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 مقدمه

کاهش  ایتعهد  یاجرا یهانهیهز شیسبب افزا یگاه یعیو طب یاجتماع و یاسیس عیوقا
 دشوار شدتبهمتعهد  یبراقرارداد  یکه اجرا ینحوبه ،شوندیم آن یاز اجرا یمنافع ناش

 ذهن شود،یم دهینام قرارداد یاجرا یدشوار ای تعسرکه  یتیوضع نیچن .گرددیم
 .است داشته معطوف خود به جهان معاصر یحقوق یهانظام در را دانانحقوق

 یبرا یاعادالنه سازوکار ینیبشیپ لزوم و سو کی از قراردادها یاستوار ضرورت
 هر نییتب در مهم یمشغولدل دو قرارداد، بودن آورالزام رانگریو تبعات از یریجلوگ
 شتریب رونیااز شود؛یقرارداد ارائه م یتعسر اجرا ۀمسئل وفصلحل یبرا که است یاهینظر
 ینحوبه ،معامالت یاستوار شدناز مخدوش زیضمن پره اند،دهیکوش یحقوق شمندانیاند

 .بکاهند را تعسر بروز فرض در قرارداد به التزام نامطلوب تبعات
به ظاهر  یکردهایرواز آن دارد که  تیمعاصر حکا یحقوق یهانظام تیوضع ۀمطالع

اما  ؛رسدیم نظربه واگرا و متشتت یحدود تا که دارد وجود مسئله نیا قبال در یمتفاوت
 یحقوق یهانظامدر  یهمسان یکردهایروکه  دهدیم نشان موجوددر مقررات  قیتدق

 مانند را پراکنده ظاهربه مقررات نیا که داردمسئله وجود  نیا ۀدربارمعاصر جهان 
 .دهدیم قرار گریکدی کنار در پازل کی یهاقطعه

فرانسه و  و آلمان یکشورها یحقوق یهانظام قراردادن مبنا بارو،  شیپپژوهش  در
 ۀمقول با معاصر یحقوق یهانظام ییارویرو تیتالش خواهد شد که وضع ،انگلستان
پژوهش  مباحث. ردیگمورد توجه قرار  ییگرابر هم یبا نگاه مبتن قرارداد یاجرا یدشوار

. مسلمًا است آنقرارداد و آثار  یتحقق تعسر اجرا طیشرا یدو عنوان کل قالب در
 کی اتخاذ یبرا یمناسب چارچوب نییدر تب پژوهش نیا از شدهافتیدر یهاافتیره
 .بود خواهد دیمف زین رانیقرارداد در حقوق ا یتعسر اجرا قبال در منجسم یقانون کردیرو

 «قرارداد یاجرا دشوارشدن» مفهوم تحقق طیشرا. 1
 راتییبروز تغ احتمال ،دارد وجود قرارداد یاجرا ریمس در که یمعضالت نیترمهم از یکی

در  ژهیوبه ،قسم مشکالت نی. اکندیمتعهد دشوار م یرا برا آن یاجرااست که  یمیعظ
 بروز امکان رایز دارند؛ یشتریب نمود ند،یآیم شمارآن دسته از قراردادها که مستمر به

 تیسو رعا کیاز  ،یطیشرا نیدر چن .است شتریب مراتب به ییقراردادها نیچن در راتییتغ
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 یسو از ؛شوند لحاظ قرارداد تیوضع در راتییتغ نیاکه  کندیم جابیا یعدالت قرارداد
 در معاصر یحقوق یهانظام هرچنددارد.  دیآن تأک یاستوار به 1اصل لزوم قراردادها گرید

 یهایژگیو ،دانکرده خاذات یمتفاوت یکردهایقرارداد رو یتعسر اجرا ۀدیپد با برخورد
 .است شده گریکدیها به سبب قرابت آن یکه تا حدود شودیم افتی هاآن نیب یمشترک

قرارداد  یتعسر اجرا ۀمسئل ۀباردر که شودیمعاصر روشن م یحقوق یهانظام ۀمطالع با
فروض  یدانستن برخ فیبا هم رد ،یحقوق یهانظام یبرخ. وجود دارد یکل کردیرودو 

 به تعذر احکام تیسرا به لیتما آن، یشدن اجرا رممکنیغقرارداد با فرض  یتعسر اجرا
در  یاشاره کرد که حت زین یگرید ۀیروبه  توانیم کردیرو نیکنار ا دراما  ؛دارند را تعسر

 به تمسک با قرارداد یاجرا تعسر تیوضع به تعذر عنوان دادنتیسرا امکانفرض عدم
. 2اند.شناخته تیبه رسم یحقوق یتیقعوا ۀمنزلبه را قرارداد یاجرا تعسر هاهینظر یبرخ
 «قرارداد یاجرا یدشوارحکم تعذر دانستن  در» کردیروتحقق در پرتو  طیشرا
فروض از  یبرخ برابر در شدهاتخاذ یکردهایرو از یکی تعذر و تعسر دانستن فیرد هم

که وقوع  ابدییمبروز  یطیغالباً تحت شرا تیوضع نیقرارداد است. ا یاجرا یدشوار
منافع حاصل  ایداده باشد  شیافزا ینحو فاحش بهتعهد را  یاجرا ۀنیهز یخارج یاهحادث
و  یاقتصاد و یاسیس ۀرمنتظریغ یدادهایرو .باشد داده لیتقل یادیز حد تا را اجرااز 

 یتعهد برا یاجرا ۀنیهز موارد یبرخ در دهندیم رخپس از انعقاد قرارداد  که یاجتماع
 منافع کهنیا ای ؛شودیم دشوار شدتبهقرارداد  یکه اجرا برندیباال م یقدر بهمتعهد را 

 یمعنیب متعهد یبرا قرارداد به التزام که دهندیم لیتقل یقدر به را قرارداد از متعهد
 ،کندیم نهیپرهز را تعهد یاجرا که حالنیدرع است ممکن مذکور یدادهایرو. شودیم

 یتعسر اجرا ،یطیشرا نیدر چن .نکاهد یو یهانهیاز هز ای دیفزاین مقابل طرفبه منافع 
 شده دشوار نیطرف از یکی یبراقرارداد  یاجرا کهنیوجه دارد و آن ا کیقرارداد فقط 

 و عبث قرارداد یاجرا یاگونهبه ،شودینم منتفع مسئله نیا از گرید طرف چون و است
چه  تعسرقسم از  نیاکه  شودیسؤال مطرح م نیا یموارد نیدر چن .دینمایم یمعنیب

 خود قرارداد در نیطرف یذکر است که وقت انیشا البته. داشت خواهدبر قرارداد  یریتأث
 دیقاعدتًا با ،باشند کرده فیتکل نییتع قرارداد یاجرا از یناش یهانهیهز شیافزا بهراجع

                                                      
1. Pacta Sunt Servanda 
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 ,Rösler, 2007) دیرس دنخواه یقانون مقررات به تشروط عمل کرد و نوب نیا مفاد به

p. 484). ۀمسئل بهکه راجع خواهد بود ییقراردادها خصوصدر یاساس ۀمسئل نیبنابرا 
 یهانظام یبرخ یبا بررس .باشند نکرده فیتکل نییتعکاهش منافع  ای هانهیهز شیافزا

 یحقوق یهانظامدسته از  نیاکه  شودیم روشنآلمان و فرانسه  و انگلستان مانند یحقوق
 دیشدو کاهش  اجرا و ثابت ماندن منافع متعهد له ۀنیهز دیشد شیافزا یعنی ،یفرض نیچن

 شدن رممکنیغ ۀمنزلبهرا  ،مقابل طرف یهانهیهز ماندن ثابت و اجرا از یناش منافع
 اند.قرارداد پنداشته یاجرا

 انگلستان ینظام حقوق کردیرو .1ـ2

تعسر  ۀباردر یاقاعده انگلستان یکه در نظام حقوق باورند نیبر ا پردازانهینظر یبرخ
مانند  یاتیبتوان نظر دیشا ،نیا وجود با .(Ibid., p. 497) قرارداد وجود ندارد یاجرا
 یتعسر اجرا ۀینظر معادل را قرارداد هدف شدنمیعق و قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ

 .(Dragan, 2016, p. 81) قرارداد دانست
در اوضاع و احوال حاکم  ینیبشیپ رقابلیغ رییتغ را 1قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ

و  شودیعارض م یخارج یاحادثهقرارداد در اثر  لیاند که پس از تشکبر قرارداد دانسته
 بروز علت به آن یاجرا ،است ریپذامکان یکیزیقرارداد به لحاظ ف یکه اجرا حالنیدرع

 .(Aksoy, 2009) دشویم بارمشقت یامالحظهقابل نحو بهآن حادثه 
 ۀینظر ۀتوسع یبرا یراهکار ۀمنزلبهقرارداد  یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظر

 هیتوج نیا با. است رفته کاربهقرارداد  یفرض تعسر اجرا بهقرارداد  یاجرا شدنرممکنیغ
 آن در یاورفنّ تیوضع به یبستگ یقرارداد تا حدود کی یاجرا بودنرممکنیغ اساساً که

به آن آماده  یبایدست یبرا را خودش نفر کی که دارد یانهیهز و مشقت زانیم و زمان
 قرارداد   یتعذر اجرا ه،ینظر نیا صاحبان دگاهید از .(Treitel, 2003, p. 880) کرده است

 یبرا ک،ینزد یموعدِدر  ،متعهد شود یکه کس یدر صورت ،مثال یبرا .ستین مطلق
 یبه معنا سالن آن در یسوزآتش وقوع با کند، فراهم یقیموس سالنکنسرت  یبرگزار

 که یصورت در یحت متعهد کهنینخواهد شد. چه ا« متعذر» یتعهد و یکلمه اجرا قیدق
 نیبدتعهد خود را اجرا کند.  ادیز ۀنیهز صرف با تواندیم زین باشد کم اریبس فرصتش

                                                      
1. Impracticability 
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را  تیظرف نیتعذر ا ۀمسئل ۀباردر نگربودنینسباست.  ینسب قرارداد  یاجرا تعذر ،لحاظ
 ۀزمر در را قرارداد یاز سطوح تعسر اجرا یخواهد کرد که برخ جادیدانان احقوق یبرا

ناظر بر  یهیتوج ۀبا استفاده از ادل ،دیجد یاهینظر نییبه تب ازیکنند و بدون ن یتعذر تلق
 .کنند وفصلحل زینتعسر را  ۀمسئل تعذر،

 ینظام حقوق درموارد  یبرخ در هرچند ،قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظر
 ۀقاطب ؛است شدهمطرح  یسیانگلقضات  یانحالل قرارداد از سو هیتوج یبرا انگلستان

 شدنیرعملیغ ۀینظر و( .Ibid) اندمخالف کرده هینظر نیبا ا یسیانگل ییمقامات قضا
 تعسر تیوضع با ییارویرو یبرا افتهینظام یاهینظربه صورت  گاهچیه قرارداد یاجرا
ذکر است  انیشا البته .(Nwafor , 2015, p. 190) نگرفت قرار توجه مورد قرارداد یاجرا
 رییتغکه  است یموارد بر ناظر صرفاً زین مذکور تیاقل ۀینظر انگلستانحقوق  درکه 
 یاجرا تعذر را آن عرفاً توانیم که است بوده دیشد یقدربه احوال و اوضاع و طیشرا

 .(Brunner, 2009, p. 408) کرد یتلق قرارداد
 ازدو مصداق بارز  ،شدن قراردادیرعملیغ ۀمسئل نییتب یبرا ،یسیانگلدانان حقوق

 راتییتغ یبرخبروز  توانیم ،نخست مصداق یبرا .اندکرده ییشناسا را تیوضع نیا
تعهد  کی یاجرا ،آن ۀواسطبه کهمورد توجه قرار داد  را مقررات و نیقوان در رمنتظرهیغ

 ،مثال یبرا .شودیم یقانون یمجوزها یبعضاخذ  واقدامات  یبرخمنوط به انجام 
دسته  کی ستیبایخاص م یخدمت یاجرا منظورمقرر شود که به یقانون موجببه

صورت انجام آن خدمت ممنوع خواهد بود.  نیا ریغ در ،ردیصورت پذ یاطیاقدامات احت
 به منوط شود،یم لیمتعهد تحم به یاطیاحت اقداماتدسته از  نیا ۀواسطبه که ییهانهیهز
 شدنیرعملیمصداق غ دهد، شیافزا یاالعادهفوق صورتتعهد را به یاجرا ۀنیهز کهآن

 کندیماسباب انحالل قرارداد را فراهم  ثیح نیو از ا دیآیم حساببه قرارداد یاجرا
(Treitel, 2003, p. 882). یِ عموم تِمصلح ریدانان در فرض اخحقوق یطبق نظر برخ 
انحالل  علت توانینم و است بوده قرارداد انحالل سبب ،نیتقن ضرورتِ از گرفتهتئنش

 ;Brunner, 2009, p. 409) دانستتعهد  یاجرا ۀنیهز در جادشدهیا راتییقرارداد را تغ

Treitel, 2003, p. 882). استدالل و بر نمط  نیهم به تمسک با بتوان دیشا ،نیاوجود  با
. کرد هیتوج هانهیهز شیافزا فرض در راقرارداد  یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظرمناط،  حیتنق
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 کند،یم هیتوج را هیف متنازع فرض در قرارداد انحالل ،یعموم مصالح اگر که حیتوض نیبد
 لیدل تا زین کندیم رمعقولیآن را غ یتعهد، اجرا یاجرا ۀنیهز شیموارد که افزا ریدر سا
 خواهد وجود هینظر نیا به استناد امکان باشد، نداشته وجود یمبان تفاوت بر یمبن یمتقن

 .(Brunner, 2009, p. 410) داشت
 ۀمسئل به توانیم قرارداد، یاجرا شدنیرعملیغ ۀیاز ِاعمال نظر مصداق دوم یبرا

درج  آندر  یقرارداد شرط مجهول نیطرف یگاهاشاره کرد.  درج شرط مجهول در قرارداد
 یخاص کارکه  شودیمتعهد م یمدت نامعلوم یبرا نیاز طرف یکی آن موجبو به کنندیم
قرارداد  شدنیرعملیغ ۀینظر ،انگلستان ینظام حقوق درکند.  زیاز آن پره ای دهد انجام را
سازمان بهداشت  ۀپروند در دادگاه ،مثال یبرا .خواهد بود یشدناجرا زیموارد ن نیا در

 یاجرا شدنیرعملیغ 1یجنوب ریاستافوردشا رکزوُ شرکت واتر هیعل ریاستافوردشا ۀمنطق
 در یمارستانیب ،مذکور ۀپروند در. است دانسته قرارداد شدنمیعق یبرا یقرارداد را محمل

مقرر  آن در کهآب منعقد کرد  نیبر تأم یمبن یقراردادوُرکز  واتربا شرکت  1919سال 
کند.  هیآب ته مارستانیب یبراثابت  یمتیقبا  یمدت نامعلوم یمذکور برا شرکت بود شده

 رایز ،بر فسخ قرارداد، از انجام تعهد امتناع کرد یمبن هیپس از ابالغ اخطار ،مذکور شرکت
هنگام انعقاد قرارداد  در شدهنییتع متیق برابر هجده به 1975 سال درآب  هیته ۀنیهز
 شدنیرعملیغ ۀینظر از یمصداق توانیم را ادشدهی ۀپروند هرچند. بود افتهی شیافزا
 لیتحل نیچن توانیم حالنیدرع دانست،اجرا  یهانهیهز شیافزا ۀواسطبه قرارداد یاجرا
 حیتوض نیبد ؛است نهفته تعهد یاجرا مدت بودننامعلوم در مسئله نیا بروزعلت  کهکرد 

 شودیم شرط یضمن طوربه غالباًکه مدت آن نامعلوم است،  یتجار یکه در قراردادها
 ر،یاخ لیتحل طبق .اشدحق فسخ قرارداد داشته ب هیپس از ارسال اعالم نیاز طرف کیهر که

 ندارد هانهیهز شیدر اثر افزا آن یاجرا شدنیرعملیبه غ یارتباط قرارداد انحالل
(Treitel, 2003, p. 884)،  است یارتکاز یضمن شرط کی اشتراطاز  گرفتهتئنشبلکه. 

 یاجرا تعسر ۀمسئل با مرتبط ،اصل در هرچند ،زین 2قرارداد هدف شدنمیعق ۀینظر
 هینظر نیا به تمسک با که نظرند نیا بر یسیانگل دانانحقوق از یبرخ ،ستین قرارداد

                                                      
1. Staffordshire Area Health Authority v. South Staffordshire Waterworks Co. 

2. Frustration of Purpose. 
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 شدنمیعق ۀینظر. کرد فیتکل نییتع زین قرارداد یاجرا یدشوار ۀمسئل بهراجع توانیم
 در که حیتوض نیبد است؛ قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظر مقابل ۀنقط قرارداد هدف
 چنانآن رمترقبهیغ ییدادهایروکه بنا به  کردیم ادعا متعهد قرارداد، شدنیرعملیغ ۀینظر
 ۀینظراما  باشد؛آن  به ملتزم گرید دینبا یشده است که و نیاو سنگ یقرارداد برا یاجرا
ارزش تعهد  رمترقبهیغ یدادیرو ۀواسطکه به دارداشاره  یهدف قرارداد به فرض شدنمیعق

 و قرارداد به التزام از دیبااست  معتقدکه متعهدله  دیآیم نییپا یقدربه گریطرف د
 (Ibid., p. 885) .شود معاف عوض پرداخت
 است شده ییشناسا انگلستان یهدف قرارداد در نظام حقوق شدنمیعق ۀینظر

(Brunner, 2009, p. 409). در  ریمربوط به تأخ ۀپروند مانند موارد یبرخ در ،مثال یبرا
مشهود است. در  هادادگاه یسو از هینظر نیاستناد به ا ،دوم ادوارد پادشاه یگذارتاج

 یآپارتمان ۀاجار قرارداد کهباعث شده بود  یگذارتاج در ریخأت 1،یهنر هیکرل عل ۀپروند
منزل  ۀاجار یعاد حالت در رایز ؛شود میلحاظ هدف عق بهکه مشرف به مراسم بود 

 یگذارتاج در ریخأکمتر از مبلغ مندرج در قرارداد بود و ت یریچشمگ زانیمذکور به م
 .Treitel, 2003, p) بود کرده لیزا رامذکور  متیق بااجاره  قراردادانعقاد  یاصلهدف 

 .کرد صادر قرارداد شدنمیعق به حکم دادگاه ثیح نیا از .(886-885
 ینظام حقوق نیتفاوت در موضع ا انگلستانحقوق  ۀتوجه در حوزجالب اریبس ۀنکت

 کهنیا برخالفآن است.  یشدن اجرایرعملیشدن هدف قرارداد و غمیعق ۀمسئل قبال در
 ۀینظر ،اندرفتهیقرارداد را نپذ یشدن اجرایرعملیغ ۀینظر یسیانگلدانان حقوق ۀقاطب
از  ،شدن هدف قراردادمیعق ۀیشده است. ازآنجاکه نظر رفتهیشدن هدف قرارداد پذمیعق

 یشدن اجرایرعملیغ ۀیمقابل نظر ۀنقط ن،یو منافع طرف نهیبر هز یمبتن یهالیمنظر تحل
 رشیحال پذنیقرارداد و درع یشدن اجرایرعملیغ ۀیردکردن نظر ،رسدینظر مقرارداد به

شدن میدر فرض عق رایز ست؛ین ریپذهیتوج یشدن هدف قرارداد به لحاظ منطقمیعق ۀینظر
 ۀیاما اتفاقاً نظر ،نخواهد گرفت یشیهدف قرارداد، ضرر متعهد از مبلغ مندرج در قرارداد پ

که ضرر متعهد از مبلغ مندرج در  ابدییممصداق  ییقرارداد جا یشدن اجرایرعملیغ
دادن بنا بر خاتمه یاگر با هدف بازگرداندن عدالت قرارداد ،نیشود. بنابرا شتریقرارداد ب

                                                      
1. Krell v Henry. 
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شدن میعق ۀینظر فیردهم دیبا  زیقرارداد ن یشدن اجرایرعملیغ ۀیقرارداد باشد، نظر کی
اند که در حقوق مسئله گفته نیا هیدانان در توجحقوق یشود. برخ رفتهیهدف قرارداد پذ

اند مورد توجه قرار گرفته اریهستند که بس ییهاارزش ردادهاو تقدس قرا تیقطع انگلستان
ادوارد دوم مثال  یگذارمشهور تاج ۀاذعان داشت که بعد از پروند دیلحاظ با نیو بد

 بان باشد. شدن هدف آمیشدن قرارداد، عقمیکه واقعاً تنها علت عق شودینم دایپ یگرید
شدن یرعملیغ ۀینظر نشدنرفتهیپذکه  رسدیم ظرنبه یاز نظر مفهوم ،آنچه گفته شد وجود
 در .(Brunner, 2009, p. 409) ستیکننده نقانع انگلستانقرارداد در حقوق  یاجرا
 ۀیقرارداد نظر یتعسر اجرا ۀنیدر زم سیانگلاذعان داشت که حقوق  دیبا ،یینها یبندجمع
 یتعذر اجرا قالب درمسئله  نیبا ا کردهو در مجموع تالش  اتخاذ نکرده است یجامع

 قرارداد برخورد کند.
 آلمان یحقوقنظام  کردیرو.2ـ2

قراردادها  یتعذر اجرا ۀینظر با تعسر هیتوج یراستا در یروشنبه ،آلمان یحقوق نظام
کرده  ارائه را 2یاخالق تعذر ۀینظر و 1یعمل تعذر ۀینظر نهیزم نیگام برداشته است و در ا

 که تالش کرده است ،انگلستان یمانند نظام حقوق ،زیآلمان ن ینظام حقوق ،واقعدراست. 
قرارداد،  یاجرا شدنرممکنیغمفهوم  بهقرارداد  یاجرا یدشوار از بحث یمجرا رییبا تغ
 .ابدیب تعهد یاجرا از متعهد تیمعاف یبرا یهیتوج

قرارداد  یاجرا کهمطرح شده  ییهاآن دسته از پرونده درخصوص یعمل تعذر ۀینظر
 کرد نخواهد تالش آن یاجرا جهت در یشخص متعارف چیاما ه .ممکن است کاغذ یرو
(Aksoy, 2014, p.18)چیکه از ه طلبدیمرا  یمیعظ یقرارداد تالش اقتصاد یاجرا رایز ؛ 

 ،مثال یبرا .(Markesinis et al., 2006, p. 413) داشت انتظار توانینم یمتعهد متعارف
 ،داریآن به خر میو قبل از تسل یانگشتر معمول کی درخصوص عیپس از انعقاد عقد ب یوقت

اما  ،است ممکن داریخر به آن میتسل و افتنی چندهر ،افتدیم اچهیدر درمذکور  انگشتر
 Markesinis et) ستینبا ارزش خود حلقه متناسب  اساساً یاتیعمل نیچن یاجرا ۀنیهز

al., 2006, p. 413; Aksoy, 2014, p. 18). یسختقرارداد با  کهآن وجود با ،لحاظ نیبد 

                                                      
1. Practical Impossibility. 

2. Moral Impossibility. 
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 یاجرا یتعذر عمل ۀدر زمر یدشوار مقدار نیا ،قانونگذارمنظر  از ،است یشدناجرا اریبس
 .ردیگیم یقرارداد جا
تعذر  ۀینظر یاجرا یرا برا یاساس رکنآلمان سه  یقانون مدن 275 ۀماد دوم بند

که از بند  یرکن نیاول .(German Civil Code (BGB), 2015) الزم دانسته است یعمل
 یابیارز شودیم استنباط یاحراز تحقق تعذر عمل یبرا آلمان یقانون مدن 275 ۀدوم ماد
 یابی. در ارزاست الزم متعهد یسو از قرارداد یاجرا یبرا که است ییهانهیها و هزتالش

 :داشت توجه نکته چند به دیبا هانهیهز نیا
 فقطو  دیآیتعهد به حساب نم یمربوط به اجرا یهانهیهز یابیدر ارز ،النفع عدم .1

 . دنشو یابیارز دیباتعهد  یاجرا یواقع یهانهیهز
 انیپا از پس کهشوند  لحاظ ییهانهیهز صرفاً دیبا هانهیهز یابیارز انیجر در .2

 .باشد دهیسنج را طیشرا تمام مذاکره هنگام دیبا متعهد و اندشده لیتحم مذاکرات
 ,Aksoy) باشند الزم قرارداد یاجرا یبرا دیبامتعهد حتماً  یمورد ادعا یهانهیهز .3

2014, p. 19). 
 یحداقل سطحکه  شودیم سبب ،باشد مانع حدوث مسئول تعهدم که یصورت در

 یدر صورت ،نیبنابرا ؛ابدی شیافزا کندیم هیرا توج یعمل که تعذر ییهاو تالش هانهیهز
 اریاو بس یسواز  یبروز تعذر عمل اثبات ،باشد یخارج مانعکه متعهد مسئول حدوث 

متعهد در  ریتقص و زهیانگ ریتأث درخصوص آلمانقانون  هرچند. دشوارتر خواهد شد
 نیا که نظرند نیبر ا دانانحقوق از یبرخ ،است کرده سکوتها و تالش هانهیهز یابیارز

 یکه متعهد سقف خاص زین یدر موارد .داده شود ریتأث هانهیهز یابیدر ارز دیبا زین هامؤلفه
بحث اساسًا از شمول تعذر  ،است گرفته عهده به را اجرا خطر تمام ای و تالش نهیاز هز
 .(Ibid., p.19-20) خارج است یعمل

قرارداد است که  یمتعهد له از اجرا منافع یابیارز یعمل تعذر احراز دردوم  رکن
 ،له متعهد یماد منافع یابیارز یبرا. اوست یو معنو یمنافع ماد نیب کیتفک مستلزم

 یابیارز شدیم وارد یو به تعهد یاجرا عدم صورت در که یخسارات زانیم ستیبایم
 یالبته در موارد .شود یریگاندازهتعهد  نیع یفایا فرضمنافع متعهد له بر  کهنیا نه ،شود
نسبت به حالت  ییباال اریبس ارزش متعهدله یشخص اغراض لحاظ به تعهد نیع یفایاکه 
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 از. شده باشد فایتعهد ا نیکه ع شود یابیارز یدر فرض دیمنافع متعهدله با ،داردآن  ینوع
قرارداد  یقلمرو زمان لحظه اجرا درمتعهد له  منافع یابیارز یمبنا ،یآلمان دانانحقوق منظر
 .(Ibid., p. 21) است

است.  قرارداد یاجرا از یناش منافع و هانهیهز نیب 1فاحش تناسبعدمسوم  رکن
 تواندیم کهنیا وجود باشخص متعارف،  کیکه  ابدییم تحقق یفاحش وقت تناسبعدم

 البته .داندینم معقول را قرارداد یاجرا یبرا یانهیهز چنان صرف ،کند اجرا را قرارداد
 منافع و اجرا یهانهیهز نیب نسبت در رییتغ بروز صرف به تیوضع نیا که داستیپ ناگفته
 متعهد منافع از کمتر اجرا یهانهیهز که یزمان مسلماً و شد نخواهد محقق اجرا از یناش
فقدان  ،اساس نیا برنخواهد بود. « فاحش تناسبعدم» مصداق مذکور رییتغ باشد، له

 شماربه یمعنیب و زیآمیتعد تعهد نیع یفایا یادعا که باشد دیشد یاگونهبه دیتناسب با
 اتیآلمان، توجه به موضوع تعهد و مقتض یقانون مدن 275 ۀماد دوم بند طبق  .دیآ

 ،مثال یبرا. دیآیم شماربه فاحش تناسبعدم احراز یهاشاخصه جمله از زین تینحسن
 یبه مقتضا ،مسئول باشد است شدهکه سبب تعسر قرارداد  یاگر متعهد له در قبال مانع

 ,.Ibid) کرد منافع و هانهیهز نیب فاحش تناسبعدم احراز به حکم دیبا تیناصل حسن

p. 22-25). 
 یهاپرونده یبرخ به توانیمدر حقوق آلمان  یبهتر مفهوم تعذر عمل نییتب یبرا

ها انرا به خواه ییهاآپارتمانخوانده  ،یاپروندهکرد. در  اشارهحوزه  نیبارز در ا
ه که قرار نبوده ب نیاز زم یدر بخش Tاست داشته بنا خوانده. بود کرده فروششیپ

 ر محاسبات،د بروز اشتباه علت بهبسازد؛ اما  ینیرزمیز نگیپارک کیها منتقل شود، خواهان
 یضافداخل  مترمربع ستیب ۀانداز به و کرد تجاوز خوانده ملک از نظرمورد نگیپارک
 یسو از یادیز اریبس ۀنیمذکور با صرف هز ۀپروند در هرچند. خواهان شد ۀخان نیریز

 کرد لاستدال دادگاه ،تعهد وجود داشت یاجرا یامکان رفع تصرف و به اعتبار سازنده،
از  هاو منفعت خواهان تیوضع نیاصالح ا یالزم برا ۀنیهز نیب نسبت به توجه با که

 ,Markesinis et al., 2006) است رمعقولیغ تصرف رفع به حکم ،یتعهد نیچن یاجرا

p. 414). 

                                                      
1. Gross Disproportion. 
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 آن لیذ است که در حقوق آلمان ییهااز مدخل گرید یکی زین 1یتعذر اخالق ۀینظر
 ینظر دارد که اجرا یفرض به هینظر نیاقرارداد بحث شده است.  یتعسر اجرا بهراجع

که  یارمنتظرهیغ عللو بنا به  گرفتیمصورت  یتوسط شخص خاص ستیبایقرارداد م
است در  یهیبد .است شده روهروب یآن با دشوار یاجرا دارند، یرمادیغ تیعمدتاً ماه

 اتیبه محذور بنا ،است ریپذامکان متعهد یسوقرارداد از  یاجرا چندهر ،زین یفرض نیچن
 موجه متعهد یسوقرارداد از  یعدم اجرا ،است کرده دییتأرا  هاآن قانونگذارکه  یاخالق
 .بود خواهد
 قانونگذارنوع از تعذر پرداخته است.  نیآلمان به ا یقانون مدن 275 ۀماد سوم بند

 ۀمقرر ،مجرا است 2دهیفا ـ نهیهز اریمع یعمل تعذر درخصوص کهنیا به توجه با ،یآلمان
 عوامل تعسر، از قسم نیا دراختصاص داده است.  یاخالق تعذربه فرض  را یاجداگانه

 مارش،یاز فرزند ب جانبههمه مراقبت یبرا پدر کی یاخالق تیمعذور مانند یرمادیغ
 زانیم یابیدر ارز رو،نیازا. سازدیم دشوار شدتبه یو یرا برا یتعهدات قرارداد یاجرا

 دوم بند در مندرج وکارنسبت به ساز یکامالً متفاوت ۀویقسم از موانع، ش نیتعسر در ا
مقرر داشته است که  275 ۀبند سوم ماد ،راستا نیشده است. در هم ینیبشیپ 275 ۀماد
 یقرارداد و نوع مانع یمنافع متعهد له از اجرا نیب یاسهیمقا دیبا یتعذر اخالق ۀینظر در

 یابیارز ،یتعذر عمل ۀینظر خالفبر ،و ردیگتعهد وجود دارد صورت  یاجرا ریکه در مس
 گفت توانیم یکل طوربه. ستیفاحش شرط ن تناسبعدم احرازمتعهد و  یهانهیهز زانیم
 ۀینظر از یشتریقرارداد انعطاف ب یعدم اجرا هیتوج خصوصدر یتعذر اخالق ۀینظر که

 دیباشد، با زین یمسئول حدوث تعذر اخالق متعهد اگر یحت کهنیدارد؛ چه ا یتعذر عمل
 و متعهد منافع تعارض فرض رد ،نیتعهد معاف شود. با وجود ا نیع یاز تعهد به اجرا

 پرستار کیتعهد  یکه اجرا یدر فرض ،مثال یبرا داد؛ حیترج را اهم منافع دیبا لهمتعهد
 یدارپرستار در نگه یاخالق ۀفیوظدر تعارض با  ماریب یبرا یاتیبر انجام اقدامات ح یمبن

 و کند عمل است ماریب جان نجات که خود اهم تعهد به دیباخود باشد،  ماریاز کودک ب
 .(Aksoy, 2014, p. 28-30) بود نخواهد تعهد یاجرا مانع یاخالق تعذر

                                                      
1. Moral Impossibility. 

2. Cost-Benefit.  
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 فرانسه یحقوق نظام کردیرو. 3ـ2

 ۀاساساً مسئل ،1804در سال  یقانون مدن نیبه هنگام تدو ،فرانسه یحقوق نظام در
به  بود شده جادیا ستیکانون دانانحقوق دستاوضاع و احوال که به نیادیبن رییتغ

 جابیآور قرارداد االزام یروین کهنیا هیبا توج ،زین فرانسه زیتم وانید. شد سپرده یفراموش
 ،اجرا محکوم به شکست باشد یدشوارقراردادها از باب  ییقضا ینیبازب یکه دعوا کندیم
نظام  ،مذکور یسال از رأ 140پس از گذشت  ،سرانجام. بود کرده عبور مسئله نیا از

فرانسه و  ینظام حقوق نیتضاد موجود ب گریکه د دیرس یبندجمع نیفرانسه به ا یحقوق
 ,Cartwright & Whittaker) ستین یشدنتحملو آلمان  انگلستان یحقوق یهانظام

2017, p. 187). ۀمسئل ،2016فرانسه مربوط به سال  یقانون مدن دیدر اصالحات جد 
 مانند ،1221 ۀمادمورد بحث قرار گرفته است و در  یدیجد مقرارداد با نظ یتعسر اجرا

 .است شده اتخاذپنداشتن تعسر و تعذر  فیردهم کردیرو ،آلمان و ایبرتان یحقوق نظام
تعسر  خصوصبه فرض غالب در یقانون مدن 1221 ۀماد در فرانسه یحقوق نظام

 موارد غالب در قرارداد یاجرا تعسرکه  حیتوض نیقرارداد توجه داشته است؛ بد یاجرا
 ای منافع کهنیا بدون ،شودیمله  متعهدکاهش منافع  ای متعهد یهانهیهز شیسبب افزا

منافع  نیقهراً اختالف ب ،یحالت نیدر چن .دهد رییرا تغ قراردادطرف مقابل  یهانهیهز
 ونیلیم کیمتعهد از  ۀنیمثال هز یبرا رایمتعهد فاحش خواهد شد؛ ز یهانهیو هز له متعهد

تومان  ونیلیم کیاما منافع متعهد له همچنان  ،ابدییم شیافزا تومان ونیلیم دهتومان به 
 :داردیمقرر م یفرض نیچن خصوصدر فرانسه یمدن قانون 1221 ۀماد .ماندیم یباق

طرف مقابل  یتعهد برا یاجرا منظوربه کهیحالدر است ممکن تعهد کی له متعهد»
 تعهد یاجرا کهنیمگر ا ،کند مطرح را تعهد نیع یفایا یتقاضا کندیارسال م هیاطالع

 و متعهد یبرا تعهد یاجرا یهانهیهز نیب یآشکار تناسبعدم کهنیا ای باشد رممکنیغ
 ,.Cartwright et al) وجود داشته باشد شودیم یناش آن از له متعهد یبرا که یمنافع

2016, p. 23). 
 وانید رایز د؛یآیم شماربه فرانسه یحقوق ظامابداع در ن کیفوق  ۀماد ریاخ بخش

گزاف  ۀنیهز که بود کرده اعالم قاطع طوربه 2016 سال اصالحات از شیپ تافرانسه  زیتم
 باشدتعهد  نیع یفایا ۀمطالب یدعوا کردنبر رد ییمبنا تواندیتعهد نم نیع یفایا
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(François, 2017a). ارتفاع یسازشرکت ساختمان کیکه  یادر پرونده ،مثال یبرا 
 نیا بر نافیدادگاه است ،ساخت بود شده شرط قرارداد درکمتر از آنچه  نچیا 13 را یاخانه
 یفایالزام به ا یدعوا نیبنابرا ؛ستیبا هدف قرارداد ن ریمغا یجزئ تخلفِ نیا که بودنظر 
 دهیدانیمقرر داشت که ز ،یرأ نیضمن نقض ا ،فرانسه زیتم وانیتعهد را رد کرد. د نیع

پس از  .(Rowan, 2013, p. 14) تعهد بوده است نیع یفایمستحق الزام متخلف به ا
 نیبه ا 2016سرانجام در سال  یفرانسو قانونگذار ،یزیبرانگمناقشه یآرا نیچن صدور

 ،تعسر با ییارویرودر فرض  1221 ۀتعهد را محدود کند. ماد نیع یفایکه ا دیرس جهینت
 کرده یمعرف را «آن از یناش منافع و تعهد یهانهیهز نیب تناسبعدم بارزبودن» ارِیمع

در حقوق فرانسه  سابقهیو ب یحکم استثنائ نیا ،دانانحقوق یبرخ اذعان به بنا .است
 به بنااست.  نشده یمعرف تناسبعدم بارزبودن صیتشخ یبرا یخاص ۀسنجمبهم است و 

مذکور در  یاستثنا که دارند نظراتفاق یهمگ یمدن قانون نامفسر ن،امحقق یبرخ قول
به  یقضات فرانسو رایز د؛ش خواهد ریتفس قیفرانسه مض یهادادگاه یسو از 1221 ۀماد

 .(Ibid., p. 15) اندداشته یبستگدل تعهد نیع یفایا به الزام به یخیلحاظ تار
است  یکردیمشابه رو یادیتا حدود ز 1221 ۀماد در یفرانسو قانونگذار کردیرو

 ,.Cartwright et al) شده است رفتهیپذ یتعذر عمل ۀینظر عنوان باکه در حقوق آلمان 

2017, p. 204). یکه اختالف فاحش شودیبودن تعسر باعث م یوجهکی ،ماده نیا در 
 ،یعقل نظر از یکه به نوع دیآ دیآن پد نیطرف یاز قرارداد برا یناش یهانهیمنافع و هز نیب

از  .کندیتعذر را ثابت م از یاگونه شدنمحقق جهینت درو  تعهد نیع یفایا بودنعبث
بارز  تناسبعدم از یناش تعسر مفهومو  یواقع امکانگذار مفهوم عدمرو قانون نیهم
 نیع یفایالزام به ا یدر برابر دعوا یدفاع ۀمنزلو به گریکدی فیردهمو منافع را  هانهیهز

 .است داده قرارتوجه  موردتعهد 

 «آن ینیبازب با موأت قرارداد حفظ» کردیرو پرتو در تحقق طیشرا. 3
بر  یمبتن یکردیرو ،قرارداد یاجرا تعسر ۀدیپد با ییارویرودر  ،یحقوق یهانظام یبرخ

که تعسر  حالنیعدر ،کردیرو نیا در. اندکرده اتخاذ آن ینیبازب با موأحفظ قرارداد ت
 ،است قانونگذار نظرمدقرارداد  ۀو حفظ شاکل شودینم یتلق قرارداد شدنرممکنیغ

 لیم غالباً از کردیرو نی. اردیگیم رارق توجه مورد زین دادگاه یسو از آن مفاد ینیبازب
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تعسر با تعذر  دانستن منزله نازلاز  یناش یهایحفظ معامالت و دشوار به دانانحقوق
 .است گرفته تئنش

 دانستن مختومه به نسبتجهت  نیاز ا ژهیوبهمفاد آن،  ینیمعامله توأم با بازب حفظ
 یباالتر یوربهره تواندیم یشتریدر فروض ب یلحاظ منطق بهدارد که  تیارجح قرارداد
 یفرض در  قرارداد دانستن مختومه کردیرو رای. زآوردحقوق قراردادها به ارمغان  یرا برا
سود  دیکاهش شد ای هانهیهز دیشد شیسبب افزا فقط یعامل خارج خواهد بود که دیمف
 یشتریسود ب قرارداد یاجرا فرض در مقابل طرف کهآن بدون ،شود نیاز طرف یکی
 یقرارداد نیتداوم چن ،یبه لحاظ منطق ،یطیشرا نیچن دراست  یهیبد .آورد دستبه

 نیا از و ستین کسچیهنگفت به سود ه ۀنیهز با قرارداد یاجرا رایز ؛عبث خواهد بود
 جهینتو در رممکنیغ قرارداد حکم درآن،  نییپا یورلحاظ بهره به ،را قرارداد توانیم نظر

 ،آن مفاد ینیبازب با موأت معامله حفظ کردیرواست که  یدرحال نیا کرد. یتلق مختومه
 بودنعبث تواندیم نیطرف از یکی به وارده خسارات لیتعد با فرض نیا در کهنیا برعالوه
پاسخ  ۀمختومه دانستن قرارداد از ارائ ۀینظر که زین یفروض ریسا در کند، یمنتف را قرارداد

 ای عیوقا بروز فرض درکه  حیتوض نیبد .داشت خواهد کاربرد آن ناتوان است یبرا
 شودقرارداد  یکاهش منافع متعهد از اجرا ایتعهد  یاجرا ۀنیهز شیسبب افزا که یحوادث

 کردنمختومه یبرا توانینم د،هد شیافزا زین رامتعهدله  سودمسئله  نیهم حالنیعدر و
 یتا حدود زیمنافع متعهد ن کهآن به منوط ،معامله حفظ اما ؛افتی یخاص هیقرارداد توج

 الت،یبا فرض اِعمال تعد رایدر جامعه خواهد شد؛ ز یوربهره شیلحاظ شود، سبب افزا
 .شد خواهند مندبهرهقرارداد  یهر دو طرف از اجرا

 ای یتجار یهامیتحر بروز و ارز، نرخ شیافزا اثر در جراا یهانهیهز شیافزا
 دشوارکردن برعالوه ،که دنیآیم شماربه تعسر از یاقسام جزو قرارداد موضوع شدنابینا

 در. خواهد داد شیافزا زیقرارداد را ن یمنافع متعهد له از اجرا ،متعهد یبرا تعهد یاجرا
قراردادها  ۀحوز در یوربهره یارتقا به آن، لیقرارداد توأم با تعد حفظ ،یموارد نیچن

 .کرد خواهدکمک 



  ... یهانظام در قرارداد یاجرا دشوارشدن هایی از نظریۀرهیافترضا باستانی نامقی و محمد پارساپور              

15 

 انگلستان ینظام حقوق کردیرو. 1ـ3

 یتلق رفتهیپذرا  قرارداد یتعسر اجرا قیتنها آن دسته از مصاد انگلستان یحقوق نظام
 جودو با .(Schwenzer, 2009, p. 711) شوند منجرقرارداد  یتعذر در اجرا بهکه  کندیم
 دانستن فیردهم امکانکه  یفرض در یحت ،دارند لیتما یسیانگل سندگانینو یبرخ ،نیا

عامل  تعسر را ،قرارداد هدف شدنمیعق ۀینظر به استناد باتعسر و تعذر وجود ندارد، 
 کردیکه رو حالنیعدر ،شمندانیدسته از اند نیا کنند. یقرارداد تلق لیتعد یبرا یجهمو
 یصورت در معتقدند ،تعسر را قبول دارند ۀدیدر برخورد با پد انگلستان ینظام حقوق قیمض
 ۀیناد به نظرامکان است ،باشد دیشد یکاف ۀانداز به تعهد یاجرا ارزش ای هانهیهز رییتغ که
 انگلستان ییقضا ۀیرو .(Brunner, 2009, p. 419) دارد وجود قرارداد هدف شدنمیعق

 یکاف ۀارزش تعهد به انداز ایتعهد  یاجرا ۀنیهز یدرصد 50 ریینشان داده است که تغ
 یتلق دیشد یکاف ۀتا به انداز باشد درصد 100 باًیتقر دیبا انیو ز شودینم یتلق دیشد
 کردیرو تاًینها انگلستان یدر نظام حقوق رسدیم نظربه ،نیبنابرا .(Ibid., p. 428) شود

 کردیرومورد توجه قرار گرفته است و  «قرارداد یاجرا یدشواردر حکم تعذر دانستن »
 یحقوق در نظام رایزشناخته نشده است؛  تیبه رسم «آن ینیبازب با موأت قرارداد حفظ»

 یموارد قطف و شود زیپره قرارداد در دخالت از امکان حد تا که است نیابر  دیتأک مذکور
 شدنرممکنیغ ۀیمشمول نظر ،قرارداد یاجرا امکان عدم باب از است، تعذر حکم در که

 . شودقرارداد 
 آلمان ینظام حقوق کردیرو. 2ـ3

 اساس شدنمخدوش» ۀینظر قرارداد، حفظ کردیرو خصوصدر ،آلمان یحقوق نظام
تعسر  ۀمسئل برعالوه ،مذکور ۀینظرذکر است که  انیشا البتهاست.  رفتهیرا پذ 1«معامله
 .Markesinis et al., 2006, p) تحت پوشش دارد زیرا ن یگریمسائل د ،قرارداد یاجرا

 نیمذکور چن ۀینظر ۀباردر ،یقانون مدن 313 ۀماداول  بنددر  ،یآلمان گذارقانون .(319
 :مقرر داشته است

                                                      
1. Geschäftsgrundlage. (The Doctrine of the Foundation of the Transaction/ Interference with the Basis of 

the Transaction/ Collapse of the Foundation of the Contract.) 
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 به نیطرف که یزمان به نسبت است بوده معامله کی اساس که یاحوال و اوضاع اگر»
 رییتغ نیا اگر قرارداد نیطرف که ینحوبه ،کند رییتغ یاعمده طوربه اندشده وارد قرارداد

 منعقد را آن یمتفاوت طیشرا با ای کردندینم منعقد را قرارداد اساساً  کردندیم ینیبشیپ را
 تمام گرفتندرنظر با کهنیمنوط به ا ،شود درخواست تواندیم قرارداد لیتعد کردند،یم

حاظ به ل ـ خطر یقانون ای یقرارداد عیتوز ژهیوبه ـخاص  ۀپروند آن احوال و اوضاع
 «.کند دییتأ لیقرارداد انتظار نرود که قرارداد را بدون تعد نیکدام از طرف چیاز ه یمنطق

German Civil Code (BGB),) 
 ،شرط سه تیرعا با ،یمدن قانون 313 ۀماد اول بند به توجه با ،آلمان یحقوق نظام در

 کهنیا اول شرط. است شدهشناخته  تیرسم به آن، ینیبازب با موأت قرارداد حفظ کردیرو
بعد از انعقاد قرارداد به نحو  دیبا دهدیم لیکه اساس قرارداد را تشک یاوضاع و احوال

 یبرا .شودیشناخته م 1یواقع ۀمؤلف عنوان با معموالًشرط  نیکرده باشد. ا رییتغ یدیشد
 ،است بوده یاساس قرارداد لیتشک زمان در احوال و اوضاع از دسته کدام کهنیا صیتشخ
اطراف  ۀهم که گاهآنبه هنگام انعقاد قرارداد توجه کرد.  نیطرف یهافرضشیبه پ دیبا

 نظراتفاقو احوال مذکور  اوضاع یریناپذرییتغو  بودنثابت برقرارداد در هنگام انعقاد آن 
 .است محرز مذکور طیشرا بودنیاساس که گفت توانیم باشند، داشته

اشاره به  ایدر متن قرارداد  یاوضاع و احوال اساس کیشرط شدن  ،است ذکر انیشا
منوط به  ،نیطرف از یکی یحت ای نیطرف یباطنقصد  احراز ای یآن در مذاکرات مقدمات

 Ridder) دهدیم لیتشک را قرارداد اساس باشد، داشته یآگاه آن از گرید طرف کهنیا

& Weller, 2014, p. 383).  بر جانبهکی طوربه نیطرف از یکی اگر که است یهیبدالبته 
 ریناپذرییتغ نیطرف یسو از یخاص تیوضعانعقاد قرارداد،  هنگام درباشد که  نظر نیا

 مگر ؛شود محسوبقرارداد  اساس تیوضع آنتا  ستین یکافمسئله  نیاست، ا شده یتلق
 قابل یکاف ۀانداز بهمنظر اشخاص ثالث  ازاوضاع و احوال  کیبودن  ریناپذرییتغ کهآن

 را نزاعشرط محل  بودنیاساس توانیم ،یعرف یاز باب تلق ،صورت نیا در ؛باشد درک
 لیکه اساس قرارداد را تشک یاوضاع و احوال رییتغ یبرا .(Ibid., p. 382) دانست محرز

                                                      
1. Factual Element. 
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در  یدیقرارداد با تورم شد کی نیاشاره کرد که در آن طرف یبه مورد توانیم ،دهدیم
 اند. که انتظار بروز آن را نداشته شوندیم روروبه ارزش کاالها و خدمات

آلمان مورد توجه  یدر نظام حقوق ریاخ کردیروتحقق  درخصوص که یدوم شرط
 طبق. است تعسر عامل بروز از یآگاه فرض با قرارداد رییقرار گرفته است، احتمال تغ

 دیل تعسر باقرارداد پس از بروز عام یاساس طیدر شرا رییتغ ،آلمان یقانون مدن 313 ۀماد
 یمحتوا با را قرارداد کردند،یم ینیبشیپ رامذکور  رییتغ نیباشد که اگر طرف یبه نحو

 اثبات تواندب قرارداد نیطرف از یکیذکر است که اگر  انیشا البته .نمودندیم منعقد یگرید
 ۀزمر در مسئله کرد،ینم منعقد را قرارداد اساساً یرییتغ نیچن بروز صورت در که کند

 .(Ibid., p. 384) در کار نبوده است یاساساً قرارداد ییو گو ردیگیاشتباه قرار م
 حیتوض نیبد ؛است 1یهنجار ۀاشاره شده  مؤلف آن به 313 ۀکه در ماد یشرط نیسوم

در اساس قرارداد و با توجه به تمام اوضاع و احوال خاص آن پرونده  رییکه به تبع تغ
تحقق  ۀمؤلف نیترشرط مهم نیقرارداد را داشت. ا دییانتظار تأ نیاز طرف یکینتوان از 

منافع  یتمام یابیاحراز آن مستلزم ارز رایز است؛آلمان  یدر نظام حقوق شدهاشاره کردیرو
 2قراردادها لزوم اصل دینبا قرارداد یاجرا تعسر ۀینظر البته .بود خواهد نیطرف یقرارداد
است که  ییهاقواعد تعسر بازگرداندن انصاف به پرونده ۀبلکه فلسف ،کند فیرا تضع

 313 ۀکه ماد کندیمورد روشن م نیا .انددهیگرد یحدوث مانع دچار دشوار ۀواسطبه
 ۀینظرلحاظ  نیو بد است تیناز اصل حسن یاژهیو ۀآلمان متضمن جلو یقانون مدن

 .(Ibid., p. 384-385) است البدلیعلو  یرعف یراهکار اًمطلق حاضر

 فرانسه یحقوق نظام کردیرو. 3ـ3

 قرارداد حفظ کردیرو ،3«ینیبشیپعدم» ۀینظر با تمسک به ،زینفرانسه  یحقوق نظام
 ،ینیبشیپعدم ۀینظر. است داده قرار توجه موردخود  یقانون مدن در راآن  ینیبا بازب موأت

حقوق  ۀحوز یقراردادها در یدولت یقراردادها برعالوه 2016 اصالحات از پسکه 

                                                      
1. The Normative Element. 

2. pacta sunt servanda 

3. Imprévision. 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

18 

 افتهی بازتابفرانسه  یقانون مدن 1195 ۀماد در ریاست، به نحو ز افتهیراه  زین یخصوص
 :است
 یرییتغ است، بوده ینیبشیپ قابل قرارداد انعقاد هنگام به که یاحوال و اوضاع در اگر»
 ستا رفتهینپذ را یرییتغ نیچن خطر که یطرف یبرا را قرارداد یاجرا که شود حادث

واهد قرارداد بخ گریآن طرف قرارداد ممکن است از طرف د ،کند دشوار اندازه از شیب
 مجدد ۀمذاکر طول در ستیبایم اول طرف. کند مذاکره دوباره قرارداد خصوصکه در

 (Cartwright et al., 2016, p.18) «...قرارداد مداومت کند.  ی]همچنان[ به اجرا
 داردرکن  سه ،فرانسه مقرر داشته است یطبق آنچه قانون مدن ،ینیبشیپعدم ۀینظر

 در شرط نیاول ه،ینظر نیا. بنا به شودیقرارداد محقق م یها تعسر اجرابا تحقق آن که
 یتعهد است. طبق نظر برخ یاجرا 1«دشوارشدن اندازه از شیب» قرارداد یاجرا تعسر
 شیپ که استشده  استنباط ییاروپا یاصول قراردادها ازشرط  نیا یدانان فرانسوحقوق

 اریمع ۀباردر جیرا ۀیوجود داشت. نظر ایتالیا یقانون مدن 1467 ۀماد اول بند در آن از
تعهد خود به همان  یاجرا یاست که متعهد برا نیا «شدناز اندازه دشوار شیب» یابیارز

 .کند نهیهز شتریب باشداندازه که قرار است طرف مقابل از اجرا منفعت کسب کند، مجبور 
متعهد له ارزش دارد  یتومان برا ونیلیم کیکه  یانجام تعهد یمتعهد برا ،مثال یبرا

 برعالوهاند، که پس از انعقاد قرارداد واقع شده یارمنتظرهیمجبور باشد بنا به حوادث غ
 .Ibid., p) کند نهیهز شتریب ونیلیم کی ،در زمان انعقاد قرارداد ینیبشیپ قابل یهانهیهز

197-198). 
 یمانع بودن ینیبشیپ رقابلیغمذکور  ۀیتحقق نظر یبرادوم  شرط ،1195 ۀماد در
 ۀجالب توجه است که در ماد .است شده قرارداد یاجرا شدن بارمشقت سبب که است
قرارداد  یتحقق تعذر اجرا طیکه به شرا 1218 ۀبرخالف ماد ،فرانسه یقانون مدن 1195

به حالت متعارف نشده  دیبودن مانع مق ینیبشیپ رقابلیغ ،تعسر ۀپرداخته است، در مسئل
 یابیدادگاه در ارز اریشبهه را به ذهن متبادر کند که مع نیممکن است ا ریاخ ۀاست. مسئل

 سندگانینو یبرخ که طورهمان امااست.  یشخص یاریمعبودن مانع  ینیبشیپ رقابلیغ

                                                      
1. Excessivement Onéreuse / Excessively Onerous. 
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به  1متعارف دیحذف ق ایافزودن  قیآن است که از طر تریمنطق ،اندداشته اذعان یفرانسو
 یاقدام نیاگر چن یحت ،خصوص اتخاذ شود نیدر ا یواحد کردیرو 1218 ای 1195 ۀماد
 .(Ibid., p. 198) دیآ شماربه ظهور اصل و ریتقد عدم اصل با ریمغا ینوعبه

باشد؛  هرفتیاز اجرا را پذ یخطر ناش دینبا 1195 ۀماد یاجرا یِمدع کهنیا سوم شرط
 یاجرا از عدم یناش سکیتوافق کرده باشند که ر دیقرارداد نبا نیطرف ،گریبه عبارت د

 یمدن قانون 1195 ۀدارد که ماد نیاز ا تیشرط حکا نیباشد. ا یمدع ۀقرارداد بر عهد
 یاجرا ماده، نیا خالفبر یبا اندراج شرط ،توانندیم نیاست و طرف یلیتکم یحکم
 .(François, 2017b) کنند یمنتف را خود قرارداد خصوصدر ینیبشیعدم پ ۀینظر

 «قرارداد یاجرا دشوارشدن» ۀینظر آثار. 4
 نیا .ددار دنبال به یخاص آثار یحقوق یهانظام از کیهر در قرارداد یاجرا تعسر تحقق
 جیرا یکردهایرو یبندمیتقس توجه با که است لیغالباً به شکل انفساخ، فسخ و تعد آثار
و د لیها را در ذآن توانیم قرارداد یاجرا یدشوار ۀدیپد قبال در یحقوق یهامنظا
 کرد. یبنددسته یکل کردیرو

 «قرارداد یاجرا یدشوار دانستن تعذر حکم در» کردیرو پرتو در تعسر آثار. 1ـ4

در حکم تعذر  وکارساز ،پژوهش نیادر  شدهیبررس یحقوق یهانظام یتمام در
 قرارداد یاجرا تعسر ۀدیپد قبال در یاتخاذ مواضعاز  یکی قرارداد یاجرا یدانستن دشوار

 ،یحقوق یهانظام یبرخ در که است گرفته تئنش آنجا از مسئله نیا .است شده یتلق
تعذر  نرامویپ اتینظر ۀتالش شده است که با توسع ،و آلمان کایآمر و انگلستانمانند 
عسر تآثار  کرد،یرو نیا موجببهپاسخ گفته شود.  زیتعسر ن ۀقرارداد به مسئل یاجرا
 .استآثار تعذر  بامشابه با  یادیز ودحد تاقرارداد  یاجرا

 انگلستان یحقوق نظام. 1ـ1ـ4

 دو و ندارد قرارداد یاجرا تعسر خصوصدر یجامع ۀقاعد انگلستان یحقوق نظام
 مذکور ۀمسئل یحدود تا قرارداد هدف شدنمیعق و قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظر
 ۀقاطب قرارداد، یاجرا شدنیرعملیغ درخصوص. دهندیم قرار پوشش تحت را

                                                      
1. Reasonably. 
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 ییهامثال شاهد ۀبارو در رندیپذینم یعموم یاهینظر درحکمآن را  یسیانگلدانان حقوق
 ۀینظر ،نیا وجود با. دارد وجود یفراوان ابهامات زین شده ارائه هینظر نیا یبرا که
 درحکم است قرارداد یاجرا شدنیرعملیغ ۀینظر مقابل ۀنقطهدف قرارداد که  شدنمیعق

 .شده است رفتهیپذ انگلستان یدر نظام حقوق یکل یاقاعده
 هدف شدنمیعق» ۀینظرمصداق تحقق  قرارداد یاجرا تعسر عامل بروز که یفرض در
از  زانیبه آن م التزام تداومرا از  نیطرف هینظر نیا ،نخستگام  در ،شود یتلق «دقراردا

 باذکر است که  انیشا .(Treitel, 2014, pp. 15-001) کندیمرها  ماندهیتعهدات که باق
 طوربهو پس از تحقق  ستین الزم متعهد یسو از یشتریاقدامات ب ،مذکور ۀینظر تحقق

 ۀینظر نیهمچن .(Ibid., pp. 15-002) خواهد شد ماندهیتعهدات باق ۀسبب ازال خودکار
که با تحقق آن تعهدات هر دو طرف ازاله  یمعن نیبد ،است گراتیتمام قرارداد شدنمیعق
ضمانت  ،قرارداد یبا تحقق عنوان تعسر اجرا ،دوم گام در .(Ibid., pp. 15-011) شودیم

از  هرکدام تعسر و تعذر فرض خصوصدر رایز شود؛یم لیزا زین هیو ثانو هیاول یاجراها
 .Ibid., pp) است بوده ارشانیاخت از خارج که اندشده یوادثح انیقربان قرارداد نیطرف

با  ،زینمانع  شدنبرطرف تاقرارداد  یاجرا قیتعل که ستین نظر از دور البته .(15-005
 یهانظام یبرخ در و است یمنطق قرارداد شدنمیعق ۀینظرحاکم بر  اصول بهتوجه 
 است نشده ییشناسا انگلستان یدر نظام حقوق اما ،شده رفتهیپذ کایآمر مانند یحقوق

(Ibid., pp. 15-035). 
 آلمان یحقوق نظام. 2ـ1ـ4

اختصاص  یتعذر عمل ۀیبه نظر یقانون مدن 275 ۀبند دوم ماد ،آلمان یحقوق نظام در
 یدر حکم تعذر دانستن دشوار» ۀینظر پرتو در تعسر بهاحکام راجع نییاست که به تب افتهی

 به که یموارد در عسرت ،آلمان حقوق در ،مذکور ۀ. طبق مقررپردازدیم «قرارداد یاجرا
 ییرها شدهتعهد متعسر یکه از اجرا کندیرا اعطا م اریاخت نیبه متعهد ا برسد تعذر حد
 یواقع تعذر فرض به که ماده نیهم اول بند خالفبر ،یآلمان قانونگذار ،نیا وجود با. ابدی

 را تعهداز  متعهد خودکار افتنیییرها یعمل تعذر درخصوص پردازد،یم قرارداد یاجرا
 قرارداد یاز اجرا لیداده است که در صورت تما اریاست؛ بلکه به متعهد اخت رفتهینپذ

 یابیبا ارز ،که بتواند کندیفرصت را اعطا م نیبه متعهد ا یامقرره نیکند. چن یخوددار



  ... یهانظام در قرارداد یاجرا دشوارشدن هایی از نظریۀرهیافترضا باستانی نامقی و محمد پارساپور              

21 

 نیچن از افتنیییرها ای متعسرشده تعهد یاجرااز  یناش تیوضع نیب ۀسیمقا و قیدق
 چنانهم متعهدموارد ممکن است  یدر برخ ،مثال یبرا .بزند انتخاب به دست ،یتعهد
 ،تعهد یاجرا گزاف یهانهیهزپرداخت  لزوم رغمیعل ،را یقرارداد عوض به افتنیدست
خود را  تعهد یباالتر متیمصمم باشد که با ق یتجار شهرتکسب  یبرا ایدهد  حیترج

 .(Aksoy, 2014, p. 32) رساندبه انجام 
 فرانسه یحقوق نظام. 3ـ1ـ4

 با که است موضوع نیا به توجه فرانسه یحقوق نظام در مهم اریبس موارد از یکی
 ریاخ بخش و 1221 ۀماد. افتی خواهد یتیتعهد چه وضع نیع یفایا ۀمسئل تعسر، تحقق
 ،ماده دو نیا مفاد در قیتدق بااند. موضوع پرداخته نیفرانسه به ا یقانون مدن 1195 ۀماد
 یقانون مدن 275 ۀفرانسه با بند دوم ماد یقانون مدن 1221 ۀماد مشابهت به توجه با اوالً

در  کردیآلمان مصداق بارز رو یقانون مدن 275 ۀکه بند دوم ماد قتیحق نیآلمان و ا
 تحقق یبرا کهنیا به توجه با اًیثان و استقرارداد  یاجرا یحکم تعذر دانستن دشوار

 یهانهیمنافع و هز نیب 1«تناسب بارزعدم»فرانسه  یقانون مدن 1221 ۀشمول ماد ۀحوز
فرانسه  یقانون مدن 1195 ۀکه در ماد قتیحق نیاست و نظر به ا یموضوع تعهد الزام

قانون  1195و  1221مواد  دیبا که اصوالً رسدیم نظربه ،ستیشرط ن« عدم تناسب بارز»
 1221 ۀماد یعنی ؛شمول مخصوص به خود را داشته باشند ۀحوز کدامفرانسه هر یمدن

 باشد؛د قراردا یاجرا یدر حکم تعذر دانستن دشوار کردیفرانسه تبلور رو یقانون مدن
 یمتعهد و منافع یتعهد برا یاجرا یهانهیهز نیآشکار ب تناسببا فرض عدم ،لحاظ نیبد

 نیهمچن .شودتعهد معاف  نیع یفایمتعهد از ا شود،یم یمتعهد له از آن ناش یکه برا
 ینیبا بازب موأت قرارداد حفظ کردیرو مصداقفرانسه  یقانون مدن 1195 ۀماد رسدیم نظربه

 آن در معقول راتییتغ یبرخ باقرارداد  یکه چون امکان اجرا حیتوض نیآن باشد؛ بد
 به قرارداد ینیبازب درخصوص فیتکل نییتع هنگام تا دیبا متعهد ،همچنان وجود دارد

 .کند مداومت خود تعهدات یاجرا
 دیآینم دست به یعیتفر نیدانان چنحقوقبرخی از  شدهمطالعه آثار در ن،یا وجود با

دارند  لیتما شانیکه ا شودیروشن م سندگان،یاز آن نو یبا توجه به کالم برخ ،عکسرو ب

                                                      
1. Disproportion Manifeste / Manifest Disproportion. 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 1دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

22 

 عمالً علت بروز تعسر  به قراردادکه  یفرض بره کنند که عالو فیرا چنان توص 1221 ۀماد
در مذاکرات  راتییتغ یکه قرارداد با اِعمال برخ یفروض ریمتعذر شده است، در سا

 ۀمثابو به (Cartwright & Whittaker, 2017, p. 203) ابدیمصداق  زیباشد ن یشدناجرا
 درخصوص مذاکره بهراجع 1195 ۀماد در مندرج وکارساز یاجرا یبرا یاعامل محرکه

 1195و  1221با توجه به ظاهر مواد  ن،یبا وجود ا .(Ibid., p. 204) باشد قرارداد لیتعد
 یقانون مدن 1221 ۀماد که رسدیم نظربه ،متن ریفرانسه و اصول حاکم بر تفس یقانون مدن

 قیطر از یحت قرارداد حفظباشد و  دهیتعذر رس ۀاست که تعسر به درج یناظر به فرض
 چندهر ،است که در آن یناظر به فرض 1195 ۀماد کهیحالدر ست؛ین ممکنمذاکره 

 از قرارداد حفظ امکان همچنانآمده است،  دیپد هانهیمنافع و هز نیب یبارز تناسبعدم
 .باشد داشته وجود آن لیتعد ای مذاکره قیطر

بروز  ،یقانون مدن 1221 ۀطبق ماد ،فرانسه یحقوق نظام در فوق، مراتب به تیعنا با
را اعطا  اریاخت نیباشد، در گام اول به متعهد ا دهیتعذر رس ۀکه به مرحل یتعسر در فرض

 ابدی ییرها یالتزام نیتعهد از چن نیع یفایالزام به ا یکه با استناد به آن، در دعوا کندیم
(Cartwright et al., 2016, p. 23). قانون  1195 ۀبا توجه به اطالق ماد ،زیدر گام دوم ن

 و مذاکره جمله از ماده نیا در موجود یاجراها ضمانت رسدیم نظربه ،فرانسه یمدن
 بر مشروط البته باشد، یشدناجرا زیتعسر در حکم تعذر ن درخصوص لیتعد یتقاضا
 نیبد .شوددر حکم تعذر خارج  تیاز وضع گرید لیتعد ایقرارداد با فرض مذاکره  کهآن

 باشد،ن یشدناجرا لیبا فرض انجام مذاکرات و تعد یکه قرارداد حت یدر فرض ،لحاظ
 .ردیگیقرارداد قرار م یتعذر اجرا ۀحوز در کامالً مسئله
 «آن ینیبازب با موأت قرارداد حفظ» کردیرو پرتو در تعسر آثار. 2ـ4

 تیرسم به یحقوق یهانظام یبرخ در« آن ینیم با بازبوأحفظ قرارداد ت» کردیرو
 قبال در یکردیرو نیچن اساساً  انگلستان یدر نظام حقوق ،مثال یبرا .است نشده شناخته
 ،قرارداد یاجرا یدشوار از یقسم نیچن رایز. استقرارداد اتخاذ نشده  یتعسر اجرا ۀمسئل
 رد؛یگقرارداد قرار  شدنمیعق ۀینظر توابع از کدامچیه لیذ تواندیاصوالً نم ،فیتعر بربنا

 هاآن درکه  یحقوق یهااست. اما در آن دسته از نظام یمنتف زیبحث از آثار آن ن ن،یبنابرا
تعسر انتخاب  ۀمقول با مواجهه یراهکارها از یکیآن  ینیبا بازب توأمقرارداد  حفظبه  لیتما
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 و لیتعد بحث ه،ینظر نیا آثار درخصوصعمده  کردیکه رو رسدیم نظربه ،شده است
 .است بوده قرارداد فسخ

 آلمان یحقوق ام. نظ1ـ2ـ4

کشور  نیا قانونگذار لیتماآلمان  ینظام حقوق دراساس قرارداد  شدنمخدوش ۀینظر
 نییتب درآلمان  یقانون مدن 313 ۀماد. دهدیم نشان راحفظ قرارداد  دگاهیاز د تیتبع یبرا
 دادگاه از را قرارداد لیتعد تواندیم دهیدانیمقرر داشته است که شخص ز هینظر نیا آثار

 لیاگر تعد ،مذکور ۀماد طبق بند سوم .(German Civil Code (BGB), 2015) کند تقاضا
 نیا از که یطرف کند، اجرا را آن که نرود انتظار متعارف انسان از ایقرارداد ممکن نباشد 

 درالبته  .کند مطرح را قرارداد ییقهقرا خفس یتقاضا تواندیم شودیم متضرر مسئله
 .(.Ibid) است ریپذامکانقرارداد  یاهیمستمر صرفاً فسخ آت یقراردادها

 فرانسه یحقوق نظام. 2ـ2ـ4

 کردیرو یتجل یقانون مدن 1195 ۀماد در ینیبشیپعدم ۀینظر ،فرانسه یحقوق نظام در
 یبرخ اتینظر طبق که ستین نظر از دورالبته  .است تعسر بروز فرض در قرارداد حفظ

 1221 ۀماد طبق تعهد، نیع یفایا به الزام یدعوا در متعهد که یفرض در یحت نیدکتر از
 ینیبشیپعدم ۀینظر به تمسک تیقابل چنانبه تعسر استناد کند، هم ،فرانسه یقانون مدن

 یقانون مدن 1195 ۀطبق ماد .(Cartwright & Whittaker, 2017, p. 203) دارد وجود
درخواست کند که  گریاز طرف د تواندیمتعهد م تعسر،در صورت تحقق  ،فرانسه

 1221 ۀماد ،دانانحقوق یبرخ نظر طبق. کنند مذاکره گریکدی با دوبارهقرارداد  درخصوص
 را مذاکره انجام به له متعهد بیترغ یبرا الزم یحقوق یاجرا ضمانتفرانسه  یقانون مدن

تعهد به دادگاه مراجعه  نیع یفایا یکه اگر متعهد له برا حیتوض نیبد است؛ کرده نیمع
تعهد  نیع یفایقرارداد از صدور حکم به ا شدنکند، دادگاه در صورت احراز متعسر

 1195 ۀماد سازوکارلحاظ متعهد له ناچار خواهد بود به  نیخواهد کرد. بد یخوددار
که  یدر فرض 1221 ۀماد به استناد رسدیم نظربهالبته  .(.Ibid) هدنگردن  یقانون مدن

 1195 ۀماد صدر ریاخ بخش به تیعنا با ژهیوبه ،است تضاد در دهیتعسر به حد تعذر نرس
 .کند مداومت تعهداتش یاجرا به دیدر فرض بروز تعسر با یمتعهد حت داردیکه مقرر م
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مجدد  ۀمذاکر یبرا متعهد دعوت رشیپذکه متعهد له از  یدر فرض ،1195 ۀماد طبق
 نیالطرف یمرض طیاساس شرا برقرارداد را  ،توافق خود بنابر ،توانندیم نیامتناع کند، طرف

 نییتعرا  یخاص طیقرارداد شرا ۀاقال ۀدربارتوافق خود  درکه  حیتوض نیبد دهند؛ خاتمه
 اریبه اخت تیبا عنا ز،ینکنند. اطراف قرارداد  مشخصخود  زیکنند و موعد تحقق فسخ را ن

 قرارداد خصوصحل اختالف در ،یتوافق کل کیضمن  توانندیم ،1195 ۀحاصل از ماد
 درخصوص یمعقول مدت در نتوانند نیطرف که یصورت در. واگذارند دادگاه تیحکم به را
قرارداد را  نیطرف از یکی درخواست اساس بر تواندیم دادگاه کنند، توافق مسئله نیا

 Cartwright et) بخشد انیبه آن پا ینیمع طیمشخص و با شرا خیاز تار ایکند  ینیبازب

al., 2016, p. 18). 

 یریگجهینت
 یقیدق اریکه در غالب موارد مقررات بس شودیمعاصر روشن م یحقوق یهانظام ۀمطالع با
 کی در. هستند گراهم یادیز حدود تا که دارد وجود قرارداد یاجرا تعسر خصوصدر

 توانیم تعسر، ۀمقول قبال درمعاصر  یحقوق یهانظام یکردهایرو از ییاستقرا یبنددسته
 «قرارداد یاجرا یدر حکم تعذر دانستن دشوار» یدو قالب کل لیذ راموجود  یکردهایرو
 .داد یجا« آن ینیبا بازب توأمحفظ قرارداد »و 

 یبرخ ۀکارانمحافظه پاسخ «قرارداد یاجرا یدر حکم تعذر دانستن دشوار» کردیرو
 ،آن موجبقرارداد بوده است که به یاجرا یدشوار ۀمعاصر به مقول یحقوق یهانظام

. است شده یتلق قرارداد یاجرا شدنرممکنیاز غ یاقرارداد گونه یاجرا دیتعسر شد
 یتعذر اجرا ۀحوز به مربوط اتینظر گسترش با که شودیم باعث کردیرو نیا رشیپذ

 وفصلحل زیقرارداد ن یتعسر اجرا ۀمستقل، مسئل یاهینظر نییقرارداد و بدون لزوم تب
که  یدر فروض کردیرو نیا رشیآلمان و فرانسه با پذ و انگلستان یحقوق یهانظام .شود

امکان مذاکره و  گرید یو از سو ستین یقرارداد منطق یبه علت بروز تعسر امکان اجرا
 دارند. ییگراتعسر هم ۀدیپد با ییارویرو ۀوجود ندارد، در مقول زیقرارداد ن طیشرا لیتعد

به  یحقوق یهاپاسخ آن دسته از نظام« آن ینیبا بازب توأمحفظ قرارداد » کردیرو
 یو از سو انددانستهخود  تیسو حفظ قرارداد را اولو کی ازتعسر بوده است که  ۀمقول
 .کردندیم یتلق عدالت نیمواز خالفدر فرض بروز تعسر را  متعهد کردنملزم گرید
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حفظ قرارداد را در  باتیترت کردیرو نیا رشیآلمان و فرانسه با پذ یحقوق یهانظام
 .اندرفتهیوجود داشته باشد پذ لیکه امکان مذاکره و تعد یفرض

عمل  گراهم شدهمطالعه یحقوق یهانظام ،زیاز بروز تعسر ن یآثار ناش ۀنیزم در
که امکان مذاکره  یتعهد در فرض نکردناجرا درخصوصعذر متعهد  رفتنیبا پذ و اندکرده
ذکر است  انیاند. البته شاکرده یتعذر تلق فیردهم را تعسروجود نداشته باشد،  لیو تعد

 نکردناجراامکان  بدواًقرارداد وجود داشته باشد،  لیکه امکان مذاکره و تعد یدر موارد
 یاجرا یراستا در نمودنبلکه متعهد ضمن مداومت ،ندارد وجود متعهد یسواز  قرارداد
 ،لحاظ نیقرارداد استفاده کند. بد ۀعادالن ینیبازب یبرا ابزارها یبرخ از تواندیم قرارداد

 حق ل،یتعد امکان عدم فرض در و لیتعد حق نخست ۀوهل در آلمان یحقوق نظام در
 ،2016در اصالحات سال  ،زیفرانسه ن ینظام حقوق در .است شده شناخته تیرسم به فسخ
 نخست، ۀدر وهل ،قرارداد ۀخاتم و لیتعد ماننداز ضمانت اجراها  یمراتبسلسله نییبا تب

و در صورت  نیطرف دیدصالح بهبناقرارداد  یاجرا یدشوار ۀدیپد بروز یاجرا ضمانت
  دادگاه گذاشته شده است. ۀعهد به توافق نبود
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The Theory of Hardship in France, Germany and Britain 
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Abstract  

The hardship of enforcing a contract is one of the most frequent problems in 

any legal system after a crisis; In this regard, the necessity of explaining a 

comprehensive theory about the hardship, especially in the current situation 

as the most terrible crisis in recent centuries, is strongly felt. Today, many 

contemporary legal systems, including countries such as France, Germany, 

and the United Kingdom, have responded to the hardship of enforcing the 

contract with convergent approaches. These legal systems, while explaining 

the necessary condition of hardship, have also provided certain solutions for 

the problems of this matter in the realm of contract theory. The approaches of 

contemporary legal systems to the hardship can be categorized under the two 

general forms with the titles of "hardship as impossibility" and "maintaining 

the contract while reviewing it". Paying attention to these approaches in the 

Iranian legal system will provide very insightful achievements for Iranian 

jurists which can be used to achieve a proper balance between the principle of 

necessity and contractual justice. 
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