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 چکيده

اصوال در هر عقدی طرفین سود و زیان احتمالی خود را برآورد کرده، سپس به انعقاد عقد اقدام می 

نمایند. با وجود این، گاه شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد آنچنان دگرگون می شود و اجرای قرارداد 

رای قرار داد با دشواری مواجه می گردد. این را سنگین و پر هزینه می نماید. در این شرایط اج

پژوهش با هدف بررسی دشوار شدن اجرای قرارداد در حقوق مدنی و تجارت ایران و با روش توصیفی 

 تحلیلی به بررسی آن پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد:

بل پیش بینی و خارج نظریة دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجة حوادث غیرقا

از کنترل، بدون اینكه به لحاظ فیزیكی غیرممكن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و 

تعادل و توازن قراردادی مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریة دشواری برای بازگرداندن تعادل و 

ی مختلف با عناوین متفاوتی چون توازن قراردادی وارد عرصه می شود.این مسئله در نظامهای حقوق

 نظریة عدم پیش بینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح است

وجود دارد که به نوعی به "بطالن کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"در فقه قاعده ی خاصی تحت عنوان

که اگر یكی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است 

پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممكن شود اجرای محتوای قرارداد و 

قانون مدنی به  229و  227تعهدات آن الزم نبوده و آن معامله باطل می باشد.حقوق ایران در مواد 

یر قابل پیش بینی این امر پرداخته است و شروطی همانند خارجی بودن و اجتناب ناپذیر بودن و غ

بودن تعذر برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده که در حقوق موضوعه نیز تحقق 

تعذر به اعتبار نوع تعذر محقق شده، حسب مورد موجب انحالل عقد یا تعلیق اجرای آن تا رفع مانع 

 خواهد شد.

 .ان، تعذردشواری اجرای قرارداد، قانون مدنی، ایر :يديکل واژگان
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 مقدمه
اصوال در هر عقدی طرفین سود و زیان احتمالی خود را برآورد کرده، سپس به انعقاد عقد اقدام می نمایند. با وجود این، گاه 

شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد آنچنان دگرگون می شود و اجرای قرارداد را سنگین و پر هزینه می کند که هیچ فرد 

یش بینی آن نیست. در چنین وضعیتی، ضرر حاصله غیر متعارف و خارج از حد پیش بینی شده است؛ لذا دوراندیشی قادر به پ

به نظر نمی رسد مبنایی برای لزوم عقاد وجود داشته باشد. گرچه می توان استدالل کرد در چنین شرایطی، این دشواری و 

به  درج شروطی در این خصوص بپردازند و پیش بینی های  مشقت باید بر طرفین قرارداد تحمیل شود، زیرا آنان می توانستند

الزم را انجام دهند. اما به نظر می رسد این استدالل نیز نمی تواند توجیه کننده باشد، زیرا در اغلب موارد، طرفین درج این 

شاره کرده، متحمل شروط را  فراموش کرده، حتی آن را غیر ضروری می دانند و همان طور که یكی از نویسندگان حقوقی ا

 شدن چنین دشواری ای، مجازات سنگینی برای فراموشی درج شروط الزم  در قرارداد است

به طور کلی التزام و پایبندی به تعهدات یكی از اصول اساسی و موثر در شكل گیری قراردادها بوده است. اشخاص بر این 

د می دهند. این اصل که در حقوق رم قدیم نیز موجود بوده و در اساس که طرف متقابل به تعهدات خود عمل کند، تن به قراردا

حقوق کنونی نیز رسوخ یافته، از اهمیت شایانی برخوردار است. با این حال اجرای اصل وفای به عهد گاهی با موانعی روبرو می 

ی آن را با مشقت و دشواری زیادی شود به گونه ای که بروز این موانع گاه اجرای موضوع قراردادی را ناممكن ساخته و گاه اجرا

همراه می نماید. یكی از مشكالتی که همواره اجرای تعهدات قراردادی بویژه قراردادهای طوالنی مدت را مورد تهدید قرار می 

دهد گذشته از حوادث منع کننده، بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین در اثر شرایط و اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی 

. در چنین وضعینی تحمیل چنین شرایطی بر یكی از طرفین عقدنا عادالنه به نظر می رسد، بر همین اساس در قوانین اکثر است

 کشورها مقررات خاصی در مورد تغییر شرایط قراردادی وضع گردیده تا از فرد معسر حمایت شود

 

 گفتاراول:مفهوم قرارداد

گفته می شود. بسیاری از اساتید حقوق،  قرارداد را مترادف با  "االتفاق "ربها و ع ""conventionقرارداد در زبان فرانسه، 

 عقد و بعضی نیز بین آنها تفاوت قائلند از جمله می گویند:

 1در حقوق ایران، عقد بیشتر به عقود معین اطالق می شود ولی قرارداد شامل کلیه عقود اعم از معین و غیر معین است. -1

اردادهایی به کار می رود که ایجاد تعهد می کنند ولی به توافقهایی که برای از بین بردن تعهد منعقد عقد در مورد قر -2

می شوند قرارداد می گویند نه عقد. در صورت پذیرش این تفاوت، قرارداد اعم از عقد است. یعنی قرارداد برای به وجود آوردن 

 شود ولی انعقاد عقد تنها به منظور به وجود آمدن تعهد است. تعهد و همچنین به منظور از بین بردن تعهد منعقد می

 قصد متعلَق پس اعتبار. عالم حقوقی در اثر یک ایجاد سر بر انشائی اراده دو توافق از است عبارت عقد کلی، تعریف یک در

 به توجه با می شود.  ایجاد نطرفی از هریک برای نیز حقوقی، تعهداتی اثر این ایجاد نتیجه در که است حقوقی اثر همان طرفین،

 از تواند می شخصی  آن، موجب به که است حقوقی رابطه ای تعهد می دهند، تعهد ارائه از دانان حقوق برخی که تعریفی

 تعهد همان موضوع این که است مال انتقال و فعل ترك فعل، به ناظر امر، انجام دادن 2بخواهد. را امری م دادن انجا دیگران

 بیع، عقد تحقق و اعتبار عالم در اثر ایجاد این با است. مالكیت انتقال طرفین، قصد متعلَق بیع، عقد در مثال، عنوانبه  است. 

 همان عقد، بیواسطه و مستقیم موضوع واقع در ثمن.  و تسلیم مبیع تسلیم قبیل از می شود عقد طرفین دامن گیر تعهداتی

 یا معامله مورد است.  انكار عقد موضوع بر فرع که است مال انتقال یا فعل كتر فعل، موضوع تعهد، ولی است حقوقی رابطه

 ها ن آ وقوع برای که است حقوقی تحوالت و مجموعه عملیات معامله، موضوع نیست.  دقیقی نظر تعهد، ایجاد به آن اختصاص

 معامله موضوع ...و ثمن برابر در مبیع تملیک فروش، و خرید در و مال دو مبادله در معاوضه، مثالً د. می پذیر صورت تراضی

 این درباره نتیجه توافق در حال باشد.  معامله برای نیابت اعطای یا دیگری دین به عهده گرفتن می تواند معامله است. مورد

                                                           
 .159تهران، انتشارات اسالمیه، ص  30،  چاپ، 1، حقوق مدنی، ، ج1391امامی، حسن،   1
 .63، تهران انتشارات میزان، ص 19، نظریه عمومی تعهدات، چاپ  3901کاتوزیان،،  2
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 پس . 3دباش معین کار انجام یا مال تسلیم که می تواند می آید وجود به  تعهداتی دو، آن از یكی یا طرف دو برای موضوعات،

 4نیستند.  عقد از ناشی تعهدات تمام که نكته این به توجه با است، از یكدیگر مفهوم دو این جدایی است پسندیده تر آنچه

 تعیین شده، منصوب و مقرر و برقرار قرارداد یعنی دارای پایداریعقد یا دهخدا عقد یا قرارداد را چنین معنی کرده است: 

یا چند نفر دیگر  که یک یا چند نفر در مقابل یک است از این قانون مدنی: عقد عبارت 183ماده قول، شرط و پیمان. بر اساس 

ایجاد  تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. از منظر حقوق دانان عقد عبارت است از به توافق دو اراده ضروری در جهت

همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به  جود آمدن ك اثر حقوقیبه عبارت ساده تر هرگاه جهت به و یک اثر حقوقی را گویند

 5عقد محقق می گردد. ضروری دو اراده باشد، تالقی و تراضی )رضایت دو طرف(

به عبارت دیگر قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و 

معنی بستن است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیكی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض از نظر لغوی به 

شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق میاست و نیز شامل موافقت

همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین 

توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور کند و نتیجه اینكه میقانون مدنی را جبران می 183نقص تعریف مذکور در ماده 

د را بدون قرینه بكار برده عموما هرجا که عقد یا عقو 183قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده  183در ماده 

توان به توافقی منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند.در هرحال قرارداد را می

جانبه است و  2یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترك تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی  2قانونی 

وگو شوند و به توافقی برسند. عقد یا قرارداد به توافق دو اراده شود که طرفین آزادانه با یكدیگر واردگفتواقع میآن وقتی 

ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، 

گردد قرارداد یا عقد عبارتست از اینكه یک یا چند وری دو اراده باشد، عقد محقق میاجاره و نظایر آن، نیاز به تالقی و تراضی ضر

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف  نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر توافق به انجام کاری بكنند و مورد قبول آنها قرار گیرد

می کنند که یكی)فروشنده( اتومبیل خود را به دیگری)خریدار(  خرید یک اتومبیل دو نفر توافققرارداد میباشد بعنوان مثال در

 6بدهد و دیگری متقابالً پولی به فروشنده پرداخت کند. 

 

 گفتار دوم: مفهوم نظریه دشواري و هاردشيب

 بنداول: : مفهوم نظریه دشواري

اردادهاست. برخی نویسندگان مفهوم نظریة دشواری نظریة دشواری یكی از پیچیده ترین و دشوار ترین مباحث حقوق قر

معتقدند که علت این پیچیدگی از یک طرف مربوط به ماهیت آن است؛ چراکه یک مفهوم نسبی است و از موردی به مورد دیگر 

متفاوت است و از طرف دیگر، ناشی از دیدگاه های سخت گیرانه ای است که برخی مكاتب فكری سنتی در خصوص شناسایی 

  7ای فسخ یا تعدیل قرارداد اتخاذ کرده اندآن به عنوان جهتی بر

شاید به علت همین پیچیدگی است که برخی نویسندگان دشواری اجرای تعهد را به ناممكن شدن اجرای قرارداد ملحق 

نموده اند. از نظر این نویسندگان اجرا نشدن دو نوع است: اجرا نشدن مطلق، و اجرا نشدن عملی یا غیر عملی شدن. در حالت 

ل، اجرا از نظر مادی یا قانونی غیر ممكن شده، به این ترتیب، متعهد در هیچ شرایطی قادر به اجرای آن نیست. در حالت دوم، او

                                                           
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی . ، 1، چاپ1. مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلسفی و اجتماعی، ج1380بجنوردی محمدکاظم. موسوی 3

 .5، ص )ره(

 88شماره قضاوت. . مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران1395بوری حسین. السان مصطفی ، نجفی زاده لیال ، حسینی اشلقی میرمهدی ، ص 4

 76ص 

 1، تبریز  انتشارات دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی تبریز ، ص2اصول تهیه وتنظیم قرارداد،  چاپ 1392پارسایی، محمد،  -5 
 22، صالی و خزانه معین استان خوزستان، خوزستان انتشارات معاونت نظارت م1دولتی، چاپقواعد انعقاد قرارداد در دستگاههای 1392زرگانی، ادیب،  -6

7 -Ahmadpour, Ayoub,(2005) Economic Hardship in Performance of Contract:A Comparative Study of 

English,American and German Law and CISG, the UNIDROIT Principle and PECL Aberdeen,p: 5 
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اجرای قرارداد به طور مطلق غیر ممكن نمی شود، بلكه به دلیل اوضاع و احوال جدید، صرفا دشوار و پرهزینه می شود. در نتیجه 

 8یت استعملی نشدن نیز از اسباب معاف

این گونه می نماید که این تحلیل با ایرادهای جدی روبرو است؛ چراکه غیر ممكن شدن و دشوار شدن اجرای تعهد تفاوت 

های قابل مالحظه ای با یكدیگر دارند. یكی از نویسندگان در بیان تفاوت ها و ایرادهای این نظر به سه تفاوت عمده اشاره کرده 

 است که عبارت اند از:

فرعی آن )لزوم تعادل قراردادی است؛ در  واری اجرای قرارداد ناظر به تغییر شرایط غیر ذاتی عقد و یا از بین رفتن قیددش •

 حالی که نبود امكان اجرا معلول تغییر شرایط ذاتی عقد و دگرگونی طبیعت اساسی آن است.

است ریشه قراردادی نداشته باشد و منسوب به تزلزلی که به واسطه دشواری اجرای تعهد در عقد ایجاد می شود، ممكن  •

اراده واقعی طرفین نباشد؛ در حالی که تزلزلی که در اثر ناممكن شدن اجرای عقد پدید می آید و به انحالل منجر می شود، از 

 قصد متعاملین ناشی می شود. 

 دراه حل مقابله با دشواری اجرای قرارداد، تعدیل عقاد است؛ اگر تعدیل قرار دا •

امكان پذیر نباشد، چاره کار دادن حق فسخ آن به طرف زیان دیده خواهد بود، اما اگر اجرای آن غیر ممكن گردد، تنها راه 

  9حل، اعطای حق فسخ به هریک از طرفین قرارداد است

ی باوجود پیچیدگی موضوع و مطرح شدن مسائلی چون بحث اخیر، تعریفی که از دشواری در اجرای قرارداد از سو

نویسندگان حقوقی و نهادهای بین المللی مطرح شده، این است که در حقیقت، تغییر شرایط و اوضاع و احوال به عنوان یک 

استثنا بر اصل لزوم قراردادها به طرف آسیب دیده از حادثه نامنتظر حق می دهد که از حصار اصل لزوم وفا به عهد خارج شود و 

و یا انحالل قرارداد، ضرر ناخواسته و دور از انتظار وارد بر خود را زایل سازد یا آن را کاهش  با اعمال تعدیل عادالنه و متعارف

 10دهد

بعضی معتقدند که مبنای حقوقی این نظریه آن است که طرفین عقد، قرارداد خود را بر این اساس منعقد ساخته اند که 

شته و تعادل مالی زمان وقوع توافق تغییر نكرده باشد، به ایفای هرگاه شرایط و اوضاع و احوال جاری در زمان انعقاد ادامه دا

توافق و اجرای مفاد آن پایبند باشند و در صورت بروز حادثه ای نامنتظر و تغییر اوضاع و احوال و نامتعادل شدن وضعیت 

اعتقاد دارند که رفع ضرر ناروا و قرارداد، طرف آسیب دیده از تغییرات، حق فسخ و برهم زدن قرارداد را داشته باشد. برخی دیگر 

ناخواسته حاصل از ظهور حوادث ناگهانی، مجوز زوال لزوم وفای به عهد و تبدیل اصل لزوم قراردادها به جواز است که به سبب 

بله با آن، زیان وارد به زیان دیده به وسیله فسخ یا تعدیل قرارداد مرتفع می شود. اما واقعیت این است که این نظریه برای مقا

شرایط زیان بار ناشی از حوادث نامنتظر و توجیه امكان عدم وفای به عهد، ناشی از قراردادهای مالی و مستمری است که 

 11دستخوش تغییر تعادل اقتصادی غیر عادالنه علیه یكی از طرفین شده است.

 

 بنددوم: مفهوم نظریه هاردشيب

فته شده است. طبق این اصل مفاد تراضی طرفین همواره محترم و الزم اصل لزوم قراردادها در همه نظام های حقوقی پذیر

الوفا است و هیچ یک از طرفین نمی تواند از اجرای تعهد قراردادی خود سر باز زند. با وجود این گاه در برخی قراردادها به ویژه 

تعهدات قراردادی را دشوار و پرهزینه می  قراردادهای مستمر و طوالنی مدت شرایط و اوضاع و احوالی پدیدار می شود که اجرای

گرداند. در این قراردادها به لحاظ فاصله زمانی بین انعقاد و اجرای قرارداد، ممكن است به علت تحوالت اقتصادی یا بحران های 

شرایط جدید برای سیاسی تغییراتی در شرایط قرارداد ایجاد و با اختالل در تعادل و توازن قراردادی، اجرای تعهد قراردادی در 

در قراردادهای بین  متعهد دشوار و پرهزینه گردد. در چنین وضعیتی مسأله این است که آیا متعهد ملزم به اجرای قرارداد است.

                                                           
8 -.Jowit,Earl,(2006) The Dictionary of English Law, 2th ed ,by John Bark,vol1,Sweet Maxwell,London,p: 942 

 58ص.، بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال در قراردادها. تهران، ققنوس1390شفایی، محمدرضا ، .-9 

 108، ص،تهران، مرکز نشر علوم اسالمى 2حقق داماد(. ج ق(. قواعد فقه )م1406یزدى، سید مصطفى محقق داماد )-10 
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المللی با توجه به اینكه طرفین تابع نظامهای حقوقی مختلف و با عدم ثبات بیشتری روبه رو هستند، این مسأله اهمیت بیشتری 

همین علت در این قراردادها، گاه طرفین به پیش بینی اوضاع و احوالی که ممكن است پس از انعقاد قرارداد حادث و  می یابد. به

موجب دشواری اجرای قرارداد شود، می پردازند. این پیش بینی معموال در قالب شروطی با عنوان شروط هاردشیپ صورت 

كلیف قرارداد و تكلیف تعهدات خود را در صورت حادث شدن حادثه میگیرد. در واقع طرفین با پیش بینی چنین شروطی، ت

  12غیرقابل پیش بینی که منجر به دشواری اجرای قرارداد و از بین رفتن تعادل آن می شود، تعیین می کنند

در  با وجود این در اغلب موارد چنین شروطی گنجانده نمی شوند، چرا که پیش بینی چنین شروطی نیازمند علم و تجربه 

خصوص این وضعیت و اثر آن است و از طرفین غیرخبره نمی توان چنین انتظاری داشت. از طرفی تحمیل شرایط قرارداد بر 

طرفین غیرماهر به دلیل عدم پیش بینی چنین شروطی دور از انصاف و عدالت است. در این وضعیت، نظریاتی چون هاردشیپ 

که اجرای تعهد قراردادی در نتیجه حوادث غیرقابل پیش بینی و خارج از  مطرح می گردد. در واقع هاردشیپ وضعیتی است

کنترل، بدون این که به لحاظ فیزیكی غیرممكن باشد، به لحاظ اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعادل و توازن قراردادی 

 13دی وارد عرصه میگردد مختل می گردد. در چنین شرایطی، نظریه هاردشی جهت بازگرداندن تعادل و توازن قراردا

این مسأله در نظام های حقوقی مختلف تحت عناوین مختلفی چون نظریه عدم پیش بینی ، عقیم شدن هدف قرارداد، از 

بین رفتن مبنای قرارداد، دشواری شدید و غیرمترقبه و.. ، مطرح است. با وجود این نظریه هاردشیپ به لحاظ ویژگیهای منحصر 

ز این نظریات است. مفهوم هاردشیپ تحت عناوین مختلفی چون هاردشیپ، هاردشیپ اقتصادی، عقیم شدن به فرد خود متمایز ا

اقتصادی ، غیر ممكن شدن اقتصادی ، هاردشیپ تجاری، غیرعملی شدن، غیر عملی شدن تجاری و... مطرح گردیده است. با 

ویژگی نظریه تناسب دارد؛ به ویژه این که در برخی وجود این اصطالح هاردشیپ بهتر از هریک از عناوین فوق با ماهیت و 

قانونگذاری های داخلی از جمله قوانین داخلی استرالیا و برخی اسناد بین المللی از جمله اصول یونیدروا نیز به طور صریح با 

  14همین اصطالح مورد توجه قرار گرفته است

اردادها، به تعریف هاردشیپ پرداخته است. این ماده مقرر می پس از تأکید بر اصل لزوم قر 6-2-1اصول یونیدروا در ماده 

زمانی هاردشیپ ایجاد می شود که وقوع حوادثی، تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش »دارد: 

 ارزش عوضی که طرف دریافت می کند، به طور اساسی تغییر دهد 

 رخ دهد یا آشكار شود، حادثه پس از انعقاد قرارداد(1

 حادثه به طور معقول نمی توانست از طرف فرد متضرر در نظر گرفته شود( 2 

 حادثه خارج از کنترل طرف باشد،( 3

 «.ریسک حادثه توسط شخص زیاندیده پذیرفته نشود( 4

ه مربوط به تغییر اوضاع و در اصول حقوق اروپایی نیز با وجود آنكه صریحا از عنوان هاردشیپ استفاده نشده است، اما ماد

 بیانگر پذیرش آن در این اصول است. این ماده مقرر می دارد:( 111: 6احوال ) 

طرف متعهد به ایفای تعهدات خود است، حتی اگر اجرای قرارداد بسیار دشوار شود، اعم از این که دشواری به علت افزایش 

 ریافت می شود.هزینه های اجرا باشد یا به خاطر کاهش ارزش عوضی که د

با وجود این، اگر اجرای قرارداد به دلیل تغییر اوضاع و احوال فوق العاده دشوار شود، طرفین ملزم به ورود به مذاکرات با 

 هدف تعدیل قرارداد با خاتمه آن خواهند بود، مشروط بر این که:

 الف( تغییر اوضاع و احوال پس از انعقاد قرارداد رخ دهد.

                                                           
12 -Mekki, M., & Kloepfer Pelese, M. (2010). Hardship and Modification (or'Revision') of the Contract. Available 

at SSRN 1542511,p: 1 
13 -Chengwei, Liu2003, Remedies for Non Performance: Perspective from GISG, UNIDROIT Principle &Pecl, 

Pace Law School Institute of International Commercial Law, p:4-19 
14 -Ahmadpour, A. (2005). Economic hardship in performance of contracts: a comparative study of English, 

American, French and German law and CISG, the UNIDROIT principles and PECL (Doctoral dissertation, 

University of Aberdeen),p:13 
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 اوضاع و احوال مسأله ای نباشد که در زمان انعقاد قرارداد می توانست به طور معقول در نظر گرفته شود. ب( امكان تغییر 

ج( خطر تغییر اوضاع و احوال مسأله ای نبوده است که طرفین طبق قرارداد متعهد به پذیرش آن شده باشند... مرا در ماده 

اصول حقوق  111:  6صوصی اروپا هم ضمن اصالح ماده پیش نویس قواعد عمومی مرجع در زمینه حقوق خ 101:  7

 قراردادهاي اروپایی...، چنين مقرر شده است:

. اگر قرارداد در طول اجرا به دلیل تغییر اوضاع و احوال که به طور متعارف قابل پیش بینی نبوده است، عمیقا نامتوازن 1

 ره شوند.شود، طرفین باید به منظور تعدیل یا فسخ قرارداد وارد مذاک

، در صورتی که علیرغم حسن نیت طرفین، مذاکره مجدد در مدت زمان معقولی موفقیت آمیز نبود، طرفین می توانند با 2

توافق به قرارداد خاتمه دهند. در غیر این صورت، دادگاه قرارداد را به طور منصفانه تعدیل می کند یا از تأثیرگذاری بعدی آن 

 «. جلوگیری میكند

به این مواد و تعاریفی که در خصوص هاردشیپ مطرح است، عناصر هاردشیپ شامل شش عنصر کلی است که با توجه 

 عبارتند از: 

 هاردشیپ در نتیجه دگرگونی اوضاع و احوال ایجاد شود، (1

 حادثه مذکور اجرای قرارداد را به نحو فوق العاده ای دشوار سازد،( 2 

 ینی باشد،وقوع حادثه مذکور غیر قابل پیش ب( 3 

 وقوع حادثه مذکور خارج از کنترل طرفین باشد و طرفین قادر به غلبه بر آثار و نتایج آن نباشند،( 4 

 طرفین خطر حادثه مذکور را برعهده نگرفته باشند،( 5 

  15متعهد، موضوع قرارداد را اجرا نكرده باشد (6 

ف پذیرش لزوم عقد و قائل شدن به اجرای قرارداد با در وضعیتی که شرایط تحقق نظریه هاردشیپ مهیا است، از یک طر

همان شروط و مفاد اولیه، مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است و از طرف دیگر روش فسخ قرارداد به دلیل 

بر روش تعدیل قرارداد حقوقی در چنین وضعیتی  مخالفت با اصل لزوم تنها در موارد استثنایی امكان پذیر است. . اکثر نظام های

تأکید دارند. تعدیل قرارداد به دلیل این که جامع دو مصلحت ثبات معامالت از یک طرف و لزوم جبران ضرر ناروا از طرف دیگر 

  16است، روش مناسبی تلقی می شود

مله قاعده عسر و در نظام حقوقی ایران اشاره ای به این نظریه نشده است. با وجود این برخی قواعد و اصول فقهی از ج

در خصوص معادل  17حرج، غبن حادث، و الضرردر توجیه چنین نظریاتی مورد استناد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است

فارسی این اصطالح نیز باید گفت اگرچه گاه در حقوق ایران از این نظریه با عنوان دشواری، تعسر و گاه عسر و حرج یاد شده 

طالح هاردشیپ به ویژه در قالب شروط هاردشیپ در عرصه بین المللی سبب گردیده که این اصطالح است، اما کاربرد و رواج اص

تا حد زیادی بیانگر یک مفهوم منحصر به فرد و خاص باشد که هیچیک از معادل های فارسی ذکر شده در حقوق ایران حتى 

مناسبی برای توجیه نظریه هاردشیپ در حقوق ایران عسر و حرج گویای این نظریه نیست؛ زیرا اگرچه قاعده عسر وحرج مبنای 

است، اما با توجه به برخی تفاوت ها از جمله اینكه قاعده نفی عسر و حرج در تمام عقود اعم از معوض و غیرمعوض و اعم از 

رد، نمی توان مستمر و غیرمستمر به کار می رود، در حالی که نظریه تغییر هاردشیپ تنها در عقود معوض و مستمر کاربرد دا

این دو را یک مفهوم دانست. در واقع واضح است که قاعده عسر و حرج به عنوان یک قاعده کلی گسترده تر از نظریاتی چون 

هاردشیپ است و می تواند به عنوان مبنای توجیهی نظریه در حقوق ایران مورد استناد قرار گیرد؛ اما نظریه هاردشیپ همان 

ر حقوق داخلی بسیاری از کشورها نیز هاردشیپ با همین عنوان شناخته می شود. با وجود این طرح قاعده عسر و حرج نیست، د

                                                           
15 -Rimke, J. (1999). Force majeure and hardship: Application in international trade practice with specific regard 

to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Kluwer, 2000,p:201-202 
16  -Ahmadpour, A. (2005). Economic hardship in performance of contracts: a comparative study of English, 

American, French and German law and CISG, the UNIDROIT principles and PECL (Doctoral dissertation, 

University of Aberdeen),p:33 

 101-103انتشار، ص .،ج ، تهـران، شـرکت سـهامی  3چ ، 3، قواعـد عمـومی قراردادهـا 1392کاتوزیان، ناصـر،  -17 
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مبانی نظری فوق الذکر به وسیله حقوقدانان ایرانی و قواعد عامی مانند قاعده نفی عسر و حرج و قاعده المیسور در فقه امامیه )به 

مانند نفی عسر و حرج بدهكاران با  از قواعد مذکور در وضع قواعد خاصعنوان پیشینه و مبنای حقوق مدنی ایران ( و استفاده 

کاهش و تعدیل اجاره بهای مستأجران، حاکی از آن است که توجه به مسأله عسرت متعهدین و سنگین تر شدن تعهدات آنان و 

ش نظریه هاردشیپ و وضع قاعده ارائه راه حل برای کاهش تعهدات آنان، در نظام حقوقی ایران بی سابقه نبوده، در صورت پذیر

عمومی در قوانین مربوط به قراردادها، این امر از توجیه مناسب برخوردار خواهد بود و حتی با توجه به آثار اصلی قواعد نفی عسر 

و حرج و قاعده المیسور و مصادیق مطروح در قوانین و فقه امامیه، اثر و راه حل تعدیل به عنوان اثر اصلی برای وضعیت 

  18هاردشیپ ) عسر و حرج( در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است

 

 گفتارسوم تعذر)دشواري( اجراي قرارداد و شرایط آن در حقوق ایران

 بنداول: تعذر)دشواري( اجراي قرارداد در حقوق ایران

یر می گردد. به عبارت به تعذر اجرای تعهد تعب "بطالن کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"در حقوق ایران از قاعده ی فقهی  

دیگر این قاعده زمانی اعمال می گردد که به دلیل وجود علت خارجی، قدرت ایفای تعهد از متعهد سلب می گردد و تفاوتی هم 

درباره ی شروط تحقق  19نمی نماید که موضوع تعهد عین خارجی بوده یا خیر و این که آیا عین خارجی تلف گردیده یا خیر؟

متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به "بیان می دارد:  227ر حقوق ایران، قانون مدنی ایران در ماده ی تعذر اجرای عقد د

تأدیهی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطهی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود. 

دار اوست، تعهد به واسطه ی حادثه ی که رفع آن خارج از حیطه ی اقتاگر م"همان قانون اعالم میدارد:  229همچنین ماده ی 

و با توجه به مواد مذکور می توان اذعان نمود برای  "نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محكوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.

متعذر شدن اجرای تعهد دو شرط خارجی بودن حادثه و غیر قابل اجتناب بودن آن، الزم و ضروری است. این در حالی است که 

ذر کافی نبوده و با استدالالت ارائه شده توسط حقوق دانان میتوان شرط غیرقابل پیش بینی بودن این شروط برای تحقق تع

لذا با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد در ابتدا الزم است به شرایط الزم برای تحقق تعذر ایفای  20حادثه را نیز به آنها افزود

 تعهد در حقوق ایران بپردازیم
 

 اجراي قرارداد در حقوق ایرانبنددوم: شرایط تعذر 

برای تحقق تعذر اجرای قرارداد، شرایطی الزم است، زیرا صرف هرگونه عدم توانایی اجرایی در قرارداد باعث متعذر شدن  

 |اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امكان اجرایی، موجب انحالل قرارداد نخواهد شد. 

لی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحالل قرارداد و متعذر شدن اجرای قرارداد در یک نگاه ک

زوال مسئولیت متعهد می گردد و در نتیجه عدم امكان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می نماید. عناصر مذکور فی الواقع تشكیل 

 دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند

 عذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آنخارجی بودن سبب ت -الف 

 اجتناب ناپذیر بودن تعذر -ب  

 غیرقابل پیش بینی بودن آن -ج  

عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه خارجی بودن حادثه بدین معنا است که تعذر عارض شده نباید در نتیجه  -الف 

وجب ناممكن شدن اجرای قرارداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، ی اقدام خود متعهد باشد، همچنین علتی که م

نباید قابلیت استناد به متعهد را داشته باشد. در غیر این صورت و در صورتی که این علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد، 

                                                           
ی ، مطالعه تطبیقی اثر هاردشیب در اصول حقوق  قراردادهای اروپایی، اصول قراردادهای تجاری بین الملل1389شریفی، الهام الدین و صفری، ناهید،  -18 

 17-20، ص79و حقوق ایران، فضلنامه نامه مفید، شماره

 111-112، تغییر در شرایط قرارداد، ،تهران انتشارات دادگستر، ص1390صادقی مقدم، محمد حسن،  .-19 

 207،تهران، شرکت سهامی انتشار،ص 15،چ 4قواعد عمومی قراردادها، ج، 1392کاتوزیان، ناصر، -20 
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خواهد گردید و قابلیت استناد به متعذر کماکان وی مسؤول عدم اجرای قرارداد خواهد بود و مسؤولیت وی در این رابطه زایل ن

قانون مذکور چنین بیان می دارد که:  227شدن اجرای قرارداد از وی سلب خواهد شد. در قانون مدنی ایران نیز ماده ی 

متخلف از انجام تعهد، وقتی محكوم به تأدیهی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه ی علت خارجی »

حادثه باید  -اما در تعبیر خارجی بودن تاکنون دو نظر ابراز گردیده است دیدگاه اول «. بوده است که نمی توان مربوط به او نمود

 خارج از قلمرو فعالیت متعهد و انتفاع وی باشد. 

عمد یا تقصیر مشارالیه حادثه باید خارج از اراده و عملكرد متعهد باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به  -دیدگاه دوم 

  21منتسب نمود

در توضیح دیدگاه اول باید بیان نمود که مالك سنجش خارجی بودن یا نبودن حادثه، عدم ارتباط آن حادثه با متعهد است. 

در هرجا که تحقق تعذر مرتبط با خود متعهد یا فعالیت های متعهد می باشد، تعذر و حادثه ی مذکور نسبت به وی خارجی نمی 

اشد. بقای مسؤولیت متعهد در مورد عدم امكان اجرای قرارداد می باشد. مشاهده می شود که در صورت پذیرش چنین ب

دیدگاهی، اعتصاب از آن جا که در حوزه ی فعالیت و محدوده ی مؤسسه ی متعهد رخ می دهد، مصداق متعذر شدن اجرای 

ری را به متعهد منتسب نمود. ولی در صورت اتخاد دیدگاه دوم تعهد تلقی نخواهد شد هرچند که از نظر حقوقی نتوان تقصی

نتیجه متفاوت خواهد بود، زیرا مطابق دیدگاه دوم که مبتنی بر نظریه ی تقصیر است صرف این که حادثه مرتبط به متعهد و 

 قلمرو فعالیت وی بوده است، از تحقق تعذر جلوگیری نخواهد کرد.

در جای دیگر بیان می دارند:  22« ست که خارجی می باشد و خارج از اقتدار متعهد استحادثه ای ا»اما برخی معتقدند که 

و به تعبیر قانون « به نظر میرسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست، بلكه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد»

فقیهان تلویحا یا صریحا گفته اند، ثابت می نماید بدون دقت در آن چه  23مدنی چنان باشد که نتوان آن را به متعهد مربوط نمود

تردید چنین شرطی برای رهایی از مسؤولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است. هم چنین پذیرش عدم قابلیت انتساب حادثه به 

  24شخص معین از سوی فقیهان، نشانگر این امر است که خارجی بودن حادثه ی مورد پذیرش فقها می باشد

جتناب ناپذیری حادثه ای که اتفاق می افتد و موجب تعذر اجرای قرارداد می گردد، باید حادثه ای رفع نشدنی و ا -ب 

اگر متعهد قرارداد با فرض توانایی وی در جلوگیری از وقوع حادثه ی  25غیرقابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ایستادگی نمود

ادثه ی مذکور نگردد، مسؤول عدم اجرای قرارداد باقی خواهد ماند، زیرا در انجام تعهد مذکور، اقدامی انجام نداده و مانع تحقق ح

  26خود تقصیر مرتكب گردیده است

قانون مدنی ایران صریحا به شرط مذکور اشاره نموده است و بیان میدارد؛ اگر متعهد به واسطه حادثه ی که  229ماده ی 

 «د از عهده ی تعهد خود برآید محكوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بودرفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتوان

با توجه به ماده ی مذکور اگر متعهد بتواند بر مانع مذکور چیره گردد و از آن بگریزد لیكن اقدام به چنین کاری ننماید، 

 27اندتعذر اجرا تحقق نمی یابد و در نتیجه مشارالیه مسؤول عدم ایفای تعهد خویش باقی خواهد م

قانون مدنی استنباط می گردد که غیرقابل اجتناب بودن حادثه، بدون مدنظر قرار دادن  229از ظاهر و منطوق ماده ی 

نیز  227منشا به تنهایی موجب خواهد شد که متعهد از مسؤولیت عدم انجام تعهدش بری گردد، چنین توهمی در بند ماده ی 

دن حادثه با احترازناپذیر بودن آن، هر یک به تنهایی می تواند رافع مسؤولیت ممكن است به وجود آید. لذا صرف خارجی بو

دانسته شود و تحقق یكی از عناوین مذکور برای رهایی متعهد از مسؤولیت کفایت می نماید، لیكن چنین تفسیری نتایجی در 

                                                           
 124، ص3ه قاهره یا فورس ماژور، مجله حقوقی، شماره، قو1364صفایی، سیدحسین، -21 

 112همان، ص -22 

 125همان، ص-23 

 477ق، ص1412،بیروت، دارالهادی،  1،چ 7خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج .-24 

 216،تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 15،چ 4قواعد عمومی قراردادها، ج ،1392کاتوزیان، ناصر،  -25 

 241،تهران،کتاب فروشی اسالمیة،ص 30،چ 1حقوق مدنی، ج1391سید حسن، امامی،  -26 

 214مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص. . سقوط تعهدات1395شهیدی سیدمهدی.  -27 
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و ایجاد مانع ناشی از اقدام متعهد  فرض مذکور به دوشق قابل تفكیک است؛ فرضی که تحقق 28برخواهد داشت که نامطلوب است

می باشد ولی دفع و خنثی نمودن حادثه ی مذکور از حیطه ی اقتدار او خارج است و فرض دیگری این که علت تحقق، حادثه ی 

نمینماید خارجی می باشد و نتیجهی اقدام متعهد نمی باشد، ولی متعهد با وجود توانایی بر دفع و احتراز از مانع، اقدام به این امر 

و از مائع مذکور احتراز نمی ورزد. در هر دو شق مذکور مسؤولیت متعهد باقی خواهد بود و وی مسؤول عدم انجام تعهد است. 

این شرط نیز دارای مبنای فقهی بوده و به شكلهای گوناگون به رسمیت شناخته شده است. فقها در این رابطه تصریح نموده اند، 

  29ن اجرای قرارداد در صورتی که مقابله و دفع آن میسور باشد قابل قبول نیستاستناد به عذر عدم امكا

غیرقابل پیش بینی بودن این شرط بدین معنا است که عارض شدن حادثه ی موجد تعذر در عرف، به طور معقول  -ج 

خسارات ناشی از عدم در سیستم حقوقی کشور ما از آنجا که چنین شرطی در مبحث مربوط به  30غیرقابل پیش بینی باشد 

انجام تعهد ذکر نگردیده است، مورد تردید است. گروهی از حقوق دانان معتقد به وجود چنین شرطی در تحقق تعذر میباشند. 

این گروه معتقدند از آن جا که این قسمت از قانون مدنی کشور ما مقتبس از قانون مدنی فرانسه میباشد، می توان وجود چنین 

قانون مدنی نیز می توان به این امر دست یافت و در نتیجه  227ق خود الزم دانست و با تفسیر موسع ماده ی شرطی را در حقو

برای درك بهتر احكام مرتبط با این موضوع، تفكیک  31می توان غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهد دانست

 دو فرض متفاوت الزم خواهد بود

وقوع حادثه و نیز تأثیر آن بر قرارداد، توسط طرفین تعیین میگردد و متعاقدین به طور قطعی یا  در این فرض -فرض اول 

بینی می نمایند. در این فرض قرارداد منعقده با توجه به پیش بینی  -حتی ظنی تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پیش 

قده باید ممكن باشد. پس اگر متعاقدین آگاهی بر عدم امكان زیرا اجرای قرارداد منع 32حادثه توسط طرفین باطل خواهد بود

اجرای قرارداد داشته باشند به مثابه ی این است که ایشان هیچ گونه اراده ی جدی بر اجرای قرارداد خود ندارند و متعاقدینی که 

ی آن است که در بستن قرارداد  آگاهانه دربارهی انجام امری ناممكن یا امری که ناممكن خواهد شد، تراضی می نمایند نشانه

  33جازم نیستند. البته علم به عدم امكان الزم نیست

باشد و بدون این که به طور  ۔در این فرض عارض شدن حادثه و تعذر برای متعاقدین قابل پیش بینی می -فرض دوم 

قرارداد مذکور می نمایند، زیرا حادثه نوعا قطعی وقوع حادثه را پیش بینی نماید، احتمال حدوث آن را میدهند و اقدام به انعقاد 

 قابل پیش بینی می باشد

قانون مدنی شرایط معافیت از مسؤولیت را بیان میدارد، مواد مذکور اشاره ای به شرط  229و  227در حقوق ایران مواد 

با تردید روبرو شده  مورد بحث ندارد. همان طور که اشاره شد بدین سبب است که لزوم وجود چنین شرطی در حقوق ایران

است. با وجود این تردید، اغلب نویسندگان و حقوق دانان کشور ما در باب قومی قاهره و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، عدم 

قابلیت پیش بینی حادثه را جز شرایط معافیت متعهد از مسؤولیت میدانند. در این فرض و مواردی که به هنگام انعقاد قرارداد، 

 دثه به طور مستقل قابل پیش بینیبروز حا

  34نباشد متعهد معاف از مسؤولیت به خاطر عدم امكان اجرا می باشد

حقوق دانان کشور ما حادثهی غیرمنتظره را نیز به حادثه ای تعبیر نموده اند که در دید عرف هیچ آمارهای خاصی بر وقوع 

  35باشد آن وجود نداشته باشد و وقوع آن غیرعادی و ناگهانی و نادر

                                                           
 205،تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 15،چ 4قواعد عمومی قراردادها، ج ،1392کاتوزیان، ناصر،  -28 

 62، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ، ص .27م فی شرح شرایع االسالم، جم جواهر الكال1981نجفی، محمد حسن،  -29 

 218،تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 15،چ 4قواعد عمومی قراردادها، ج ،1392کاتوزیان، ناصر،  -30 

 همان منبع -31 

 221همان، ص -32 

 195، ص2همان، ج -33 
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قانون مدنی تفسیر می  227گروهی دیگر از حقوق دانان شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را با توجه به مفاد ماده ی 

آنان معتقدند که اگر وقوع حادثه کم و بیش قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن یا چیره شدن بر آن  36نمایند

در هر حال مالك قابلیت پیش بینی حادثه، عرف می باشد و مانع باید از اموری باشد که  37شمرد  باشد نباید متعهد را خطاکار

نوعا قابلیت پیش بینی را نداشته باشد. همین که نوع حادثه در شرایط ویژه ی قرارداد قابل پیش بینی باشد، نباید آن را 

نكته ی قابل توجه این  38التی متعهد، آن را پیش بینی ننماید غیرمنتظره و ناگهانی دانست؛ اگرچه به واسطه ی غفلت یا بی مبا

است که قابل پیش بینی نبودن حادثه به این مفهوم نیست که حادثه ی مزبور هرگز رخ نداده باشد، بلكه کافی است هیچ دلیل 

ن حادثه این است که در مالك غیره منتظره بود 39خاصی برای تصور این که چنین حادثه ای رخ خواهد داد، وجود نداشته باشد

اعتنا بماند.ضمنا قابل ذکر است که عدم قابلیت پیش بینی حادثه به  ۔جای احتمال آن چندان ناچیز باشد که عرف بدان بی

هنگام انعقاد قرارداد مالك است؛ یعنی حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد، پیش بینی حادثه بعد از 

 40مسؤولیت متعهد نمی افزاید بلكه امكان احتراز آن را فزونی می بخشد  قرارداد بر

 

 نتيجه گيري
نظریة دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجة حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، بدون اینكه 

دل و توازن قراردادی مختل می گردد. در به لحاظ فیزیكی غیرممكن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه می شود و تعا

 چنین شرایطی، نظریة دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه می شود

این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریة عدم پیشبینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح 

قوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یكسان نیست. گرچه تمام نظام های حقوقی کم باوجوداین، برخورد نظام های ح است.

و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حكم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادالنه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی 

برخی نظام های حقوقی با اعطای معافیت در جهت استناد می کنند، اما راه حل این نظا مها و مبانی اتخاذشده متفاوت است. 

 حل مسئله برآمده، راه حل انحالل قرارداد را پذیرفته اند و برخی دیگر مسئلة تعدیل قرارداد را مطرح کرده اند. 

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد  به طور کلی

حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممكن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممكن 

تعهدی غیر عقالیی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که 

 وم و ناپسند مینمایداجرای آن غیر ممكن است، امری مذم

وجود دارد که به نوعی به یكی از قواعد عمومی "بطالن کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"در فقه قاعده ی خاصی تحت عنوان

قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد 

ممكن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن الزم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود  برای همیشه غیر

قانون مدنی  229و  227وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 

ن تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوا

به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط الزم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات 

 بری خواهند گردید.

به تعذر اجرای تعهد تعبیر میگردد و برای  "اء بمضمونهبطالن کل عقد بتعذر الوف"در حقوق ایران نیز از قاعده ی فقهی 

 متعذر شدن ایفای تعهد شروط زیر الزم دانسته شده است

                                                           
 218همان منبع، ص -36 
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غیرقابل -3اجتناب ناپذیر بودن تعذر-2خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن-1

میتوان دریافت که شروط فوق یعنی خارجی بودن و اجتناب ناپذیر بودن  با دقت در آنچه فقها بیان نموده اند پیشبینی بودن آن.

و غیر قابل پیشبینی بودن تعذر دارای مبانی فقهی بوده و به طرق گوناگون این شروط جهت تحقق تعذر اجرا، توسط ایشان الزم 

ر به اعتبار نوع تعذر محقق شده، چه در فقه بیان گردیده است در حقوق موضوعه نیز تحقق تعذ -دانسته شده است. مطابق آن

  حسب مورد موجب انحالل عقد یا تعلیق اجرای آن تا رفع مانع خواهد شد
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