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   30- 1 ، صفحۀ1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ های نوین، دورۀ دومردادها و فناوریدوفصلنامۀ تخصصی حقوق قرا

 

 و یعموم یهامقام میتصم از یقرارداد ناش طیشرا رییتغ یابیارز

  یدولت

 1ی صادق محمد 

 1400/ 23/4تاریخ پذیرش:    8/2/1400تاریخ دریافت: 

 مقاله: پژوهشی نوع 

 ده یچک 

  همواره   ینیطرف  یهاتوافق  با  یدولت  و  یعموم  یهامقام   میتصم  تعارض  از  یناش  یها جنبه  انیب

  توجه  مستلزممورد  حسب نبوده و  یبر حقوق خصوص یحقوق عموم  تفوقبه  یو منته محدود

حائز    ی خصوص  بر   یحکومت امور عموم   ثیاز ح  که   یزانیم  به   له ئمس  نیا  . هست   ز ین  یمورد

آثار    ت ی ماه  تجه  از  ،است   ت یاهم نوشتار حاضر درصدد   .دینمایم  ارزشمند  زین  یقراردادو 

  یآن بر قراردادها   ریتأث  و  یدولت  ـ  یعموم  یهامقام  یاتخاذ  مات یتصم  ی ماهو   نییو تب  یبررس

  و   هایگذاراست یس  ،مقررات  لیآن قب  یباالدست  یهام یگزاره که تصم  نیبا ا  وبرآمده    یخصوص

 ی نحو به  آن  ت ی رعا  اًیثان  ؛است   یخصوص  ۀاز اراد  فراتر  اغلب که اوالً    شودیم  شمرده  ییهانامهبخش

ثالثاً نوع و    ؛است   آن  از  متأثر  توافق  یاجرا  حال،نیدرعو    دهش   تباعاالالزمقرارداد    نیطرف  یابر

  داشته قرارداد    بر  یاژهیو  یبالتبع اثرگذار  و  ابدی  یمتفاوت  ت یماه  مصداقاً  است   ممکن  م یمفاد تصم

حسب    و  شود  یمختلف بررس  نینهادها و عناو   ث یمهم از ح  نی ا  ت یاست ماه  یمقتض  پس  ؛باشد

 ارائه   را  جهینت  نیا  مدنظر  یهایبررس  .گردد  حصاابر قرارداد    ری تأث  ث یاز ح  آن  یمورد آثار حقوق

 یداللت ضمن  ایقانون، مقررات    ۀمنزلبه  یموارد  در  یعموم  یهامقام  میتصم  چونکه    داد  خواهد

 یماژور تلقفورس  را  )اقدام دولت و عمل حاکم(  عنوان  نیا  ن یچنانچه طرف  ،ست هاآنبر    یمبتن

  نوعاً   ـ  اصل استحکام قراردادها  یدر راستا  و ـ   یحقوق  یهانظام  کردیرو   به  بستهنکرده باشند،  
 

خصوص  یدکتر.  1 اوراق حقوق  و  بورس  سازمان  حقوقی  مشاوران  گروه  عضو  دانشگاه،  مدرس  و  ی 
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را    دیبا ثالث   لیتعد  ث یح  از آن  تعهد  ناش  قرارداد،  قانون(  ی)الزام  تغاز  احوال    ریی،  و  اوضاع 

  ، افراد  ت ین احترام به اراده با حسن  منظوربهو    کرد  ییشناسا(  قرارداد  شدن میعق  ای   پ ی)هاردش

 . شد قراردادانحالل   زیدستاو یاعالماز موارد  کیهر  یمقتضا انفقد  صورت در تنها

 ید یکل واژگان

  پ، یهاردش  ماژور،فورس  ،قرارداد  لیتعدقرارداد،    یاجرا  ،اوضاع و احوال  رییتغ  ،اراده  ت یحاکم 

 .قرارداد شدنمیعق  ،یدولت و یعموم یهامقام

 

 مقدمه
 و اراده  تیحاکم اصل ،یدر حقوق مدن  قراردادها یعموم  قواعد و تعهدات مهم ونئش از

  ۀ قاعد  نیا  تحقق.  است  یقرارداد   ۀرابط   طیشرا  بر  توافق  و  یتراض  یبرا  نیطرف  یآزاد
برا  نداشتن  همچون   ی آثار  ،قراردادها  بودنینسب  اصل  احتساب با    ،مسلّم ثالث،    ی اثر 
طرف  بودنمؤثر مورد  در  رعا  و  نی قرار    ی برا   ی خصوص  ی قراردادها  مفاد   تی ضرورت 

ص  ، 1 ج، 1395 ان،ی کاتوز) داشت خواهد همراهبهو مقررات  نیقوان حدود در نیمتعامل 
  23ص    ،3  ج  ،1389  ،یدی شه  ؛ 181- 179  و 65-55ص    ،2  ج،  1396  ،ییصفا؛  144-203

  داماد،   محقق  ؛12، ص  1385و امام،    یاخالق  ؛23، ص  1387  ،یلنگرود  یجعفر   ؛294  و
 داردیکه مقرر م  یقانون مدن  975  ۀبا ملحوظ قراردادن ماد  را ی ز  ،(573-563ص    ، 1395

نم بوده    یخصوص  ی قراردادها  تواندیمحکمه  که برخالف اخالق حسنه  به علت    ایرا 
عموم   یگرید نظم  با  م  یمخالف  مبنابه  شودیمحسوب  گذارد،  اجرا    رش یپذ   ی موقع 
اراده در نفوذ    یاست که توافق تا چه حد متناسب با حدود آزاد  نیدر ا  یقرارداد  راتییتغ

دامن  یخصوص   ی قراردادها عموم  ۀ و    در   که  ستین  یدی ترد  منظر،  نیا  ازباشد.    ی نظم 
  توافق   ضمن  و  سنجندیم  راو احوال    اوضاع  ۀهم  رابطه  نیطرف   قراردادها  حقوقمالحظات  

  توافق،   به  التزام  نیع  در  ن،یبنابرا.  سازندیم  ملتزم  آن  بر  را   شتنیخو  ،قرارداد  طیشرا  بر
  عمومات   از  زین  ـ قانونتوسط    شدهمیترس  چارچوب  در ـ  توافق  حدود  انتخاب  یآزاد

  قرارداد   از  خارج  اشخاص  دخالت  یگاه  محرز،  ۀقاعد  نی ا  رغمبه.  است  معامالت  قواعد
بر   یعموم حقوقمنبعث از  یتیحاکم ۀرتباز   یناشو  یباالدست ری ها تأثعموماً عمل آن که

  تعهد   یاجرا  ابعاد  عمالً  و  شود یم  منجر  قرارداد  طیشرا  و  مفاد  در  رییتغ  بهقرارداد دارد،  
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  ز یقهرآم  یهامیاتخاذ تصم  ل یدل  ای   زهیمنشأ، انگ  کهنیا  .دهدیم  قرار  ریتأث  تحت  را  نیطرف
اما بحث    ، است  تیاهم  یدارا   هرچند  باشد،   چه(  یدولت ـ  یعموم  ی از اقتدار قوا  ی)ناش
  ی ناگهان   و  بارهکی  ،یاضطرار  یهاتیوضع  از  ی ناش  عمدتاً یامر   نیچن  را ی . زستین  ی اصل

  ۀ بخشنام   صدور  مثال،  ی برا.  شودیم  حاصل   یقبل   ی نیبشیپ  ای که عموماً خارج از اراده    است 
شود،    منجر  یدقراردا  تعهدات  یاجرا   ماندن  فیبالتکل  بهبازار که    میتنظ  یبه اقتضا  یدولت

  شود یمابالغ   یخاص یبحران اجتماع ای ی ماریبا ب مقابله ی برا که  یعموم  ی هااستی س ای
  هستند.   یعنوان  نیمهم چن  قیاز مصاد  دهد،یقرار م   ریمتعدد را تحت تأث  ی قراردادها  و

  چه   یباالدست   راتیتأث  و  هادخالت  لیقب  نیا  که  است  آن  مقاله  نیا  در  ی اصل  بحث   ن،یبنابرا
 چه   به  آن  ی حقوق  ی هاجنبه  و  داشت  خواهد  اشخاص  انیم  معامالت  و  قرارداد  بر   یاثر

  مات یو تصم  عمال ا   قیاست مفهوم و مصاد  الزم  ابتدا  له،ئمس   نیا  طرح  مدر مقا   .است  نحو
  مات یتصم  لیقب  نیاز ا  یو اثر ناش   یحقوق  تی روشن شود و سپس ماه  یعموم  یها مقام

  در   یعموم  یهامقام  میتصم  از  یناش   رییتغ  یتا مشخص شود که وضع حقوق  گردد  نییتب
 .بر آن مترتب خواهد شد یاحکام چگونه است و چه  قرارداد  طیشرا

 ( یعموم یها مقام میتصم ) یباالدست  ماتیتصم  قیمصاد  و  مفهوم: نخست مبحث
  شناخت   قرارداد،  طیشرا  بر  یعموم   یهامقام  میتصم  یحقوق  آثارو    تیوضع  احراز  ۀالزم
 . شودیم  یبررس هامیتصم نیا  قیمصاد  و مفهوم ادامه  در لذا. است  یباالدست ماتیتصم

 مفهوم: نخست  گفتار
ا   بر   ی مبتن  ی حقوق  روابط  در  التزام  ی مبنا  و  آورالزام  یروی ندرست که    فرض شی پ  نیبا 

( و 220ص    ،3، ج  1395  ان،یاوست )کاتوز  ۀاراد  انسان  یروشیپ  تعهدات  و  قراردادها
  ر ییمجاز به تغ  ـ نکامل و روش  حی و با تصر  ییاستثنا  طی شرا  در  جز ـاصواًل  گذار  قانون
  ی گاه(،  345، ص 1394  ،ی گدلی)ب  ست ین  ن یخواست طرف یدر ورا   ی خصوص  مانیپمفاد 

  منجر اشخاص   یها توافق یاجرا  طیشرا ای  قرارداددر    یرات ییتغ  به  یعموم   یاعمال نهادها 
  ی ها الزام  ی راستا  در ـاما    ،ستین  قرارداد   مفاد  و  تیماه  در  ر ییتغ  ضرورتاً   که  شودیم

اجرا  تیوضع  ـ  یاجتماع و  ناش  ی قرارداد  را    یتعهدات  آن  ( میرمستقی غ  ا ی  م ی)مستقاز 
از    ی ناش  رییتغ  را  قرارداد  در   رهاییتغ  ل یقب  نیا  ،نوشتار  نی ا  در.  دهدیم  قرار  الشعاعتحت
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 ث،یح  نیا  از.  میکنیم  ادی  (یعموم  ینهادها  میتصم  ای)  یباالدست  ماتیتصمو    اعمال 
که توسط نهادها و   شودیاطالق م   یو اعمال ها میبه آن دسته از تصم یباالدست مات یتصم

و    یعمومامور    ۀطیحو در    یقانون  یها تی صالح  یراستا   در  یدولت  ای  یعموماشخاص  
  دستور،   ه،یابالغ  حکم،  از   اعم  ی ادار  اعمال (  قی)مصاد  یانحا   از   یکی  به  و  1ی تیحاکم

، ج 1393  ،یو استوارسنگر  ی)امام  لیقب  نیا  از  ی مواردمجوز، مصوبه و    جلسه،صورت
شرا  ینحوبه  ؛شودیم   اتخاذ(  66-51و    29-28، ص  2 بر  قرارداد    طیکه  و سرنوشت 

همواره منحصر در موارد و   هامیتصم  نیا  البتهاشخاص متبوع آن حوزه اثرگذار باشد.  
  ی عموم  امور   ۀیکلحسب مورد ممکن است    و  ستین  یتیامور حاکم   لیمصرح ذ  قیمصاد

.  ردیگدربر    زی ن  ستین  یتیالزاماً داخل در امور حاکم  که  را  ینیعناو  یحت  و  عام  یمعنا  در
ا  یمصداق روشن  ییاستثنا  طیو شرا  یاضطرا  تیوضع   ، لذا   2.شودیمهم قلمداد م  نیاز 

  ی دولت  و  یعموم   ی هامقامنهادها و    یاصواًل از سو   ی باالدست  ماتیتصم  که نیا  به  مفروض
  ل یبه قرار ذ  ی عموم  یهامقام  میتصماز    یناش  رات ییتغ  ی مفهوم  اوصاف  شود،یم  اتخاذ
 است: 

  براساس   آمدهشی پ  تحول   ،قرارداد  طیدر شرا  یباالدست   ماتیاز تصم  یناش  راتییتغ  .1
  قرارداد   طرف  غالباً  که  است  یخصوص  اشخاص  از  ترقدرتمنداشخاص و ارکان    میتصم

تصم  ،ستندین و  قرارداد  آن  میلکن عمل  بر  ا  یی از سو  رای. زگذاردیم  اثرها    جاد ی باعث 
  یسو   از   و  شودیماز قرارداد    یتوافقات ناش  یاجرا  و  تداومدر    تی ممنوع  ای  تیمحدود

 
 . 1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8برای مأخذ قانونی تعریف امور حاکمیتی، ر.ک: مادۀ  .1

در    یاضطرار  طیشرا  ۀدامن  رایاست. ز  یو خصوص یفرد  یهافراتر از بحث  یامر  ژهیو  طیشرا  ای  یاضطرار  تیاز وضع   منظور .2

را تحت    یو افکار عموم طیو شرا کندمی  ر یجامعه و کشور را درگ تیاست که آثار آن کل یو اجتماع یبحث حاضر امور عموم

م   ریتأث بنابرادهدی قرار  برا  یدفر  تیبرخالف وضع   ن،ی.  تا معاف  یط یتحقق آن شرا  یاضطرار که  از    تیالزم است  را  مرتکب 

است    یقواعد خاص و استثنائ  تیاز حاکم  یعام مدنظر، نوع  یبه معنا  ،العاده فوق ای  یضطرارا  تیوضع   د،ینما  هیتوج  تیولئمس

  ن یاز شهر و استان( اعالم شود. ا  یخاص   ۀنطقم   ایشهر، استان    ک یمثال در    برایاز آن )  یبخش  ا یکشور    کیکه امکان دارد در  

را به حالت    ییو قضا  یگذارقانون   ،ییاجرا  یقوا  ی عاد  یاز عملکردها  یبرخ  تواندی است که دولت م  ی معن  نی به ا  تیوضع 

اکندمحدود    یزمان  ۀدور  کی  یبرا  ا یدرآورد    قیتعل از  م   نی.  دولت  ب  تواندی منظر،  سبب    ا ی  یع یطب   یایبال  ر،ی فراگ  یماریبه 

  یاضطرار  ت یوضع   ی مدت  یبرا  یالمللن ی ب  ای  یداخل  ۀمسلحان  یهای ریدرگ   ایپس از اعالم جنگ    نیو همچن  یمدن  یهایناآرام

ممنوع    ایمحدود    ی حقوق قانون  یکه مطابق آن شهروندان از برخ  دیعمال نماارا    ی خاص  ط یکند و حسب ضرورت شرا  اعالم

طبعاً جمل  ،شوند.  قرارداد  نیا  ۀاز  با    یخصوص  یها موارد،  اشخاص  و  شرا  گریکدیافراد  متعاقب  که  با    یاضطرار  طیاست 

 . دشویمواجه م هاییبستیا بن هاتیمحدود
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تصم  ای   مقابله  ی ارای  را  قرارداد  نیطرف  گر،ید ن  میرد  توافق  بر   ا ب  ن،یبنابرا.  ستیمؤثر 
از    یناش  ایاز قانون باشد    ی ناش  دیبا  ای بر معامالت  حاکم    ۀارادکه    قتیحق  نیا  ۀمالحظ

کم  دست کهنیا  ای( 104، ص 1394  ،یانی)کاو ستیبر آن مترتب ن یگر یقرارداد و شق د
 & Edwards, 2009, pp. 650-652) استنسبت به قانون  یشتریمحل بحث و نظر ب

  نبوده   یاراد  اواًلاز مقررات مادون قانون    یناش  راتییتغ  که  است  آن  مسلّم  فرض  (،657
  که  است  ییهامیاز تصم یناش  اًیثان ،اندنداشته یدخالت آن ی ریگشکل در قرارداد نیطرف و

)مصوب مجلس    قانون  خاص)عقد(، داخل در عنوان    نیطرف  ۀبه اراد  نداشتنتعلق  نیدر ع
  ضمن اجتناب از اطاله، جز آنچه در حد ضرورت    یبرا  پس،.  شودینم  زی ( نیگذارقانون
  ی اثرگذار   زانیو م  طی)ازجمله شرا  همترتب  یها جنبه  ر یسا  ، است دهمطرح شمطالب    یبرخ

  ۀ اشار ( محل  لیقب  نیاز ا  ینیمقررات مادون قانون و عناو  تی حج  ی مبنا  ،یقانون باالدست 
 . ستیننوشتار  نیا

ا  است  یمختلفبر عوامل    یمبتن  یعموم  یهامقام  میتصم  .2   و   زهیانگ  چه  کهنیو 
  به .  است  یثانو  و  یفرع  یا مقولهشده    یخصوص  یآن بر قراردادها  لیتحم  باعث  یلیدل

  باشد   یدولت  مقررات بر    یمبتن   انحصار   یبه اقتضا  تیمحدود  عمال ا   که نیا  گر، ید  عبارت
  فقط   باشد،  انیم  در  یگرید  لیدل  ایشود    یقرارداد   رییمانع تغ  ریگهمه  یماریب  کی  وعیش  ای

 .بود دخواه  اثرگذار  یباالدست ماتیتصم تی ماه هی انتساب و جهات توج ۀنحو در

قراردادها  یباالدست  رات یی تغ  منشأ   هرچند  .3   ا ی   یادار  یمیتصم  شدهاشاره  ی در 
  قانون   براساس   و  داشته  یادار   تی ماهکه    باشد  یدولت  ای  یعموم   ی امصوبه  و  نامه بخش
  ی ا مقوله  و  یادار   یاز قراردادها  منصرف  عموماًلکن    ،است  شده  صادر  تیصالح  موجد

  و   یادار  یقراردادها  ث،یح  نیا  از  1. است  یموضوع حقوق ادار  یاخص از اعمال ادار
  ت ی از ماه  تیتبع  به  ،رایز.  ستینمقاله    نیا  موضوع   ی موضوع حقوق ادار  یذات   یها لیتحل

  در آنچه  وشده   یبررس یاز منظر حقوق خصوص ز ین روشی پ  موضوعقرارداد،   یخصوص
  با  یی هامیتصم  روی پ  یخصوص  ی هاقرارداد  یاز اجرا   یابعاد ناش  است،  مدنظر  هیفمانحن

 .بود  خواهد معنون  یهامشخصه
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از قرارداد    ییفحوا  ای  شق عبارت از هر    روشی قرارداد در موضوع پ  طیمراد از شرا  .4
  ر ییتغو    ر یتحت تأث  نیطرف  ار ی از اخت  رونیآور بالزام  ماتیاز تصم  یناش  طیاست که در شرا

 ، قرارداد  مدت  در  رییتغ  قرارداد،  یاجرا همچون اطاله در    ی رات ییتغ  ن،یبنابرا.  شودیم  واقع
ضمانت اجراها و    تعهدات،  ،پرداخت  ۀمبلغ قرارداد و نحوآن،    دی تمد  ای  اختتام   شروع،

قرارداد محسوب شود که    طیاز شرا  یبرخمصرح در قرارداد ممکن است    یهامهیجر
  ۀ عهد  /خارج از اراده  لیاز قب  ییهایژگیدر هر صورت، وجود و  .دریگیم  قرار  ریتحت تأث

 آن بودن دفع  و ینیبشی پ رقابل یغ  و ی ناگهان مترتبه، راتییتغ بودن ی اساس و بودن ن یطرف
ص  1390  مقدم،  ی)صادق برا48،  تغبه  شدنشناخته  ی(    مات یتصماز    یناش  رییعنوان 
 دارد.  تیاهم  یباالدست

 ق یمصاد  و  ها نمونه: دوم گفتار
 آن   موارد  و  ییشناسا  عمده  منشأ  دو  از  توانیم  را  یباالدست  ماتیاز تصم  یناش  راتییتغ
  و   اعالم  یبرا  را  طیشراغالب    عرفِ  ای  نیطرف  توافق  مقررات،  ،ییسو  از  .کرد  احصا  را

  ی برخ  ضوابط  و  تی ماه  گر،ید  یسو   از   و   کندیم  فراهم  منعقده  قرارداد  بر   یوضع  یالقا 
  موجب به  نخست،  شق   در.  است  یاصل   نیطرف  از  ر یغ  یاشخاص  دخالت  مستعد  قراردادها

  مرتبط   ۀطیح  در  یضوابط  وضع  به  دارتیصالح  یهاارگان  و  نهادها  از  کی هر  قانون،
  ی برا .  دن دهیم  قرار   ری تأث  تحت  را  قرارداد  ی اجرا  و  ط یشرا  ث، یح  نیا  از  و  کنند یم  مبادرت 

 ،آن  مشابه  یها توافق  ای  صادرات  و  واردات  بهراجع  یخصوص   یقراردادها   در  مثال،
  ا ی   هاتیمحدود  و  ابالغ  را   یابخشنامه  ینظارت   و  ییااجر   ای  یوزارت  یها دستگاه
  ان یم  منعقده  قرارداد  یاجرا  بر  یمحسوس  اثر  عمالً  که  کنندیم  وضع  را  ییهاتیممنوع

  ی ها فعاالن حوزه  یفراوان است و قراردادها  موضوع  نیا   یها نمونه.  گذاردیم  اشخاص
اقتصاد   عیصنا  ،یورزش امور  ا  یو    ی ها ونیفدراس  مثل  یینهادها  رایز.  است  لی قب  نیاز 
ها  و امثال آن  ییو دارا  یامور اقتصاد  ای  معادن  و  عیصنا  ورزش،  یهاوزارتخانه  ،یورزش

  ی خصوص تعهدات   شیخو  نظارت تحت   یها حوزه در یباالدست  یهاتیمحدودبا وضع 
سقف فروش    نییکه تع  دهندیم  قرار  ریتأث  تحت  را  آن  از  ییهانه یزم  و  حوزه  آن  تابعان

انعقاد قرارداد    ی برا  تیفروش کاالها، اعالم سقف و ظرف  یبرا  یگذارمتیمحصوالت، ق
.  است  آن  از  ی قیمصاد  یخارج  انی و مرب  کنانیبه باز  هاآن   یبدهکار  ثی ها از حبا باشگاه
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  ن یا  بارز  نمونه  که  است  ذکر  قابل  ژهیو  طیشرا  تابع  معامالت  زی ن  دوم  شق  درخصوص
  از   نیطرف  که نیا  با  معامالت،  نیا  در.  برد  نام  یمال  یبازارها  معامالت   توانیم  را  مورد
  ی بانک ـ یپول   ر بازا  و  هی سرما  بازار  مقررات  و  اصول  چارچوب  در  ی نسب  یآزاد

  گذار مقررات  ینهادها  مصوبات  و  مقررات  را  یآزاد  نیا  مسائل  و  محدوده  برخوردارند،
  ، ثیح  نیا  از.  دهندیم  رییتغ  بازار  طیشرا  اساس  برصورت لزوم    در  و  نموده  نییتع  بازار

  ی نظارت  و یدان ی م تحوالت است، مقررات و نیقوان به مستند عموماً که  یرات ییتغ بر افزون
  ی قبل  توافق  یاجرا  و  گذاردیم  ریتأث  اشخاص  یخصوص  روابط  و  معامالت  بر  الجرم  زین

 .سازدیم  مواجه  یرات ییتغ  با را اشخاص
مورد به    حسبآن    یاجرا   ط یشرا  ای   یخصوص  یقراردادها  یر یاثرپذ هر صورت،    در

که البته باعث    ردیگیم  تئ نش   طیشرا  نیهم  از  زین  آن  قیمصاد  و  دارد  ی بستگ  یمتعدد  امور
  کسانیو اوضاع و احوال را    طیاز شرا  یآثار مترتب بر قرارداد ناش  ینتوان تمام  شودیم

  ۀ عمد   منشأ  دو  برعالوه  ن،ی بنابراقاعدتاً محدود به موارد مذکور نخواهد شد.    لذا،.  دانست
شرافوق در  که  مصاد  یعاد   طیالذکر  است،  اوضاع    یناش   قیمتصور    ا ی   یاضطرار از 
بود.    ی برداربهره  قابل  زیالعاده نفوق   بر   زی قهرآم  ماتیتصم  یربارز اثرگذا   ۀنمونخواهد 

)موسوم به کرونا(    19  دیکوو  یماریباز    یها ناشدولت  ماتیتصم  در  توانیم  را  قراردادها
  در   ریگمیتصم  ینهادها  و  دولت  دخالت  به  مزبور  یماریب  وع یش  که  کرد  مالحظه

 1. شد  منجرها  و امثال آن  وکارکسب یمسکن، قراردادها  ۀاجار   ل یقب  از   ی ادیز  ی قراردادها
ا به  نیاز  بمنظر،    ی اضطرار   تیوضع  به  مربوطموارد    ری سا  ر،یگهمه  یهایماریموازات 

دخالت    یقابل اشاره برا   ق یاز مصاد  زیو...( ن  یعیطب  یای بال  ،شورش)همچون جنگ و  
 .است  یقرارداد طیبر قراردادها و شرا یباالدست ماتیتصم

 یحقوق ر یتأث  و  ت یماه: دوم مبحث

 یحقوق تیماه : نخست  گفتار
  ی هامقام  میتصممؤثر بر قرارداد آن است که    یباالدست   ماتیتصم  یحقوق  تی از ماه  مراد

  چه  تحت و دانست یینهادها ای نهاد  نوع چه  تابع  دیبا مرتبه  و گاهیجا از فارغ را یعموم
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و   مطرح  صوصخ  نیا  در  متصور  احتماالت  و  شقوق  ادامه   در  نمود؟  هیتوج  یا مقوله
 .شودیم یابیارز

 آن  بر   یمبتن یضمن  داللت  و  مقررات: نخست بند
  شمول  شد،  متصور  یباالدست   ماتیتصم  یبرا   توانیکه م  یتیماه   ای   مأخذ   نیترییابتدا

برگرفته از    مات یتصم  رایز.  است  قانون  بر   یمبتن  یها تورالعمل دس  ای آن در عداد مقررات  
عنوان   از  ی مصداقحدود خود    در  و  دارد  یقانون   تی شأن  یقانون   یها تیو صالح  اراتیاخت

ا  نامهبیمصوبه و تصو بود. پس، بدون لحاظ  کدام نوع از    موضوع  تاًیماه  کهنیخواهد 
  عام عنوان    ن یمدنظر را داخل در ا  ماتیتصم  دی با  باشد،  ی قانون  پشتوانه   یدارا   باتِ مصو

با لحاظ معهود    شانیا  یقانون  تی صالح  ۀط یدر ح  یعموم  یها مقام  میتصم  رایز  .کرد  قلمداد 
 وبر قانون    یمبتن  یداللت  و  استعام مقررات    ۀمقولداخل در    ،یو مقررات   یدر عرف ادار 

  ن یبر قوان  آن را  توانیقدر گسترده است که ممفهوم عام قانون آن  رایز.  داردبرگرفته از آن  
  ، یپناهعتیشر  ی )قاض  کرداطالق    زیو... ن  هانامهنییآ  ها،نامهبیتصو  ،یعاد  ن یقوان  ،یاساس

 .(181ص    ،1385
 به   منجر  میتصم  اتخاذ  در  صالحیذ  یعموم  مقامات  به  قانون  از  امر  ضیتفو  برعالوه

قرار است که    ن یبحث حاضر از ا  هیدر توج  گر ید  ر یتفس  ،ی قرارداد  طیشرا  در   یقهر  رییتغ
اعمال    ت یتبع  علتبه    ،اشخاص است  ۀاراد  ی آزاد  دی از وجوه تحد  یکی  ی چون نظم عموم

  از   یاشخاص خصوص  یروی پ  ،یتیو حاکم  یاجتماع  و  یاز مسائل عموم   یحقوق   عیو وقا
نهادها  ۀاراد و  طر  یباالدست  یمقامات  حاک  یصیتشخ  تیصالح  ق یاز    ی تیممقامات 
مجار نیی)تع از  شرایقانون  یشده  و  آن    یمبتن  یضمن  طی(  در    رایز  .است  یرفتنیپذ بر 

  کرد یرو  در  و  است  مطرح  اجتماع  مصلحت  ا ی  فرد  مصلحت  انیم   امر  رانوَدَ  هیفمانحن
  شود،   ترفشرده  و  شتریب  یعموم   و  یاجتماع  حالت  هرچه  زی ن  نسبت  نیا  به  دانانحقوق

 ی لذا، شرط ضمن  (.28، ص  1387  ،یلنگرود  ی)جعفر  شودیممحدودتر    یفرد  ۀاراد  یآزاد
الزم  یالتزاممدلول    ینوع صالح  یمرجع  نیقوان  تیرعا  ۀو  که  و   ی ضیتفو  تیاست 

به خدمت آن    زین  یعقل   لوازمعرف و    عامل  حال،نیدرع  و   کندیمرا مالحظه    یصیتشخ
 .دیآیم
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  قانون از    یناش  التزامات را    ییهامیتصم  نیچن  اتخاذ  و  صدور  مأخذ   و  منشأ  هرچند
را    قرارداد  طیشرا  در  رییتغ  به  منجر  ماتیتصم  تی ماه  توانینمکه    رسدیم  نظربه  م،یبدان

مدخل و مطلع    تنهامترتب بر آن    زیتجو  و  قانون  رایز  .کردمقرره قلمداد    ایالزاماً قانون  
  ن، یبنابرا.  ستین  تی بر ماه  یدی مؤ  ن،یاز ا  ریغ  و  است  ماتیتصم  لیقب  نیا  تی حج  رشی پذ 
  ن یمواز تیرعا با دیبا یباالدست یمقامات و نهادها میتصم  هرگونه کهنیا به نظر امعان با

  ی ها ها و اعمال مقامبر سازمان  مهم  یاصل  ۀمنزلبه ـقانون    ت یچارچوب حاکم  درو    یقانون 
  ت یاست ماه  یمقتض  باشد،( 44- 43ص   ،1، ج 1390 ،یو استوارسنگر  یامام) ـ یعموم

  ی تر کیکه ارتباط نزد  ی نحوبه  ،راقرارداد    طیدر شرا  یباالدست  مات یاز تصم  ی ناش  راتییتغ
عنوان    هاقرارداد  حقوقبا   تحت  باشد،  و   جووجست  یحقوق خصوص  ینهادهاداشته 

 .کرد لیتحل

 قرارداد  لی تعد از یمصداق : دوم بند

  ی قهر   راتییبا تغ  بودنیاجبار   و  لزوم  اصل  تعارض  محرزبودن  بحث  در  که  یجهات   از
  در  یتراض  مورد  طیشرا  با یعموم  یهامقام دخالت  تقارنآورد،    میمتأخر از قرارداد خواه

تعارض مزبور    کهنیا  ی برا  رو،نیازا.  است  بحث مورد  ۀدیپد  یر یگشکل  جوانب  از   قرارداد
  ت یحاکم  اصل  .دهند  رییرا تغ  یقرارداد  طیشرا  یبا تراض  توانندیم  نیمرتفع شود، متعامل

 گذارد یم  صحّه یامکان  نیچن بر زین تینحسن و یهمکار  یمقتضا شمردنو محترم اراده
(Edwards, 2009, p. 649 & 652) .  تعد  ینیبشیپ  کنار  در قرارداد    لیامکان  بطن  در 
  ، شود  عالم ا   ی باالدست  مقررات   ای   قانون  موجب بهاست    ممکنکه    ی رات ییتغ  ن،یطرف  نیمابیف

  امکان   .(76ص    ،3، ج  1395  ان،ی )کاتوز  شودیم  برشمرده  ی قانون  ل یتعد  خود  ی جا  در
پ  نیا  مزبور   ی باالدست  راتییتغ  تینقطه نظر ماه  درخواهد داشت که    یرهنمون را در 

  عنوان   در  داخل  تحوالت  لیقب  نیا  که  استمتصور    یکل  یکردیرو  ،قرارداد  بر  مترتب
  د ی را نبا  یعموم  ی هامقام  میاز تصم  یناش   راتییتغ  ۀهم  مسلّماً.  شود  شناخته   اددقرار  لیتعد

  ی مصداق  روشی پ  رییتغدارد    امکانمورد    حسب  و  کرد  یعنوان معرف  نیتحت ا  پارچهکی
  گذار مقررات  مقامات  مثال،  یبرا   .باشد(  یری )تفس  ییقضا  ای   یقرارداد  ،یقانون  لیاز تعد

و    یا حرفه  یهادر حوزه  ریگمیمقامات تصم  ای  یبانک ـ ی پول  بازار  ای بهادار    اوراق  بازار
  مبادرت   متبوع  ۀحوزمعامالت    یبرا   یا تازهوضع مقررات    به  دیجدتبع تحوالت    به  یصنف
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مقامات   کهنیا ،رونیااز  .است تباعاالالزمعرصه   آن  فعاالن  ۀ هم  یبرا   قاعدتاً  که ورزندیم
  ی حقوق  روابطدر    ی رات ییتغ  به   که  کننداتخاذ    را  یمیتصم  حوزه   هر   ی و باالدست  صالحیذ
  ( عام  مفهوم به قانون یمعنا)در  یقانون لیتعد  ینوعاست  ممکن شود، منجر یقرارداد و

  خاص  یها قرارداد تیتبع لیبه دل ،رایز .باشد نهاد نیا از یتابع تواندیم و دیآبه حساب 
  به )مستند    دی جد  یهادستورالعمل  ،هاآن  ساختار  بودنپیت  و  یصنف از مقررات    یاحرفه  و

  یی فوراً اجرا  وبر قرارداد وارد    ماًیمستقآن است(   یدر اجرا  یدستنییپا ۀمصوب که  یقانون 
لذا    د،یآیم  شماربه  نیطرف  ۀاراداز    خارجاصواًل    مترتبه  راتیی صورت، تغ  نی. در اشودیم

  مصوب  ـاز قانون    اعم  یامقولهمقررات    کهنیا  از  فارغ  ن،ی بنابرا  .شودیم  لیتحم  شانیابر  
 ، (زمان  در  مقررات  قلمرو  جمله)از  یحقوق  اتی مقتض  ری سا  تی رعا  با  است،  ـ پارلمان

تعد قانون   لیوجاهت  نوع    نوعاً   ،راتییتغ  نیا  به  نسبت (  کلمه  عام  یمعنابه  ی)از 
  ی نوعبهها  و بخشنامه  هادستورالعمل  یکه برخ  فرض  نیا   در  مسلّماً  .است  رتر یپذ هیتوج

  تا   ،دگذاریم  اثر  زی ن  گذشته  روابط  بر  و  داردبر زمان    دیضوابط جد  ۀتوسع(  میرمستقی)غ
  ر یتحوالت اخ  اساس  بر  سابق  توافق  مفاد  لیتعد  و  مجدد  یتراض  به  شدنقائلحد امکان  

 . است رادیُ و ماال  طاقیُماال  فی تکل   ایانحالل   از رتر یپذ هیتوج

 حوال ا و  اوضاع ریی تغ  و  نشدهینی بشی پ حوادث از یمصداق  :وم س بند

و موافقت    تیقرارداد ضرورتاً با رضا  ی اجرا  ط یشرا  ا یمفاد    ر ییسبب که تغ  نیبه ا
طرف   کیهر رخدادها   نیا  ست،ین  نیاز  که  دارد  وجود  ح  یامکان  از  را    ث یموردبحث 

توجه به عناصر وارد    بااوضاع و احوال مدنظر قرار داد و    ریینشده و تغینیبشی حوادث پ
  ی تئوراز    یتابعحسب مورد آن را  (  36- 32ص    ،1390  مقدم،  یصادق )ر.ک:    هینظر  نیبر ا
بحث با لحاظ جهات افتراق و اشتراک    نیدر ا  ن،یراقلمداد کرد. بناب  اوضاع و احوال   رییتغ

  رات یینسبت تغ  ل یبه تحل  3( ماژورفورسقاهره )  ۀو قو  2شدنمیعق  یتئور  1پ،ی نهاد هاردش
 وجه   .میپردازیم  هامقوله  نیبا ا  ی خصوص  ی بر قراردادها  یباالدست  یها میاز تصم  ی ناش

اوضاع و احوال    رییاست که تغ  ثیح  نیاز ا  مدنظرعنوان    لیذ  اشارهمورد  یهانهاد  اعالم

 
1. Hardship 
2 Frustration of contract 
3. Force Majeure 
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  موضوعات   از  نخست  مورد.  دی نمایم  ناممکنرا    آن  ای  سازد،یقرارداد را دشوار م  یاجرا   ای
  2.(قاهره  ۀقو) ماژورفورس ای  شدن قراردادمیعق  متعلقاتاز   یو دوم است 1پ یهاردش

 (پیهاردش) یدشوار مصداق( الف
  ی نشده اجرا ینیبشیپ  یرخداد   اثر قرارداد بر    نیدر ح  چنانچه  پ،یموجب هاردشبه
شود،   ن یاز طرف  کی هر  یبرا  یتوجهقابل  یکه باعث دشوار   ی نحوبرهم بخورد، به  قرارداد

نشده توسط  ینیبشیپ  ۀحادث  یهاسکیر  میقرارداد عبارت از تقس  لیتعد  که  ثیح  نیا  از
و    یاست )غمام  دی جد  طیو شرا  واستهخ  با منطبق ساختن قرارداد    منظوربهقرارداد    ن یطرف

باشند،    یقرارداد  ۀرابط  ۀادام  مترصد  شانیاکه    یدر صورت   ،(640، ص  1394  ،یخداداد
هستند که حدود    نینخست متعامل   ۀدر وهل   رایز.  کنندمبادرت  مجدد    ۀبه مذاکر  ندنتوایم

تع را  قرارداد  به  که    ی جهت  از  لذا،  .(Schwenzer, 2008, p. 715)  کنندیم   نییمربوط 
تعامل    نیا  ،بست استاز بن  خروجراه    نیترو منصفانه  ن یترانهی م  ن یطرف  انیمصالحه م

به    ی تا چه حد و بر چه نسبت  ن یطرف  که نیفارغ از امورد،    نیا  در.  باشدیم  ری پذ ه یتوج
مطرح است    نفعیذ  یاز سو  انیضرر و ز  ۀمطالب  ایحق فسخ    تاًی توافق مجدد برسند، نها

  رات ییتغ  کهنیا  ن،ی. بنابراشودیقلمداد م  یعموم  یها مقام  عملاز    یناش  هی فکه در مانحن
  ، لحاظ کرد  پی را بتوان داخل در عنوان هاردش  ن یقرارداد طرف  ی اجرا  در  تعذر   به  یمنته
  اند رفتهیپذ   را   آن  عمل  در زی ن  یغرب  و  یی اروپا یکشورها   که  استمتصور و محتمل   یامر 

(Schwenzer, 2008, p. 711) .  ی رات یی تغ  به   یمجدد و تراض  ۀچنانچه مذاکر  است  ی هیبد  
 

ای که تعادل و کارایی اقتصادی قرارداد  گونه. دگرگونی اساسی اوضاع و احوال به 1ایط تحقق هاردشیپ عبارت است از:  . شر1

بینی  . غیرقابل پیش3. دشواری و سختی اجرای قرارداد به این دلیل که حادثه پس از انعقاد قرارداد رخ داده است.  2برهم بخورد.  

آمده و ضمان دیده( نیز حادثۀ پیشنفع )زیانتعهد موضوع قرارداد را اجرا نکرده باشد و ذی. م4و غیرقابل کنترل بودن حادثه  

 (113  -112، ص  1392  ،یو صفر  یفیشر؛  66-46، ص 1394 ،یگدلیب  ؛229، ص  1385و امام،    ی)اخالقناشی از آن را نپذیرد.  

شدن اجرای قرارداد در  برند و عقیم ماژور یا عدم امکان اجرا بهره می نوشته از فورس که اغلب کشورهای حقوقبا مالحظۀ این  .2

تر از  شدن قرارداد، گستردهکه »دکترین عقیم شودی استنباط م  ن یدو عنوان، چن نیا ط یمفهوم و شرا ۀسیدر مقاال رواج دارد، کامن

که دکترین سازد؛ درحالی گیرد که اجرای قرارداد را ناممکن میحوادثی را دربر می  فقطماژور  ورسماژور است. فنظریۀ فورس

که قرارداد ناممکن شود، هدف از انعقاد آن از بین که بدون این شودعمال امواردی  رتواند دشدن قرارداد افزون بر این، میعقیم 

این است که هنگامی نظریه  این دو  تفاوت دیگر   ،ماژوراما فورس  یابد؛میطور خودکار خاتمه  ، بهشدکه قرارداد عقیم  برود. 

که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها  . این دو نظریه در اینودتواند سبب تعلیق آن بشبر انحالل قرارداد، در مواردی میعالوه

ولیت ناشی از اجرانشدن  ئقرارداد از تعهدات خود و مسند. افزون بر این، هر دو سبب معافیت طرفین  ا، با یکدیگر مشترک هستند

 . (624، ص 1395و تلبا،  رادیمنؤ)م شود«قرارداد می
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  . شود یم محسوب زی ن  یقرارداد  ل یتعد خود  ی جا  در  شود،  ی منتهدر مفاد قرارداد   یتوافق
  مواجه شده   یقرارداد با دشوار   یکه اجرا   شودیمحقق م   یزمان   پی، هاردشگرید  عبارتبه  

  ن ی از طرف  کیهر  ت،یوضع  نی. در اشودینم  ناممکناصل آن    ـ قاهره  ۀقو  مثل ـ لکن    باشد،
قرارداد    یو ارزشمند   ییکارا  یموارد   دررو هستند که  روبه   یی هانهیهز  ا یبا عسر و حرج  

  ی و جا  ستین  شانیاقرارداد چندان مطلوب    ۀادام  بعضاً  ،. لذا بردیم  نیها را از بآن  یبرا
  تواند یم  ی فراقرارداد  ماتی از تصم  یناش  ر ییتغ  کهنیا  ن،یبنابرا  دارد.  وجود  ل یتعد  ایمذاکره  

  قائل   مزبور  نهاد  به  یحقوق  نظام  هر  که  یاعتبار  حد  درشود،    پیموجب و موجد هاردش
  ، یتیوضع  نیدر چن  .ردیگیم   قرار  مستمسک  ثیح  نیا  از  و  استو مقبول    متصور  ،شودمی

تجد  دهیدانیز درخواست  مذاکره    دنظر یحق   مذاکره   درخواست  صرف   لکن  دارد،و 
 با قرارداد    لیتعد  ای  اختالفاحراز مراتب مورد  و  ستیتعهد ن  یفا یامتناع از ا  بر  یهیتوج

ص    ،1390  مقدم،   یصادق؛  262- 261ص    ، 1394  ،یگدلی)ب  بود  اهدخو   دادگاه  و  دادرس
87) . 

 قرارداد   شدنم ی عق ی تئور مصداق( ب
حفظ    ای  یمفاد قبل   ینیمجدد و بازب  ۀمذاکر  قیطر  از  قرارداد  حفظ  امکان  موازاتبه

  ت یرسم  به   را  آن  یطی شرا  تحت   کشورها   یبرخ  ن یقوان  کهدخالت دادگاه    قیقرارداد از طر
از    شیتعهد ب  یاجرا ارزش ده،ی فا ـ نه یهز  ۀسنج اساس که بر   یصورت  در 1، است  شناخته
به دنبال خواهد    ـ  منافع  با  سهیمقا  در ـ را    یمازاد  یهانهیو متعارف باشد، هز   تیحد کفا

هم به  تئور   ،سبب  نیداشت.  به  استناد   دارد   وجود  قرارداد  هدف  شدنمیعق   یامکان 

 
 ی لیقرارداد به دل  یشدن اجرا  ممکننافرض )  نیاز امکان اسقاط تعهد در ا  تیآلمان حکا  یقانون مدن  275  ۀماد  کهنیبر اعالوه .1

  یفرانسه )اصالح  یقانون مدن  1195  ۀماد  ( دارد،یو منفعت قرارداد  نهیهز  انیحش منبودن تناسب فا  ایانتساب به متعهد    رقابلیغ

در اوضاع و احوال رخ دهد که در زمان انعقاد قرارداد قابل   یرییاز آن است که چنانچه تغ   یخصوص حاک  نیدر انیز  (  2016

. در کند  مذاکره  یاز طرف مقابل تقاضا  تواندیم  یمتعهد دشوار سازد، و  یتعهد را برا  یحال، اجرانینبوده و درع  ینیبشیپ

توافق بر انحالل    قی مزبور را از طر  طی شده با شراقرارداد مواجه  توانندی م  نیمذاکره، طرف  افتنینقیتوف  ایرد درخواست    صورت 

  یتی وضع   نیمتعرض چن  زیافغانستان ن  یقانون مدن  696  ۀماد  2بند    یحت  .کنندو فسخ آن را از دادگاه مطالبه    لیتعد  ای  دهندخاتمه  

به    ونیآن ناممکن بوده و مد  ینیبشیواقعه که پ   ای  ی ع یآفات طب  ا ی  یی: »در صورت ظهور حوادث استثناکندی م  ان یو ب  است  شده

نباشد،  لیبر عقد مستح یمبنتعهد  یفایگرچه ا د،ینما د یرا به خسارۀ فاحش تهد ی گردد که و یعلت آن مواجه به چنان مشکل

حکم   نیدهد. هرگونه موافقه برخالف ا  لیرا به حد عادالنه تنز  ونی تعهد، مد  نیمصالح طرف  یابیپس از ارز  تواندیمحکمه م

 . شود«ی باطل پنداشته م
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(Brunner, 2009, pp. 409-410).  در   قرارداد  شدنمیعق  نیدکتر   عمال ا  ث،یح  نیا  از(
  ۀ محدودکنند  یها استیس  ل یقب  از ،یارمترقبهی غ  حوادث  کهنیا  به  مشروطال(  حقوق کامن

  ی اساس   یهمراه با دگرگون  و  ن یطرف  اریکه خارج از اخت  ینحو )بهقرارداد را    ی اجرا  ،دولت
  جه ینت   نیدر تعارض با اصل استحکام قراردادها، ا  سازد،  رممکنی غاوضاع و احوال باشد(  

ماژور  مشابه فورس  یجینتا  یقرارداد  ۀرابط  ۀادام  بودنناممکن  لیدارد که به دل  یرا در پ
به دل  نکردناجراجز    یاچاره  و  شودحاصل   و سلب    یاقتصاد  هیفقدان توج  لیقرارداد 

ارزشمند  )ناش  یوصف  تغ  یقرارداد  ا  یاساس  رییاز  و  اوضاع  ندارد در  وجود    حوال( 
(Girsberger & Zapolskis, 2012, pp. 123-127) .  مثالً    یفرض  در  بودنناممکنکه 

بدیهی    باشد،ت  لیا ورود آن از طرف دو  عیت صدور کاال وممن  ۀقرارداد در نتیج  یاجرا 
جهت    نیا  از ـ  همو    درآوردیق  ل ت تعلرا به حا  ی قرارداد  ن یمحتمل است که چن  هماست  

 آن  ـ سازدیمورود و خروج کاال بنیاد قرارداد تنظیمی را دگرگون    تیکه اطاله در ممنوع
ماژور  از فورس  یمصداق  یحت   ای   میاز قرارداد عق  یمقررات   ا ی  یوصف قانون  ۀازال   لیدل  به  را

اما در   ،دارد  یبستگ  موضوع  بر   حاکم  احوال   و  اوضاع   به  مورد  هر   احراز   البته .  کرد  قلمداد 
به  ،ماندنمیعق  بهراجعفرض   قرارداد  یک  زمانی    ت ی ممنوع  ای  تیمحدود  ۀواسط اصواًل 

و    یقطع  و  یدائم  میتصم  آن  ی اجرا  بستر   که   شود یم  می عق  یدولت  ی هامیاز تصم  ی ناش
  اصل   ن،یبنابرا.  دهد  پوشش  را  قرارداد  یاجرا   مدت  اکثر  ا ی  کل  که  ینحوبه  ،مستمر باشد

تا حد امکان مترصد    نیطرف  که  کندیم   اقتضا  یقرارداد  طی شرا  استحکام  و  قرارداد  ثبات
  ی انتفا   و  اجرا  شدن)ناممکن  خالف  احراز  صورت  در  فقطو    ندیمفاد قرارداد برآ  یاجرا 

 . ندینما یتلق   میعق را آن ،هدف قرارداد(

 (ماژورفورس) قاهره ۀقو مصداق (ج

  ر ی تقص  و  عهده  از  خارج  یقرارداد  تعهداست که    یتیعمدتاً ناظر به وضع  ماژورفورس
  با   یعموم  یهامقام  میتصم کهنیا  با  ،ثیح  نیباشد. از ا  ینشدن اجرا به متعهد   انتسابقابل
احراز    یهااز مؤلفه یکی خود یکه در جا آور همراه استالزام  یرویو ن  هیقهر ۀقو  ینوع

  ، (280، ص  1389  ،یلنگرود  ی)جعفر   دیآیبه حساب م  ماژورفورسدر    یعلت خارج
.  دانست  ماژورفورس  دینبا  راقرارداد    در  یعموم  یهامقام  ی باالدستاز اقدام    یناش  رییتغ  هر
  ک ی هر  ری قرارداد خارج از عهده و تقص  یمدنظر همواره به عدم امکان اجرا   رات ییتغ رایز
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است که    مبرهن   ،عتاًیطب  .سازدیم  همراه  ی دشوار  با   را  آن  اغلب   و  شود ینمختم    ن یاز طرف
.  ابدییم   تیموضوعقرارداد    یاجرا  یدائم  یانتفا  به  یمنته   موارد  در  صرفاًقاهره    ۀقو
 شود، ناممکن شهیهم  یبراقرارداد    یاجرا   یعموم یهامقام  میتصم ۀجی نت  در  اگر  رونیازا

؛  176، ص  4، ج  1395  ان،ی )کاتوز  شد  خواهداز متعهد ساقط    فیقرارداد منحل و تکل
،  1385و امام،    ی؛ اخالق65- 64، ص  3، ج  1389  ،یدی ؛ شه176، ص  2، ج  1396  ،ییصفا
 .(259ص 

  ن یطرف  یبر قرارداد و تراض  ی عموم  یها مقام  میتصم  ی ناگهان  لیوجود تحم  با  ،عموماً
  ی موارد  در  و  ردی گیم  نفعیو سرعت عمل را از ذ   یریگمیکه فرصت تصم  لیدل  نی)به ا

  یقرارداد   رات ییتغ  که   جهت  نیا  از(،  سازدیم  روروبه  ابهام  با   را  قرارداد  سرنوشت   زین
  ی ها میتصم  ای  ی گذارغالباً برگرفته از تحوالت مقررات  ی عموم  یها از اقدام مقام  ی ناش
قرارداد ندارد، در بدو   بودنیطوالن  ایبا مستمر    یااست و ضرورتاً مالزمه  یو عموم   یادار

  امکان   یقاهره مربوط به انتفا   ۀقو  رایزقاهره دانست.    ۀو قو  ماژورفورسآن را    دیامر نبا
  ن یدر ا  که یدرحال  ، کندیاساس زائل م  تعهد را از  یفا یبه ا  فی و تکل  است  تعهد   یاجرا 

چون ممکن است    ن،یرا احراز و اعالم کرد. بنابرا  شدنممکننا  توانیطور قطع نممقال به
شده باشد و مشمول    یاز زمان انعقاد آن سپر  ی محدود مدت ا یقرارداد موقت باشد  کی

  ماژور فورسدر عداد قواعد    ست یبایاصواًل نم  ،شود  یاتخاذ  ماتیتصم  ثیاز ح  یرات ییتغ
است؛    یاصل بر رجحان دشوار   ،یقاهره و دشوار   ۀقو  انیم  امر  رانوَ. لذا، در دَردی قرار گ
  از   یمفاد  یط  نیطرف  ایتعهد و قرارداد محرز شود    یاجرا  انامک  شدنزائل  کهنیمگر ا

  ح یتصر ماژورفورس حکم در را( یعموم ینهادها ای) حاکم عمل و دولت اقدام قرارداد،
 ماژور فورسبر    توانیم ـ  یقانون  طیشرا  ۀیکل  لحاظ  با ـفرض است که    نیتنها در ا  1. ندینما

  ی عموم  یها و بخشنامه  یادار   ی هامیاز تصم  یناش   نیحادث بر قرارداد طرف  راتییبودن تغ
از اساس    زی قرارداد ن  یاجرا  وقاهره احراز    ۀاوصاف، اگر اتقان عناصر قو  نیبا ا  .کرد  دی تأک

  ان، ی)کاتوز  شودیدخالت شخص ثالث قلمداد م  یعموم  ی هامقام  دخالت  ،شودناممکن  
 .(190- 181، ص  4، ج  1395
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جمهربه احتساب  با  و  بر    ع یحال  مترتب  م  دائربودنجهات  و   پی هاردش  انیامر 
اصواًل    پیهاردشفراقرارداد،  ۀاز اراد یناش ماتیتصم یاثر ماهو نییتع یبرا ماژورفورس

  ت یدرصدد معاف  ماژورفورس  کهیحالدر  ،است  یتعهدات قرارداد   لیو تعد  ریی در مقام تغ
  ۀ قواصالت بر اجرا و تداوم است اما   پ یدر هاردش  گر،ید یانی . به بباشدیماز انجام تعهد 

  ر ییتغ  و  نشدهینیبشیپ  حوادث  نسبت  با  ارتباط  در  ن،یبنابراقاهره بر عدم اجرا داللت دارد.  
تصم  یناش  ریی تغ  تی)ماه  روشی پ  بحث  با  احوال   و  اوضاع   ی ها مقام  یباالدست   ماتیاز 
  یی به معنا  نیا  کنیل  ؛است  انینما  ماژورفورسبر    پیو ترتب هاردش  تفوق  اغلب(،  یعموم

  از   یموارد  نتوانانجام تعهد(    نامقدورشدن   ژهیو)به  طیشرا  تحقق  صورت  درکه    ستین
  ی مجار   از   ی کی  که  ،کرونا  یمار یب  ی مورد  ۀدر نمون  کهچناندانست؛    قاهره  ۀ قو  را   دست   نیا

  ی اری بس  ،است  یتیحاکم  یها میتصم  و  دستورها   از  یخصوص  یقراردادها   یر یاثرپذ   مهم
به  ییشناسا  درصدد   ؛ 15- 14، ص  1399  ،یقنوات )  ندماژورفورساز    یعنوان مصداقآن 

 .(178، ص  1399صرّاف،  ییمایس

   ثالث تعهد از یمصداق:  چهارم بند

  ن ی طرف  ۀعهد  از  خارج  ییمنشأ  که  ث یح  نیا  از  را  قرارداد  در   یباالدست  راتییتغ
  ی حقوق  ۀ جنب  تواندیمتعهد    نی. اآورد  شماربهتعهد ثالث    ی قرارداد دارد، ممکن است نوع

  ن، یبنابراباشد.    گرید  یانتظام  ـ یت یحما  ۀنیزم  هر  ا ی  یادار  ،یاخالق  صرفاً  ای   باشد  داشته
  ی خاص حقوق  یتمام و کمال مصداق تعهد ثالث در معنا  بهو    هموارههرچند نتوان آن را  

 ریتعب  بهخصوص،    نیعنوان خواهد بود. در ا  نیا  تابعحسب مورد    و  یموارد  دردانست،  
صاحبان مشاغل    ۀبرعهد  صالحیذ  ی رسم  مقامات  یسو   ازکه    ی تعهدات دانان،  حقوق  یبرخ

  تعهد   رد،یگیقرار م  ـ یو اقتصاد  یتجار  یانحصارها   مخصوصاً ـو انحصارات    یعموم
  را یز.  بود  نخواهد  جامعه  افراد  جز  زی ن  منتفع  ثالث  و  دیآیم حساب  به  ثالث  شخص  نفع  به

مند  بهره  آورندیم  وجودبه شانیا نفع  به  یرسم  مقامات  که یتعهد  و  شرط از  جامعه  آحاد
به متعهد    یتعهد هم مردم و هم مقامات رسم  نیاز ا  یالتزام ناش  و  شوندیم را نسبت 

  است  مبرهن  .(457-456، ص  1390 ،یاحمد  ی )بهرام سازدیمواجد حق مطالبه و الزام  
در حقوق قراردادها    متعارف  ثالث  نفع  به  تعهد  ن،یعناو  ل ی قب  نیاز ا  یناش  تعهدنوع    که

  از   یناش  فیتکل  و  تعهددر حد خود    اما  باشدیمخود    صی خصا  یدارا  یاهمقول  و  ستین
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  ی خاص قرارداد  ۀرابط   یر یگشکل  ۀمنزلضرورتاً به  اگرچه  را یز  .دارد  همراهبه  را  ثالث  عمل
در هر صورت دخالت ثالث در    و  کندیم   یقانون  فی حق و تکل  یرا دارا  نیطرفنباشد،  

  ی قوا  ای که دولت    یدر فرض  پس،.  شودیمفاد آن محسوب م  یحدود تعهدات و اجرا 
را در   یآثار  گرانید  یکه برا  کنندیم  اتخاذ  یهدف اجتماع  بارا    یمیکشور تصم  یعموم

  ی قوا   و)دولت  ها  نقش آن  دهد،یالشعاع قرار مآنان را تحت  یروابط حقوق   ای دارد    یپ
  طیشرا  رایز  است.  ری پذ انطباقبا نهاد مدنظر    یاز جهات   و  ریناپذانکارثالث    عنوان به(  یعموم
  ی و امور عموم   یتیحاکم  ماتیتصم  ۀی حاشدر    یاشخاص خصوص  یو اعمال حقوق  ین یطرف

  ی مبتن   قواعد  جمله)از  یاقتصاد  یاساس  حقوق  یموازات مبانشده و به   رانده  انیز  ۀیبه حاش
اهداف    به  لینو    ییکه کارا  ینحو به   ،زین(  حق  نیتضم  و  رفاه   دولت  خوب،  یحکمران  بر

  بخش   خوب  تی ریمد  حال نیعو در  ابدی ( تحقق  یبخش خصوص  -هر دو رابطه )دولت
 تیو جبران وضع  هانهیهز  نیتأم  به  مکلف  و  متعهد  دولت  ،ردیپذ   صورت  زین  یعموم

  ، یعیشف  و  ینیحس)  اندشده  تی حما  ازمندین  ای  متضررجهت    نیا  ازاست که    یشهروندان 
 . (27- 25ص   ،1382  ،یرنان ؛43- 42ص    ،1386

  ت یاست و اولو ینیطرف ۀحکومت اراد ۀجهت که قرارداد صحن نیاز ا ،نماند ناگفته
از    یاقدامات که ناش  لیقب  نیباشد، در ا  نیبر مطلوب متعامل  یمبتن  دی با  زیمترتب بر آن ن

  شود یم  ع ییتض ایمحدود    نی است، اراده و خواست طرف  یعموم   ی هامواجهه با عمل مقام
  دخالت که    هرچند  ن،یبنابرا  .سازدیم  خارج  شانیا  مدنظر  حالت  از  را  قرارداد  ساختار  و

  و   شده  ی دی جد  ف یتکل ـ  حق  ۀ رابط  یر یگشکل  باعث(  ثالثعنوان  )به  یعموم  ی قوا
قانون    تی چارچوب حاکم  در  دی باجهت که دولت    نیا  از  ،کشاندیم  هی قرارداد را به حاش

  با کند،    تیحما  و  بشناسد   تیاشخاص را به رسم  یو مدن   یحقوق شهروند   و  کندعمل  
  از   دهیدانیز  حق  احقاقدولت،    تیولئ مس  درخصوص  شدهرفتهی پذ   یکردهایرو  از  کیهر

 .(160، ص 1399)مهرا،  است  توجه محل زی ن یقرارداد  ۀرابط
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 قرارداد   بر یعموم یها مقام میتصم از یناش راتیی تغ اثر : دوم گفتار
  فرض  لیدل بهتعذر که  اری خ لیاز قب  یارات یخ ای یبر شروط قرارداد یاز حقوق مبتن فارغ

از    یناش راتییو اثر تغ جهی نت کهنیا 1است،   تینوشتار فاقد اولو نیمشخص در ا ۀسابقو 
حسب    باشد،  د یتمد  ای  قیتعل   ،لیتعدانفساخ،    فسخ،از    ریغ  ،بر قرارداد  ی باالدست  ماتیتصم
  ضمانت  ،مقال   نیا  در.  باشد  نیطرف  از  کیهر  بهنسبت  یج ینتا  و  آثار  منشأ  ندتوایم  مورد

 . شودیم یابی ارز و یبررس روشی پ  یاجراها

 رو شی پ  ی اجراها ضمانت : نخست بند
  ی احتمال  یهاسکیمنافع و ر  ط،یشرا  ۀیکل  کندیم  یسع  یاصواًل هر شخص   کهنیا  با

در عمل ممکن است    ،ورزدمبادرت  و سپس به انعقاد آن    ردیقرارداد را درنظر بگ  یبرا
  ، یحالت  نیچن  درمواجه شود که چندان قابل اغماض نباشد.    ی رات ییاوضاع و احوال با تغ

  ل ی تحم  نیمتعاقد  بر  را  مغفول   مواردو تحول است    رییکه دائماً در حال تغ  یاجتماع  مصالح
و    21، ص  1387  ،یلنگرود  ی )جعفر  کنند  ی خال  شانه   آن  از   توانندینم  ن یطرف  و  کند یم

اطالع   ندهیقرارداد در آ  یاجرا   ۀنحواز    نیاز طرف  کیهراگر    یدر حالت عاد  طبعاً،  .(30
رفت  برون  یبرا   ی طیشرا  مکاناال یحت  ای   ددن کریم   ینحو خوددار  نیاز انعقاد به ا  ند داشت

  از  یناش   راتییتغ  کهنیا به توجه  با و ،ثیح نیا از  .نددکریآمده درج م ش یپ تیاز وضع
  و   لیتعد  ای   انفساخ  قرارداد،  فسخ  به  است  ممکن  یموارد  در  ی عموم  ی هامقام  میتصم

  بر عالوه.  دیسنج  قرارداد  بر  مترتب  دی با  را  واقعه  نیا  یحقوق  اثر  شود،  یمنته  آن  انحالل 
  د ی تمد  ای  قرارداد  ای  تعهد  ی اجرا  قیتعل  بر  مترتب  یاجرا  ضمانت   بحث،مورد  یهااحتمال 

.  است  نظرمورد  زی حادث بر قرارداد ن  راتیی معادل زمان تغ  یزان ی تا م  یمورد تراض  طیشرا
  ن ی طرف  از   ی کی  طیشرا ای  نظر   لیتحم چون  ،قرارداد تداوم یو بر مبنا  عنوان  نیا موجببه
 به   احوال   و  اوضاع  بازگشت  و  العادهفوق   تیوضع  رفع  زمان  تا  ست،ین  ممکن  یگرید  بر

به حالت    ری ناپذ کنترل   یرخدادها  حدوددر    نیتعهدات طرف  ،یتراض  ۀطیح  در  ی عاد  طیشرا
قرارداد   مفاد ای( 326، ص 1394 ،یگدلیب ؛84ص   ،1390  ،مقدم ی)صادق دیآیدرم قیتعل

 
  مشخص  فیتکل  فرض  نیا  در  و  نموده  راهبرد  نییتع   مشترک  اراده  ق یطر  از   نیطرف که  است  جهت  نیا  از  مذکور  تیاولو. عدم  1

بنا  نمونه،  رایب  ،خصوص  نی ا  در  .(Rösler, 2007, p. 483-484)  است »انحالل قهر1391)  دیمج  یی،اسکو  ییر.ک:  و   ی(. 

 . 54-45، ص 2 ۀ، شمار1 ۀدور ،یمدن حقوق دانش ۀمجل «،قرارداد متعذر شده یاریاخت
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تغ  یبه مدت  با زمان    ن ی از ا  کی به هر حال، اتخاذ هر  1.شودیم  دیتمد  طیشرا  رییمعادل 
دق  نیعناو توجه  گرو  اراده  ق یدر  خواسته  به  راستا  قرارداد  ن یطرف  یها و    ۀ ازال  ی در 

 است.  روشی پ یها ینابرابر 
اثر   ثیکه از ح سازدیپرسش رهنمون م نیما را به ا شدهاشاره یکردها یرو مجموع

  ت ی رعا  شرط  بهبر قرارداد دارد؟    یر یو فراقرارداد تأث  یباالدست  راتییتغ  ایاساساً آ  جه،یو نت
  پاسخ   تیکل  ،(Edwards, 2009, p. 654)  اراده  یآزاد  به  احترام   و  قانون  تیحاکم  اصول 

اثر چگونه است و   نیا :است  قرار  نیا از  تر مهم سؤال اما .  بود خواهد مثبت سؤال  نیا به
  ار یخارج از اراده و اخت  دی را نبا  راتییاعمال تغ  به  نیطرف  ل یعدم تما  ایآ  ؟دارد  یتیچه ماه

  حق   آن  اثر  ایآ  ای   ؟کردمحسوب    رنافذ یغکم  دست  ایرا باطل    یقرارداد  نیدانست و چن
  ی نهادها  و  اجراها  ضمانت  انی م  از   کالم،  ک ی  در  ست؟ی ن  انفساخ   ای   نفعیذ  ی برا  فسخ

 کند؟ یم  غلبه حاضر بحث بر و دارد یشتر یب ییکارا  کیکدام محتمل،
کارآمد    یاجرا  ضمانت  و  نییتب  قرارداد  بر  جهینت  ثی ح  از   موارد  نیا  ،یآت   بند  در

 .شودیم لیتحل

 قرارداد بر یماهو  ۀج ی نت ث یح از ل یتحل: دوم بند

عل  و  انفساخ  فسخ،)  انحالل که    داستیپ به    ی اجرا   بودنناممکن  ا ی  انتفا  تاختتام 
  رات ییتغ  با  مقارن  قرارداد  بر  مترتب  جینتا  نیترمحتمل  از  دی و تمد  قیتعل  ایموضوع قرارداد(  

حما  .است  یباالدست رابط  تیاما  اقتصاد  یقرارداد  ۀاز  سرنوشت  م  یو  که    ردیپذ یآن 
  رشی تا آنجا که امکان پذ  ث،یح نیموضوع حاضر باشد. از ا یراهکار برا  نیآخر انحالْل

تما  قرارداد  یاجرا   قیتعل  ای  ل یتعد  مثل  یینهادها  عمال او   دارد،  مصاد  لیوجود    ق یبه 
نوع اصل  و  شودیمقلمداد    لهئ مس  صورت  کردنپاک  یانحالل    ۀ یاول  قرارو    یاز هدف 

  ان یبا وجود امکان مذاکره م  ،به دور است. بالتبع  یقرارداد  ۀآغاز و تداوم رابط  یبرا   نیطرف
  شدنبرداشته  انیمو از  دانستنباطل  د، یجد  طیمفاد قرارداد متناسب با شرا  ل یو تعد  نیطرف

 ماژور فورستحقق    طیشرا  برخالف  ،یاست. وانگه  رانهیسختگقرارداد    در  مندرج  تعهدات
  با   هرچند  ،سابق  یتراض  بر  یباالدست  راتیی تغ  ریتأث  نباشد،  یموقت  مانع  وجود  دیباکه  

 
  زین  یاز جهات  ،سابق در مدت مذاکره مورد توجه بوده  ط یعقد با همان شرا  یو اجرا  دیتمد  که. شایان ذکر است، در عین این 1

 . (325- 324، ص 1394 ،یگدلیاست )ر.ک: ب دهیگرد یتلق یحقوق قرارداد نی موازبا  تمخالفدر واقع شده و  دیمورد ترد
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  کند یماقتضا    یعدالت معاوضتناسب،    نیهم  به  و  ستین  دائم  الزاماً  ،باشد  یزمان  انداز چشم
در آن فراهم   ینیامکان بازب  یبه نحو  ای  ابد ی  ر ییتغ  دیجد  طیکه مفاد عقد متناسب با شرا

 بعضاً  ،یاضطرار   طیشرا  از  یناش  راتییتغ  درخصوص  مثالً  .(30، ص  1394  ،یگدلی)ب  شود
 بودن مشخص  ا ی  یمقطع  نیدارد. اما ا  یمقطع  ۀ جنب  ن یطرف قرار بر  اضطرار   وضع   حکومت

تا زمان رفع آن همواره مشخص و مسلّم   دیجد  طیشرا  تی و رعا  نیطرف  ۀرابط  قیتعل  زمان
  ن یقضاوت در ا  کهنیا  لحاظ  با  پس،.  باشد  نامعلوم  یحت  و  برزماناست    ممکنو    ستین

  ات ی وجود مقتض  بامنوط به توجه به مقدمات و قرائن است،    ـ مصداق  به  بسته ـمورد  
(  یقرارداد  ۀرابط  ۀاداماز    ت ی)حماانحالل    بر  تداوم  حیترجبر    تیاولو  ،یاراد  ای  ی عرف

)از    قرارداد  داربودنمدت  و  یزمان  ادامتد   به  توجه  باکه    ی صورت   در  فقطو    بود  خواهد
و عسرت    وتعهدات    یاجرا  یفیبالتکلبر    قرائن  ،(بودن  ریناپذ ینیبشیپ  ثیح اضطرار 

طرف  کیهر   ث یح  از  یقرارداد  ۀرابط  زوال   به  قائل  توانیم  باشد،  داشته   داللت  نیاز 
قائل به انحالل و اختتام قرارداد )اعم از فسخ،    د ینخست نبا  ۀوهل   در  ،لذا  .بودماژور  فورس

دل به  و...(  مقتض  یعموم  یها مقام  میتصم  ر یتأث  لیانفساخ  و  بود  آن  رابط  ی بر    ۀ است 
طر  یقرارداد از  همابدیمداومت    لیتعد  ایمذاکره    قیبدواً  به  نظام  ،لیدل  نی.    ی ها اکثر 

  ۀ مهم ثبات و حفظ رابط   ۀجامع دو مؤلف  لیسبب که تعد  نی به ا  یتیوضع  نیدر چن  یحقوق
قرارداد   لینارواست، بر رجحان تعد یو لزوم توجه به جهات و جبران ضررها یقرارداد

بر فسخ و    لیتعد  یضمانت اجرا  پس،  .(Ahmadpour, 2005, p. 3 & 33)  دارند  دی تأک
ثبات    واراده    ت یبا اصل حاکم  ییو همسو  ی قرارداد  اتی با مقتض  و  دارد  حیانفساخ ترج

د  سازگارتر  یقرارداد عبارت  به  ا  گر،یاست.  قرارداد    نیاز  که   ۀ اراد  عمال ا  بسترجهت 
و    نیطرف شرا  ترستهیشا  ۀمواجه است  ن  یناش  طیبا  ثالث  اقتدار    به   توجه  یاقتضا   زیاز 

متعامل   ۀ مذاکر  حق  مقدمتاًقرارداد    لیتعد  ،(Edwards, 2009, p. 696)  دارد  نیمطلوب 
  رابطه   اصل  کهنیا  یجا  به  و  شناسدیم  تیرا به رسم  دیجد  طیاراده بر شرا  عمال امجدد و  

  است   مبرهن  لذا،.  دارد  یحرج   تیوضع  رفع  و  اصالح  در  یسع  سازد،  مرتفع  اساس  از  را
تمسک    د،ی جد  طیمفاد قرارداد متناسب با شرا  ل یمجدد و تعد  ۀ مذاکر  امکان  وجود  با   که

آخر قرارداد  انحالل  نتا  نهیگز  نیبه  رابط  یماهو  جی از  سرنوشت  بر    ی قرارداد   ۀمترتب 
به هنگام انعقاد قرارداد مطرح نباشد،   لیتعد ینیبشی حالت، چنانچه پ نیدر ا خواهد بود.
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مأذون از    ای  شدهنیی)تعباواسطه و به دخالت ثالث    لیتعد  ای  واسطهیبو    میمستق  لیتعد
  ی مبتن  ریی تغ  طبع، لبا  و (  272، ص  1394  ،یگدلی)ب  یقرارداد  لیتعد  ج یانواع را  از(  نیطرف

 . استعام(  ی معنا)به یقانون  لیتعد ینوع   ،یعموم ی نهادها میبر تصم
  ی باالدست   و  یقهر   اقدامات  از   ی ناش  تحوالت   اثر   در  قرارداد  د یتمد  و  ق یتعل  باب  در

  ت یو موقع  گاهیجا  یاز جهت تساو  ریضمانت اجرا و تدب  نیاگرچه ا  ، ناگفته نماند  زین
سرنوشت تعهد    ق،یو موعد تعل  طیبودن شرانینامع  لیحائز توجه است، لکن به دل  نیطرف

.  کندیمتعهد را زائل  ییو کارا یارزشمند یو در موارد سازد یمرو معلق را با ابهام روبه
را سلب و    نیطرف  ی متأخر از سو  طیشرا  عمال اامکان    زیموعد قرارداد ن   دی تمد  ن،یهمچن

متناسب    یبر روزآور  یمبن  ینیو تضم  کندیم همان مفاد سابق    رشیرا مکلف به پذ   شانیا
شرا نمون  د یجد  طیبا  ندارد.  همراه  ا  ۀبه  م   تیوضع  ن یبارز  و    توانیرا  تعهدات  در 

مبارزه با    یمل   تادس  ماتیتصم  رویکرونا و پ  یماریاز ب  یاشاره نمود که ناش   ییقراردادها
لکن    .شد  دی تمد  ینیبه مدت مع  امالک  ۀاجار  یقراردادها ازجمله قراردادها  یکرونا برخ

  ی و سرنوشت به مراودات شخص  یمجدد منتف  دی تمد  ،یماریب  نیا  شرفتیتداوم و پ  لیبه دل
العاده  فوق  ای  یاضطرار   طی قرارداد در شرا  دی ند تمدهرچ  گر،ی. به عبارت ددیگردموکول  

به    یاضطرار   طیدارد، اما رافع شرا  یدر پ  ـ ترفیطرف ضع  یبرا  خصوصاً ـرا    ی مواهب
به حالت سابق    نیطرف  طیو شرا  ستیننحو کامل   اعاده  دست  ا یرا  کم حالت متعارف 

و چنانچه    بود  نخواهدمبرا    یکاست  نیاز ا  زین  یتعهدات قرارداد   یاجرا  قی. تعلدهدینم
بالت  باعث  شود،  مواجه  اطاله  با  آن  ا  نیطرف  یفیکلموعد  شد.    نی در  خواهد  خصوص 

  ی اعتماد چندان قابل  یاثر راهبرد  ن،یگزی دو عنوان جا  نیکن بودن امُسَرغم شبهبه  ن،یبنابرا
  سه یمقاو در    ستین دو مترتب    نیبر ا  یقرارداد   ۀ حاکم بر رابط  طیشرا  ع یجم  تی رعا  یبرا

 همراه است. ییهاقرارداد با چالش لیچون تعد ییبا نهادها
در   ایاست که آ  وارد  پرسش  نیقرارداد ا  لیدر رابطه با تعد  ر،یبه مالحظات اخ  بنا

  آن   از  ییهابخش  و  ت یکل  ا یبه نحو سابق برقرار است    مفاد قرارداد  ل،ی تعد  رش ی حالت پذ 
  ی بستگ  نیطرف  ۀمذاکر  و  مراوده  به  امر  نیا  حدود  و  زانیم  است  یهی بد  است؟  رییتغ  قابل

  ث، یح  نیخواهد بود. از ا  دیجد  طیشرا  رشیتوافق مجدد بر پذ   ۀدارد و منوط به نحو
مجدد    یتراض  یبرا  هیدوسو  ۀمراود  طرف  دو  هر   توسط   دی جد  طیاشر   عمال ا  ۀچون الزم 
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بر    دیتا توافق جد  شود  مذاکره  ،مورد  حسب  ،دیجد  اقتضائات  و  لوازم  ۀدربار  دی بااست،  
نجات قرارداد    یبرا  ینیصورت، تضم  نیا  ری . در غشودآن محقق    لیتعد  و  بار  یقرارداد قبل

 بست وجود ندارد.  از بن

 ی باالدست ماتیتصم از قرارداد ی ریاثرپذ  شناخت   ی ارهایمع   و ط یشرا: سوم  بند
آن مؤثر   یبر قرارداد و اجرا ی نحوبه یرونیب و یدفراقراردا یها میتصم  کهنیا  یبرا

در    رییضرورت که تغ  نیدر کنار ابرخوردار باشد.    یی هاو مالک  ط یاز شرا  دی واقع شود، با
بودن مرجع    دارتیمستلزم صالح  یو عموم   یاز اعمال ادار   یناش  یخصوص  یقراردادها

تصم قرارداد  میصدور  بر  اثرگذار  ن یتریهیبد  عنوان به  ،مؤثر  بر قراردادها  ی لوازم    ی آن 
  ۀ است که به حوز  یقانون   ۀمترتب بر مرتب  ییاز سو  یصالحیذ   نیاست و ا  ،یخصوص

تشر  ملکردع تصم  فات ی و  آن  مغا  میاتخاذ  جهت  اصل    نداشتنرتی از  و  قانون  با 
مقام  نداشتنتیصالح و    یی شناسا  یبرا  ارهایمع  ۀعمد  گردد،یبازم   یعموم  یها نهادها 
 : از ند اعبارت یعموم  یها مقام میتصم ازقرارداد   یر یاثرپذ 

 بودن یلیتکم   ای  یامر  ۀ سنج ( الف

  ۀ دست  از  تخلف  که  ینحو به   حکم  و  حق  به  یاسالم  فقه  در  یوضع  احکام  کیتفک
 ،1  ج،  1393  همکاران،  و  داماد   )محقق  شودیدوم ممنوع دانسته م  ۀدست  ازو    زی نخست جا

  ازاست.  یلیتکم ایاحکام و قواعد به آمره  یحقوق کیتفک یاگونه(، 68- 66و  252ص 
  منافع   و  ی اجتماع  مصالح  به   متعلق  که  شودیم  اطالق  یاقاعده  به  ی امر  ۀ قاعد  ،جهت  نیا

  ی عموم  نظم  به  مربوط  قواعد.  کنند  توافق  آن  برخالف  توانندینم  اشخاص  و  است  یعموم
  ی قواعد   به  یل یتکم  ۀقاعد  مقابل،. در  دیآیم  شماربه    یقواعد امر  ۀزمر  در  حسنه  اخالق  و

  حفظ ر  منظوبه  شانیا  ۀاراد  و  اشخاص  مصالح  ریتفس  ای  لیتکم  به  مربوط  که  شودیم  گفته
  ی صورت   در  لذا،.  ستین  ریناپذتخلف  ۀقاعد  جادیا  آن  وضع  از  هدف  و  ستهاآن  منافع
  باشد  نداشته  نیقوان  با  یمخالفت  ای   باشد  نشده  توافق  هاآن   برخالف  که  هستند  جرااال الزم

ص  1387  ،یلنگرود  یجعفر  ؛58ص    ،2  ج،  1396  ،ییصفا)  ان، ی کاتوز  ؛215- 214، 
 .(156- 149، ص  1، ج  1395

  مات یقرارداد از تصم  ی ری اثرپذ   زییتم  یبرا   یمناسب  ۀسنج  ثیح  نیاز ا  موردنظر  مالک
  ی رقرارداد یغ  یاقتضا   به  یعموم   یو نهادها  یاست که اغلب مقامات ادار  یعموم  یها مقام
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(  23-21ص    ،1387  ،یانصار)  یعموم  خدمات  و  یادار   یها تیصالح  یدهسازمان  بودن
  غالب   ی خصوص  ۀبر اراد  اعمال مدنظر خود را   ،یتیحاکم  ای   یادار   ت یموقع  فراخوربهو  

به استناد   ن،ی. بنابراشناسندیم  تیآن را واجد حج  ،ینظم عموم  ۀمقول  به  مستند  و  دانسته
  مات یاز تصم  یخصوص  ۀاراد  ت یتبع  توان یم  گر،یکدیاز    یل یو تکم  یامر   ۀدو قاعد  ک یتفک

وارد را منصرف    میتصم  ای  عنه را بر آن مترتب ساخترا احراز و آثار مبحوثٌ  یباالدست
  ن یدر ا  .کرد  قلمداد  یعموم  ی هامقام  میتصمقرارداد از    یر یاثرپذ   ی ارهایو مع  ط یاز شرا
از الفاظ و عبارات، قرائن و اوضاع و احوال،    نیاراده و مطلوب طرف  کشف  چونراستا،  

  آثار   و  دارد رجحان    یر یناپذ و انعطاف  یر یگبر سخت  یر یتفس  نیقوان  ا یعرف و عادت  
  ی برا   ی لیتکم  ا ی  ی، رجوع به مالک امر خواهد داشترا به همراه    یتر مطلوب  یصاداقت

 روشی پ  راردادسرنوشت ق   رابطه  نیا  در  یاتخاذ  ماتیتصم  ای  قرارداد  مفاد  و  ودیق   شناخت
و قصد    اراده  یکه از جهات مهم احراز مالک مذکور، توجه به اصل آزاد   سازدیم  ری را متغ

معبه  ،مشترک غ   اریعنوان  اصل  )جعفر   یرامر یاستخراج  است  قانون    ، یلنگرود  یبودن 
ا  .(50- 48ص    ،3، ج  1395  ان،ی کاتوز؛  29-28، ص  1387   ۀ چون ضابط  ،جهت  نیاز 

با حقوق    یبودن در حقوق خصوص  یلیتکم  ای   ی)اصل و خالف( احراز امر  در تضاد 
  رات یی تغ  بودنیلیتکم  ا ی  یامر   به   قائل  توانینم  عام   و  کسانی  داللت   به  ،است  یعموم

و   قرائنحسب    ،است  یبر قرارداد بود و مقتض  یدولت  و  یعموم   یها مقام  میاز تصم  یناش
تقن بنا به مصداق ارز  یاتخاذ  میاثر تصم  ،ینیمقومات    ی ا نهیچنانچه قر. لذا،  کرد  یابیرا 

  ی تراض  تی رعا  یابزارها   دی با  ،حاکم وجود داشته باشد  یها میتصمبودن  یلیبر تکم  یمبن
  ی که اغلب مقررات حقوق عموم   ثی ح  نیاما از ا  .دانست  فراهم  را  یقبل  قرار  به  یقرارداد

  ی ونهمتأثر از امر  یالحق اشخاص موضوع حقوق خصوص  ا یسابق    ۀآمره دارد، اراد  ۀوجه
  ق ی مشترک از طر  یتوافقدرصدد    دیبا  نیصورت، طرف  نیاست و در ا  یمقامات باالدست

  ن یتأممنافع و    عییتض  ایاز زوال رابطه    یر یجلوگ  منظوربه  ل یتعد  و  مذاکرهچون    یینهادها
 .ندیبرآ خود حقوق

 مقررات   و ن یقوان نشدن ماسبق هب عطف اری مع( ب
  تباع االالزم  وبه بعد حاکم    بی از زمان تصو  ن یقوان  نده،یاثر قانون در آ  ی اقتضا  به

. شودینم  موضوعجرا شدن انجام گرفته است مشمول  اال از الزم  ش یکه پ   ی شده و اعمال
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و    10و مواد    یقانون مدن  4  ۀکه ماد  ندیگویم  نیماسبق نشدن قواناصل را عطف به  نیا
  و   یاصول حقوق بشر  ۀزمر  در  ال حنیعدارد و در  دیبر آن تأک  یمجازات اسالم قانون 11

پا  یکی آزاد  وقانون    تیحاکم  یهاهیاز  به حقوق و    رود یم  شماربه  یفرد  یهایالتزام 
  . (185-180و    230-229ص    ،1  ج،  1392  ،یلیاردب  ؛174ص    ،1389  ،ی)هداوند و مشهد

و   ی تعادل قرارداد  حفظ  که   ث یح  ن یاز ا  و مقررات  نیماسبق نشدن قوانهعطف ب  اریمع
،  1394  ،یگدلی)بباشد    می و مضار عقد تابع قانون قد  منافع  کندیماقتضا    یجمع  عدالت

 طیدر شرا  ر ییاحراز تغ  یبرا   یمناسب  ۀمؤلف(،  74ص    ،3، ج  1395  ان،یکاتوز  ؛348ص  
تصم سبب  به  باالدست  یفراقرارداد  ماتیقرارداد  و    یو  مصوبات  اثر  اصواًل  که  است 

خالف    بهنسبت  یکه مقررات خاص  یموارد   از  ریغاست و    ندهیمدنظر ناظر به آ  ماتیتصم
  از مراودات    یر یپذ اثر  یبرا  یابزار   را  یعموم  یها مقام  اریاخت  دیآن اتخاذ شده باشد، نبا

که از قبل مأذون   ی درمو در جز  ی ادار مقام  گر، ید عبارت  به . کرد قلمداد  شدهاتخاذ ش یپ
  ردادن یتأث  یبرا  یاریاخت  و  حق  ،است  کرده  لحاظحقوق افراد    ن یتأم  یبرا  زین   یبیترت   و  بوده
العاده و  فوق طیبه شرا  محدود فقطامکان   ن یا  ن،یبنابرا  1.ندارد   مقررات  و  نیقوان  یی قهقرا

  اعالم   صراحتاً  دی با  مورد  حسب  که  است(  ی)مترتب بر نفع و مصالح عموم موارد خاص  
مأذون    صالحیمراجع ذ  ای گذار  قانون  ۀاعالم مختص اراد  ن یا  ازآنجاکه  پس، .  باشد  شده

مرتبط    ی حقوق  ات یقانون و ضرور  ت یبه حاکم  یبندیآن پا  رش ی پذ   ۀالزم   ،از جانب اوست
 .ستیمقصود و منظور ما ن نی از ا  شیب ۀکه اشار خواهد بود

 قرارداد ۀحوز  ای  نهیزم  بودن  یعموم ۀجنب واجد  ای  متشکل ( ج
نوشتار است،   نیمدنظر ا ی منصرف از قراردادها یو دولت ی ادار  یقراردادها   هرچند

هر صورت    در  م،یبدان  یخصوص   یرا حاکم بر قراردادها   یاتخاذ  مات یتصم  که نیا  ی برا
و    از  برگرفته  ینحو به  و  یدادارفراقر  دیبا زباشد  (یباالدست)  یعموم   ینهاد مقام    رای. 

تعارض حقوق خصوص اصل   و  است  یبا حقوق عموم  یموضوع حاضر محل    ی عامل 
بر امر    یتیمو حاک  یتقدم امر عموم  ن،یبر قرارداد و توافق طرف  میتصم  عمال او    رشی پذ 

  ن ی مبنا که قوان ن یو توجه به ا نسبت نیا  به نظر امعان  با. خواهد بود یخصوصو  یتصد 
فرد    ۀ اراد  ی آزاد  لذا   ،کنندیم   یزندگ  یدر حالت اجتماع  است که  ی ناظر به افراد  یحقوق
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اجتماع حالت    ا ی متشکل    مالک  ،(28-27، ص  1387  ،یلنگرود  ی)جعفراست    یتابع 
 خالصه نمود:  لیذ یهادر گزاره دیقرارداد را با ۀحوز ای  نهیبودن زم یعموم  ۀواجد جنب

  به   یعموم  مراجع  عمل  میتقس  در  ی عموم  اقتدار  از   استفاده  ار یمع  به  توجه  با  .1
استوارسنگر   ی)امام  یتصد  ای  یتیحاکم   است   یمقتض(،  33-32ص    ،1، ج  1390  ،یو 
در تقارن با    ایباشد    زین  یعموم   یناظر به امر  ینحوبه  یخصوص   قرارداد  بر  مترتب  ابعاد
آ  به  یخدمات عموم  ۀارائ  یراستا  در  یتیحاکم  فیوظا   موضوع   مثال،  یبرا.  دیحساب 

  ی ورود مقامات عموم   یبر آن اقتضا  یمبتن  ۀباشد که معامل  یمهم و اساس   ییکاال   قراردادْ
  ر یتأثطال تحت  ۀ کنندهیزرگر با ته  ک یچنانچه قرارداد    ،مثالً. دینما  هیتوج  و  باشد را داشته  
و فروش طال    دیخر  یبراسقف    نییتع  ا ی  یگذار متیق  بهطال باشد و دولت    متینوسان ق
 ا ی.  دهدیقرار م  ری را تحت تأث  نیطرف  یتوافق و قرارداد قبل  میتصم  نیقطعاً ا  ،کند  مبادرت

 کهآن    امثال و    کی الکترون  ای  یمرتبط با ارز و سکه، لوازم خانگ  یهاقراردادها و توافق
و   یمقطع  یهااستیممکن است متأثر از اقدامات و س دارد ارتباطدالر   متیبا ق ماًیمستق

  ا ی (  یمال  یبازارها   لی)از قب  یساختارمتشکل و    ،یعموم  یهاحوزه  .2  دولت باشد.  یآن
اثرپذ   است   ی موارد  نیبارزتر  از  یو صنف  ی احرفه  یها تیفعال توافق و    ی ری که مستعد 

ها  حوزه  نیدر ا  تینوع فعال  رای. زباشدیم  یعموم  یهامقام  میتصماز    یمراودات خصوص 
مقررات  ر یناگز فور  یگذار از  بعضاً  و  ا  ی روزآمد  از    ن یقوان  موازاتبه  ث،یح  ن یاست. 

تابعان بورس، بانک  نفعاال   جمله )از  بازارها   نیا   فعاالن  رفتارمصوب پارلمان،    مه،ی، بو 
عموماً  یاحرفه  یها ونیفدراس  و  اصناف   ،یسازیخصوص که    یمقررات   از   متأثر(  است 

  ی خصوص  مراودات  یروی پ  ها،تی تبع  نیا  از  یکی  لذا،.  کنندیم  بازارها اتخاذ  نیمقامات ا
 .بود خواهد رالوضعی اخ مقررات از

  از   متأخر  یقهر  راتییتغ  با  بودنیاجبار  و  لزوم  اصل  تعارض  محرزبودن(  د
 قرارداد 
ناش  نیا  به آثار  و  تعهدات  اراده منشأ  آن است )جعفر  یاقتضا که    ، ی لنگرود  یاز 
  ی و ضرورت حفظ ثبات و استحکام روابط حقوق  یحقوق  تی امن(،  20- 19، ص  1387

م عقد   کندیداللت  مبتن  یکه  پ  یکه  محاسب  ینیبشیبر  باشد  الزام  است  نیطرف  ۀو  آور 
مقابل،  29- 28، ص  1394  ،یگدلی)ب در  قهر   ماتیتصم(.  اقدامات  باالدست  یو  به    ی و 
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و باعث  منجر بر آن  یقرارداد و تعهدات مبتن یبودن اجرا یخدشه در اصل لزوم و اجبار
تعهد    یبه امتناع از اجرا  یعموم   یهامقام  میاز تصم  یبه تأس  نیاز طرف  کیهر  شودیم

  شرط   یتعارضو    ارنتق   نی از چن  ی عسروحرج ناش  جهت،  نیا  از.  ورزندمبادرت    شیخو
  ی در صورت  ییاز سو  را،ی. زاست  یباالدست  ماتیقرارداد از تصم  یری اثرپذ   یبرا   یگرید

متوسل    یقانون  ۀبه مقامات صالح  تواندیتعهد سر باز زند، متعهدٌله م   یفا یکه متعهد از ا
  خالتد  گر،یاز طرف د  و  کند مطالبه    راتعهد و جبران خسارت    یو الزام او به اجرا  شود
  ا ی  صال ی و موجب است شودیم منجر قرارداد  طیدر شرا رییبه تغ ینحو به ی عموم  یها مقام

تقارن مورداشاره از جوانب    ن،یاز آنان است. بنابرا  یکی  ای  نیطرف  یآن برا  یاجرا   یدشوار
تعارض    ی دو مقوله نوع  نی اقتضاست که تقابل ا  نیبه هم  .است   یا دهیپد  ن یچن  ی ریگشکل

حل نسبت    و  است  یعموم  یها و مقام  نهادها  میتصمو    ی اشخاص خصوص  ۀاراد  انیم
 .باشدیم شده مطرح یارها ی مع ۀیکلاحراز  و تیدو مستلزم رعا نیا انیم

 گیری جهی نت
  قراردادها   ن یا  ت یتبع  و  یخصوص   اشخاص  نیمابیف  یقراردادها  بر   اراده  حکومت  وجود  با
دخالت اشخاص ثالث   بودنییاستثنا رغمبه و یمدن حقوق  در معامالت یعموم  قواعد از

در خارج از   گرانیدافعال و اعمال    یگاه  ،یموضوع حقوق خصوص  یدر روابط حقوق
  یی دهایترد  با  نیطرف  یآن را برا  یاجرا   و  شودیم  منجرقرارداد    طیدر شرا  رییتغ  بهرابطه  
  ی و رفتارها  ماتیاز تصم  یناش شدهحادث راتیی تغ کهنی ا ث،ی ح نیا از . سازدیممواجه 

آثار آن بر توافقات موجود چگونه باشد، محل بحث و    وباشد    داشته  یت یچه ماه  گرانید
قرارداد مترتب    طیدر شرا  ی باالدست  ماتیاز تصم  یناش  رییتغ  ،نوشتار  نیا  دراست.    یبررس

  با مقوله،    نیاز ا  یقیمفهوم و مصاد  انیضمن ب  و  شده  لی تحل  یعموم   یها مقام  ۀبر اراد
  ، تعهد ثالثقرارداد،    لیمثل تعد  یینهادها  ثیآن از ح  ییبه امکان ترتب و شناسا  نظرامعان

)هاردش  اوضاع  ر ییتغ  و  نشدهینیبشی پ  حوادث احوال    ت یوضع(،  ماژورفورسو    پیو 
با توجه به تفوق و    تاً یو نها  ،یابی ارز  قرارداد  بطالن  ا یصحت    یمجار   از   ی رات ییتغ  نیچن

  ارجح بر انحالل    تداوم قرارداد،    طیاز شرا  تیحما  ات یمقتض  بر   یمبتن  یاقتصاد   ییکارآ
شد ا  علتبه    و  مراتب  به  بنا.  دانسته  شرا  تیوضع  نیقرابت  دکترراجع  طیبا    ن یبه 

اجرایرعملیغ به  یشدن  غ  یحصول سخت  ۀواسطقرارداد  و  به    رقابلینامتعارف  انتساب 
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  ی نمود   ای   لیتعد  یبرا  یابزار   ،حسب مورد  ،را  یرات ییتغ  نیچن  دی با  مکاناالیحت  ن،یطرف
  شود یم یمنتفتعهدات  یکه اجرا  یموارد در فقط و کرد یمعرف  یو دشوار  پیاز هاردش

  ۀ قو  به  ،باشند  کرده  حی ماژور تصردر حکم فورس  رادولت و عمل حاکم    اقدام  نیطرف  ای
  که نیا  به  مفروض  ن،یبنابرا.  شد  قائل  ی عموم  یها مقام  میتصماز    یناش  ر ییتغ  بودنِقاهره  
اجرا   ایتعذر   ن  یتعسر  مطلق  ح  ستیقرارداد  )از  قرارداد  نوع  حسب    ا یمستمر    ثیو 

حسب    یحقوق  یها نظام  است،   متفاوت(  بودنمشخصنا  ای   مشخصزمان    با  ،نامستمر
  ل یتعد  ایقرارداد    شدنمیعق  پ،یماژور، هاردش قانون، فورس  فی از تکل  یناش  الزام  بهمورد  

  ک ی هر  اتخاذ  مجموع،  در.  ند اقائل  یدولت ـ یعموم  یهامقام  میتصم  از  حاصل  ر ییتغقرارداد  
  ش یاما آنچه ب  ،شودیاحراز م  یتعهد   ۀرابط  بر  حاکم  احوال   و  ضاعاو  به  بنا  مراتب  نیا  از

افراد اقتضا    ۀاراد  تیو حاکم  یاز آزاد  تیاست که حما  نیدارد ا  تیاهم  یز یاز هر چ
کم  دست ابد،ییکاهش نم  ی اگر ابزارها و آثار دخالت دولت در روابط قرارداد  که کند یم
  ی عموم  یها مقام  و  هادولت  اقتدار  از  یناش  دخالت   وشود    نهاده ارج    تی نحسن  با  اراده  دیبا

 .نشود یمنته   نیمتعامل مقصود و مطلوب  از گرفتنفاصله  ای انحالل  به مکاناالیحت

 منابع 

 . وسومیس چاپ ،زانیم نشر: تهران .1 ج ،یعموم یجزا حقوق(.  1392) یمحمدعل ،یلیاردب

  چاپ   ،زانیم  نشر:  تهران  .1  جلد  ،یادار  حقوق(.  1390)  کورش  ،یاستوارسنگرمحمد و    ،یامام
 . چهاردهم

  چاپ   ،زانیم  نشر:  تهران  .2  جلد  ،یادار  حقوق(.  1393)  کورش  ،یاستوارسنگرمحمد و    ،یامام
 .دوم

 .چهارم  چاپ ،حقوقدان نشر: تهران .یادار یقراردادها حقوق  اتیکل(. 1387) اهللیول ،یانصار

  صادق   امام  دانشگاه  انتشارات:  تهران  . قراردادها  و  تعهدات  حقوق(.  1390)  دیحم  ،یاحمد  یبهرام
 (. ع)

 . چهارم  چاپ ،زانیم نشر: تهران .قرارداد لیتعد(. 1394) دیسع ،یگدلیب

  چاپ   ،دانش  گنج:  تهران  .یمدن   حقوق  در  اراده  ریتأث(.  1387محمدجعفر )  ،یلنگرود  یجعفر
 .دوم

 .چهارم چاپ ،دانش گنج : تهران .تعهدات حقوق(. 1389محمدجعفر ) ،یلنگرود یجعفر
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در    میتنظ  کردی(. »تعامل دولت و بازار و رو1386)  افسانه  ،یعیشفو    نیالددشمسیس  ،ینیحس

  ی ها است یها و سپژوهش  .«یقانون اساس  44اصل    یکل  یها است ی در س  یتأمل  ران؛یاقتصاد ا
 . 60-25 ص، 43 ۀشمار ،یاقتصاد

نهاد1382)  محسن،  یرنان اصالحات  در  دولت  »نقش  طر   ی(.  و   .«یگذارقانون  قیاز  مجلس 
 .30-13، ص 39 ۀشمار ،پژوهش

هنجارها    ت یمشروع   یمبان  ؛ییکرونا  ی فقه  یحقوق   ی(. »هنجارها1399)  نیحسصرّاف،    یی مایس
  ، حقوق و کرونا  ۀنامژهی، و 23  ۀدور  ، یحقوق  قاتیتحق  ۀمجل  . «هنجارسازان  ی و خاستگاه قانون

 .180-163 ص

»مقا1392)  دیناه  ،یو صفر  نیالدالهامدیس  ،یفیشر فورس  پ یهاردش  هینظر  سهی(.  در و  ماژور 
قراردادها حقوق  قراردادها  ،یبازرگان   یاصول  حقوق  ا  ییاروپا  یاصول  حقوق   . ران«یو 

 .127-107، ص 4 ۀ، شمار17 ۀدور ،یقیحقوق تطب یهاپژوهش

 .چهارم چاپ ،مجد انتشارات: تهران .3 ج ،تعهدات و قراردادها آثار(. 1389) یمهد ،یدیشه

 .سوم چاپ ،زانیم نشر:  تهران .قرارداد طیشرا در رییتغ(. 1390محمدحسن ) ،مقدم یصادق

  چاپ   ،زانیم  نشر:  تهران  . 2  ج  ،یمدن  حقوق  یمقدمات  دوره(.  1396)  نیدحسیس  ،ییصفا
 . وهفتمست یب

خداداد  دیمج  ،یغمام اجرا1394)  نی حس  ،یو  »دشوارشدن  آن  ی(.  اثر  و    ۀ فصلنام  «،قرارداد 
 .642-623ص ، 4 ۀ، شمار45 ۀدور ،یمطالعات حقوق خصوص

  چاپ   ،زانیم  نشر:  تهران  .یاساس  حقوق  یهاستهی با(.  1385)  دابوالفضلیس  ،یپناهعت یشر   یقاض
 . وششمست یب

تطب»(.  1399)  لی جل  ،یقنوات   حقوق   .«بر تعهدات  "19  دی کوو"  روسیکرونا و  ریتأث  یقیمطالعه 
 . 46-1 ص، 64 ۀشمار ،یاسالم

  چاپ   ، انتشار  ی سهام  شرکت:  تهران  .1  جلد  ،قراردادها  یعموم  قواعد(.  1395ناصر )  ان،ی کاتوز

 .زدهمیس

  ، انتشار  یسهام  شرکت :  تهران  .4و    3  جلد  ،قراردادها  یعموم  قواعد(.  1395)  ناصر  ان،ی کاتوز
 .دهمچاپ 

نقد کتاب فقه    ۀ فصلنام  .افزارها«(. »حقوق معامالت بورس در چنبره نرم1394کوروش )  ،یانی کاو
 .105-99، ص 1 ۀ، شمارو حقوق



 1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                            قوق قراردادها و فناوریدوفصلنامۀ ح

28 

  تهران،   .یاسالم  حقوق   در  التزامات   و   شروط  یعموم  هینظر(.  1395)  یدمصطفیس   داماد،  محقق

 .چهارم  چاپ ،یاسالم علوم نشر مرکز

 م یابراه  ،پورفردیعبدو    دحسنیس  ، یریشب  یوحدت  ل،ی جل  ،یقنوات  ،یدمصطفیس   ،داماد  محقق
 .ششم چاپ ،سمت  انتشارات: تهران .1 ج ،هیامام فقه در قراردادها  حقوق(. 1393)

اصول UNIDROIT-  (1385  .)-یخصوص  حقوق  کردن  کنواخت ی  یالمللنیب  مؤسسه
چاپ    ،تهران: شهر دانش  .و فرهاد امام  یترجمه بهروز اخالق  ،یالمللنیب  یتجار  یقراردادها

 .دوم

ال  شدن قرارداد در حقوق کامن  میعق  نیبر دکتر  ی(. »تأمل1395)  یمهد  ،تلبااحمد و    ،رادیمنؤ م
مقا فورس  ۀسیو  با  قراردادهاآن  اصول  در  ا  یالمللنیب  یتجار  یماژور  حقوق   . ران«یو 
 .625-611 ص ،4 ۀ، شمار46 ۀدور ،یمطالعات حقوق خصوص  ۀمفصلنا

»مس1399)  نینسر  مهرا، قربان  تیولئ (.  خسارت  جبران  در    قات یتحق  ۀمجل.  «کرونا  انی دولت 
 . 161- 143 ص ،حقوق و کرونا ۀنامژهی، و23 ۀدور ،یحقوق

  . یادار  عدالت   وانید  آراء  پرتو   در  یادار  حقوق  اصول(.  1389)   یعل  ،یمشهدو    یمهد  هداوند،
 . یتهران: انتشارات خرسند
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Evaluation of Change in Contract Conditions in Terms 

of Public and Governmental Official’s Decision 
 

Mohammad Sadeghi1 

 

Abstract 

Expressing aspects of the conflict between the decision of public and governmental 

officials and bilateral agreements is not always limited and does not lead to the 

supremacy of public law over private law and, as the case may be, requires case 

attention. This subject is important not only in terms of supremacy of the public affairs 

on private law but also in terms of the nature and effect of the contracts. This article 

examines and explains the nature of public-government officials’ decisions and their 

impact on private contracts. In this line, generally adopted decisions, regulations, 

policies, and circular letters have been issued beyond private will. Moreover, its 

observance is in some way binding on the parties to the contract, and at the same time, 

the implementation of the contract is affected by it. The type and content of the 

decision can take on a different nature and ultimately impact the contract. Therefore, 

the nature of the subject must be reviewed in terms of institutions and other 

dimensions and, finally, its effects on contracts to be considered. The considerations 

will conclude that since the decision of public officials in some cases is based on law, 

regulation or implication if the parties did not consider this title (government action 

and ruling action) as force majeure, depending on the approach of legal systems - And 

in line with the principle of Stability in Contracts- it should be identified in terms of 

contract modification, third party obligation (legal obligation), change of 

circumstances (Hardship or Frustration of contract), and to respect the will in good 

faith of individuals The contract was dissolved only in the absence of any of the 

required items. 

Keywords:  Dominion of Will, Change of Circumstances, Performance of contract, 

Modification of  contract, Force Majeure, Hardship, institutions and public officials, 

Frustration of contract 
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