مطالعات فقه و حقوق اسالمي
سال 14ـ شماره  26ـ بهار 1401
صفحات ( 30 -7مقاله پژوهشی)

تعذّر اجبار و آثار حقوقي آن در تعهّدات قراردادی
علی

الهیاری / علی غریبه

تاریخ دریافت1399/10/15 :

تاریخ پذیرش1400/02/08 :

چکیده
گاهی اتفاق میافتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی
از قرارداد حوادثی رخ میدهد كه باعث میگردد ،ایفای تعهّدات قراردادی ناممكن گردد .همچنین
روشن است كه تعهّد به امر غیر ممكن تعهّدی غیر عقالیی و بیهوده و از نظر حقوقی ،فاقد اعتبار و اثر
است .در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی كه اجرای آن غیر ممكن است ،امری
مذموم و ناپسند می نماید .در حقوق موضوعه ،تعذّر حادث شده و علّتی كه موجب ناممكن شدن
اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن میگردد ،نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از
حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت ،متعهّد كماكان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد
بود .در فقه ،قاعده ای تحت عنوان «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» ،بیان گردیده و تفاوتی نمی
كند كه تعذّر وفای عقد از جانب یكی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد .این قاعده بیانگر این
مفهوم است كه پس از انعقاد عقد ،اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممكن شود
اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن الزم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود
وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت .حقوق ایران در
مواد  227و  229قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد
درنظر گرفته است كه بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسّك جست .بدیهی است در فرض
اجتماع شرایط الزم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد ،متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید .در
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این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم كه تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی
چیست و از روش تحلیلی  -توصیفی و استفاده از منابع كتابخانهای استفاده میگردد.
کلیدواژه :تعذّر ،قرارداد ،بطالن ،تعهّد ،متعاقدین ،ایفای عقد.

مقدّمه
هدف اصلی از انعقاد هر قراردادی ،اجرای آن است .پس از انعقاد قرارداد،
نـخستین موضوعی كه مطرح میشود امكان اجرای آن است .در صورتی كه بعد از
انعقاد قرارداد ،به دالیلی كه قابل انتساب به متعاقدین نیست اجرای آن ناممكن گردد،
بحث تعذّر اجرای قرارداد و ضمانت اجرای آن مطرح می شود .عدم امـكان اجـرای
قـرارداد ،ممكن است به سبب بی مباالتی و تقصیر طرفین قرارداد ،یا به گونه ای قابل
انتساب به آنان باشد؛ این امكان نیز وجـود دارد كـه مـتعاقدین نقشی در شرایط به
وجود آمده نداشته باشند و به عـبارت دیـگر ،انجام نشدن تعهّد ،خارج از خواست و
اراده آنان باشد .قاعده الزامآور بودن قرارداد ،با استثنائاتی كه از آنها به معاذیر
قراردادی تعبیر می شود مواجه گردیده است .معاذیر قراردادی ،اموری هستند كه
براساس آن طرفین قرارداد میتوانند به طور قانونی ،خود را از پیامدهای قصور در
اجرای تعهّدات خویش معاف كنند .برخی معاذیر ،غیر ارادی و بعضی دیگر ارادی
هستند .به لحاظ نظری ،بحث تعذّر اجرای قرارداد ،به شكل كنونی به طور منسجم و در
قالب موضوعی مشخص ،سابقۀ دیرینه ای در حقوق نداشته و معموالً به طور پراكنده
از آن سخن به میان آمده است .حقوقدانان ،به مناسبت بحث وفای به عهد ،به طور غیر
منسجم به این موضوع نیز پرداختهاند .در حقوق ایران ،به ویژه در قانون مدنی نیز بحث
از تعذّر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرّحۀ خیارات ،از خیار تعذّر سخنی به
میان نیامده است .هرچند در مواد پراكنده به چنین خیاری اشاره شده ،اما عدم ذكر
صریح آن در كنار سایر خیارات ،باعث شده است كه برخی منكر وجود چنین خیاری
گردند .در فقه ،این موضوع نسبت به حقوق كشور ما وضعیّت بهتری دارد ،ولی باید
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گفت این موضوع نیز در فقه آنچنان كه باید ،مورد توجه قرار نگرفته است .در اغلب
موار د ،فقها به مناسبت بحث از بیع ،از تعذّر تسلیم نیز سخن به میان آوردهاند .برخی
نیز ،به این موضوع به عنوان یكی از قواعد فقهی نگریستهاند .در حقوق خارجی نیز
تعذّر اجرا به شكل كنونی در قالب فورس ماژور ،فراستریشن و عدم امكان اجرا مطرح
شده است كه نسبت به حقوق داخلی از قدمت بیشتری برخوردار است .در صورتی كه
تعذّر ،برای همیشه اجرای قرارداد را غیر ممكن كند عقد خود به خود منحلّ میشود و
اگر متعذّر شدن اجرا تنها به مدت زمان خاصی محدود گردد ،عقد منحلّ نمی شود،
لیكن متعهّدٌ له مجبور نیست تا رفع تعذّر ،منتظر بماند و میتواند با اعمال خیار تعذّر
اجرای تعهّد و تسلیم ،از قراردادی كه تعهّدی ،له یا علیه او ایجاد كرده ،رهایی یابد.

 -1سوابق تحقیق
در این قسمت به تعدادی از نتایج تحقیقات مشابه و نزدیك به تحقیق حاضر اشاره
می نمائیم:
 جعفری ،تلخابی( ،)1389در مقالهای تحت عنوان «بررسی تطبیقی تعذّر اجرایقرارداد در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس» به این مطالب اشاره داشته اند :تعذّر
اجرای قرارداد ،از یك سو با قاعده فقهی «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»
تطبیق میكند كه به موجب آن ،اثر تعذّر بر قرارداد ،بطالن است و از سوی دیگر ،به
موجب خیار تعذّر تسلیم ،اثر تعذّر بر قرارداد ،خیار برای متعهّدٌ له یا مشروطٌ له است.
این مقاله به دنبال حلّ تعارض ظاهری قاعده مذكور و خیار تعذّر تسلیم ،و تعیین حدود
و ثغور هر یك از آنها میباشد .در این تحقیق با تفكیك تعذّر به «تعذّر موقّت و
دائمی»« ،تعذّر ابتدایی و عارضی»« ،تعذّر جزئی و كلی» و «تعذّر تعهّد اصلی و تعهّد
فرعی» ،محلّ جریان خیار تعذّر یا قاعده «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» در هر
یك از اقسام یاد شده مشخص شده است.
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 خیاط مشهدی ( ،)1395در مقاله خود با عنوان «تعذّر اجرای قرارداد و تأثیر آنبر عقود الزم» به این مطالب پرداخته است :در فقه قاعده ای تحت عنوان «بطالن كلّ
عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی كه وفای
به مضمون آن متعذّر باشد ،باطل است و در این میان ،تفاوتی نمی كند كه تعذّر وفای
به عقد از جانب یكی از طرفین یا از جانب هر دو باشد .در حقوق موضوعه از این
قاعده به تعذّر اجرای عقد ،تعبیر میگردد .مفهوم بطالن در قاعده ،به انفساخ اشاره
داشته و منجرّ به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذّر شده و آثار عقد به حالت پیش از
انعقاد باز میگردد ،لیكن هر تعذّری منجرّ به این وضعیّت نخواهد شد.
 صفایی و المع ( ،)1393در مقالهای تحت عنوان« قاعده فقهی «بطالن كلّ عقدبتعذّر الوفاء بمضمونه» و كاربرد آن در مهر با رویكردی بر نظر امام خمینی (ره)» به این
مطالب اشاره داشتهاند :قواعد فقهی ،احكام كلی و عامّی هستند كه در استنباط احكام
جزئی منطبق با مكان ها و زمان های مختلف ،نقش اساسی دارند .یكی از این قواعد
كه در ابواب مختلف فقه كاربرد دارد ،قاعده «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»
است .این قاعده ثابت میكند كه هرگاه اجرای یك تعهّد ،غیر ممكن باشد آن تعهّد
باطل است و مشمول حكم «أوفوا بالعقود» نمیگردد .برای اثبات این قاعده ،ادله
مختلفی در كتب فقهی آورده شده است كه از مهم ترین آن ادله میتوان به دلیل
«لزوم غرر در صورت عدم قدرت بر اجرای عقد» و «لزوم اجتماع نقیضین» اشاره نمود.
اساتید حقوق تحت عنوان «شرط قدرت بر تسلیم» در قواعد عمومی قراردادها به این
مضمون اشاره دارند.
با اشاره به مقاالت باال و ارائه نتایج حاصل از تحقیق به این نتیجه میرسیم كه
نگارندگان در این تحقیق ،موضوع را به صورت كامل از نظر فقهی و حقوقی مورد
بررسی قرار داده و نگاهی نو به موضوع تحقیق داشته اند.
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 -2مفهوم شناسي
این مبحث برای آشنایی مخاطب و ایجاد ارتباط آنها با موضوع تحقیق به مفهوم
شناسی بحث اختصاص داده می شود.
 -1-2مفهوم تعذّر
تعذّر ،مصدر بـاب تـفعّل بوده و ریشه آن عذر است .در كتابهای لغـت ،عـذر
(بـا ضمّه عین) به معنای بهانه و پوزش به كـار رفـته اســت؛ در اقرب الموارد آمده
است كه عذر ،حجّتی است كه با آن پوزش خواسته میشود (دهخدا .)751 :1385 ،در
قرآن نیز به همین معنا آمده است« :التعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم :پوزش نـخواهید و
عذر نیاورید» (توبه)٦٦ :؛ در واقع ،عذر حجّتی اسـت بـرای انجام ندادن كار« :الحـجّه
التی یعتذر بها» (قریشی .)301/3 :13٦1 ،تعذّر نیز در كتابهای لغــت در معانی
متفاوتی چون دشوار شدن ،سخت شدن ،مشكل و تنگ شـدن كـار ،ممتنع بودن،
امتناع كردن ،عذر آوردن ،سـستی ،آلودگی ،بیگناهی ،استوار نگردیدن و امـثال اینها
به كار رفـته است (فراهیدی93 :1410 ،؛ طریحی.)397 :141٦ ،
معنای حقوقی تعذّر ،از معنای لغوی آن دور نیست .یكی از نویسندگان حقوق
مدنی در مباحث فورس ماژور و علّت خـارجی بـه این واژه اشاره كرده و آن را معادل
ممتنع بودن دانسته است؛ یعنی زمانی كه امكان اجرای قرارداد به عللی كه قابل انتساب
به طرفین قرارداد نیست ،متعذّر می شود (جعفری لنگرودی.)119 :1395 ،
 -2-2تعذّر اجرای قرارداد در فقه
به موجب قاعده «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» ،هر عقدی كه وفای به
مضمون آن متعذّر و ناممكن باشد ،باطل است .به عبارت دیگر ،چنان چه طرفین
قرارداد یا یك طرف قرارداد نتوانند به تعهّدی كه در قرارداد نمودهاند ،عمل كنند آن
قرارداد باطل است .بنابراین چنان چه فروشنده نتواند مبیع را تحویل خریدار دهد یا
خریدار نتواند ثمن را تحویل فروشنده دهد یا مؤجر نتواند مورد اجاره را تحویل
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مستأجر بدهد یا وكیل به دلیل از بین رفتن موضوع وكالت نتواند به وكالت خویش
عمل كند ،عقد بیع و اجاره و وكالت باطل خواهد بود (زراعت .)45 :1388 ،مفاد این
قاعده به معامله خاصی اختصاص نداشته و در همه عقود و معامالت جاری است
(موسوی بجنوردی.)2٦5/5 :1389 ،
مقصود از وفای به مدلول عقد ،انجام دادن تعهّدی است كه بهواسطه تحقق عقد به
نحو صحّت میان متعاقدین ،بر ذمّه ایشان قرار گرفته است .بدیهی است كه صِرف
تسلیم موضوع عقد الزاماً با وفای به مدلول عقد ،مالزمه ندارد و نمیتوان گفت كه با
تسلیم عین موضوع تعهّد به طرف دیگر عقد ،به مفاد ّعقد نیز وفا شده است .زیرا
ممكن است ایفای تعهّدات عقد ،بهواسطه امور دیگری متعذّر شود .در این صورت،
هرچند متعاقد به تعهّد خود مبنی بر تسلیم عین موضوع قرارداد ،عمل كرده است عقد
هنوز به طور كامل محسوب نمی شود (محقق داماد.)132 :1394 ،
البته اگر تعذّر اجرای عقد به واسطه سرباز زدن متعهّد از انجام تعهّد باشد ،نمیتوان
استنكاف متعهّد از ایفاء را مصداق تعذّر به وفای عهد محسوب كرده و به استناد آن،
عقد را باطل دانست؛ بلكه باید از طریق مراجعه به حاكم او را به ایفای عین تعهّد،
اجبار و الزام نمود .در نتیجه ،موضوع بحث ما تعذّری است كه ارتفاع آن در اختیار
متعاقدین نباشد .در تعذّر تسلیم ،مثالً اگر كبوتر در حال پرواز فروخته شود ،معامله
صحیح نخواهد بود؛ مگر آن كه به نحو عادت باز گردد (شهید ثانی.)249/٦ :1410 ،
 -3-2تعذّر اجرای قرارداد در حقوق ايران
در حق وق ایران به تبعیّت از فقه امامیه ،در زمان تخلّف از اجرای تعهّد ،الزام ممتنع
به انجام آن چه بر عهده گرفته است قاعده میباشد؛ همچنان كه در ماده 220ق.م .می
خوانیم« :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم
می نماید  »...و به ویژه ماده  237درباره شروط ضمن عقد چنین اشعار میدارد« :هرگاه
شرط ضمن عقد ،شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً كسی كه ملتزم به انجام شرط شده است
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باید آن را بجا آورد و در صورت تخلّف ،طرف معامله میتواند به حاكم رجوع نموده
تقاضای اجبار وفای به شرط بنماید» (صراف و دیگران .)20٦: 1397 ،در حقوق ایران
از قاعده فقهی «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» به تعذّر اجرای تعهّد تعبیر می
گردد .به عبارت دیگر ،این قاعده زمانی اعمال میگردد كه به دلیل وجود علّت
خارجی ،قدرت ایفای تعهّد از متعهّد سلب میگردد و تفاوتی هم نمی نماید كه
موض وع تعهّد ،عین خارجی بوده یا خیر؛ و این كه آیا عین خارجی تلف گردیده یا
خیر؟ (شعبانی.)99 :1389 ،
درباره شروط تحقّق تعذّر اجرای عقد در حقوق ایران ،قانون مدنی ایران در ماده
 227بیان میدارد« :متخلف از انجام تعهّد وقتی محكوم به تأدیه خسارت میشود كه
نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است كه نمیتوان مربوط
به او نمود» .همچنین ماده  229همان قانون اعالم میدارد« :اگر متعهّد به واسطه حادثه
ای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست ،نتواند از عهده تعهّد خود برآید محكوم به
تأدیه خسارت نخواهد بود» .با توجه به مواد مذكور میتوان اذعان نمود كه برای متعذّر
شدن اجرای تعهّد ،دو شرط خارجی بودن حادثه و غیر قابل اجتناب بودن آن ،الزم و
ضروری است .این در حالی است كه این شروط برای تحقّق تعذّر كافی نبوده و با
استدالالت ارائه شده توسط حقوقدانان میتوان شرط غیر قابل پیش بینی بودن حادثه
را نیز به آنها افزود (كاتوزیان.)207 :1388 ،
 -4-2تفاوت تعذّر و تعديل
مفهوم لغوی تعذّر شامل دشواری در اجرای قرارداد نیز می شود؛ به این معنی كه
تعذّر در مفهوم وسیع ،عالوه بر ناممكن شدن اجرا ،دشواری در اجرای قرارداد را هم
در بردارد .اما باید گفت تعذّر اجرای قرارداد غیر از تعسّر اجرای آن است ،زیرا به طور
طبیعی اجرای هر تعهّدی سختی و دشوارهایی دارد و این مفهوم نباید با تعذّر یكی
انگاشته شود؛ حتی در مواقعی كه باال رفتن ناگهانی و غیر متعارف قیمت ها موجب
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دشوار شدن اجرای قرارداد برای متعهّد میشود؛ لیكن با وجود این ،امكان اجرای تعهّد
كماكان وجود دارد (بنایی اسكویی .)45 :1392 ،به طور معمول ،آن چه در موضوع
تعدیل قرارداد مورد توجه قرار میگیرد ،تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و اثر آن در
تراضی طرفین یك قرارداد است ،ولی در خصوص امكان یا عدم امكان اجرای
قرارداد با شرایط جدید سخنی به میان نمیآید .به عبارت دیگر ،حدوث شرایط جدید
مالی حاكم بر قرارداد ممكن است در دو فرض بررسی گردد :یكی این كه كماكان
قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت ها و سخت شدن اجرای آن توسط متعهّد قابل
اجراست؛ دوم این كه با تمامی تالشی كه متعهّد انجام میدهد ،اجرای قرارداد متعذّر
است (همان.)51 :

 -3انواع تعذّر اجرای قرارداد
در این مبحث به انواع تعذّر در قالب تـقسیم تعذّر به مالی و غیر مالی و تعذّر مالی
ناشی از وضعیت متعهّد یا خارج از آن میپردازیم.
 -1-3تـقسیم تعذّر به مالي و غیر مالي
در مواقعی كه اجرای قرارداد به لحاظ امكان اجرای مادی غیر قابل انـتساب بـه
طـرفین متعذّر می شود یا با وجود امكان مالی متعهّد به حكم قانون ،انجام تعهّد ناممكن
می گردد؛ در این وضـعیّت با تعذّر غیر مالی روبرو هستیم .برای مثال ،هنگامیكه پس
از عقد و قبل از اجرای تعهّد ،مـوضوع تعهّد تلف میشود اجرای قرارداد متعذّر می-
گردد .در این شرایط ،صرفنظر از آمادگی مالی متعهّد برای اجرا ،حـتی از طریق
دیگران انجام تعهّد امكان پذیر نیست و عدم امكان اجرا ارتباطی با وضعیّت مـالی وی
نـدارد  .اما برخی اوقات بدون آن كه اجرای تعهّدات ناشی از قرارداد به لحاظ مادی
غیر ممكن شده یا بـه مـوجب مقرّرات ممنوع گردد ،به لحاظ عدم توانایی مالی متعهّد،
اجرای قرارداد مـتعذّر میشود و آن زمـانی است كه به علّت تغییر ناگهانی شرایط
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اقتصادی متعهّد ،وی در چنان وضعیّتی قرار میگیرد كه امـكان اجـرای قـرارداد برای
وی میسّر نیست .در واقع ،علّتی كه ســبب تعذّر اجرای قرارداد میشود بـه خـود
قرارداد و یا شرایط مادی و اعتباری اجرا مربوط نیست ،بلكه مربوط به وضعیّت مالی
شخص متعهّد است .فـرض آن اسـت كه ناتوانی مالی متعهّد پس از انعقاد قرارداد و
قبل از اجرا او را در شرایطی قرار میدهد كه قادر به انجام تعهّد خود نیست .به طـور
مـعمول ،این شـرایط در صورت بروز تغییرات ناگهانی اقتصادی مربوط به متعهّد و یا
در سطح وسیع تر از آن به وجود میآید .این تغییرات ناگهانی به گونهای است كه
امـكان اجـرای قرارداد را از متعهّد سلب مینماید و وی حـتی بـا به كارگیری تمامی
توان و تالش خود و بسیج امكانات مالی و اعـتباری ،قـادر به اجرای قرارداد با شرایط
اولیه پیش بینی شده در قرارداد نیست .هرچند نـاتوانی مالی متعهّد در انجام تعهّد ،باید
یك ی از مـوارد تعذّر نســبی (نه مطلق) به شمار آید ،زیرا امكان اجرای تعهّد تـنها از
سـوی متعهّد سلب شده است و همچنان اجرای تعهّد توسط دیگران وجود دارد (مثـل
ساخت مـلك) ،لیكـن از آنجا كه متعهّدٌ له نمیتواند در عـمل ،اجـرای تعهّد را از
طریق دیگران بـدون پرداخـت هزینه مطالبه كند و اصـل آن است كه برای انجام كار
هزینه مطالبه شود در واقع ،تعهّد به طور مطلق متعذّر گردیده است .همچنین عدم
توانایی انجام تعهّد باید تـمام زمان اجرای عـقد را فرا گرفته و دائمی باشد ،زیرا
هـنگامی كه مدت زمان تعذّر محــدود و از نظر عقلی امكان اجرا محتمل باشد ،اصل
بر انجام عـقد است و حتی خسارتی بابت این تأخیر قـابل پرداخـت نـیست (كاتوزیان،
 )201 :1385ولی بـاید مدت زمــان تـأخیر در اجـرا از دید عرف قابل اغماض باشد و
یا این تأخیر تا جایی قابل قبول است كه زمان مهم نباشد ،اما هـرگاه اجـرای تعهّد در
موعد مقرّر برای متعهّدٌ له اهمیّت داشته بـاشد تـأخیر اجـرا سـبب انـتفای قـرارداد می-
شود .به عبارت دیگر ،هرگاه اجرای تعهّد و زمان ،دارای وحدت مطلوب باشد تعذّر
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موقّت نیز موجب زوال قرارداد و در نتیجه انتفای تعهّد میشود؛ زیرا در برخی موارد،
تأخیر در حكم عدم اجراست (محقق داماد.)115 :1394 ،
 -2-3تعذّر مالي ناشي از وضعیت متعهّد يا خارج از آن
ناتوانی مالی كه موجب عدم انجام تعهّد قراردادی میشود ،گاه به شرایط اقتصادی
خارج از كنترل متعهّد مربوط میشود كه عالوه بر وی ،اشــخاص دیگـری را بـه چنین
وضعیّتی دچار میسازد .گاه بدون آن كه شرایط اقتصادی جامعه دچار نوسان های
شدید گردد به علل دیگر ،متعهّد دچار ناتوانی مالی میشود .به عبارت دیگر ،ناتوانی
مالی مربوط بـه شخص متعهّد است و شرایط اقتصادی كه به عنوان یك علّت خارجی
برای متعذّر شدن اجرا دخالت دارد ،همواره صادق نیست .با این توضیح كه در برخی
موارد ،بر اثر حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده در اجـرای تعهّدات مستمرّ ،اجرای
قرارداد به طور غیر متعارف و غیر قابل تحمّل ،پرهزینه و گزاف می شود به گونهای كه
امكان اجرا را از متعهّد سلب میكند .اما در برخی موارد بدون آن كه تـغییری در
قیمت ها رخ دهـد ،بـه علل دیگری وضعیّت مالی متعهّد به صورتی در میآید كه
اجرای تعهّد برای او دشوار می شود؛ مثالً به ســبب بی تدبیری دچار ورشكستگی شده
و قدرت اجرای تعهّد از او سلب میگردد (بنایی اسكویی)48 :1392 ،؛ اگرچه ممكن
است درآثـار و ضمانت اجرای تعذّری كه صرفاً مربوط بـه عدم توانایی مالی متعهّد
است با تعذّری كه به سبب تغییر ناگهانی قیمت ها رخ میدهد ،تفاوت قائل شد ولی
هر دو ،یك نتیجه مشخص را در بردارد و آن تعذّر اجرای قـرارداد است .ولی تعذّر
مالی اجرای قرارداد را باید در صورتی فرض كرد كه علل خارجی و غیر قابل انتساب
به طرفین قـرارداد ،سبب ناتوانی مالی متعهّد شده و در نتیجه ،اجرای تعهّد برای او
ناممكن شود و نباید آن را آنـچنان تفسیر كرد كه بی تدبیری و سهلانگاری او را در
برگرفته و موجب آن شود كه متعهّدٌ له تاوان بیمباالتی متعهّد را بپردازد.
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 -4ادله اثبات قاعده «بطالن کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»
در باب اثبات قاعده ،به طور اجمال میتوان گفت كه دالیل زیر را میتوان مستند
قرارداد:
 -1-4دلیل عقل
هر عقدی از نظر صحّت و بطالن باید یكی از این دو ویژگی را داشته باشد ،زیرا
رابطه این دو وضعیّت ،رابطه عدم و ملكه است و امكان ندارد یك عقد در زمان
واحد ،هر دو صفت را از دست بدهد یا هر دو صفت را داشته باشد .حال عقدی كه
امكان ایفای آن وجود ندارد از شمول ادله صحّت عقد؛ مانند آیه «اوفوا بالعقود» خارج
است وگرنه تكلیف به محال خواهد بود (موسوی بجنوردی .)2٦7/5 :1389 ،پس
وقتی یك عقد باطل باشد نمی توان آن را مقیّد به وصف صحّت نمود؛ همچنین نمی-
توان گفت عقد در این صورت صحیح است و شخصی كه مال نزد وی تلف شده
است ،ضامن آن باشد؛ زیرا ضمانت باید ناشی از عقد یا تصرّف یا معاوضه باشد كه
هیچ یك از این اسباب در اینجا وجود ندارد.
 -2-4بنای عقال
به نظر می رسد زمانی كه متعاقدین یا یكی از آنها نسبت به ایفای تعهّدات مندرج
در عقد متعذّر باشد ،عقد منعقد باطل است و بقای چنین عقدی در نزد عقال كاری لغو
می نماید (طباطبائی قمی ،بی تا .)154 :بنای عقال از گذشته تاكنون بر باطل دانستن
چنین عقدی بوده است ،زیرا آن چه هدف اساسی هر عقد میباشد ،نقل و انتقال و
انجام آن در عالم خارج است و انتقال اعتباری كه به محض انعقاد عقد رخ میدهد،
كفایت نمیكند .همچنین نمیتوان این موارد را با مواردی از جمله تلف مبیع قبل از
قبض مقایسه كرده و حكم به انفساخ قرارداد نمود؛ زیرا آن مورد ،استثنائی بوده و
مستند به روایات شرعی است.
 -3-4اجماع
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فقها برای اثبات مشروعیّت این قاعده به دلیل اجماع نیز استناد كردهاند (موسوی
بجنوردی .)2٦7/5 :1389 ،در این باب ،هم اجماع منقول وجود دارد و هم اجماع
محصّل كه در این فرض نیز لزوم كاشفیّت از رأی معصوم محرز است و از آنجا كه
ضعف مدرك وجود دارد در نتیجه ،موجب كاشفیّت از رأی معصوم نخواهد بود و در
نهایت به تنهایی اعتباری نخواهد داشت (طباطبائی قمی ،بی تا.)152 :

 -5وضعیّت قرارداد پس از وقوع تعذّر
هر زمان كه پایبندی به مفاد قرارداد در هنگام عقد آن متعذّر گردد ،تعذّر اصلی نام
دارد  .در این حالت ،اسـاً وقـوع تعذّر مانع از تشكیل عقد میشود .تعذّر اصلی ،در فقه
تحت عنوان شرط قـدرت بـر تـسلیم به عنوان شرط موضوع تعهّد مورد بررسی قرار
گرفته است .فرض تعذّر اصـلی پس از ایـجاد تعهّد یا در اثنای اجرای آن ،در همه
عقود جاری نیست بلكه تنها در عقود مستمرّ قـابل تـصوّر است؛ از همین رو ،برخی
متعذّر شدن اجرای تعهّد در برخی عقود از قبیل اجاره را موجب بطالن آن می دانند.
اگـر تعذّر پس از حدوث ،برای همیشه اجرای تعهّد یا تسلیم را ناممكن سازد در این
وضع ،تعذّر دائمی است اما تعذّر موقّت ،هنگامی به وجود میآید كه مدت زمان تعذّر
محدود اسـت و از نـظر عرفی ،امكان اجرای تعهّد امكانپذیر باشد .بنابراین،
محدودیّت زمانی تعذّر ،محدودیّت عرفی است و بر همین مبنا ،در تعذّر طاری از آنجا
كه احتمال قدرت بر تسلیم ،عرفاً و عقالً منتفی نیست فقها آن را به تعذّر دائم الحاق
نمی نمایند (علی نژادی و همكاران .)52–41 :1397 ،برخی از فقها وجود اطمینان به
قدرت بر تـسلیم را شـرط صـحّت عقد دانستهاند؛ با این استدالل كه در مفهوم غرر،
عدم اطالع اخذ شـده اسـت ،پس با علم و اطالع به قدرت بر تسلیم ،معامله غرری
نخواهد بود و نتیجه میگیرند كه اگر طرفین در هنگام عقد ،اطمینان بر مقدور التسلیم
بودن مورد تعهّد داشته باشند ولی پس از آن معلوم شود كـه هنگام عقد ،مورد معامله
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مقدور التسلیم نبوده اسـت چـنان چه بـعداً قدرت بر تسلیم حاصل شود عقد مذكور
صحیح خواهد بود و اگر قدرت بر تسلیم حاصل نشد ،عقد باطل خواهد بود
(انـصاری.)17٦ :1383 ،

 -6شرايط تعذّر اجرای قرارداد در حقوق ايران
برای تحقق تعذّر اجرای قرارداد ،شرایطی الزم است ،زیرا صِرف هرگونه عدم
توانایی اجرایی در قرارداد باعث متعذّر شدن اجرای آن نمیگردد و در نتیجه ،هر عدم
امكان اجرایی ،موجب انحالل قرارداد نخواهد شد .متعذّر شدن اجرای قرارداد در یك
نگاه كلّی دارای اركانی است كه موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحالل
قرارداد و زوال مسئولیت متعهّد میگردد و در نتیجه ،عدم امكان ایفای تعهّد مشارٌ الیه
را توجیه می نماید .عناصر مذكور فی الواقع تشكیل دهنده ساختار و اركان تعذّر
اجرای قرارداد هستند:
 -1-6عدم دخالت متعهّد يا خارجي بودن حادثه
خارجی بودن حادثه بدین معنا است كه تعذّر عارض شده نباید در نتیجه اقدام خود
متعهّد باشد .همچنین علّتی كه موجب ناممكن شدن اجرای قرارداد و عدم ایفای
تعهّدات ناشی از آن میگردد ،نباید قابلیّت استناد به متعهّد را داشته باشد؛ در غیر این
صورت و در صورتی كه این علّت ،معلول اقدامات شخص متعهّد باشد كماكان وی
مسؤول عدم اجرای قرارداد خواهد بود و مسؤولیت وی در این رابطه زایل نخواهد
گردید و قابلیّت استناد به متعذّر شدن اجرای قرارداد از وی سلب خواهد شد .در قانون
مدنی ایران نیز ماده  227قانون مذكور چنین بیان میدارد« :متخلّف از انجام تعهّد،
وقتی محكوم به تأدیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام ،به واسطه
علّت خارجی بوده است كه نمیتوان مربوط به او نمود» .اما در تعبیر خارجی بودن
تاكنون دو نظر (شعبانی )100 :1389 ،ابراز گردیده است:
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دیدگاه اول :حادثه باید خارج از قلمرو فعالیت متعهّد و انتفاع وی باشد.
دیدگاه دوم :حادثه باید خارج از اراده و عملكرد متعهّد باشد ،بهگونهای كه نتوان
حادثه را به عمد یا تقصیر مشارٌ الیه منتسب نمود.
در توضیح دیدگاه اول باید بیان نمود كه مالك سنجش خارجی بودن یا نبودن
حادثه ،عدم ارتباط آن حادثه با متعهّد است؛ در هر جا كه تحقق تعذّر ،مرتبط با خود
متعهّد یا فعالیت های متعهّد میباشد تعذّر و حادثه مذكور نسبت به وی خارجی نبوده
و بقای مسؤولیت متعهّد ،در مورد عدم امكان اجرای قرارداد میباشد .مشاهده میشود
كه در صورت پذیرش چنین دیدگاهی ،اعتصاب از آنجا كه در حوزه فعالیت و
محدوده مؤسسه متعهّد رخ میدهد ،مصداق متعذّر شدن اجرای تعهّد تلقّی نخواهد شد
هرچند كه از نظر حقوقی نتوان تقصیری را به متعهّد منتسب نمود؛ ولی در صورت
اتّخاذ دیدگاه دوم ،نتیجه متفاوت خواهد بود؛ زیرا مطابق دیدگاه دوم كه مبتنی بر
نظریه تقصیر است صِرف این كه حادثه مرتبط به متعهّد و قلمرو فعالیت وی بوده
است ،از تحقق تعذّر جلوگیری نخواهد نمود؛ زیرا مالك سنجش در دیدگاه مذكور،
قابلیّت استناد حادثه به متعهّد قرارداد است و در نتیجه ،اگر حادثه محقق شده ،به
تقصیر متعهّد قرارداد ربط داده شود یكی از مصادیق تعذّر ایفای تعهّد در پیش روی
خواهد داشت.
آن چه از جمله توضیحات مطلب فوق اكتساب میشود این است كه به نظر می-
رسد خارجی بودن حادثه ،عنصر تعیین كننده و مهمی نباشد و آن چه مالك تحقق
تعذّر به نظر میرسد خارج بودن علت تعذّر از حیطه اقتدار شخص متعهّد است و این
امر است كه موجب ایجاد مسؤولیت متعهّد خواهد شد .این مطلب توسط بسیاری از
حقوقدانان مورد تأیید قرار گرفته است و در تفسیر خارجی بودن علّت ،اعتقاد به این
تفسیر دارند (كاتوزیان.)204 :1385 ،

 21ــــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار 1401

دقت در آن چه كه فقیهان تلویحاً یا صریحاً گفتهاند ثابت مینماید بدون تردید
چنین شرطی برای رهایی از مسؤولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است .همچنین پذیرش
عدم قابلیّت انتساب حادثه به شخص معیّن از سوی فقیهان نشانگر این امر است كه
خارجی بودن حادثه ،مورد پذیرش فقها میباشد (خوئی477/7 :1412 ،؛ خمینی،
.)505/1 :13٦3
 -2-6اجتناب ناپذيری
حادثهای كه اتفاق میافتد و موجب تعذّر اجرای قرارداد میگردد ،باید حادثهای
رفع نشدنی و غیر قابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ایستادگی نمود (صفایی،
 .)239 :1388اگر متعهّد قرارداد با فرض توانایی وی در جلوگیری از وقوع حادثه
مذكور ،اقدامی انجام نداده و مانع تحقق حادثه مذكور نگردد ،مسؤول عدم اجرای
قرارداد باقی خواهد ماند ،زیرا در انجام تعهّد خود تقصیر مرتكب گردیده است .ماده
 229قانون مدنی ایران صریحاً به شرط مذكور اشاره نموده و بیان میدارد« :اگر متعهّد
به واسطه حادثه ای كه رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهّد خود
برآید محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود ».با توجه به ماده مذكور ،اگر متعهّد بتواند
بر مانع مذكور چیره گردد و از آن بگریزد لیكن اقدام به چنین كاری ننماید ،تعذّر
اجرا تحقق نمی یابد و در نتیجه ،مشارٌ الیه مسؤول عدم ایفای تعهّد خویش باقی خواهد
ماند (شعبانی.)102 :1389 ،
 -3-6غیرقابل پیشبیني بودن
این شرط بدین معنا است كه عارض شدن حادثه موجد تعذّر در عرف ،به طور
معقول غیر قابل پیش بینی باشد .در سیستم حقوقی كشور ما از آنجا كه چنین شرطی
در مبحث مربوط به خسارات ناشی از عدم انجام تعهّد ذكر نگردیده است ،مورد تردید
است .گروهی از حقوقدانان معتقد به وجود چنین شرطی در تحقق تعذّر می باشند .این
گروه معتقدند از آنجا كه این قسمت از قانون مدنی كشور ما مقتبس از قانون مدنی
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فرانسه می باشد می توان وجود چنین شرطی را در حقوق خود الزم دانست و با تفسیر
موسّع ماده  227قانون مدنی نیز میتوان به این امر دست یافت و در نتیجه می توان غیر
قابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهّد دانست (همان.)103 :

 -7آثار تعذّر مالي متعهّد بر قرارداد
در این مبحث آثار تعذّر مالی متعهّد بر قرارداد را مورد بحث و بررسی قرار می-
دهیم.
 -1-7انحالل قهری قرارداد
انحالل قرارداد ،بستگی بـه موقّت یا دائم بودن تعذّر دارد كه میتواند اخـتیار فسخ
قرارداد را برای متعهّد ٌله فراهم آورد یا بدون آن كه سرنوشت عقد در اختیار طرفین
باشد ،قرارداد بـه طور قهری منحلّ گردد .بـحث خـیار تعذّر اصوالً در تعذّر مـطلق و
موقّت مفهوم می یابد .مقصود از تعذّر موقّت ،صـورتی از تعذّر است كه برای زمان
محدودی طاری میگردد كه اوالً قابل اغماض نیست ،و ثانیاً اجرای تعهّد در محدوده
زمانی كه تعذّر تمام آن را فرا گرفته است بـه نحو وحدت مطلوب ،موردنـظر متعهّدٌ له
نیست ،زیرا در صورت تعذّر مطلق و دائم ،قرارداد به طور قهری منحلّ میشود (بنایی
اسكویی.)48 :1391 ،
در این قسمت به این سؤال پاسخ میدهیم كه آیا تعذّر اجرای یكی از دو تعهّد
ناشی از عقد معوّض به سقوط تعهّد دیگری و انحالل قهری عقد میانجامد؟ برای
سقوط تعهّد مقابل ،دو شرط ضروری است:
اوالً :تعذّری كه سبب انحالل قهری قرارداد و انتفای تعهّدات ناشی از آن میشود،
باید مطلق و دائمی باشد.
ثانیاً -تعذّر باید بر تعهّد اصلی ناشی از قرارداد طاری شده باشد؛ لذا چنان چه این
تعذّر ،ناظر به تعهّدات فرعی یا تعهّدات ناشی از ایجاد اثر مستقیم عقد باشد ،به خودی
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خود موجب انحالل عقد نمی گردد .در قاعدۀ ضمان معاوضی ،متعهّدٌ له در صورتی
ملتزم به اجرای تعهّد خود است كه به عوض مورد تعهّد مقابل دست یابد .در صورت
عدم امكان اجرای تعهّد مقابل ،تعهّد او نیز ساقط میشود .این قاعده از مواد ،5٦7
 ٦83 ،587 ،551 ،527 ،49٦ ،483 ،481 ،387 ،527 ،٦49قانون مدنی استنباط میشود.
با استقرا در این مواد ،می توان این قاعده را استخراج كرد كه با تعذّر دایم اجرای یكی
از دو تعهّ د در عقود معوض ،تعهّد مقابل نیز از بین میرود و عقد انحالل مییابد .بدین
معنی كه در همه عقود معوّض ،اجرای تعهّد یك طرف ،منوط به اجرای طرف دیگر
است و هرگاه اجرای تعهّد یك طرف متعذّر و ناممكن گردد ،اجرای تعهّد متقابل نیز
منتفی است (صفایی .)302/1 :1388 ،در واقع ،پیوند و رابطه بین دو عوض ،تراضی
است كه تعهّدات متقابل را به عنوان یك كلّ تجزیه ناپذیر ساخته است و لذا متعاقدین
هیچگاه از ابتدا نخواستهاند دو تعهّد مستقلّ و جدای از هم به وجود آورند .با این
توجیه ،میتوان گفت :تعذّر اجرای تعهّد یك طرف ،اجرای تعهّد دیگری را منتفی
میسازد (كاتوزیان .)248 :138٦ ،در حقیقت ،تشكیل عقد برای انجام تعهّدات متقابل
است .بنابراین ،هنگامی كه امكان اجرای تعهّد ،از سوی یكی از متعاقدین سلب
می شود ،درخواست اجرای تعهّد از طرف مقابل ،با قصد مشترك طرفین در تعارض
است .بر همین مبنا هنگامی كه اجرای قرارداد ،به علّت عوامل خارج از ارادۀ طرفین،
متعذّر می گردد پایبند دانستن آنها به قرارداد ،با قصد طرفین ناسازگار است؛ زیرا آنان
انجام كاری ناممكن را بر عهده نگرفتهاند و هنگام انعقاد قرارداد ،این فرض اساسی
مدّنظر آنان مبنای تشكیل عقد بوده است و اجرای قرارداد ،منوط به امكان اجرای آن
میباشد.
 -2-7انحالل اختیاری قرارداد
در مقابل به مقتضای معاوضه ،متعهّدٌ له نیز میتواند از انجام مورد تعهّد و تسلیم
امتناع نماید و همچنین در صورتی كه از بقا بر عقد نفعی برای خود نمیبیند و حفظ
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چنین شرایطی موجب ضرر است ،قرارداد را فـسخ كند .بنابراین یكی از آثار تعذّر
مطلق و موقّت ،اختیار فسخ قرارداد است كه بـه نـوبۀ خـود اهمیّت بسزایی دارد .الزم
به ذكر است كه متعهّدٌ له در حالت تعذّر مطلق و موقّت  -چه در تعهّدات اصلی و چـه
در تعهّدات فرعی  -در صورتی حقّ فسخ دارد كه در ایجاد تعذّر ،دخالت نداشته باشد
(سنهوری ،) 98٦/3 :1958 ،اما هنگامی كه متعهّدٌ له در ایجـاد تعذّر دخالت داشته و
خود اقدام به ضرر خویش كرده باشد ،اختیار فسخ معامله را ندارد.
اثر مهم اجرای خیار تعذّر ،انحالل عقد الزم است .انحالل قرارداد تنها ناظر بـه
آینده بوده و آثار آن را از ابـتدا بیاثر نمیسازد (طباطبائی یزدی.)175 :1340 ،
علی القاعده تسلیم و اجرای تعهّد از دو فرض خارج نیست؛ یا امكان تسلیم و اجرای
تعهّد وجود دارد و در نتیجه ،نظر به اصل لزوم اجرای تعهّد ،باید تا هنگامیكه امكان
اجرا وجود دارد تعهّد انجام گردد؛ یا این كه اجرای تعهّد و تسلیم به واسطه تعذّر
ناممكن می گردد كه در این صورت ،تعذّر طاری بر خود تعهّد ،و گاه سبب آن یعنی
قرارداد مؤثّر واقع میشود .تعذّر اجرای تعهّد ممكن است برای مدت زمان محدود یا
نامحدود باشد .بدیهی است در تعذّر نامحدود و مطلق ،امكان اجرای تعهّد محال است،
اما در تعذّر محدود و موقّت ،اجرای تعهّد یا تسلیم محال فرض نمیشود .بحث خیار
تعذّر ،اصوالً در تعذّر مطلق و موقّت مفهوم پیدا میكند .مقصود از تعذّر موقّت،
صورتی از تعذّر است كه برای زمان محدودی طاری میگردد كه اوالً -قابل اغماض
نیست؛ ثانیاً -اجرای تعهّد در محدوده زمانی كه تعذّر تمام آن را فرا گرفته است به
نحو وحدت مطلوب موردنظر متعهّدٌ له نیست .در حالت تعذّر مطلق و موقّت ،متعهّد
نمیتواند تعهّد و تسلیم را برای مدت محدود ،نه شخصاً و نه توسط دیگران اجرا كند؛
از اینرو از اجرای آن به طور موقّت معاف است.
 -3-7امکان تعديل قرارداد
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در حقوق هنگامی كه متعهّد به سبب تعذّر مالی ناتوان از اجرای تعهّد میگردد
طرف دیگر حقّ دارد در صورت عدم امكان الزام ،با فسخ قرارداد آن چه را كه
واگذار كرده است ،مستردّ كند .اگرچه قول مشهور آن است كه این اختیار فسخ را بر
مبنای خیار تفلیس توجیه می كنند اما به واقع ،مبنای فسخ قرارداد ،تعذّر مالی متعهّد در
اجرای تعهّد متقابل است .حال در این فرض ممكن اسـت این سؤال مطرح شود كه در
صورت حدوث تعذّر مالی به عنوان یكی از علل غیر ممكن شدن اجرا ،چرا سخن از
تعدیل قرارداد به میان میآید ،در صورتی كه اثر تعذّر اجرا  -اعمّ از تعذّر مالی و غیر
مالی  -بر اساس قواعد حقوقی ایران ،انحالل اختیاری یا قهری قرارداد است؟ به دیگر
سخن ،اگر قرارداد به عللی خارج از اختیار متعهّد ناممكن شود چگونه میتوان امر
ناممكن را با تعدیل جـمع كرد؟ این سخن در جـای خود درست است و در حقیقت،
تعذّر مالی بـه طور مستقیم هیچ تأثیـری بر تعدیل تراضی طرفین عقد ندارد و با وقوع
تعذّر راه پیش بینی شده در حقوق ایران به غیر از امكان تعدیل قـرارداد است؛ لیكـن
بنا به دالیلی كه مطرح میشود و به زعم ما ،اثـر ثـانوی تعذّر میتواند عالوه بر فسخ،
تعدیل قرارداد را به همراه داشته باشد كه این تعدیل ممكن است در طول یا عرض
امكان فسخ قرار گیرد .به واقع ،ناممكن شدن قرارداد در صورت وقوع تعذّر مالی،
متفاوت با سایر اقسام تعذّر است كه امكان اجرای قرارداد به هیچ وجه میسّر نیست؛ در
حالی كه در تعذّر مالی ،ناممكن شـدن اجرای عقد به تعبیری نسبی است؛ یعنی امكان
اجرا با نـزدیك كردن خواست طرفین به آن چه كه مبنای تشكیل عقد بوده است (از
طریق تعدیل قرارداد) وجود دارد و نمیتوان آن را با فرضی كه به سبب تلف عین
مستأجره در اثنای مدّت سبب تعذّر می گردد یكی تـلقّی كرد .بـه طور معمول ،آن چه
در موضوع تعدیل قرارداد مورد توجه قرار میگیرد تغییرات فاحش و ناگهانی مالی و
اثر آن در تـراضی طرفین یك قرارداد است ،ولی در خصوص امكان یا عدم امكان
اجرای قرارداد با شرایط جدید سخنی بـه میان نمیآید .به عبارت دیگر ،حدوث
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شرایط جدید مالی حاكم بر قرارداد ،ممكن اسـت در دو فـرض بـررسی گردد :یكی
این كه كماكان قرارداد با لحاظ افزایش ناگهانی قیمت ها و سخت شدن اجـرای آن
تـوسط متعهّد قابل اجراست؛ دوم این كه با تمامی تالشی كه متعهّد انجام میدهد،
اجرای قرارداد متعذّر اسـت (بنایی اسكویی.)51 :1391 ،

نتیجهگیری
معاذیر قراردادی ،استثناء بر اصل لزوم هستند كه مطابق آنها طرفین قرارداد می-
توانند از آثـار قـصور در اجرای تعهّدات قراردادی خود رهایی یـابند .بـرخی مـعاذیر،
بـدون اراده طـرفین و بعضی دیگر بـا اراده یـك طرف یا هر دو ایجاد میگردد .در
صورتی كه تعذّر ،برای همیشه اجرای قرارداد را غیر مـمكن كـند عـقد خود به خود
منحلّ می شود و اگـر مـتعذّر شـدن اجـرا تـنها بـه مدت زمان خاصی محدود گردد
عقد منحلّ نمیشود ،لیكن متعهّدٌ له مجبور نیست تا رفع تعذّر منتظر بماند و میتواند با
اعمال خیار تعذّر اجرای تعهّد و تسلیم ،از قراردادی كه تعهّدی  -له یا علیه او  -ایجاد
كرده است رهایی یابد .معاذیر غیر ارادی ،یا اجرای قرارداد را به طور كلّی ناممكن
میسازند و یا صرفاً «ناممكن شدن اجرای» موجب دشوار شدن آن میگردند .هرگاه
اجرای قرارداد ،به نحو غیرارادی متعذّر شود و این تعذّر دائمی باشد ،قرارداد منفسخ
میگردد .چنان چه تعذّر ،موقّتی و عامّ باشد قرارداد تا رفع مانع ،به حالت تعلیق در
می آید و اگر تعذّر ،خاصّ متعهّد باشد متعهّدٌ له حقّ فسخ قرارداد را خواهد داشت.
معاذیر غیر ارادی ،چنان چه قابل پیش بینی نبوده و بدون قصور و خارج از كنترل
مدّعی باشد او مسؤولیّتی در قبال تعهّدات قراردادی ندارد ،امـا چنان چه معاذیر اردادی
باشد هركدام از طرفین كه قصور كرده ،در قبال تعهّدات قراردادی مسئولیت دارند.
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در حقوق ایران نیز از قاعده فقهی «بطالن كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» به تعذّر
اجرای تعهّد تعبیر میگردد و برای متعذّر شدن ایفای تعهّد ،شروط زیر الزم دانسته
شده است:
 -1خارجی بودن سبب تعذّر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن؛
 -2اجتناب ناپذیر بودن تعذّر؛
 3غیر قابل پیش بینی بودن آن.
با دقت در آن چه فقها بیان نمودهاند میتوان دریافت كه شروط فوق یعنی خارجی
بودن و اجتناب ناپذیر بودن و غیر قابل پیش بینی بودن تعذّر دارای مبانی فقهی بوده و
به طرق گوناگون این شروط جهت تحقق تعذّر اجرا ،توسط ایشان الزم دانسته شده
است .مطابق آن چه در فقه بیان گردیده است در حقوق موضوعه نیز تحقق تعذّر به
اعتبار نوع تعذّر محقّق شده و حسب مورد ،موجب انحالل عقد یا تعلیق اجرای آن تا
رفع مانع خواهد شد.
در پایان پیشنهاد میشود با توجه به این كه در حقوق ایران ،تعدیل قراردادی كه به
سبب ناتوانی مالی متعهّد متعذّر شده ،به بررسی بیشتری نیازمند است اگرچه تعدیل
قرارداد در حقوق خارجی جایگاه خاصی دارد ،لیكن این موضوع در حقوق ایران
آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است .از آنجا كه اساساً حقوق ایران با فقه درآمیخته
است ،استناد به مبانی فقهی برای توجیه تعدیل قرارداد قابل تأمّل و بررسی است.
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