بی

هرچند اشتباه در اموري باشد که در جلب توجه اشخاص مؤثر است و به همین جهت اوصاف مذکور  اشتباه در اوصاف مورد معامله: اشتباه در اوصاف  - 1

تواند سبب پیدایش حق فسخ براي اشتباه کننده باشد، مگر  باید در هنگام عقد معلوم باشد، ولی سبب بطالن معامله نخواهد شد و حتی به خودي خود هم نمی
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]. مانند این که خریدار فرش به تصور این که بافت کاشان است آن را 1ات، مانند خیار تخلف وصف و خیار عیب [در چارچوب شرایط و مقررات بعضی خیار

 دارد: در این خصوص مقرر می 235. ماده ]11خریداري کند و بعد متوجه شود که بافت تبریز است. در این حال عقد صحیح است و خریدار خیار فسخ دارد [

  ."نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت نیست کسی که شرط به ن عقد شده است صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجودهرگاه شرطی که در ضم"

اي است که شخص در تشکیل معامله دارد. اشتباه در انگیزه معامله مانع صحت و  اشتباه در انگیزه و جهت معامله: انگیزه یا جهت معامله، هدف یا واسطه  - 2

اي، این باشد که از خانه به عنوان محل کار استفاده کند و پس از عقد معلوم شود که طبق ضوابط  شود. مثال هرگاه هدف خریدار خانه اعتبار عقد نمی

م عقد به توان فاقد اعتبار دانست، هرچند که معامله کننده انگیزه خود را از تشکیل معامله به هنگا شهرداري چنین چیزي ممکن نیست. در این مثال بیع را نمی

به عنوان محل طرف دیگر نیز اعالم کند. ممکن است با توافق طرفین، انگیزه به صورت شرط در عقد اضافه شود. مثال در صورتی که امکان استفاده از خانه 

  . ]1[ تواند عقد را فسخ نماید کار وجود نداشته باشد، خریدار بتواند معامله را فسخ نماید. در این حالت خریدار می

شود. لیکن این اشتباه باعث  اشتباه در ارزش مورد معامله: ارزش معامله به معنی اعم یکی از اوصاف مورد معامله است. این اشتباه سبب بطالن معامله نمی  - 3

خواهد شد. ماده  قانون مدنی موجب پیدایش حق فسخ براي مغبون 416شودکه فقط در صورت فاحش بودن این غبن، طبق ماده  مغبون شدن اشتباه کننده می

مثال   "تواند معامله را فسخ کند. هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می" دارد: قانون مدنی در این مورد مقرر می 416

ت، آن را با همین مبلغ بفروشد، پس از اطالع از اگر فروشنده فرشی که یک میلیون ریال ارزش داشته است، به اعتقاد این که ارزش آن ششصد هزار ریال اس

  .]1[ تواند معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند قیمت واقعی می

اشتباه در شخص یا بعضی از اوصاف شخصیت طرف معامله که علت عقد نیست: اشتباه در شخص یا بعضی از اوصاف شخصیت طرف معامله که علت   - 4

سازد. زیرا این که طرف معامله کیست یا داراي چه اوصافی است، تأثیري در  قد نخواهد بود و عقد را قابل فسخ هم نمیعمده عقد نباشد، موجب بطالن ع

 . ]1[ تحریک اراده معامله کننده در تشکیل معامله ندارد

 

  قرارداد: 1تغییر اوضاع و احوالبروز ادعا به دلیل  .4.3

 اساسی مبناي و است طرفین قصد و توجه مورد شرایط آن قرارداد، یک مبادله زمان در که است رایطیش در اساسی دگرگونی معناي به احوال و اوضاع تغییر

هر قراردادي با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان خود از جمله شرایط اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، سود و زیان قرارداد و  .]12[ دهد می تشکیل را قرارداد

]. اما گاه تغییر شرایط و 13[شود. طرفین قرارداد باید به مفاد آن ملتزم باشند و به تعهدات خود در قرارداد عمل نمایند  و مبادله میسایر عوامل مؤثر، منعقد 

ار نموده یا شده، انجام تعهدات را براي یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد خیلی سنگین و دشو بینی نمی اوضاع و احوالی که در هنگام انعقاد قرارداد پیش

از حضرت امام صادق( ع ) روایتی نقل شده است ]. 7[کند  زند و عدالت را مخدوش می کند، به نحوي که تعادل قرارداد را به هم می موجب ضرر فاحش می

مردي حمزه غنوي نقل شده است،  برطبق این روایت که از هارون بندهد.  که به شکل جالب توجهی عنایت به تأثیر تغییر شرایط و اوضاع و احوال را نشان می

ت دینار شتر مریضی را به ده درهم خرید و شخص دیگري را در برابر دو درهم در برابر پوست و سر شتر شریک کرد. ولی آن شتر خوب شد و قیمتش به هش

شتر شریک شده، مالک خمس قیمت شتر است.  کسی که به دو درهم در پوست و سر"رسید. نظر امام صادق(ع ) را در این باره خواستند. آن حضرت فرمود: 

خواهم، از او نباید پذیرفته شود و او چنین حقی ندارد، زیرا این امر ضرر زدن است. وقتی خمس قیمت شتر به او  اگر بگوید من همان پوست و سر شتر را می

  .]7[ "داده شود به حق خود رسیده است

  :وین کنوانسیون در احوال و اوضاع تغییر  .1.4.3

صر، سوریه، لیبی، رش قاعده تغییر اوضاع و احوال در قوانین کشورهاي توسعه یافته مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و در میان کشورهاي اسالمی چون مپذی

، در مورد حقوق میالدي 1969عراق و الجزایر از یک سو و توسعه مناسبات اقتصادي و معاهدات در عرصه جهانی از سوي دیگر، باعث شد که در سال 

کنوانسیون وین در  62باشد، به تصویب برساند. ماده  را که مورد قبول اکثر کشورها می "3تغییر بنیادین اوضاع و احوال"وین، قانون  2معاهدات کنوانسیون

 -1 :این کهوضاع و احوال استناد کرد، مگر توان به تغییر ا دارد: براي فسخ یا انصراف از یک معاهده، نمی مقرر می "تغییر بنیادین اوضاع و احوال"مبحث 

                                                           
1. Change of Circumstances  
2 Vienna Convention on the Law Treaties 
3 Fundamental Change of Circumstances 
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حفظ و -3، بینی نشده باشد هاي متعاهد پیش تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت -2، اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به طور اساسی تغییر کند

اع و احوال، حدود قلمرو تعهدات یک طرف را به طور اساسی تغییر اوض -4بقاي اوضاع و احوال موجود، مبناي اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد 

  .]14[ دگرگون سازد

  تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران:  .2.4.3

هر قرارداد کمک و " کند: . این ماده مقرر می]7[بینی شده است  قانون دریایی امکان تجدید نظر در قرارداد پیش 179در حقوق داخلی ایران، تنها در ماده 

 ه در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادالنه باشد، ممکن است به تقاضاي هر یک از طرفین به وسیلهنجات ک

  . "دادگاه باطل و یا تغییر داده شود . . .

لی موادي وجود دارد که براساس تعدیل قرارداد براي حصول در قانون مدنی ایران و قوانین ذیربط دیگر، این نظریه در ماده خاصی پذیرفته نشده، و          

  . این موارد عبارتند از:]7[ اند  اند و با نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال از یک سرچشمه سیراب شده عدالت تدوین شده

تواند با توجه به وضعیت  ضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از مو متعهد نمی"کند:  مقرر میکه قانون مدنی  277ماده  -1

مواردي است که اجبار متعهد به پرداخت دین در موعد مقرر، وي را دچار ضیق و فشار  در. قسمت دوم این ماده "مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد

به دلیل دشوار یا غیر ممکن شدن پرداخت دین براي تعدیل قانونی است، یک کند و این شرایط متناسب با وضعیت و قدرت مالی او نیست. این تعدیل که  می

 .]13[کند  أخیر در اجراي تعهد و تغییر زمان پرداخت دین را براي متعهد توجیه میمتعهد است که ت

قترض مهلت یا اقساطی قرار در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال براي م"دارد:  قانون مدنی که در خصوص قرض است، مقرر می 652ماده   - 2

رابر . بنابراین چنانچه مقترض در موعد پرداخت قرض، توانایی پرداخت نداشته باشد و یا از پرداخت آن دچار عسر و ضیق و تنگدستی شود، حاکم ب"دهد می

 .]13[دهد  اوضاع و احوال براي وي مهلت یا اقساطی قرار می

 هاي دولتی:  مصادیق تغییر اوضاع و احوال در بخشنامه  .3.4.3

 هیئت ،و افزایش نرخ ارز از سوي بانک مرکزي بود. با بروز این تغییرات ها یارانه هدفمندسازي قانون اجراي قرارداد، احوال و اوضاع در تغییر مصادیق از

و  "تعدیل فاقد هاي پیمان در انرژي هاي حامل قیمت اصالح آثار جبران نحوه" موضوع با 1/5/1391 تاریخ در را 34643/100 شماره بخشنامه وزیران

 فاقد هاي پیمان در ارز قیمت تغییر آثار جبران نحوه" موضوع بارا  23/06/1392 مورخ 53024/92و  11/10/1391 مورخ 80776/100 شماره هاي بخشنامه

 .نماید جبران رافزایش نرخ ارز و ا ها یارانه هدفمندسازي قانون ابالغ بابت شده تحمیل اضافی هاي هزینه بتواند تا نمود ابالغ "تعدیل

  شرایط تحقق تغییر در اوضاع و احوال قرارداد:  .4.4.3

تأثیر و انجام تعهدات توسط متعهد در التزام یا عدم التزام به قرارداد  نماید و در نتیجه تغییر اوضاع و احوال که اجراي قرارداد را براي متعهد به غایت دشوار می

در کم شده است. این خصوصیات اتوان گفت که شرایط تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد ح که تنها با تحقق تمام آنها میداراي خصوصیاتی است گذارد،  می

  آمده است: 1شکل شمار 

  

  
  ) شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال قرارداد1شکل (

  

)  حقوقی یا حقیقی(  شخص نظر از باید دیگر عبارت به. است عرف احوال، و اوضاع تغییر بودن دفع قابل غیر و گیري پیش قابل غیر تشخیص مالك          

 قابل غیر گفت باید باشد، مشقت با توأم و سنگین العاده فوق هاي هزینه صرف با حادثه دفع اگر. باشد دفع و گیري پیش قابل غیر وضعیت، همان در متعارف

 یک یعنی باشد بینی پیش قابل عرفاً احوال و اوضاع تغییر اگر است؛ عرف بینی پیش قابلیت مالكهمچنین  .باشد اومت، میگیري و دفع یا غیر قابل مق پیش
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 این به خود تعهدات از رهایی براي تواند نمی متعهد کند، بینی پیش را آن بتواند متعهد موقعیت و ردیف در دیگر متعارف و معمول)  حقوقی یا حقیقی(  شخص

  .]15[ کند تناداس اصل

  راهکارهاي برخورد با تغییر اوضاع و احوال قرارداد: .5.4.3

  راهکارهاي برخورد با تغییر اوضاع و احوال قرارداد ارائه شده است.  2در شکل شماره 

  

  
  ) راهکارهاي برخورد با تغییر اوضاع و احوال قرارداد2شکل (

است. در این حالت شرایط قرارداد مطابق با تغییرات به  تعدیل قراردادشود، بهترین راهکار برخورد با آن، دشوار و ضرري ر در صورتی که اجراي تعهد بسیا

یل قرارداد، وجود آمده در اوضاع و احوال قرارداد، تغییر خواهد کرد به نحوي که تعادل قرارداد مجدداً برقرار شود. در صورت عدم توافق در خصوص تعد

باشد، بهترین موقت قرارداد دشوار شدن و ضرري شدن در صورتی که خود به خود قرارداد و فسخ یک طرفه آن به عنوان راهکار مطرح خواهد شد.  انحالل

  است تا پس از رفع تغییرات و به حالت اول برگشتن شرایط، اجراي قرارداد ادامه یابد. تعلیق قرارداد راهکار 

 

  

  

 گیري و پیشنهادات:  نتیجه .5

  

خصوص قانون مدنی،آنها عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات، سکوت قرارداد و اشتباه در قرارداد، از جمله دالیل بروز ادعا هستند که نظام حقوقی ایران و به 

بعضی از وال قرارداد در نظام حقوقی تغییر اوضاع و احپذیرش رغم  را مورد نظر قرار داده و انواع آنها و نحوه برخورد با آنها را بیان کرده است. اما علی

مورد پذیرش قرار نگرفته است. با این حال ایران کشورهاي پیشرفته اروپایی و بعضی از کشورهاي اسالمی و همچنین در کنوانسیون وین، در نظام حقوقی 

 احوال و اوضاع سریع تغییر و دگرگونی از نشان هایی نامهبخش چنین ابالغهاي دولتی در خصوص تغییر اوضاع و احوال وجود دارد.  مصادیق زیادي از بخشنامه

 دچار که جاري قراردادهاي به بخشیدن تعادل منظور به و داشته قرارداد انعقاد زمان احوال و اوضاع و شرایط در تغییر نتیجه در و کشور اقتصادي و سیاسی

  داند.  خورد با تغییر اوضاع و احوال قرارداد را تعدیل آن مینگارنده بهترین راهکار بر. است گرفته صورت اند، شده اساسی تغییرات

المللی، تغییر اوضاع و احوال قرارداد را بپذیرد و قوانین الزم را در این  شود، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاري از کشورها و قوانین بین پیشنهاد می          

  خصوص تدوین نماید.

  

  

 منابع: .6

  

  1390 هشتم، چاپ مجد، انتشارات تهران، ،"تعهدات و قراردادها تشکیل – اول جلد – دنیم حقوق". م شهیدي، .1

  1391 ،33 چاپ اسالمیه، انتشارات تهران،  ،"اول جلد  - مدنی حقوق" .ح امامی، .2

  1383 تابستان  ،"کشور اجرایی و فنی نظام واژگان فرهنگ" فنی، امور معاونت - کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان .3



 
 

 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل

 1393اردیبهشت ماه 18و  17
 
 

9 
 

4. “A Guide to the Project Management Body of Knowledge – fourth edition”, Project Management Institute, 
Inc. – Pennsylvania, 2008 

 شانزدهم چاپ دانش، گنج انتشارات تهران، ،"حقوق ترمینولوژي" ،) 1385. ( ج.م لنگرودي، جعفري .5

 1388 تابستان و بهار ،26 شماره یازدهم، سال ،"سیاست و حقوق پژوهش نشریه تعهد، اماقس و مبانی مفهوم، در تأملی". ر.م احمدي، .6

 1390 اول، چاپ ،)ع(صادق امام دانشگاه تهران، ،"قراردادها و تعهدات حقوق". ح احمدي، بهرامی .7

 1390 چهارم، چاپ ، آینده، انتشارات تهران، "قراردادي تعهدات انجام عدم از ناشی خسارات" .ح سماواتی، .8

 1391 دوم، چاپ آوا، کتاب انتشارات ،تهران،"قراردادها در سکوت" .ا یزدي، .9

 1391 هفتم، چاپ انتشار، سهامی شرکت تهران، ،"قرارداد آثار - سوم جلد - قراردادها عمومی قواعد". ن کاتوزیان، .10

 1389 چهاردهم، چاپ دادگستر، تانتشارا مؤسسه تهران، ،"کاربردي و نظري – تعهدات و قراردادها اصول" .م زاده، قاسم .11

  1389 ،82 شماره مفید، نامه مجله ،"الملل بین حقوق و ایران حقوق در احوال و اوضاع بنیادین تغییر دکترین تطبیقی بررسی". ح آرایی، . وم جاللی، .12

  1390 تابستان سوم، چاپ میزان، نشر تهران، ،"قرارداد شرایط در تغییر".ح. م مقدم، صادقی .13

  1380 زمستان ،13 شماره متین، پژوهشنامه فصلنامه ،"قراردادها در احوال و اوضاع تغییر نظریه حقوقی فقهی تحلیل". غ خوئینی، .14

  1377 تابستان تا 1376 زمستان ،22 و 21 شماره حقوقی، تحقیقات مجله ،") 2( قرارداد در اقتصادي تعادل". ا آبادي، حسین .15


	Darvish A-10-1302-2
	Darvish article A-11-3646-1--atch-633
	Darvish article A-11-3646-2--atch-632

