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Abstract 
The Iranian legal system, with its contractual 

conflict, has proposed three solutions: "forced 

Dissolution", "voluntary dissolution" and 

"suspension". The above-mentioned methods 

are not only undesirable in some cases, but 

also harm the contractors. For example, 

contractors in continuous contracts merely 

invest part of their capital in order for their 

goal to be realized. In such a situation, the 

belief in the dissolution or suspension of the 

contract leads to the non-receipt of such costs. 

To solve this problem in Iranian law, can the 

adjustment theory be invoked? Relying on 

descriptive-analytical method, the present 

article will answer this question while 

examining the concept and conditions of 

excuse as well as the types of adjustment in 

Iranian law. The results of this study indicate 

that it is possible to invoke the theory of 

moderation in the face of excuses; because 

the examination of the types of adjustment 

shows all types of which can be 

implemented. 

Keywords: Excuse, Adjustment Theory, 

Excuse Solutions, Types of Adjustment.  

  چکیده

 قراردادي سه در مواجهه با تعذرنظام حقوقی ایران 

را » یقتعل«و  »يانحالل اراد« ،»يانحالل قهر«حل  راه

از در بعضی  مذکور يراهکارها .مطرح نموده است

شدن  بلکه به متضرر نبودهمطلوب تنها  نه مواقع

در  متعاقدینعنوان نمونه  به .انجامد می ینمتعاقد

خود را صرف  یهاز سرما یمستمر بخش يقراردادها

 ،قرارداد استشدن  که اجراها  آن تا هدف نمایند یم

 یاانحالل اعتقاد به  ،در چنین وضعیتی .محقق شود

 مزبورهاي  هزینهشدن  حاصل بی بهقرارداد  یقتعل

 یاآ ،یرانا وقمشکل در حق ینحل ا يبرا .انجامد می

مقاله حاضر با  ؟استناد کرد یلتعد يتئورتوان به  یم

 یضمن بررس ،یلیتحل-یفیبه روش توص ءاتکا

در  یلاقسام تعد ینتعذر و همچن یطمفهوم و شرا

 یجنتا .مزبور پاسخ خواهد داد سؤالبه  ،یرانحقوق ا

از آن دارد که امکان استناد به  یتکاح یبررس ینا

 یراز ؛در مواجهه با تعذر وجود دارد یلتعد يتئور

که همه اقسام آن  دهد ینشان م یلاقسام تعد یبررس

  .را دارندشدن  اجرا یتقابل

هاي  حل راه ،یلتعد يتئور ،تعذر :واژگان کلیدي

   .یلاقسام تعد ،تعذر
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  :ارجاع

در تعـذر   يراهکـار  عنـوان  بـه  یراندر حقوق ا یلتعد ياستناد به تئور یسنج امکان ،)1401( ؛یمصطف یدس ،میالنی ؛یروشنعل ،شکاري

 . 12شماره  ،تمدن حقوقی ،يقرارداد
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unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 

properly cited. 

 

 

  مقدمه

 یناغلب اشخاص بر ا .قراردادها است یريگ در شکل یاز اصول مهم و اساس یکیو التزام به تعهدات  يوفادار

به امکان  ینسب ینانکه اطم یو تا زمان دهند یتن به قرارداد م ،اساس که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند

تحقق  ،ها بینی یشپ ینکه ا یستن ینچن رههموا یول .قرارداد را منعقد نخواهند کرد ،آن نداشته باشند ياجرا

» رخداد تعذر« ،موانع یناز ا یکی .رو شود روبه یقرارداد با موانع يممکن است به علل مختلف اجرا یگاه ؛یابند

تعذر  موضوع .را برآورده سازد ینطرف يها خواسته تواند ینم یگراجرا شده و د یرقابلاست که در آن قرارداد غ

 گذار قانونعدم توجه  يبه معنا ینالبته ا .نگرفته است بحث قرار مورد ،صورت مستقل به یرانا یدندر قانون م

 ینا یول .به آثار و احکام تعذر اشاره شده است یاز مواد قانون مدن یدر برخ یراز ؛یستموضوع ن ینبه ا یرانا

از منابع  حال یندرع ،یستهه با تعذر نمناسب در مواج کاريراه یافتنبه  يامروز یازهايتمام ن ياشاره پاسخ گو

 ییشناسا يراهکارها» قرارداد یقتعل«و  »يانحالل اراد« ،»يانحالل قهر«که  شود یبرداشت م یو مواد قانون یفقه

مناسب و  ،سه راهکار یناز ا یک یچممکن است ه ،ینباوجودا .است یرانا یمبحث تعذر در نظام حقوق شده

وارد  ینبه متعاقد یتوجه قرارداد ممکن است ضرر قابل یقتعل یادر اثر انحالل  .قرارداد نباشد فینمطلوب طر

آن  ياجرا یلزمان انعقاد قرارداد تا زمان تکم یانکه م مدت یمستمر و طوالن يعنوان نمونه در قراردادها به .شود

 نمایند ید را صرف مخو یهاز سرما یبخش یاو  شوند یرا متحمل م هایی ینههز ینطرف ،وجود دارد یاديفاصله ز

 یقتعل یاقائل به انحالل  یتیوضع ینحال اگر در چن .محقق شود ،قرارداد استشدن  که اجراها  آن تا هدف

  .شود یقرارداد وارد م ینبه طرف یتوجه ضرر قابل ،یمقرارداد باش
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 ،یومبه خدمات عم یاجاحت یراز ؛صادق است ،مطلب فوق یزن یمربوط به خدمات عموم يقراردادها در

 یلاز قب یخدمت عموم یککه انجام  یتعهد توسط شخص يو چنانچه اجرا طلبد یادامه خدمات مزبور را م

مخالف  قرارداد یقتعل یاانحالل  ،را بر عهده گرفته متعذر شود یرهجاده و غ ،راه آهن ،يشهر اتتأسیس

 ینحل ا يبرا .)87 ،1379 ،مقدم ی(صادق شود می بوده و باعث ضرر به عموم جامعه ینمصلحت طرف

 یريگ در مواجهه با تعذر بهره یلتعد ياز تئور ،یاد شده ياستفاده از راهکارها يجا به توان یم یامشکالت آ

از ورود ضرر و  یتوجه تا حد قابل یجهنت انحالل قرارداد شد و در یاو  یقآن مانع از تعل یريکارگ و با به هنمود

  ؟کرد یتحما نیز هاء و استحکام قراردادو از بقا کرده یريجلوگ ینخسارت به طرف

 ،ها از آن یاريدر بس یاست ول یافتهنگارش  ،تعذر ینهدر زم يمتعدد یحقوق اتتألیف یراخ يها دهه در

 یا» تعسر«در مباحث مربوط به معموالً  یرانیو حقوقدانان ا یسندگاننو .مطرح نشده است یلراهکار تعد

کمتر  ،از آن در مواجهه با تعذر یريگ بهره یول نمایند یرا مطرح م یلراهکار تعد» قراردادشدن  ناعادالنه«

 دیدکتر مجنوشته  »یقرارداد در صورت حدوث تعذر مال لیتعد«البته در مقاله  .توجه قرارگرفته است مورد

ناظر به تعذر صرفاً  شانیگفتار ا یولمورد بحث قرارگرفته تعذر  وضعیتقرارداد در  لیتعد ،ییاسکو ییبنا
اقسام تعدیل  ،در مقاله مذکور به عالوه .شده استپرداخته  یدر تعذر مال لیتعد هیو فقط به توج بوده یمال

  .تعذر مورد بحث واقع نشده است از آن اقسام در وضعیت هریکو امکان به کارگیري 

 .استمناسب در مطلق تعذر  يراهکار عنوان به »لیتعد يتئور« شنهادیبه دنبال طرح و پ حاضر شپژوه

 ،یو استنباط یفیتوص-یلیتحل یشده و با روش مطرح يها پرسش يمقاله درصدد است تا در راستا ینا

 یمنظور بررس ینبد .یدنما یسنج امکان ،با تکیه بر اقسام مختلف آن متعذر شده را يقراردادها یلتعد

اقسام آن الزم است  ومزایا  ،یلمفهوم تعد ییتحقق آن در درجه اول و سپس شناسا یطمفهوم تعذر و شرا

  .در مواجهه با تعذر در قراردادها صحبت نمود یرانا یدر نظام حقوق یلتعد یريکارگ تا بتوان از به

  تعذر قراردادي -1

 لهیوس به که استی حجت آن ،عذر از مراد که است عذر شهیر از و تفعل باب از دیمزی ثالث مصدر ،تعذر

 گونه اینی حقوق اصطالح در تعذر مفهوم .)545 ،ق1414 ،نظورم ابن( ردیگ یم صورت دفاع و اعتذار آن

نکته مهمی  .)1283 ،1378 ،(جعفري لنگرودي »تعذر یعنی بروز عذرِ مانعِ اجرايِ تعهد« :است شده فیتعر

است به » عدم امکان اجراي قرارداد« عامتفکیک آن از مفهوم  ،که باید در تشخیص تعذر مدنظر قرار گیرد

اجراي قرارداد ناشی از تعمد و سوءنیت شدن  غیرممکنوجود نداشته و سوءنیت  ،»تعذر«ر این بیان که د
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عمومیت بیشتري دارد و مواردي را  »عدم امکان اجراي قرارداد«در مقابل  .نیستهریک از طرفین قرارداد 

 ،جعفري لنگروديقرارداد نقش داشته است (شدن  طرفین در غیرممکن تیسوءنشود که  هم شامل می

بوده و عدم امکان اجراي قرارداد رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار  ،میان آن دو) بنابراین 1283 ،1378

مال موضوع معامله را تلف کند تا اجراي تعهد غیرممکن  ،اگر متعهد از روي عمدمثالً  ؛اعم از تعذر است

  .محقق شده استشود در این جا ما با تعذر مواجه نیستیم ولی عدم امکان اجراي قرارداد 

اجراي مفاد  ،تعذر برخالف »تعسر« که در آن حیتوض .خلط نمود نیز »تعسر«نهاد مشابه  با تعذر را نباید

قرارداد ممکن است و ممتنع نیست ولی اجراي قرارداد بسیار سنگین و دشوار و پرهزینه خواهد بود 

زمان اجراي قرارداد متفاوت  واحوال اوضاعزمان انعقاد قرارداد با  واحوال اوضاع ،در تعسر دیگر عبارت به

ي که اجراي قرارداد را با دشواري همراه کرده است و اجراي تعهدات توسط متعهد با ا گونه بهشده است 

مطلق  طور بهاجراي قرارداد  ،اما در تعذر ؛است ریپذ امکاني گزاف و تالش غیرمتعارف ها نهیهزصرف 

  .)123 ،1394 ،مافی و همکاران( ستینممکن 

منشاء آن بودن  یبین پیشغیرقابل اجتناب و غیرقابل  ،به خارجی منوط معناي حقوقی در تعذر استناد به

اي  گونهه ب ،از اراده مدیون باشد خارج« :است مطرح شدهتفسیر دو  ،سبب تعذربودن  خارجیبراي  .است

اگر هیچ  پس .یت و انتفاع متعهد باشداز حوزه فعال خارج ؛که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد

ه یا کارخانه او رخ دهد نباید آن را مؤسستقصیري را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون 

را مورد پذیرش  تفسیر اولرسد که در حقوق ایران باید  می به نظر .)207 ،1376 ،(کاتوزیان»خارجی شمرد

سبب  .کند می تأییدرا  ی این دیدگاهمدنی و همچنین رویه قضای قانون 227 مادهیرا ظاهر ز ،دهیم قرار

1م شخصی. ق229به استناد ظاهر ماده  خارجی باید غیرقابل اجتناب باشد که معیار تعیین آن
 ،(امامی است 

هرچند عموم مردم توانایی دفع  ؛به بیان دیگر صرف ناتوانی متعهد در دفع حادثه کافی است )241 ،1353

2شته باشندحادثه را دا
به عقیده برخی از صاحب نظران  .حادثه استبودن  بینی غیرقابل پیشنیز  شرط دیگر 

                                                     
1- subjective 

دانند و  اصول حقوقی و عقلی حاکم بر قراردادها در تعارض میالبته شایان ذکر است که برخی از اساتید، مالك شخصی را با  -2

اي از مسئولیت  زیرا که اگر متعهد بتواند با اثبات ضعف خویش در برابر حادثه؛ اعتقاد دارند که باید معیار عرفی را مدنظر قرار داد

هم تسهیل روند اقتصادي و اجتماعی است به بري شود اطمینان موردنیاز براي ورود به مبادالت و معامالت اقتصادي که از عناصر م

دست نخواهد آمد و مطمئناً افراد از ورود به معامالتی که در آن به قدرت طرف مقابل علم ندارند امتناع خواهند ورزید (کاتوزیان، 

 هستند.  توان به تعذر استناد نمود که عموم مردم از دفع آن حادثه خارجی ناتوان )، در نتیجه هنگامی می216، 1376
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3عرفی اریمع در این خصوص باید
 یعنی ؛)259 ،1376 ،کاتوزیان)و(242 ،1353 ،(امامیرا مدنظر قرار دهیم 

باالتی نتواند آن را م ولی متعهد به سبب کمی معلومات یا بی ،بینی باشد اگر وقوع حادثه عرفاً قابل پیش
  .از جبران ضرر قرار دهدشدن  تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف حدس بزند نمی

  تئوري تعدیل-2

 ،1389 ،عمید( استکردن  و دو چیز را با هم مساويکردن  وزن هم ،در لغت به معناي راست کردن تعدیل

دادن  ز دور نشده و عبارت است از تغییرمعناي اصطالحی تعدیل در حقوق از معناي لغوي آن نی .)508

منظور از تعدیل  واقع در .)2 ،1375 ،کاظم نژاد( آناثر کردن  متعادل منظور بهقرارداد منعقده بین دو طرف 

ي ا گونه بهقصد و رضاي طرفین بر  مبتنی ،شده واقعرعایت رویه و الگو و روشی است که عقد و قرارداد «

وب و قلمرو التزام طرفین و منطبق با همان وضعیت منظور در تراضی واقعی تثبیت شود که در همان چهارچ

بنابراین تئوري  ؛)104 ،1393 ،(مؤمنی» ي باقی بماندا ناخواستهو انشایی قرارداد با پرهیز از هرگونه اجحاف 

به معناي تصرف و تجدیدنظر در مفاد قرارداد است که با هدف متناسب ساختن شروط آن با  تعدیل

  .پذیرد می یت جدید صورتوضع

  استناد به تئوري تعدیل در تعذر قراردادي و مزایاي آن - 2- 1

تعدیل با منافع و مطلوب طرفین  .استفاده از تئوري تعدیل در قراردادهاي متعذر شده مزایاي متعددي دارد

براي  اساساًاست و  منافع طرفین بر بقاء و تداوم قرارداد بوده ،زیرا تا قبل از وقوع تعذر ؛سازگارتر است

امکان اجراي مفاد  که اکنوناما  ؛اند کردهدستیابی به منافع مزبور بوده که طرفین به انعقاد قرارداد اقدام 

تعدیل قرارداد است که با تغییر  ،موردنظراهداف  تأمینتنها راه براي تداوم قرارداد و  ،قرارداد منتفی شده

ي یا مانکاریپنمونه در یک قرارداد  عنوان به .شود یم تأمین ادامه حیات حقوقی قرارداد ،برخی شرایط

 ،پس از شروع عملیات ساخت ،کنند یممتعاقدین بر ساخت یک ساختمان توافق  ،مشارکت در ساخت

ي ا خانهمالک با این پندار که پس از گذشت چند صباحی به  .شود یموقوع تعذر ادامه کار رها  واسطه به

که  ابدی یم درسرمایه خود را در اختیار طرف مقابل گذاشته ولی با وقوع تعذر  تمام ،ابدی یمجدید دست 

مفاد کردن  در چنین شرایطی تنها با تعدیل و نزدیک .برایش ممکن نیست موردنظرامکان دستیابی به نتیجه 

را فراهم ساخت زمینه اجراي قرارداد  توان یم ،اند بودهقرارداد به آنچه متعاقدین به هنگام عقد به دنبال آن 

                                                     
3- objective 
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  .)42و41 ،1392، اسکویییی (بنا

از سوي دیگر تعدیل قرارداد تنها راهی است که هم التزام متعهد را دربردارد و هم جلوي ضرر 

 عقود مستمر ای وي مربوط به خدمات عمومی قراردادهااین مزیت تعدیل در  .ردیگ یمغیرمتعارف را 

 دها تمایل طرفین بر ادامه روابط قراردادي است و این خواستهقراردا گونه نیادر  که چرا ؛استتر  نمایان

مزیت دیگر تعدیل آن  .)11 ،1389 ،منطبق با واقعیات تجاري و اقتصادي است(شریفی و صفريها  آن

اطمینان موردنیاز براي ورود و به دنبال آن  دینما یماست که به ثبات و پایداري معامالت در جامعه کمک 

واهد خمالت اقتصادي که از عناصر مهم تسهیل روند اقتصادي و اجتماعی است به دست به مبادالت و معا

زیرا  ؛انحالل تقدم دارد ژهیو به ها روشبر سایر  ،توجه قابلبنابراین تعدیل قرارداد به لحاظ مزایاي  ؛آمد

و  ضرر ،با اصل لزوم و بقاي معامالت در تعارض است بلکه ممکن است تنها نهانحالل قرارداد 

عدالت  یهتنها از زاو نه ،بنابراین استناد به تئوري تعدیل .ي متعددي را به متعاقدین وارد سازدها خسارت

 یرشپذ که یدرحال نماید یاست بلکه به ثبات و استحکام معامالت در جامعه کمک م یروش مناسب

  .فسخ قرارداد با اصل لزوم و استحکام قراردادها در تعارض است یاانفساخ 

در این  .آثار سوء آن نیستبردن  ي است که تعدیل قرارداد نیز قادر به از بینا گونه بهته گاهی تعذر الب

در این موارد  .فراهم سازد ،اند نمودهقصد  درواقعشرایط تعدیل قرارداد قادر نیست که آنچه را طرفین 

که تعذر دائمی باشد مانند  مصادیق بارز آن مواردي است .انحالل یا فسخ قرارداد کارآمدتر است حل راه
از  استفادهسنجش  يبرا .به انحالل است تعذر ناشی از تلف مبیع یا تلف مورد اجاره که قرارداد محکوم

ی آن سنج امکانبه  ،لیتعدالزم است برحسب نوع  ،با تعذر ییارویهنگام رو رانیدر حقوق ا يتئور نیا

که  شده میتقس »ییقضا لیتعد«و »يقرارداد لیتعد« ،»ینقانو لیتعد«قرارداد به سه دسته  لیتعد .بپردازیم

  .شود یمي آن در وضعیت تعذر پرداخته ریکارگ بهدر ذیل به توضیح هریک و امکان 

  در وضعیت تعذر تعدیل قانونیی سنج امکان -2-2

ا در قانون و ی ابدی یمتعدیل  ،مستقیم طور بهاین نوع تعدیل در موردي است که قرارداد یا به دستور قانون و 

البته توجه به این نکته ضروري  .)2 ،1375 ،شود (کاظم نژاد حق درخواست آن به یکی از طرفین داده می

کوشد تا حد ممکن وارد قلمرو  اراده افراد در انعقاد قرارداد می تأثیرقانون با به رسمیت شناختن است که 

حمایت قرار  مورد گذار قانوننظر  شده باشد از عقدمبناي قانون من اراده متعاقدین نشود زیرا قراردادي که بر

 .تواند از استحکام قراردادها بکاهد می ،پس از انعقاد قرارداد گذار قانون حدوحصر یبگیرد و دخالت  می
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وارد شده و به طور مستقیم یا قلمرو قراردادي افراد به در برخی موارد  امکان دارد گذار قانونوجود  بااین

حمایت از طرف  ،هاي متعاقدین مواردي همچون تفسیر اراده .به تعدیل قرارداد دهد غیرمسقیم دستور

در واقع  .)169 ،1394 ،(ابراهیمی ترکماناست  ...و واحوال ضعیف قراردادي و تغییرات فاحش اوضاع

 دیپد يها بیآسمنظور حفظ نظام قراردادي از  خودش را به اراده کوشد تا می در این موارد گذار قانون

  .کند متعاقدین تحمیل می ارادهبه  ،آمده

ناظر به ها  آن شته که بسیاري ازدا وجودی قانون لیتعد به گذار قانون توجه ازیی ها نمونه رانیا حقوق در
9 مادهتوان به  می از جمله .بحث تغییر اوضاع و احوال و رخداد تعسر است

4
 قانون روابط موجر و مستأجر 

 ماده ،1362 مصوب
5

652 ادهم و 277
6

با این حال در حقوق ایران نص صریحی  .نمود اشاره یقانون مدن 

با این حال با وحدت  .شود نمی یافت ،دستور به تعدیل داده در تعذر قراردادي گذار قانونکه وفق آن 

امنیت معامالتی و مصلحت متعاقدین اقتضاء  تواند در مواردي که می گذار قانونتوان گفت که  می مالك

 گذار قانوننمونه  عنوان به .نمایدها  آن به قراردادهاي متعذراالجراء نیز ورود کرده و حکم به تعدیلنماید 

مقرر دارد که قرارداد متعذر براي دفع ضرر به درخواست  ،تواند در قراردادهاي پیمانی بلندمدت می

است بلکه به دستور  ممکن تنها نهتعدیل قرارداد  در چنین مواردي .هریک از طرفین قابل تعدیل است

تعدیل  ،تر قیدقبه عبارت  ؛قرارداد متعذر شده را تعدیل کرد ،قانون حکم بهالزامی بوده و باید  گذار قانون

حق درخواست تعدیل را فقط به  ،البته اگر قانون .قرارداد متعذر شده در واقع اجراي حکم قانون است

دیل قرارداد منوط به درخواست صاحب حق خواهد یکی از طرفین داده باشد در این صورت الزام به تع
به بیان تعدیل صرفاً باشد و گاهی نیز  شده نییتعقانون نحوه تعدیل نیز  موجب بهگاهی ممکن است  .بود

نباید  البته .باشد شده واگذاري درباره نحو آن به طرفین قرارداد و یا دادرس ریگ میتصمشده است و  اکتفا

 ؛نماییم بلکه باید به صورت مضیق تفسیر کرد قاعده تلقی عنوان بهرا  گذار قانون استثنایی يها دخالتاین 

  .زیرا توسعه آن برخالف اصل حاکمیت اراده و آزادي قراردادي است

                                                     
در مواردي که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و  -4

 تواند مهلتی براي مستاجر قرار بدهد.  حرج موجر نباشد، می

تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله  د ولی حاکم میتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نمای متعهد نمی -5

  یا قرار اقساط بدهد. 

  دهد.  واحوال براي مقترض مهلت یا اقساطی قرار می در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع -6
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  در وضعیت تعذر تعدیل قرارداديی سنج امکان - 2- 3

شود که گاهی  دیل میتعدیل قراردادي تعدیلی است که در آن مفاد قرارداد به اختیار دو طرف قرارداد تع

یا پس از انعقاد به تراضی  دیآ یمی تعدیل به عمل نیب شیپ ،در متن قرارداد و در قالب شرط ضمن عقد

 لیتعد«و  »کننده لیتعدگنجاندن شروط « بنابراین تعدیل قراردادي به دو شیوه .ردیگ یمطرفین صورت 

ی به توضیح هریک و امکان اعمال آن در صورت اجمال که به امکان تحقق دارد» از انعقاد قرارداد سپ
  .شود پرداخته می ،زمان تعذر

  کننده لیتعدشروط  گنجاندنامکان تعدیل با  -1-3-2

تواند طرفین را از دعواهاي بعدي برهاند و از  بینی امکان تعدیل می دانند که پیش می يا حرفهتجار معموالً 

زیرا طرفین قرارداد  ؛اندیشند ختالف شود تمهیداتی میهمان ابتدا براي مواردي که ممکن است منشأ بروز ا

تمهیداتی  ،شود اي بر قرارداد تحمیل می توانند براي مقابله با آثاري که به سبب حوادث غیرمترقبه می

درست است که  .قرارداد کنونی مندرج سازند بینی کرده و در بیاندیشند و امکان تعدیل قرارداد را پیش

را ها  آن تواند بینی کلی امکان تعدیل قراردادي می اکنون روشن نیست ولی پیش مکم و کیف حادثه از ه

 .)166 ،1394 ،(ابراهیمی ترکمان روند پرهزینه و طوالنی دادرسی برهاندکردن  از مراجعه به دادگاه و طی

 جمله ازبدین منظور با گنجاندن شروطی در ضمن عقد براي حوادث احتمالی  توانند یملذا طرفین قرارداد 

  .تعبیر کرد» کننده لیتعدشروط «توان به  تمهیداتی بیاندیشند که از این شروط می ،وقوع تعذر

 بینی کنند که بدون اراده اي شرط تعدیل را در قرارداد پیش گونه طرفین قرارداد به ،ممکن استگاهی 

نند آن که در قرارداد ما خود تحقق یابد و تعدیل خودبه بودهبعدي و ثانوي آنان شرط مذکور اثربخش 

بینی شود که در صورت وقوع حادثه خاصی میزان آورده شریک به میزان مشخصی  مشارکت مدنی پیش

ولی نحوه و کیفیت آن در توافق بعدي  شود می بر تعدیل توافقصرفاً  البته گاهی نیز .افزایش یا کاهش یابد

نگري در میزان آورده و تعدیل آن متناسب با باز«خواهد شد مانند آن که در مثال فوق تنها طرفین مشخص 

 ي(مقدربینی شود بدون آن که میزان تغییر معلوم شود  پیش» شرایط جدید در صورت وقوع حادثه خاص

  .)159 ،1394 ،يو عسکر يریام

صحیح و مطابق با قواعد عمومی کامالً ي متعذر شده قراردادهاي این شیوه از تعدیل در ریگ بهره
تمهیداتی در  ،که اگر طرفین در ضمن قرارداد براي حوادثی مانند وقوع تعذر صورت نیبد .قراردادها است

اقدام  توانند یماندیشیده باشند در این صورت با وقوع تعذر بدون هیچ ایرادي » کننده شروط تعدیل«قالب 
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 يواقع اجرا دربلکه شود  محسوب نمی يدیجدامر  یحالت نیدر چن لیتعدزیرا  ؛به تعدیل قرارداد نمایند

وقوع تعذر  میاثر مستق یحالت نیدر چن» قرارداد لیتعد« گریدبه عبارت  ؛قرارداد است یاز مفاد فرع یبخش

 ،شرط نمایند که در فرض وقوع تعذر توانند ینمالزم به ذکر است که طرفین  .قرارداد است يدر اجرا

ري مستلزم غرر است و با درج چنین زیرا چنین ام ردیاز دو طرف صورت گ یکی ارادهتنها به  لیتعد

زیرا این شرط باعث جهل به عوضین  دیآ یمشرطی به عقیده برخی از حقوقدانان بطالن معامله نیز الزم 

  .)74 ،1376 ،انی(کاتوزخواهد شد 

  تعدیل پس از انعقاد قراردادامکان  -2-3-2

در  ای واند  وز حوادث و مشکالتی را نداشتهانتظار بر ،متعاقدین در مرحله انعقاد قرارداد ،در این نوع تعدیل

و پس از برخورد با مشکالت و  اند نکردهبینی  را در آینده پیشها  آن شروط ضمن عقد نحوه برخورد با

و با تراضی یکدیگر مفاد  ندیآ یم بربا توافق یکدیگر درصدد اصالح قرارداد  ،موانع در اجراي قرارداد

کارگیري این شیوه از تعدیل نیز در مواجهه با  به ایآ .)57 ،1375 ،اظم نژاد(ک ندینما یمقرارداد را تعدیل 

حکمی قانونی مبنی بر تعدیل نداشته باشیم و همچنین  ،در زمان حدوث تعذر اگریعنی  ؟تعذر صحیح است

با  ،توانند طرفین نیز در شروط ضمن عقد بر تعدیل قرارداد توافق نکرده باشند در این صورت طرفین می

این شیوه نیز  رسد یمبه نظر  ؟و زمینه اجراي آن را فراهم آورند کرده اصالحوافق یکدیگر مفاد قرارداد را ت

 ؛خواهد بود الزم االجرا ،نداشته باشد نیز چنین توافقی اگر مخالفتی با قواعد آمره است و اعمال قابل

نموده توافق  گریکدیبا  توانند می ،ندیجرا نمابر اثر رخداد تعذر نتوانند مفاد قرارداد را ا نیطرفاگر  بنابراین

توان به  براي اثبات این دیدگاه می .آورندقرارداد را فراهم  ياجرا نهیزم ،از مفاد قرارداد یبرخ رییبا تغ و

  .اصل ابقاي عقود و قاعده فقهی المیسور ،اصل حاکمیت اراده و قاعده شروط :ادله زیر تکیه کرد

  قاعده شروط ده وارا اصل حاکمیت -1-2-3-2

 .موافق با اصل حاکمیت اراده و مقتضاي نظریه شروط است ،از وقوع تعذر توافق متعاقدین بر تعدیل بعد

کند که چنین توافقی  اقتضاء می ،7و به عالوه عمومات و اطالقات نظریه شروط اراده حاکمیت اصل

 ،1388 ،(محقق دامادزم الوفاء است ال ،نداشته باشد یشرع قواعد آمره قانونی و مخالفت با که یمادام

توانند با توافق یکدیگر  می کههایی  همان اراده« :فرمایند می برخی از نویسندگان در این باره .)528

                                                     
   ).38ق، 1406(محقق داماد، باشد که در منابع مختلف ذکر شده است  می» المومنون (المسلمون) عند شروطهم«این قاعده بر گرفته از روایت  -7
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اصل  .توانند چنین قوانینی را تعدیل نمایند می ،قراردادهایی در حد قانون براي روابط فیمابین وضع نمایند

از حقوقدانان  یبرخ جا نیالبته در ا .)31 ،1377 ،(بیگدلی» دهد می حاکمیت اراده چنین حقی به آنان

منعقد  يگریآن قرارداد د يجاه قرارداد سابق را اقاله نموده و ب ،ی متعاقدینحالت نیمعتقدند که در چن

 نیرسد که ا می به نظر یول .)74 ،1376 ،انی(کاتوز است يدیقرارداد جد ،شده لیاند و قرارداد تعد کرده

توان مطلق قبول کرد بلکه باید گفت که تعدیل اگر موضوع قرارداد را تغییر بدهد در این  نمی را کالم

ظاهر از در این صورت  ،شود ولی اگر موضوع قرارداد ثابت بماند می صورت قرارداد جدید محسوب
  .اصالح همان قرارداد سابق است ،یتوافق نیچن

ولی برخالف  ؛با اصل حاکمیت اراده سازگاري داردممکن است ایراد شود که چنین توافقی هرچند 

زیرا اقتضاي لزوم تداوم و بقاي شرایط موجود به هنگام انعقاد قرارداد است و  ؛اصل لزوم قرارداد است

توان گفت که اوالً  در جواب می .فرض این است که در قرارداد موردنظر ما این شرایط وجود ندارد

کند که  می ءنیست زیرا این اصل اقتضا» اصل لزوم قراردادها«انگاشتن  تعدیل قرارداد به معناي نادیده

حال در فرض  .نیز تداوم بیابد شده نییتعقرارداد همچنان باقی باشد و شرایطی که به هنگام انعقاد عقد 

ر ثانیاً حتی د .زمینه اجراي قرارداد را فراهم نمودها  آن توان با تعدیل نمودن می ،آن شرایطشدن  متعذر

تعدیل قرارداد برخالف نظریه  ،به نیروي مطلق آنبودن  گیرانه به اصل لزوم و قائل صورت پایبندي سخت

ساختار قرارداد  ،است زیرا در تعدیل قرارداد تر نزدیکبه اصل لزوم و استحکام معامالت  ،انحالل یا فسخ

حیات  ،به وسیله تعدیلابق است و همان قرارداد س ،بعد از تغییرات افتهی لیتعد قراردادحفظ خواهد شد و 

  .)166 ،1394 ،(ابراهیمی ترکمان است شده حفظحقوقی قرارداد 

  اصل ابقاي عقود -2-2-3-2

استاد جعفري  .موافقت این مطلب با اصل ابقاي عقود است ،توان آورد که بر امکان تعدیل می دومیدلیل 

تا دست مرمت و  شوند یماختاللی شوند ابقاء عقودي که دچار « :فرمایند لنگرودي در تعریف این اصل می

اصل مذکور در مقام  .)44 ،1386 ،(جعفري لنگرودي »که شایسته است دریابد یصورت بهرا ها  آن ،تعمیر

این  دلیل و مبناي .بیان این امر است که عقد مختل شده یا نقض شده را نگه داشت و مرمت و اصالح نمود

8ديعبارت است از روایات متعد ،اصل
اصل ابقاي عقود را استخراج نمود و همچنین ها  آن توان از که می 

                                                     
توان به صحیحه صفار در باب خیار تبعض صفقه اشاره نمود، همچنین صحیحه عمروبن حنظله که در مورد تخلف  از جمله می -8

  ). 433، 1398از مقدار در بیعی که مبیع آن مختلف االجزاء است (عابدي، 



  15  يقرارداد تعذر در يراهکار عنوان به رانیا حقوق در لیتعد يتئور به استناد یسنج امکان  

 

نگهداشت  ،دارد عقد مختل شده یا نقض شده را در صورت امکان اصالح ءعرف و عادتی است که اقتضا

 قلمرو .)365 ،1398 ،(عابدي و مرمت نمود و مدارك شرعی نیز نسبت به این عرف حکم امضایی دارند

عام دارد یی است و از این حیث که قلمرو ...از نهادهاي مشابه مانند اصل لزوم و تر عیوساصل ابقاي عقود 

 رسد یمبه نظر  مفید ،دهند ینمشود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش  و مصادیقی را شامل می

  .)362 ،1398 ،(عابدي

مکان فسخ قرارداد بر عدم امکان به ترتب ا توان یممصادیق این قاعده در فقه و حقوق ایران  جمله از

اجراي قرارداد را بر  گذار قانون ،الزام متعهد به اجراي آن اشاره نمود که نظر به مصلحت بقاي معامالت

اراده مالک  که آن باامکان تنفیذ عقد فضولی که در این عقد  .فسخ مقدم داشته است واسطه بهانحالل 

 مانده یباقو از این طریق عقد  اند دانستهمقنن این عقد را قابل تنفیذ  آن تبع بهوجود ندارد ولی شارع و  اساساً

 هم بهي ا معاملهموازنه ارزش در  که یوقتامکان دریافت ارش در باب خیار عیب که در این مورد  .است

در این وضعیت براي جبران موازنه مخدوش با تکیه بر مدارك  .شود یمبخورد راه براي بحث ارش باز 

  .)78 ،1397 ،و مصادیق متعدد دیگر (یوسف زاده و همکاران شود یماء عقود مطالبه ارش توجیه اصل ابق

حفظ قرارداد و ترمیم مشکالتی که ممکن است منجر  منظور بهراهکاري است  ،اتکاء به اصل ابقاي عقود
ي با همه عناصرش البته جهت اجراي اصل ابقاي عقود الزم است تا قرارداد .به انحالل و عدم اجراي آن شود

 .امکان ابقاء و اصالح آن وجود داشته باشد ،خلل وجود باواقع شود سپس خللی در اجراي آن ایجاد شود و 

 اجراي ،تعذروقوع  واسطه بههرگاه است که  صورت نیبد ،معامالت متعذر شدهاستدالل به این اصل در 

کند که آن  می اصل ابقاي عقود حکم ،دممکن است به انحالل منتهی شو تینها درو  مختل شدهقرارداد 

قرارداد را ترمیم نموده و از انحالل آن جلوگیري کرد و تعدیل قرارداد تنها راهی است که این مقصود را 

از انحالل تنها  نهبه بیان دیگر تئوري تعدیل راهکاري است جهت ابقاي قرارداد متعذر شده که  ؛کند می تأمین

  .نماید می زمینه اجراي آن را نیز فراهم ،موانعکردن  که با بر طرفکند بل می قرارداد جلوگیري

  قاعده المیسور -3-3-3-2

این  .تعدیل قرارداد استدالل کرد آن بر توان با کمک مییکی از قواعد مهم فقهی است که » المیسور« قاعده

از حدیث منقول از ) زیرا برگرفته 464 ،ق1417 ،(میرعبدالفتاح الحسینی قاعده از قواعد منصوص است

 ،(ابن ابی جمهور »المیسور الیسقط بالمعسور« :فرمایند است که حضرت می )علیه السالم(حضرت علی 
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9باشد می استخراج قابل نیز عالوه مفاد آن از روایات دیگري ) و به58 ،ق1403
مضمون قاعده آن است که  .

یط و یا تمام مصادیق آن دشوار یا ناممکن شود صورت کامل با تمام اجزا و شرا تکلیفی بهدادن  هرگاه انجام

به عبارت  .شود به جا آوردن بخشی از آن که براي مکلف ممکن و مقدور هست از عهده او ساقط نمیولی 

طور کلی ه ف بیآن تکل ،دیگر هرگاه انجام تکلیفی براي مکلف مشکل باشد یا نتواند به طور کامل انجام دهد

 .)182 ،1399 ،(عزیزي و همکاران زه که ممکن و مقدور باشد باید انجام دهدشود بلکه آن اندا ساقط نمی

 یعنی عقالي عالم در اموري که توان انجام برخی از اجزا و قسمت ؛اي عقالیی است قاعده ،قاعده مذکور

 ،1370 ،يرازیش (مکارم کنند کل امر را ترك نمی ها، به بهانه عدم توان بر برخی قسمت ،هایش را ندارد

کاربرد دارد هرچند که فقها بیشتر در باب عبادات به آن تمسک  ،در موارد متعددي ،قاعده میسور .)550

هرگاه طرفین  ،در عقود ،ولی این قاعده در باب معامالت نیز کاربردهاي مختلفی دارد براي مثال اند نموده

  .)45 ،1397 ،یبی و نیازي(ط اشاره کافی است ،عقد یا یکی از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند

اجراي قرارداد آن طوري  ،حدوث تعذر واسطه بههرچند  :صورت است این نحوه استدالل به قاعده به

است که اجراي قرارداد با اندکی تعدیل  این مقدار میسر ولی ممکن نیست ،که مدنظر متعاقدین بوده است

 مفاد و شرایطیآن  اهرچند اجراي قرارداد ب توضیح آن که در وضعیت تعذر ؛قابل اجرا شوددر مفاد آن 

از  یطورکل بهشود که طرفین  ممکن نیست ولی این باعث نمی ،مدنظر طرفین بوده است زمان انعقادکه در 

حذف نمودن برخی از مفاد و یا با اضافه نمودن بندهایی به توانند با  کنند بلکه می نظر صرفآن قرارداد 

این بدان خاطر است که  .وندمانع از انحالل یا تعلیق آن شفراهم کرده و زمینه اجراي آن را  ،قرارداد

 آن نیست بلکه همان قرارداد است که با یککردن  قرارداد به معناي فسخ و لغو برخی از مفاددادن  تغییر

شد این توافق جدید که اشاره  طور همان .شود می از وضعیت تعذر خارج شده و قابل اجراسري تغییرات 

  .با قواعد آمره مخالفت نداشته باشد صحیح و الزم االجرا است چنانچه ،تعدیل منظور به

  یی در وضعیت تعذرقضا لامکان سنجی تعدی - 2- 4

این  .ردیگ یمصورت  ییاست که توسط مرجع قضا یلیتعد ،داستیاز نام آن پ چنانکههم ییقضا لیتعد

 ،224با وحدت مالك از مواد  لکن نشده ینیب شیپ ایران به طور صریح در مقررات قسم از تعدیل هرچند

                                                     
یعنی زمانی که درباره چیزي به شما دستوري دادم، شما هر » ما استطعتم اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه«در روایت نبوي آمده است:  -9

ه، الُیترك «توانید، انجام دهید و همچنین در روایتی از حضرت علی (علیه السالم) آمده است:  مقدار از آن را که می ماال یدرك کلُّ
ه   ). 58ق، 1403(ابن ابی جمهور، » کلُّ
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دستور قانون  ،البته چنانچه منشاء تعدیل توسط دادگاه .توان آن را شناسایی کرد می قانون مدنی 652و 227

  .گیرد می قرار ،تردید تعدیل حسب مورد در زمره تعدیل قانونی یا قراردادي بی ،یا توافق طرفین باشد

آیا تعدیل قضایی در مواردي که قاضی بدون اتکاء به قانون و توافق قابل طرح است که  سؤالاین 

 کهاند  برخی از حقوقدانان پاسخ منفی داده و بیان کرده ؟معتبر است یا خیر اقدام به تعدیل کرده نیز ،طرفین

قرارداد  یلتعد یقتدر حق ییقضا یلتعد بلکه حساب آورد به یلاز تعد ینوع سوم را ییقضا یلتعد یدنبا

 یا يقرارداد یلبه تعد یتنها است که در یمقررات قانون یا یناراده طرف یرتفس براساس یقاض یلهوس هب

ها فاقد اطالعات  دادگاهخالصه ادله مخالفان آن است که  .)40 ،1389 ،یدي(شه کند یبازگشت م یقانون

قضاوت  یرناگز ،مستقل ییقضا یلتعد یرشدر صورت پذلذا  ؛اند ینهزم ینو تجربه مناسب در ا یکاف

در مقابل برخی از اساتید معتقدند که  .گردد می یقانون یارهايو مع یناراده طرف یگزینجا ،قضات یشخص

در  ییقضا لیتعد« :نگارند که می قاعده عدل و انصاف قابل تحلیل بوده و چنین براساستعدیل قضایی 

 ما نظرالبته به  یاست نه اول يثانو يا عدهاست که قا لیتحل قابل زیقاعده عدل و انصاف ن قیقرارداد از طر

به  یمال ودع میمانند تقس يمحدود يها باباز آن است که فقها در  تر عیمدلول قاعده عدل و انصاف وس

 ییاز معضالت قضا ياریبس يراهگشا تواند یکه قاعده عدل و انصاف م میقداند ما معت آن تمسک کرده

  .)520 ،1388 ،(محقق داماد ». از موارد آن است یکی زیدر معامالت مستمر ن لیشود که تعد

هاي  زیرا تعدد مسائل و پدیده ؛باشد می رسد دیدگاه موافقان با واقعیات اجتماعی سازگارتر می به نظر

تواند در  می نماید و تمسک به قاعده مزبور می نوین نیاز به وضع قواعد متناسب با شرایط جدید را توجیه

شد البته تردیدي نیست که قاضی تا جایی که ممکن است باید در محدوده مطلوب این قضیه راهگشا با

براي احترام به اي  چرا که در واقع تعدیل قرارداد وسیله ؛اقدام نماید ،طرفین و بر طبق موازین قانونی

ی ینب پیشقوانین ایران نیز هرچند صراحتا تعدیل قضایی را  .خواست طرفین در مرحله اجراي قرارداد است

توان قائل به پذیرش تعدیل قضایی در  می یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی نکرده ولی با تکیه بر اصل
امروزه تعدیل در موارد متعددي از جمله تعدیل اقساط مدیون یا تعدیل وجه التزام  .حقوق ایران شد

10غیرمتعارف
آن است که چنانچه رسد رویه قضات  می مورد پذیرش واقع شده است با این حال به نظر 

11اقدام به تعدیل نمایند ،مفاد قانون و یا قرارداد طرفین بیانگر تعدیل باشد
بنابراین در ارتباط با تعذر  .

                                                     
 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.  61صادره از شعبه  23/03/1394مورخ  9209982161700420دادنامه شماره  -10

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران.  45صادره از شعبه  08/09/1393مورخ  9309970224501299دادنامه قطعی شماره  -11
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تعدیل قضایی منوط به دستور قانون یا توافقات صریح یا ضمنی مندرج در قرارداد بوده و در  ،قراردادي
رسد که با  می با این حال به نظر .ورزند می اجتناب ،دعمل قضات از اقدام یکجانبه نسبت به تعدیل قراردا

قاعده ثانوي راهکار مناسبی بوده که در بسیاري از  عنوان بهتعدیل قضایی  ،تمسک به قاعده عدل و انصاف
  .معضالت از جمله تعذر قراردادي قابل اعمال است

  نتیجه

(فسخ) ي انحالل اراد ،(انفساخ)ي الل قهرانح يراهکارها ،تعذر یتاز وضع ییرها يبرا یراندر حقوق ا هرچند

اقسام سه  یبررس .است ییقابل شناسا یراندر حقوق ا یزن یلتعد حل راهوجود  ینبا ا ؛مطرح شده است یقو تعل

به  گذار قانونمدنظر بوده و  »یقانون دیلتع«که اگر  چرا ؛یدنما می مزبور را اثبات يادعا یبه روشن یلگانه تعد

 .نمود یلقرارداد را تعد ،حکم قانون به یدباالزاماً صورت  ینحکم کرده باشد در ا ،هنگام تعذر قرارداد در یلتعد

 یننحو که طرف ینبد ؛یلگنجاندن شروط تعد یقاول از طر :مدنظر باشد دو حالت دارد »يقرارداد یلتعد«اگر 

حالت روشن است که  ینا در .توافق کرده باشند ،قرارداد در فرض وقوع تعذر یلتعد بردر شروط ضمن عقد 

مفاد  ياجرا ،یلمحسوب نشده بلکه تعد یديجد یزچ ،قرارداد یلبر تعد یناقدام طرف ،در صورت رخداد تعذر

قرارداد  نعقادحالت دوم آن است که پس از ا .شود یوقوع تعذر محسوب م یمخود قرارداد بوده و اثر مستق یفرع

به  ینطرف ،در قرارداد یلشروط تعد بینی یشوجود عدم پ با نییع ؛یردصورت پذ یلتعد ،ینطرف یدبا توافق جد

مطلب آن است که اصل  ینا یلدل .یندآن را فراهم نما ياجرا ینهاقدام کرده و زم ،قرارداد متعذر شده یلتعد

عقود و  يعالوه اصل ابقا به ؛را دارد یتوافق ینچن حتاقتضاء ص یهاراده و قاعده شروط در فقه امام یتحاکم

  .زند یم تأییدمهر  یدگاهید ینبر صحت چن یزن یسوره المقاعد

 یراندر حقوق ا یاعالم کرد که هرچند صراحت قانون یدمدنظر باشد با »ییقضا یلتعد«اگر  یتدر نها

 یتآن را به رسم یمتوان می یفقه واعداز ق یو برخ یآن وجود ندارد لکن با کمک از مالکات قانون يبرا

در  یدخود را اعمال کند بلکه با یشخصهاي  قضاوت یدنبا یکر است که قاضذ یانالبته شا .یمبشناس

با لحاظ  یلتعد يتئور .یدنما یلقرارداد را تعد یقانون یارهايارچوب قرارداد و اهداف آن و با معهچ
 یکتنها ثبات قرارداد را در  نه یراز ؛دارد یتارجح یقتعل یاانحالل و  هایی مانندآن بر راهکار یايمزا

در  یژهو به یناز ورود خسارت به طرف یتوجه قابل یزانکند بلکه به م می ینتضم یارچوب منطقهچ

  .نماید می یريجلوگ ،یمربوط به خدمات عموم يقراردادها یادرازمدت و  يقراردادها

 عنوان به یلتعد يتئور ،در ارتباط با مبحث تعذر یباب مستقل بینی یشضمن پ ،شود یم یشنهادپ در پایان
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در  ،یقتعل یامانند انحالل  دیگرهاي  حل راهشود و  یینتعذر تع یتاز وضع ییجهت رها ها، حل راهاز  یکی

  .یردصورت پذ ،یلصورت عدم امکان تعد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :افعتعارض من

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

 منابع

  فارسی

 ،یسو انگل یراندر حقوق ا مفاد قرارداد ياجراشدن  یرممکنغ ،1394 ،ابوذر ،ترکمان یمیابراهـ 

  .جدانتشارات م ،تهران ،چاپ اول

  .انتشارات اسالمیه ،تهران ،چاپ پنجم ،جلد اول ،حقوق مدنی ،1353 ،سیدحسن ،امامیـ 

مجله حقوق تطبیقی دانشگاه  ،یقرارداد در صورت حدوث تعذر مال لیتعد ،1392 ،مجید ،اسکوئییی ـ بنا

  .1شماره  ،تهران

 ،ارشد کارشناسینامه  پایان ،تعدیل قرارداد از دیدگاه حقوق ایران و فرانسه ،1377 ،سعید ،بیگدلیـ 

  .(ع) دانشکده معارف و حقوق دانشگاه امام صادق

 ،تهران ،چاپ اول ،جلد دوم ،مبسوط در ترمینولوژي حقوق ،1378 ،محمدجعفر ،جعفري لنگروديـ 

  .انتشارات گنج دانش

  .انتشارات گنج دانش ،تهران ،چاپ اول ،اول جلد ،الفارق ،1386 ،محمدجعفر ،جعفري لنگروديـ 

مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ در اصول حقوق قراردادهاي  ،1389 ،ناهید ،و صفري الدین سیدالهام ،شریفیـ 
فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه  ،ی و حقوق ایرانالملل بیناروپایی و اصول قراردادهاي تجاري 

  .18ماره ش ،مفید

  .انتشارات مجد ،تهران ،چاپ چهارم ،آثار قراردادها و تعهدات ،1389 ،مهدي ،شهیديـ 

  .دادگسترانتشارات  ،تهران ،چاپ اول ،تغییر در شرایط قرارداد ،1379 ،محمدحسن ،ـ صادقی مقدم

بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق  ،1397 ،عباس ،مرتضی و نیازي ،ییبطـ 

  .7 شماره ،نشریه فقه و حقوق معاصر ،ایران موضوعه
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  .4شماره  ،حقوقیهاي  فصلنامه دانشنامه ،هوم و آثار و ارزیابی اصل ابقاي عقودمف ،1398 ،محمد ،عابديـ 

بررسی و ارزیابی اخالقی از تعدیل قرارداد در  ،1399 ،طیب ،افشارنیا ؛نجادعلی ،الماسی ؛پوراندخت ،عزیزيـ 

  .41 مارهش ،یاخالقهاي  فصلنامه پژوهش ،حقوق ایران و فقه امامیه

  .انتشارات اشجع ،تهران ،چاپ اول ،جلد اول ،هنگ فارسی عمیدفر ،1389 ،حسن ،ـ عمید

  .انتشارسهامی شرکت  ،تهران ،چاپ دوم ،جلد چهارم ،قواعد عمومی قراردادها ،1376 ،ناصر ،کاتوزیانـ 

  .انتشار سهامی شرکت ،تهران ،چاپ پنجم ،جلد سوم ،قواعد عمومی قراردادها ،1387 ،ناصر ،کاتوزیانـ 

  .دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ،ارشد کارشناسینامه  پایان ،تعدیل قرارداد ،1375 ،صرنا ،ـ کاظم نژاد

ی الملل بینتعسر اجراي تعهدات قراردادي در کنوانسیون بیع  ،1394 ،علی ،باقري ؛میثم ،رامشی ؛همایون ،ـ مافی

  .10 شماره ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،1980کاال 

 ،چاپ اول ،نظریه عمومی شروط و التزاامات در حقوق اسالمی ،1388 ،سیدمصطفی ،محقق دامادـ 

  .مرکز نشر علوم اسالمی ،تهران

  .مرکز نشر علوم اسالمی ،تهران ،چاپ دوازدهم ،جلد دوم ،قواعد فقه ،ق1406 ،سید مصطفی ،محقق دامادـ 

فصلنامه  ،رانیه و حقوق ایل قرارداد در فقه امامیتعد ،1394 ،حکمت اله ،يعباس و عسکر ،يریام يمقدرـ 

  .41شماره  ،فقه و حقوق اسالمیهاي  پژوهش

  .انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول ،دکترین عذر عام در قراردادها ،1393 ،سیدمحمدحسین ،مؤمنیـ 

آن در حقوق  يعدم تعادل اقتصاد يقرارداد بر مبنا ییقضا لیتعد ،1397 ،احمد و همکاران ،ـ یوسف زاده

  .2 شماره ،مجله دانش حقوق مدنی ،یالملل بینو اسناد  کایرحقوق آم رانیا

  عربی

  .د الشهداءیمطبعة س ،قم ،جلد چهارم ،اللئالی یعوال ،ق1403 ،جمهور یابن أبـ 

  .نشر دار صادر ،بیروت ،چاپ سوم ،جلد چهارم ،لسان العرب ،1414 ،ابن منظورـ 

  .یمؤسسة النشر اةسالم ،قم ،چاپ دوم ،اول دجل ،هین الفقهیعناو ،ق1417 ،رعبدالفتاحیدمیس ،ینیحسـ 

  .(ع) طالب یبن اب یانتشارات مدرسه االمام عل ،قم ،چاپ سوم ،هیالقواعد الفقه ،1370 ،ناصر ،يرازیارم شکمـ 

 



 

 

 


