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 دهيچک  مقاله اطالعات

 يپژوهش: نوع مقاله

 55ـ93 :صفحات
 

 از آن يناش و تعهداتآمره  ت قواعديرعاملزم به  نيطرف ،يخصوص يقراردادهادر 

 نباشد وا اخالق حسنه ي يلف نظم عموماخمه ن کيباشند؛ البته مشروط بر ايم

تواند يم قرارداد ياجرا انعقاد و ن دريمشروع طرف ين آزاديادر صورت اختالف، 

تواند اعمال يچ کس نميه: "معروف يمحدود و بر اساس اصل قانون توسط دادگاه

 .شودل يتعدقرارداد، گر يبه نفع طرف د" ر قرار دهديش را باعث تضرر به غيحق خو

از  يقانون تعهدات فرانسه در موارد، که در يه عدالت معاوضين طبق نظريهمچن

آن را در  يتوان رد پايآورد، ميت الزم را به عمل ميف قرارداد حمايطرف ضع

ف قرارداد، يت از طرف ضعيک در حمايژه در قانون تجارت الکترونيران، به ويحقوق ا

ق است ين تحقيبخش اآنچه الهام. قرارداد مشاهده نمود يادر مواجهه با طرف حرفه

 يقراردادها ريو تفس ليتعد ن قواعدييتبژه در يوه ب ،الح قانون تعهدات فرانسهاص

 يخصوص ير قراردادهايل و تفسينحوه تعد يبرا يبه عنوان منبع که است يخصوص

ن يقوان يبا بررس. باشديم روس کرونايوع وياز ش يناش يدر بحران اقتصاد

با ن نکته اشاره کرد که يتوان به ايران، ميا يقانون مدن به خصوص ،موضوعه

 يوان در مواجهه با قراردادهاتيم در آن موجود يحقوق يابزارهااز  يريگبهره

آن نشده،  تيرعا ک طرف قرارداديا انصاف نسبت به يکه در آنها عدالت  ،يخصوص

 يا سختي، که با مشکل يز قرارداد خصوصياوقات ن يگاه. ر نموديا تفسيل يرا تعد

در هر چه بهتر اجرا شدن آن با  يل قرارداد، سعيتعهد مواجه شده، تعد يدر اجرا

 . ا داردشده ر ايجادط يشرا

 سنده مسؤولياطالعات نو

  :ليميا

Kamal_Raouf@gmail.com 
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 کرونا از ناشي اقتصادي بحران در خصوصي قراردادهاي تفسير و تعديل تطبيقي مطالعه 98/رئوف

 

 

 مقدمه

قواعد تعديل و تفسير قراردادهاي خصوصي و نحوه دخالت 

دادگاه در اراده و تعهدات طرفين در اصالح قانون تعهدات 

، اما در است فرانسه به صورت منظم و سيستماتيک تدوين شده

در يک  منظم به صورت قانوني ابزارهاي اين ،حقوق ايران

قانون  اصالح .اندنشده و ساماندهي آوريمجموعه قانوني جمع

به اين قدرت را به صورت صريح و منظم  ،فرانسه تعهدات

 در قرارداد (شرايط غيرمنصفانه)تا براي تعديل  است قضات داده

اگر . دنوارد عمل شو (بينيغيرقابل پيش)يا تغيير آن در شرايط 

 (استفاده از حقسوء)قضات از اصول حقوقي از جمله  ،در گذشته

هاي نظري از جستند و گاه با مخالفتميدر اين زمينه ياري 

اين  از .شدندميمواجه يا محاکم عالي عرض سوي محاکم هم

روشن را  يرا از بين برده و راه آراءاصالحات اين تشتت  ،پس

اي معتقدند که البته عده ؛پيش روي دادگاهها قرار داده است

، کند حدودتواند آزادي قراردادهاي خصوصي را ماين قدرت مي

حدود و ثغور اين دخالت  ،گذار فرانسويرسد قانوناما به نظر مي

آنچه بايد در نظر داشت  ، لکنمشخص نموده است( تا حدي)را 

اي در تر شدن جامعه و آگاهي افراد حرفهاين است که با پيچيده

يا در  و تحت فشار قرار گرفتن اشخاص ضعيف هاتنظيم قرارداد

 موردسمتي برود که از  گذار بايد بهمقام ضعف، قانون

اشخاص، به نحو  قانون توسط حق وگرفتن  استفاده قرارسوء

تعديل ) اي جلوگيري و اجراي عدالت در قراردادهاشايسته

همچنين تبيين قواعدي به مانند  .را ساماندهي نمايد (قضايي

تفسير بر عليه "يا  "تر قراردادتفسير قرارداد به نفع طرف ضعيف"

از مواردي است که در حقوق فرانسه " کننده قراردادطرف تنظيم

که در آن  ،تعديل قضايي. خاصي پيدا نموده است يجايگاه

شود که امکان ترديد و گفتگو فراوان است، به موردي گفته مي

عدالتي ه شرط ضمني عقد يا جلوگيري از بيدادرس با استناد ب

تناسب با و ضرر يکي از دو طرف، مفاد قرارداد را تعديل و م

قرارداد به عنوان  (9/39: 9931 کاتوزيان،). سازدشرايط مي

هاي اجتماعي دائرمدار پديده اجتماعي در کنار ساير پديده

لکن از نظم خصوص ايجادشده بر مبناي  ،گيرددادرسي قرار مي

لذا بايد با تکيه بر  (39: 9915 دژپسند،) .کنداراده تخلف نمي

ثرتر ؤتفسير و کاربرد به روز قواعد فقهي و حقوقي، راه را براي م

استفاده از در مواقع بحراني باز و از سوء ،کردن اجراي قراردادها

 .حق در قراردادهاي خصوصي جلوگيري نمود

 

 مباني نظريـ 9

قبل از بيان قواعد مربوط به تفسير و تعديل قراردادهاي 

حقوق ايران و فرانسه، الزم است مباني نظري  خصوصي در

 .شودمطابق با هدف مورد نظر در اين پژوهش بيان  ،موضوع

 تعديل قراردادـ 9ـ 9

 تعريفـ 9ـ 9ـ 9

عادالنه نمودن قرارداد  ، به معنايتعديل قرارداد در معني لغوي

البته  (93: 9911، فردحيدري) .و به عدالت نزديک کردن است

. که طرفين نسبت به آن دچار اختالف شده باشند با اين قيد

تواند به صورت توافقي توسط طرفين قرارداد صورت اين کار مي

به  در نهايت،را تعديل نمايند و  ديگر آنبپذيرد و با تراضي يک

کسي که از  ،از سوي ديگر. شودمنجر قرارداد الحاقي يا تکميلي 

غيرممکن يا راي وي بقرارداد زيان ديده يا انجام تعهدات آن 

 ،را بکند سخت شده، ممکن است از دادگاه تقاضاي تعديل آن

 به منظور حمايت از طرف قاضي بايد ،که در اين صورت

با ابزارهاي قانوني و بر اساس  ،تر يا کارايي بهتر قراردادضعيف

 .تعديل قرارداد بپردازدبه  عدل و انصاف

 لزومـ 2ـ 9ـ 9

 نرخ ناگهاني افزايش نظير بينيپيش غيرقابل حوادث كه زماني

 تعديل نظريه" کندبا دشواري مواجه مي را عقد اجراي دالر،

 . نمايدمي كمك قرارداد در معاوضي عدالت برقراري به "قرارداد

اعمال مضيق قاعده در موارد فوق  زيرا (2/32: 9933، بيگدلي)

 .انجامدعدالتي آشکار ميبه بي

به نحو مستدل و ظريف آن جهات را اين است که قاضي بايد 

. حوظ دارد و راهي منطبق بر عدالت را بجويددر رأي خويش مل

 در گذارقانون دخالت بايد معاوضي عدالت مفهوم بر تکيه با

 طرف نفع به که هرگاه را افراد بين منعقدشده قراردادهاي
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 قانوني چنين کنار از ظرافت با و دانست مردود باشد، ترقوي

 (933: 9933، رادصالحي) .کرد گذر

آنچه بايد در تعديل قراردادهاي خصوصي مدنظر باشد، اين 

را موجب است که اين امر رواني و بهتر اجرا شدن قراردادي 

شود که با دشواري يا صعوبت در اجرا و نيل به هدف غايي خود 

چنانچه اجراي قرارداد غيرممکن  در نهايت، .روبرو شده است

 2نباشداميدي و ديگر به اجراي مفاد آن در شرايط کنوني  اشدب

بتوان آن را فسخ نمود تا طرفين از باتالق بالتکليفي حقوقي 

مصداق عدم انجام قراردادها در محاکم اين است . رهايي يابند

که بسياري از اين قراردادها بر اثر گذر زمان غيرقابل انجام 

 گفتهن يو خسارات و متعهد با خيل عظيم مشکالت شوندمي

 ,و ثمره آن دهدميشود که فرار را بر قرار ترجيح مواجه مي

که  استاحکام متعدد محکوميت بر ايفاي تعهدات قراردادي 

له نيز قانون مدني براي متعهٌد 229و  224 وادحتي مطابق با م

يژه ، به وقابل انجام نخواهد بود يا وضعيت کنوني جامعه جهاني

تعطيلي . دست به گريبان است 7ع بيماري کروناايران که با شيو

طرفين  است ها يا کسب و کارها موجب شدهاجباري کارخانه

زودي يا ه شايد ب. قراردادها نتوانند به تعهدات خود عمل نمايند

عظيم از  يگير، با سيلحداقل پس از گذر از اين بحران همه

قرارداد لذا ضرورت تعديل . هاي قضايي مواجه شويمپرونده

در صورت  ،براي سهولت در امر اجراي آن يا فسخ قرارداد

 .شودبودن تعهدات بيش از پيش احساس ميغيرقابل انجام

 ،بايد در سايه حکومت اراده طرفين ايجادکننده آن مورد هر دو

را صورت بگيرد تا دگرگوني قرارداد و دور شدن از هدف آن 

 .نشودموجب 

 انواع تعديلـ 9ـ 9ـ 9

 تعديل قضاييـ 9ـ 9ـ 9ـ 9

شود که دادرس با استناد به تعديل قضايي به موردي گفته مي

عدالتي ضرر يکي از دو شرط ضمني عقد يا جلوگيري از بي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  frustrationال به آن در اين صورت، قرارداد عقيم خواهد بود، که در کامن. 2
قرارداد توسط دادگاه  گويند و تحت قواعد مربوط به آن به دعوي فسخمي

 .شودرسيدگي مي
2. Coronavirus or Covid19 

 .سازدطرف، مفاد قرارداد را تعديل و متناسب با شرايط مي

برداشت کرد اين است  توانميآنچه  (9/39: 9915، کاتوزيان)

که دادرس در زمان اختالف طرفين قرارداد در شرايط سختي يا 

عدم امکان اجراي تعهد، با در نظر گرفتن کليت قرارداد و آنچه 

( قصد مشترک طرفين)که منظور نظر طرفين بر ايجاد آن بوده 

ي بدهد يا فصل خصومت کند که تعهد با توجه به أطوري ر

که بر اساس نظريه منسوخ  د نه اينشرايط کنوني اجرا شو

به نظر . بر اساس آنچه که قرارداد گفته، اجرا شود 9الييکامن

 229و  224، 291 بر اساس مواد رسد دادرساني که صرفًامي

فيه قانون مدني متعهد را به اجراي مّر الزامات قرارداد متنازًع

جاد نمايند و چشم خود را بر شرايط ايمثابه قانون محکوم مي

اين رويکرد . بندند پيرو همين نظريه باشندپساقراردادي مي ةشد

شدن اجراي به اختالف قراردادي در زمان سخت يا غيرممکن

آمده شود که نه متعهد بتواند با شرايط پيشقرارداد موجب مي

را به حکم  له بتواند مفاد آنبه تعهد خود عمل کند و نه متعهًد

ها را از متعهد به انضمام کليه دادگاه اجرا و سپس هزينه

ن است که اجراي قرارداد براي نتيجه اي. خسارات دريافت کند

 .ها يا شايد براي هميشه راکد و بيهوده باقي بماندمدت

 قرارداديـ تعديل 2ـ 9ـ 9ـ 9

تعديل قراردادي ناظر به موردي است که طرفين در متن 

 تراضي بيني کنند يا پس از انعقاد آن بهقرارداد پيش

در قراردادهاي  معمواًل (9/39: 9915کاتوزيان، ) .انجام دهند

 ها راهکارهايي رايا تجاري طرفين براي نوسان قيمت مالي

نظر خود را  4ماژورگيرند يا در خصوص موارد فورسدر نظر مي

 شايد حل و فصل اختالف ،در اين فرض. کنندبيان مي

 که طرفين بااساس شروط قراردادي يا در مواقعي  بر

 تعهدات را ايجادشدهبر اساس شرايط  توافق يکديگر و

اما آنچه مورد اختالف  ،دادرس را به چالش نکشد ،تعديل نمايند

در مواردي است که طرفين در خالل عقد  قرار خواهد گرفت

شده توسط طرفين با بينييا شرايط پيش باشند توافقي نداشته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3. Contract is contract 

4. Force Majeure  
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 ،در حقيقت. مطابقت ندارد است، آمده شرايطي که پيش

کردند بحراني به مانند شيوع بيماري کرونا و هيچ گاه تصور نمي

مثال امروز سقوط شديد قيمت نفت به )سابقه قيمت نوسان بي

 و تعطيلي اجباري و بلندمدت( دالر24کمتر از هر بشکه 

کسب و کار بتواند تا اين حد اجراي تعهدات قراردادي را سخت 

 . و دشوار يا غيرقابل اجرا نمايد

 قانونيـ تعديل 9ـ 9ـ 9ـ 9

ستقيم ماست که به موجب قانون به طور جا  آنتعديل قانوني 

انجام پذيرد يا در قانون به يکي از دو طرف حق درخواست آن 

در قانون مواردي  ،در حقيقت (9/39: 9915کاتوزيان، ) .را بدهد

استفاده يک طرف سوء که در صورت اختالف يا است مقرر شده

. له را حل و فصل نمايدأقرارداد، طرفين يا دادرس چگونه مس

 جرأقانون موجر و مست 3گذار در ماده قانون ،براي مثال

با توجه به ترقي يا تنزل هزينه  بهادر خصوص تعديل اجاره

 (جرأموجر يا مست)طرفين که  است کردهبيني پيشزندگي 

بها را د درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجارهنتوانمي

در صورتي که مشتري  ،قانون مدني 934د يا در ماده نبنماي

مفّلس شود و عين مبيع نزد او باشد، بايع حق استرداد آن را 

ن تواند از تسليم آمي باشد، نشدهو اگر هنوز مبيع تسليم  دارد

 ،قانون تجارت 599مشابه اين حکم در ماده . خودداري نمايد

 ،التجاره به تاجر ورشکستهمالقبل از تسليم در جايي که بايع 

از تسليم  توانديم"عبارت . تواند از تسليم آن خودداري نمايدمي

قانون  599قانون مدني و در ماده  934در ماده " آن امتناع کند

زيرا  ،حبس براي فروشنده نيستتجارت درصدد ايجاد حق 

مشتري در وضعيتي قرار ندارد که بتواند تعهدات خود را انجام 

يجه فسخ است که به درصدد بيان نت ،عبارات مزبور ، بلکهدهد

 .دهد معامله را فسخ و از تسليم امتناع کندفروشنده حق مي

توان گفت که ورشکستگي در اينجا مي (239: 9911، شيروي)

مفّلس شدن مشتري به نوعي انجام تعهد را براي ايشان تاجر يا 

و فروشنده حق دارد به استناد همين  است غيرممکن نموده

اي از تعديل نمونه موارد، اين. کندقرارداد را فسخ  ،موضوع

اما  ،قانوني نسبت به قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران است

شده در وينگذار اين شيوه تعديل را به طور منظم و تدقانون

طور مفصل به ه که ب است، قانون تعهدات فرانسه تدوين کرده

 .دپردازآن مي

 تفسير قراردادـ 2ـ 9

 تعريف ـ 9ـ 2ـ 9

( قرارداد)تفسير قرارداد به معناي تشخيص مفهوم مقررات آن 

است و هدف اين است که مضمون و مفاد عقد به درستي 

تفسير  ،بيان ديگربه ( 9/93: 9915کاتوزيان، ) .روشن شود

اند اند و درباره آن تراضي کردهقرارداد آنچه دو طرف خواسته

هدف اجراي قصد مشترک  ،در تفسير قرارداد. شودتعيين مي

اما آنچه از تفسير قرارداد ( 9/95: 9915کاتوزيان، ) .طرفين است

 همان است که رويه قضايي نيز در گستره مد نظر است

و امري را که مصلحت اجتماعي يا گذارد مفاد عقد اثر مي

کند تا در زمره عدالت اقتضا دارد به توافق ضمني منسوب مي

 ،بنابراين (9/95: 9915کاتوزيان، ) .تعهدهاي قراردادي درآيد

 تا مفاد قرارداد موافق با نظم عمومي، شودمي تالش

 پرونده طرفين است طبيعي. اخالق حسنه و عدالت اجرا شود

 را گيريتصميم براي الزم ارکان و عناصر همه همواره

 الؤس از منظور ،دقيق نحو به حتي نيز گاه و کنندنمي بيان

 است قاضي بر (931: 9933راد، صالحي) .يابنددرنمي را قاضي

 عبارات با را خود منظور و دارد گوش او به تحمل و صبر با که

 بايد قاضي. نشود خسته و ملول و کند بيان فهمعامه و روشن

 .کند توجه نيز آنها مانند و اضطرار غيرمترقب، حوادث انگيزه، به

 (931: 9933راد، صالحي)

  لزومـ 2ـ 2ـ 9

ترين گاه که پاي نزاع و اختالف در ميان باشد، دقيق آن

قراردادهاي با اين که  ؛کنندپيدا مينياز قراردادها نيز به تفسير 

مستثني شوند از اين قاعده سردفتر تنظيم مي توسطرسمي 

تر و اجراي آن وضع اسناد عادي نيز به مراتب مبهم. نيستند

ضرورت تفسير قرارداد  (9/91: 9915کاتوزيان، ) .دشوارتر است

همانند قانون است و گريزي از آن نيست و بايد در اين راه 

 هم نزند و روشي را برگزيد که تعادل اقتصادي قرارداد را بر
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دور نسازد و در عين اجراي  ،انداز آنچه اراده کردهدو طرف را 

دادرس . عدالت، انصاف و احترام به حسن نيت را نيز رعايت کند

 ولي حق ندارد آن را ،تواند و بايد قرارداد را تفسير کندمي

تغيير دهد و به بهانه رعايت انصاف و نظم عمومي از هدف 

قاضي  (9/93: 9915کاتوزيان، ) .اقتصادي خود منحرف سازد

کند و او نيز بايد آگاه باشد که قانون همه چيز را تبيين نمي

قوه مقننه نيست، چه اگر اين گونه باشد بايد  ةارادبي فرمانبر

در حالي که  ؛شوداز قانون ناشي مي گفت که حقوق صرفًا

 ندهست قضات موظف ،به همين دليل .له جز اين استأمس

يا متعارض  اشدل يا صريح نبدر صورتي که قوانين موضوعه کام

قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد با  باشند يا اصاًل

استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي 

و  کندنباشد، حکم قضيه را صادر مغاير که با موازين شرعي 

تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از نمي

مستنکف از  ااّل رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و

 .احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد

قانون  .بندتر است تا به قانونقاضي به عدالت پاي ،در حقيقت

وقتي پذيرفتني است که عادالنه باشد و اگر عادالنه نباشد 

ال نبودن آن در قاضي بايد با استدالل، طريقي بر قابل اعم

 (933: 9933راد، صالحي) .قضيه بيابد

در حقوق فرانسه به وضوح، بخشي از قانون تعهدات، به موضوع 

، لکن در قانون مدني است اختصاص داده شده 2تفسير قرارداد

 هاي مختلف قانونايران، مواد قانوني مشابه در قسمت

 .د شدکه اشاراتي به آنها خواه ،اندپراکنده شده

 هاي تفسيرشيوهـ 9ـ 2ـ 9

 ،جستجوي قصد مشترک: هاي تفسير بر دو نوع استشيوه

نوعي  و ديگري تفسيراست به عنوان شيوه مرسوم شناخته شده 

 .باشدمياصالح و تعديل اين نظر  ،که در واقع ،و اجتماعي

 (9/93: 9915کاتوزيان، )

تفسيري که هدف آن احراز قصد مشترک طرفين در زمان 

نويسندگان قانون مدني  .و حکومت آن بر قرارداد استتوافق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 9912تا  9933فصل سوم ـ از ماده  . 2

قانون مدني  9951ماده  .فرانسه را بايد در شمار اين گروه آورد

دهد که در اين کشور به صراحت دستور مي( قبل از اصالحات)

قراردادها بايد در پي قصد مشترک دو طرف بود و به معناي 

 ( 9/93: 9915کاتوزيان، ) .ادبي عبارت شرايط قناعت نکرد

اين ماده در قانون اصالحات قانون تعهدات فرانسه به ماده 

گذار فرانسوي همچنان بر ، لکن قانونيافته استتغيير  9933

کشف قصد مشترک طرفين از داخل الفاظ قرارداد و عدم توجه 

 . کيد داردأبه معناي ادبي الفاظ ت

 شيوه بلکه ،نيست کلمات با بازي 7محتوي تحليلمراد از اما 

 و جوانب همه بررسي و مطالعه روش که است تحقيقي

 قرارداد متن معطوف متغير هايداده مندنظام شيوه به ،ارتباطات

 (23: 9915 دژپسند) .است قانون متن انطباق با

 

 هاي خصوصيقراردادتعديل ـ 2

گذار فرانسوي با محترم دانستن آزادي قراردادها، مشروط قانون

 قانون تعهدات و همچنين 9942در ماده  به رعايت نظم عمومي

 آن، کليه تعهداتي که مطابق قانون 9949مطابق با ماده 

در حکم  را اندايجاد شده را براي کساني که آنها را منعقد نموده

کيد بر لزوم قراردادهاي خصوصي و أو ضمن ت 9قانون دانسته

تا در  است استناد آنها در محاکم، به قاضي اين اختيار را داده

 است شدهچارچوبي که در همين قانون مشخص و تبيين 

 .آفريني در تعديل و تفسير قراردادهاي خصوصي بپردازدبه نقش

 استفادهسوء بروز اثر بر نوزدهم قرن اوايل از که تحوالتي

 ايجاد شد، سوسياليستي افکار پيشرفت و معامالت آزادي از

 اصل و گرديد تزلزل و تغيير خوشدست مباني اين

 انتقاد مورد شدمي محسوب تعهدات پايه که اراده حاکميت

 و عدالت مينأت براي شدند مجبور هادولت و گرفت قرار

 .کنند دخالت اجتماعي و اقتصادي ونؤش در انضباط و نظم

نقش  ،به نظر قاضي پازنر (921: 9919، موتمني طباطبائي)

حقوق، تشويق مبتني بر توازن و تعادل و نيز گردش و چرخش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Content Analysis 

 .است برده شدهبکار  de loi aواژه  عينًا. 9
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در حقوق  (33 :9915دژپسند، ) .ثروت براي سودآوري است

 ،جرأقانون روابط موجر و مست 3در ماده  ،ايران نيز براي نمونه

، مصوب جرأقانون روابط موجر و مست 1 ، ماده9951مصوب 

مدني، دادن مهلت به قانون  152و  233واد م و همچنين 9912

خيرانداختن مهلت انجام تعهد از سوي أجر يا امکان به تأمست

 متعهد يا برقراري اقساط به سود به او تعديلي است که

 .گذار مقرر شده استرعايت انصاف از سوي قانون به منظور

 (1/991ش : 9912 رفيعي،)

 به اين ترتيب، نقش قاضي در تعديل تعهدات قراردادي از

 .شودمنظر تعهدات ديني و تعهدات عيني بررسي ميدو 

 ديني تعهداتـ 9ـ 2

شروط ناعادالنه " 2در اصالحات جديد مورد اشاره يکي از اصول

عدم تعادل " به عنوان ،ديگر يهمچنين اصل. است "قرارداد

که چنانچه حقوق و تعهدات  ،را فراهم کرده "فاحش در قرارداد

موازنه نباشد، دادگاه  در يکديگرطور فاحش با ه طرفين معامله ب

البته کاربرد اين اصل در  ؛تواند قرارداد را باطل اعالم کندمي

عنوان ه ب. گيردتمامي قراردادها و در هر موضوعي صورت نمي

لذا . عدم کفايت قيمت موجب اعمال اين اصل نيست ،مثال

قراردادهاي الحاقي که شروط آنها ثابت و غيرقابل مذاکره است 

و  بزرگمهر) .شوداز مواردي است که اين اصل در آن اجرا مي

حقوق ايران نيز اصولي به مانند فقه و در  (93: 9915، مهراني

قاعده عسر و  غبن فاحش و نيزخيار استفاده از حق، سوءمنع 

 .حرج در تعديل قراردادهاي خصوصي قابل استناد هستند

 .شوددر اينجا دو قسم از تعديل تعهدات ديني بررسي مي

 قرارداد تعديل قيمتـ 9ـ 9ـ 2

چنانچه تصريح دارد  فرانسه تعهداتقانون جديد  9913ماده 

تواند ، قاضي ميکند استفادهءطرف معامله در تعيين قيمت سو

 درخواست خسارت وارده به طرف ديگر را بررسي نمايد يا

 .در صورت مقتضي قرارداد را فسخ کند

قانون مزبور در قراردادهايي که موضوع  9915در ماده  ،از طرفي

عدم توافق طرفين قبل از  باشد، در صورتمي آنها ارائه خدمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 قانون تعهدات فرانسه 9939 ماده. 2

ثمن ممکن است توسط بستانکار تعيين شود  اجراي معامله،

ول توجيه تعيين قيمت مورد ؤکه وي مس بر اينمشروط 

گذاري توسط استفاده در قيمتسوء در صورت .اختالف باشد

تواند درخواست مطالبه سود و زيان را يک طرف، قاضي مي

 صالحيت در ثمن تعيين ايران حقوق در ظاهرًا. استماع کند

 .باشدنمي قاضي به تفويض قابل و است طرفين اراده انحصاري

 اما آنچه بايد در نظر( 39: 9915، مهرانيو  بزرگمهر)

 شايد بتوان. استفاده در تعيين قيمت استه شود سوءگرفت

قانون  34استفاده از حق، که در اصلبر اساس قاعده منع سوء

تواند کس نمي هيچ» :مبني بر ،مدني قانون 992 اساسي و ماده

متبلور  «اعمال حق خويش را موجب تضرر به غير قرار دهد

منع "و قاعده  "الضرر و الضرار"و نيز بر اساس قاعده  شده،

. ، تعديل قيمت در قراردادها را به کار بست"تکليف مااليطاق

نحوه تعديل قيمت را توسط قاضي در ماده  ،گذار فرانسويقانون

مرجع شاخص ديگري که ": مشخص نموده و آن را 9913

در ديوان  .نمايدمي، معرفي "قبلي است [قيمت] نزديک به آن

 نقض فرانسه صرف اشتباهات در مورد قيمت اموال

اما  ،پذيردبه عنوان مبناي بطالن نمي شده را صريحًاخريداري

 ،تر اجازه داده است تا درباره برخي از اوصاف آنبه دادگاه پايين

البته ممکن  ؛سازد جستجو کندکه اراده خريدار را متعين مي

 .ف اساسي قيمت منعکس شده باشداست اين وصف در اختال

 (53: 9915 پيک،ره)

اي است که بين رابطه همان ،موازنه يا معادله مالي پيمان

يک از متعاملين و تکاليف و  مجموع حقوق و اختيارات هر

متعادل و برابر است برقرار  که به نظرشان کاماًل ،تعهدات آنها

 اين موازنه از لحاظ منطقي و حقوقي ،از اين جهت. گرددمي

به وسيله يکي از طرفين بدون رضايت طرف ديگر قابل تغيير و 

 391در ماده ( 921: 9919موتمني،  طباطبائي) .تبديل نيست

غبن  ،هر يک از متعاملين که در معامله ،قانون مدني ايران

تواند معامله را فسخ مي ،فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن

البته زمان ارزيابي دو عوض و مقايسه آن دو و تميز غبن  ؛کند

در تعريف  (921: 9939، کاتوزيان) .فاحش تاريخ قرارداد است
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عوض در  غبن در عدم تعادل بين دو غبن بايد گفت که جوهر

 :به اين شرح که ؛زمان معامله است

هم مبادله  که دو ارزش متقابل با ،غبن تنها در عقد معوض ـ

 ؛يابدشود راه ميمي

شده، چندان که عوض مبادله لزوم نابرابري فاحش بين دو ـ

 ؛هم بخورد تعادل اقتصادي قرارداد بر

 ؛ستد وجود عدم تعادل به هنگام داد و ـ

 .هاي واقعيديده از ميزان ارزشآگاه نبودن طرف زيان ـ

 (5/931: 9915، کاتوزيان)

وجود عوامل اقتصادي موازنه مالي قرارداد ممکن است به سبب 

 امور" که به آنها در اصطالح ،بينيغيرعادي و غيرقابل پيش

اجراي  ،گويند به هم بخورد و در نتيجهمي  2"بينيپيش غيرقابل

 .قرارداد براي پيمانکار دشوار باشد يا گران تمام شود

 [يا همان قوه قاهره] ماژورتفاوت عمده اين مورد با فورس

غيرممکن  ماژور، اجراي قرارداد را مطلقًادر آن است که فورس

بيني اجراي قرارداد در صورتي که امور غيرقابل پيش ؛سازدمي

خوردن همشود بر اثر بهسبب مي هبلک ،سازدرا غيرممکن نمي

موازنه مالي و اقتصادي قرارداد، تعهدات پيمانکار شدت يابد و 

 .تمام شودبيني گران اجراي آن براي او به طور غيرقابل پيش

همان نظريه  ،اين نظريه (921: 9919موتمني،  طباطبائي)

که  ،است "تغيير اوضاع و احوال"الملل به نام مشهور حقوق بين

يافته و مورد  الملل به حقوق داخلي راهاز رشته حقوق بين

کنندگان اين نظريه چنين  ابداع. استفاده قرار گرفته است

اساس شرايط و  ها بربين دولتکنند که معاهدات استدالل مي

 ،شونداوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده منعقد مي

گويي در معاهده، به طور ضمني چنين شرط شده است که 

وضع موجود در زمان انعقاد معاهده شرط اصلي ثبات باشد 

قاليي ع بنا به نظر اين گروه، (.شرط ثبات معاهده يا قرارداد)

عقد قرارداد دست به قمار بزند و تبعات  نيست که شخص با

بيني را در آينده به عهده گيرد، لذا امور و حوادثي غيرقابل پيش

کند در صورت بروز چنين امور و حوادثي در عدالت حکم مي
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1. Unforeseen Able 

معاهده و قرارداد تجديدنظر به عمل آيد و مواد آن با اوضاع و 

 (919 :9919موتمني،  طباطبائي) .احوال جديد تعديل شود

بندي طرفين قرارداد به حسن نيت در فقه اماميه نيز لزوم پاي

اگرچه عين اين )است  کيد شدهأدر موقع معامله با يکديگر ت

 که شخصي ،براي مثال. (اصطالح براي آن معني استفاده نشده

طبق  ندکمبادرت مي آن فروش به سپس و خريداري را مالي

 اگر اما ،نيستملزم  خود خريد قيمت افشاي به قاعده

. دارد بيان را واقعيت صادقانه بايد باشد داشته افشا قصد

[ مرابحه قرارداد در] فروشنده(. 11: 9933 بجنوردي، موسوي)

 و المالسأر نيت حسن با و صداقت و درستي روي از بايد

خريدار  اطالع به است پرداخته کاال خريد براي که را مبلغي

 مشخص نيز سود ميزان قيمت، اين شدن معلوم با و برساند

 موسوي) .گردد اجرا و منعقد معامله مبنا اين بر و شود معين و

  3در ماده  ،همچنين در حقوق ايران (11: 9933 بجنوردي،

کدام از طرفين  هر ،9951مصوب  ،جرأقانون روابط موجر و مست

 ،بهاسال از تعيين اجاره 9توانند پس از گذشت عقد اجاره مي

 بها در دادگاهي تعديل يا افزايش اجارهانسبت به طرح دعو

بها را به نرخ اجاره ،اقدام نمايند و قاضي با جلب نظر کارشناس

با توجه به قاعده غبن  ،بنابراين .عادله روز تعديل خواهد نمود

غرور و  هايو نيز قاعده 7استفاده از حقسوء منع فاحش و

، مغرور و متضرر حمايت شده و تحت مغبوناز شخص  ،الضرر

که قيمت قرارداد را تعديل  خواستتوان از قاضي ميشرايطي 

 .کنديا فسخ 

 قرارداد مهلتتعديل ـ 2ـ 9ـ 2

: است قانون جديد تعهدات فرانسه ذکر شده  3-9299ذيل ماده 

. يابدبه حکم قانون، بهره قانوني از زمان حکم بدوي جريان مي"

جبران خسارتي که در دادگاه تجديدنظر مورد در ساير موارد، 

را تعلق بهره از زمان حکم تجديدنظر  ،گيردحکم قرار مي

قاضي تجديدنظر هميشه حق دارد که مقررات . شودميموجب 

به  ي گستردهاختيار ،در اينجا. "پاراگراف حاضر را نقض نمايد

قاضي در اعمال نظر خود در نقض حکمي از قانون موضوعه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

2. Abus de Droit 



 کرونا از ناشي اقتصادي بحران در خصوصي قراردادهاي تفسير و تعديل تطبيقي مطالعه 44/رئوف

 

 

. نظير استنظير يا الاقل کمکه شايد بتوان گفت بي ،شدهداده 

نظرگرفتن  تواند با درقاضي مي 5-9939در ماده  ،از سوي ديگر

وضعيت مديون و مالحظه نيازهاي دائن، در ظرف مهلت دو 

. پرداخت پول مقتضي را صادر کند خير يا تقسيطأسال، قرار ت

 ه مهلتکاست همچنين در ذيل ماده مزبور، عنوان شده 

 .شودخير نميأشده توسط قاضي، مشمول بهره يا جريمه تتعيين

حقوق  صرف نظر از ممنوع بودن معامالت ربوي در فقه و

هاي رسيدگي به ايران، و عدم تکليف محاکم در برابر درخواست

هاي ناشي از دعاوي مربوط به آنها، در خصوص اعمال خسارت

مطابق با اذعان داشت  عدم اجراي تعهدات در قراردادها، بايد

 له را بهتوان متعهٌداز قانون مدني ايران، نمي 233ماده 

تواند نمود، ولي حاکم ميمجبور قبول قسمتي از موضوع تعهد 

 دهد تا "قرار اقساط"يا  "مهلت عادله"به وضعيت مديون  نظر

 .به نحوي عادالنه انجام يا اجرا شود ،مورد تعهد ،به اين ترتيب

تعديل وجه  2قانون مدني 294چه ماده  رسد اگربه نظر مي

التزام را ممنوع ساخته، اما به اين معني نيست که هر تعهد وجه 

تواند سدي در مقابل تراضي انصاف مي. معتبر باشدالتزامي 

 (3/953 ش: 9912 شعاريان،) .ناعادالنه باشد

حرج  و همچنين در رويه قضايي امروز، بر اساس قاعده عسر

 بهشود که محاکم ايراني، به تقسيط محکوٌمميمشاهده 

با اين وجود، نظر  .دهندميحکم تدريجي دين  يا پرداخت

 تواند چيزي باشد که با روح قانون و عدالتگذار نميقانون

هاي هنگفت توسط يکي که تعيين خسارت در تضاد باشد، چرا

از طرفين قرارداد و تحميل آن که اعمال تکليف مااليطاق و 

را موجب  ناپذير بر اشخاص و اقتصاد جامعهورود لطمات جبران

مبري گذار از اين اتهام لذا قانون. باشدمي عدالتي، عين بياست

 گذار در اين ماده، عدم تعديلشک منظور قانوناست و بي

 وجه التزام يا خسارتي است که بر اساس عدل و انصاف

 .تعيين شده باشد
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اگر در ضمن معامله شرط شده باشد »: قانون مدني مقرر داشته است 294ماده . 2
 که در صورت تخلف، متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم

 «.تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نمايدنمي

 تعهدات عينيـ 2ـ 2

در صورتي که  ،قانون جديد تعهدات فرانسه 9915ماده  طبق

تغييري در اوضاع و احوال رخ دهد که در زمان انعقاد قرارداد 

بيني نبوده و اجراي قرارداد را براي يک طرف با قابل پيش

که او ريسک اين تغييرات  در حالي ؛نمايد مواجهسختي و تعذر 

ه مجبور باشد به ک تواند به جاي اين، ميباشد را تقبل نکرده

تعهداتش ادامه دهد، درخواست مذاکره مجدد از طرف ديگر 

موفق را از سر بگيرند،  يچنانچه طرفين نتوانند مذاکرات. نمايد

کنند توانند قرارداد را مطابق شرايط و تاريخي که اعالم ميمي

صورت توافقي به قرارداد ه اگر طرفين نتوانند ب. خاتمه دهند

و بعد از گذشت زمان  توانند در ابتدا مشترکًامي ،خاتمه دهند

طور انفرادي ختم قرارداد را از دادگاه بخواهند که در ه ب ،معقولي

ميزان دخالت قاضي و دادگاه در قراردادهاي  ،حالت اخير

 (.91: 9915بزرگمهر و مهراني )يابد خصوصي افزايش مي

 ايماژور به حادثهدانان، فورسبه نظر برخي حقوق

شود که در نتيجه بيني و غيرقابل کنترل گفته ميقابل پيشغير

 ،نشدهبينياما نظريه حادثه پيش ،شودآن، قرارداد غيرممکن مي

شود که اجراي قرارداد در اثر بروز حوادث زماني محقق مي

 هم خوردن تعادل قراردادي، بيش ازنشده و به بينيپيش

 گزاف ايهزينه ،و در نتيجهباشد ، دشوار شده حد متعارف

  (1/993ش : 9912رفيعي، ). شودبر متعهد تحميل مي

 7اصل حسن نيت ،قانون قراردادهاي فرانسه 9943در ماده 

. به عنوان يک قاعده عمومي به رسميت شناخته شده است

به عنوان يک  9اصل انصاف 9913بر اساس ماده  همچنين

در برخي قوانين . متبلور است هاصل کلي در قوانين فرانس

. است موضوعه ايران نيز اين دو اصل به شکلي ملموسي نمايان

 استفاده ،قانون تجارت الکترونيکي 31ماده براي مثال در 

 از شروط قراردادي خالف مقررات اين قانون و همچنين

 ثرؤکننده، غيرمبه ضرر مصرف "غيرمنصفانه"اعمال شروط 

قانوني عام درباره حسن نيت، که  ،هرچند در ايران ؛اندتلقي شده
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2. Foi Bonne 

3. Principle d Equite 



 9911 تابستان ،اول، شماره اولدوره ، يشه حقوقياند مجله/ 31 

 

 

گذار در برخي ها شود، وجود ندارد، اما قانون شامل همه قرارداد

 ،رده استتصريح کرا  "حسن نيت"اصطالح  ،قوانين موضوعه

 وسايل) 9991مصوب  ،وليت مدنيؤمانند قانون مس

طلبکار با ) 9939 مصوب ،، قانون دريايي(مخالف حسن نيت

لزوم ) 9932مصوب  ،و قانون تجارت الکترونيک( نيتحسن 

 (.رعايت حسن نيت در تفسير اين قانون

در کاربرد  (ع) علي منينؤبايد از کالم اميرالم ،در اين مجال

االنصاف »: فرمايدکه مي مند شدانصاف در تعديل قوانين بهره

در  (94: 9939، موحدي) .«يرفع الخالف و يوجب االئتالف

 .«االنصاف افضل الفضائل»: فرمايدمينيز سخني ديگر 

 (94: 9939موحدي، )

 کنار که در است قواعدي مجموع» :در تعريف انصاف بايد گفت

 اصول بر بودنمتکي استناد به و دارد وجود حقوق اصلي قواعد

 يا کند لغو را حقوقي قواعد توانداخالقي مي برتر و عالي

 انصاف به زماني (9/935: 9915، کاتوزيان) .«دهد تخصيص

 نتايج خاص، موردي در عادالنه قاعده اجراي که شودمي رجوع

 تشخيص اين طور اخالقي وجدان و آوردبارمينامطلوبي به

. است ضروري از عدالت، فراتر قواعدي رعايت لزوم که دهدمي

 نظر از را قاضي عدالت، بر مبتني خشک قواعد که مواردي در

 او کمک به انصاف قاعده مبناي بر رأي کند،نمي وجداني اقناع

 او در مورد ،حکم فرد مورد شرايط به توجه با قاضي. آيدمي

 ،نيست اندازه بدون نيز شرايط لحاظ اين البته ؛کندمي قضاوت

 اجراي مرتبه در که توجيه اين با هرکس ترتيب،بدين زيرا

 اين محدوده کرد، بلکه خواهد عمل خودسرانه است، انصاف

 ،عبارتي به. کند کمک عدالت اجراي به که است حدي تا قاعده

 آن، هدف و است عدالت براي ياوري جايگاه قاعده در اين

 از اما ،قواعد نيست شدن ترعادالنه و بهتر چه هر جز چيزي

 است، شده وضع کلي حالت در عدالت بر مبتني قواعد که آنجا

 اعمال با لذا. نباشد عادالنه آن به مواردي عمل کردن در شايد

 معناي در فرد، عدالت شرايط و اوضاع لحاظ با و انصاف قاعده

 (92: 9915، اميني). شد خواهد اعمال خود واقعي

انچه که چن است قانون مدني از شروطي ياد شده 292در ماده 

 ،عقد را باطل کنندبدون آن که در قراردادي گنجانده شوند، 

 :شوندمي اثرخودشان باطل و بي

 ؛شرطي که انجام آن غيرمقدور باشدـ 

 ؛شرطي که در آن نفع و فايده نباشد ـ

 .شرطي که نامشروع باشدـ 

 هنگامي که قاضي تصميم ،گرچه در نظام حقوقي فرانسه

 ،اين انحالل ،شده اعالم نمايدگيرد قراردادي را منحلمي

 ،در حقيقت 2.شودعطف به ماسبق و از تاريخ انعقاد قرارداد مي

دادگاه حق دارد  ،اما در عين حال ،شودقرارداد به کلي منحل مي

 .نمايداعالم کند فقط بخشي يا قسمتي از قرارداد را منحل مي

نوين، ) .يابدديده بدهد کاهش ميلذا پولي که بايد به زيان

9914 :933) 

 ،الکترونيک تراز قانون تجا 91 گذار ايراني در مادهقانون

 که صورتي در»: کرده استبيني پيش ،93/94/9932 مصوب

 و يا کاال موجودي عدم دليل به معامله حين در کنندهتأمين

 دهد، انجام را خود تعهدات نتواند خدمات، اجراي امکان عدم

 کلي بيع در مگر برگرداند، مخاطب را فورًا به دريافتي مبلغ بايد

 و نباشد تعهد غيرممکن به وفاي هميشه براي که تعهداتي و

 تعهد ايفاي يا و کاال تحويل امکان تا کردن صبر آماده مخاطب

 امکان عدم ابتدا از کنندهتأمين شود معلوم که صورتي در .باشد

 مبلغ لزوم استرداد بر عالوه دانسته،را مي خود تعهد ايفاي

 محکوم نيز اين قانون در مقرر مجازات حداکثر به دريافتي،

 ،مورد اشارهشايد بتوان گفت که حکم  ،در اينجا .«شد خواهد

 و قابل تعميم به استمختص معامالت الکترونيکي 

 گيرد، اما آنچه مورد توجه قرار مييستديگر معامالت ن

گذار در اينجا به مانند قواعد سنتي انجام اين است که قانون

له ابتدا بايد متعهد را ملزم به که متعهٌد ،تعهدات در قانون مدني

تعهد کند و چنانچه مورد تعهد توسط متعهد قابل انجام انجام 

نبود، خود مورد تعهد را انجام داده و هزينه انجام تعهد را از 

کننده له يا همان مصرفرفتار نکرده و متعهٌد...  متعهد بگيرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Retroactively 
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خالف قاعده  بر .است بازار الکترونيکي را مورد حمايت قرار داده

که باعث شده امروز،  ،انون مدنيسنتي الزام به ايفاي تعهد در ق

هاي بالتکليف در مورد عدم ايفاي تعهد از پرونده ي عظيمسيل

 هاي قانوني باعثبه راه افتاده و اين خأل در دادگاهها

استفاده از ناحيه متعهداني قرار گيرد که به هيچ وجه به سوء

. باشندنميحاضر انجام تعهد يا پرداخت خسارت يا اقاله قرارداد 

عالوه بر تعديل قدرت  ،گذاراين سيستم ايجادشده توسط قانون

تعيين باعث  ،تعادل حقوقي و طرفين در قرارداد الکترونيکي

 .تکليف فوري انجام تعهد از سوي طرفين خواهد بود

 ي تعهداتاجرا نحوهـ 9ـ 2ـ 2

، خساراتي را که يک ، به وضوحاصالحات قانون تعهدات فرانسه

عدم اجرا يا نقض قرارداد توسط طرف  طرف معامله در صورت

 ،از اين ميان. تواند دريافت دارد را اعالم نموده استديگر مي

تواند شخص مقصر را به اجراي قرارداد مي غيرمقصر شخص

دليل ه خواه ب)که اجراي قرارداد  نمايد، مشروط بر اينملزم 

هاي يا ضرر و هزينه ،ناممکن نباشد (قانوني، اخالقي يا مادي

 لهيا خود متعهٌد ،بيشتر نباشد قرارداد انجام، از ضرر عدم انجام

يا اجرا را به شخص ثالث  ،اجراي قرارداد را برعهده بگيرد

ها را شخص مقصر بايد تمامي هزينه ،در هر حال .محول کند

همچنين اگر که عدم اجرا به اندازه کافي مهم باشد، . بپردازد

 قرارداد را ،اخطار به اوتواند بعد از طرف قرارداد مي

 اصواًل ،در اينجا( 93: 9915، مهرانيو  بزرگمهر) .خاتمه بخشد

که نحوه  مگر آن ،دستور اجرا خواهند داد[ ي ايراني]دادگاهها 

پيک، ره)اجرا از نظر مادي، اخالقي و قانوني ناممکن باشد 

: داردالذکر اشعار ميقانون فوق 9911ماده (. 995: 9915

که کيفيت انجام تعهد مطابق قرارداد معين نيست يا  زماني»

انجام تعهد توسط مديون از نظر  که قابل تعيين نيست، اين

نظر گرفتن عواملي همچون ماهيت و مبلغ عوض  کيفيت در

 .«قرارداد، بايد مطابق انتظارات مشروع طرفين باشد

 يدر صورت عدم ايفا ،قانون مدني ايران 222مطابق با ماده 

 است، تواند به کسي که تعهد به نفع او شدهحاکم مي تعهد،

ديه أو متخلف را به ت دهداو عمل را انجام  اجازه دهد خوِد

از قانون مزبور متخلف  223مخارج آن محکوم نمايد و در ماده 

شود که نتواند ديه خسارت ميأاز انجام تعهد، وقتي محکوم به ت

علت خارجي بوده است واسطه هثابت کند که عدم انجام تعهد، ب

اي واسطه حادثههلذا اگر متعهد ب. توان مربوط به او نمودکه نمي

ست نتواند از عهده تعهد خود برآيد، ا که دفع آن خارج از اراده او

 221مستفاد از ماده )ديه خسارت نخواهد بود أمحکوم به ت

قانون  291و  293با جميع اين مواد قانوني و مواد (. قانون مزبور

توان نتيجه گرفت که متعهد به نحو ممکن بايد اشاره شده، مي

اما اگر شرايط به نحوي باشند که انجام  ،قرارداد را اجرا کند

آن  تواند شخصًاله ميتعهد براي او متعسر يا متعذر است، متعهٌد

اگر بر اثر . هاي آن را از متعهد مطالبه کندو هزينه دهدرا انجام 

تعهد غيرممکن باشد و تعهد از جمله حادثه خارجي، انجام 

اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او ايفا کند، قرارداد از 

که مطابق ماده  اين نهايتًا .له قابل فسخ خواهد بودسوي متعهٌد

يا از ابتدا  ، چنانچه انجام شرط ممتنع شودقانون مدني 234

 .خ کندتواند معامله را فسله ميممتنع بوده باشد، مشروٌط

 شدهآنچه در مورد لزوم تعادل نسبي بين دو ارزش مبادله

آينده را کسي  .استمربوط گفته شد، به زمان انعقاد قرارداد 

 داند و هر دو طرف انتظار دارند که رويدادها به سودنمي

 شود که اگر حادثهامروز تالش فراوان مي. آنان باشد

 غايت دشوار سازد،عقد را به اجراي تعهد ناشي از  نامنتظري

هاي اين تالش. اي بتوان قرارداد را تعديل يا فسخ کردبه گونه

و " غبن حادث"نظري بر فرض که به نتيجه برسد، دو نظريه 

براي استناد به . کنددر زمان عقد را مخلوط نمي "غبن موجود"

شهرت پيدا  "بيني نشدهنظريه حوادث پيش"غبن حادث که به 

بيش از غبن موجود در زمان عقد الزم کرده است، شرايطي 

بايد حادثه نامنتظر خارجي باشد و متعهد را دچار مشقت و . است

 .اي از قاعده عسر و حرج استشاخه ،حرج کند و درواقع

 (5/931: 9915، کاتوزيان)

 و برندمي کاره ب دقيق معناي يک در را غبن فرانسه دانانحقوق

 دو تناسب عدم از ناشي که ،طرف يک بر وارد ضرر به آن در

 است( شدهفروخته مال در پايين قيمت مانند) قرارداد طرف
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 انصافيبي هر شامل غبن تر،وسيع معناي در اما کنند،مي اشاره

 (32: 9915پيک، ره) .باشدمي قرارداد شرايط در اساسي

 ،بنابراين. است کرده اضافه را بيشتري موارد جديد، گذاريقانون

 خود هايبحث که است طبيعي فرانسه دانانحقوق براي

 تضمين منافع در گذارقانون وسيع دخالت به را غبن مورد در

 قراردادها در عدالتيبي اجراي ضمانت يا قراردادي عدالت

گذار فرانسوي قانون ،بنابراين (.39: 9915پيک، ره) کنند ضميمه

حد، به بيني و تعذر بيش از با تمسک به تغييرات غيرقابل پيش

قاضي اين اختيار را داده تا نسبت به خاتمه دادن به قرارداد يا 

 .تعديل آن به نفع متعذر اقدام نمايد

در حقوق ايران نيز نظريه غبن حادث و قاعده عسر و حرج نيز 

تواند در راستاي عدالت قراردادي و نحوه اجراي قرارداد يا مي

اگر  ،عالوه بر اينها .قرار گيرند گذارمورد توجه قانون ،فسخ آن

در عقد اجاره محل تجاري مشمول قانون روابط موجر و 

، حق انتقال به غير محل کسب يا پيشه يا 9951سال ، جرأمست

موجر از اين حق خود  جر سلب شده باشد وأاز مست تجارت

 91بر اساس بند دوم ماده  ،استفاده نمايد، در اين صورتسوء

 ويز انتقال منافع بهتجقانون مورد بحث، دادگاه به 

دادگاه اين  ،در واقع. صادر خواهد کردحکم جر أدرخواست مست

تواند با انتقال محل به غير، حق قراردادي موجر را که مي

 و گيردمياستفاده وي ناديده مخالفت نمايد به دليل سوء

 در جايي که اعمال اين حق قراردادي ورود ضرر غيرمتعارف

 .کندشود، اين حق را تعديل مي را موجب جرأبه مست

از مهمترين مستندات قانوني  (94/224ش : 9912، کريمي)

به موجب اين . مرتبط با موضوع، اصل چهلم قانون اساسي است

تواند اعمال حق کس نمي هيچ»: ، که مقرر داشته استاصل

 خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي

 گفت نظريهتوان مياين اصل ميبر مبناي . «قرار دهد

 حداقل در حدود مقرر در اين اصل ،استفاده از حقسوء

 (.39: 9933 بجنوردي، موسوي)پذيرفته شده است 

قانون تجارت الکترونيکي با بيان  35 گذار ايراني در مادهقانون

 اين موجب به "کنندهمصرف حقوق اجراي" اين موضوع که

 ترضعيف يکه حمايت ،قوانين ساير اساس بر نبايد ،قانون

اجراي حقوق  کرده استسعي  ،شود متوقف کنندمي اعمال

اي دهنده حرفهکننده را در مقابل توليدکننده يا خدماتمصرف

 شروط از استفاده» :دارداشعار مي 31 در ادامه، ماده. مين کندأت

شروط  اعمال همچنين و فصل اين مقررات خالف قراردادي

 ،در حقيقت. «نيست مؤثر کننده،مصرف ضرر به (غيرمنصفانه)

به صورت آمره  ،کنندگاناين قاعده در اجراي حقوق مصرف

 ،کيد بر رعايت اصل انصافأگذار با تاما قانون ،باشدمي

، اما است کننده تعريفي از ان ارائه ندادهدر اجراي حقوق مصرف

 ،توان گفت که تشخيص آن بر عهده مقام قضايي خواهد بودمي

 :داردهمان قانون اعالم مي 33 که به صراحت در ماده چرا

 رسيدگي قضائي مراجع ترديد، يا و اختالف موارد در»

 .«کرد خواهند

 ي تعهداتمهلت اجراـ 2ـ 2ـ 2

اصالحات قانون تعهدات فرانسه، در صورت  9221مطابق ماده 

له حق دارد براي او استنکاف متعهد از اجراي تعهداتش، متعهٌد

 کنداي متضمن مهلت معقولي براي اجراي تعهد ارسال اخطاريه

شود چنانچه به تعهداتش عمل نکند قرارداد را فسخ و متذکر مي

 . خواهد نمود

قانون ذکرشده، قاضي در صورت  9223همچنين مطابق با ماده 

 فسخ قرارداد را اعالم يا :تواندمي ،اقامه دعوي توسط متعهد

يا با اعطاي مهلت کافي به مديون، حکم به اجراي  ؛رد کند

 .يا تعيين خسارت نمايد ؛قرارداد بدهد

رهيافت حقوق فرانسه در خصوص زمان، در مواردي که اجرا 

نقطه شروع . ال مشابه نيستحال باشد، نسبت به حقوق کامن

شديد است که بين وجود تعهد قراردادي و قابليت  يآن تفکيک

 در صورتي که ،بنابراين. شودمطرح ميتعقيب قانوني آن 

 ؛اجراي قرارداد فوري است يک طرف تعهدي را بپذيرد، اصواًل

البته در مورد تعهدات مربوط به انجام خدمات، دادگاهها مدت 

 (19 :9915پيک، ره) .دانندمعقول براي اجراي تعهد را مجاز مي
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قانون  اجرايينامه آيين 99گذار ايراني، مطابق با ماده قانون

: است اعالم داشته ،9933مصوب  ،جرأروابط موجر و مست

زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي و دواير  چنانچه در»

جر قادر به أاجراي ثبت، به علت وقوع حوادث غيرمترقبه، مست

تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد، مراتب درخواست وي 

. شودفضايي دستوردهنده گزارش ميمور اجرا به مقام أتوسط م

جر براي أتواند با استمهال مستمقام قضايي صالح مربوط مي

 ،بنابراين .«به مدت حداکثر يک ماه موافقت نمايد ،يک نوبت

 تضمين بر عالوه کار، و ساز اين با تواندمي نيز ايراني قاضي

 مهلت اعطاي خصوص در موجود مکانيزم از قرارداد، اجراي

 به يا ايدنم استفاده تعهداتش ايفاي براي متعهد به مناسب

 .دهدحکم  خسارت پرداخت

 تجارت قانون 93 ماده گذار ايراني با نوآوري درقانون

 دور، راه از معامله هر در» :داردکه بيان مي ،الکترونيک

 حق) براي انصراف وقت کاري، روز 3 حداقل بايد کنندهمصرف

داشته  دليل ارائه يا و تحمل جريمه بدون ،خود قبول از( انصراف

 فرستادنبازپس هزينه کنندهمصرف بر تحميلي هزينه تنها .باشد

، به نوعي يک حق فسخ قانوني نوين براي «.بود خواهد کاال

روز و  3که حداقل مهلت آن  است، کننده جعل کردهمصرف

فرستادن نهايت خسارتي که بايد بپردازد، هزينه حمل بازپس

گذار قانون. دهنده خدمت خواهد بودفروشنده يا ارائهکاال به 

بدون ارائه "براي نحوه اعمال اين حق از سوي مشتري، از لفظ 

تعبير کرد  "خيار"را به  توان آنکه مي کرده است،استفاده  "دليل

 .ردروز مهلت دا 3و مشتري براي اجراي اين خيار خود، حداقل 

از انتقادهاي فقهي يا حقوقي گذار براي در امان بودن لذا قانون

حق انصراف از قبول "سيسي نام آن را أناشي از ايجاد چنين ت

براي معامالت از راه دور  نهاده و اجراي اين حق را صرفًا "خود

اين موضوع از  ،به هر حال است؛ و مخصوص مشتري قرار داده

 دليل،به هر  .حيث فقهي بسيار حائز اهميت و بررسي خواهد بود

براي  ين است که چنين حقي صرفًا، امورد بحث موضوع

 مورد لحاظ( الکترونيکي)مشتري و در اين نوع معامالت 

 تا به نوعي ايجاد توازن و تعادل در اين نوع است واقع شده

 کنندهگذار، مصرفقانون زيرا، ايجاد شوداز اعمال حقوقي 

 .مورد نظر در اين قانون را در مقام ضعف فرض نموده است

 هاي خصوصيتفسير قرارداد ـ9

 به را تعهدات قانون اصالح از سوم فصل فرانسوي، گذارقانون

قانون  9943در ماده . اختصاص داده است "قرارداد تفسير"

تعهدات، با اشاره به لزوم رعايت اصل حسن نيت، توسط 

 9933طرفين، در مذاکرات، ايجاد و اجراي قراردادها، در مواد 

مزبور به بحث تفسير قراردادها در تشکيل و قانون  9912الي 

پردازد که از حيث نقش قاضي در تفسير اجراي تعهدات مي

 .باشدقراردادهاي خصوصي حائز اهميت مي

چه در قوانين موضوعه ايران، مباني تفسير قراردادها به  اگر

صورت بخشي مستقل تدوين نشده است، اما گذشته از وجود 

و قواعد ( ويژه مبحث الفاظه ب)همچون اصول فقه  ،ابزاري

که قراردادها  ،"العقود تابعه للقصود" از جمله قاعده فقهي ،فقهي

صورت ه ب) داند، مواد قانوني بسياريرا تابع قصد طرفين مي

وجود دارد که قاضي بر اساس آنها بايد قرارداد يا عقد  (پراکنده

 234و  223، 229 ه موادجمل ، ازمابين طرفين را تفسير کندفي

که طرفين قرارداد را به  ،قانون مزبور 224قانون مدني يا ماده 

 ،از همان قانون 225و ماده  است ساختهملزم نتايج عرفي آن 

پايه ذکر آن در هم ،بودن امري را در عرف و عادتکه متعارف

داند، همگي از مباني تفسيري در تشکيل يا اجراي عقود  عقد مي

 .هستند

 مصوب ،الکترونيکي تجارت قانون در ايراني گذارقانون

 بيان 9 ماده در قانون، تفسير ـ سوم فصل در ،93/94/9932

 خصوصيت به بايد هميشه قانون اين تفسير در»: داردمي

 آن کاربرد در کشورها بين هماهنگي توسعه ضرورت المللي،بين

از همان قانون  39 ماده و «.کرد توجه نيت حسن لزوم رعايت و

 را کنندهمصرف سکوت نبايد کنندهتأمين» :داردمي اشعارکه 

 قانون همان 95 ماده در همچنين «.کند وي رضايت بر حمل

 به اعالمي اطالعات تأييديه و اعالمي اطالعات»: داردمقرر مي

 و بوده صريح و روشن دوام، با واسطي در بايد کنندهمصرف

 و معين مدت در ارتباطي مناسب وسايل با و مناسب زمان در
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 جمله ضرورت از و معامالت در نيت حسن لزوم اساس بر

 گذارقانون ،بنابراين .«شود ارائه کودکان و ناتوان افراد رعايت

 تفسير قراردادهاي الکترونيکي، اصولي همچون رعايت در

 را معامله ضعيف طرف نفع به تفسير حسن نيت و تقدم

 همان قانون 3 در ماده ،طرفياز  .داشته است نظر در

 محاکم قانون، اين ابهام يا و سکوت در مواقع»: داردمي مقرر

 چهارچوب و رعايت موضوعه ساير قوانين اساس بايد بر قضايي

 چه اگر «.نمايند قضاوت قانون، در اين فصول و مواد مندرج

گذار بيانگر خاص بودن قواعد حاکم بر مصاديق اين حکم قانون

اما  است، قانون است و تکليف را براي قاضي روشن نمودهاين 

که در اين قانون به  ،بايد اذعان داشت آن قواعد خاص تفسير

شامل رعايت اصل حسن نيت، رعايت  ،است آنها اشاره شده

کننده، حمايت از افراد ناتوان و اصل انصاف، حمايت از مصرف

اين قانون المللي و اصل حمايتي بودن کودکان، خصوصيت بين

که قاضي بايد بر اساس آنها قرارداد را  ،باشدمي( 35ماده )

 .نمايدملزم تفسير و متعهد را به اجرا 

 اتتشکيل تعهدـ 9ـ 9

در تفسير  ،قانون تعهدات 9933گذار فرانسوي در ماده قانون

قصد مشترک مبناي قرارداد بايد بر ": داردبيان ميقرارداد، 

و زماني  .نه از ترجمه لفظ به لفظ مواد آن طرفين تفسير شود

بايد مطابق معنايي که قرارداد که قصد طرفين مشخص نيست 

 ."کند تفسير شوداز قرارداد استنباط مي 2طرفيک شخص بي

 ددر موردي که قرارداد مبهم، ناقص يا متناقض باشد قاضي باي

 (999: 9915، ترابي شعاريان و) .قصد مشترک طرفين را دريابد

 هدف از تفسير قرارداد، تشخيص قصد مشترک طرفين است

 (.999: 9915، ترابي شعاريان و)نه فقط اراده هر يک از طرفين 

 الفاظ که دارد اين به بستگي ،تفاسير اين تمامي رسدمي نظر به

 گذارقانون، زيرا باشند مجمل يا مبهم قرارداد، عبارات و

: داردمي بيان ،اشارهمورد  قانون 9912 ماده در فرانسوي

 تفسير تواننمي را هستند ابهام بدون و روشن که شروطي"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .طرف، قاضي استبه نظر نگارنده اين شخص بي.  

شايد يکي از داليل تفسير قرارداد بر اساس قصد طرفين، . "نمود

بودن اصل نسبي. ستا بودن قراردادهاجاري بودن اصل نسبي

بدين معني که قرارداد منعقده فقط نسبت به طرفين  ،قراردادها

منطقي است، زيرا  ديگر، و اين امر کاماًل ثر است نه شخصؤم

مقام اند و قانون آنها را قائماشخاصي که طرفين قرارداد نبوده

نبايد منتفع  ،شدهقانوني نيز نشناخته است از قراردادي که بسته

 قانون مدني 299ماده  دليل،يا متضرر شوند و به همين 

متعاملين و  معامالت و عقود فقط درباره طرفين»: داردمقرر مي

 (921: 9919موتمني،  طباطبائي) .«ثر استؤمقام آنها مقائم

که  البته نبايد استثناي اين اصل را ناديده گرفت، يعني زماني

 .نمايندتعهدي به نفع شخص ثالث منعقد مي ،طرفين قرارداد

ذلک ممکن است در ضمن از قانون يادشده، مع 911در ماده 

 کند، تعهدي هم بهمي اي که شخص براي خودمعامله

لذا قاضي بايد در نظر داشته باشد که . نفع شخص ثالث بنمايد

، به ضرر يا عليه (از قصد مشترک طرفين)در تفسير قرارداد 

، باشد گونه نقشي نداشتهشخص ثالثي که در قرارداد هيچ

 .خودداري نمايد

الفاظ عقود را  ،ايران قانون مدني 223 و 229مواد در گذار قانون

عقود و  ديگر، و از طرف است محمول بر معاني عرفيه دانسته

مگر است معامالت را ابتدا محمول بر صحت فرض کرده 

 913موجب ماده ه بگذار قانونهمچنين . خالف آن ثابت شود

 ،که الفاظ و اشارات و اعمال ديگر است بيان داشته همين قانون

بايد موافق  کنند،معامله مي يوسيله آن انشاه که متعاملين ب

قصد "قانون مزبور از ترکيب  599در ماده  ،افزون بر اين. باشد

همين شيوه در قانون فرانسه  است، که کردهاستفاده  "طرفين

 .وجود دارد

قانون تعهدات فرانسه در خصوص تفسير  9914همچنين ماده 

 ايمذاکره" قراردادي که براي تنظيم آن از سوي طرفين

که يکي از طرفين به مانند  مثل زماني) است "نگرفته صورت

هاي انحصاري هاي فروش شرکتهاي بيمه يا نمايندگيشرکت

، هستندکه داراي قدرت زيادي در معامله با مشتريان خود 

اي را براي امضا به طرف مادهآو شده قراردادهاي از قبل تنظيم 
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شرطي  يچ قيد وه دونمشتريان آن را ب دهند و معمواًلارائه مي

و است قرارداد عليه کسي که آن را تنظيم نموده ( کنندامضا مي

به نفع شخصي که متعهد گرديده و در قراردادهاي الحاقي عليه 

اين  .شودتفسير مي است، کسي که آن را پيشنهاد نموده

که شرايط پيمان توسط يک طرف  قراردادها را از لحاظ اين

به شرايط  ،با قبول آن ،ديگر شود و طرفقرارداد تنظيم مي

، مصداق اين قراردادها. نامندپيوندد، قرارداد الحاقي ميمي

هاي فاده از آب، برق، گاز، تلفن، پيمانتهاي مربوط به اسپيمان

حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي و قراردادهاي بانکي و بيمه 

 (.994: 9919طباطبائي موتمني، )ست ا و مانند اينها

كه در آن عدالت  هستندعقود الحاقي نيز از جمله قراردادهايي 

 معاوضي به طور كامل وجود ندارد و در اين دسته از عقود

برقراري عدالت معاوضي، اصل تفسير به زيان نويسنده  دليل به

نمايد زيرا طرفي كه قرارداد را منعقد مي ،حاكم است ،قرارداد

 طرفي كه به قرارداد ،و بالعكس کندمينفع خود را لحاظ 

شود در تنظيم شروطي كه نفعش را تضمين نمايد، ملحق مي

قرارداد عليه كسي ، شك صورت وجود در. داشته استندخالتي 

، است كه آن را تنظيم كرده و به سود كسي كه متعهد شده

اي و همچنين در قرارداد ميان شخص حرفه .تفسير خواهد شد

 ؛شوداي تفسير ميغيرحرفهاي، شروط به نفع طرف غيرحرفه

كننده حتي به عقيده طرفداران مشروعيت شروط ساقط

وليت طرف قدرتمند در ؤوليت در عقد، شرط عدم مسؤمس

زيرا اين شرط، مخالف تعادل  ،قرارداد الحاقي نافذ نيست

ديده و اقتصادي حقوق طرفين و نظم عمومي حمايتي از زيان

 (99: 9914 خاكباز و خنداني،) .عدالت است

به  گذار به اين طرز جزئي و مصداقيدر حقوق ايران، قانون

قانون تجارت  31 ، اما در مادهاست نحوه تفسير قرارداد نپرداخته

ضرر "دارد که اعمال شروط غيرمنصفانه به الکترونيکي بيان مي

گذار ايراني در قانونبا اين وجود،  .ثر نيستؤم "کنندهمصرف

در بيان اعتبار مبلغ حروفي قيدشده بر قانون تجارت  225ماده 

روي برات، که بيش از يک دفعه نوشته شده باشد، مالک اعتبار 

داده و در صورتي که مبلغ با حروف و رقم هر  را مبلغ کمتر قرار

 معتبر ،شدهکه با حروف نوشتهرا دو نوشته شده باشند، مبلغي 

 .است دانسته

 اتاجراي تعهدـ 2ـ 9

 با قرارداد شروط": فرانسه تعهدات قانون از 9912 ماده برابر

 ،کند سرپيچي عمومي نظم مقررات از تواندنمي قرارداد هدف

 افراد اراده نفوذ مانع تنها ".نباشند يا باشند آگاه آن از طرفين چه

 بزرگمهر) .است عمومي نظم عقد، ضمن شرط يا عقود قالب در

 :ايران مدني قانون 94 ماده برابر (39 :9915، مهرانيو 

 منعقد را آنها که کساني به نسبت خصوصي قراردادهاي»

« .است نافذ نباشد قانون صريح مخالف که صورتي در اندنموده

 تواندنمي محکمه»: يادشده قانون از 135 ماده وفق همچنين

 اخالق خالف بر که را خصوصي قراردادهاي يا و خارجي قوانين

 يا جامعه احساسات کردن دارجريحه واسطه به يا و بوده حسنه

 شود،مي محسوب عمومي نظم با مخالف ،ديگر علت به

 مجاز اصواًل ،مزبور قوانين ياجرا اگرچه ،گذارد اجرا موقعه ب

 تضاد در حسنه اخالق يا عمومي نظم با که قراردادهايي «.باشد

 .داشت نخواهند اجرا قابليت باشند

قانون تعهدات فرانسه، قراردادهاي منعقده  9949 ماده مطابق

بندي و اين لزوم و پاي استمطابق با قانون در حکم قانون 

جاري  ،بايد تا خاتمه يا اجراي قرارداد ،طرفين به قرارداد منعقده

االجرابودن قراردادها، لذا بر اساس اصل الزم. و ساري باشد

 ،اندرداد پذيرفتهمتعاملين بايد هرگونه تعهدي را که از طريق قرا

 291همچنين ماده ( 921: 9919موتمني،  طباطبائي) .ايفا کنند

عقدي که بر طبق قانون »: قرر داشته استقانون مدني ايران م

االتباع است، مقام آنها الزمواقع شده باشد، بين متعاملين و قائم

 که به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني مگر اين

قرارداد منعقده بايد از سوي طرفين اجرا  ،بنابراين. «فسخ شود

 (.921: 9919موتمني،  طباطبائي) شود و تغييرناپذير است

قانون تعهدات اين کشور،  9931گذار فرانسوي ذيل ماده قانون

که در قصد مشترک طرفين، چندين  زماني" :دارداشعار مي

مطابق اجرا شوند، آن قراردادها قرارداد به يک اجرا منتهي مي

 همان قانون 9911همچنين در ماده . "شوندتفسير مي
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که کيفيت انجام تعهد مطابق با قرارداد معلوم  زماني" :آمده است

که قابل تعيين نيست، انجام تعهد توسط متعهد از  نيست يا اين

چون ماهيت و مبلغ عوض  ،نظر کيفيت در نطر گرفتن عواملي

 ،بنابراين ."شروع طرفين باشدقرارداد بايد مطابق انتظارات م

 قاضي فرانسوي بايد بر اساس قصد مشترک طرفين به

مشترک از اجراي تعهد دست پيدا نموده و متعهد را  قصديک 

 .نمايدملزم به اجراي آن 

گذار فرانسوي قصد طرفين از انعقاد يک قانون عالوه بر اين،

در مورد  9919لذا در ماده . داندقرارداد را اثرگذاري آن مي

تفسير شروطي که بر دو معنا محتمل باشند، آن معنايي را که 

 ترجيح ،اثري آنباشد، نسبت به معناي بيمي "اثر"داراي 

 ،دادرس در مقام اعمال حق است و نه خالق حق. دهدمي

چه فيلسوفان حقوق واسط بودن قانون در امر قضاوت فريبي  گر

 ضي، قانون گويا است و قانون صامتقابيش نيست چون 

 (94: 9915دژپسند، ) .ثيري نداردأبه خودي خود ت

را  يا بخشي از قانون شايد نتوان در قانون مدني ايران، مواد

معرفي کرد، اما با  اتتفسير نحوه اجراي تعهد تحت عنوان

اشاره شد، قاضي ايراني بايد بر اساس  رجوع به موادي که قباًل

، به تفسير نحوه اجراي تعهد و حسن نيت قصد مشترک طرفين

 ايران نيز تجارت قانون 993 ماده در .توسط متعهد بپردازد

 دالل»: است شده اشاره نيت حسن مفهوم به ،ديگر نوعي به

 از را معامله طرفين صداقت، روي از و صحت نهايت در بايد

 فقط را داللي كه اين ولو سازد مطلع معامله به راجع جزئيات

 طرفين از يك هر مقابل در دالل. بكند طرفين از يكي براي

سرانجام، حسن نيت  .«باشدمي خود تقصيرات و تقلب ولؤمس

هويت بر عقد  ،بدين معني. در ماهيت و هويت عقود اعتبار دارد

عقد به ايجاب  يو قرارداد وابسته به قصد موجب است و انشا

آيد و بالضروره حسن که همان قصد وي باشد پديد مي ،موجب

حسن نيت  ،هذاعلي ؛نيست منفک نيت، از انشا و قصد موجب

داخل در ماهيت عقد است و الفاظ يا کتابت مقام اثبات و ابراز 

 (11: 9933 بجنوردي، موسوي) .شودعقد محسوب مي

 گيرينتيجه

 گذار فرانسوي توانسته تا حددر حقوق فرانسه، قانون. 9

قابل توجهي نياز امروز جامعه مدرن و پيچيده را در خصوص 

استفاده از قرارداد چه در منع سوء ،عدالت قراردادي برآورده کند

 اي و چه در زمينه تعديل به نفعتوسط اشخاص حرفه

گذار قواعد عام تعديل قراردادها را قانون .طرف ضعيف قرارداد

آوري و تدوين کرده و اين امر، باعث کارآمدي معجا ج در يک

چه بيشتر قراردادها و جلوگيري از بروز اختالفات شديدتر  هر

با خلق  است توانسته ،افزون بر اينها. ميان طرفين شده است

مفاهيمي همچون تفسير قرارداد به نفع طرف ضعيف قرارداد، 

فقهي و  در نظام. مين عدالت قراردادي حرکت نمايدأبه سمت ت

حقوقي ما قواعد عام تعديل و تفسير قراردادها همچنان در فقه 

وليت مدني ؤو قانون مدني و قوانين ديگري از جمله قانون مس

توان يک دسته از قواعد خاص و نوپا همچنين مي. پراکنده است

 مشاهده کرد (ايران)در مجموعه قانون تجارت الکترونيک را 

 توان مفاهيمي همچونکه در حال حاضر به سختي مي

حق انصراف از قبول توسط مشتري را به تمامي قراردادها 

 ؛تسري داد

در حقوق ايران، منابع تفسير قراردادها در مواد قانوني . 2

باشند که در اين تحقيق مختلف، به صورت پراکنده موجود مي

 توانددر کنار اين، قاضي مي. به تعدادي از آنها اشاره شد

 اختالف در تفسير قراردادهاي خصوصي، در صورت بروز

به دليل وجود ابهام، تعارض يا سکوت، با استفاده از ابزارهايي 

و قواعد فقهي ( مبحث الفاظ و نظير آن)همچون اصول فقه 

، اصل حسن نيت، اصل انصاف، (مثل قاعده العقود تابعه للقصود)

به تفسير  ،استفاده از حق و قاعده الضررقاعده منع سوء

 اردادهاي خصوصي در مرحله تشکيل و در مرحله اجراقر

 بپردازد؛

در  به ويژهتر شدن جامعه، رسد با توجه به پيچيدهبه نظر مي. 9

عرصه بازار و تجارت و ورود مشاغل و حرف نوظهور، ناکارامدي 

رکود شديد  ،به هر قيمت ،قاعده فقهي و حقوقي ايفاي تعهدات

مانند مشارکت در  ،در قراردادهاي انجام کار خصوصًا ،قراردادي

گذار قانونبنابراين، . است شدهرا باعث ساخت بنا و نظاير آن 
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اجراي  منظور ايراني بايد با هدف جلوگيري از تشتت آرا و به

قراردادي و پويايي قراردادها، مواد قانوني مربوط به  عدالت

 ي رادخالت قاضي در تعديل يا تفسير قراردادهاي خصوص

 به صورت منظم و مربوط به هم، تدوين و ساماندهي نمايد تا

متعارض در محاکم قضايي  يبه اين وسيله از بروز نظرات و آرا

 ؛گيري شودپيش حق از استفادهسوء و از ،جلوگيري

 چه تمام اقتصاددانان ايراني بروز هرگونه بحراني را اگر .3

 کس هيچاما  ،کردندبيني ميدر اقتصاد منطقه يا جهان پيش

 بتواند کاهش کرونا بيماري شيوع مانند بحراني کردنمي تصور

 کارها و کسب و اجباري بازارها تعطيلي و قيمت نفت سابقهبي

 تعهدات اجراي ،لذا اين امر. شودرا موجب در مقياس جهاني 

و  دشوار و سخت ايرا تا حد بسيار غيرمنتظره قراردادي

در انتظار  ،بايد محاکم از اين پس و استنموده  اجرا غيرقابل

هاي مربوط به اختالفات ناشي از عدم اجراي سيل عظيم پرونده

 شايسته است که محاکم ،بنابراين. تعهدات قراردادي باشند

 ابتدا ،به جاي محکوميت مطلق متعهد به اجراي تعهدات

 توجه به وضعيت در خصوص تعديل و تفسير قرارداد با

 .جهت هرچه بهتر اجراشدن آن برآيندآمده در پيش

 

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع يمربوط به نگارش متن و ن يمالحظات اخالق

 .ديت گرديرعا

 ر و تشکريتقد

اند،  رسانده يارين مقاله يه ايرا در ته اينجانبکه  ياز تمام کسان

 .کمال تشکر را دارد

 سندگانيسهم نو

در  ينگارش مقاالت حقوقن مقاله بر اساس اصول ينگارش ا

منابع و نگارش توسط  يآور ه پالن، جمعيمراحل ته يتمام

 . صورت گرفته است هسندينو

 تضاد منافع

 .ن پژوهش فاقد هرگونه تضاد منافع استيا
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 منابع و مآخذ

 حقوق، و انصاف رابطه بازانديشي (.9915پاييز ) اميني، اعظمـ 

 ؛51ـ99(: 91) 5 ،خصوصي حقوق پژوهش فصلنامه

اصالحات در  (.9915) غزال ،مهراني و اميرعباس ،بزرگمهرـ 

 ؛عدالتدانشگاه : تهران، قانون تعهدات فرانسه

 ؛ميزان نشر :تهران ،قرارداد تعديل (.9933) سعيد بيگدلي،ـ 

 مجموعه) مؤلفان از گروهي قلم به تطبيقي مدني حقوقـ 

 و سمت: تهران (.9912) (94 و 3 ،1 هايشماره مقاالت

 تهران؛ دانشگاه تطبيقي مدني حقوق مؤسسه

 (.9912بهار و تابستان )سيدپدرام  محمد و خنداني، ـ خاكباز،

 مجله ،«قراردادها قلمرو در معاوضي عدالت نظريه تفسير»
 ؛33ـ11(: 3) 5 ،اسالمي حقوق و فقه مطالعات

 با قاضي توسط قرارداد تعديل (.9911) اکبرعلي فرد،حيدريـ 

 ؛خرسندي: تهران ،تطبيقي بررسي

 قرارداد قانون :(قرارداد متن) تفسير (.9915) ابراهيم دژپسند،ـ 

 ؛قلم آال :، تهرانطرفين قانونقرارداد  طرفين،

 ،اصول قراردادها در حقوق فرانسه (.9915) پيک، حسنرهـ 

 ؛خرسندي :تهران

 تعهدات حقوق (.9915) ابراهيم ،ترابي و ابراهيم ،شعاريانـ 

: تهران المللي،بين اسناد و ايران حقوق با تطبيق و فرانسه

 ؛شهردانش

 و آثار انعقاد: قراردادها حقوق (.9911) عبدالحسين شيروي،ـ 

 ؛سمت: تهران ،انحالل

 :تهران ،قضائي آراء نگارش آيين (.9933) محمد راد،صالحيـ 

 ؛مجد فرهنگي و علمي مجمع

 ويراست) اداري حقوق (.9919) منوچهر موتمني، طباطبائيـ 

 سمت؛: تهران ،(چهارم

 سهامي شرکت: تهران ،مدني حقوق (.9931) ناصر ،کاتوزيانـ 

 ؛برنا بهمن و انتشار

 بهشهر؛: ، تهرانحقوق فلسفه. (9915)ناصر  ـ کاتوزيان،

 ،کنوني حقوقي نظم در مدني قانون (.9939) ناصر ،کاتوزيانـ 

 ؛ميزان نشر :تهران

 آثار) قراردادها عمومي قواعد (.9915) ناصر ،کاتوزيانـ 
 ؛انتشار سهامي شرکت: تهران ،(قراردادها

قراردادها و  حقوق) تطبيقي حقوق (.9914)پرويز  ـ نوين،

 دانش؛ گنج :، تهران(تعهدات

  ؛ارم: قم ،حديث هزار (.9939) هادي موحدي،ـ 

 2هاي حقوقي انديشه (.9933) بجنوردي، سيدمحمد موسويـ 

 .مجد فرهنگي و علمي مجمع: تهران، (حقوقي و کيفري)
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In private contracts, the parties are required to comply with the imperative rules 

and the obligations arising from it; provided, of course, that it is not contrary to 

public order or good morals. In the event of a dispute, this legitimate freedom of 

the parties to conclude and execute the contract may be restricted by a court in 

favor of the other party to the contract. Also, according to the theory of reciprocal 

justice, which in the French law of obligations provides the necessary protection 

in cases of weak side of the contract, its traces can be traced in Iranian law, 

especially in the law of electronic commerce in weak side protection of the 

contract. In the face of the professional side of the contract observed. What 

inspires this research is the amendment of the French law of obligations, 

especially in explaining the rules of modification and interpretation of private 

contracts, which is a source for how to modify and interpret private contracts in 

the economic crisis caused by the outbreak of the Corona virus. By examining the 

statutory laws, especially the Iranian civil law, it can be pointed out that by using 

the internal legal tools; one can modify or interpret private contracts, in which 

justice or fairness to one party to the contract Disregarded. Sometimes 

Modification in a private contract, which is faced with difficulties or difficulties in 

fulfilling the obligation, tries to execute it with the created conditions. 
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