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  بيني در حقوق نوين فرانسه  شي عدم پيةتحليلي بر نظر
 و جايگاه آن در حقوق ايران

  
   عباس ميرشكاري

استاديار گروه حقوق خصوصي و اسالمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
  تهران

  مصطفي هراتي 
  دكتري حقوق خصوصي از دانشگاه مونپليه فرانسهةآموخت دانش

  
   دهيچك

خي سپري ي را از نگاه تاري در حقوق فرانسه سيري تحوليبيني با خاستگاهشيعدم پنظرية      
ن يطرف. دهد قرار ميمدنظر را ياين نظريه تغيير شرايط و اوضاع و احوال قرارداد. كرده است
نمايند و اين نكته ي گرفتن كلية امور مرتبط با موضوع عقد اعالم اراده مدر نظرقرارداد با 

كنندة حال حاضر قرارداد را مورد توجه قرار دهند، تنها شرايط احاطهاست كه نه آنان مدنظر
ز رصد ي را ني را نيز مدنظر داشته باشند و تغيير و تحوالت احتمالنگريندهي آيبلكه نوع

واسطة وقوع رويدادهاي غيرقابل  تعهدات بهيبا وجود اين، ممكن است روند اجرا. كنند مي
 تعهدات ياجرا: ت، دو حالت قابل تصور استين وضعيدر ا. برو شودبيني با مشكل روپيش

عنوان فورس قسم اول را به.  همراه باشدي گزافيهاي مالا اجرا با هزينهيرممكن باشد يعمالً غ
شناسند كه در حالت اخير مذاكره براي  بيني ميماژور و قسم دوم را تحت نظرية عدم پيش

ر حقوق فرانسه سرانجام يپس از اصالحات اخ. شود  ارائه ميعنوان راهكارتعديل قرارداد به
در حقوق . پذيرد ا انحالل را مييل ي امكان تعدينهايت به قاضيقانونگذار با اعطاي قدرت ب

كجانبه در عقود يهاي  گرفتن سازوكار تعديل پس از اعمال تحريمدر نظرايران ضرورت 
ماري كرونا بيشتر احساس يب ماننداز عوامل مختلف  متأثر يد اقتصاديا نوسانات شديالمللي بين
ه در حقوق فرانسه و سپس ين نظريت ايتا ابتدا ماهاست  شده ين پژوهش سعيدر ا. شودمي

 . ل شوديامكان اعمال آن در نظام حقوقي ايران  بررسي و تحل
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  دمهمق .1

و كنند  ميبررسي  را ر زمان انعقاد قراردادحاكم داوضاع و احوال ،  انعقاد قراردادپيش ازطرفين 
ه حال، در صورت تغيير اين اوضاع و احوال، آيا همچنان ملزم ب. رسندي متوافق آن به يبر مبنا

داد را توانند متناسب با شرايط تازه، تعديل قرار  آنكه مياجراي تعهدات خويش هستند يا
ت را ينخست، دو وضع ةدرجرسد در   مينظر به؟ در مقام پاسخ به اين پرسش، درخواست كنند

براي نمونه، پس از  باشد، ي و فوريقرارداد ممكن است آناجراي : ك كرديكديگر تفكيبايد از 
رغم تغيير  بهدر اين فرض، طبيعي است كه  .شودين منتقل ميانعقاد قرارداد، مالكيت عوض

در نقطة مقابل، . د تعهدات خود را در هر شرايطي اجرا كنندييط، هريك از طرفين، باشرا
.  اجرا شود از زماناي در برههآن مندرج در تعهدات قرار است قرارداد مستمر وجود دارد كه 

 در ، دارندمدنظرت ممكن است شرايطي كه هريك از طرفين در زمان انعقاد عقد ين وضعيدر ا
ط از موجبات ير شراييتغ، طبيعتاً. )Derroussin, 2007: 477(  مرور زمان تغيير كنداجرا و به روند
كه نوعي  بهنحو بنيادين است؛  بهست، لكن در مواردي تغييرات ي قرارداد نيت از اجرايمعاف
 گونه آن، ن وضعيتي تعادل اقتصادي قرارداديدر چن. سازد رو مي ه قرارداد را با مشكل روبياجرا

هاي گزافي   متحمل هزينهمتعهددار شده و   خدشهان انعقاد قرارداد، مدنظر طرفين بوده،كه در زم
گر قرارداد ي با شركت ديصنعتك شركت توليد كاالي يبراي مثال . منظور اجرا خواهد شد به

نفتي توليد هاي  وردهافر براساس موردنظر را كه ي كه كاالدوش ميو متعهد كند  ميمنعقد 
طرفين در موقع انعقاد قرارداد . دهدگر قرار يار شركت ديك سال در اختيت  ظرف مد،شودمي

ن يمت ايپس از مدتي ق. دهند قرار ميمدنظرنوسانات قيمت مواد اوليه را در شرايط قراردادي 
دكنندة نفت ي توليكي از كشورهاي از جنگ در ي ناشيواسطة بحران انرژ  بهي راهبرديكاال

نة ي در زمي هنگفتهاي  هزينهشود كه متعهد قرارداد دچارموجب ميابد و ي افزايش شديدي مي
رسد؛ تالش يدو راهكار به ذهن م اغلبدر چنين وضعيتي . شود قراردادموضوع  يد كااليتول

ق يا آنكه از طري، ي حقوقةمنظور رهايي از قرارداد و خاتمة رابط بهي راهيجوو در جهت جست
 :Ghestin, Jamin et Billiau, 2001( اعمال شود يدل اقتصادمنظور حفظ تعادادگاه راهكاري به

310( .  
 احوال قرارداد و راهكارهاي پيشنهادي  وتغيير شرايط و اوضاع در خصوصمسائل 

در هر دو موضوع، تعادل ميان عوضين . هايي دارد  در اين فرض، با بحث غبن شباهتشده ارائه
ه اين است كه غبن در زمان انعقاد عقد محقق با اين حال، نكت به هم خورده است، قرارداد

؛ )15: 1393،  و همكارانياصغر( شود و قانونگذار نوعي نگاه حمايتي از شخص مغبون دارد مي
.  استمدنظرريافتة پس از انعقاد قرارداد يي اصوالً اوضاع تغموضوع مورد بحث، در كه يدرحال

شود كه ا فرض ميياد موجود بوده است  هنگام انعقاد قرارديگر، تعادل اقتصاديعبارت د به
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 ديگر، مفهوم ياز سو. )Stoffel-Munck, 2016: 38(ك از طرفين مدعي خالف آن نيستند يهيچ
ايجاد  سببفورس ماژور .  از جهاتي داراي شباهت استموردنظرفرض  نيز بافورس ماژور 

ر شرايط و اوضاع و احوال تغييشود كه از اين نظر با  ميمدنظر طرفيناي در شرايط تحول پايه
 قرارداد در يشود كه اجرا با اين حال، تفاوت از اينجا آغاز مي.  وجه تشابه استي داراقرارداد

 است كه با تغيير وضعيت و يدر حالن ي، ااسترممكن يصورت تحقق فورس ماژور مطلقاً غ
همين تفاوت .  همچنان ممكن است،شود اه مي قرارداد، اگرچه با دشواري همريشرايط، اجرا

 ،)Pagnerre, 2016: 729(شود تا اين دو وضعيت، ضمانت اجراهاي متفاوت بيابند  سبب مي
در  د،اي پايان بخشيدن به قرارداد هستندنبال راهكاري بر به اغلب در فورس ماژور، كه يدرحال

ين  وجود دارد تا قرارداد همچنان حفظ شود و طرفييراهكارهافرض دشواري اجراي قرارداد، 
  . )Molfessis, 2105: 2393( ش باشندي خويمكلف به حفظ رابطة حقوق

شود، در  در برابر تغيير اوضاع و احوال قرارداد كه سبب دشواري اجراي آن ميبه هر روي، 
، اين نظريه، درصدد است در فرض تغيير اوضاع شده  ارائه ينيبيش عدم پيةنظرحقوق فرانسه، 

اين رو، براي شناسايي  پيش ةمقالدر . ر قرارداد را ترسيم كندو احوال، نظام حقوقي حاكم ب
 ،وم اين نظريهنظريه و آشنايي با آخرين تحوالت حقوق فرانسه در اين خصوص، ابتدا، مفه

  . شدتحليل خواهد بررسي و و در نهايت موضع حقوق ايران  رژيم حقوقي آنسپس 
  

 ينيبپيش عدم نظرية مفهوم. 2
طرفين مكلف به : كشانديقراردادها را به چالش مآور بودن  اصل الزامبيني،شينظرية عدم پ

ا شروط مقرر در عقد ي كه به حكم قانون ي مگر در موارد،اندرعايت تعهدات قراردادي خويش
م فرانسه، يدر قانون مدني قد. )Ghestin, Billiau, et Jamin, 2001: 50( از اجرا معاف شده باشند

آوري تعهدات  اين قانون به مسئلة الزام1193 و 1103حاضر مواد  و در حال 1134مادة 
اين  ةدربارن رأي خويش ي فرانسه در نخستيوان عالي، دين اصولي چنبراساس. اندپرداخته

اما در مقابل،  ،)Cour de cassation. Civ.6 mars 1876, DP1876.1.193(  آن  پرداخت ردنظريه، به 
جاب يا )390: 1399هراتي، (  و نظرية جهتحسن نيته اصل ن استدالل مطرح شده است كيا
ات قرارداد حفظ شود و يمراحل از حتمامي  قرارداد همواره در يكند كه تعادل اقتصاد يم

. دا كنديابد و در صورت تعذر، خاتمه پير ييبايد تغ ن ضرورتيقرارداد در صورت خدشه بر ا
ك سو متعهد مكلف به يم؛ از يديگر هستكيت متعارض با ين شرايط در برابر دو وضعيدر ا
ست، يط نير شرايي تغسبب ر تعهدات عقد بهييچ دادگاهي مجاز به تغيست  و ها تعهدات ياجرا

گر سو، ياز د. )Houtcieff , 2017: 450( م را عدالت و انصاف قرار داده باشديهرچند مبناي تصم
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ن ين منعقد شده و اين عوضي بيصاد تعادل اقتبراساسن موضوع قابل اشاره است كه قرارداد يا
  .)Rémy, 1987: 275(  طرفين بوده كه چنين توازني در تمام مراحل محفوظ باشدمدنظرموضوع 
ك تئوري تبيين، و اين هدف را يعنوان بيني را بهاند كه عدم پيش پردازان سعي داشته نظريه

ن قاعده در تعارض با اصل ي ااًظاهر اما ،عدالتي قراردادي شونديجاد بيدنبال كنند تا مانع ا
 ارتباط يبا اين حال، نبايد از نظر دور داشت كه از لحاظ اخالقآوري قراردادهاست؛  الزام
 اين نظريه به تحكيم اتفاقاًبندي به قول و تعهد وجود دارد و ين انصاف، عدالت و پايمي بيمستق

شرايط حاكم  كه يندي به قراردادرسد اصرار بر پايب  مينظر به چراكهكند،  اين ارتباط كمك مي
 Ghestin, Jamin et Billiau, 2001( تغيير كرده، خالف انصاف و عدالت باشد بر زمان انعقاد آن

 و تعادل يم حقوقيپذيري مفاهمفهوم اقتصادي قرارداد، بين انعطاف حيثهمچنين از ) 135:
حقوق  بر اين عالوه .)Fabre-magnan, 2016 :169( شود توجهي ايجاد مي شايان  رابطة ياقتصاد

زنده بودن . ابديق يد جامعه تطبيا باشد و بتواند در هر زمان با مقتضيات جديبايد دانشي پو
ك سو، ي راهكارهايي ارائه دهد كه از شده حادثكند كه مطابق با شرايط يجاب ميحقوق ا

 دشو تأمينز ين ني حقوق قراردادها حفظ شود و از سوي ديگر، منافع طرفياصول اساس
)Fages, 2016 :355( . دنظر در يآلمان، سوئيس و ايتاليا امكان تجد مانند يي كشورهازمينهدر اين

اش با حقوق ساير   لزوم هماهنگي حقوق داخليسبب قرارداد را پذيرفتند، فرانسه نيز، به
 ,Aynès( بيني فراهم كند عدم پيش ةنظري تالش كرد تا زمينه را براي پذيرش ييهاي اروپا دولت

Malaurie, Stoffel-Munck, 2020:235(در بندهاي بعد در اين باره بيشتر سخن گفته خواهد شد ،.  
  

  ينيبپيش عدمية نظري خيتار ريس. 3
 قرارداد يان اجراياند كه در جر شمندان اعتقاد بر آن داشتهي اندرمخي در حقوق ياز نگاه تار

در برابر اين . رو شود هط با مشكل روبير شراييتغ ةواسط  تعهدات قراردادي بهيفايممكن است ا
ن قرارداد در هر حالتي بايد تعهدات خويش يند كه طرف بود حقوقدانان بر اين باوريتغيير، برخ

اما برخي اعتقاد . )Derroussin, 2007: 477( شودل ي اجرا به آنان تحميگرچه سختارا اجرا كنند، 
 ،نيبراي نمونه، توماس آك.  قرارداد را پذيرفتتوان امكان تجديدنظر در داشتند كه مي

 ير كند، ضرورييط قرارداد تغي قرارداد، معتقد بود چنانچه شراي قدرت اجباريپرداز تئور هينظر
 منطبق يط خاصيرد؛ با هدف اينكه با شرايدنظر قرار گياست كه قرارداد دوباره مورد تجد

 :Derroussin, 2007(  بوده استي حقوقةبط راطرفين مدنظركه در زمان انعقاد قرارداد د شوگ

با اين حال، در صورت . دشووي بر اين باور بود كه قرارداد در هر صورت بايد حفظ  .)477
ن در خصوص منطبق كردن ي هنگام انعقاد قرارداد، ابتدا طرفيط اساسير شديد در شراييتغ

  . ابدي يمان ي پا، عقدصورت ني اريدر غند و كن يد توافق ميط جديقرارداد با شرا
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 سازوكارني و يب شي عدم پية به نظريا فرانسه در مواد خويش اشاره 1804 يقانون مدن
نكه يد داشته و اي تعهدات تأكي سابق بر اجراي قانون مدن1134 ةماد. بود آن نكرده ياجرا
 پايان نكه در خصوصيمگر ا ،ان دهنديتوانند قرارداد را پا يصورت منفرد نم بهك از آنان ي چيه

جاد ي فرانسه در مقام ايوان عاليدر اين مسير، د. دگير انجام ي حقوقي در قالب اقاله توافقةرابط
كند، چراكه  يني خارج ميب شي عدم پية فورس ماژور را از شمول نظرة، ابتدا مسئليهوحدت رو

دنظر در ي دوم نيز، امكان تجدةدر وهل. داردداللت  قرارداد يت عدم اجرايفورس ماژور بر قطع
 ة در پرونديوان عاليرأي د. )Larombière, 1985: 35( پذيرد نمي مطلق طور بهط قرارداد را يشرا

ن رأي امكان يا.  فرانسه استيخ حقوق خصوصي مهم و مشهور در تاريكانال گراپون، از آرا
ب اصل  مهم اشاره دارد كه قرارداد برحسةن نكتيو بر اكند  ميدنظر در قراردادها را رد يتجد
ت اجرا داشته باشد؛ حتي اگر اجراي قرارداد طي چند سال يمراحل قابل تماميها در   ارادهيآزاد

با اين حال، . )Derroussin, 2007: 478( ميكن را حفظ جادشدهيارابطة حقوقي د باي باشد، مدنظر
نگام ه.  اول مورد توجه قرار گرفتيشتر بعد از جنگ جهاني بيط قراردادير شرايي تغةمسئل

ن يافت و ايش يشدت افزا  بناها بهينة تعمير و بازسازيه، هزيمت مواد اوليجنگ و پس از آن، ق
 فرانسه ي دولتيشورا. شد قراردادهااري از ي بسي تعادل اقتصادمخدوش شدنموجب مسئله 

 مذكور را با توجه به شرايط ي اداريدنظر در قراردادهايطبق دستورالعمل صادره امكان تجد
ه ينة اعمال نظرين زمي اوليهرچند حقوق ادار. )Molfessis, 2105: 2391( رش قرار داديپذمورد 

ت آن به خود يل ماهي را در خصوص تحليپردازان حقوق مدن هياري از نظرياست، اما ذهن بس
 يه استوار بود كه نفع عمومين پاي بر ايها در حقوق ادار  استداللكه يدرحال. مشغول كرد

ا يگر سزاوار دريافت خسارت يات خود ادامه دهد و طرف ديقرارداد به حكند  يجاب ميا
 ،واقع  در،ي متعهد قراردادين حقوق مدنيد، در نظر دكترشو ط حادث ميي شراالتفاوت مابه
 ي در اجرايت قراردادي از مسئولي است كه از قسمتي است و ضرورحسن نيت ون بايمد

ن مكلف يشد كه طرف بر اين اساس گفته مي. )Voirin, 1922: 126(ش معاف شود يتعهدات خو
يد  تعهدات هستند و تعديل قرارداد متناسب با شرايط جدي در اجراحسن نيتت اصل يبه رعا

ن عقد ي مجدد طرفة محاكم فرانسه امكان مذاكري، برخ بر همين مبنا.از لوازم حسن نيت است
  .)Carbonnier, 2017: 950(اند   قرار دادهمدنظررا 

رش يخصوص ديوان عالي، همواره در تضاد با پذ  فرانسه، بهيي قضاةنظر رويين حال، با ا
ن به تعهدات ي كه طرفكند ميآوري اقتضا  زيرا اصل الزام ،بيني بوده است شي عدم پيةنظر
ر شرايط قراردادي و يي در تغي اساسي، اين اصل، مانع)72: 1393، يشهاب(باشند بند يپاش يخو

 قضات بر اين باور بودند كه تنها فورس اغلب زمينهدر همين . عقد است يتوجيه عدم اجرا
ر يي، تغ سببهمين هب. تواند عامل موجهي براي توجيه عدم اجراي قرارداد باشد ماژور مي
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 Terré, Simler et( پذيرفتند عنوان عامل موجه براي تعديل قرارداد نمي به را يط قرارداديشرا

Lequette, 2013 :285( . دادند كه اصل   قرار ميمدنظرحل را  ن راهي محاكم اياين حال، برخبا
حق دانستن شخص در دريافت جبران خسارات قراردادي در اثر  يتواند مبنايي در ذ يانصاف م

 به تجديدنظر در يها رأ  دادگاهي كه برخي، در مواقع اينبا وجود. تغيير تعادل اقتصادي باشد
 يادآوري كرده است كه حتي صادره اين نكته را ي ضمن نقض رأيوان عاليدادند، د قرارداد مي

 Com.18(توانيم قرارداد منعقده بين طرفين را تعديل كنيم  عنوان انصاف و عدل نيز نمي به

déc.1979, no 78-10.763(.  
بيني به دكترين حقوقي نيز  شي عدم پية در خصوص نظريي قضاة روييآشفتگي و پراكندگ

. ا عدم آن تأكيد دارنديهاي متعدد بر وجود  و حقوقدانان از ديدگاهت استسري پيدا كرده 
ر در ييم فرانسه اعتقاد دارند كه اساساً امكان تغ1920 ديوان عالي در سال يه بر رأياي با تك عده

ن در ي طرفين استدالل ارائه شده است كه توافق ضمنيقرارداد منعقده وجود ندارد؛ در مقابل، ا
عبارت  به . مجدد باشدةسازد تا قرارداد قابل مذاكر ن امكان را فراهم مييقد اهنگام انعقاد ع

ن در ين عوضينه شده است كه تعادل بين موضوع نهادين بر اي طرفيديگر قصد و توافق ضمن
 :Josserand, 2006( بر آن وارد نشود ي و خلل باشد قرارداد وجود داشتهيمراحل اجرا تمامي

رش بازسازي و تجديدنظر در مورد قرارداد توجيهات متعددي يرد پذگر در موي ديبرخ. )122
ديگري،  ةزند است و همچون هر موجود يات حقوقي حينكه قرارداد دارايكنند؛ ا را مطرح مي

 ةو اراد بودههمچنين قرارداد همواره مبتني بر عدالت .  باشدناپذير تواند ماهيتاً انعطاف ينم
ا اينكه چنانچه امكان ياي وارد نشود   دارد كه بر عدالت خدشه قدرت و اعتبارييني تا جايطرف
ا دارا شدن ي از حق سوءاستفاده الزم براي ةنيدنظر در قرارداد مجاز نباشد، عمالً زميتجد

 حقوق اقتصادي قراردادها ة نظريبر اينها، افزون. )Ripert, 2013: 95(ناعادالنه فراهم آمده است 
دهد؛ حقوق و اقتصاد دو شاخه از علم هستند كه ارتباط  را ارائه ميديدگاه نوين و قابل تأملي 

ادي و سودآوري آن بايد هاي اقتص  جنبهي حقوقةن آنان وجود دارد و در هر رابطي بيمستحكم
 ي قرارداد دارا:كنند اقتصادي قرارداد را مطرح مي پيروان اين ديدگاه مفهوم .لحاظ شود

چنانچه در   سببهمين هب.  گرفته شوددر نظرد ين آن باي است و منافع طرفيت اقتصاديموجود
، الزم شود ناپذير بيني كي از طرفين متحمل خسارات فراوان و پيشيجريان اجراي قرارداد 

در ). Deffains et Ferey, 2010: 719( كرد قرارداد فكري ي سالمت اقتصادياست براي احيا
اند  رفتهي قرارداد را پذةامكان تجديدنظر در زمينهاي اصالحي قوانين   اروپا پروژهية اتحادةحوز

كند تا  يجاب مي جامعه ايو اعتقاد دارند در صورت بروز بحران اقتصادي گسترده، نظم عموم
  . )Bénabent, 2016 :167(  حفظ شوديطور مساو منافع طرفين قراردادها به
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توان از قانونگذار انتظار  يني را صرفاً ميب شي عدم پية نظرةنيتحول در حقوق فرانسه در زم
ن قانون بود كه ي الزم را نداشت و ايعلت تشتت آرا توان حقوق به يي قضايةرو. داشت

 متعدد اصالح قانون يها پروژهاز اصالحات  پيش. توانست دست به چنين ابتكاري بزند مي
، يف فرانسوكاتاال، از استادان معرو.  به آن پرداخته بودندينحو به هر كداممطرح شده بود و 

د يدگاه را مطرح كند كه قرارداد ضرورتاً باين دي ا،شنهاديي پي اصالحة داشت تا در پروژيسع
ني كرده باشد و در صورت يب شي را پيط قراردادير شرايي مجدد در صورت تغةشرط مذاكر

ن مذاكرات ي مجدد است و چنانچه اةز مذاكريار الزم در تجوي اختي دارايلحاظ نشدن آن، قاض
 ,Simler et Lequette(  فسخ خواهد شد،جه نرسد، قرارداد بدون پرداخت خسارتيبه نت

 قدرت منطبق كردن قرارداد با ياند كه چرا قاض ايراد گرفتهن نظر ي بر ايالبته برخ. )2013:369
 در هگرفت انجام اصالحات سرانجام، در .)Ghozi, 2005: 47(د داشته باشد يد را نبايط جديشرا

بيني را مورد پذيرش  عدم پيش ةنظرييم حقوقي نويني از  قانونگذار فرانسوي رژ2016سال 
 سعي داشتند حسن نيت اصل براساسنيز حقوقدانان . )Egéa, Tranchant, 2020: 145(داد قرار 

 حال، اين دغدغه نيز، ، با ايندكننه يدنظر در قرارداد را توجيتجدمتناسب با تغيير شرايط، 
نحوي كه  به ،شودف استحكام عقود ي موجب تضعحسن نيتكارگيري اصل  كه بهوجود داشت 

. دنظر در اصل قرارداد را داشته باشندي تجدي تقاضاييتوانند با طرح ادعاها هريك از طرفين مي
رش بررسي مجدد در عقود، صرفاً در مورد ين استدالل ارائه شده است كه پذيدر مقابل، ا
گردد   قرارداد ميي اقتصاديي پويا ون موضوع سبب ارتقايو اشود  ي مستمر اجرا ميقراردادها

)Rémy, 1987: 277(. تأمين است كه هدف هر عقد اين  نيز،نظور از پويايي اقتصادي قراردادم 
 متعاهدين باشد و ، قرارداد نبايد منبع ورود ضرر بهاستاهداف اقتصادي طرفين آن از انعقاد 

  .دشو تأمينعقد كند كه نفع اطراف  عدالت ايجاب مي

  
   ينيبپيش عدمية نظر شرايط. 4
. ده استيبخشرا جاد تحول در عقد ي قدرت الزم در اي به قاضمدني فرانسه، قانون 1195 ةماد

 ندك يم يت آن را بررسي دوم ماهةحادثه و در وهلط يجابي شرايدادگاه ابتدا علت و جهات ا

(Terré, Simler et Lequette, 2019: 625) .ةشود؛ دست يم مي به دو دسته تقسيت قراردادتحوال 
 قرار يي قضايدگي پس از انعقاد قرارداد است كه مورد رسشده حادثرات يياول شامل تغ

دادهايي است كه در زمان وقوع عقد وجود داشته است، لكن ي دوم مرتبط با روةگيرد و دست يم
  . (Egéa, Tranchant, 2020: 145)اند   نداشتهي آن آگاهازن يطرف

دي است كه يجمله مسائل كل  قرارداد ازيدادهاي مانع اجرايت روي ماهليوتحل هيتجزبحث 
اشاره ط و اوضاع و احوال يدر متن قانون به شرا.  مؤثر است1195 ة ماديم حقوقين رژييدر تع



  
  1401، بهار 1، شمارة 52 خصوصي، دورة حقوقمطالعات   فصلنامه                                          178 

ز ي ني قهرةگر سو از موضوع حادثي در آن ندارد و از دي متعهد نقشةن اراديشده است، بنابرا
جاد ي قرارداد اي در اجراي باشد تا مشقت و سختيا گونه د بهيط حادث بايشرا. شود ي ممنفك

ادي را يها و خسارات ز نهيفاي تعهدات خود بوده، هزي ا به كه مكلفيكند و متعهد قرارداد
آيد،  يط ميواسطه با شرا ير كه بيي تغةن كلميهمچن. )Stoffel-Munck, 2016: 36( شودمتحمل 

راتي كه به مرور يي، و تغجادشدهيارات يي بودن تغي و فوريناگهان: شود يت ميشامل دو وضع
گر از ي دي عنصري تعهدات قرارداديهاي گزاف اجرا نهيهز. دشو يجاد ميزمان و آهسته ا

ن فورس ماژور و ي دارد، چراكه بيگاه اساسين ركن جايا. ل قرارداد استيط تحقق تعديشرا
شود،  يرممكن ميدر حالت نخست اجرا عمالً غ. كند يمجاد ياز يط اجرا تمايسخت شدن شرا

ق يجاد مرز دقي مواقع اي اجرا با مشقت روبرو است؛ منتها در برخدومت ي در وضعكه يدرحال
 را يم مقتضيت قرارداد تصمي وضعي برحسب بررسيط مشكل است و قاضين دو شراين ايب
  .گيرد يم

  
  هينظر شمول تحت عقود .4.1
ث تعديل ابتدا در مورد عقود مستمر مانند عقد اجاره و قرارداد كار مطرح شده طور كلي بح به

 انعقاد يدر اين دسته از عقود، باور بر اين است كه شرايط و اوضاع و احوال در ابتدا. است
ل و يط، تعدين شراير فاحش اييدا كند و در صورت تغيطور مستمر ادامه پ قرارداد الزم است به

توان   اما آيا در عقود آني نيز، مي.)Pagnerre, 2016: 729( ناپذير است ي اجتنابمذاكرة مجدد امر
عقود فوري و آني نيز در پاسخ به اين پرسش، برخي معتقدند كه اين نظريه را اعمال كرد؟ 
 ميان يل فرقيط تعدينة شرايقانون در زم. )Bénabent, 2016 :167( مشمول نظريه خواهد بود

بيني در  شي عدم پية اصوالً نظررسد  مينظر بهبا اين حال، قائل نشده است؛  يعقود مستمر و آن
 از زمان انعقاد تا در واقع، در اين دسته از عقود است كه ممكن استگاه دارد، يعقود مستمر جا
القاعده، تغيير   اين در حالي است كه در عقد آني، علي، شرايط، تغيير كند،اجراي تعهدات

بين انعقاد و زماني  ةفاصلدر اين نوع عقود هيچ اغلب  چراكه  است،ريتأث يباوضاع و احوال، 
  .ستيناجرا قابل تصور 

 قسم اول شامل آن ؛است مستمر به دو شكل در حقوق فرانسه قابل مشاهده يقراردادها
 قابليت ،استزماني معين كه داراي ابتدا و انتهاي مشخص  ةبازدسته از عقود است كه در 

 اين نوع عقود به عقد .دشو يمسال منعقد  مدت زمان يك هب عقد اجاره كه ، ماننداجرايي دارند
ه انتهاي  كرديگ يبرماما قسم دوم عقودي را در  ،شود  شناخته مي1شده نييتعبا طول مدت 
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نظر از نوع آن در هر مرحله از   كلي در عقود مستمر صرفطور به 1.ستينقرارداد قابل تعيين 
عدم نظرية  ، و از سوي ديگراست وقوع عقد قابل مشاهده گاه نظريحيات قرارداد از ن

بر انعقاد مجدد نيز،  قانون مدني فرانسه 1211 مادة .است در انواع آن قابل مشاهده ينيب شيپ
كجانبة قرارداد را بر يامكان فسخ   داشته وك از مراحل اجراي عقد تأكيديقرارداد مستمر در هر

توانيم اين  ن مادة قانوني مييبرحسب ا. )Josserand, 2006: 122( تاس نظر گرفته  دراين مبنا
استنباط را داشته باشيم كه با تغيير شرايط قرارداد، طرف مقابل به مذاكره با متعهد دعوت 

 تواند به حيات قرارداد پايان دهد شود و در صورت عدم حصول سازش، متعهد مي مي
)Pagnerre, 2016: 727( . 

 تعهد به انعقاد عقود، ، كليطور بها يدر تعهد به فروش  اعمال اين نظريهة دربار، همچنين
ني ي را در موضوع معيمتعهد در تعهد به فروش، انعقاد عقد. بوده استاختالف بين حقوقدانان 

ن تعهدي ي چني از اجراي تخطة در زميني متفاوتيدر حقوق فرانسه ضمانت اجرا. كند يمتعهد 
 در صورت عدم وفاي به عهد، طرف مقابل از اين نظام حقوقي،در .  گرفته شده استدر نظر

 بودن يحق جبران خسارت برخوردار است و امكان فسخ قرارداد جديد با وجود اصل نسب
كه قيمت  درصورتين مسئله، ي اما در هم،شود نفع تعهد به فروش فراهم مي ي ذيعقود از سو

ند، متعهد ممكن است در اثر وفاي به تعهد به اي پيدا ك گسيخته كاال و خدمات افزايش لجام
 محدوديتي از 1195 ةنكه مادي ابا توجه بهن مورد يم گردد، در اي عظيفروش، متحمل خسارت

ريم و ي بگدر نظرز يتوانيم امكان تعديل را ن يالشمول معين نكرده است، م حيث عقود تحت
 : Terré, Simler et Lequette, 2019(م انيدب، معاف از تعهد اوليه در صورت عدم توافقرا متعهد 

 قانون مدني 1195 ةماد اي برحسب بيني داراي شمول گسترده عدم پيش ةنظريبا آنكه  .)625
قانون  از  L. 211-40-  1 ةمادگذار در برحسب صراحت قانون  اما قراردادهاي مالي،استفرانسه 

قراردادهاي مالي آن دسته . اند شدهف بيني معا عدم پيش ةنظري از استناد به ماليحقوق پولي و 
 هستند كه تا حدودي مشمول قوانين و مقررات اداري بوده و از سوي ديگر از راردادهايياز ق

بين اشخاص  كلي در نظام پولي و مالي طور بهو د كنن مي خصوصي تبعيت قواعد كلي حقوق
گذاري  احتياطي و سرمايه از نگاه اقدام قرارداد بيمه كه اند، مانند حقيقي و حقوقي حاكم

بيني وجود  عدم پيش ةنظري امكان استناد به ،ا قرارداده ازدر اين قسم. توانيم به آن بنگريم مي
همچنين  .دكنايفا در هر صورت، گر بايد تعهدات مالي خود را  مهنخواهد داشت و بي

 هستند،انسه  حقوقي متشكلي در حقوق فرقراردادهاي مرتبط با اوراق بهادر كه داراي نظام
  .  )Ziadé et Cavicchioli, 2020 :175( باشند مي  L211-40-1 ةمادمشمول حكم 
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 شرايط شدن سخت .4.2

 ةط ارائه نشده و ماديار خاصي در تبيين مفهوم سخت شدنِ شراي مع، فرانسه مدنيدر قانون
تشخيص  رو ينازا. ط اشاره كرده استي شراناپذير بيني ر پيشيي قانون صرفاً به ذكر تغ1195

ماري كرونا از يترين و بهترين معيار است؛ براي مثال در حال حاضر وجود ب عرفي آن مهم
وزير  تا آنجا كه ست كه به سخت شدن اجراي تعهدات قراردادي منجر شده ااست يعوامل

، اوضاع و احوال يط فعلي اعالم داشت در شرا2020 ةيفور 28 فرانسه در ي و ماليامور اقتصاد
هاي مرتبط با دولت  شود و اگر شركت ي فورس ماژور شناخته ميروس كرونا نوعي از وناشي

 شود نتوانسته باشند تعهدات خويش را ايفا كنند، مسئوليت جبران خسارت بر آنها تحميل نمي
)Chen et Morreel, 2020 :23( . ولي اين ايراد مطرح است كه از نظر برخي حقوقدانان فورس

 در اثر شرايط كه يدرحال، شود صورت دائمي مي به اجرا شدن تعهد لرقابيغسبب ماژور 
 Ziadé(  بيماري كرونا، قرارداد، اگرچه با دشواري، اما همچنان، قابل اجراستةوسيل به جادشدهيا

et Cavicchioli, 2020: 179( . ت فراگيري ياعالم وضع با وجودنيز، قضات فرانسه، در گذشته
براي مثال . گرفتند  نميدر نظر موضوع را در قالب فورس ماژور ك بيماري، ضرورتاًيجهاني 

المللي،  عنوان بيماري مسري بين  بهآنفلوانزاماري ي با وجود شناخته شدن ب،2014در سال 
و تأكيد   قبول نكردي تعهدات قراردادةكنند  عامل معافعنوان به در فرانسه آن را يدادگاه

 CA Besançon, 8 Janvier(شود  ي عدم انجام تعهد احراز نمدمي ويان اپيت مي علةداشت كه رابط

2014 – n° 12/02291( . روس كرونا بيشتر در ي ويرگذاريتأثوضعيت كه اما بايد توجه داشت
المللي،  از زمان شيوع اين بيماري مسري بين. كند  تجاري جلوه پيدا مييقراردادهامورد 
م تعهدات قراردادي دچار مشكالت هاي بزرگ و كوچك تجاري زيادي در انجا شركت
همين به . ها حتي ورشكستگي را تجربه كردند  مالكان اين شركتياي شدند و برخ عديده
 مناسب در جهت ي راهكارييا قضايتعديل قراردادي  پيشگيري از اين اتفاق، منظور بهو سبب 
)Chen et Morreel, 2020: 23(  استيم اقتصاديت وخيوضعتجار از نجات 

1 . 

                                                            
 و شرايط و اوضاع احوال  به نظر و تحليل قاضي،د بودبيني خواه  عدم پيشةاينكه كرونا مشمول فورس ماژور يا نظري. 1

در  كه اي است واقعهفورس ماژور  كه شده اعالم قانون مدني فرانسه، 1218 ةدر ماد. ردنظر بستگي داردمرتبط با دعوي مو
بيماري كرونا از اين حيث، . يستاقدامات پيشگيرانه نيز مقدور نبيني نبوده است و امكان اتخاذ  زمان انعقاد قرارداد قابل پيش

ر البته شرط ضروري د. نحو ناگهاني ظهور پيدا كرده است و به است چراكه ويروسي ناشناخته نزد بشراست، داراي اين ويژگي 
 اقدامات احتياطي ،از سوي ديگر. دز بروز اين ويروس منعقد شده باشن اپيشاعمال فورس ماژور آن است كه قراردادها 

. عنوان فورس ماژور شناخته شود تواند به ويروس كرونا در سطح جامعه نيز ميها در مقام پيشگيري از سرايت بيشتر  دولت
ترين وجه تمايز بين حالت   اما مهماست، نشدني بيني ترل و پيش خارج از كنةاقدامات دولت در اين موارد يك عامل و حادث

محاكم . بيني در شرط غيرقابل اجرا شدن تعهد در اثر فورس ماژور نهفته است  عدم پيشةفورس ماژور و وضعيت نظري
مكلف به پايبندي به عقد دانند و متعهد را  فورس ماژور نميمعناي عقد را به ي دن اجرافرانسوي سخت شدن و پرهزينه ش

منظور حفظ تعادل اقتصادي قراردادي و رعايت انصاف وجود مذاكره بين   به1195 ة مادالبته در اين زمينه براساس. نددان مي
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   ينيبپيش عدمية نظر آثار. 5
 ةدر وهل.  داده شده استياي به قاض  اختيارات گسترده، فرانسهقانون مدنيدر اصالحات اخير 

ل قرارداد يتوانند بر تعد ن ميين، طرفي عوضياول در صورت مخدوش شدن تعادل اقتصاد
كن است به تحولي مذاكرات مم. شمارد و قانونگذار توافق مجدد آنان را محترم مي كنندتوافق 

ن حاصل ين طرفي بيكه توافق درصورتياما . ز قابل تحقق استيدر عقد منجر شود؛ اقاله كردن ن
، برحسب )Molfessis, 2105: 2391( ورزدا اينكه طرف قراردادي از مذاكره خودداري ينشود 

ارداد را  قريتواند از دادگاه تقاضاي بررس ديده مي د، طرف زياني جدي قانون مدن1195 ةماد
آور بودن عقود  اصل الزام.  در حقوق قراردادهاستچشمگيراين موضوع تحولي . داشته باشد
 دادگاه توافق ي باشند و اشخاص ثالث و حتبندي پاشيكند تا طرفين به قرارداد خو ايجاب مي

 ار را به قاضي داده است تا برحسبين اختيبا وجود اين، قانونگذار ا. آنان را محترم بشمارد
 نيماب يف ي حقوقةل رابطي تعديري در راستايا اتخاذ تدابيان دادن به قرارداد يمورد نسبت به پا

د حقوق فرانسه موجب شده يرات جدييتغ. )witz, 2018: 10(رد ي را بگيم مقتضيطرفين، تصم
 .)Chénedé, 2018: 66( روي كندي آلمان پيياست قضاي از سين نظام حقوقياست كه ا

ب اصالحات يترين ع  مهمياختيار قاضبراي اعمال ق ين سازوكار دقييعدم تعبا اين حال، 
گفته  ك از دو مورد پيشيداشت كه در هر يضرورت م.  فرانسه استي مدنقانوندر ر ياخ

 به هر روي،. )Bénabent, 2016 :166( شد ا انحالل قرارداد مشخص مييشرايط اعمال تعديل 
طور مطلق   را درخواست كنند و بهي صرفاً موارد خاصتوانند طرفين در دادخواست خويش مي

ن يكي از طرفيانطباق قرارداد با شرايط فعلي را درخواست نكنند و از ديگر سو، چنانچه 
 درخواست انحالل عقد را داشته باشد، دادگاه بايد حصول شرايط انحالل را احراز كند؛ از

برخي . اند دهيجه نرسي به نتي ول،اند هجمله آنكه طرفين مذاكراتي در انطباق قرارداد داشت
ار انطباق قرارداد با وجود ي اختي حتين حالت قاضي در امعتقدند ينويسندگان حقوق

كند تا قاضي  آوري عقود ايجاب مي  اصل الزامچراكه ،درخواست انحالل را نيز داراست
 پرسش طرح ني اهمچنين. )Picod, 2019: 30( قرارداد تالش كند ي حفظ و احيامنظور به
 عقد براساستوانند   دادگاه، مييا طرفين با وجود انحالل قرارداد به موجب رأيشود كه آ مي

ر كند و يياز انعقاد تغ پسط يدنظر در عقد، توافق كنند؟ ممكن است شرايبراي تجدسابق 
با وجود  رسد  مينظر به. جو كنندو  عقد سابق جستين قرارداد نفع خودشان را در احيايطرف

ن اين قدرت و پتانسيل را دارد تا ي طرفةارادمبني بر انحالل عقد،  از سوي دادگاه، يرأصدور 
  . )Aynès, 2011: 357(ا كند ي سابق را احي حقوقةرابط

                                                                                                                                            
اگر طرف مقابل از قبول اين پيشنهاد، در اين فرض، .  توجه قرار گيردتواند مورد طرفين عقد برحسب درخواست متعهد مي

 ). Heinich, 2020: 613( ادگاه عقد را فسخ خواهد كرد دورزد،امتناع 
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 رانيا حقوق دري نيب شيپ عدم ةينظر. 6
ن  امكامنتفي شدناي پس از انعقاد عقد، سبب  ، در فرضي كه وقوع حادثهدر حقوق ايران

.  قاهره استناد كرد و متعهد را از اجراي تعهد معاف ساختةتوان به قو اجراي قرارداد شود، مي
 اشاره كرد كه يي قضاةون ماهانيسي كمةجلسوششمين  بيسته دويست و بتوان  براي نمونه، مي

ا يده شد كه آي پرسين سؤال اساسي و اشد ي آن بر قرارداد بررستأثيرروس كرونا و يموضوع و
 بر آن است كه يقضات مبنر بيشتتواند باشد؟ نظر  ي قاهره مة قويها روس از مصداقين واي
ا ي در حد ممنوع بودن انجام كار ييها تي كه ستاد مبارزه با بحران كرونا محدوديدر مناطق«
 رقابليغ بودن، يجمله خارج  قاهره ازةكند به نظر شروط تحقق قو يسك باال اعالم مير
 ي ولست داراي قانون مدن229 و 227 دفاع بودن را با توجه به مواد رقابليغو  بودن ينيب شيپ

 »شود ي قاهره نمةروس موجب تحقق قوين مناطق كرونا ويدر خارج از ا
)http://www.bankinglaw.ir/NewsShow.aspx?newsid=www.Dadgostari-th.eadl.ir(. ،با اين حال 

قوة رسد كه بتوان به نهاد   مينظر بهري شود، بعيد در فرضي كه وقوع حادثه، تنها سبب دشوا
 تحريم، اين باور وجود دارد ريتأثقضايي، در خصوص  ةرويبراي نمونه، در . دكراستناد قاهره 

 ةشعب، چنانكه شود قاهره شمرده نمي ةقوكه تحريم، تنها سبب دشواري اجراي قرارداد شده و 
 رسيدگي به دعاوي تجاري تهران در  دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي140
 تحريم را باعث دشواري 16/09/1400 به تاريخ 140068390013289262 ة شمارةدادنام

 برسد كه اي فورس ماژور بايد به مرتبه«: ددار قرارداد دانسته نه تعذر آن و بيان مي) تعسر(
 بر همين اساس،. »اجراي آن) تعسر(و نه صرف دشواري عنوان تكليف مااليطاق تلقي شود  به

دليل تغيير شرايطي  به اصل لزوم قراردادها، اعتقاد دارند كه ه با وفاداري ببسياري از حقوقدانان
 تواند قاهره ميقوة  تنها ويست نر ييقرارداد قابل تغكه سبب دشواري اجراي قرارداد شده، 

اين باور از اين . )277: 1369 ،ي لنگرودي؛ جعفر230: 1370، يامام(باشد عاملي در رفع مسئوليت متعهد 
البته با در در عقود مستمر طرفين قرارداد با لحاظ شرايط فعلي و  است كه دييتأنيز، قابل حيث 

 بنابراين، آنكه. روند ارداد مي، به سمت انعقاد قرالوقوع در آينده محتملنظر داشتن شرايط 
 در امان ماندن از آسيب ناشي از رمنظو بهبيني نكرده، مقصر است نه آنكه  شرايط جديد را پيش

توان به   همين رويكرد ميدييتأدر  .تغيير شرايط، به انعقاد قرارداد مستمر، رضايت داده است
  . )189: ق1406، يآخوند خراسان: ك.اين اصل، رمطالعة براي ( اصل لزوم نيز، استناد كرد
عافيت متعهد در فرض مبنايي براي ماند تا   داشتهي حقوقدانان سعيبا اين وصف، برخ

ن در زمان ي طرف:اند استناد كرده،  شرط ضمنينهادبه ، خيبراي نمونه، بر. مورد بحث بيابند
نقش ، شوند كر نمي اما برخي شروط با آنكه ذ،كنند  قيد ميصراحت به را يانعقاد عقود شروط

ان شروط ضمني توان با عنو از اين شروط، مي. اد و سپس اجراي قرارداد دارندقعاساسي در ان
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امنيت .  توجه كرديبه قصد ضمن ديباطرفين،  تعهدات، در تعيين حدود  سببهمين هب. ياد كرد
حد كند تا  ك از متعاهدين تالش مييهر. ن استي طرفياتي براي حةاقتصادي قرارداد مسئل

ن موضوع در زمان انعقاد قرارداد يق عقد محقق سازد؛ هرچند ايمنافع خود را از طر ممكن
توانيم  يما م. ت استين تعادل و امنين، استمرار اي طرفي قصد ضمنيگيرد، ول  قرار ميدنظرم

 نتيجه گرفته زمينهدر همين . )41: 1386دي، يشه(نوعي شرط ضمني را در اين مورد استنتاج كنيم 
ر و يين است كه در صورت تغيط الزام متعهد به انجام مورد تعهد ايگر از شرايكي دي«: شود مي
ل قرارداد قابل يهنگام تشك بهلة متعهد يوس به ين دگرگوني تعهد، ايتر شدن اجرا ختس
 عقد، متعهد را يط سخت پس از انشايني بودن شرايب شيرقابل پيني باشد؛ در صورت غيب شيپ
سه راهكار از همين تحليل،  ةادامدر . )35: 1383دي، يشه(»  تعهد وادار ساختيتوان به اجرا ينم

هنگام  به عدم امكان اجراي موضوع آن با شرايطي كه ةواسط بهخودي عقد  ل خودبهجمله انحال
ه، انحالل عقد را در ادام. شود پيشنهاد ميقرارداد منطبق بوده؛ تعديل قرارداد و سرانجام فسخ 

 تعديل قرارداد نيز .استفين در اين زمينه الزم طر ةاراد وجود چراكه ،دانند قابل پذيرش نمي
 فسخ قرارداد بر مبناي خيار نيز، تينهادر . قت و رضايت متعهدله امكان تحقق نداردبدون مواف

 در مقابل، بر امكان استناد به شرط .)37: 1383شهيدي، ( شود پيشنهاد ميتخلف از شرط ضمني 
 مستمر عقد نظر يبر اجرااغلب  درازمدت طرفين يقراردادهاشده كه در راد وارد ي اين ايضمن

 تعهدات تعهدم پس از قرارداد، ةشد رات حادثيي است كه با وجود تغينكته ضرورن يدارند و ا
مدت  صورت طوالني به قرارداد را ، در واقع، طرفين)94: 1392ان، يكاتوز(د خويش را انجام ده

كنند تا از گزند تغيير شرايط در امان بمانند، بنابراين، پذيرش امكان تغيير در مفاد  منعقد مي
  . تعارض با قصد آنهاستقرارداد در 

 اقتضا دارد كهاصل لزوم قراردادها با اين حال، بايد به اين نكته توجه داشت كه اگرچه 
 برخي قواعد  باشند، از سوي ديگر از پايبندطرفين قرارداد بايد به تعهدات قراردادي خويش

 استفاده تعديل اين اصلدر مقام » نفي عسر و حرج« ةقاعدو » ضررال« ةقاعدفقهي همچون 
در واقع، لزوم پايبندي به قرارداد، . ندكنتوانند حكم ضرري را نفي  قواعدي كه ميشده است، 

در شرايطي كه اوضاع و احوال تغيير كرده و اجراي قرارداد، دشوار شده، حكمي ضرري است 
  .)162: 1379 مقدم، يصادق( كه به استناد احكام ثانويه، قابل رفع است  

ان ين نگرش بيدهند و در توجيه ا ي غبن حادث را ارائه مةقدانان نظريبرخي ديگر از حقو
قانونگذار حكم .  مغبون استيري از ضرر ناروايار غبن جلوگي اصل خيةپا«دارند كه  يم

دهد و لزوم را  ير ميي تغي ثانوين ناروا، به حكميز از هميل گريدل بهعي عقد را ين و طبينخست
دادي ي هم كه روين قاعده در مورديمالك ا. كند يل ميار تبدي اختدر رابطه با مغبون به جواز و

ا توجه با اين حال، ب. )94: 1392ان، يكاتوز(» زند، وجود دارد ينامنتظره تعادل قراردادي را برهم م
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امكان  ةمحدوداين نظريه، در  ةنتيجرسد   مينظر به، )189: ق1406، يآخوند خراسان( به كاركرد غبن
 منطبق ساختن آن با اوضاع و منظور بهتعديل قرارداد  ةاجازاقي مانده و به قاضي فسخ قرارداد ب

هايي كه براي انعقاد قرارداد  احوال جديد را ندهد، اين در حالي است كه با توجه به هزينه
  .تر باشد  آن با اوضاع و احوال جديد منطقيتعديلشده، حفظ آن البته مشروط به 
ام حقوقي ما، در وضعيت كنوني، بعيد است با تغيير شرايط، به هر روي، با توجه به نظ

امكان تغيير شروط قراردادي حداقل از نگاه قانون وجود داشته باشد، اين در حالي است كه 
 ةقاعد بر لزوم اجراي قرارداد با وجود تغيير شرايط، دور از انصاف و عدالت و برخالف ديتأك

ز، بهتر است كه به طرفين قرارداد، فرصت داده شود از لحاظ مصالح اجتماعي ني. الضرر است
، الزم است قانونگذار در  سببهمين هب. تا مفاد تعهدات خود را با شرايط جديد تطبيق دهند

عنوان  به زير شود متن ر اين مسير، پيشنهاد ميد. اين باره، حكم قانوني الزم را مقرر كند
كه شرايط قراردادي در موقع اجرا در  درصورتي« : شوداضافه قانون مدني 219 ةماداي به  تبصره

 كه اجراي قرارداد براي متعهد دشوار دگرگون گرددنحوي  بهمقايسه با زمان انعقاد قرارداد 
 چنانچه. طرفين براي تطبيق قرارداد با شرايط جديد، مكلف به مذاكره خواهند بود، گردد

اختيار ، در حدود قصد طرفينو  متعهد، به درخواست  طرفين به نتيجه نرسد، دادگاهمذاكرات
  .  »تعديل قرارداد جهت انطباق آن با شرايط جديد را خواهد داشت

  
  نتيجه. 7

ن ياخالق همواره محل مناقشه بوده است، ا مانند ها دانشر ين علم حقوق و سايارتباط ب
 ياديحاظ بنخصوص آنكه از ل  ميان حقوق و اقتصاد نيز قابل مشاهده است؛ بهةاختالف در رابط

 يدگيچيعلم حقوق با توجه به پرسد   مينظر بهبا اين حال، . ن آنان وجود داردي بيتفاوت مهم
  چراكه ،گر باشدي ديها تواند فارغ از رشته ي در حال حاضر نمي امور اجتماعيوستگيپ هم بهو 
 منظور به توان ين علم مين حقوق و اقتصاد وجود دارد و از اي بيميطور خاص ارتباط مستق به

 عدم يةن مهم در خصوص رفع ابهامات نظريا.  بهره برديموضوعات حقوق ليوتحل هيتجز
م كه قرارداد در اثر يرو هست ه روبيتينكه با وضعيژه ايو شتر مؤثر باشد؛ بهيتواند ب  ميينيب شيپ

ابتدا قانونگذار و قضات . ستي الزم ني تعادل اقتصاديط مؤخر بر انعقاد دارايحدوث شرا
 قائل به ي موارد جزئيكردند و صرفاً در برخ يفرانسه به اصل استحكام عقود فكر م

 عدم يةمفهوم نظر، ي قانون مدن313 ةدر ماد، حقوق آلمان تا اينكه در اند  بودهيراهكارهاي
به مرور زمان . بيني شد قرارداد پيشل يتعدفرايند  و يي شناسايل قراردادي و تعدينيب شيپ

 شناخته شدنل مطرح كردند و بر ضرورت ي در خصوص تعدييها  رسالهيسوحقوقدانان فران
 اروپا، يةن اتحادي حقوق فرانسه با قوانيساز  هماهنگيدر راستا. د داشتنديه تأكياين نظر
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 در در اين مسير،.  رساندبيتصو بهاي را در قانون مدني  تازهاصالحات اين كشور، پارلمان 
  . پرداخته شدينيب شيپعدم  نظرية به 1195 ةماد

آمده سبب دشواري  رسد در فرضي كه شرايط جديد پيش  مينظر بهدر نظام حقوقي ايران، 
 دانست، تيمسئولقاهره استناد كرد و متعهد را معاف از قوة اجراي قرارداد شده باشد، نتوان به 

 در فرض كه يالدرحقاهره، تنها جايي كاربرد دارد كه اجراي قرارداد، ممتنع شده باشد، قوة زيرا 
 قاهره،قوة استناد به  همچنين. ستقابل اجرارو، قرارداد، اگرچه با دشواري، اما همچنان  پيش

 به ينيب شي عدم پية نظركه يدرحال ،استان قرارداد ي پاوت متعهد از تعهدات يمستلزم معاف
 ي حقوقةابط ر،ن ترتيبيشود؛ به ا يد منطبق ميط جديانجامد و عقد با شرا ل قرارداد مييتعد

 با .دهند يانجام مالبته متناسب با شرايط جديد ش را ينيز تعهدات خو نيو طرف شود ميحفظ 
 تعديل قرارداد، متناسب با شرايط جديدي كه سبب دشواري پذيرشرسد   مينظر بهاين حال، 

روية ورد اقبال باشد و چندان، ماجراي آن شده، در ظاهر با اصل لزوم قرارداد، ناسازگار 
شرط «هايي كه تاكنون در ادبيات حقوقي با عنوان  حل راهسبب همين به قضايي قرار نگيرد، 

 نظر به،  علتهمينبه  است، نشدهمطرح شده، چندان در عمل، استفاده » غبن حادث«يا » ضمني
پذيرش تعديل  .، اقدامي براي تعديل قرارداد صورت گيردقانونگذاراز سوي رسد الزم باشد  مي

 همانند به موجب قواعد ثانويهو بوده در راستاي انصاف و عدالت رسد   مينظر به قرارداد،
ترتيب، با پيدا شدن شرايط تازه در مسير  بدين. باشد دييتأقابل الضرر و عسر و حرج، قاعدة 

شوند طرفين دانست كه با يكديگر وارد مذاكره عهدة اجراي يك قرارداد، بايد اين تكليف را بر 
در فرضي هم كه مذاكرات به نتيجه نرسيده و . اق قرارداد با شرايط تازه، توافق كنندو براي انطب

رسد سپردن اختيار   مينظر بهمسير با يكديگر توافق كنند، ادامة طرفين نتوانند در خصوص 
پذيرش اين .  باشدپذير قرارداد به قاضي توجيهو در صورت عدم امكان تعديل، انحالل تعديل 

ارادة اضي، اگرچه ممكن است با رويكرد فعلي قانونگذار مبني بر احترام به اختيار براي ق
 يل را بشناسد و حتي تعدسازوكارران ي اي است كه قانون مدنيضرور، طرفين ناسازگار باشد

 جامعه ي با نظم عمومقراردادهاخصوص آنكه   بدهد، بهي متعارف به قاضيا ار و ارادهياخت
يابد   ميي عمومة قراردادها جنبيروس كرونا موضوع اجرايو مانند طي شراي و در برخندا مرتبط

 .كندل قرارداد استفاده يش در مورد تعديارات خوي از اختتواند يمو دولت 

  
   نبود تعارض منافعهيانيب

 ي از دزدزي كه تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را شامل پرهدنكن ي اعالم مگانسندي نو
 و جعل يساز ها، منبع  جعل دادهاي يساز  دادهگران،ي بار مقاله، تكرار پژوهش دكياز  شي ارسال باي انتشار و ،يباد

  .اند  كردهتي كامل رعاطور به ره،ي و غسوءرفتارشونده،   پژوهشاي سوژه هان ناآگاهتيمنابع، رضا
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Abstract 
The theory of unpredictability originated in French law and has undergone a 
historical transformation. This theory considers changes in the terms and 
conditions surrounding contracts. In principle, the parties to a contract 
declare their wills after considering all matters related to the subject-matter 
of the contract, and it is their intention not only to take account of the current 
circumstances, but also to foresee future changes and possible developments. 
However, the process of fulfilling obligations may be hampered by the 
occurrence of unpredictable events. In this situation, two scenarios are 
conceivable: the implementation of obligations may be practically 
impossible, or it may entail excessive financial costs. The first type is known 
as force majeure while the second is the subject of the theory of 
unpredictability, where negotiation to modify the contract is suggested as a 
solution. 

In its recent amendments to the Civil Code, the French legislature, while 
accepting the theory of unpredictability, gives the judge an unfettered 
discretion for the modification or dissolution of contracts. Article 1195 of 
the French Civil Code is intended to recognize, as a rule, the modification of 
contracts in the event of unpredictable conditions that makes performance 
difficult. This legislative measure has realized one of the aspirations of 
lawyers because the judicial procedure, and the judge in particular, have not 
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been able to change the contracts, and on the other hand, if such an action 
is permitted, the security of legal and economic relations in a society will be 
in danger. French judges, however, now have the necessary authority to 
modify contracts as a matter of enforcing the rule of law. The law speaks of 
the difficulty of fulfilling obligations, but does not provide specific criteria 
for it. It might have been found impossible to suggest criteria because the 
difficulty of fulfilling obligations varies from one contract to another, and it 
is the judge that, by examining the surrounding elements and by obtaining 
expert opinions, can conclude whether there has been difficulties in 
implementing the contract. 

In Iranian law, the need to provide for  a modification mechanism is more 
pressing now after the imposition of unilateral sanctions on international 
contracts as well as severe economic instabilities due to a variety of factors 
including the COVID pandemic. Due to the lack of specific legal provisions 
on contract modification, the courts decide about the modification according 
to the spirit of the law, general legal principles and the implicit agreement of 
the parties. Judges of Tehran courts have recently discussed the 
implementation of continuous contracts affected by the COVID in their 
meetings, and it has been suggested that if the conditions of force majeure 
are met, the party in failure should be exempted from the obligations and the 
compensations provided for the breach in the law or in the contract. The fact 
that the National COVID Committee has decided to allow the extension of 
lease agreements with a limited authority being conferred on the lessor to 
adjust the rent also indicates that the theory of unpredictability is not alien to 
the Iranian legal system.  

This article, using descriptive-analytical method, and taking into account 
the differences in the sources of law between the legal systems of Iran and 
France, will examine the legal nature of this institution and distinguish it 
from others. It will address the question whether the proposed solutions 
contribute to the economic dynamism of the contract law and will conclude 
that the contract has several economic and legal effects for the parties and 
these effects are long-term, so the need to modify the contract is paramount. 
On the other hand, considering that Iranian law is in many ways inspired by 
French law, this legal system is amenable to this theory on the basis of its 
general legal principles, although no specific legal text expressly upholds it. 
 
Keywords: Modification, Unpredictability, Force majeure, Renegotiation, 
Cancellation. 
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