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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 
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 :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
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