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چکیده
حقوق کار در اغلب کشورها بهعنوان رشتهای مستقل شناخته شده است .هدف خاص این شاخه
یعنی حمایت از کارگر آن را از دیگر شاخه ها متمایز کرده و وجود برخی مقررات را الزامی کرده
است .لذا در قوانین کار برخی نهادها وجود دارند که در قوانین دیگر ذکری از آنها به میان نیامده
است .یکی از این نهادها« ،تعلیق» قرارداد است .تحت شرایطی چه از طرف کارفرما و چه از طرف
کارگر ،تعهدات طرفین معلق میشود بدون اینکه عمر قرارداد خاتمه یابد .این وضعیت زمانی است
که قرارداد همچنان پابرجا بوده ،ولی معلق شده است .با غور در قواعد عمومی دریافت میشود
که ابداع این نهاد برای اولین بار توسط قانون کار صورت نپذیرفته است و مصادیقی از آن در
قانون مدنی به چشم می خورد .این مقاله با رویکردی تطبیقی ابتدا تعلیق قرارداد را از منظر قواعد
عمومی مورد بررسی قرار داده و سپس به جایگاه آن در قوانین خاص پرداخته است .سرانجام،
تعلیق بهعنوان قاعدهای عام تبیین شده است.
واژگان کلیدی :تعلیق قرارداد ،فورسماژور ،شرایط عمومی پیمان ،حقوق فرانسه ،حقوق انگلیس.
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 .1مقدمه
پس از انقالب صنعتی در انگلیس و دیگر انقالبهایی که منجر بهه اسهتداده از ماشهینآالت
در صنعت و تغییر چهره کارگران و کارفرمایهان در جههان شهد ،صهاحبنظران بهه تهدوین
مجموعه قوانینی برای سازماندهی هرچه بیشتر فعالیت این دسته افهراد پرداختنهد .از ایهن
رو رفته رفته شاخه ای از حقوق تحت عنوان حقوق کار شکل گرفهت .صهرفنظر از فهراز و
نشیب هایی که این رشته در طول تاریخ پشت سر گذاشهته ،حقهوق کهار امهروزه در اغلهب
کشورها بهعنوان رشتهای مستقل شناخته میشود که تا حدی قوانینی مخصوص به خهود
دارد .طبیعت این حقوق و اهداف آن از جمله حمایهت از کهارگران نیهز مؤیهد ایهن موضهوع
است .از این رو شاید در ایهن رشهته نهادهها و مقرراتهی مشهاهده شهود کهه یها در قواعهد
عمومی نامی از آنها به میان نیامده ویا گذرا مورد اشاره قرار گرفتهه اسهت .یکهی از ایهن
مقررات« ،تعلیق» قرارداد کهار اسهت .در کشهورهای گونهاگون بها تحقهق شهرایطی ،تعلیهق
جایگزین نهاد فسخ یا اندساخ قرارداد کار شده و از پایان یافتن این قهرارداد بهه ههر بهانهه
جلوگیری به عمل آورده اسهت .هنگهامی کهه کارگهاه بهه دلیلهی قابهل رفه مهیهای فعالیهت
کارگران نیست ویا کارگر بنا به دالیلی به صورت موقت توان ادامهه کهار را نهدارد ،پایهان
دادن به قرارداد تنها وضعیت او را دشوارتر میسازد؛ چهرا کهه پهس از رفه مهان  ،یهافتن
شغلی جدید برای او دشوار خواهد بود .بروز حوادث طبیعی یا قوه قهاهره را ههم بایهد بهر
موارد فهوق افهزود .منطقهی بهه نظهر نمیرسهد زمهانی کهه پایهان یهافتن اینگونهه حهوادث
امکانپذیر و قابل پیشبینی اسهت ،بهه حیهات قهرارداد خاتمهه داد و کهارگر را در شهرایطی
بغرنج رها کرد .به همین دلیل قوانین کار در این موارد تعهدات طرفین را زمان رفه مهان ،
معلق شده میدانند تا بعد از آن مجدد به حیات خود ادامه دهند.
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بحث تعلیق در قوانین بعضی کشهورها از جملهه انگلهیس و فرانسهه نیهز مشهاهده شهده و
شرایطی خاص را به خود اختصاص داده است .در قانون مدنی ایران صراحتاً نامی از این
نهاد برده نشده و ضوابط آن احصا نگشته است؛ ولی به نظر میرسد با اندکی تأمل بتوان
مصادیقی برای آن یافت.
حال سؤال اساسی این است که با توجه به موض قانون مدنی یا قواعد عام قراردادهها
در سه کشور ایران ،انگلیس و فرانسه بایهد قالهل بهه ایهن موضهوع بهود کهه تعلیهق بح هی
است نایی و مختص حقوق کار است یا آنکه بنا به مصالح موجود میتوان آن را در مهورد
سایر قراردادها نیز اعمال کرد.
از این رو در این مقاله طی دو فصل به صورت تطبیقی وضعیت قواعد عهام قراردادهها
و قانون کار در این خصوص بررسی شده و در نهایت با کنار هم گذاشتن نتایج به دسهت
آمده به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا تعلیق قاعدهای عام است یها تنهها بهه حقهوق
کار اختصاص دارد.

 .2تعلیق از منظر قواعد عمومی قراردادها
در این گدتار ابتدا به بررسی مدههوم تعلیهق در حقهوق ایهران ،فرانسهه و انگلهیس پرداختهه
شده ،مصادیق آن ذکر میشود و سپس با بازشناسی این مدهوم از مداهیم مشابه ،تعریدی
دقیقتر از آن اراله میگردد.

 .1-2مفهوم تعلیق قرارداد
تعلیق در لغت به معنای آویزش و آویختن است (جعدهری لنگهرودی ،13۱۱ ،ص .)1231از
نگاهی دیگر می توان آن را به توقف حصول امری بر امر دیگر نیز تعریف کرد (قربهانپور،
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 ،13۱2ص .)1۴2تعلیق قرارداد اصوالً در مقابل راهکارهایی تعریف میشود که به موجهب
آن قرارداد خاتمه مییابد .برای تقریب هرچه بیشتر بهه ذههن میتهوان اینگونهه گدهت کهه
تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شهده ،ولهی آن را از پهای در نمهیآورد و باعهث مهرگش
نمیشود ).( Karton, 2009, p.865

 .1-1-2حقوق ایران
در قانون مدنی ایران ذکری از تعلیق به میان نیامده است .ضمانت اجراهای پایهان قهرارداد
محدود به مواردی همچون بطالن ،فسخ ،اندساخ و عهدم ندهوذ اسهت و حهالتی کهه طهی آن
قرارداد پایان نیافته ولی تعهدات طرفین بهه حالهت تعلیهق درآیهد صهرحتاً پیشبینهی نشهده
است .همانگونه که از ذکر واژه «صراحتاً» برمیآید ،بعضی معتقدند که مهوارد تعلیهق بهه
طور ضمنی ذیل بعضی مباحث قانون مدنی مورد اشاره قهرار گرفتهه اسهت .بهرای نمونهه
ماده  12۵قانون مدنی در مورد مزارعه این چنین گدته که «هرگاه زمینی به واسهطه فقهدان
آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتدهاع خهارش شهود و رفه مهان ممکهن نباشهد عقهد
مزارعه مندسخ میشود» .هرچند در این ماده اندساخ بهعنوان ضهمانت اجهرای عهدم تهوان
انجام تعهدات مزارعه ذکر شده ،ولی بازه زمانی فقدان آب تا معلوم شهدن امکهان یها عهدم
امکان رف مان مورد تعیین و تکلیف واق نگردیده است .در واق باید قالل به این شهد کهه
در این زمان ،قرارداد عمالً به حالت تعلیق در میآید و هنوز مندسخ نشهده اسهت؛ چهرا کهه
ممکن است این مان رف شدنی باشد و تعهدات طرفین مجهدد از سهر گرفتهه شهود .همهین
موضوع درخصوص عقد اجاره و ماده  ۴۵۱قهانون مهدنی نیهز وجهود دارد .ایهن مهاده در
مورد معیوب بودن مورد اجاره است و اینگونه بیان میکند که هرچند مسهتأجر میتوانهد
اجاره را فسخ یا با تمام اجرت قبول کند ،ولی اگر عیب ایجهاد شهده قابهل رفه باشهد ،حهق
فسخی برای او متصور نیست .در این وضعیت هم میان پیهدایش عیهب و آگهاهی از اینکهه
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آیا این عیب قابل رف است یا خیر مدت زمانی وجود دارد کهه در آن عقهد بهدون آنکهه از
بین رفته باشد معلق شده است (نصیری ،تدرشی ،رستمی چلکاسری ،13۱۴ ،ص.)1۴0
جدا از این م الها ،قوه قاهره مبحث دیگهری اسهت کهه ذیهل آن میتهوان مصهادیقی از
تعلیق را مشاهده کرد .تعریف قوه قاهره یا همان فورسماژور بر همگان روشن است .این
حادثه حادثهای خارجی ،مقاومتناپذیر و غیر قابل پیشبینی است کهه باعهث معهاف شهدن
متعهد از اجرای قرارداد میشود (کاتوزیان ،13۱۵ ،ص .)133-1۱1قانون مدنی تعریدهی از
قوه قاهره اراله نداده ولی ضمن مواد  22۵و  223با برشهمردن برخهی اوضهاف آن ،عهدم
استحقاق متعهدله به مطالبهه خسهارت در فهرو وقهوع آن را یهادآور شهده اسهت .سهؤال
اساسی درخصوص سرانجام رابطهای است که فورسماژور بر آن عارو شده است .آیا
در این حالت طرفین مجاز به فسخ قرارداد هستند یا باید راهحهل دیگهری در پهیش گیرنهد
برای پاسخ به این پرسش نخست باید ایهن موضهوع را خهاطر نشهان شهد کهه قهوه قهاهره
میتواند دو اثر بر قرارداد و تعهدات آن داشته باشد .گاه ممکن است به طور کلی و دالمهی
ادامه قرارداد را ممتن سازد و گاه به طور موقت تنها وقدهای در اجرای آن ایجاد کنهد .بهه
نظر می رسد که باید میان این دو فرو تداوت قالل شد .اگر فورسماژور باعث عدم امکان
دالمی انجام قرارداد شود ،منجر به انحالل آن و سقوط تعهدات میگردد؛ ولهی اگهر حادثهه
به وجود آمده تنها برای مدتی ادامه قرارداد را غیرممکن سازد به نظر میرسهد بایهد قالهل
به تعلیق آن شهد (صهدایی ،136۴ ،ص ،)130-12۵چهرا کهه حدهر قراردادهها و اجتنهاب از
تزلزل آنها باعث میشود که صرف انجام آن را مجوز فسخ ندانسهته ،تعلیهق را جانشهین
آن کنههیم (نصههیری ،تدرشههی ،رسههتمی چلکاسههری ،13۱۴ ،ص .)112مههاده  ۴۱1ق.م .نیههز
میتواند م الی از این دست باشد .همچنین همانگونه که بعضی از اسهتادان بحهث کردهانهد
شاید بتوان این گونه استدالل کرد که موارد مجاز فسخ در قانون مدنی ذکر شهدهاند و جهز
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در صورت تحقق آنها ،نمیتوان به حربه فسخ متوسل شد .غیرممکن شدن موقت اجهرای
قرارداد در زمره موارد ذکر شهده ذیهل ایهن عنهوان و عنهوان خیهارات نیسهت و در نتیجهه
نمیتواند مجوزی برای فسخ باشد (شهیدی ،13۱6 ،ص .)130بنابراین بایهد در جسهتجوی
راه دیگری در این خصوص بود که به نظر تعلیق میتواند یکی از آنها باشد.
در بحث خیار تعذر تسلیم هم که در پارهای موارد به فورسماژور شباهت پیدا میکند،
بحثهایی از این دست شده است .هرچند بیشترین بحث موجهود درخصهوص ایهن خیهار
عالوه بر مستقل بودن یا نبودن آن ،امکان فسخ یا اندساخ معامله اسهت (جعدهری ،تلخهابی،
 ،13۱3ص ،)3۵با وجود این ،بعضی از حقوقدانان تعذر انجام موضوع معاملهه بهه واسهطه
حادثه خارجی را مصداقی از فورسماژور میداننهد (کاتوزیهان ،13۱۵ ،ص  .)1۴6در ایهن
فرو ،اگر درخصوص اثر فورسماژور قالل به تدکیک به شیوه گدته شده در بنهد پیشهین
باشیم ،در تعذر تسلیم نیز باید از همین نظریه پیروی کنیم.
در تأیید موارد گدته شده در باال میتوان به مهاده  110قهانون دریهایی مصهوب 13۴3
اشاره کرد .این ماده که به بحث فورسماژور تعلق دارد هرچند صهراحتاً ذکهری از تعلیهق
قرارداد به میان نیاورده ولی با عباراتی واضحتر از قانون مدنی بدان توجه داده اسهت .در
بند اول این ماده آمده« :در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارش شود
قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی میماند .»...باقی ماندن قهرارداد بهرای
مدت متعارف تعبیری غیر از تعلیق آن ندارد .به عبارت دیگر به موجب ایهن مهاده ،قهرارداد
اجاره برای مدتی معلق میشود تا دالمی یا موقت بودن حادثه ایجهاد شهده روشهن گهردد.
هرگاه حادثه موقت بود ،پس از رف آن قرارداد به زندگی خود ادامه خواهد داد ولی هرگاه
دالمی بود ،راهکارهای دیگر از جمله فسخ در پیش رو است.
 .2-1-2حقوق فرانسه
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به طور کلی باید این نکته را خاطرنشان کرد کهه اصهوالً در قهوانین نظامههای رومهی-
ژرمنی مبح ی مجزا تحت عنوان تعلیق قرارداد وجود ندارد و به فراخور موضوع ذکری از
آن به میان آمده است ) .( Karton, 2009, p. 866حقهوق فرانسهه نیهز از ایهن امهر مسهت نا
نیست .برای توضیح باید گدت که قانون مهدنی ایهن کشهور در مهاده  11۱۴خهود بهه طهور
صریح درخصهوص فسهخ قهرارداد صهحبت کهرده و آن را در تمهامی قراردادههای دو یها
چندجانبه جاری میداند ولی چنین مادهای درخصوص تعلیق قرارداد در ایهن قهانون قابهل
مشاهده نیست .جدا از بعضی مواد مربوط به حقوق خانواده ،واژه تعلیق در بعضی دیگهر
از مواد قانون مدنی به کار رفته است کهه نزدیهکترین آنهها بهه بحهث مها مهاده  1613در
رابطه با بی است و به بای این اجازه را داده که تحت بعضی شرایط ،انجام وظیده خود را
معلق کند.
از طرف دیگر ذیل مباحث مربوط به فورسماژور نیز میتوان به نکاتی دست یافت کهه
به تعلیق شهباهت دارد .در حقهوق فرانسهه میهان غیهرممکن شهدن اجهرای تعههد در نتیجهه
فورسماژور و حوادث پیشبینی نشده که باعث بهه ههم خهوردن تهوازن مهالی یها سهختی
اجرای تعهد میشود ،تداوت وجود دارد .نکته قابهل توجهه اینجها اسهت کهه در مهورد دوم
نمیتوان قرارداد را فسخ کرد بلکه تنها میتهوان بهه راهکارههایی دیگهر از جملهه تعهدیل و
تعلیق متمسک شد (صادقی مقدم ،13۵3 ،ص .)1۵۱به عبارت دقیقتر در این حقهوق بها دو
اصطالح قوه قاهره 1و سهختی انجهام تعههد 2مواجهه هسهتیم کهه در ههر دو ،امکهان تعلیهق
قرارداد پیشبینی شده است .در مورد قوه قاهره باید این موضهوع بررسهی شهود کهه آیها
حادثه روی داده امکان انجام تعهدات را به طور کلی ممتن کرده یا نه .در صورت نخسهت

1. force majeure
2. hardship
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امکان فسخ قرارداد وجود دارد ولی در مورد دوم تها زمهان امکهان مجهدد انجهام تعههدات،
قرارداد به حالت تعلیق در میآید .الزم به ذکر است که این موضوع اصوالً در قراردادهای
طوالنی مدتی امکان تحقهق دارد کهه عنصهر زمهان در آنهها از اهمیهت حیهاتی برخهوردار
نیست.
سختی انجام تعهدات زمانی روی میدهد که انجام تعهدات قهراردادی غیهرممکن نشهده
بلکه توازن اقتصادی آنها برهم خورده اسهت .اصهوالً طهرفین در ایهن مهوارد بهه مهذاکره
مجدد و تعدیل قرارداد روی میآورند ولی در خهالل ایهن مهدت ،تعههدات بهه حالهت تعلیهق
درمی آیند .همچنین ممکن است طرفین زمانی را برای تعلیق قرارداد تعیهین کننهد و پهس از
آن اگر شرایط دشواری اجرای آنها همچنان وجود داشت متوسل به حربهههایی همچهون
فسخ شوند ).(Konarski, 2003, p.417-423
بنابراین همانگونه که مشاهده میشود هرچند در پارهای موارد میتوان مصهادیقی از
تعلیق را مشاهده کرد ،نظامی دقیق درخصوص تعلیق وجود ندارد و شهرایط و اصهول آن
بهعنوان یک قاعده عمومی در هیچ جای قانون مدنی فرانسه ذکر نشده است.
در حقوق فرانسه میتوان قالل به این شد که شدت و ضعف نقض تعهد انجهام شهده از
طرف مقابل تعیینکننده قابلیت فسخ ،تعلیق یا عدم آنها است .به عبارت دیگر اصوالً نقض
تعهدهای بزرگ حق فسخ قرارداد را ایجاد میکنند درحالی که مواردی کهه ضهرر کمتهری
برای متعهدٌله دارد تنها حق تعلیق قرارداد را بهه او میدههد .در آن سهر طیهف ،اگهر خلهف
وعده به میزانی کوچک باشد که ضرر چندانی بر متعهدٌله وارد نکند ،حتی حق تعلیق هم از
او سلب میشود چهرا کهه اعمهال ایهن حهق در ایهن مهوارد خهالف قاعهده حسهننیت اسهت
) .(Konarski, 2003, p.872به نظر میرسد در درجه اول عرف و سپس قاضهی اسهت کهه
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میتواند در این خصوص تصمیمگیری کند که آیا تعهد نقض شهده بهه انهدازهای بهوده کهه
امکان تعلیق قرارداد را برای طرف دیگر فراهم آورد یا خیر.
تداوت دیگری میان فسخ و تعلیق قرارداد از منظر حقوق فرانسه این است که در مهورد
فسخ ،نقش دادگاه تعیین کننده است .به عبارت دیگر پهس از تصهمیم ایهن مرجه اسهت کهه
فسخ رسمیت مییابد؛ ولی درخصوص تعلیق چنین موضوعی وجود نهدارد و دادگهاه تنهها
به بررسی این میپردازد که آیا شرایط آن فراهم بوده اسهت یها خیهر (Konarski, 2003,
).p.869

 .3-1-2حقوق انگلیس
به نظر می رسد دکتهرین در حقهوق انگلهیس بهه نسهبت حقهوق ایهران و فرانسهه بحثههای
بیشتری پیرامهون تعلیهق انجهام داده اسهت .کشهورهای تهاب نظامههای کهامنال بهرخالف
پیروان نظام رومی_ ژرمنی ،اصوالً بحث تعلیق و پایهان دادن را بها ههم درآمیختهه و ذیهل
عنوان فسخ 1بررسی میکنند .در حقوق انگلیس هر دو مبحهث تحهت عنهوان شهرایط 2ذکهر
شدهاند ).(Konarski, 2003, p.867
در حقوق انگلیس اگر تعهدات طرفین همزمان با هم و وابسته به یکدیگر باشند ،با عهدم
انجام تعهد یک طرف تعهد طرف دیگر ضمن اینکهه از بهین نمهیرود ،حهال نیهز نمیشهود.
برای م ال در بی تعهد به تحویل کاال و پرداخت ثمن به یکدیگر وابسهته اسهت (Konarski,

 2003, p.867).حال اگر مشتری از پرداخت ثمن سر باز زند ،بای موظف نیسهت بهه تعههد
خود عمل کند؛ ولی از طرف دیگر تعهد او به تحویل نیهز بهه پایهان نرسهیده و راه را بهرای
فسخ قرارداد باز نمیکند.
1. rescission
2. conditions
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نکته دیگر این است که بزرگی تعهد نقض شده نیز تا حدی حالز اهمیت است .بعضی از
حقوقدانان سعی بر آن داشتهاند که با تداوت قالل شدن میهان شهروط مختلهف قهراردادی،
تعلیق را تنها درخصوص نقض بعضی از آنها که مهم هستند ،صحیح بدانند 1.هرچند ایهن
تداوت به طور صریح در قوانین و رویه بازتاب نداشته ،ولی از طریق اصول دیگر از جمله
حسننیت میتوان به نتیجه آن دست یافت .به عبارت دیگر تعلیق قرارداد از جانب متعهدٌلهه
باید متناسب با نوع و میزان تعهد نقض شده از طرف متعههد باشهد .در غیهر ایهن صهورت
خالف حسننیت تلقی میشود ).(Konarski, 2003, p.876

مبحث فورشماژور هم از جمله مصادیقی است که به تعلیق اشارهای گذرا کرده اسهت.
هرچند خود این لغت در نظام حقوقی کامنال مورد اسهتداده قهرار نگرفتهه ولهی واژهههایی
مشابه که در بردارنده همین معنا هستند در آن نظام مشاهده میشود .واژهههایی همچهون
عقیم شدن قرارداد ،2صعوبت 3و غیره (فرحزادی ،13۱1 ،ص.)112

 .2-2تمیز از مفاهیم مشابه
همواره یکی از راههایی که برای هرچه بهتر فهمیدن مدهوم یک واژه میتوان بهدان تمسهک
جست ،بازشناسی آن از عبارات و واژههای مشابه است .به همین منظهور در ادامهه بهرای
هرچه بیش تر مشخص شدن معنای تعلیق قرارداد به بررسی مداهیمی که ممکهن اسهت بها
آن خلط شوند ،پرداخته میشود.
 .1در حقوق انگلیس میان « »conditionsو « »warrantiesتداوت وجود دارد .گروه اول به متعهدٌله حق فسخ
عطا می کند در حالی که گروه دوم تنها موجد حق مطالبه خسارت است .این حقوقدانان حق تعلیق را نیز
همانند فسخ تنها در مورد دسته اول جاری میدانند.
2. frustration
3. hardship
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 .1-2-2عقد معلق
قانون مدنی تعریدی از عقد معلق اراله نداده ،ولی از تعریدهی کهه از عقهد منجهز ارالهه داده،
میتوان مدهوم آن را دریافت .در قانون آمده« :عقد منجز آن است که تهأثیر آن بهر حسهب
انشا موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بود» .بنهابراین اگهر طهرفین اثهر مهورد
نظر از عقد را به شرط دیگری موکول کنند ،عقد معلق میشود (کاتوزیهان ،13۱۱ ،ص.)11
این تعلیق بر دو نوع تعلیق در انشا و تعلیق در منشا است که بحث پیرامون صحت و سهقم
هرکدام از آنها از حوصله این بحث خارش است.
همان گونه که از مقایسه مطلب بهاال و تعریهف ارالهه شهده درخصهوص تعلیهق عقهد یها
قرارداد مشخص می شود ،این دو علیهرغم تشهابه لدظهی موجهود ،مدهاهیم کهامالً متدهاوتی
دارند .عقد معلق به معنای گدته شده در باال زمانی است که انعقاد عقد یها تحقهق آن مبتنهی
بر شرط دیگری شود .در این مدهوم ،عقد معلق در برابر عقد منجز قرار میگیرد ،در حالی
که قرارداد معلقی که موضوع این مقاله است زمانی محقق میشهود کهه قهرارداد بهه طهور
صحیح و منجز منعقد میشود ولی به دالیلی انجام تعهدات طرفین معلق میماند (نصهیری،
تدرشی ،رستمی چلکاسری ،13۱۴ ،ص .)133به عبارت دیگر اصوالً در قراردادهای معلهق،
مدت زمانی از انعقاد قرارداد میگذرد و طهرفین بعضهاً بهه پهارهای از تعههدات خهود عمهل
میکنند ولی بنا به دالیل ذکر شده ،انجام ادامه آنها با مشکل مواجهه شهده ،قهرارداد وارد
مرحله تعلیق میشود.
 .2-2-2حق حبس
شاید در وهله اول میان حق حبس و تعلیق قرارداد شباهتهای گونهاگونی مشهاهده شهود.
در هر دوی این موارد طرفین بنا به دالیلهی تعههدات خهود را انجهام نمیدهنهد و در نتیجهه
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قرارداد عمالً به حالت تعلیق در میآید .ولی با کمی دقهت میتهوان بهه تداوتههای موجهود
میان این دو پی برد .حق حبس مختص بی نیست و در تمامی عقهود معهوو کهه تعههدات
طرفین متقابل است اجرا میشود (شیروی ،13۵۱ ،ص .)61علت این امر همبستگی میان دو
تعهد است .پس منطقی است که هریک از طرفین اجرای تعهد خود را موکل به تعهد دیگری
کند .در نتیجه این تعریف مشاهده میشود که حق حبس زمانی اعمال میشود کهه یکهی از
طرفین از انجام تعهد خود عدول میکند ،در حالی که همانگونه که پیشتر گدته شد تعلیهق
میتواند نتیجه حوادث طبیعی نیز باشد.
همچنین تعلیق وضعیتی است که برای قرارداد به خودی خود پیش میآید ولهی حهبس،
ناشی از اعمال حق یکی از طرفین است و صدتی نیست که به قرارداد اطالق شود .همچنین
ممکن است تعلیق قرارداد تنها ناشی از پیشامدی باشد که برای یکی از طرفین قرارداد کار
م الً کارفرما رخ میدهد ،در حالی که در بعضی دیگر پیشامدهای روی داده بهرای ههر دو
طرف مد نظر گرفته میشهود و حتهی بعضهی مهوارد منتسهب بهه کهارگر از جملهه خهدمت
سربازی یا ادامه تحصیل نیز میتواند باعث تعلیق قرارداد شود.

 .3تعلیق در قوانین خاص
همان گونه که در ادامه ذکر خواهد شد ،تعلیق مدهومی است کهه بهیش از هرجها در قهوانین
مربوط به روابط کارگری و کارفرمایی مورد توجه قرار گرفته تها جهایی کهه حتهی ممکهن
است عدهای مدعی این موضوع باشند که تعلیق ابداع قانون کار است .صرفنظر از قضاوت
در این مورد ،هدف این فصل آشنایی بیشتر با مدهوم و شرایط تعلیهق در قهانون کهار بهه
صورت تطبیقی است .از طرف دیگر بجز این قانون ،در برخهی مقهررات دیگهر نیهز از ایهن
نهاد استداده شده که به صورت مختصر بدان نیز پرداخته میشود.
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 .1-3مفهوم و مصادیق تعلیق در قوانین خاص ایران
پس از مطالعه تعلیق بهعنوان یک قاعده عمومی ،نوبت بهه بررسهی قهوانین خهاص در ایهن
زمینه می رسد .در ایران عهالوه بهر قهانون کهار ،شهرایط عمهومی پیمهان ههم ایهن نههاد را
پیشبینی کرده که در ادامه بدان پرداخته میشود .سهپس وضهعیت تعلیهق در قهوانین کهار
فرانسه و انگلیس به طور مختصر مورد مطالعه قرار میگیرد.
 .1-1-3مفهوم
تعلیق یکی از مداهیمی است که بیش از پیش در حقوق کار مورد استداده قرار گرفته است.
به همین دلیل هم بیشتر تعاریف اراله شده در این خصوص را بایهد در منهاب موجهود در
زمینه حقوق کار جستجو کرد .الزم به ذکر است که در گذشته هنگامی که انجام قرارداد و
تعهدات آن بنا به هر دلیل و از ناحیه هر کدام از طرفین قرارداد غیهر ممکهن میشهد ،بهرای
طرفین حق فسخ ایجاد میگشت .برای نمونه اگر در نتیجه فورسماژور یا اعتصاب کهارگر
این اتداق می افتاد ،در مورد اول هر کدام از کارگر و کارفرما و در مورد دوم کارفرما حق
فسخ قرارداد را داشتند؛ ولی از آنجا که حقوق کار رفته رفتهه نقهش حمهایتی پررنه تری
نسبت به کارگران پیدا کرد ،راهحل اندیشیده شده در این خصهوص ههم دسهتخوش تغییهر
شد .چرا که قرارداد کار تنها واجد جنبههای اقتضادی و مالی نبوده ،از جنبههای احتمهاعی
که همان حمایت از زندگی کارگر است نیز حایز اهمیهت اسهت و فسهخ قهرارداد اصهوالً بها
هدف مذکور همسو نیست (باقریتبار ،13۱3 ،ص.)۴۵-۴6
 .2-1-3مصادیق تعلیق در قوانین خاص ایران
همانگونه که پیش تر اشاره شد ،تعلیق عالوه بر قانون کار در شرایط عمهومی پیمهان نیهز
ذکر شده است که با توجه بهه برخهی تداوتهها میهان ایهن دو قهانون ،الزم اسهت بررسهی
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بیشتری پیرامون آن به عمل آید .از این رو به ترتیهب در دو بنهد بهه بررسهی ایهن قهوانین
پرداخته خواهد شد.
 .1-2-1-3قانون کار
قانون کار ایران مصوب  1363در مبحث دوم از فصل دوم خود به بررسی ایهن مدههوم و
شرایط آن پرداخته است .طبق ماده اول این مبحث« ،چنانچهه بهه واسهطه امهور مهذکور در
مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود ،قرارداد کهار بهه حهال تعلیهق در
میآید .»...در ادامه این ماده هم شرایطی که منجر به این تعلیق میشود ذکر شده است .بنا
بر نظر برگزیده برخی اساتید نیز تعلیق قرارداد کار بدین معنا نیست که مجموع و کل ایهن
قرارداد به حالت تعلیق درآید بلکه اصوالً خهود قهرارداد اعتبهار خهود را حدهر کهرده ،تنهها
انجام کار به طور موقت متوقف میشود (عراقی ،1333 ،ص .)260-213در جای دیگر ههم
تعلیق خدمت بدین نحو تعریف شده است « :من ادامه کار مستخدم رسمی دولهت پهیش از
صدور حکم دادگاه در مورد اتهام او با بقای عنوان مستخدم برای وی و دریافهت حقهوقی
به نام حقوق ایام تعلیق» (جعدری لنگرودی ،13۱۱ ،ص.)1232
تعلیق قرارداد کار ممکن است از ناحیه هریک از کارفرما و کارگر باشد .همچنهین علهت
این تعلیق یا وابسته به حوادثی خارش از اراده آنها ویا نشأت گرفته از خواستشهان اسهت.
برای م ال شرکت اختیاری کهارگر در جبههه از مهوارد تعلیهق ارادی از ناحیهه او اسهت .از
طرف دیگر اگر کارفرما از پذیرش کارگری که بنا به دالیلی سر کار نبوده امتنهاع کنهد ،تها
تعیین تکلیف نهایی تعهدات معلق میشود .این مهورد از مصهادیق تعلیهق وابسهته بهه اراده
کارفرما میباشد .در موارد فورسماژور و تحقق شرایط آن مانند غیرقابل پیشبینی بودن
و خارش بودن آن از اراده طرفین ،قرارداد معلق میشود (معهین ،زراعهت )12۱ ،13۱3 ،کهه
این مورد نسبت به موضوع مشابه در قواعد عمومی قراردادها ویژگهی خاصهی نهدارد .در
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هر حال تعلیق قرارداد نمیتواند برای مدتی نامحدود باشد .از این رو به نظر میرسد طبهق
انتهای ماده  11قهانون کهار ،وزارت کهار و تهأمین اجتمهاعی تعیینکننهده ایهن مهدت اسهت
(رفیعی 303-230۱ ،1332 ،و  .)331این مسأله با فلسده تعلیق هم همخوانی دارد؛ چرا کهه
اصوالً تعلیق به دالیلی حمایتی پیشبینی شهده اسهت .قهرار نیسهت کهارگر بها کوچهکترین
مشکل ایجاد شده بر سر راه کهار یها زنهدگی شخصهی ،از کهار بیکهار شهود و در فراینهد
استخدامی دیگری قرار بگیهرد .ولهی طهوالنی شهدن دوران تعلیهق خهود بهه زههری تبهدیل
میشود که اثر اولیه خود را خن ی میسازد .کارگری که در ایهن دوران از دریافهت حقهوق
هم محروم است معلوم نیست تا چه زمان باید به این جریهان ادامهه داده ،تنهها نهام شهاغل
بودن را با خود یدک بکشد .از طرف دیگر هرچند هدف از بیشتر مقهررات کهار حمایهت از
کارگر است ولی در این جریان نباید مناف کارفرما را هم بهکلی از یاد برد .تعلیق نامحدود
قرارداد خصوصاً زمانی که از طرف کارگر باشد ،او را در وضعیت دشواری قرار میدهد.
او که نمیتواند شخص دیگری را جایگزین کارگر معلق شده بکند ،از نتیجهه خهدمت او کهه
قطعاً در چرخه کار مؤثر است بیبهره میماند .به همین دلیل باید حد و مهرزی بهرای ایهن
مدت زمان قالل شد تا ضمن تأمین مناف کارگران ،به مندعت کارفرمایان نیز توجه شود.
 .2-2-1-3شرایط عمومی پیمان
طرحهای عمرانی دولت که انجام آن به پیمانکهاران گونهاگون واگهذار میشهود تهاب نظهام
قانونی خاصی است که از آن تحت عنوان شرایط عمومی پیمان یاد میشهود .ایهن شهرایط
به استناد ماده  23قانون برنامه و بودجه سال  1311توسط هیأت عامل سازمان برنامه و
بودجه به تصویب رسید (ویژه ،تنگستانی ،1333 ،ص  .)10۵صحبتهای زیهادی پیرامهون
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این موضوع وجود دارد که در این مقال فرصت پرداختن بدانها نیسهت .مسهألهای کهه در
اینجا مورد بحث است ،پیشبینی تعلیق قرارداد در این قانون است.
برخالف قانون کهار کهه مهمتهرین وظیدهه خهود را حمایهت از قشهر کهارگر میدانهد و
علیاالصول بحث تعلیق را در این راستا مطرح کرده است ،شهرایط عمهومی پیمهان فلسهده
اندک متداوتی را سرلوحه کار خود قهرار داده اسهت .در ایهن قهانون ،نقهض تعلیهق کهار از
طرف کارفرما ،هم قدم با کارگر به طور پررن تری به نسبت قانون کار پیشبینی شده تها
جایی که تعلیق اختیاری از ناحیه او را به طور صهریح پذیرفتهه اسهت .هرچنهد شهاید طبهق
موارد گدته شده در گدتار قبل این تصور پدید آید که وضعیت در قانون کار هم بهه همهین
شکل است ولی باید اذعان کرد که در هیچ جای این قهانون بهه صهراحت اعهالم نشهده کهه
کارفرما میتواند به صورت اختیاری قرارداد را وارد دوران تعلیق کنهد ،بلکهه مهوارد ذکهر
شده تا حدی برگرفته از فحوای کالم قانونگذار است که شاید در عمهل بها محهدودیتهایی
مواجه باشد.
در شرایط عمومی پیمان ذیل چند مهاده بهه تعلیهق اشهاره شهده کهه مهواد  ۴3و  ۴3از
بارزترین آن ها است .هرچند مدهوم تعلیق در این دو ماده با یکدیگر برابر است ،ولی گویها
شرایط تحقق آنها متداوت اسهت .مهاده  ۴3علهت تعلیهق قهرارداد را بهروز حهوادث قههری
میداند در حالی کهه بهه نظهر میرسهد مهاده  ۴3در برگیرنهده فرضهی اسهت کهه تعههدات
قراردادی به صورت اختیاری به حالت تعلیق در میآید.
هرچند طی دوران تعلیق تعهدات طرفین متوقف میشود ولی ایهن چنهین نیسهت کهه بهه
طور کلی کارفرما و پیمانکار هیچ وظیدهای در قبال یکدیگر نداشته باشهند .بهرای م هال در
این دوران پیمانکار وظیده دارد از تجهیزات در اختیار خود محافظت کرده ،آنهها را بهرای
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ادامه فعالیت در آینده آماده کند .کارفرما نیز متعهد است در این دوران هزینهههایی کهرده،
بعضاً پرداختهایی به پیمانکار داشته باشد (اسماعیلی هریسی ،1332،ص. )۴01

 .2-3مفهوم و مصادیق تعلیق در قانون کار فرانسه
حقوق کار امروزه در کشور فرانسه شاخهای مجزا از ایهن رشهته را بهه خهود اختصهاص
داده است .هرچند در قوانین پراکنده دیگر ،بعضی قوانین و مقررات مربوط به قرارداد کار
و دیگر مسالل پیرامون این موضوع به چشم میخهورد ،حقهوق کهار بههعنوان اصهلیترین
قانون موجود در این زمینه در بردارنده بیشترین مطالب مهرتبط بها آن اسهت(Lambert .
)Edouard, Pic, 1926, p 2-3

در این قانون نیز از تعلیق قرار کار سخن به میان آمده است .این قانون به جهای ارالهه
تعریدی مستقیم از این واقعه ،با برشمردن مصادیق سهعی در معرفهی آن کهرده اسهت .در
این قانون بیماری حرفهای کارگر ،بروز حادثهای در طول مدت کار ،تحصیل ضمن خدمت
کارگر وغیره از جمله مواردی است که منجر به تعلیق قرارداد میشوند.
در کنار تعلیق ،بحث فسخ یا اندساخ قرارداد هم در این قانون پیشبینی شده که از نظهر
شرایط تحقق با موضوع تعلیق متداوت هستند .صرفنظر از بررسی دقیق مهواردی کهه بهه
موجب آنها فسخ یا اندساخ قرارداد ممکن میشود الزم است به این نکته باید توجهه شهود
که اصوالً این موارد مربوط به زمانی هستند که ادامه قرارداد دیگر ممکن نبهوده یها بهرای
طرفین نامطلوب است .برای م ال ،یکی از مواردی که فسخ قرارداد را مجاز کرده ویا حتی
با شرایطی خاص منجر به اندساخ آن میشود ،از کار افتادگی کارگر است .ولهی ایهن نکتهه
باید مورد توجه قرار گیرد که از کار افتادگی تنها زمانی عواقب گدته شده در باال را در پی
خواهد داشت که کارگر را به طور کلی برای انجام کار مورد نظر نامناسب سهازد و پایهان
آن (پایان از کارافتادگی) به طور معقول قابل پیشبینی نباشد .در غیر این صورت ،قرارداد
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به حیات خود ادامه خواهد داد ) .(France Bich, 1990, p132هرچند قانون صراحتاً از ایهن
دوره به عنوان دوران تعلیق نام بهرده ،ولهی شهاید بتهوان گدهت تها زمهان بهبهود کهارگر و
آمادگی او برای ادامه کار ،قرارداد به حالت تعلیق در میآیهد و طهرفین قهادر بهه فسهخ آن
نیستند .این موضوع خود میتواند بیانگر تداوت موجود میان نهاد فسخ یا روشهای پایان
دادن به قرارداد و تعلیق باشد .قانونگذار قصد داشته پایان دادن به قرارداد کهار را زمهانی
مجاز بداند که ادامه آن ممکن نبوده یا دستکم مطلوبیت بسیار کمی بهرای طهرفین داشهته
باشد .در غیر این صورت با تعلیق موقت قرارداد ،میتوان پس از مدتی مجدداً آن را ادامهه
داد و دلیلی برای خاتمه دادن به آن وجود ندارد.

 .3-3مفهوم و مصادیق تعلیق در قانون کار انگلیس
در نظام حقوقی انگلستان هم تعریف تعلیق قرارداد کار تداوت چنهدانی بها نظهام فرانسهه و
ایران ندارد .تعلیق بدون آن که به کهار یهک کهارگر خاتمهه دههد ،انجهام تعههداتش را معلهق
می کند .به عبارت دیگر کارگر در دوران تعلیق همچنان بهعنوان عضوی از کارگاه یا گروه
کارگران تلقی شده ،تنها وقدهای در کهارش ایجهاد میشهود .در ایهن دوران کهارگر حقهوق
تعیین شده خویش را دریافت نمیدارد و تنها ممکن است بعضهی پرداختهها تحهت عنهوان
«پرداختهای دوران تعلیق»  1به او تعلق بگیرد ).(Kumar, 1997, p. 103

در قانون کار این کشور فصلی تحت عنوان «موان کاری ایجاد شده از طرف کارفرما»
وجود دارد که ضمن اعالم مصادیق این موان  ،قهرارداد کهار در طهول ایهن مهدت را معلهق
میداند .برخی از این مصادیق عبارتند از :خرابهی ماشهینآالت و تجهیهزات کارگهاه ،بهروز
مشکل در تأمین مواد اولیه الزم برای کار ،شرایط آب و هوایی نامناسب یا وقهوع حهوادث
1. suspension allowance or subsistence allowance
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طبیعی ،کاهش تولید کارگاه و غیره .در واق در این نظام حقوقی گدته میشود اگهر انجهام
کار چه از نظر فیزیکی و چه قانونی غیرممکن شده یا انجهام آن در آینهده بیفایهده باشهد،
تعهدات طرفین قرارداد کار معلق میشود ،بدون آنکه نیهاز بهه ههیچ اقهدام خاصهی باشهد
) .(Drake, 1969, p. 112یعنی برخالف بعضی موارد مانند فسخ یا اخراش که الزم است از
قبل اخطاری به طرف مقابل داده شهود ،در تعلیهق بهه ههیچ کهدام از ایهن تشهریدات نیهازی
نیست.
 .۴تعلیق قاعدهای خاص یا عام
با کنار هم گذاشتن تمامی مباح ی که در باال ذکر شد شاید در وهله اول این نتیجه حاصهل
شود که تعلیق قاعدهای عمومی نبوده ،تنها در موارد خاص کهاربرد دارد .مهمتهرین دلیلهی
که طرفداران این نظریه بدان استناد میکنند ذکر این قاعده در قهوانین خهاص ماننهد قهانون
کار و شرایط عمومی پیمان است .همانگونه که گدته شد مبحث تعلیق در فصلی از قهانون
کار بررسی شده است .این در حالی است که در قانون مدنی که منب قواعد عمومی اسهت،
ذکری از آن به میان نیامده است.
از طرف دیگر طرفداران این نظریه معتقدند پیشبینی نهاد تعلیق ناشی از شرایط خاص
رابطه کارگری و کارفرمایی بوده است .کارگر که به نسبت کارفرما در مرتبهای ضعیفتر
قرار دارد نمی تواند به موجب قوانین خشک مدنی ،مناف خود را تأمین کنهد .از ایهن رو بهه
حمایت نیازمند است .تعلیق هم در راستای همین حمایت پایهگذاری شهده تها قهرارداد کهار
به راحتی در معرو انحالل یا فسخ قرار نگرفته ،زندگی کهارگر را دچهار مشهکل نکنهد .بهه
همین دلیل ،نیاز به وجود چنین مدهومی در سایر موارد وجود ندارد و از این رو مدههومی
بدی و مختص روابط خاص است.
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ولی به نظر میرسد بعضی استداللهای ذکر شهده خهالی از وجهه و قابهل پاسهخگویی
است .هرچند مدهوم تعلیق به صورت صریح در قانون مدنی و تحت عنوان قواعهد عمهومی
ذکر نشده ولی این موضوع مان از اعمال آن نخواهد بود؛ چرا که میتوان مدهاهیمی دیگهر
را نیز یافت که علیرغم ذکر صریح در قانون ،از فحوای بعضی مهواد بهه دسهت میآینهد و
چون در عمل به مصلحت هستند در دادگاهها مورد رأی واق میشوند .برای م هال تعهدیل
از این دسته است .هرچند شاید از بعضی مهواد از جملهه  2۵۵و  612قهانون مهدنی بتهوان
چنین حقی را دریافت ولی نمیتوان مادهای را یافت کهه صهراحتاً ایهن امهر را پیشبینهی یها
تجویز و شرایط آن را بیان کرده باشد .در هر حال به دلیل فوایدی که بر این امر بار است
در عمل ممکن است دادگاهها آن را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ چنانکه در نظام حقهوقی
انگلیس هم علیرغم اعالم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر عدم وجود دکترینی منسهجم و صهریح
درخصوص تعلیق قرارداد ،بعضی دادگاهها تحت برخهی شهرایط آن را مجهاز میشهمرند
).(Karton, 2009, p873

از طرف دیگر ادعا شده که این نهاد ناشی از شرایط خاص روابهط کهار اسهت .هرچنهد
این امر پذیرفته شده است که طبیعت روابط و قرارداد کار به نوعی منحصر به فهرد اسهت
و قانون کار اصوالً برای حمایت از کارگر وض شهده ولهی حاصهل ایهن نتیجههگیری ایهن
نیست که هر آنچه در این قانون ذکر شده ،خاص و مختص قرارداد است .به عبارت دیگهر
هرچند تعلیق در این قانون با تمام ویژگیهای خاص آن پیشبینی شده ولی ایهن موضهوع
تعلیق را بهعنوان نهادی خاص معرفی نمیکند .چنانچه مشاهده میشهود شهرایط عمهومی
پیمان هم به این موضوع اشاره کرده و همانگونه که گدته شد شرایط تعلیق در این قانون
با قانون کار متداوت است؛ چرا که به موجب این قانون ،دست کارفرما کهه دولهت اسهت و
به ظاهر نسبت به طرف دیگر برتری دارد در معلق کردن تعهدات قراردادی بسیار باز است
و این خالف فلسدهای است که در تعلیق درش شده در قانون کار ذکر شد.
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مطالعه تطبیقی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه و انگلیس هم نشهان میدههد هرچنهد
در قوانین مدنی آنها نیز سخن صریحی از تعلیق به میان نیامده ،ولهی مهوارد پراکنهده در
دکترین آنها وجود این نهاد را در عمل تأیید میکند .برای م ال در فرانسه مهورد پهذیرش
است که وجود مان موقت در راه اجرای تعهد ،از اسباب بطالن یها اندسهاخ نبهوده ،مجهالی
برای بروز تعلیق است (شهیدی ،13۱6 ،ص .)130این موضوع زمانی آشکارتر میشود که
مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی مدهوم تعلیق را مورد بازشناسی قرار میدهند .بهرای
م ال بند سوم ماده  ۵3کنوانسیون بی بینالمللی  13۱0از جمله این موارد است .ایهن مهاده
که درخصوص بروز مان در راه اجرای قرارداد بی و عدم مسهوولیت متعههد در قبهال آن
است در بند سوم خود خاطر نشان میکند کهه« :اسهت نای مقهرر در ایهن اصهل در جریهان
دورهای که مان به قوت خود باقی است مجری خواهد بود» .ایهن عبهارت بیهان دیگهری از
تعلیق قرا رداد است چرا که عدم مسوولیت یا معافیت متعهد را تنهها در دوران وجهود مهان
محقق میداند و گویا پس از آن توق ادامه انجام تعهد را از او دارد .همچنین مهاده  ۵1ایهن
کنوانسیون با به کارگیری صریح واژه تعلیق ،این حق را برای طرفین بهه رسهمیت شهناخته
است .بیان این ماده بدین شیوه است که هرگونه نقض جزلی تعهد یا عدم امکهان انجهام آن
منجر به تعلیق نمیشود بلکه نقض به وجود آمده بایهد عمهده باشهد تها طهرفین را بهه ایهن
راهحل رهنمهون سهازد (انهدرز ،13۱3 ،ص .)13از طهرف دیگهر هرچنهد بعضهی نظامههای
حقهوقی سهعی در محهدود کهردن مههوارد اسهتداده از تعلیهق داشهته ،آن را تنهها در فههرو
ورشکستگی یا فرضی که طرف مقابل صراحتاً به عدم اجرای تعهد از ناحیهه خهود اذعهان
کند ،ممکن میدانند ،ولی رویه کنوانسیون بیه بینالمللهی اینگونهه نبهوده و حهق تعلیهق را
محدود به موارد فوق نکرده است (باقرزاده ،نوری یوشانلویی ،13۱3 ،ص.)13
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در اصهول اروپههایی حقهوق قراردادههها نیهز عبههارتی مشهابه آنچههه در کنوانسهیون بیه
بین المللی آمده ،ذکر شده است .در این سلسهه اصهول بهروز مهان در اجهرای قهرارداد تها
زمانی باعث معافیت متعهد از اجرای تعهد است که مان بهاقی باشهد .بهه عبهارت دیگهر در
صورت بروز مان  ،ابتدا تعهد متعهد به حالهت تعلیهق در میآیهد و پهس از رفه آن از سهر
گرفته میشود.
عالوه بر این موارد ،در نمونه قراردادهای فیدیک هم بحث تعلیق پیشبینی شهده اسهت.
در ماده  ۱.۱کتاب نقرهای فیدیک که در مورد قراردادهای طراحی ،تأمین تجهیزات و اجهرا
است این حق به کارفرما داده شده که در هر زمان قهرارداد را بهه حالهت تعلیهق درآورد و
آن را به پیمانکار اعالم دارد .از ویژگیهای تعلیق مذکور در این کتاب یکی منحصر بهودن
آن به کارفرما و دیگری عدم داشتن مدت زمان خاص است .به عبارت دیگر در این قهوانین
مدت تعلیق ذکر نشده بلکه تنها به پیمانکار این اجازه داده شده که اگر این مدت از  ۱۴روز
بیش تر شد در صورت عدم موافقت کارفرما بر ادامه قرارداد ،آن را فسهخ کنهد .عهالوه بهر
این ذکر علت تعلیق از ناحیه کارفرما الزم نبهوده ،او اختیهار آگاهسهازی پیمانکهار از آن را
دارد.
نکته دیگر اینکه مصادیق ذکر شده در قانون کار ذیل عنوان تعلیق ،احصایی نیسهتند و
میتوان مواردی دیگر نیز بر آنها افزود (عراقهی ،1333 ،ص .)26۱ایهن خهود نشهاندهنده
این موضوع است که قانون کار در بیان قاعهدهای کهامالً چارچوبمنهد و غیرقابهل انطهاف
نبوده ،با اراله معیارهای کلی در آن خصوص ،یافتن تمامی مصادیق را بهه عههده مخاطهب
گذاشته است.
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از همه مهمتر ،اصل لزوم و قداست قراردادها تا حد زیادی مورد قبول تمامی نظامهای
حقوقی است (صادقی مقدم،13۵3 ،ص 1.)61اصل ،لزوم قراردادها است و در موارد تردید
باید بدان متمسک شد .طرفین به دلیل مناف خهود داخهل در یهک رابطهه قهراردادی شهده و
مایل نیستند با کوچکترین مشکل به وجود آمده این رابطه منحل شود .بنابراین در بعضی
شرایط از جمله فورسماژور به مصلحت طرفین نیست که قرارداد در بهادی امهر فسهخ یها
مندسخ گردد.
از آنجا که صحبت از فورسماژور یا قوه قهاهره پهیش آمهد الزم اسهت بهه ایهن نکتهه
اشاره شود که همین بحث مجرایی است کهه در عرصهه اثبهات وجهود نههاد تعلیهق بسهیار
کارگشا است .همانگونه که پیشتر نیز بیان شهد اصهوالً امتنهاع دالمهی انجهام تعههدات در
نتیجه فورسماژور یا زمانی که بهر انجهام متعاقهب آنهها دیگهر فایهدهای متصهور نیسهت
میتواند مجالی برای فسخ قرارداد باشهد (سهلیمی ،13۱۴ ،ص .)3۵در حقهوق انگلهیس ههم
عدم امکان اجرای قرارداد در صورت مطلق بودن و انتدای انجهام کلهی قهرارداد منجهر بهه
انحالل میشود (حاتمی ،رودیجانی ،13۱۵ ،ص .)۵0به نظر میرسد ایهن مسهأله در حقهوق
ایران هم پذیرفته شده که قوه قاهره اگر مانعی موقتی بر راه اجرای قهرارداد ایجهاد کنهد و
آن را غیر ممکن نسازد باعث تعلیق تعهدات طهرفین میشهود (فهرحزادی ،13۱1 ،ص-133
 .)13۴البته باید به این نکته توجه کرد که تعلیق زمانی امکانپذیر است که بر اجهرای تعههد
پس از پایان تعلیق فایدهای مترتب باشد .یکی از بارزترین مصادیق این فایده درخصهوص
زمان اجرای تعهد دیده میشود .میدانیم که به طور معمول اجهل در تعههد جنبهه فرعهی و
عرضی دارد و خود به همراه اجرای تعهد وحدت مطلوب ندارد .بنابراین اگر از آن اجل هم
عدول شود باز هم اجرای تعهد مطلوبیت دارد و میتوان متعهد را به ایدای آن اجبار کهرد.
1. pactasuntservanda
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مانند زمانی که معماری تعهد به ساخت منزلی تا پایان مهرماه کهرده ،ولهی بنها بهه دالیلهی
انجام این کار تا آن زمان ممکن نمیشود .ولی گاهی اوقهات اجهرای تعههد تنهها در زمهانی
خاص مطلوب است و بر انجام مهؤخر آن فایهدهای مترتهب نیسهت ،ماننهد تهیهه غهذا بهرای
مهمانی خاص (کاتوزیان )201 ،13۱3 ،در این فرو اگر تعهد به آماده کردن غهذا در اجهل
مشخص شده صورت نپذیرد ،اجرای متعاقب آن فایهدهای بهرای متعهدٌلهه نخواههد داشهت.
تعلیق قرارداد هم تنها در تعهدات دسته نخست وجهود دارد چهرا کهه پهس از پایهان تعلیهق،
همچنان انجام تعهد برای متعهدٌله از مطلوبیت برخوردار است ،در حالی که در دسهته دوم
این مطلوبیت منتدی است.
چنانچه در شرایط اساسی موضوع معامله هم گدته میشهود نهاتوانی در تسهلیم آن در
صورتی منجر به بطالن معامله میشود که دالمهی باشهد (کاتوزیهان ،13۱۱ ،ش ،2ص.)201
ولی اگر غیرمقدور بودن تسلیم موقت و عرفاً قابل مسامحه باشد ،از موارد بطهالن نیسهت
(شهیدی ،13۱1 ،ص.)233
از مجموع موارد فوق میتوان به این نتیجه رسید که هرچنهد تعلیهق بههعنوان قاعهدهای
صریح در نظام حقوقی ما پیشبینی نشده و قواعد آن ذکر نگشتهاند ،با این حهال بها توجهه
به بعضی م الهای ضمنی که این راهحل را مطرح کردهاند و به دلیل منافعی که استداده از
آن برای طرفین قرارداد دارد ،به نظر میرسد به معنای دقیق کلمه قاعدهای خهاص حقهوق
کار یا شاخه های دیگر نبوده ،استداده از آن در عمل ممکن ویا حتی راهگشا است.

 .۵نتیجه
هرچند در قانون مدنی ایران ذکهر صهریحی از تعلیهق قهرارداد بهه میهان نیامهده و فسهخ،
اندساخ و بطالن بهعنوان راهحلهای موجود برای رف موان موجهود بهر سهر راه قهرارداد
پیشبینی شدهاند ،با کمی دقت میتوان مصادیقی را یافت که قرارداد عمالً به حالهت تعلیهق
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درمیآید .برای م ال در صورت بروز عیب در مورد اجهاره ،عقهد تنهها زمهانی قابهل فسهخ
است که عیب مزبور قابل رف نباشد .بنابراین اگر عیب قابهل رفه باشهد و مهوجر در ایهن
راستا گام بردارد ،قرارداد تا زمان رف عیب عمهالً معلهق میشهود و مسهتأجر موظهف بهه
پرداخت مالاالجاره نیست .شبیه این موضوع در بحث قوه قهاهره نیهز وجهود دارد .بهروز
این گونه حوادث تنها زمانی که به صورت دالم و غیرقابل رف باشد ،ادامه قرارداد را بهرای
مدتی نامعلوم غیرممکن سازد ،ویا بر اجرای قرارداد پس از آن فایدهای مترتب نباشد ،حق
فسخ به طرفین اعطا میکند .در غیر این صورت مجوزی برای خاتمه دادن بهه قهرارداد در
قوانین مشاهده نمی شود .همین موضوع در دکترین فرانسه و انگلیس هم مشاهده میشود
و در صورت عدم بروز موارد فوق ،تعلیق قرارداد محقق میگردد.
با توجه به اصهل لهزوم قراردادهها بایهد حتیاالمکهان از مهوارد فسهخ یها بطهالن آنهها
جلوگیری کرد و در صورت تردید ،باید حکم به بقای آنها داد .در نتیجه در صورت تعهذر
موقت انجام تعهدات میتوان با برگزیدن نهاد تعلیق در این راستا گام برداشت .همچنین بها
توجه به مصادیق موجود در قوانین عام ایران ،فرانسهه و انگلهیس و بها عنایهت بهه اینکهه
خاتمه یافتن قرارداد تنها به ضرر قشر کارگر نیست ،میتهوان قاعهده تعلیهق را بهه مهوارد
مشابه نیز سرایت داد .در واق افراد بها ههدف رفه نیازههای خهود وارد رابطهه قهراردادی
میشوند و خاتمه دادن به آن به ههر بهانهه ،تأمینکننهده منهاف آنهان نیسهت .لهذا خهالی از
اشکال است که بروز موان موقت را نهتنها درخصوص قرارداد کار بلکه در مهورد تمهامی
قراردادها ،باعث تعلیق بدانیم ،نه فسخ یها اندسهاخ .بهه عبهارت دیگهر قهرارداد کهار در ایهن
خصوص واجد وصف ویژهای نیست که عامل تمایز آن از سایر قراردادهها باشهد و بحهث
تعلیق را تنها بدان اختصاص دهد.

30

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوره ،12شماره  ،1تابستان 2931

بنابراین به نظر میرسد تعلیق نهادی مختص حقهوق کهار نیسهت هرچنهد قهانون مهدنی
صراحتاً از آن نامی نبرده است .شاید برای رف این خأل بهتر میبود قانونگذار در مهوادی
از جمله  ۴۵۱و  12۵و نیز در بحث فورسماژور که به طور غیرمستقیم به تعلیهق قهرارداد
اشاره میکنند ،این واژه را به کار میبرد تا راه برای استناد دکترین و رویه قضهایی بهدان
هموارتر شود.

 .6منابع
الف .کتب فارسی
 .1اسماعیلی هریسی ،ابراهیم ،مبانی حقوقی پیمان ،تهران ،انتشارات جنگل-جاودانه،
.1332
 .2باقری تبار ،کارا ،بررسی ماهیت تعلیق در قرارداد کار ،تهران ،عصر اندیشه.13۱3 ،
 .3جعدری لنگرودی ،محمد جعدر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ش ،2چ ،۴تهران ،گنج
دانش.13۱۱ ،۴
 .۴رفیعی ،احمد ،حقوق کار ،تهران ،انتشارات نگاه بینه.1332 ،
 .1شهیدی ،مهدی ،،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ ،1تهران ،انتشارات مجد.13۱1 ،
 .6شهیدی ،مهدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،چ ، 3تهران ،مجم علمی و فرهنگی مجد،
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