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چکیده
قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار ميروند که اصول و قواعد ثابتي از جمله
اصل صالحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار) ،اصل کتبي بودن قرارداد پیمان کاری،
اصل آگاهي پیمان کار از مفاد اسناد ،اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو
جانبه ،بر آنها حاکم است.
تعهدات اصلي در پیمان کاری ،انجام قرارداد پیمان مي باشد و عدم انجام تعهد اصلي در حکم عدم
اجرای قرارداد است در حالیکه تخلف از تعهدات فرعي پیمان ،بمنزله اجرای ناقص يا معیوب قرارداد
مي باشد .به همین دلیل است که ضمانت اجرای موضوع پیمان با ضمانت اجرای حسن اجرای موضوع
پیمان متفاوت است.
پیمان کار دو تعهد مهم بر عهده دارد و اجرای آن به نحو اجتماعي و توامان مورد انتظار کارفرما مي
اطمینان از انجام اين تعهدات برای هر کدام بطور جداگانه تضمین پیش بیني کرده است.
وقوع حوادث غیر قابل پیش بیني مثل بروز تحريم و در پي آن برهم خوردن توازن مالي قراردادها،
امری اجتناب ناپذير است.
در صورتیکه علت خارجي وفای به عهد را ناممکن سازد و به عبارت ديگر عدم وفای تعهد ناشي از
حوادث قهری و غیر مترقبه باشد متعهد از انجام تعهد با جبران خسارات وارده معاف مي شود .معهذا با
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باشد که يکي انجام تعهد موضوع پیمان و ديگر حسن اجرای اين تعهدات است ،کارفرما برای حصول
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توجه به اصل اولیه که در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه متعهد معاف مي باشد بايد پیمانکار
را معاف از مسئولیت دانست و رويه موجود نیز ما را در اين زمینه کمک ميکند.
کلید واژهها
پیمان،پیمانکاری ،تعديل ،تعديل قراردادی ،تعديل قانوني ،تعديل قضايي
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روابط قراردادي یکي از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در نظاام حقاوقي اساد .در مياان
انواع قراردادها،قرارداد پيمان یکي از مهمترین و پار تعادادترین قراردادهااي مرباو باه ب ا
خصوصي و قرارداد کاار متماایز اساد.
دولتي و موسسات عمومي اسد که از قراردادهاي ب
سرو کار داشتن با امور پيمانکاري و پرداختن به آن در دنياي امروز اعا از آنکاه پيماان عناوان
توليدي ،تادارکاتي ،خادماتي و  ...داشاته باشاند نيازمناد ت صاه و مهاارت فاراون اساد ،در
رویارویي با مسائل پيچيده فني ،خطرات مالي و قبول مسئوليدها ،احاطه خاصي الزم اساد تاا
در پرتو آن پيوندهاي قراردادي ایجاد و رهبري شود.
قرارداد پيمان آميزه اي اسد از مساائل پيچياده فناي ،مساائل ماالي و اقتصاادي ،مساائل
حقوقي و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهميد وافري برخاوردار مايباشاند .باا
انعقاد یک قرارداد پيمانکاري حقوق و تکاليفي ایجاد مي شود کاه دامناه آن از طارفين قارارداد
فراتر رفته و آنجا که دولد یک قرارداد اسد صحبد از منافع جامعه ميشاود و اااهي سياساد
نيز وارد ميدان ميشود و تنها صورتي از یک قرارداد نماینگر ميشود.
اجراي طرحهاي عظي عمراني همانند صنایع نفد ،الکترونياک ،حمال و نقال ،سدساازي و
جاده در قالب قراردادهاي پيمانکاري صورت ميايرد کاه یاک طارن آن دولاد اساد و طارن
مقابل پيمانکارکه عمدتا ی ک ش ه حقاوق خصوصاي اساد.دولد در اجاراي طارح باه مناافع
عمومي جامعه مياندیشد و پيمانکار در قبول اجراي طرح به منافع خاوی  .از هماين رو ایجااد
تعادل در قرارداد پيمان مستلزم شناخد دقيق و روشن پيمانکار از تعهدات قاانوني و قاراردادي
اسد که با قبول اجراي طرح،متعهد به آن مياردد و عواقبي که ممکان اساد از زماان اجاراي
طرح حتي تا مدت طوالني دامنگير او شود.
ااهي ممکن اسد شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد پایدار نماند و با بروز حاواد
پي بيني نشده و غير منتظره در حاين اجاراي عقاد باعا بار ها خاوردن تعاادل و تاوازن
اقتصادي قرارداد شد ه و اجراي قراردادهاي پيمان با مشکالتي مواجه شود به اونه اي که اجراي
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بي ک و کاسد مفاد قرارداد منجر به مشقد و س تي یکي از طارفين و در مقابال ساود طارن
مقابل شود.
رو در این پژوه سعي ميشود تا با معرفي قرارداد پيمان ،انواع روشهاي تعادیل را ماورد
مطالعه قرار دهي .

الف  -پیمان
 -1تعاريف پیمان
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پيمان مجموعه اسناد و مدارکي اسد که در ماده  2موافقد ناماه پيماان درش شاده اساد.
(م.ا.ش.ع.پ) کلمات و اصطالحات قرارداد ،عقاد ،معاملاه ،توافاق و پيماان ااار اه باه لحاا
مفهومي و نوع استفاده ،بعضاً تفاوتهایي با یکدیگر دارند و ليکن تمامي این اصطالحات اعماالي
حقوقي هستند که مبناي وقوع آنها تراضي اسد و لذا به وجود آمادن پيماان مساتلزم جماع و
تالقي در اراده در موضوع پيمان اسد ،عليهذا پيمان را ميتوان عقدي دانسد کاه در ایجااد آن
از یک طرن اراده دولد و موسسات عمومي به عنوان کارفرما و از طرن دیگر اراده اش اص اعا
از عمومي و خصوصي به عنوان پيمانکار با همدیگر جمع اردیدهاند وبدیهي اسد انشاا پيماان
نيز مانند سایر عقود و معامالت نيازمند ایجاب و قبول طرفين و در حقيقد اعالم اراده هار یاک
به طرن دیگر ميباشد و بدینوسيله طرفين در مقابل یکدیگر تعهاداتي را باه عهاده مايايرناد.
(اسماعيلي هریسي)21 : 1384 ،
موافقد نامه سندي اسد که مش صات اصلي پيمان ،مانند مش صاات دو طارن ،موضاوع،
مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده اسد( .م  2ش .ع .پ ) .متن موافقتنامه خالصه اي اسد از
شرایط پيمان که در سایر اسناد و مدارک پيمان ،جزئيات و شرح کامل آن مي آیاد .موافقتناماه
از اهميد خاصي برخوردار اسد ،زیرا در ماده  2موافقتناماه مقارر اردیاده« :در صاورت وجاود
دواانگي بين اسناد و مدارک پيمان ،موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پيمان اولوید دارد».
به عنوان مثال :اار در خصوص تاریخ انعقاد پيمان در اسناد و مدارک پيمان ،اختالن وجاود
داشته باشد ،مالک ،مندرجات موافقتنامه اسد؛ از طرفي به موجب ماده  1۹1قانون مدني کاه :
«عقد محقق مي شود به قصد انشا به شر مقرون بودن به يزي که داللاد بار قصاد کناد».
صرن داشتن اراده طرفين پيمان ،بي آنکه به مرحله ظهور برسد ،حکاید از عقد و پيمان نادارد
بلکه این اراده باید در عال خارش واقع و ظااهر شاود و لاذا امضاا کارفرماا و پيمانکاار در یال
موافقدنامه ،ظهور در اراده آنها براي بستن پيمان ،آن ه با جميع شرائط آن دارد.
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از این رو موافقدنامه را مي توان پایه و رکن اساسي پيماان نامياد و بقياه اجازا پيماان را
شارح و مفسر موافقدنامه تلقي نمود ،لذا نانچه در پيمان ،موافقتنامه وجاود نداشاته و یاا باه
امضا طرفين نرسيده باشد ،سایر اسناد و مدارک پيمان به تنهایي نميتوانند منشا ارار قاانوني
باشند.

 -2شرايط پیمان
شرایط عمومي پيمان از جمله مهمترین اسناد منض به هر پيماان اساد ،شارایط عماومي
پيمان تهيه شده توسط سازمان مدیرید و برنامهریزي کشاور شاامل  5فصال و متشاکل از 54
ماده اسد و به استناد ماده  23قانون برنامه و بودجه ،شرایط عمومي پيمان مربو باه کارهااي
پيمانکاري و الزم االجرا به شمار ميرود ،و در انعقاد کليه پيمانهاا الزم االجارا مايباشاد .ایان
شرایط که ساختمان اصلي تعهدات اسد ،توسط پيمانکار و کارفرما اجرا مي شود ،پي از آنکاه
شبيه به شرایط مندرش در قرارداد باشد ،به یک مجموعه قانوني ميماند که حاک بر قراردادهاي
پيمانکاري اسد و قواعد اختصاصي این قرارداد مي باشد که ،این قدرت خود را از ناحياه قاانون
کسب نموده اسد و همانند قانون به آن عمل ميشود زیرا با توجه به اینکه این عقد ،بين دولد
و اش اص خصوصي منعقد ميشود و دولد در این قرارداد طرن قاوي اساد و شارایط خاود را
حاکمانه تحميل مينماید پس از جنبه حاکميتي دولد شارایط عماومي پيماان همانناد قاانون
حاک بر این قرارداها ميباشد و طرفين حسب تراضي که براساس ،ا صل حاکميد اراده صاورت
ميايرد خود را ملتزم به اجراي دقيق این شرایط مينمایند.
شماره  ، 31بهار 13۹6
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 -1-2شرايط عمومي پیمان:

180

 -2-2شرايط خصوصي پیمان
شرایط خاصي اسد که به منظور تکميل شارایط عماومي ،باراي ایان پيماان باا توجاه باه
وضعيد و ماهيد آن تنظي شده اسد ،موارد درش شده در شرایط عمومي ،هيچ ااه نمايتواناد
مواد شرایط عمومي را نقض نماید .زیرا شرایط عمومي پيمان با توجه به جنبه عماومي قارارداد
وضع شده اسد و در آن اصل تعادل و توازن قراردادي مدنظر قرار ارفته اساد؛ یکاي از اصاول
حقوقي که امروز به عنوان یک اصل کلي و مسل به نفع پيمانکاران دولد (طرن خاواه صااحب
امتياز باشد خواه پيمانکار) پذیرفته شده و دولد مکلف به رعاید آن اسد حفظ تعادل و تاوازن
مالي پيمان اسد.
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منظور از موازنه مالي پيمان آن نيسد که دولد براي پيمانکار خاود یاک معاملاه پرساود و
سرشار از منافع را تضمين کند .بلکه منظور آن اسد که دولد بين دو کفه سود و زیاان پيماان
تعادل و توازن را تا حدودیکاه در ابتادا انعقااد آن باراي او و پيمانکاار منطقا ًا و معماو ًال قابال
محاسبه و پي پي بيني بوده حفظ نماید .لذا جهد حفظ این اصال اداره دولتاي نمايتواناد
شرطي در شرایط خصوصي بگنجاند که م الف و یا ناقض شرایط عمومي باشد.

 -3ارکان پیمان
 -1-3موضوع پیمان:
1
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 1عميد،حسن،فرهنگ فارسي عميد ،تهران انتشارات امير کبير ،.جلد دوم ،ص .212
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موضوع در لغد به معناي اذراده شده و نهاده شده اسد و همچنين امري اسد کاه ماورد
بح اسد و در اصالح عبارت از جایگاه حدو وضعيتي خااص در عاال ماادي یاا غيار ماادي
ميباشد.2
مثالً ساختماني را که مورد تعمير قرار ميايرد ميتوان موضوع تعمير معرفي کرد.
اما در قانون مدني ماده  214موضوع قرارداد را اینگونه تعریف کرده اسد :مورد معامله ،بایاد
مال یا عملي باشد که هر یک از متعاملين متعهد تسالي یاا ایفاا آن را مايکناد» در قارارداد
پيمانکاري در ماده  1مووافقدنامه موضوع پيمان باید مش ه اردد ،که معموالً موضاوع شاامل
کار ساخد و اتمام پروژه اي عمراني ميباشد.
در شرایط عمومي پيمان تعریفي از موضوع پيمان و مبلغ آن نشده اسد ،اماا از اساتقرا در
مواد شرایط عمومي پيمان ،به خصوص مادههاي  12و  13که عنااوین کاار و کاراااه و غياره را
بررسي و تعریف نموده اسد ،موضوع پيمان نين تعریف ميشود « :موضوع پيمان عبارت اسد
از کارهاي دایمي انجام شده و مصالح و تجهيزات مورد استفاده در کارااه.»3
اار تعریف بيان شده را با ماده  214قانون مدني مقایسه کني  ،معلوم ميشاود کاه موضاوع
پيمان ه انجام کار اسد و ه انتقال مال ،به عبارت دیگر؛ موضوع پيمان ه انتقال مال اساد.
با توجه به اینکه در پيمانها تهيه مصالح و تجهيزات به عهده پيمانکار اسد ،باید ایان اماوال را
تهيه و به کارفرما منتقل نماید .و ه انجام کار ساخد پروژه را بر عهده دارد .را که وفاق بناد
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ب ماده  2شرایط عمومي پيمان ت مين مصالح و تجهيزات به عهده پيمانکار اسد.
 -2-3طرفین پیمان
قرارداد پيمانکاري دو طرن دارد؛  -1متعهد (پيمانکار)  -2متعهدله (کارفرما) مي که وظيفه
اجراي مفاد پيمان را به عهده دارند.
در این پيمان ،افراد دیگري نيز دخيل هساتند و تعهاداتي را بایاد انجاام دهناد ،از جملاه:
مهندسين مشاور و دستگاه نظارت مي باشاند .کارفرماا طارن اول پيماان اساد ،کاه متعهدلاه
ميباشد و تعهداتي را بر مه پيمانکار قرار ميدهد ،و در این ميان خود ،نيز تعهداتي را بر عهاده
ميايرد .از جمله تهيه منابع مالي و پرداخد به موقع وجاوه قارارداد مايباشاد .عاالوه بار ایان
کارفرما با کمک مهندسين مشاور و یا ناظرین کار مه نظارت پروژه را بعهده دارد و باه موجاب
شرایط عمومي پيمان ،این افراد ،از طرن کارفرما جهد نظارت به پيمانکار معرفي ميشوند.
پيمانکار طرن دوم قرارداد ميباشد ،که بازوي اجرایي اسد ،و تعهادات و عملياات پاروژه را
انجام مي دهد .این امر با نظارت افراد معرفي شده از طرن کارفرما ،و طبق اسناد و نقشهها انجام
مي-ايرد .پيمانکار حق دخالد فني در امور پروژه را نداشته و تاابع دساتورات دساتگاه نظاارت
شرایط عماومي پيماان مايباشاد کاه قواعاد و مقاررات
مي باشد .این موضوع مهمترین ب
ویژهاي دارد.

 -1جايگاه قرارداد پیمانکاری در تقسیمات عقود
شماره  ، 31بهار 13۹6
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182

حقوق دانان عقود را از جهات اونااون تقسي بندي کرده اند .مثالً از حي ماهييد ،آنها را
به جایز و الزم و خياري و منجز و معلق و خيره ،از لحا شرایط انعقاد به رضایي و تشاریفاتي و
مانند اینها تقسي ميکنند .براي روشن شدن مطلب ،پيمان بعنوان یکاي از اقساام قراردادهاا از
حي ماهييد در مبح اراده از حيا نحاوه انعقااد در مبحا دوم و از حيا نحاوه اجاراي
تعهدات در مبح سوم این افتار مورد ارزیابي قرار ارفته اسد.
 -1-1تعیین پیمان از حیث ماهیت
به موجب ماده  185قانون مدني عقد الزم عقدي اسد که هيچيک از طارفين معاملاه حاق
فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه» رابطهاي که در ارر عقد الزم پيدا ميشود طاوري
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اسد که هيچيک از طرفين عقد نمي توانند بدون رضاي طرن دیگر آن را بر ه زنند بنابر ایان
آنان به انجام آن يزي که در عقد تصریح شده ملزم ميباشد مگر در موارد معينه قاانوني و آن
در موردي اسد که در ارر یکي از خيارات ،حق فسخ داده شده باشد و ه نين اساد ااار باه
توافق آن را اقاله کنند .1عقد جایز نيز به موجب  186قانون مدني «متدي اسد کاه هار یاک از
طرفين بتواند هر وقتي ب واهد آن را فسخ کند» بدین ترتيب جهد انحالل این عقود باه مانناد
عقد الزم نياز به سبب خاص قانوني ه ون فسخ یا اقاله نيسد بلکاه دوام و بقااي متاد تاابع
اراده طرفين و یا یکي از آنها بوده و هر زمان که ب واهند ،حق انحالل آن را دارند مانند وکالاد،
ودیعه و ...
در خصوص عقود معين که در قانون مدني ،احکام و شرایط اختصاصي آنها بيان شده اسد»
فرضاً که قانون مدني الزم بودن با بکار بردن یکایک آنها را صریحاً نگفته باشاد .ساوابق تااری ي
براي احراز نظر قانون اذار نسبد به آنها کافي اسد اذشاته از آنکاه قرائناي در اوشاه و کناار
قانون دیده ميشود که به وسيلهي آنها ميتوان افد کدام عقد الزم و کدام عقد جایز اسد.
 -2-1تعیین پیمان از حیث نحوه انعقاد
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عقود را از حي نحوه انعقاد و آرار حقوقي مترتب بر آنهاا باه دو قسا رضاائي و تشاریفاتي
تقسي نمودهاند .البته این نوع تقسي بندي در فصل دوم قانون مدني مشاهده نمياردد لذا باید
افد تقسي عقود به تشریفاتي و رضائي زائيده توسعه و پيچياداي جواماع اماروزي اساد کاه
قانون اذار را مجبور نموده اسد در پارهاي از معامالت سيست رضائي عقد را که مرکب از یاک
ایجاب و قبول اسد را کافي ندانسته و تشریفات دیگري را نيز بر آن بيفزاید در بيان ماهيد این
دسته از عقود تاکنون تعاریف متعددي ارائه اردیده اسد« :پيمااني اساد کاه تراضاي آن بایاد
همراه با تشریفات با واژههاي خاص باشد»2.
و نيز افته شده اسد« :عقد تشریفاتي عقدي اسد که عالوه بر شرایط اساسي و اختصاصاي
براي ت یيد اراده ابراز شده در تشکيل عقد امر با امور دیگري که تشریفات ناميده شده اسد الزم
باشد».3
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به عبارت دیگر در عقود تشریفاتي توافق در اماره در صورتي اعتبار قانوني دارد که به شاکل
م صوصي و با تشریفات معيني صورت پذیرد .مثل فروش اموال دولتي که حتماً بایاد از طریاق
مزایده و خرید آنها از طریق مناقصه انجام ايرد.
در مقابل این دسته از قراردادها عقود دیگري نيز وجود دارند که از آنها تحد عناوان عقاود
رضائي ،عقود ماده عقود قصدي یاد مي نمایند و آن عقدي اسد کاه هراااه قصاه انشاا در آن
مقرون بر يزي باشد که داللد بر قصد نماید ،صحيح شناخته مي شود و احتيااش باه الفاا و
عبارات م صوص و با تشریفات خارجي دیگري ندارد ،بعبارت دیگر اراده و قصاد طارفين باراي
انعقاد آنها کافي اسد و نياز به تشریفات خاصي ندارد مانند بيع اموال منقول ،عاریه ،ودیعه و ....
اما در خصوص قرارداد پيمانکاري از حي رضائي با تشریفاتي بدون آن باید افد :اساسااً در
حقوق ما اصل بر این اسد که کليه عقود رضائي هستند اما در مورد قرارداد پيمانکااري کاه در
زمره اعمال اداري در جانبه دولد تلقي ميشود و اعمال حقوقي اداري دولد نيز از حيا طارز
انعقاد آنها و نيز کيفيد تعيين حقوق و تعهدات طرفين در زمره اعمال تشریفاتي ميباشاند لاذا
قراردادهاي پيمان کاري را نيز باید ملحق به این دسته از عقود دانسد.
تشریفاتي بودن این قرارداد ما آنجایي تقوید مياردد که امروزه مالحظه مي نمائي ضوابط
و شرایط م صوصي در زمينه طرن انعقاد پيمان ها و نياز گاونگي تعياين حقاوق و تعهادات
طرفين وضع اردیده و از جانب سازمانهاي ي ربط به کارفرمایان و پيمانکاران ابالغ ميااردد.
نمونه این ضوابط مدون ،دفتر ه شرایط عمومي پيمان ،نموناه موافقتناماه پيماان کااري ،فارم
ضماند نامه و  ...مي باشد که از جانب سازمان برنامه و بودجه در اختيار پيمان کاران قرار ارفته
تا تمامي پيمان ها در قالب آن منعقد اردد ،پيماني که خارش از قالب فاوق باين دساتگاه هااي
اجرائي (کارفرما) با پيمان کار امضا شود قانوناً باطل و از درجه اعتباري ساقط اسد.
شماره  ، 31بهار 13۹6
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 -3-1تعیین پیمان از حیث نحوه اجرای تعهدات
عقود از حي وابستگي تحقق مورد عقد و عدم وابستگي آن به زمان  -به عقد مستمر و آني
تقسي مي اردد .عقد مستمر عقدي اسد که اجراي مورد عقاد در اجاراي زماان تحقاق پيادا
مي کنند و موضوع مورد معامله طوري اسد که در طول مدت زمان مش صي بایاد انجاام شاود
مانند اجاره اشيا که اجزاي منافع عين مستاجره در اجزاي زمان محقق ماي ااردد .بارعکس آن
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عقد آني اسد که تمام اجراي مورد آن در لحظه اي که طرفين انت اب کرده اند ایجاد مي شود
مانند عقد بيع که در مورد آن بيع و رمن در زمان معين ش صاً یا نوعاً محقق مي شود.1
در مورد قراردادهاي پيمان کاري نيز باید افد با عناید به اینکاه مااده  7دفتر اه شارایط
عمومي پيمان  ،پيمان کار را ش ه حقيقي یا حقوقي مي داناد کاه اجاراي عملياات موضاوع
پيمان باید د ر زمان معيني از سوي پيمان کار اجرا شود و کارفرما نيز مبلغ پيمان را باید مرحله
به مرحله به پيمان کار پرداخد کند لذا پيمان از عقود مستمر اسد.

ج -تعديل قرارداد
 -1تلفیق اصل حاکمیت اراده با مصالح و منافع اجتماع
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در اکثر کشورهاي جهان ،بروز شرایط اقتصادي ناوین ناشاي از انتقاال صانعتي و اساترش
روابط اقتصادي و افزای ارای هاي اجتمااعي ،اندیشامندان و حقوقادانان جامعاه را باه ایان
حقيقد متوجه ساخد که قرارداد یک پدیده کامالً خصوصاي و در اختياار طارفين آن نيساد.
بگونه اینکه طرفين هراونه که مایل باشند مبادرت به تنظي شرایط آن نمایند و قصد مشاترک
طرفين نميتواند و نباید به عنوان عامل انحصاري انعقاد قرارداد و تعيين شرایط آن تلقاي شاود.
زیرا قرارداد نيز پي از آنکه یک پدیده خصوصي باشد یک پدیده اجتمااعي باوده و بار روباا
اقتصادي اجتماع ت رير مستقي و غير قابل انکار دارد .بنابراین هر قراردادي ميبایسد تا آنجاایي
اعتبار داشته باشد که مصالح اجتماع را در خطر قرار ندهد و جامعه براي دفاع از خاود و حفاظ
مصالح و منافع خود در برابر کساني که از اصل حاکميد اراده ،سو استفاده کرده و باا تحميال
خواستههاي نامشروع خود در روابط اقتصادي بر طرن ضعيف ،به ارکان و مصالح اجتماع لطماه
وارد ميکنند بایستي به وسایل مقتضي سدي در مقابل حاکميد نامحدود و اراده افراد که منجر
به اهدان نامشروع آنان ميشود ،ایجاد کند .واقعيدهاي جامعه و وجود عوامل انحصاري توليد و
تکنولوژي صنعتي در اختيار عده قليلي از صاحبان سرمایه که بر حسب تمایل خود نرخ اجناس
و مایحتاش ضروري مردم را در کنتارل داشاته و باا کنتارل تولياد و توزیاع کاالهاا ماردم را در
وضعيتي مست صل قرار ميدادند این فکر را تقوید کرد که آزادي مطلق اراده در روابط اقتصادي
معيني و نادیده ارفتن مصالح و منافع اجتماع و سپردن عنان اقتصااد جامعاه بدساد صااحبان
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سرمایه جهد سودجویي و پاول بيشتر مردم ،در نهاید به خارش شدن کنترل اقتصاد اجتمااع
از دسد دولد و بروز بحرانهاي اقتصادي منجر خواهد شد.

شماره  ، 31بهار 13۹6
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 -2اصل ثبات قراردادها و ضرورت رعايت عدالت
استحکام قرارداد الزمه پيدای روح اعتماد در روابط حقوقي مردم و پایه برقاراري نظا در
جامعه اسد بنابراین ضروري اسد کاه مفااد قارارداد الازام آور و از اساتقرار و اساتحکام کاافي
برخوردار باشد .بطوریکه نه تنها یکي از دو طرن به تنهایي نتواند آنچه را کاه اراده مشترکشاان
بر آن واقع شده اسد تغيير دهد ،بلکه قانونگذار یا قاضي نيز حق تعدیل آن را نداشته باشد .این
امر یکي از نتایج اصل حاکميد اراده و تابعيد قرارداد از قصاد مشاترک دو طارن عقاد باوده و
خود در حال حاضر بعنوان یک اصل ،مورد احترام ميباشد.
لزوم احترام به قرارداد و اصل آزادي قراردادها از یک سو و جلوايري از تضييع حقوق اقشار
ضعيف جامعه از طرن دیگر ،تفاسير منطقي و عادالنهاي را در این خصوص ایجاب مينمایاد .در
این راستا وظيفه حقوقدانان نيز از سایر اقشار جامعه نمایانتر و باه مراتاب از اهمياد بيشاتري
برخوردار اسد.
بدین ترتيب در اام ن سد رویاه قضاایي باا تفساير حقاوقي و احاراز اراده بااطني طارفين
قرارداد ،سعي در تعدیل قرارداد داشتند .ار ه این اقدام تا اندازه زیادي موفقيد در پي داشاد،
اما هراز کافي نبود امروزه بسياري از قراردادها به شيوههاي سنتي تحقاق نمايیابناد .آنچاه در
هن عموم اش اص اجتماع از قرارداد متجلي مياردد ،پيمانهایي اسد که طرفين باا شارایط
1
یکسان و پيشنهادهاي متفاوت اوليه منعقد مينمایند.
در کشورهاي سوسياليستي ،شر وجه التزام از لوازم فرعي قراردادهاي اقتصادي باه شامار
مي رود .در اغلب کشورهاي سوسياليستي ،قانون در اکثر مواردي که نقض قرارداد واقع ميشاود
وجه التزام را پي بيني کرده اسد .در شوروي سابق شر وجه التازام اصاوالً ها داراي جنباه
تنبيهي بوده و ه به جهد تعيين مقطوع مبلغ خسارت مورد استفاده قرار ميارفد.

186
1

Trebilcock, Michael J.”The Limits of Freedom of Contract.” Journal of Economic
Literature, No.33, Part2.

غزاله میرهادی تفرشي و همکار

وجه التزام در حقوق شوروي سابق عبارت از یاک جریماه خصوصاي اساد کاه باه اجاراي
قرارداد افزوده مي شود ،به نحوي که حتي یکي از طرفين قارارداد نمايتواناد طارن دیگار را از
1
پرداخد آن معان کند.
اصل آزادي قراردادها بعنوان قاعده در حقوق اروپایي پذیرفته شده و فقهااي امامياه نياز در
مبح «شر » آن را بعنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار داده اند .از جمله غلطهاي مشاهور در
تاریخ حقوق ما این اسد که مي اویند ماده  1۰ق.م از حقوق مدني فرانسه ارفته شده اساد و
فرهنگ بومي ایران ،اصل مزبور را در قراردادها نمي شناخته اسد.
اما به نظر ما این دیدااه صحيح نمي باشد ،را که فقهاي اماميه از قدی االیام بر این نکتاه
پافشاري نموده اند .منتهي آن را در قالب عقد صلح که آن را «سيدالعقود» نيز ناميده اند مطرح
کرده اند .یال جمله اي از مولف کتاب جامع الشتات مي آوری کاه بقاول برخاي از حقوقادانان
2
نس ه راني ماده  6۰ق.م مي باشد.
د -تعديل قانوني قرارداد
ااه ممکن اسد دو طرن قرارداد در مرحله انعقاد آن پي بينيهاي الزم را بعمل نيااورده و
از انجاندن شرو تعدیل کننده در ضمن آن نيز امتناع کنند .ولاي در مرحلاه اجاراي قارارداد
بدون اینکه توافقي حاصل شود ،قرارداد طبق قانون جدیدالتصاویبي ماورد تعادیل قارار ايارد.
اینگونه تعدیل را تعدیل قانوني ناميده اند.
 -1قرارداد و اثر فوری قانون
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اصل ربات قراردادها و همچنين اعتبار اصل حاکميد اراده اقتضا دارد کاه قارارداد هميشاه
تابع قانون زمان انعقاد خود باشد و قوانين بعدي ارري در آن نداشته باشند.
پيروان اصل حاکميد اراده کاه قارارداد را قاانون دو طارن معاملاه و حتاي برتار از قاانون
ميدانند و تا حدودي ط رفداران حق مکتسب ،قاعده عدم ت رير قانون نسبد به اذشته را بعنوان
اصلي خلل ناپذیر ارائه ميکنند و آن را با قواعد مرباو باه رفاع تعاار در زماان هماهناگ و
سازاار مي دانند بعنوان مثال مطابق نظریه طرفداران نظریه حق مکتسب ،حق مالکيتي که براي
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افراد مطابق ماده  14۰ق.م از طریق حيازت مباحات یا عقود و تعهادات ،اخاذ باه شافعه ،یاا از
طریق ار حاصل ميشود محفو اسد و قانون جدید بر مالکيد و حقي که قبالً حاصال شاده
بالارر خواهد بود و مالکيد سابق را از بين نميبرد
برعکس ،پيروان حقوق اجتمااعي کاه باه اجتمااعي کاردن قارارداد اارای دارناد و آن را
پدیدهاي اجتماعي ميدانند ،اجراي قانون جدید را درباره قرارداد استثنایي بر اصال «ارار فاوري
قانون» مي دانند که بنا به مصالح اجتماعي برتر اجازه داده شده اسد و مطابق نظریه ایان ااروه
اعتبار همه قواعد محدود به مصلحد عمومي اسد و در جایي کاه نفاع عماوم اماري را ایجااب
ميکند هيچ قاعده اي نميتواند مانع از تحقق آن شود .لذا هر جا که قانونگاذار مصالحد بداناد
مي تواند این ق انون را حاک بر قراردادهاي پيشين سازد و همچنين هرجا که نظ عماومي نياز
به خطر افتد باید قرارداد را تابع قانون وابسته به آن نظ که احتماالً قانون جدي اسد دانسد.
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عالوه بر صورت اول از تعدیل قانوني ،که تغيير مفاد قارارداد بطاور مساتقي توساط قاانون
صورت مي ايرد در مواردي نيز قانونگذار در متن قانون ،زیان دیده از قرارداد را محق مايساازد
که از دادااه مطابق قانون درخواسد تعدیل قرارداد را نماید و محاک را براي این منظور مکلاف
یا م تار مي سازد .نين موردي که تعدیل بوسيله دادااه و به دستور قانون انجام ميپذیرد ،در
زمره تعدیل قانوني قرار مي ايرد .بدین جهد که در آن منش و فرمان تعدیل در قاانون اساد و
تش يه مصداق و اجراي آن با دادااه اسد.
در قانون مدني نيز در این خصوص مواردي ميتوان یافد بطور مثال مااده  227ماي اویاد:
« ...حاک ميتواند نظر به وضعيد مدیون مهلد عادله یا فارار اقساا دهاد» مااده  652هماان
قانون نيز مقرر ميدارد« :در موقع مطالبه ،حاک مي تواند مطابق اوضاع و احوال باراي مقتار
مهلد یا اقساطي قرار دهد».
با اینکه بنظر ميرسد دوماده داراي یک مفهوم باشد ولاي عادهاي معتقدناد کاه مااده 652
ناظر بر شرو ضمني قرارداد اسد ولي در هر حال دادن مهلد عادله جهد انجام تعهد یا صدور
قرار اقسا  ،تعدیل قرارداد به نفع متعهد ميباشد.
قانون مسئوليد مدني نيز در ماده  4خود بدین طریق داداااه را م يار باه تعادیل قارارداد
مينماید« :دادااه ميتواند ميزان خسارت را در موارد زیر ت فيف دهد -2 ..... -1 :هراااه وقاوع
خسارت ناشي از غفلتي بوده که عرفاً قابل اغما باشد و جبران آن موجب عسرت و تنگدساتي
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وارد کننده زیان باشد »....مفاد این ماده شامل خسارتي نيز ميشود که دو طرن در خود قرارداد
معين کردهاند ،هر ند که طبق ماده  23قانون مدني« :اار در ضمن معامله شر شده باشد که
در صورت ت لف ،مت لف مبلغي خسارت تادیه نماید ،حاک نمي تواند او را به بيشتر یا کمتار از
آنچه که ملزم شده اسد محکوم کند ».ولي ماده  4قانون مسائوليد مادني ایان حکا کلاي را
ت صيه ميدهد براي مثال اار پيمانکار یک پروژه عظي ساختماني تعهد کند که اار تاا آخار
اسفندماه امسال ساختمان را آماده نکرده و تحویل ندهد .کارفرما بتواند از پرداخد نصاف کلياه
مبلغي که متعهد به پرداخد آن اسد بعنوان وجه التزام خودداري کند .نانچه تعهد را روز اول
فروردین ماه سال بعد انجام دهد ،به نظر ما دادااه ميتواند به استناد اینکه یک روز ت خير عرفااً
قابل اغما اسد و از طرن دیگر جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستي پيمانکار مايشاود
از ميزان وجه التزام بکاهد.

ه -تعديل قراردادی قرارداد

در قراردادهایي که اجراي آن مدتها طول ميکشد و به قراردادهاي مستمر معرون هستند،
ممکن اسد در متن قرارداد پي بيني هاي الزم درباره تعدیل و اصالح قرارداد و نحوه برخاورد
با مشکالتي که در آینده و به هنگام اجراي قرارداد ،احتماالً طرفين با آن مواجاه خواهناد شاد،

شماره  ، 3۰زمستان 13۹5

 -1پیش بیني تعديل در مفاد قرارداد

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

همچنانکه طرفين قرارداد با تراضي و قصد مشترک خود ميتوانند سبب ایجاد تعهد شاوند،
قادر نيز خواهند بود که تعهدات ایجاد شده را ساقط نمایند و یا ر آرار قارارداد قبلاي تغييراتاي
بوجود آورند .همچنين دو طرن قرارداد مي توانند به هنگام انعقاد قرارداد نحوه تغييار و تعادیل
آن را پي بيني کنند .این امر با توجه به اصل حاکميد اراده و آزادي قراردادها امري معقول و
قابل قبول اسد.
بنابراین باید افد دو طرن قرارداد ه در موقع ایجاد تعهد و ه بعد از این بعد از آن یعني
در مرحله اجراي مفاد قرارداد ،هرااه متوجه شوند با مشکالت مهمي روبرو هستند و یا احتمااالً
در آینده با آن روبرو خواهند شد ممکن اسد درصدد برایند راه حلي در این زمينه بيابند که باه
این ترتيب مي توان افد تعدیل قراردادي به سه صورت قابل تصور اسد:
 -1بصورت پي بيني قبلي
 -2بصورت تراضي بعدي (قراردادهاي اصالحي)
 -3استفاده از شرو تعدیل کننده
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بعمل آید .براي مثال ممکن اسد مبناي کار و اجراي تعهد را بر معيارهایي نظيار درصاد تاورم
اقتصادي قرار دهند ،یا ش ه معتمد و شایساته اي را داور کاار خاود ساازند ،یاا باه متقاضاي
تعدیل ،اجازه دهند که به دادااه رجوع کرده و نظر کارشناس رسمي را جویا شود.
فایده تصریح در عقد این اسد که در این صورت مشکالت اجرائي قارارداد باه آسااني قابال
رفع اسد و ون راه حل معضالت احتمالي از طریق تراضي قبلي معاين شاده ،حال اختالفاات
طرفين پيچيده ن واهد بود.
البته تنها مسئله مه در این فر این اسد که آیا نين قراردادي صحيح اسد یاا اینکاه
طبق بند  2ماده  233ق.م .بعلد مجهول ماندن شرطي که موجب جهال بعوضاين اساد عقاد
باطل مي شود؟ در پاسخ باید افد اار مبناي تعدیل روشن باشد جهال مضار باه قارارداد قابال
عنوان نيسد و مورد معامله عين خواهد بود .البته در حقوق کشاورهایي مانناد فرانساه ،صارن
قابل تعيين بودن عو در زمان تراضي کافي اسد و حتي امکان وااذار کرن تعياين عاو باه
ش ه رال نيز موجود اسد و نيازي به روشن شدن مبناي تعدیل وجود ندارد و آن را ميتوان
نين توجيه کرد که دو طرن قرارداد نين توافق کرده اناد کاه نظار داور یاداداااه جانشاين
تراضي آنان در تعدیل قرارداد باشد و این توافق را مي توان بعنوان یکي از نتایج الزام آور عقاد و
1
حکومد اراده متعاملين دانسد.
پس از بح درباره امکان تعدیل قارارداد باا پاي بيناي قبلاي و نقال آرا محااک و ر ي
اصراري هي ت عمومي دیوانعالي کشور که در ارتبا با ازدیاد اجره المثل بوسيله موجر ميباشاد
باید افد در مورد پيمانهایي که بين دستگاههاي دولتاي و پيمانکااران در ارتباا باا کارهااي
عمراني و ساختماني بسته ميشود طبق ماده  7پيمان ،آحاد بها پيمانها بار اسااس شاخصاهاي
تعدیلي که از طرن سازمان برنامه و بودجه همه ساله براي دوره هاي سه ماهه تعيين مايشاود
مورد تعدیل قرار ميايرد یعني دستگاههاي دولتي طرن پيمان بعنوان کارفرما موظفند با توجه
به دستورالعملهاي صادره و شاخصهاي تعيين شده از طرن سازمان برنامه و بودجه ،آحاد بهاا
پيمان را تعدیل نموده و تغييري در مفاد پيمان بنفع پيمانکار ایجاد کنند در مورد صحد نين
پيمانهایي نه تنها تردیدي بين حقوقدانان وجود ندارد ،بلکه بطاور کامال ماورد پاذیرش رویاه
قضایي نيز ميباشد .که بح تفصيلي در این خصوص را به مبح دوم وااذار مينمایي .
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 -2تعديل قرارداد توسط قراردادهای اصالحي
طرفين قرارداد ممکن اسد در مرحله انعقاد آن به مشکالت عملي آن توجاه نداشاته باشاد
ولي در ضمن اجراي قرارداد متوجه شوند که اجراي تعهد و عمل به مفاد قرارداد یاا نارخ هااي
پي بيني شده بعلد صعود بي از حد قيمدها و رشد نرخ تورم و یا بروز حواد پي بيناي
نشده س د دشوار و تا حدي غيرممکن شده اسد .که در اینصورت طرفين به منظور جلوايري
از ت خير در انجام تعهدات قراردادي و همچنين پرهيز از ضررهاي نامتعارن یکجانبه یکدیگر باه
توافق مي رسند که در قرارداد تجدیدنظر کرده و بين دو عو با توجه به شرایط جدیاد تعاادل
برقرار نمایند و این امر بدو صورت ممکن اسد انجام شود .یاا طارفين از کيفياد کاار و ميازان
تعهد ميکاهند یا بر بهاي کاالها و خدمات موضوع قرارداد ميافزایند .براي مثال در ساختن یک
طرح عظي ساختماني بر ارر افزای قيمد مصالح و باال رفتن ميازان دساتمزدها بناا باه علال
سياسي و اقتصادي ،و  ...کارفرما و پيمانکار درميیابند که ادامه کار بدون تجدید نظر در شارو
قرارداد و متناسب ساختن آن با اوضاع و احوال جدید امکانپذیر نيسد .لاذا باا تنظاي قارارداد
اصالحي یا الحاقي ،قرارداد اوليه را تعدیل ميکنند و به توافقهایي مي-رسند کاه باا توجاه باه
حکومد اراده و قصد مشترک طرفين قرارداد از اعتبار کاافي برخاوردار نباوده و مانناد قارارداد
اصلي بين دو طرن و قائ مقام آنها الزم االتباع اسد.
در تعيين ماهيد این تراضي ميتوان افد دو طارن ،شارو نامتناساب را باا توافاق اقالاه
کرده اند و بجاي آن قرارداد دیگري بساته اناد و نتيجاه ایان دو عمال حقاوقي اصاالح قارارداد
ن ستين اسد.
 -3شروط تعديل کننده
شماره  ، 3۰زمستان 13۹5
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عالوه بر اینکه طرفين قرارداد ميتوانند بهنگام انعقااد قارارداد ،پاي بينايهااي الزم را در
خصوص مشکالت و موانع آتي بعمل آورند و نحوه تعدیل و تغيير مفاد قرارداد را از قبال معاين
کنند ،مي توانند با انجاندن شروطي در ضمن عقد ،مفاد تعهاد را طاوري تعياين کنناد کاه در
صورت وقوع حوادري در آینده و کاه ارزش پول ،آن شرایط بتوانند به خنثي کردن حواد و
ایجاد تناسب بين مفاد قرارداد و تغييرات ناشي از تورم و حواد پي بيني نشده ،منتهي شوند.
مثالً در ضمن قرارداد شر شود که به جاي پول و قبال اجراي قرارداد ،اجناسي از قبيل طال یا
اندم پرداخد شود یا اینکه شر کنند که عو بصورت پول خارجي یاا معاادل ارزش کااالي
معيني مث الً ارزش سکه طال ر زمان اجراي تعهد یا معادل ارزشي خدمد معاين مثال کمتارین
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دستمزد یک کارار پرداخد شود .عالوه بر این در معامالت تجاري باين المللاي وکاال شارو
وسيعتري را ملحو نظار دارناد (نظيار شارو تنازل  ،slidingتعاادل ،scaleمشاکل متحمال
شده hardshipو sauvegardeمذاکره مجدد  renegotionو غيره) تاا وظاایف قاراردادي را باراي
نين موقعيدهایي مش ه نمایند.
بطور کلي ميتوان افد ،اار شروطي که به منظور پرهيز از کاه ارزش پول و تعدیل خود
به خود قرارداد ،مورد توافق قرار ميايرد با قوانين ارزي و تجارت خارجي برخورد نداشته باشد،
نفو حقوقي دارد خواه تعهد ناظر به پرداخد سکههاي طال یا معادل بهاي طال باشاد یاا کااال و
خدمات و ارزهاي خارجي .البته نفو نين شرو و به تبع آن قراردادهایي توسط حقوقدانان و
محاک خارجي مورد بح قرار ارفته اسد بعضي از حقوقدانان اینگونه توافقها را موجب سالب
1
اعتماد نسبد به اعتبار ملي و م الف با رواش اجباري اسکناس ميدانند.

و -تعديل قضايي
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 -1نظريه حادثه پیش بیني نشده
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تعيين مفاد و حدود تعهادات ناشاي از قارارداد ،در رواباط قاراردادي متعاقادین هماواره از
اهميد اساسي برخوردار اسد .در حقيقد ،هر ند آشکار باشد که یک قرارداد به طاور صاحيح
منعقد شده اسد ،ولي هنوز به طور ضروري باید روشن شود که محدوده تعهاداتي کاه آن عقاد
ایجاد کرده قدر اسد .طرح ،ویژايها و حدود این تعهدات باید ،روشن شود .اهميد ایان امار،
در قراردادهاي طوالني مدت دو ندان اسد .باوجود آنکه دراین اونه قراردادها هماواره امکاان
تغييرهاي متعارن وجود دارد ،اما برخي اوقاات درارار باروز حاواد پاي بيناي نشاده تاوازن
اقتصادي قرارداد و تعادل نسبي و متعارن تعهدات طرفين در ه مي ریزد .در این حالاد ،ایان
پرس مطرح مي شود که دامنه تعهادات طارفين قادر اساد و ظهاور عرفاي قارارداد تاکجاا
ميتواند شامل وضعيد جدید شود .پاسخ به این پرس بدان جهد دشوار اسد که مفاد قرارداد
به طور لزوم محدود به آنچه از ظاهر آن برميآید نيسد.پس ،پرس دقيق تر آن اسد کاه آیاا
وضعيد حاد نيز داخل در محدوده تراضي طرفين اسد و ایشان با انعقاد قرارداد خواساته اناد
تا مفاد آن در هر حال محفو  ،محترم و الزم االجرا باقي بماند یا آنکه دو طارن ،مبادلاه را باه
طور ضمني مشرو به بقاي اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد نموده اند.
 1براي مطالعه این افتگوها در حقوق فرانسه ر.ک به)(martyet Raynaud_droil civil,t.l,1961,vol2,no570.
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نظریه حواد پي بيني نشده پاس ي به همين پرس اسد« :این نظریه زاده بحران هاي
اقتصادي عصر ما اسد .بحراني که ااه به بي اعتباري ارزش پاول و اراناي باي از انادازه کااال
ميانجامد ،حادره اي پي بيني نشده که اجراي تعهد را محال نمي کند (قوه قاهره) ولاي آن را
به غاید دشوار مي سازد و تعادل مطلوب بين دو عاو را بار ها ماي زناد 1».مطاابق نظریاه
حواد پي بيني نشده قرارداد بر مبناي وضع متعارن منعقد شده اسد؛ زیارا ااار متعهاد از
وضعيد و اوضاع و احوال آتي اطالع مي داشد ،به قارارداد تان نماي داد یاا آن را باا شارایطي
2
متناسب با وضع حاد ميپذیرفد.
 -2نظريه غبن حادث
پاره اي از نظریه پردازان با تمسک به خيار غبن و توسعه آن ،نظریه جدیدي را براي توجياه
لزوم تعدیل قضایي قرارداد ارائه داده اند 3.مطابق این نظریه« ،ها ناان کاه عادم تعاادل دو
عو در زمان تراضي مي تواند براي زیان دیده خيار غبن ایجاد کند مگر اینکه رابد شود او نيز
از اراني بهاي مورد تراضي آااه بوده اسد ،هرااه حواد پي بيني نشده آینده نيز این تعاادل
را بس تي بر ه زند ،زیان دیاده ،حاق دارد قارارداد را فساخ کناد یاا تعادیل آن را از داداااه
ب واهد» 4.در نظریه غبن حاد یا تنقيح منا از خيار غبن ،به هر یک از طرفين قارارداد حاق
داده مي شود تا هرااه در ارر حواد پي بيني نشده تعادل عوضين قراردادي به شدت در ها
ریزد و از این رهگذر متحمل ضرري ناروا شود ،قرارداد را فسخ کند.
نظریه غبن حاد با نظریه غبن مرتبط و در عين حال ،مستقل از آن اسد ،بنابراین بایاد از
اختال این دو پرهي د ،ریشه تاری ي نظریه غبن به حقوق کليسا و اعتقادات علماي مذهبي و
متفکران قرون وسطي باز مياردد .ایشان هر اونه غبن ناشي از عدم تعادل اقتصادي دو عاو
شماره  ، 3۰زمستان 13۹5
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 1کاتوزیان ،دکتر ناصر ،قواعد عمومي قرارداد ،ش  ،2ش  ،534ص .86
 2بنابراین هرااه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرن باشد و بر همين مبنا تفسير و اجرا شود باید پذیرفد که
تراضي همراه با این شر ضمني اسد که معادله تا زماني الزام آور و محترم اسد که وضع متعارن کنوني پابرجا
باشد و در نتيجه رویدادي مانند جنگ و بحران هاي شدید اقتصادي که در معادله به حساب نيامده اسد ،به طرن
زیان دیده حق مي دهد قرارداد را فسخ کند .با تعدیل آن را از دادااه ب واهد» (پيشين ،ص )82
 3نظریه بدیع غبن حاد  ،اولين بار توسط استاد برجسته حقوق ایران ،جناب آقاي دکتر ناصر کاتوزیان ارائه شد و
مورد استقبال حقوقدانان و محافل علمي داخلي و خارجي از جمله حقوقدانان فرانسوي قرار ارفد.
 4کاتوزیان ،ناصر ،قواعد عمومي قراردادها ،ش ،3ش  ،535ص .85
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را نفي ميکرد ند ،اع از آنکه نين زیاني در زمان تشکيل عقد موجود یا در ارر حواد نااهاني
و پي بيني نشده اي که اجراي عقد را براي مدیون فوق العاده س د و دشوار مي سازد ،ایجاد
شده ،باشد .مبناي تحليلي این اعتقاد ،لزوم پرهياز از دارا شادن غيرعادالناه باود 1.اسااس ایان
نظریه بر این مبنا قرار دارد که وجود تعاادل اقتصاادي باين عوضايثن در تماام عقاود معاو
مفرو اسد و استره آن شامل زمان اجراي عقد نيز ميشود ،به همين دليل ،اار بعد از انعقاد
عقد ه بر ارر برخي عوامل پي بيني نشده ،تعادل عوضاين در ها ری تاه و اجاراي عقاد باا
مشقد و صعوبد همراه اردد ،نظریه غبن حاد تحقق ميیاباد و آراار آن کاه زوال عقاد و یاا
تعادل مجدد اسد ظاهر مي اردد.
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 -3نظريه استفاده بالجهت و سوء استفاده از حق
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پاره اي از نظریه پردازان با این اعتقااد کاه تعادیل قضاایي قارارداد بارخالن فلسافه انعقااد
معامالت و منطق حقوق اسد ،به قواعد اخالقي و انصان متمایل شده اند .ایشاان باراي توجياه
لزوم تعدیل قضایي قراردادي که در ارر حواد پي بيني نشده توازن اقتصادي خود را از دسد
داده و جلوايري از تحميل ضرر ناشي از آن به یک طرن قرارداد باه اصال پرهياز از دارا شادن
غيرعادالنه استفاده بالجهد متوسل شدهاند .مطابق این نظریه ،در ارر بروز حواد پاي بيناي
نشده ،نظام قراردادي توزیع منافع حاصل از معامله به شدت در ها مايریازد ،باه طاوري کاه
سودي هنگفد عاید یک طرن ميشود که ندین برابر سود مورد انتظار اوساد .ایان ساود ،در
قبال زبان نامتناظر و فوق العادهاي اسد که به طرن دیگر قارارداد وارد مايشاود .در حقيقاد،
طرفي که از شرایط منتفع ميشود ،خارش از قرارداد و بدون جهد و مبنااي مشاروع و در قباال
ایراد ،زبان به طرن مقابل ،سود برده اسد .بنابراین ،به استناد اصل اساتفاده بالجهاد ،بایاد در
2
مقابل این بي عدالتي ایستاد و به نحو معقول و مناسبي قرارداد را تعدیل نمود.
 -1سنهوري،دکتر عبدالرزاق احمد،الوسيط في شرح القانون المدني الجدید،نظریه االلتزام بوجه عام،جلد (1مصادر
االلتزام)دار احيا الترا العربي،بيروت،لبنان ،1۹52،ص .643
 -2کاتوزیان ،دکتر ناصر ،پيشين ،ش  ،536ص  -87حسين آبادي ،دکتر امير ،پيشين ،ص « 138برخي از
نویسنداان که ژرژ ریپر( (georges reperesحقوقدان مشهور فرانسوي در ر س انهاسد سعي کردهاند ،تئوري
عدم پي بيني را بر مبناي قاعده انصان پایهاذاري نمایند .و در توجيه نظر خود افتهاند ،در این که حادره
غيرقابل پي بيني ،سود سرشاري براي یکي از طرفين ،و زیان فو ق العاده براي طرن دیگر به همراه هيچ تردیدي
نمي توان کرده و به عبارت روشن تر یکي از طرفين قرارداد بدون علد و جهد ،به بهاي کاستن از دارایي دیگري بر
دارایي خود ميافزاید و حقوق باید از نين بيعدالتي جلوايري کند».

غزاله میرهادی تفرشي و همکار

 -4نظريه رفتار خالف حسن نیت
نظریه دیگري که براي توجيه تعدیل قضایي قرارداد ارائه شده ،بر مبناي اصال حسان نياد
اسد ،مطابق این نظریه ،احترام به اراده متعاقدین و موضوع تراضي آنها ایجاب ميکند تا اجراي
دقيق مفاد عقد بر اساس شرایط زمان انعقاد آن صورت پذیرد .از سوي دیگر ،متعاقدین در تماام
مراحل عقد و از جمله دو مرحله اجراي مفاد آن ،باید با یکدیگر با حسن نياد همکااري کنناد.
حال آنکه درخواسد اجراي دقيق تعهد ،در زماني که شرایط اجارا در ارار وقاوع حاواد پاي
1
بيني نشده به شدت دشوار شده ،عملي مغایر با حسن نيد اسد.
در این نظریه ،همانند نظریه استيفاي بال جهد ،اصل حق طلبکار انکار نميشود ،بکله امکان
مطالبه این حق مورد تردید قرار مي ايرد مبناي ایان انکاار ،اصال حسان نياد و لازوم اجاراي
صادقانه مفاد قرارداد اسد .توسعه این اصل براي توجيه تعدیل قضایي قرارداد ،بر اساس تفساير
رفتار نوعي طلبکار در شرایط تغيير یافته قرارداد اسد ،حقوق از بدهکار انتظار ایثاار و فاداکاري
براي ایفاي تعهدات خود را ندارد ،این انتظار ،محدود به ار وبي معقول در حدود قابال پاي
بيني و متصور در زمان انعقاد قرارداد اسد ،تکيه بر مفاد قرارداد و عدم توجه باه تغييار عمياق
ناشي از حواد غيرقابل پي بيني که توازن اقتصادي عوضين را در ه ری ته و متعهاد را باه
مشقد کشانده ،يزي جز رفتار خالن حسن نيد نيسد .این رفتاار غيراخالقاي 2ماورد ت یياد
قانونگذار نيسد و بنابراین نميتواند منش ارر حقوقي و اجبار بدهکار به ایفاي تعهد باشاد ،مگار
آنکه مفاد قرارداد تعدیل شود.
 -5نظريه دگرگوني طبیعت تعهد
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 1سنهوري دکتر عبدالرزاق احمد ،پيشين ،الوسيط فيشرح القانون المدني الجدید،نظریه االلتزام بوجه عام ،جلد
(1مصادر االلتزام)دار احيا الترا العربي ،بيروت ،لبنان.628 ،
 2شفائي محمدرضا ،بررسي تطبيقي نظریه تغيير اوضاع و احوال در قرار دادها ،اپ اول ،تهران ،انتشارات ققنوس،
ص .87
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یکي دیگر از نظریاتي که براي توجيه تعادیل قضاایي قارارداد از آن یااد ماي شاود ،نظریاه
داراوني یا منتفي شدن قرارداد که موجب زوال آن مي اردد ،داراوني بنيادي طبيعد تعهاد
اسد .در نتيجه ،هرااه وقوع حواد پي بيني نشده ،در شرایط مرتبط به اجراي تعهاد ناان
ت رير نماید که موجب داراوني بنيادي طبيعد تعهد موضوع قرارداد اردد ،آن قرارداد منتفي و
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منحل خواهد شد ،زیرا در آن حالتف آنچه را متعهد باید انجام دهد يازي نيساد کاه مطاابق
1
قرارداد بر عهده ارفته بوده اسد.
بر این اساس ،در صورت طرح پرونده در دادااه ابتدا «دادرس باید مفاد قرارداد را با توجه به
طبيعد پيمان و اوضاع و احوال محيط بر آن ،تفسير و استره تعهد اصلي را تعيين کناد ،آنگااه
به تحليل وضع موجود پس از وقوع حادره بپردازد تا تميز دهد ،اار واژه هاي قرارداد در شارایط
جدید اجرا شود ،تعهد طرفين ه بایستي باشدن مرحله دوم ،جاي مقایسه این دو وضع اساد؛
دادااه باید این دو تعهد را با ه بسنجد تا دریابد که آیا تعهد جدید در ارر حادره نااهاني تغيير
2
اساسي کرده اسد یا همچنان طبيعد پيشين خود را دارد».

شماره  ، 31بهار 13۹6
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قراردادهاي پيمان کاري از جمله قراردادهاي خاص به شمار مايروناد کاه اصاول و قواعاد
رابتي از جمله اصل صالحيد طرفين قرارداد پيمان کاري (کارفرما و پيماان کاار) ،اصال کتباي
بودن قرارداد پيمان کاري ،اصل آااهي پيمان کار از مفاد اسناد ،اصل اجراي بالمباشاره قارارداد
توسط پيمان کار و اصل تعهدات دو جانبه ،بر آنها حاک اسد.
تعهدات اصلي در پيمان کاري ،انجام قرارداد پيمان ميباشد و عادم انجاام تعهاد اصالي در
حک عدم اجراي قرارداد اسد در حاليکه ت لف از تعهدات فرعي پيمان ،بمنزله اجراي ناقه یاا
معيوب قرارداد مي باشد .به همين دليل اسد که ضماند اجراي موضوع پيمان با ضماند اجراي
حسن اجراي موضوع پيمان متفاوت اسد.
نظریۀ تعدیل قرارداد یکي از مهمترین نظریاتي اسد که در حقوق کشورهاي م تلف مطرح
شده و بح هایي را پيرامون خود مطرح کرده اسد.
برحسب اینکه تعدیل قرارداد به اختيار و تراضي دو طرن صورت ايرد ،یا باه وسايله قاانون
انجام پذیرد و یا به تقاضاي یکي از متعاهدین ،از طریق دادااه صورت ايارد ،تعادیل را باه ساه
قسمد تعدیل قراردادي ،تعدیل قانوني و تعدیل قضایي منقس نموده اند.
در خصوص قرارداهاي پيمان بنظر مي رساد در صاورتيکه علاد خاارجي وفااي باه عهاد را
ناممکن سازد و به عبارت دیگر عدم وفاي تعهاد ناشاي از حاواد قهاري و غيار مترقباه باشاد
 1کاتوزیان ،دکتر ناصر ،پيشين ،ش  ،538ص .۹1
 2کاتوزیان ،دکتر ناصر ،پيشين ،ص.۹1-۹2
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متعهد از انجام تعهد با جبران خسارات وارده معان ميشود .معهذا با توجه به اصل اوليه کاه در
صورت بروز حواد قهري و غيار مترقباه ،متعهاد معاان مايباشاد بایاد پيمانکاار را معاان از
مسئوليد دانسد و رویه موجود نيز ما را در این زمينه کمک ميکند.

شماره  ، 3۰زمستان 13۹5
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