
 8921 زمستان، 92، شماره هشتمپژوهش حقوق خصوصی، سال  فصلنامه

 

 

 

تأثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی 

 )مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران( قراردادی

 

 1علیرضا ابراهیمی

 
 81/1/8921تاریخ پذیرش  – 9/89/8921تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
ارتنوا  را گذاران هر دو کشوور افاانسوتان و ااوران حادخوه خوارری بلرقا  قانون

عنوان اکوی از مصواداآ  ن  وه شومار اند که قوه قاهره نلز  هسبب رفع مسئوللت دانسته
و از سوای تفاوت مواهو   رود. اکنون  ا توره  ه تأخلر قوه قاهره  ر مسئوللت متعهدمی

در پی پاسخ  وه ااوس سووال هسوتلم کوه  اوا ااوس تفواوت، ملان تعهدات منفی و مثبت، 
تأخلر   ر سرنوشت تعهود، مبنوا  رفوع مسوئوللت و  خوار  ن دارد.  وداس لیوا ، ااوس 

تیلللوی _ها و  ا روش توصولفیا  و گرد ور  دادهرستار  ا مرارعه  ه منا ع کتا خانه
ی فقهوی و اراهوه در پی پاسخ  ه ااس سوالات  ر موده و  وا لیوا  قواعود عموومی، مبوان

مباحث تیلللی، نیوه تأخلر قوه قواهره در نقوت تعهودات منفوی را نسوبت  وه تعهودات 
مثبت متفاوت اافته و  ر هملس اساس نلوز، مبنوا  رفوع مسوئوللت را در تعهودات منفوی 

و درنتلجوه فقودان ارتموار شورااز لوازی  ورا  احوراز مسوئوللت  قرارداد ، رفع تعهود
تواند فسوخ سبب ورود قوه قاهره، قرارداد ملان طرفلس نلز می داند. در ااس حالت  همی

اا معلآ گردد. همچنلس  ا لیا  مبنا  اتخاذشوده، وروه التوزای  وه سوبب عودی ارورا  
قرارداد  رخلاف وره التزای  ه سبب تأخلر در اررا  تعهد، در فرض وقور قووه قواهره 

 همچنان قا   مطالبه است.

 
 ا  تعهد، تعللآ تعهد، رفع تعهد، وره التزایحآ فسخ، تعد واژگان کلیدی:

                                                                                                   
                                             alirezaibrahimy00@gmail.comافاانستان استاداار دانشگاه بررستان،  .1
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 مقدمه

اص  اولله در معاملات لزوی است. ااس اص   ا ااس استدلال که در هنگوای شود در روواز و 

لزوی عقد، اص   ر لزوی قرارداد هست و  ااد دلل  خاصی مبنی  ر رفع ااس لوزوی وروود داشوته 

و قانون مدنی هور دو  2شخص کار رد دارد. ااس اص  در چند موضع م1شده است اشد، پذارفته

انود. کشور افاانستان و ااران نلز در مواد متعدد   ر اساس ااس اصو ، احکوامی را مقورر نمووده

گرفته ملان طرفلس قرارداد، لازی الاتبار است، مگر ازرمله اص  لزوی  ه ااس معنا که هر عقد شک 

 (.3ق. ی. 982ق. ی. ا. و ماده  121ماده  8 ند اانکه  ه دلللی قانونی ررور اا اقاله شود )حکم 

 ر اساس ااس مقرره، طرفلس هر قرارداد  ملزی  ه اررا   ن هستند و هرگونوه عودی ارورا  

گذاران هور دو حکم مقنس اا رضاات اطراف عقد دارد. اکی از موارد  که قانونتوافآ، نلاز  ه

ا  انود، وقوور حادخوهارداد دادهکشور، حکم  ر رواز رفع مسوئوللت در صوورت تخلوز از قور

ارتنا  است که سبب عدی اررا  تعهودات شوود.  ور ااوس اسواس  وا وقوور خارری و بلرقا  

موواد )حادخه مز ور، متعهد از تکللز ربران خسارت ناشی از عدی اررا  تعهدات  ور  اسوت 

را طوه عللوت ق. ی.(.  ر اساس دکتراس حقوقی سبب ااس امر، عدی احراز  992ق. ی. ا. و  119

عبور  را  ر سور زارا وقور حادخه مز ور، مانع رد  و بلرقا   ؛4ملان نقت تعهد و متعهد است
                                                                                                   

 .949 (. ص8919.  جنورد  سلد میمد، قواعد فقهله، )تهران: ملعاد، 1
(. ص 8488، )قم: منشورات دار الذخاار، 9 ، مکاسب، جمرتضی .  را  مطالعه تفصللی در ااس خصوص ر.ک. انصار 2

  ه  عد. 919
عقد  عود از : »121ماده  8. در ااس پژوهش، ق. ی. ا.  ه قانون مدنی افاانستان و ق. ی.  ه قانون مدنی ااران اشاره دارد.  ند 3

عقود  : »982ماده «. انفاذ لازی پنداشته شده، ررور از عقد و تعدا   ن  دون رضاات طرفلس اا حکم قانون، رواز ندارد...
ها لازی الاتبار است مگر اانکه  ه رضا  طرفلس اقاله اا  وه علوت مقای  ناشد،  لس متعامللس و قاهمشده  که  ر طبآ قانون واقع

 «.قانونی فسخ شود
. مبنا  داگر  که در مورد عدی 12 (. ص8911نا،   اد حملد، تاخلرقوه قاهره  ر مسئوللت مدنی، )تهران:  ی. ا هر  علی4

اسواس ااوس مبنوا،  و نقت تعهد ورود دارد، عدی ارتکا  تقصلر متعهد است.  ر مسئوللت متعهد در فرض وقور قوه قاهره
راای که علت خارری ورود داشته  اشد، متعهد اهمال و تقصلر نکرده )رعفر  لنگرود  میمودرعفر، دااوره المعوارف 

ان خسوارت ( و  وه همولس سوبب نلوز مسوئول ربور111 (. ص8911حقوق مدنی و تجار ، )تهران: کتا خانه گنج دانش، 
شود؛ نخست  نکه، در نقت تعهدات منفی قرارداد ، تقصلر شرط نلست. للکس  ه دو دلل ،  ه ااس مبنا در اانجا اشاره نمی

مسئوللت نلست و ااس نور تعهدات، هملشه از نور تعهد  ه نتلجه هستند. دوملس دلل  ااس است که قطوع را طوه عللوت ملوان 
دهد و دوی،  لانگر عدی نمااد؛ نخست، عدی ارتکا  تقصلر از سو  متعهد را نشان میمی متعهد و نقت تعهد دو امر را  لان

(. 8911)تهران: انتشار،  4 ورود را طه ملان متعهد و ورود ضرر وارده است )کاتوزاان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج
تر  است که مبنوا  داگور را نلوز در مبنا  عای نا رااس مبنا  مورد استناد در اانجا )عدی ورود را طه عللت(،  (؛821 ص

 خود دارد.
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 راه انجای تعهد قرار داده است.

علت که ملان شخص متعهد و نقت تعهد را طه سوببلت وروود نودارد، ااس ا ااس وصز،  ه

تووان ااوس تورلوه و مبنوا  ا مویمتعهد از مسئوللت عدی انجای تعهد  ر  خواهد  وود. لولکس  او

رسود  وا توروه  وه تفواوت مر وطه را در نقت تعهدات منفی قرارداد  نلز پذارفت.  ه نظر موی

و البته نیوه تأخلر متفاوت قوه قاهره  ر نقت تعهدات منفی،  ماهو  ملان تعهدات مثبت و منفی

دهولم؛ فورض ر را توضلح میا  داشته  اشد.  ا ذکر مثالی موضوااس امر نلاز  ه کاوش رداگانه

کنلد در تعهد  ه عدی ترک می  معلنی، در اخنوا  ارورا  تعهود، وقوور رنوس اوا سول  عملوا  

چنلس حوالتی،  وه علوت وقوور نموده و متعهد نلز در ااسامکان ماندن در می  مز ور را ناممکس 

طور کوه از موانخطر و دفع  ن، اقدای  ه ترک می  کرده و تعهد منفی مذکور را اررا نکند. ه

  اد، نقت تعهد صورت گرفته و شخص متعهد مباشر ااس نقت تعهد است.ااس مثال  رمی

دهود. نفو  خو ی نیوه تأخلر متفاوت قوه قاهره  ر نقت تعهود منفوی نشوان مویااس مثال  ه

تعهد منفی، عدی اررا  عم  معلنی اسوت کوه وقوور قووه قواهره، زملنوه انجوای عمو  ماواار  وا 

ارتنوا  و که در تعهودات مثبوت، وقوور موانع بلرقا  کند. درحالید را ااجا  میموضور تعه

 گردد.خارری، سبب ناممکس شدن اررا  تعهد و عدی اررا   ن می

طور بلرمستقلم و از  وا  تسوبلب، زملنوه عودی  ه عبارتی در فرض تعهد منفی، قوه قاهره  ه

رستس از خطر اوا  وه لیوا  عودی وروود   ورد و متعهد، رهتاررا  تعهد مز ور را فراهم می

- ستر قانونی اررا  تعهد مز ور )در موارد  که اد قانون رداد، اررا  تعهد را ناممکس می

گلرد. درنتلجه در تعهود منفوی، مباشور گرداند(، تصملم  ه انجای عم  مااار  ا موضور تعهد می

-اا در ااوس وضوعلت، مویاررا  عم  مااار  ا موضور تعهد منفی، خود شخص متعهد است.  

توان تصور کرد که همانند تعهدات مثبت، را طه عللت ملان نقت تعهد و شخص متعهد ورود 

 گمان پاسخ منفی است.ندارد.  ی

 اورودااس تفاوت  نلاد  در نیوه تأخلر ااس عام  در عدی اررا  تعهودات منفوی، تواکنون 

  ه ااس موضور نپرداخته است. ااس امر از داد میققان پنهان مانده و پژوهش مستقلی

 نا رااس نلاز است تا  ا تیلل  موضور و توره  ه اصول فقهی و قواعد عمومی مسئوللت،  ه  

گفتوه، همچنولس وروود تفواوت ا هامات مورود در ااس موضور پاسخ داد.  ا توره  ه مثال پلش

حادخه خارری، ااوس ملان تعهدات منفی و مثبت و البته حکم کلی رفع مسئوللت  ه سبب وقور 
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سوال مطرح هست که  اا اصولا  امکان رفوع مسوئوللت در تعهودات منفوی نلوز وروود دارد. در 

صورت مثبت  ودن پاسخ، مبنا  حکم رفع مسئوللت چلسوت. همچنولس  ااود داود توأخلر مبنوا  

رداد، در تعللس حدود و  خار رفع مسئوللت  ه چه اندازه است. سرنوشت قورارداد نقوت شوده 

 از داگر موضوعات موردپژوهش است که  دان  ااد پرداخته شود. نلز

 داس ترتلب  ا توره  ه مطالب فوق، موضور ااس رستار تبللس مبنا  تأخلر وقوور قووه قواهره 

در نقت تعهدات منفی قرارداد ، تعللس اخر ااوس مبنوا  ور سرنوشوت تعهود و مسوئوللت شوخص 

ر ورود ضورر در فورض ارورا  تعهود در حقووق متعهد است. در ااس راستا پ  از  ررسی توأخل

مدنی هر دو کشور،  ه تبللس تأخلر وقور قوه قاهره  ر سرنوشوت عقود، مبنوا  عودی مسوئوللت و 

 مسئوللت متعهد خواهلم پرداخت.
 

 تعارض میان ورود ضرر و اصل لزوم قراردادها -1
فوع مسوئوللت در ااراد خسارت و ااجاد ضرر  ه متعهد در صورت اررا  تعهد از اسوبا  را

ق. ی. ا. اعلای  121ماده  9حقوق افاانستان است. مقنس افاانستان در  لان ااس قاعده کلی در  ند 

 لنوی  ن ا  که پلشدر صورت ظهور حوادث استثناای اا  فات طبلعی و اا واقعه»نموده است: 

ارۀ فواحش ناممکس  وده و مداون  ه علت  ن مواره  ا چنان مشکلی گردد کوه و  را  وه خسو

تواند پ  از ارزاوا ی نباشد، میکمه می 1تهداد نمااد، گرچه اافا  تعهد مبنی  ر عقد مستیل 

مصالح طرفلس، تعهد مداون را  ه حد عادلانه تنزا  دهد. هرگونوه موافقوه  رخلواف ااوس حکوم 

رداد  حکم ااس ماده، نظای حقوقی افاانستان در تعهدات قورا ا توره  ه«. شود اط  پنداشته می

ا  عای، تعهد  را کوه ارورا   ن موروب ورود ضورر گوردد، تعودا  نمووده و عنوان قاعده ه

 معافلت کلی اا رزهی متعهد را مقرر داشته است.

اشعار داشته است:  819ق. ی. ا. است. ماده  811و  819اکی از مصاداآ ااس قاعده، مواد 

دوای معاشرت را در چنلس حالت  ولس  هرگاه زوره از معاشرت  ا زوج ضرر  را ادعا کند که»

 811همچنولس مواده «. تواند از میکمه مطالبه تفراآ نمااودامثال زورلس بلرممکس گرداند، می

تواند مطالبوه تفراوآ نمااود کوه زوج مبتلا وه مرضوی زوره وقتی می»ق. ی. ا. مقرر نموده است: 

کوه نیو و لوازی  اشود،  ه اشد که اعاده صیت و  بلرممکس اا مدت طولانی  ورا  معالجوه ا
                                                                                                   

 . بلرممکس1
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 «.معاشرت  ا زوج  دون ضرر کلی متعذر  اشد

 اره، توره  ه دو موضور ضرور  است؛ نخست  نکوه، ملواک تعودا  تعهود، ورود درااس

ضرر و خسارت است. دوی  نکه،  ر اساس حکم ماده مز ور، خسارت مز ور حتما   ااد سنگلس 

  معافلت نخواهود شود. در را طوه  وا ااوس مواده و و الا صرف ورود ضرر، دلل و نامتعارف  اشد

 مبنا  رداد عدی مسئوللت، در ادامه  لشتر سخس خواهلم گفت.

عنوان سووببی  وورا  معافلووت متعهوود از انجووای تعهوود، در حقوووق ااووران امووا از ورود ضوورر  ووه

ان عنوا  عای  لان صرایی ورود ندارد. هرچند که ااوس امور در فقوه اماملوه  وهصورت قاعده ه

 نوا ر . در فقوه 1مررع قانون مدنی،  ا عنوان قاعده نفی عسر و حرج مورداشاره قرارگرفته اسوت

مدلول ااس قاعده در تمای تعهدات معوض و بلر معوض، متعهد  را  رهاای از ضورر و مشوقت 

از نجاکوه قاعوده  و 2تیم  ناشی از اررا  تعهد و تکللز، از ارورا   ن معواف  وودهبلرقا  

توان گفت ، می3اکی از مبانی عمده قاعده نفی عسر و حرج است« لاضرار فی الاسلای لاضرر و»

  اشد.می 4که نفی عسر و حرج، درواقع  را  رفع ضرر

البته  اورود عدی تصراح  ه ااس قاعده عای، نظای حقوقی ااران چندان  وا ااوس نهواد حقووقی 

نلوز  6و دکتراس حقووقی 5کردهاشاره  لگانه نلست.  لکه مقنس ااران در سه موضور خاص  ه  ن

  ه ورود ااس قاعده اذعان نموده است.

ق. ی. در عقود نکواح  8891و  8881گفته، موواد نخستلس مورد از موضوعات خاص پلش

منزل متضومس اگور  وودن زن  وا شووهر در اود»مذکور مقرر داشوته اسوت:  8881است. ماده 

حوده اختلوار کنود و تواند مسکس علیشد زن میخوف ضرر  دنی اا مالی اا شرافتی  را  زن  ا

در صورت خبوت مظنه ضرر مز ور، میکمه حکم  ازگشت  ه منزل شوهر نخواهد داد و موادای 

                                                                                                   
 .811 (. ص8481را: مدرسه املر المومنلس، ، ) ی9 . ر. ک. مکاری شلراز  ناصر، القواعد الفقله، ج1
 .881 (. ص8911(، )تهران: سمت، 9. میقآ داماد سلد مصطفی، قواعد فقه ) خش مدنی 2
 .11 (. ص8912مسئوللت(، )تهران: مرکز نشر علوی اسلامی، -قواعد فقه )مالکلت. میقآ داماد سلد مصطفی، 3
(. قاعدتان 8411رعفر، ) .  را  مطالعه تفصللی در اره تأخلر ضرر  ر اررا  تعهدات و قاعدۀ لاضرر ررور شود: سبیانی4

، )تهوران: 9 واعد فقه )لاضورر(، جق حملد، هرامی احمد   (؛8411فقهلتان )اللاضرر و الرضار(، )قم: موسسه سلدالشهدا، 
 (.8921دانشگاه امای صادق )ر(، 

 (، ص8911، )تهوران: انتشوار، 1 .  را  مطالعۀ  لشتر در ااس زملنه ر. ک. کاتوزاان ناصر، قواعد عموومی قراردادهوا، ج5
911. 

 .911 ( ص8912) 91-92، فصلنامه تیقلقات حقوقی، «ارزاا ی تطبلقی اافا  علس تعهد»پور مهرا ،  . ر. ک. دارا 6
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 «.که زن در  ازگشتس  ه منزل مز ور معذور است نفقه  ر عهده شوهر خواهد  ود

: نلووز در مووورد ورووود عسوور و حوورج در زنوودگی زناشوووای اشووعار داشووته  8891موواده 

توانود  وه حواکم شورر که دوای زورلت مورب عسر و حرج زوره  اشود، و  مویدرصورتی»

مرارعه و تقاضا  طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در میکمه خا وت شوود، دادگواه موی

که اربار ملسر نباشد زوره  وه اذن حواکم شورر تواند زوج را اربار  ه طلاق نمااد و درصورتی

گونه که مشهود است، مقنس در عقد نکاح، ضرر و عسر و حورج را، مانه«. شودطلاق داده می

موربی  را  عدی ادامه را طه زورلت و لوزوی حضوور زن در منوزل مشوترک قورار داده اسوت. 

 .1حکم ااس ماده  ر اساس قاعده نفی عسر و حرج مقررشده است

مکوان تعودا  تعهود را کرده و  ه استناد  ن  ه متعهد ادوملس مورد  که مقنس  ه ضرر اشاره

ااس قانون  لوان داشوته اسوت:  812است. ماده  92/1/8949داده، قانون درااای ااران مصو  

قرارداد کمد و نجات که در حلس خطور و  . هرنجات امکان تاللر اا فسخ قرارداد و کمد و»

تشوخلص دادگواه بلرعادلانوه  اشود ممکوس اسوت  وه  تیت تأخلر  ن منعقدشده و شرااز  ن  ه

در کللوه مووارد چنانچوه .  اط  و اا تاللور داده شوود وسلله دادگاهاز طرفلس  ه تقاضا  هر اد

اا ابفال رلوب شوده اسوت و اوا  خا ت شود رضاات اکی از طرفلس قرارداد  راخر حلله اا خدعه

اوا کوم اسوت و العاده زاواد اافته فوقنسبت خدمت انجای مذکور در قرارداد ذکرشده  ه اررت

 «.را تاللر داده و اا  طلان  ن را اعلای نماادقرار تواند  ه تقاضا  اکی از طرفلس می دادگاه
در ااس ماده نلز مقنس ورود عواملی مانند عدی تعادل فاحش  ولس ارورت و عمو  را، سوببی 

 را  معافلت از انجای تعهد از طراآ تعدا  اا ا طال قرارداد دانسته است.  رحسب نگوارش ااوس 

الوقور و لی مانند اررت نامتناسب  ا عم  مذکور در متس قرارداد، ورود خطر قرابماده، عوام

اا حلله و فراب، در تقرر حکم مز ور نقش داشته که  ا توره  ه تیقآ وصز ناروا و ناخواسته 
اند.  وه عبوارتی در اانجوا  ودن ضرر در اخر ااس عوام ، اسبا  تعدا  اا  طلان عقد انگاشته شده

وصز ضرر نامتعارف و ناخواسته در قرارداد، مورب معافلت کلی اوا رزهوی متعهود  نلز احراز

 گرداده است.

اما  خراس قانونی که  ه سبب ضرر، اررا  تعهد را منتفی دانسوته، لاایوه قوانونی راروع  وه 

مجلو  اسوت. ااوس  91/2/8911مصوو  « رفع تجاوز و ربوران خسوارات وارده  وه املواک»
                                                                                                   

 .818 (، ص9. میقآ داماد سلد مصطفی، قواعد فقه ) خش مدنی 1
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 دعاو  رارع  ه رفع تجاوز و قلع ا نله و مستیدخات بلرمجواز در در»رد: داواحده مقرر میماده

اخور  قصد تجاوز نداشته و در املاک مجاور هرگاه میرز شود که طرف دعو  اا اااد  قبلی او

 ه عل  داگر   اشتباه در میاسبه ا عاد اا تشخلص موقع طبلعی ملد اا پلاده کردن نقشه خبتی اا

و ملزان ضرر مالد هوم  شدهاطلار  وده تجاوز واقعمستیدخات از  ن  ی اکه ااجادکننده  ناء ا

شود  ه نظر دادگواه ف میمتوره طر  ا خساراتی که از خلع اد و قلع  نا و مستیدخات مقااسه  ا

مورد تجاوز را طبآ نظور کارشوناس  که طرف دعو  قلمت اراضینسبتا  رزای  اشد درصورتی

خسوارات وارده و  قلموت اراضوی و کللوه حکم  ه پرداخت دادگاهمنتخب دادگاه توداع نمااد 

 ااس صورت حکم  ه خلع اد و قلع  نواء و دهد و در بلراصلاح اسناد مالکلت طرفلس دعو  می

 .1...«مستیدخات بلرمجاز داده خواهد شد

، «طرف دعو  اوا ااواد  او قصود تجواوز نداشوته»حکم مقرر ااس ماده نلز  ا لیا  عبارات 

و همچنولس رزهوی  وودن ملوزان خسوارت « اطلوار  وودهدکننده  نا اا مسوتیدخات از  ن  یااجا»

وقمع مستیدخات، مالد  نا و مالد زملس  ه نسبت زااد  ودن خسارت مالد  نا در صورت قلع

مستیدخات را از اررا  تعهد قانونی عدی تجواوز  وه ملود داگور  معواف کورده اسوت. ااوس 

وق که  لانگر احراز اوصاف ناخواسته و نامتعارف  ودن ملوزان ضورر واحده نلز  ا عبارت فماده

  اشد، حکم  ه معافلت مالد داده است.وارده  ه مالد  نا می

ا  عوای در رفوع تعهود از متعهود در مووارد ورود ضورر ناخواسوته و  ا توره  ه اانکه قاعوده

توانود، راهگشوا تفواوت مویسنگلس در نظای حقوقی ااران ورود ندارد، توره  ه ااس سه قانون م

  اشد. در ادامه  ه ورود چند نکته مهم در میتوا  ااس مواد اشاره خواهلم کرد.

نخستلس نکته، امتلاز خاصی است که دو قانون اخلر دارد. در دو قانون اخلر، علاوه  ر  نکوه 

 ا لوان  مقنس ضرر را سبب معافلت اعلای کرده، ملاک ضرر مؤخر را نلز  لان داشوته اسوت. مقونس

 و ملزان ضرر مالد هم  ا مقااسه  ا خساراتی که از خلوع اود و قلوع  نوا و مسوتیدخات»عبارات 

موذکور در قورارداد  اوا ارورتو »و « شود  وه نظور دادگواه نسوبتا  رزاوی  اشودمی متوره طرف

، ضرر ناچلز متعهدله، نسبت «العاده زااد و اا کم استاافته فوقنسبت خدمت انجایه ذکرشده  

                                                                                                   
ها  قرارداد  است، للکس از نجاکه ضرر سنگلس و ناخواسته را موورد واحده خارج از حلطه مسئوللت. هرچند ااس ماده1

عنوان اد قاعده عای گناه را،  همداون  یتواند تماا  مقنس ااران،  را  رفع ضرر از حکم قرار داده، موردتوره  وده و می
 در تعهدات قرارداد  و بلر قرارداد   لشتر  ه نمااش  گذارد.
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گونوه  ه ضرر زااد متعهد را، عاملی  را  رفع تعهدات قانونی و قورارداد  دانسوته اسوت. همان

شده شود، نظر دادگاه ملاک تشخلص ملزان ضرر قرار دادهکه از متس مواد مز ور نلز فهملده می

 است.

 دوملس نکته مهم، توره  ه ااس نکته است که قانون درااای و مواد قانون مودنی مورداشواره،

در خصوص تعهدات قرارداد  اسوت. ولوی مواده واحوده موذکور در خصووص تعهودات بلور 

قرارداد  افراد نسبت  ه اکداگر است. هملس مسئله،  ا لیا  ااس امر که در هر دو حالت مقنس 

تووان کند که موینتلجۀ اکسان )معافلت از انجای تعهد( را مقرر داشته، ااس موضع را تقوات می

ا  عای در نظای حقوقی ااوران، متعهود عنوان قاعدهضرر ناخواسته و نامتعارف  ه ه استناد ورود 

هوا  شود کوه  وه سواار تفواوترا از  ار انجای تعهد رها کرد. ااس مسئله زمانی  لشتر تقوات می

متون قانونی نظلر تفاوت در موضور )قانون رفع تجاوز در خصوص اموال بلرمنقول  ووده و در 

ااای مرتبز  ا  ها  خدمات و قانون مدنی در را طه  ا تعهودات ناشوی از را طوه مقا  ، قانون در

زورلت است( نلز توره کنلم. البته ناگفته پلداست که متعهود در ااجواد ضورر نامتعوارف نبااود 

 از انجای تعهد معاف نخواهد شد. 1و الا  ه سبب قاعده اقدای دخالتی داشته  اشد

قاعده نفی عسر و حرج، امر  مسلم است و  ا توره  ه اانکه هااس موضور در فقه  ا استناد  

قانون اساسی در مووارد سوکوت، اروازه ارروار  وه فتواوا  فقهوی را  811گذار در اص  قانون

صادر نموده، لذا امکان استناد  ه ااس قاعده در حقوق مدنی نلوز همووار اسوت. اانجوا نلوز  ورا  

اساس حکم قاعده مز ور  وود، اشواره مختصور   درک  هتر موضور  ه چند مورد خاص که  ر

 شد.

در خصوص نیوه تعودا  تعهود لوازی  وه ذکور اسوت، در صوورت وروود ضورر و مشوقت 

تیم ، تعودا  اا ود و نبااود تموای بلرمتعارف، نخست  ااد تعهد مز ور تا مقدار متعارف و قا  

ق. ی. ا.(.  124)مواده  تجزاه نباشودتعهد را کان لم اکس فرض کرد. مگر  نکه نف  تعهد قا  

اکی از مصاداآ ااس موضور، تعهد زوره  ه زندگی  ا زوج، در می  سکونت مشترک اسوت. 
                                                                                                   

دارد که هرگاه شخص  ا  گاهی عملی را انجای دهد که مورب ورود ضورر توسوز داگوران  وه و  . ااس قاعده  لان می1
 ا اقدای خود سبب از  لس رفوتس حرموت موال خوود ااس علت که شخص  شود، عام  زاان مسئول ربران خسارت نلست.  ه

(. عدی انتسا  از شروط عای رفع مسئوللت 998 مسئوللت(، ص-شده است )میقآ داماد سلد مصطفی، قواعد فقه )مالکلت
قانون درااای و ماده واحودۀ راروع  وه  812 نا رااس ذکر  ن در مادۀ  ق. ی. نلز ذکر گرداده است؛ 991است که در مادۀ 

 جاوز ضرور  نبوده است.رفع ت
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ماهلت ااس تعهد  ه نیو  است که امکان تجزاه و تعدا   ن ورود ندارد.  ه عبوارتی زنودگی 

  نا رااس در صورت ورود ضورر تجزاه و کاهش اا افزااش نلست؛در می  سکونت زوج، قا  

کلی از زندگی  ا زوج در میو  مشوترک معواف اسوت. در مقا و  اکوی از نامتعارف، زوره  ه

ق. ی. است.  ر اساس ااوس مواده، متعهود  911مصاداآ تعدا  رزهی و تجزاه تعهد، حکم ماده 

 پردازد.صورت اقساطی میدانی را که قادر  ه پرداخت  المره نلست،  ه

 وار و کوه تعهود ناشوی از عقوود، در اخور ضورر مشوقت ا توره  وه مطالوب فووق،  وه ااوس سوبب 

اولی صوادق اسوت. طراآاررا نلست، در فرض وقور قوه قاهره نلز ااس امور  وهبلرمتعارف داگر قا  

اهملت ااس موضور در چگونگی تأخلر ااس حکوم قوانونی، در ااجواد مبنواای توازه  ورا  احوراز عودی 

 ارداد  است که در ادامه عنوان خواهد شد.مسئوللت متعهد در فرض عدی اررا  تعهدات قر

ذکر در ااس خصوص، توره  ه ااس موضور است که مقونس افاانسوتان در  خراس نکته قا   

ق. ی. ا.، رزهوی  وودن  148و  2رلوگلر  از ورود ضرر تا حد  مصومم اسوت کوه در موواد 

لی  ورا  رد را، عوام 1تخلز و اا سنگلس  ودن ضرر در صورت پذارش فسوخ از سوو  دادگواه

 درخواست متعهدله  را  صدور حکم فسخ قرارداد، قرار داده است.

 

 تأثیر وقوع قوه قاهره بر سرنوشت عقد -2
قواهره  وا سوه شورط احوراز  طورکلی قووهگذار قوه قاهره را تعراز نکورده، لولکس  وهقانون

ارتنوا  ا  و اوا بلرق ارتنوا  فلزاکوی ماننود سول  و طوفوان؛ نخسوت،  ااود بلرقا  2گرددمی

حقوقی، مانند عدی امکان اررا  ناشی از قانون موخرالتصواب از انعقاد عقد  اشد ) ه ااس نیوو 

ا  خوارری  اشود،  وه  ن معنوا کوه که قانون رداد مانع اررا  تعهد منفی گردد(. خانلا ، حادخه

اا تقصولر  خارج از حلطه سلطه متعهد و قلمرو مسئوللت و   اشد.  داس لیا ، علب مواد اولله

 لنوی  اشود. . سوی اانکه، حادخه الزاما  بلرقا   پلش3 ادکارکنان متعهد، قوه قاهره  ه شمار نمی

که  ر ااس اساس  سلار  از حوادث طبلعوی  4 ه عبارتی  ااد وقور  ن بلرعاد  و ناگهانی  اشد
                                                                                                   

 حکم دادگاه دارد.. در حقوق افاانستان، اصولا  حآ فسخ تاسلسی است و نلاز  ه1
سلد مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، )تهران:  زاده؛ قاسم911 ، ص4 . کاتوزاان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2

 .949 ص (.8911دادگستر، 
 .414 و 411 (. صص8911تطبلقی، )تهران: ملزان،  . صفاای سلد حسلس، حقوق مدنی و3
 .411 . همان، ص4
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  اند.قوه قاهره  ه شمار می

عهود، دو عنصور نواتوانی و عودی دخالوت و  البته  ا توره  ه اانکه سبب رفع مسئوللت از مت

رسد ورود ااس سه شرط  را  احراز قوه قاهره، لازی و ضورور  نلسوت؛ زاورا است،  ه نظر می

خود  ه ناتوانی متعهد  را  رلوگلر  از خود ارتنا   اشد،  ها  خارری و بلرقا  اگر حادخه

 لنوی  وودن شرط بلرقا   پلش توان گفت، ورودورود ضرر منجر خواهد شد.  داس ترتلب می

 لنوی  ن، صرف پلشارتنا   اشد،  هتأخلر است؛ زارا اگر اخر حادخه بلرقا  در ورود ضرر،  ی

 توان از ورود ضرر رلوگلر  کرد.نمی
دهلم؛ فرض کنلد اد کشتی  ار ر   ا اطلار از  ا ذکر مثالی ااس موضور را  لشتر توضلح می

نمااد، اگور در اقدای  ه  ارگلر  و تعللس مسلر از راه مشخصی میوضع هوا و مساعد  ودن  ن، 

حلس حرکت  ه خدمه اطلار داده شود که  ه دلل  تاللر ناگهانی هوا،  ا طوفان سونگلنی مواروه 
توان مسئول هداات کشتی را، مسئول خسارت احتموالی در صرف اطلار، میخواهد شد،  اا  ه

لار از حادخه، زمانی در مسئوللت متعهد مؤخر است که زمان اخر طوفان دانست.  داهی است که اط

 و امکانات کافی  را  رلوگلر  از ورود ضرر مثلا  از طراآ تاللر مسلر، ورود داشته  اشد.

 لنی  ودن، موؤخر در احوراز و سونجش رسد که شرط بلرقا   پلش ه هملس سبب  ه نظر می
شوود؛ زاورا عوامو  صر مستقلی میسو  نمیو خود عن ارتنا   ودن حادخه استشرط بلرقا  

 لنوی متعدد  در ارتنا  از حادخه مؤخر است و اکی از ااوس عوامو ، عامو  مهوم قا للوت پولش

و  گلر  است لنی شود، قا   پلشموقع، ازلیا  زمان و امکانات پلشزارا اگر حادخه  ه است؛
رو صورفا  کافلسوت نخواهد  ود. ازااوسارتنا   لنی نگردد، طبلعتا  قا  موقع پلش العک  اگر  ه

 .1ارتنا   ودن حادخه احراز گردد را  تیقآ قوۀ قاهره، دو عنصر خارری و بلرقا  

، 992ااس نظر همچنلس موافآ  ا ظاهر قانون مدنی هر دو کشور است؛ مقنس ااوران در مواده 

ت. مقونس افاانسوتان ارتنا  دانسته اساسبا  معافلت را اخبات دو شرط خارری  ودن و بلرقا  
ارتنوا  را، موروب معافلوت از ، سبب خارری بلرقا  191نلز، در مواد متعدد  ازرمله ماده 

 خسارت قرار داده است.

                                                                                                   
اصول مسئوللت مدنی، تررموه مجلود اداوب،  .  را  دادن نظر موافآ در دکتراس حقوقی فرانسه ر. ک. ژوردن پاترا ،1

 .948 ص (.8919)تهران: ملزان، 
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. در تعهودات منفوی  وه نیوو تعودد 1تراس اخر وقور قوه قاهره، تعذر اررا  تعهود اسوتمهم

تصوور اسوت؛ فورض قا  ، در فرض عدی اررا  تعهود  راخور قووه قواهره، دو 2مطلو  و مستمر
. 3فرض نخست، تعللآ اررا  تعهدات تا زموان پااوان رفوع خطور و امکوان ارورا  تعهود اسوت

ماننود   داهی است که ااس تعللآ، در صورتی است که  ستر اررا  قرارداد از  ولس نرفتوه  اشود؛

از رفوع که در ااس حالوت  عود  زمان اررا  تعهد کمتر  اشدزمان قوه قاهره از مدتاانکه مدت

  ن، اررا  قرارداد ممکس است.

قورارداد  4از داگر نتااج وقور قوه قاهره و تعللوآ موقوت قورارداد، امکوان ااجواد حوآ فسوخ

زارا وقوور قووه قواهره و خطورات ناشوی از  واسطه ورود ضرر،  ه رهت ادامه قرارداد است؛ ه

قورارداد  حتوی در صوورت  داشتس طرفلس  ه چنولسو پاابند نگه رفع استها، مانعی بلرقا   ن

ق. ی.((  491تا  499موقتی  ودن مانع، اگر منتهی  ه ااراد ضرر گردد، )مانند خلار علب )مواد 

 .5شودسبب ااجاد حآ فسخ  را  طرف متضرر می

  اشود، مشومول معاملوات داشوته وروود معاملوه در  ن  ه رهتی ره  که ا معامله همچنلس

دارد، مورد حآ فسخ خواهد  ورود ضرر احتمال ره ، اسا از نجاکه درنتلجه و 6است برر 

زمان ورود موانع ناشوی از قووه قواهره نلوز نوامعلوی  اشود، ااوس که مدت نا رااس درصورتی  ود؛

                                                                                                   
؛ رعفور  829 وو 828 (. صص8212نا، را:  ی، ) ی4 . سنهور  عبدالرزاق احمد، مصادر الیآ فی الفقه الاسلامی، ج1

؛ عودل مصوطفی، حقووق 984 (. ص8911، )تهران: کتا خانه گونج دانوش، 8 لنگرود  میمدرعفر، حقوق تعهدات، ج
؛ میمصانی صبیی، النظراه العامه للموربات و العقوود، ) لوروت: دار العلوم 848 (. ص8919مدنی، )قزواس:  یرالعلوی، 

 .414 ؛ صفاای سلد حسلس، پلشلس، ص911 (. ص8219للملاالس، 
شود و  راخر زوال عقد، تعللآ اا عودی مرتبه تخلز، قرارداد منفسخ می. در تعهدات  ه نیو وحدت مطلو ، اصولا   ا اد2

 تعللآ تعهد موضور منتفی است.
الوداس و ؛ شرافی الهای891 ( ص8914) 9المللی، فصلنامه حقوقی  لس« قوه قاهره اا فورس ماژور». صفاای سلد حسلس، 3

مطالعه تطبلقی اخر هاردشلپ )عسر و حورج( در اصوول حقووق قراردادهوا  اروپواای، اصوول قراردادهوا  » صفر  ناهلد،
 .82 ( ص8929) 12، مجله نامه مفلد، «المللی و حقوق اارانتجار   لس

ب  از حرکت کشتی تجارت  ا کشوور  کوه اگر ق»قانون درااای ااران در حکمی مشا ه، عنوان داشته است:  814ماده  .4
گوردد، ولوی فرسوتنده کالا  ه مقصد  ن  ارگلر  شده ممنور شود، قراردادها  مر وطه  دون پرداخت خسوارت فسوخ می

 «.میموله مسئول مخارج مر وطه خواهد  ود...

بودالرزاق احمود، نظراوه سونهور  ع ؛11 ص (.8911 ، )تهران: دار الاسلامله،91 . نجفی میمدحسس، رواهر الکلای، ج5
 (.8911 شااگان سلد علی، حقووق مودنی، )قوزواس: طوه، ؛212 ص (.8221 العقد، ) لروت: منشورات الیلبی الیقوقله،

 .28 و 21 صص
 ؛ رعفور 421 (. ص8484، )قم:  ل البلت علولهم السولای لاحلوا التورث، 88 . حلی حسس  س اوسز، تذکره الفقها، ج6

 .412 ص (.8941سلنا، ولوژ  حقوق، )تهران: ا سمیمدرعفر، ترملن لنگرود 



91 
 

 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 گردد.موضور نلز سبب ره  و ااجاد حآ فسخ می

در  1شوده اسوت و فقهوا  اماملوه و عاموهااجاد حآ فسخ  ه سبب ضرر در فقه امر  پذارفته

اند.  ه نظر عنوان نمونه قرارداد اراره(  ر اساس مفاد چنلس حقی حکم نمودهث مختلفی ) همباح

 توان اربار مورر اا فسخ عقد را خواست.ااشان  ا وقور تخلز و عدی تسللم علس مستأرره، می

زارا اگر حآ فسخ ؛ همچنلس افلاس  عد  مستأرر در عقد اراره نلز سبب ااجاد حآ فسخ است

 .2 ادرر لازی مینباشد، ض

ق. ی. ا. مقورر  8919ااس حکم در قوانلس موضوعه دو کشور نلز راه پلداکرده اسوت؛ مواده 

ااوس قوانون امتنوار  89183هرگاه اراره دهنده از ترملم و اصلاح مندرج در مواده »داشته است: 

اصولاح  ن تواند اراره را فسخ اا شخصا   ه ارازه میکموه  وه تورملم و ورزد، اراره گلرنده می

اندازه مصرف،  الا  اراره دهنده ررور و اوا از انودازه ارورت وضوع پرداخته،  عدا  متناسب  ه

شود علبی است علبی که مورب فسخ اراره می»ق. ی. نلز اشعار داشته است:  412ماده «. نمااد

در حآ فسوخ  نا رااس عللربم تصوراح  وه؛ «که مورب نقصان منفعت اا صعو ت در انتفار  اشد

 قوانلس،  ااد ورود ااس حآ را  را  متعهدله پذارفت.

فرض دوی، داهم  ودن قوه قاهره اا اخر  ن هست، مانند راای که قووه قواهره موقوت اسوت، 

زمان اررا  تعهد منفی  لشتر است. در ااس حالت  ه رهوت از  ولس رفوتس امکوان للکس از مدت

. همچنولس در مووارد  هوم کوه 4واهد شداررا  تعهد منفی، قرارداد منی  و تعهدات ساقز خ

اعمال و اررا  قانون اا دستورات دولتی رداد، سبب عدی امکان انجای قرارداد اسوت،  وا ااوس 

و  ا توره  ه اانکه منع قوانونی نلوز قووه قواهره  وصز که اگر حکم قانون اا دستور داهمی  اشد

                                                                                                   
 (. ص8412، )قوم: اسوتقلال، 9 الداس میمد، شرااع الاسلای فی مسواا  الیلوال و الیورای، ج . میقآ حلی ا والقاسم نجم1

 914: 8481؛ حصکفی، 999
 .998 ص تا(.، ) لروت: دار الارقم،  ی8 عبدالله، الاختلار لتعلل  المختار، ج. موصلی حنفی 2
شوده کوه  اعوث اخلوال منفعوت اراره دهنده  ه اصلاح و ترملم نواقص عااده  ور عولس ارواره داده»ق. ی. ا.:  8918. مادۀ 3

 «. اشدمقصود از  ن گردد، مکلز می
مقااسه نظراه عقلم شدن »سامان و احتشامی هاد ، ؛ عسکر  891 ، ص«قوه قاهره اا فورس ماژور». صفاای سلد حسلس، 4

 84، فصلنامه مطالعات فقه و حقووق اسولامی، «واحوال و دشوار  اررا  قرارداد ا نظراات قوه قاهره، تاللر اوضار قرارداد
(8921.) 

؛ شرافی و صفر ، مطالعه تطبلقوی اخور هاردشولپ )عسور و حورج( در اصوول حقووق قراردادهوا  اروپواای، اصوول 811
 .982 المللی و حقوق ااران، صقراردادها  تجار   لس
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توان قرارداد را منفسوخ تلقوی ، می ردو  ستر قانونی اررا  قرارداد را از  لس می 1میسو  شده

 ق. ی. در موضور اراره(. 419)ملاک ماده  2کرد

 تعیین مبنای رفع مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد منفی قراردادی -3
اصولا  اخبات عدی دخالت متعهد در نقوت قورارداد، شوخص متعهود را از مسوئوللت ربوران 

هرگواه متعهود »دارد: ااوس خصووص اعلوای مویق. ی. ا. در  191نمااد. ماده خسارت معاف می

را در مورد عقد علنا  اافا نمااد اا اررا  ورلبه را از مدت معلنه  ه توأخلر انودازد،  3نتواند ورلبه

تواند علله او حکم ضمان را صادر نمااد. مگر اانکه خا ت گردد که عدی امکان وفوا میکمه می

نلوز  119ماده «. ه که و  در  ن دخل  نبوده استاا تأخلر در اررا  ورلبه، ناشی از سببی  ود

هرگاه شخصی خا ت نمااد که ضرر عااده ناشوی از سوبب خوارری  ودون »اضافه نموده است: 

مداخله و  اا از حادخه بلرمترقبه اا ناشی از اسبا  مجبره  وده و اوا  وه سوبب خطوا  شوخص 

گور اانکوه قوانون اوا موافقوۀ گوردد. ممتضرر اا از بلر نشات کرده است،  ه ضمان مکلز نموی

 «.طرفلس  ه خلاف  ن حکم نمااد

حکم ااس مواد، در حقوق افاانستان عدی دخالت شخص متعهد در نقت تعهود و  ا توره  ه

اا ورود ضرر، از اسبا  رافع مسئوللت است. اخبات ااس عوامو  خوارری معواف کننوده نلوز  ور 

 است. مبنا  قاعده البلنه علی المدعی، از وظااز متعهد

متخلوز از انجوای تعهود وقتوی »ق. ی. اشوعار داشوته اسوت:  991در حقوق ااران نلز، مواده 

واسوطه علوت خوارری شود که نتواند خا ت نمااد که عدی انجای  همیکوی  ه تاداه خسارت می

اگور »نلوز اشواره داشوته اسوت:  992همچنولس مواده «. توان مر وط  ه او نمود وده است که نمی

ا  که دفع  ن خارج از حلطه اقتدار اوست، نتوانود از عهوده تعهود خوود واسطه حادخه همتعهد 

 نوا رااس وروود عوواملی کوه سوبب خوارری و  ؛« ر اد، میکوی  ه تاداۀ خسارت نخواهد  وود

ناپذار میسو  شود و مانع اررا  قرارداد گردد، متعهود را از ارورا قورارداد و ربوران مقاومت

                                                                                                   
 .891 . صفاای سلد حسلس، پلشلس، ص1
(، 9. قاعده تعذر وفا  ه مدلول عقد در اانجا قا   استناد هست )ر. ک. میقآ داماد سلد مصطفی، قواعد فقه ) خش مدنی 2
 ه  عد(.  ا استفاده از ملاک قاعده تلز مبلع قب  از قبت، تلز مبلع، انجوای عقود  لوع را بلورممکس سواخته و  لوع  899 ص

ناصور،  شود. همچنلس عادلانه است که ااس قاعوده کلوی  ووده و اسوتثناای  ور قواعود عموومی نباشود )کاتوزاوانمیمنفسخ 
 (.911 (. ص8919، )تهران: شرکت انتشار، 8هاای از عقود معلس، ج درس

 . ورلبه  ه معنا  تعهد است.3
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 .1کندمبر  میخسارت ناشی از  ن 

ارتنا  در زوال مسئوللت،  وه  ررسوی توأخلر اکنون  ا توره  ه اخر حادخه خارری و بلرقا  

قوه قاهره در رفع مسئوللت که  ا اوصاف مذکور در مواد فوق تطا آ داشته و اکی از مصواداآ 

رف در ازااس  ه اخر ورود ضورر ناخواسوته و نامتعوا اد، خواهلم پرداخت. پلش ن  ه شمار می

رفع اص  تعهود، اشواره شود. اکنوون  ااود  وه ااوس سووال پاسوخ داده شوود کوه زوال مسوئوللت 

طور کوه ذکور  اشد؛ چه اانکه هموانشده در تعهدات منفی،  ا چه مبنا و چگونه ملسر میمطرح

شد، عدی ورود را طه عللت ملان نقت تعهد و متعهد در صورت  روز قوه قاهره، ظاهرا  سوبب 

 اعتنا نلست.لت در تعهدات مثبت  وده و اانجا قا  رفع مسئول

طور که گفته شد، قوه قاهره سبب و زملنه ااجاد خطر اا عدی امکان در تعهدات منفی همان

اررا  تعهد منفی را فراهم  ورده و شخص متعهد، خود اقدای  ه عم  مااار  وا موضوور تعهود 

نفی، عدی فروش اد  وا  ماوازه  اشود و در مثال، اگر موضور تعهد معنواننمااد؛  همنفی می

اخنا  اررا  قرارداد،  ه دلل  تصواب اا صدور احکوای دولتوی رداود، متعهود حوآ داشوتس  ن 

تووان و  را مسوئول نقوت تعهود ملد را از دست  دهد و مجبور  ه انتقال  ن گوردد،  اوا موی

انلس رفتار کند اا خود را توان از متعهد انتظار داشت خلاف ااس قودانست.  داهی است که نمی

 از مهلکه حوادث طبلعی نجات ندهد.

ها  پلشلس در فرض تعهدات مثبت، اررا  قرارداد ناممکس شده و ااس تعوذر، در تمای مثال

. لولکس  وا توروه  وه 2کندمتعهد را از پرداخت خسارات ناشی از عدی اررا  قرارداد معاف می

، مبنا  مورد اسوتناد )عودی احوراز را طوه عللوت ملوان شلوه تأخلر قوه قاهره در نقت تعهد منفی

متعهد و ورود ضرر( کاراای ندارد؛ زارا در تعهدات منفی  ا  ه وروود  مودن شورااز بلرقا و  

شوود و مباشور نقوت تعهود، دفع، عم  مااار  ا موضور تعهد منفی از سوو  متعاهود انجوای موی

عهدات مثبت و منفوی، نلواز هسوت توا شخص متعهد است.  ا توره  ه ااس تفاوت اساسی ملان ت

 مبناای اافت که  توان زوال مسئوللت را متناسب  ا واقعلت مورود تورله نمود.

نمواالم؛ در  خوش نخسوت،  را  اافتس ااس مبنا،  ه نتااج گفتار نخست ااس رستار ررور می

                                                                                                   
 .918 ، ص4 . کاتوزاان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1
؛ میمصوانی 848 ؛ عدل مصطفی، حقووق مودنی، ص984 ، ص8 د  میمدرعفر، حقوق تعهدات، ج. رعفر  لنگرو2

 .414 ؛ صفاای سلد حسلس، حقوق مدنی و تطبلقی، ص911 صبیی، نظراه العامه للموربات و العقود، ص
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ضورر »نوی و از نجاکه هملس امر، اع  ه اخر معاف کننده ضرر در صورت اررا  تعهد اشاره شد

ارتنا ( نلوز صوادق در صورت وقور قوه قاهره )حادخه خارری بلرقا  « ناخواسته و نامتعارف

توانود  ورا  ااجواد مبنواای توازه در رفوع مسوئوللت از رسد هملس موضور، میهست،  ه نظر می

-متعهد در تعهدات منفی موردتوره قرار  گلرد.  ا ذکر مثالی ااس موضور را  لشتر توضولح موی

لم؛ فرض کنلد در تعهد  ه عدی خروج از می  معلس، وقور رنوس اوا زلزلوه، سوبب نواامنی ده

شده و خطر مرگ فرد متعهد را در پی داشته  اشد. در ااس وضعلت تعهد عدی خوروج از میو  

قاعده نفی عسر و حرج،  ه دلل  ضرر سنگلس ناشی از اررا  تعهود، زااو  اوا تعللوآ  ا استناد  ه

گفته، متعهد نلز معاف از اررا  تعهد و پرداخت خسارت نقوت س نتااج پلشو  ر اسا شودمی

گردد.  ه عبارتی  ه علت ورود ضرر سنگلس ناشی از حوادث فوق که مصاداآ قوه قرارداد می

 گردد.قاهره هستند، اص  تعهد زاا  اا تعللآ می

هد اا عدی ارتکوا  در چنلس حالتی، احراز اا عدی احراز را طه عللت ملان نقت تعهد و متع

توانوود مبنووا  مووا  وورا  عوودی مسووئوللت  اشوود.  لکووه چووون ورووود ضوورر تقصوولر متعهوود، نمووی

و معافلت متعهود از ارورا   ن اسوت،  وه نظور  تیم ، سبب زوال اا تعللآ اررا  تعهدبلرقا  

 ور ) وه علوت رسد که دو عام  عدی ورود تعهد ) ه سبب زوال( و عدی ورود تعهود الوزایمی

توانود مبنوا  توازه رفوع و هملس موضور اعنوی رفوع تعهود موی شده« رفع تعهد»آ(، منجر  ه تعلل

« نقوت تعهود»شود که شرط . ااس مبنا سبب می1مسئوللت در صورت عدی اررا  قرارداد  اشد

و درنتلجوه نتووان متعهود را  که اکی از ارکان لازی  ورا  اخبوات مسوئوللت اسوت، احوراز نشوده

 ارداد و خسارات مر وطه اعلای کرد.مسئول عدی اررا  قر

دهنده دو امر است؛ نخست  نکوه، اود تعهود توضلح  لشتر اانکه، ورود نقت تعهد نشان

 اشود،  وه ااوس  ور و قا   مطالبه نلز میصیلح ورود دارد و دوی اانکه، ااس تعهد صیلح، الزای

و بلوره، رهوت ارورا   ن معنی که هلچ مانعی مانند عدی نفوذ، فرا نرسلدن زمان اررا  تعهد 

ورود ندارد. در چنلس موقعلتی، وقور قووه قواهره در ااوس دو موضوور توأخلر گوذارده و در هور 

نمااود و کند؛ در وضعلت زوال تعهد، اص  تعهد را رفع مویها را زاا  میوضعلت، اکی از  ن

از نجاکوه تعهود کند.  داس ترتلب  ور  ودن تعهد مز ور را رفع میدر تعللآ تعهد، وصز الزای
                                                                                                   

اس زملنه ر. ک. ا راهلمی . البته  ا ااس استدلال، ااس مبنا در نقت تعهدات مثبت نلز کار رد دارد.  را  مطالعه تفصللی در ا1
  ه  عد. 812 (، صص8921اار، ارراها  قا   استناد در نقت تعهد منفی قرارداد ، )تهران: قانون عللرضا، ضمانت
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گردد، از زمان اررا  عم  مااار  ا موضور تعهد منفوی توسوز متعهود، چوون زاا  اا تعللآ می

 ور اسوت، نقوت تعهود  نلوز عملا  تعهد  ورود نداشته اوا تعهود موروود، معلوآ و بلور الوزای

گلرد.  داس ترتلب نقت تعهد که اکی از شروط لازی  را  مطالبه خسارت اسوت، صورت نمی

 .1آ نشده و نتلجتا  امکان مطالبه خسارت نلز منتفی خواهد  ودمیق

 را  نقت تعهود نلوز دو اخور متفواوت  2اخر ااس مبنا )رفع تعهد( در صورت تعللس وره التزای

ورود شرط کلفر  اا وره التزای در قورارداد،  ورا  توأخلر  دارد؛ فرض نخست راای است که

للآ تعهد گردد.  ا توره  ه اانکوه در تعللوآ تعهود در و قوه قاهره سبب تع در اررا  تعهد  اشد

اا ود و از سوو  متعهود تخلفوی صوورت  ودن تعهود زوال موی«  ورالزای»اخر قوه قاهره، وصز 

عنوان شرط مسئوللت و  ه تبوع  ن مسوئوللت متعهود، نگرفته، لذا وقور تأخلر در اررا  تعهد  ه

لا  مسوئوللت  ورا  متعهود، سوالبه  وه انتفوا  هر دو منتفی است. در صورت زوال تعهد نلوز اصوو

 موضور خواهد  ود.

عنوان خسارت عدی انجای تعهد و  دل تعهد اصلی،  وا اما در فرض دوی، تعللس وره التزای  ه

زوال تعهد اولله، وره التزای قا   مطالبه خواهد  ود؛ زارا تعهد اول اا همان تعهد اصولی از  ولس 

عوض تعهود که رااگزانی خسوارت تووافقی  وه آ خانواه طرفلس،رفته است و  ا ااس وصز تواف

اا د؛  ا ااس توضولح کوه توافوآ  ور وروه اصلی در فرض عدی اررا   ن است، قا للت اررا می

-التزای ااجاد اد تعهد رداد و مستق   وده، که در را طه طرفلس الزای رداد  نلوز ااجواد موی

 اشد که  ا وقوور قووه قواهره میقوآ شوده ولله میکند. شرط مطالبه  ن نلز، عدی اررا  تعهد ا

شوده است. لذا حتی  اورود قوه قاهره همچنان قا   مطالبه است. ناگفته نماند کوه قواعود گفته

در خصوص ورود ضرر نامتعارف و ناخواسته، اانجا نلز قا   اسوتناد اسوت. اگور متعهود وروود 

ماده  9ند معافلت رزهی و تعدا  تعهد ) ند تواضرر سنگلس در اره وره التزای را اخبات کند، می

 ق. ی. مهلتی را  را  اررا  تعهد از دادگاه  خواهد. 911ق. ی. ا.(، اا  نا ر حکم ماده  121

                                                                                                   
ق. ی.( اانجا قا   استناد نلست؛ زارا عنوان شد  وه علوت ضورر نامتعوارف، اصو   999. نظراه سبب اقوا  از مباشر )ماده 1

که در نظراه سبب اقوا، ورود تعهد نقت شده و ااراد خسارت ضرور  است و  را  تعللس عام  تعهد منتفی است. درحالی
 شود.ضرر،  ه ااس نظراه استناد می

توانند اندازۀ ضمانی را که در حال عدی اررا اا تأخلر  ااد پرداخته شود، در حلس عقد متعاقداس می»ق. ی. ا.:  198. ماده  2
اگر در ضمس معامله شرط شده  اشد که در صورت تخلوز، متخلوز » ق. ی.: 991ماده «. فقه نمااندتعللس اا  عدا   ه  ن موا

 «.تواند او را  ه  لشتر اا کمتر از نچه ملزی شده است میکوی کندعنوان خسارت تأداه نمااد، حاکم نمیمبلای  ه
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ااس اخر مبنا  رداد در اره وره التزای  ه نیو  داگر  نلز قا   تاهلود اسوت؛ در واره وروه 

 واز هوم قا و   .ق. ی 991اطلواق مواده  شده حتی اگر خسارت وارد نگردد،  ه علتالتزای گفته

. ااس موضور  ا مبنا  رداد مطا قت کام  دارد؛ زارا  ا لیا  مبنا  رداد، وروه 1مطالبه است

التزای که اد تعهد مستق  است، در قالب اد تعهد رداد  اانگلزه اخذ خسارت  را  طورفلس 

رود ضورر، شورط مطالبوه  ن نمااد که  ا توروه  وه همولس امور، اخبوات والزای رداد  ااجاد می

)خسارت قرارداد ( نلست و متعهد درهرحوال ملوزی  وه پرداخوت  ن )ارورا  موضوور تعهود 

زارا در تعهد   اشد. مگر اانکه مبلغ مز ور، مشمول ضرر نامتعارف و ناخواسته گردد؛رداد( می

 گفته مؤخر است.رداد نلز، قواعد پلش

اا نبودن ضرر، شخصی اسوت. مقونس افاانسوتان  وا نکته پااانی اانکه، ملاک نامتعارف  ودن 

 فواحش خسوارۀ  وه را و  کوه گردد مشکلی چنان  ا مواره  ن علت  ه مداون» وردن عبارت 

توره  ه وضعلت مداون را ملاک قرار داده اسوت و  .ق. ی. ا 121ماده  9، در  ند «نمااد تهداد

ها  اعموال تعودا  تعهود در شلوه که اکی از ق. ی؛ 911از نجاکه مهلت عادله مقرر در ماده 

تووان ملواک شخصوی  وودن ، لوذا موی2 اشد،  را  رعاات حوال موداون اسوتحقوق ااران می

ارزاا ی ضرر در حقوق ااران را نلز قا   استناد دانست.  ا توره  ه ااس ملاک، در تعهد واحود و 

ملاهت، همچنان  تعدد متعهداس، ممکس است  رخی مشمول تعدا  تعهد  اشند و  رخی  ه سبب

 مسئول ربران خسارت  اقی  مانند.

در موارد  هم که اعمال و اررا  قانون رداد، سبب عدی امکان انجای قورارداد اسوت،  وا 

و  ستر قوانونی ارورا  قورارداد را از  ولس  توره  ه اانکه منع قانونی نلز قوه قاهره میسو  شده

گردد و ربوران خسوارت نلوز تعهد احراز نمیاا د، شرط نقت و تعهد زوال اا تعللآ می  ردمی

 منتفی خواهد شد.
 

 گیرینتـیجه
قاعده نفی عسر و حرج، اکی از قواعد مسلم فقه اسلامی است و در قوانلس موضوعه هردو  

 اشد.  ر اساس ااس قاعوده، ضورر و مشوقت نامتعوارف سوبب رفوع کشور مبنا  وضع احکای می

                                                                                                   
 .944 ، ص4 کاتوزاان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج .1
 .849 ص (.8912حقوق مدنی، نظراه عمومی تعهدات، )تهران: نشر دادگستر،  ر،کاتوزاان ناص .2
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اعد کلی مسئوللت، در ااجاد ضرر و مشقت مز وور نبااود تعهد و تکللز است. همچنلس  نا ر قو

اشوته  اشود و الوا از  وا  قاعوده اقودای، تعهود همچنوان پا رراسوت و دشخص متعهود دخوالتی 

ضررها  مر وطه  ه عهده و  خواهد  ود.  مبنا  رفع مسئوللت در فرض وقوور قووه قواهره در 

  اشود؛موی« نقت تعهد»احراز شرط  و درنتلجه عدی« رفع تعهد»نقت تعهدات منفی قرارداد ، 

زارا وقتی تعهد  رفع شود، نقت تعهود سوالبه  وه انتفوا  موضوور خواهود شود.   ورا  مطالبوۀ 

خسارت،  ااد شرااز مسئوللت مدنی خا ت شود. ااس شرااز عبارتند از ورود ضرر، نقت تعهد 

د مانع اا خطر نامتعارف و را طۀ سببلت ملان نقت تعهد و ضرر. وقور قوۀ قاهره  ا توره  ه ااجا

در نقت تعهدات منفی قرارداد ، سبب رفع تعهد )ملاک حکوم قاعوده نفوی عسور و حورج( و 

گردد.  ا توره  ه هملس مبنا، اگر طرفلس قرارداد  ر وروه التوزای درنتلجه نفی ربران خسارت می

زارا اص  تعهد  ت؛ ه سبب تأخلر در اررا  تعهد توافآ کنند، وره التزای مز ور قا   استناد نلس

زاا  اا معلآ گرداده و تأخلر در اررا داگر موضوعلت ندارد،  للکس اگر وره التزای  وه سوبب 

زارا  ا ساقز شدن تعهد اصلی، وروه  عدی اررا  تعهد اصلی  اشد، همچنان قا   مطالبه است؛

التوزای،  کنود. ااوس وروهالتزای که اد تعهد مستق  است، ملان طرفلس الزای رداد  ااجواد موی

موضووور تعهوود رداوود  اسووت کووه  ووا انفسوواق و زوال تعهوود قبلووی  راخوور حادخووه خووارری و 

گفتوه در خصووص گلرد. در ااس صورت قواعود پولشارتنا ،  ر عهده متعهد قرار میبلرقا  

ملاک معافلت ناشی از نفی عسر و حرج  معافلت متعهد،  را  تعهد رداد نلز قا   استناد است.

 نا رااس ممکس اسوت در قورارداد واحود و تعودد  شخصی است؛ حقوقی مدنظر، در هر دو نظای

که  عضی داگر  ه سبب ملاهت، مسوئول متعهداس،  رخی از پرداخت داس معاف  اشند، درحالی

ارتنوا   وودن ربران خسارت  واقی  ماننود. وقوور قووه قواهره  وا دو شورط خوارری و بلرقا  

لنی از اوصاف  ن نلست. ااس شرط از عوام  احراز شرط  اخبات است و شرط قا للت پلشقا  

گردد. اخر وقور قووه قواهره نلوز، ارتنا   ودن است و خود شرط مستقلی میسو  نمیبلرقا  

تعهد اررا  تعذر است.  ه هملس سبب  ا توره  ه مووقتی اوا داهموی  وودن تعوذر مز وور، تعهود 

ود ضرر  ه طرفلس قرارداد  ه لیوا  وقوور گردد. همچنلس در صورت ورمز ور معلآ اا زاا  می

تواند موورد اسوتناد طورفلس قورار قوه قاهره و تعللآ تعهد، حآ فسخ قرارداد  ه سبب ضرر نلز می

  گلرد.
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ارشود  یکارشناسو ناموهاناپا) یمودن تلقوه قاهره در مسوئول رلتأخ ،دلحم   ادیعل  ا هر -
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مرکوز نشور  :تهوران)(، تلمسوئول -تلو)مالک فقه قواعد ،__________________ -

 .(8912ی، امعلوی اسل
، سالدارالعلووم للملووا :روتلوو ) ،العقووود و للموربوواتالعامووه  هاووالنظر ی،صووبی یمیمصووان -
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 8921 زمستانم، نهوبیست، شماره هشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

8219). 
، (ر) سلرالموؤمنلاماموای  ۀمدرسو :روای و) ،9 ج ،هلوالفقه القواعود ،ناصور  رازلش مکاری -
8481). 
 .،  ی تا(دار الارقم :روتل ) ،8 ج ،المختار  للتعل ارلالاخت ،عبدالله یحنف یموصل -
 .(8911، هلالاسلام دار :تهران) ،91 ج ،الکلای رواهر ،میمدحسس ینجف -

 قوانلس و مقررات
 8914 افاانستان، یمدن قانون -
 8981 ران،اا یمدن قانون -
 8949 ران،اا ایاادر قانون -
 8911 املاک،  ه وارده خسارات ربران و تجاوز رفع  ه رارع یقانون یهالا -



 


