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یاد نمود که اتفاق افتاده و آثار و ااناو یک نهاد را تحت تأثدر قرار ایدانج در ایت ادان قرارداد
ندز به عنوان ااری ایتنابنااذیر در عرصة ایتماعی امواره با ریسکاایی روبرو بوده که ان ر به
اوفقدت یا شکست آن ایشنه استج در واقع قرارداد وسدلة توصدص ریسک و تعریف کنننج
اسئولدتااستج توصدص ریسک در ار قراردادال ازینهال کاانال کدفدتال تأشدر و سایر ادعااا را
تحت تأثدر قرار ایدان به نوری که توصدص نادرست ریسک قراردادیال ایتوانن عاال اصلی
اشایرا

به شمار رودج اغله در ایرای قرارداد ریسکاا دست کم گرفته شنه و به بو اایی

که دان ال انابع و ظرفدت کافی برای انیریت آن ویود نناردال توصدص داده ایشود که در
نتد هال افزای

ازینهاا و تأشدر در ایرای قرارداد را به دنیا شواان داشت.

اس ایتوان گفت شناسایی ریسک و توصدص آن دو فاکتور قنرتمنن در تصمدما انیریت
قرارداد استج اتأسفانه در بسداری اک قرارداداا افاد قرارداد نمیتوانن به وضوح حاوی شرح و
توصدص ریسک باشن و لذا تفسدر اتعند اک اوادال ایرای آن را در عمل اشکل ایساکدج ایت
تناقض در تفسدر گاه به علت ویود اواد ایهم و ناکافی و گاه به علت اشتالو بندادی در ت ربدا
است و به امدت دلدل اشایرا

کیادی در نتد ة توصدص ناصحدح ریسک بدت عواال درگدر به

ویود ایآینج
ضروری است که امة ریسکااال قیل اک انعقاد قرارداد شناسایی و سپس بدت نرفدت قرارداد
تقسدم گردنن تا نرفدت بتواننن به ارکیابی اداان ریسکاای بالقوه قیل اک عقن قرارداد بپرداکنن و
ریسک اا را در آنالدز ازینة نهایی و در نتد ه قدمت ادشنهادی دشالت داننج ااا سؤا اساسی
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

آن است که آیا ایتوان قراردادی بنون ریسک انعقن نمود یا آنکه در یهت کاا

ریسک

گاای اثیت برداشت؛ کیرا گاه ایرای یک قرارداد چنان ازینهبر ایشود که اک انظر اقتصادیال
نقض تنها گزینة کارآان شواان بودج اک ایت رو انو اک ایت تحقدتال شناسایی افهوم ریسک در
قرارداد و روشاای کاا

آن است به نوری که بتوان یک چارچوب کاربردی برای تقسدم

صحدح ریسک شناشت تا اسئولدت نرفدت قرارداد اانع اک ایرای صحدح آن نیرددج

معنای ریسک
فعالدت اای بشری امواره دربردارننج دریاتی اک ریسک بوده که ار چنن در ظاار افهوم روشنی
را به ذات اتیادر ایکننال ااا با تویه به اوارد استفادهاش در حوکهاای اوتلف تعیدرا اتفاوتی اک
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آن تعیدر ایکنننج کارفراایان و سراایه گذاران اروژه ریسک را با افهوم اقتصادی و االی آنال

مقاله

آن ارائه شنه استج به نور اثا اهننسان نراح و ادمانکاران ریسک را بدشتر اک ویه فنی و فناوری
کارشناسان احدط کیست افهوم کیست -احدطی ریسک و کارشناسان بدمه ندز افهوم ایمنی آن را
در نظر ایگدرننج ااا امة ایت تعابدر به یک اعنای کلی ایان اان که در ادبدا االی به وضوح بر
آن تکده شنه استج
واژه نااه انیریت االیال ریسک را به وضعدتی تریمه کرده که در آن وقوع ادشااناای
احتمالی است و اهمتریت انیع آن را عنم انمدنان دربارج وضعدت اقتصادی آیننه ایدانن
( )Abrol 2003: 892-893ج واژه نااه آکسفورد ندز ریسک را به ااکان وقوع ادشاانی کیانیار در آیننه
تریمه ایکنن () Hornboy2005:1313ج دراصطالح ادبی ندز واژج ریسک بر احتما شطر یا ضرر آیننه
دملت ایکنن (عمدن)432:1371ج

در تعریفی دییرال ریسک ناشی اک احتما وقوع بد

اک یک نتد ه و عنم اشوص بودن نتد ة

نهایی اعم اک سود یا کیان استج به عیارتی ریسک را ایتوان تغددراذیری یا بیثیاتی نتایج
غدرانتظره تعریف نمود که اعمومً اک نریت انناکهگدری انحراو اعدار نتایج تاریوی احاسیه
ایشودج در ایت تعریفال ریسک کاانی اعنا اییابن که ااکان سن

انتواب اطلوب اک ادان آنها امکت باشن()Iqbal 2005:32ج در ایت اعنا ندز عنم

انمدنان اک وقوع نتایج اثیت یا انفی یزوی گریزنااذیر اک ریسک به شمار ایآینج
در واقع عنم انمدنان یکی اک اهمتریت اشوصهاای تشکدل داننج ریسک در رابطه با نتایج
حاصل اک یک عمل است و امواره ایت ااکان ویود دارد که حناقل یکی اک نتایج احتمل
نااطلوب باشنج به عیار دییر با استعما ایت لغت به نور ضمنی اشاره بر نااعلوم بودن و غدر قابل
اد بدنی بودن نتایج آتی داریم؛ لذا ایتوان گفتال عنم انمدنان اک نتایج یک عمل و قرار گرفتت
در اعرض ایت نااعلوایاا اک اهمتریت اؤلفهاای تشکدل داننج انواع ریسک استج به امدت علت
کاانی که اک توانایی بدشتری در اد بدنی آیننه برشوردار استدمال با ریسک کمتری اوایه ایشویم
و یا بالعکس با کاسته شنن توانایی اا در اد بدنی آیننهال ریسک برای اا بدشتر ایشود
(اظلوای)2: 1386ج

ریسک گاه اتممت سود و کیان آیننه به صور

توأاان و گاه صرفاً دربردارننج ضرر استج

بنیت اعنی که یک وضعدت ام فرصت سودآوری و ام ااکان بالقوج کیان را فراام ایآورد و

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

فراام بوده و گزین

سودال انافع و کیان توأاان
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انحراو در ار دو یهت اثیت و انفی بروک ایکننج در ایت نوع ریسک شما ایتواندن یک
سودآوری تحقت یافته یا بهیودی در روا شرایط نسیت به وضع اویود داشته باشدن و به نور
امزاان ندز ااکان بالقوج بنتر شنن شرایط نسیت به وضع اویود را ت ربه کندنج قمار باکی یک
نمونه اک ایت ریسک استج ریسکاای ناشی اک سراایه گذاری و باکدای ندز نمونهای دییر اک آن
ای باشننج در ایت دو اثا احتما به دست آوردن او بدشتر در اقابل انتظار اک دست دادنال اورد
ارکیابی قرار ای گدرد و اک آن ا که انو اصلی افزای

ثرو

ریسک را به انظور فراام ساشتت یک فرصت سودآورانه افزای

استال تمایل به سراایهگذاری در
ایدان

(William and Heins:152-

)156ج

گاه ندز انحراو بدت واقعدت و انتظار فقط ایتوانن اتممت کیان باشنج چندت انحرافی فقط ینیه
انفی داشته و حاصلی یز کیان به دنیا نوواان داشتج به عیارتی در ایت نوع ریسک فقط یک
ااکان بالقوه کیان ویود داشته و ادچ فرصتی برای بهیود شرایط ندستج فرض کندن که شما نیران
احافظت اک اشداء با ارکشی باشدن که در شانه نیهناری ایشوننج انو اصلی شما در ایت اثا ال
انمدنان اک عنم دستیرد به اشداء اویود در انز بنون انالع و ایاکه اک یانه شماستج بعن اک
بررسی ادزان کدفدت ااندت اشداءال ااکان دارد که شما تصمدم به نصه یک سدستم ااندتی در
انزلتان به انظور یلوگدری اک ورود دکد و سرقت اشداء بیدرینج تویه کندن که انو در ایت اثا ال
نیت تعریفال تنها تمرکز ریسک بر روی احنودج ااکان بالقوه کیان استج در اکثر شرایط اناسهال
شما تنها آنچه را که ام اکنون االک آن استدنال احافظت ایکندن و ادچ ااکان بالقوهای برای
سودآوری

ویود ننارد()William and Heins: 156-162ج

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

جایگاه ریسک در اسالم
در االده اسالم ریسک اامدت شاصی را به شود اشتصاص داده است تا آن ا که اک انظر اسالم
اصل «درآان بدشتر در گرو تحمل ریسک بدشتر است»ال به عنوان یکی اک اصو اذیرفته شنه علم
انیریت االی شناشته ای شودج ویود آیا

اتعند قرآن که به صور

استقدم و غدر استقدم بر

ویود وضعدت عنم انمدنان در کوش اا و تصمدماای انسان صحه گذاشته و تصمدمگدری وی را
در ایت وضعدت یایز ایشماردال تأیدنی بر اوضوع گفته شنه ایباشنج اک یمله آیا
 53سوره ن م که ناظر به کوش اای انسان برای ااور آشر

39ال  40و

است ااا با ایت حا چون بر اساس
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و چندت برداشت نمود که لزوااً تمام کوش اای انسان در وضعدت انمدنان کاال ندستنن؛ به ایت
صور

که وی ااداش یا کیان نتد ه کوش

مقاله

حکم اسلم عقلی استال ایتوان نتد ه آن را تعمدم داد و کوش اای دندا را ندز اشمو آن دانست
شود را امواره در االهای اک یهل و ابهام ایبدنن و

در امدت فمای عنم انمدنان ندز تصمدم ایگدرد(اکارم شدراکی)553:1374ج اک دییر آیهاایی که بر
تصمدمگدری در وضعدت عنم انمدنان دملت دارننال آیهاایی است که دربردارننه افهوم توکل
استج گویی قرآن کریم با اطرح کردن توکل ایشواان به انسان امت اماعف بنان و بفهمانن
که دستدابی به نتد ه اطلوب فقط در گرو کوش
شناونن و ااناداای

وی ندست بلکه عاالاای دییری ااننن شواست

در حصو آن دشدل استج واژه غده در آیه  7سوره اعراو ندز که شاین

اقصود اا در آن بدشتر ات لی گرددال دملت بر عنم آگاای و انمدنان نسیت به وضعدت آیننه
سود یا کاا

داردج به ایت اعنا که ار آنچه اک افزای

کیان بدان ایشود امیی بر اساس اد بدنی

و اد گویی ایتنی بر اعلواا ایمالی تصمدمگدرننه استج
اک سوی دییر قواعنی چون دو قاعنه فقهی اعروو «الوراج بالممان» و «ات له الغنم فعلده
الغرم» بر اینای ریسک استوار شنه استج اک دو قاعنه فقهی اذکور چندت برداشت ایشود که
باکده حاصل اک دارایی  -به صور

ذاتی -با ادزان اسئولدت اذیری در قیا کیان احتمالی آن

اسئولدتاذیری در قیا کیانال حرام و انتقا ریسک بنیت صور

انع و اشارکت در ریسک

تشویت شنه است(حیده احمن)170:1387ج

در ایت دینگاه انظور اک باکدهال «باکده اورد انتظار» یا به عیارتی نرخ باکدای است که
سراایهگذار احتما وقوع آن را ایدان و احاسیهاش براینای تابع احتما صور

ایگدرد؛ چرا

که ارکش ار سراایهگذاری برابر با ادزان یریاناای نقنی آتی آن سراایهگذاری است و برای
احاسیه ارکش فعلی عاینا آتی ناگزیر اک احاسیه احتمام ایباشدمج احتمالی که صرفاً بر اساس
ریسک افدن اورد اذیرش در االده اسالم انطیت با اعداراای عقلی است(حیده احمن)192:1387ج

در اسالم ریسک افدن یا ریسک قابل تحمل به ریسکی انالق ایشود که تحمل آن نزد عقال
اسننینه شمرده ایشودج به عیار دییر ادااناای اذیرش ریسک افدن ال ادااناایی ارکشمنن برای
فرد اذیرننه آن استج در حالی که ادااناای ریسک غدر افدن یا غدر قابل تحمل نه تنها ارکشمنن
ندست که عیث و بدهوده ندز تلقی ایگرددج به نور اثا ال ورکش ااری اسننینه است و اک آن ا که

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

دارایی در ارتیاط ایباشنج بر ایت اینا یناساکی حت بهرهبرداری اک باکدهال بنون اشارکت و
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انو ورکشکار حفظ سالات و تننرستی استال اگرچه در راه ان ام ورکش ریسک ام اتحمل
ایشودال تحمل ایت ریسک ااری اسننینه استج ااا در تعنادی باکیاای بدهودج رایجال امچون
گاوباکی ارچنن نرو ااننن ورکش یان شود را به شطر ایانناکد ااا تحمل چندت اوانرهای به
ادچ ویه اسننینه ندست(اصیاحی اقنم و صفری )122-123:1388ج

اک آنچه گفته شن ایتوان نتد ه گرفت که یستاری در آاوکهاای اسالای ااننن آیا قرآنی و
استناد به قواعن و سدرج عقال اا را به اصل اذیرش ریسک در اسالم رانمون کرده و تصمدمگدری
در وضعدت عنم انمدنان و تحمل ریسک و اک یمله ریسک االی را اورد تأیدن قرار ایدانج

تفاوت ریسک و غرر
ایداندم که ویود دریاتی اک ریسک در ایادم اقتصادی و اعااال روکارج یااعه ااری نیدعی
است که ایانی عقلی ندز ویود آن را تأیدن کردهانن؛ ااا اذیرش ریسک در امالک اسالای با
چال اایی اوایه است که امکت است بطالن یک قرارداد را به دنیا داشته باشنج اک یمله ایت
اشکام شیهه ویود غرر در قرارداداای امراه با ریسک استج بنابرایت به انظور حل ایت اشکا
سعی ای شود تا با تعریف و بررسی اعنا و دملت ایت قاعنه فقهیال گستردگی و احنوده آن را
تعددت و تفاو اای اویود را اشوص نمایدمج در ایت ادان بدان نظرا

ااام شمدنی در شصوص

غرر و رویکرد ایشان با انو شناشت تمایز غرر و ریسکال شالی اک لطف نوواان بودج تویه به
ایت تمایزا ای توانن راه را برای نراحی اعااال

و ابزاراای االی ینین در باکاراای سراایه باک

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

کرده و احققان اسالای را در عرصهاای نوظهور یاری رساننج
معنای غرر و سند آن
بهرهاننی فقها اک قاعنه غرور اک دیر کاان در کته فقهی اطرح بودهال ار چنن اشتالواای یزئی
در احنوده آن و برشی اک اصادیت ویود داشته استج شدخ نوسی نوستدت کسی است که در
کتاب المبسوط فی فقه االماميه در ابواب اوتلف اک یمله غصهال عاریهال نکاح به ایت قاعنه عمل
کرده استج وی در استنم برای غصه چندت ایگوین« :منه غره؛ یعنی به ایت دلدل که او دییری
را اغرور کرده است» (احقت داااد )163:1376بیتردین انرک اصلی وی در کاربرد قاعنه نفی غررال
حنیث اعروو «نهی النیی عت بدع الغرر» است که ظاار فقهای شدعه برای استنم قاعنه به اتفاق
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شرین و فروش» اک شدخ انصاری نقل ایکنن که ظاار فقدهان شدعه بر آننن که ایماعاً برای استنم
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به روایت اذکور تمسک اییوینن؛ ااام شمدنی ندز در بحث «اعتیار قنر

بر تحویل عوضدت در

قاعنه به ایت روایت استناد ایکننن (ااام شمدنی 1421ج)325-326 :3ج ااا به امان انناکه که اسأله سنن
قاعنه روشت استال اسأله اعنای آن ادچدنه استج
غرر واژهای عربی با اسم اصنر «غراره» ایباشن که در لغت به اعنای بانلال شنعه و ندرنگ
آانه استج آیه «و اَا الْحَداةُ النُّنْدا إِمَّ اَتاعُ الْغُرُور» (آ عمران )185:ندز بر امدت اعنا دملت ایکننج در
فرانگ لغا فارسی ندز عالوه بر اعانی اذکور به «ااری که اورد تعهن و انمدنان نیاشن» یا «ااری
که ظااری فرییننه و باننی ا هو دارد»ال تعریف شنه است (اادنی فرد)245:1385ج ااام شمدنی در
کتاب البيع به نقل اک مجمعال قاموس و صحاح چندت نیاشتهانن که تنلدس عیار

است اک اوشاندنن

عده کام اک اشتری و غرور به اعنای شنعه و گو کدن و اوفی کردن عده کامستججج و
تصریح کردهانن که غرور و شنعه و تنلدس عرفاً و لغتاً یکساننن (ااام شمدنی 1421ج)452-453: 2ج
امانیونه که یعفری لنیرودی در کتاب ترمينولوژي حقوق شوی

آورده است« :عناصر غرر

عیارتنن اک الف :یهل؛ ب :احتما حصو ضرر اک ناحده یهل» (یعفری لنیرودی )457:1342ج ااام
شمدنی ندز به دشالت یهل در غرر باور داشته استج ایشان در ذیل بحث فمولیال در شصوص حت
چهارگانه و ترسدم یهل اشتری و علم فمو یا بالعکسال یهل ار دو یا علم ار دو صرفاً قسم
نوست را اشمو قاعنه غرر دانسته و به اشتری حت ریوع به غار را ایدان؛ کیرا اعتقن است تنها
امان شنعه و ندرنیی که شوص غار با ویود یهل اغرور بهکار برده سیه استحقاق وی در
دریافت شسارا

شواان شن اشروط بر آنکه شسارا

وارده صرفاً اک ناحدة اغرور اد

باشنج ایشان ادرااون دینگاه فقها که شوصال اطلقاً ضاات است  -شواه شسار
ای فرااین که ایت انالق قابل قیو ندست و با دینگاه اا انافا

آانه

صنق کنن یا نه-

دارد؛ کیرا بحث اک حصو انافع

ندستج سوت اک ایت است که اگر شسارتی به نرو وارد نشنهال دلدلی برای ریوع به غار ندست (ااام
شمدنی1421ج)444-449 :2ج

با ویود تفاو اای ظااری در اعنای لغوی و فقهی واژه غرر و درک سونان ااام در ایت
اوضوع ایتواندم به وحن

نظر در شصوص شرایط غرر نایل شنه و دینگاه یمعی فقها و

بامشص ایشان را در ایت شصوص بدان داریم:

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

ریوع اشتری به فمو در اورد ارداشت اصل ثمت و غرااتاا به االک با شمردن اقسام

(س)
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 1ج در قاعنه غررال اعدار اساسی فریه و تنلدس دییری اعم اک قو و فعل است به ار نریت که
واقع شود؛ به نحوی که تقصدر اغرور کنننه سیه یهل دییری در اثر وارونه یلوه دادن واقع یا
انهان نمودن حقدقت شودج
2ج کیان دینه یاال به واقع باشن؛ چرا که غرور نه در لغت و نه بر حسه عرو بر شوص عالم
صادق ندستج ااا در ایت اورد که غار باین عالم باشن یا در صور یهالت وی باک ام غرور احقت
ایشود یا شدر اشتالو ویود داردج
3ج تحقت شسار

و کیان در غرر شرنی اساسی استج اگر ضرری ویود نناشته باشنال دییر

بحث سالیه به انتفاع اوضوع شواان بودج
 4ج تقصدر اغرور کنننه سیه ورود کیان باشنج به عیارتی بدت کار اغرور کنننه و کیان ناشی اک
اننار نادرست اغرور رابطه علدت ویود داشته باشنج والّا ضمان و ریوع به قاعنه ویهی نوواان
داشت؛ چون اغرور ضرری ننینه استج
معیار تشخیص غرر
نکته اساسی در رابطه با قاعنج اورد بحث اسئله یاییاه عرو در تیددت غرر استج به عیار دییر
نیاین در تشودص غرر دقتاای عقلی اورد تویه قرار گدردج چرا که به دقت عقلیال شاین اعاالهای
ادنا نشود که اک تمام یها انالعا کاال داشته و ادچ شطری در آن ویود نناشته باشنج بنابرایت
آنچه االک تشودص ویود غرر ایباشنال عرو استج در واقع اگر شطر اویود در اعااله به
انناکه ای باشن که عرو حتی در صور تشودصال آن را قابل تویه ننانسته و به آن اامدت ننانال
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

در ایت صور ال چندت شطری نمیتوانن غرر به حساب آانه و به صحت اعااله آسده برسانن؛ ااا
در اقابل اگر شطر به انناکه ای باشن که عرو در صور

تشودص آن را با اامدت به حساب

آورده و به فکر رفع آن بدفتنال آنیاه چندت شطری غرر بوده و اویه بطالن اعااله ایشود
(اوسویان )129:1389ج ااام ندز در استناد به قاعنه نفی غرر اعتقن است که اعلوادت عرفی برای نفی
غرر کفایت ایکنن اگر چه علم به تمام یها

تعلت نیرفته باشن (علدنوست)101:1382ج

رابطه ریسک و غرر
با تویه به آنچه تاکنون در تعریف ریسک و غرر گفته شنال شاین بتوان رابطة ادان ایت دو را عموم
و شصوص اطلت دانست؛ بنیت اعنی که ار غرری یک ریسک است ااا ار ریسکال غرر ندست و
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غرر ای باشننج به امدت شانر است که ریسک اک انظر اسالم به دو دسته ریسک قابل تحمل و

مقاله

تنها گروه شاصی اک ریسکاای اقتصادی به دلدل ویود نقص یا اشکلی قابل تویه در قراردادال
ریسک غدر قابل تحمل تقسدم ایشود؛ اورد اشدر با ایانی اسالای ساکگاری نناشته و به تعیدر
دییر عرو ایت اعااال را غرری ایداننج ار چنن ااام به نور استقدم به تحلدل ریسک و اذیرش
ادزان آن اشارهای نکردهاننال ااا با تویه به اعدار ایشان در عرفی دانستت غرر و ویه تمایز آن با
ریسک قابل تحمل ایتوان گفت ریسک غدر غرری ریسکی است که واین شرایط ذیل باشن:
 .1غیر قابل اجتناب بودن ریسک

شرط او بدان ایدارد که ارکش افزوده بنون اذیرش ریسک کیان یا شکستال ااکانپذیر نمیباشنج
ایداندم که ارکش ار تصمدم اقتصادی اصومً به دلدل اوانرهآادز بودن آن ندستال بلکه به واسطة
ثروتی که شلت و ارکش افزودهای که تولدن ایکننال تعددت ایگردد و چنانچه ارکش افزودهای
نیاشن تناعی کنننه افهوم شرطبننی شواان بود که نااشروع و غرری استج اذیرش ریسک ندز
اساساً در چندت شرایطی اورد تشویت قرار ایگدرد()Al-Suwailem 2006:238ج نیت نظر آلت گرینسپت
« تمایل به اذیرش ریسک برای رشن اقتصادی باکار آکاد ضروری استج اگر امه اسانناککنننگان
کسه وکار ویود نمیداشت» ()Khan and H 2001:45ج بنابرایت ریسک به نور نیدعی اک فعالدتاای
اقتصادی ینایینااذیر استج یناساکی اصنوعی ریسک در واقع سیه ای اد ریسک بدشتر و
بیثیاتی اقتصادی ایشودج
 .2آشکار بودن ریسک

بنابر آنچه اک انلو روایا

و اظهارا

فقها در باب روایت نفی غرر برایآینال صنق عنوان غرر

در یایی است که یهل یکی اک نرفدت اعااله در اورد اتعلت شاصی اک اعااله باعث ای اد نقصان
بر اا وی یا نرو اقابل شود؛ در حالی که در شصوص ریسک و صنق عنوان آنال ادچیاه احل
اناقشهال یهل نرفدت در اورد اوضوعی شفاو که علتی اک علل آن را اک دین نرفدت اعااله انهان
داشتهال نمیباشنج به امدت یهت است که در بحث انیریت ریسک یکی اک رااکاراای کاا
آنال کاا

انالعا

نااتقارن است و ایت نکته ایتوانن دربردارننج ایت حقدقت باشن که تالش

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

و واسطهاای االی آنها فقط در داراییاای بنون ریسک سراایهگذاری ایکردننال اتانسدل رشن

(س)
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اوش داننگان ریسک در واقع انتقا آن اقنار درصن اک احتما اورد توقعی است که آنها
اد بدنی ایکننن که در صور

ادااه رونن یاری اقتصاد به سین دارایدشان نقصان وارد شواان

کرد که شود اثیا گر انهان نیودن ریسک در اعااال

است ()Khan and H 2001: 67ج

 .3غیر عمدی بودن ریسک

انو یک فعالدت اقتصادی عادی شلت ارکش است و نه ریسکی که مکاه ایت شلت ارکش باشنج
بنابرایت چندت ریسکی نیدعتاً نمیتوانن انیدزه اعااله باشن

()Al-Suwailem 2006:240ج

اک دینگاه

اسالای ندز مکاه عنم انمدنان ایت است که تصمدمگدرننه اقنااا اناسیی را برای رسدنن به نتایج
اطلوب ان ام دان و در باقی (احتما اننک شکست) به شناونن انمدنان کننج ان ام اقنام اناسه
ضروری است و نه اریح؛ کیرا که توکل به شنا تصمدم عقالنی را تکمدل ایکنن ولی یاییزیت
آن نمیگرددج ان ام اقناای که احتما شکست بدشتری داردال نقض آاوکهاای اسالای است
(بهاروننی )241: 1388ج

باین تویه داشت که غدر عمنی بودن ریسک در یک اعااله به ایت اعنا ندست که نرفدت
اعااله اک ویود آن بیانالع استننال بلکه برعکس علت ناایذاری آنال به دلدل آگاای اک ویود
حقدقت آن است وگرنه بحث اک کنتر یا انواع دییر روشاای برشورد با آن بیاعنا اینمودج
عالوه بر آن که احتمالی بودن – ضعدف یا قوی -و نه غدر عمنی بودن آن سیه تمایز ریسک اک
شرایط انمدنان ایگرددج
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

 .4مهم نبودن ریسک

ایت شرط نشانداننج دریه ریسک استج اتفکریت اسالای بدان ایدارنن که به انظور اذیرش
ریسک ای بایست احتما شکست در یک اعااله بسدار کمتر اک احتما اوفقدت آن باشنج و اک
امدت یا ایتوان تفاو

ریسک قابل اذیرش با ریسک غدر قابل تحمل را در اعااالتی امچون

متاری و بوتآکاایی اورد سن

قرار داد (بهاروننی )239: 1388ج چرا که در ریسک قابل اذیرش

تصمدم گدری ایتنی بر رویناداای اورد انتظار است در حالی که در متاری قانون اطلوبدت اورد
انتظار حاکم ای باشنج ایت قانون ایتنی بر ارکش اورد انتظار استال بنون ایت که به احتما وقوع
حالت اوالف تویهی کنن؛ لذا اگر احتما ضرر بدشتر اک  99درصن باشن ام تا کاانی که ایلغ
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تنها اک دینگاه اسالای قابل اذیرش ندست بلکه با انطت اقتصادی ندز در تعارض است؛ کیرا تقرییاً

مقاله

یایزه به انناکه کافی کیاد باشنال نظریه ارکش اورد انتظار چندت ریسکی را ایاذیردج ایت اسئله نه
انمدنان ویود دارد که کیان اتفاق شواان افتادج ایت قانون ان ر به نوعی رفتار شدالیافانه ایگردد
که ان ر ایشود سراایهگذار نیت تریدحا یا آرکواای

عمل کنن و به واقعدت اویود تویهی

نناشته باشنج ایت نوع رفتار به درستی به عنوان فریه و یهل (غرر) توصدف ایشودج تصمدمگدرننه
به دلدل ایلغ یایزه فریه ایشوردال به نحوی که گمان ایکنن بردن یایزه دارای احتما وقوع
کیادی استال در حالی که به احتما کیاد ایباکد()Al-Suwailem2010 vol.7:242ج یعنی احتما بردنال
کم و احتما باشتت قدمت بلدط بسدار کیاد شواان بودج

تعریف ریسک در قرارداد
بنابر تعریف ارائه شنه اک ریسکال شاین بتوان ریسک یک قرارداد را رویناد یا وضعدتی احتمل
دانست که در صور

وقوعال تأ ثدری اثیت یا انفی بر دست کم یکی اک ااناو قرارداد اک قیدل

کاانال ازینه یا کدفدت ایگذارد ()Craswell 2000 Vol.3 :76ج امچندت ریسک یک قرارداد را ایتوان
به صور

رویناداای غدر انتظره که اعمومً به شکل تغددر در ارکش داراییاا یا بنایاا بروک

امان ریسک قراردادی است که ارچه اراکننگی آن بدشتر باشنال ریسک ندز بدشتر شواان بودج
بدشتر سراایه گذاران بر ایت باورنن که باکده واقعی در اغله اوارد کمتر اک باکده اورد انتظار است
()Greenspan2002ج

اک دین نظریهارداکان بریسته حقوق ریسک قرارداد به سه دسته قابل تقسدم است :دسته او
شاال ریسکاایی است که به ازینهاای یست و برای یذب نرواای ت اری بالقوه ارتیاط
داشته و در شصوص اراحل اد

اک انعقاد قرارداد ایباشنج دوادت دسته اک ریسکاای اد

گفته

ریسک انعقاد قرارداد است که به نور عمنه شاال ریسک اذاکره بر سر افاد قرارداد و رسدنن به
توافت ایشودج سوادت دسته شاال ریسکاایی است که نرفدت یک قرارداد اس اک انعقاد آن
اتحمل شنه که تا کاان ایرای کاال افاد قرارداد اک سوی نرو اقابل و اتمام تعهنا

او ادااه

اییابنج نظریهارداکان ازینهاای ناشی اک دسته سوم و تحمدل شنه بر نرفدت قرارداد را که به نور
عمنه شاال ازینه اای نظار بر ایرای قراردادال یلوگدری اک نقض آن و اییار نرو نقض کنننه

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

ایکننال تعریف نمودج به تعیدری دییر ادزان اشتالو ادان باکده واقعی قرارداد با باکده اورد انتظار
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به رعایت آن استال ازینهاای اعما قرارداد1اینااننج ایت ازینهاا بو
را

اهمی اک ریسک قرارداد

تشکدل ایدان ()Craswell 2000:91ج

در واقع ریسک قراردادی در اواقعی اطرح ایشود که نتایج حاصل اک آن بد

اک یک حالت

بوده و تا کاان حصو و الموس شنن نتایج دقدقاً اشوص ندست که کنام نتد ه واقع شواان شنج
لذا امواره در اقابل اصطالح ریسک یا شطر در قراردادااال اک اصطالح شانس یا فرصت بهره
اییویننال که برعکس ریسکال دربرگدرننج قسمت اطلوب و سودآور حادثه استج ار چنن عنصر
عنم انمدنان و اتفاقی بودن در ار دو اشترک است؛ یعنی اینکه نتد ه آیننه و حوادث آن قابل
اد بدنی ندستج
اک سویی تلقی ریسک ای توانن اساساً بدت کارشناسان فنیال اعمای تدم اروژه قراردادی و شرکا
فرق نماینج به عنوان اثا کارشناسان فنی تمایل به تأکدن بر عواالی در احتما وقوع رشناد و نتایج
اربونه دارننج در حالی که یک شریک به توکیع ضرراا و انافع و دریه آنها اینیردج اک آن ا که
سهااناران و شرکا اثر کیادی در فرآینن تصمدمگدری یک قرارداد دارننال مکم است که تلقی آنها
اک ریسک و نیرش به انافعال اعدت و استنن شنه و دمیل اورد درک ندز اشوص گردد
()Shapira2003 vol.3:76-77ج

عناصر تشکیل دهنده ریسک در قرارداد
اگرچه امکت است تعاریف اتعندی اک ریسک ارائه شودال ااا درک نیدعت آن یز اک نریت
شناشت عناصرش ااکانپذیر ندستج شاین ایت عناصر بسته به نوع ریسکال تغددراتی در ظاار داشته
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

باشننال ولی افاادم بندادی آنها یکسان استج به عیارتی تماای اشکا ریسک با ویود انواع اوتلفی
که در آیننه به شرح آن ایارداکیمال اک چهار عنصر اساسی احتواال فعالدتال شرایط و ادااناا
تشکدل شنه استج
احتوا یعنی کادنهال وضعدتال یا احدطی که ریسک در آن انظور شنه و اشوص کنننج
فعالدتاا و شرایط ارتیط با آن وضعدت استج به عیار

دییرال احتوا نمایی اک تماای ادااناای

سن دنه شنه فراام ایساکدج بنون تعددت یک احتوای اناسهال بهنور قطع نمیتوان تعددت نمود که
کناادت فعالدتااال شرایط و ادااناا ایبایست در ت زیه و تحلدل ریسک و فعالدتاای انیریتی
1. The Costs of Contract Enforcement
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کرده و چارچوب آن را تعددت اینماین (بابایی و وکیرکن انی)89:2006ج تأسدس ار یک اک نهاداای
االی امچون ساکاانااال اؤسسا

یا انعقاد قرارداداا به نوبه شوی

مقاله

درنظرگرفته شوننج بنابرایتال احتواال اینایی برای تماای فعالدتاای بعنی انیریت ریسک را فراام
ایتوانن تشکدل داننج اولدت

عنصر ریسک باشنج
بعن اک تعریف احتواال تشودص و تمدز عناصر باقی ااننه در ریسک به نحو یااعی قابل تعددت
استج عنصر فعالدت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک ایشودج فعالدتال عنصر فعا ریسک
است و ایبایست با یک یا چننیت شرط ویژه برای ظهور ریسک ترکده شودج تماای اشکا
ریسک با یک فعالدت به ویود ایآینن به نحوی که بنون فعالدتال ااکان ریسک ویود ننارد
(بابایی و وکیرکن انی )90 :2006جکلدة اراودا یک ساکاان یا تعهنا یک قرارداد به عنوان عنصر دوم
ریسک شناشته ایشوننج
در حالی که فعالدت عنصر فعا ریسک استال شرایطال عنصر انفعل ریسک به حساب ایآینج
ایت شرایط تعددت کنننه وضعدت یاری یا یک ا موعه اک اوضاع و احوا است که ایتوانن به
ریسک ان ر شودج شرایطال وقتی با یک فعالدت آغاکگر شاص ترکده ایشودال ایتوانن یک
ا موعه اک ادااناا یا شروییاا را تولدن کنن()Stulz 2003: 57ج قرارداداایی که با درج شروط اتعند
اداان ندز به عنوان آشریت عنصر ریسکال نتایج یا اثرا
شرط یا شرایط شاص است که ای توانن به صور

بالقوه یک فعالدت در ترکده با یک

ضررال سودآوری یا حفظ وضع اویود باشن

()Stulz 2003: 61ج

اهمیت شناسایی ریسک در قراردادها
قرارداداا امواره با ریسک دست به گرییان استننج کیرا فارغ اک اینکه اا چه چدزی را انتواب
ایکندم و چیونه آن را ان ام ایدادمال امدشه با احتما عنم قطعدت در ایرا اوایهدمج شناساییال
ت زیه و تحلدل یااع ریسک در قرارداداا اقناای حداتی در تأیدن فرضدا

و به دست آوردن

تصویر کاالی اک داانه شطر بالقوه احسوب گشته و ااکان ان ام اقنام ادشیدرانه را فراام ایکننج
اک ایت رو برشمردن فواین شناسایی ریسک شالی اک لطف نوواان بود:

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

انعقن ایگردننال حاوی عنصر انفعل ایباشننج

(س)
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بند اول :تسهیم هزینه معامالتی

دانستدم که اصلیتریت انو قرارداد توکیع بهدنه انابع است .به عالوه انافع و ضرراای توصدص
یک انیع بر اساس چدزی که ار نرو تمایل به ارداشت آن داردال اورد احاسیه قرار ایگدردج
تمایل در ارداشت گاه به اطلوبدت فردی وابسته است و گاه ایتنی بر توانایی ارداشت ایباشنج
بنیت اعنی که با تویه به توان کمتر در ارداشت تهدنستان نسیت به توانیرانال تمایل به ارداشت ندز
در آنها کاا

اییابنج با ایت حا نظر به ویود شطرا

اتعند در قرارداداا امواره ایت ااکان

برای انعقن کنننگان عقن ویود شواان داشت که با تویه به اطلوبدت فردی و یا توان ارداشتال
ازینه ناشی اک ریسک قرارداد را تحمل کننن که با تویه به آنچه در تأثدر اراده گفته شواان شنال
تراضی آنان نق

عمنهای در ایت ادان

الیته گاه ندز شطرا

ایفا ایکنن ()Epstein 2009:15-16ج

اویود در قرارداد به دلدل سهل انیاری نرفدتال عنم ت ربه و توصص

اورد غفلت قرار گرفته و اویه ای اد شأل قراردادی ایشود و امکت است ایرا و تفسدر قرارداد
را دچار اشکل ساکدج در چندت شرایطی قواعن تکمدلی اویود در قواندت و در صور

سکو

اقررا ال عرو یاری به کمک ایشتابن و اویه صرفهیویی در ازینه اعااالتی ایشودج
امچندت در صور

ع ز نرفدت اک حل و فصل آن به ایشان ایاکه ایدان که با اذاکره بر سر

ایاحث اصلی اک چانه کنی دربارج یزیدا

شودداری کرده و توافت بر سر آن را به قانون واگذار

کنننج بنیت ترتده قواعن تکمدلی کارآان با در دست گرفتت یریان ااورال ازینه ناشی اک ریسک
حاصله را بر عهنه یک و یا ار دو نرو قرارداد گذاشته و با اد بدنی ازینه ضرراای بعنی اک
نقض قرارداد ادشیدری ایکننج به عیار دییر ایت شروط ضمنیال عالوه بر تویده اقتصادی اعااله
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

اک نریت تفسدر قراردادال وسدلهای برای رعایت اصالح ایتماعی و انایت قرارداداای شصوصی
شنه و ازینهاای اعااالتی اربوط به اذاکره قرارداد را کم ایکننج ضمت آنکه ناکاایاای ناشی
اک اشکال قابل ادشیدری را کاا

داده و اک ادزان دوباره کاریاا ایکاانج

بند دوم :جلوگیری از بی احتیاطی در فرآیند قرارداد

یکی دییر اک انو اای شناسایی ریسک باکداشتت نرفدت اک اعمالی است که اک احتداط اعقومنه
در فرآینن قرارداد به دور است و ان ام آن سیه سله اعتماد دو سویه ایگردد که اک نظر اقتصادی
روا ندستج اک ایت روست که در نراحی قواعن اربوط به نقض تممدنا

آشکارال ااننن تنلدس در
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نرفی انتقل ساشت که با رعایت احتداطاای ازینهبو ال ایتوانسته اک وقوع آن حادثة کیانیار
یلوگدری یا اسئولدت شود را بدمه

نماین()Trebilcock 1998 :36ج

مقاله

قراردادال اشتیاه قراردادی یا اکراه در قرارداد ایبایست اسئولدت ناشی اک ادااناای انفی را به
لذا عنم تنفدذ یا ابطا قرارداد

یاییزیت اناسیی برای بیاحتدانی احسوب شواان شنج
اامدت ایت اوضوع باعث گردینه تا قواندت ایران ندز اک ایت قاعنه بی نصده نمانن؛ به نحوی که
در قانون اننی ندز ارگونه بی احتدانی و قصور در ان ام تعهنا بر عهنه اتعهن آن قرار داردج ااده
 493قانون اننی اقرر ایدارد« :استأیر نسیت به عدت استأیره ضاات ندست به ایت اعنی که اگر
عدت استأیره بنون تفریط یا تعنی یا کالً یا بعماً تلف شودال اسئو نوواان بود؛ ولی اگر استأیر
تفری ط یا تعنی نماین ضاات است اگرچه نقص در نتد ه تفریط یا تعنی حاصل نشنه باشن» ایت
اوضوع در ااده  614قانون اننی در باب عقن ودیعه ندز اورد تأکدن قرار ایگدرد؛ «اادت ضاات
تلف یا نقصان االی که به او سپرده شنه استال نمیباشن ایر در صور

تعنی و تفریط»ج انتقا

ضمان اعاوضی بعن اک تسلدم در عاریهال قرض و یعاله ندز دینه ایشود؛ کیرا شوصی که اا به او
سپرده شنه استال ای توانسته با احتداط بدشتر و با اننکی ازینه اک ورود ضرر یلوگدری و یا آن را
بدمه نماینج و اک آن ا که بهتر اک ار شوص دییری ایتوانسته اانع تلف اا و ورود شسار
بنانج
الیته ذکر ااده  387قانون اننی با ویود اشتالفی بودن بر سر اینای آن به عنوان یک حکم
استثنایی یا قاعنه ای اوافت با اصل که در راستای تراضی نرفدت و انتقا ضمان اعاوضی شکل
گرفتهال شود تأیدن ی دییر بر اامدت ارکیابی ریسک استج آن ا که به تقلدن اک فقه ااااده بدان
ایدارد « اگر ایدع قیل اک تسلدم و ااما اک نرو بایع تلف شودال بدع انفسخ و ثمت باین به اشتری
استرد گردد ججج» و اذیرش آن به عنوان یک قاعنه تکمدلی و قابل تغددر ایتوانن به نرفدت عقن
ااکان توافت بر شالو آن و تحمل ریسک توسط شرینار را بنانج
بند سوم :یافتن راه حل مناسب در برخورد با ریسک

آگاای اک ویود شطرا

در قرارداد و داشتت دان

ریوع به «احساس» سیه انهان شنن دان

کافی ااکان یافتت راه حل را ادسّر ایساکدج

قیلیال اهار اا و ت ربه فردی ایشود که ایتوانن در

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

شودال لذا بهتریت فرد برای تحمل ضرر احسوب شنه تا انیدزج مکم را برای حفاظت اک اا به وی

(س)
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تشودص شطرا

عاالی کارساک احسوب گردد و انتقا ت ربه قراردادی را دشوار ساکدج لذا ار

قراردادی نداکانن انالعاتی است تا بتوانن باعث کاا

بار انفی کیان قراردادی

شود ( Ping Chen

)2006ج

عنم دقت در شناسایی ریسک ار قرارداد اویه تومدتاای ضعدف و افزای

اوانرا

استج تومدتاای اولده در ار قرارداد به ویژه قرارداداای استمر که ان ام آن استلزم ایرای
تعهنا
اوانرا

در نو کاان استال احصو تحلدلاای اولده استج گاه تحلدل قرارداد و شناشت
آن کاانی است که انوک اقنار و کدفدت انالعا

در دسترس اروژه بسدار کم استال

تعریف احنوده قرارداد انوک کاال نشنه و در حا تغددر ایباشن و بو اای قابل االحظه کار
ندز به شکل بسدار ضعدفی فهمدنه ایشودج برای بدشتر اروژهاای فنی ندز که فاقن انالعا تاریوی
استنن یا ایت انالعا در آنها بسدار کم دینه ایشود و فرآینناای تومدت کدج تعریف شنهای ندز
ویود ننارد که اورد استفاده قرار گدردال روش تومدت به یک حنس ساده این ایشودج
لذا به انظور شناسایی ریسک اای بالقوه اطالعه اوردی و آگاای اک شرایط تحقت آن شرط
مکم شناشته ای شود ار چنن کافی ندستج اطالعه اوردی به توصدف ریسک که شاال شالصهای
اک ادااناای روشت و شفاو آن باشنال کمک ایکننج به عالوه رشناد راهانناک یا

اشنار داننهای1

را که وقوع ریسک یا کاان بدشتریت احتما وقوع آن را اعالم ایداردال اشوص ساشته و در نهایت
احنوده غدر ضروری اروژه را شناسایی و به صور واضح اک احنوده اصلی شارج ایساکدج ایت
شناشت اک ریسک با یزیدا اضافه شنهال «شناسنااه ریسک» ندز ناادنه ایشودج ایت نوع شناسایی به
علت دقت و ظرافتال در عمل نوعی تممدت برای کاا
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

شطرال یافتت راه حلی اناسه و گاه اک اد

تعددت شنهای را به

احتما وقوع و یا در صور

تحقت

امراه دارد ()Richard2007ج

بررسی عوامل کاهش ریسک در قرارداد
دانستدم که شناسایی ریسک ابزاری سودانن برای تممدت کاال داانه عملدا

ت اری به ویژه در

قاله قرارداد شواان بودج ایت شرایط کاانی الموستر شواان بود که قرارداد با انابع انسانیال
قواندتال احدط ایمنی و فاکتوراای ریسک رقابتی و االی ترکده شودج اک اینرو صرو کاان برای
آشکارساکی احتما وقوع آسده بالقوه و تعددت افراد اتأثر اک آن امواره عاالی ارکشمنن در انعقاد
1. Trigger event

اصالح سوم 1394/4/23

113
اتعندی ارائه شنه است که شاین بتوان آنها را در ذیل سه عنوان گردآوری نمودج

مقاله

قرارداد انصفانه شواان بود

(( Harold:145ج

در راستای اقنام برای ندل به ایت انو راه حلاای

بند اول :کسب اطالعات

در حقوق قرارداداا امواره بحث بر سر آن است که چیونه نرفدت تالش شوی
بهتر اک انافع قراردادی به کار گدرنن و ادان نداکاای نااحنود شوی

را برای استفاده

و ااوا و شناا

احنود

قرارداد تناسه برقرار کرده و برای کم نمودن ایت فاصله به ساکگاری اقتصادی دست یابننج ااا
یکی اک لواکم ار ساکگاری اقتصادیال انالعاتی است که اک سوی یکی اک نرفدت آن در اشتدار
نرو دییر قرار گرفته و شطر ناشی اک فعالدت اقتصادی را کم کرده یا آن را اک بدت ایبردج عنم
انتقا انالعا اک سوی نرو اطلع و صاحه قنر به نرو ناآگاه تعاد قراردادی را بر ام کده
و کفه انافع و ااتداکا

اطلع را سنیدتتر ایکننج بنابرایت آکادی قراردادی تا حنودی به بنن

کشدنه شنه و کادنه فرصت نلیی او و در نتد ه سوء استفاده وی در انتقا ریسک را بنون
ارداشت بهای اتقابل به دنیا

دارد()Posner 1995ج

تعهن اطلعال به عنوان نرو اتوصصال تعهن به تأادت انالعا

تفصدلی اوردی و قابل تطیدت

به نرو غدر اتوصص در کادنهاای فنی و االی است؛ بسداری اک نویسننگان اعتقاد دارنن که در
صور انتقا نادرست انالعا یا عنم افشای انالعاتیال فسخ یا ابطا قرارداد در قاله ازینهاای
اعااالتی قرار ایگدردج نظریه اای حقوقی اربوط به تقلهال کوتاای در افشای انالعا ال عقدمشنن
اوضوع قرارداد و اشتیاه دو نرفه ندز چندت انطقی دارننج فرض تقله ناظر به دروغیویی است و
فرض دوم ناظر به عنم افشای انالعاتی است که به اویه عرو و قانون باین انتقل شودج به امدت
دلدل است که در حقوق فرانسه ندز سکو در فرض انالع ندز تنلدس دانسته شنه؛ برشالو قانون
اننی ایران که اک اظهار نظر در ایت اورد شودداری نموده است (انصاری)152:1390ج

نظریه «تعهن ارائه انالعا در قرارداد» به دلدل ادنای

تنوع در اوضوعا قراردادی و ای یاد

توصصاای گوناگون در حوکه کام و شناا و در نهایت توصصی شنن قرارداد و نحوج انعقاد
و ایرای آنال در رویهاای قمایی کشوراا به ویژه آاریکا و فرانسه شکل گرفته و بر اینای آن عنم
تیاد انالعا نرفدت قرارداد به عنوان یک اد فرض اذیرفتیه شینه اسیتج اییت تعهین بیر اینیای

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

بر اوضوع قرارداد و امچندت انالعا مکم نسیت به درصن احتما اوفقدت قرارداد و کارآیی آن

(س)
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اننیشه حمایت اک نرو غدراتوصصی است که به علت فقینان آگیاای کیافی نسییت بیه اوضیوع
قرارداد و ااور اربوط به آن در اوضع ضعدفتری قرار گرفته است و ناچار بار انفی ریسک ناشیی
اک ناآگاای شود را به دوش شواان کشدنج
بند دوم :زدودن ابهام قراردادی

اک دییر راه اای ساکگاری در ان ام یک فعالدت اقتصادی شفافدت ساکی و رفع ابهام اک آن است
که ان ر به کاا

ریسک ایشود و قرارداد به عنوان سمیل یریان فعالدت اقتصادی اک ایت قاعنه

استثنی ندستج اک دینگاه اقتصادی -حقوقی ار اعاالهای دارای ابهام است که ایتوان آن را با
التزام اای قراردادی رفع نمودج اک ایت انظر دو نوع ابهام قراردادی ویود دارد:
ابهام نوست در اورد ویژگیاای اورد اعااله استج در صور عنم شفافدت کلی انالعا
یعنی اگر ادچ فرآ یننی نیاشن که به وسدله آن نرفدت به صور راییان به انالعا نوعی و کاال
دربارج شصوصدا ااوا و شنااتی که ار نرو به دییری انتقل اینماینال دسترسی داشته باشننال
در ایت صور شطر وقوع اشتیاه یا فریه در اورد اعااله یا ثمت ویود داردج قانون اننی ایران در
اواردی به صراحت با ایت نوع ابهام در قرارداد ایارکه ایکننج برای نمونه ااده  216آن در ایت باره
اعالم ایکنن« :اورد اعااله باین ایهم نیاشنال ایر در اوارد شاصه که علم ایمالی به آن کافی
است»ج اک سوی دییر در ااده  233قانون اننی قانونیذار با قانعدت اعالم ایکنن که شرط
ا هولی که یهل به آن اویه یهل به عوضدت شودال بانل و اویه بطالن عقن استج اساتدن
حقوق اننی ایران بر ایت باورنن که رضای ایتنی بر عواال ایهم که در فقه اک آن به کلمه غرر یاد
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ایشودال بطالن اعااله را به امراه داشته که نشأ گرفته اک حنیث اشهور نیوی «نهی النیی عت بدع
الغرر» یا «نهی النیی عت الغرر» ایباشن (کاتوکیان) 180-183: 1380ج

ابهام دوم در اورد فرآینن ایرای قرارداد استج اک آن ا که بسداری اک قرارداداا به صور
فوری ایرا نمی شوننال فاصله کاانی بدت کاان توافت بر سر افاد قرارداد و ایرای کاال آن ویود
داردج ایت اار تا آن ا اد

ایرود که گاه اطلوبدت اعااله را اک بدت ایبرد؛ بنیت اعنی که اگر

قرارداد قیل اک ار چدز به عنوان التزاای تلقی شود که انو آن تممدت سطح کارآان
سراایهگذاری نرفدت در قرارداد به شمار رودال تردینی ندست نرفدت اک ادمانشکنی آیننه
ایتواننن سود بیرننج اک نظر آنان آیننه ایهم استال به گونهای که اارهای اک اسائلی که در آیننه با
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مقاله

آن روبرو ایشوننال در کاان انعقاد قرارداد قابل اد بدنی ندستج در ایت صور

تنظدم قرارداد به

که امکت است برشالو اداان اورد نظر نرفدت باشنج در نتد ه اگر قرارداد اس اک انعقاد اک نظر
عملی اناسه نیاشنال فرصتاای کیادی برای عهنشکنی اک ناحدة یکی اک نرفدت ویود دارد و ایت
ایدان ()Nili 2005: 127ج

اار ریسک قراردادی را افزای

بند سوم :تعیین زمان اجرای قرارداد

یکی دییر اک انابع کاا

ریسک تویه به برنااه کاانبننی قرارداد اربوط به ایرای کاال آن

استج وقتی شما در یک یاده تاریک اتوایدلی را بنون ادچ گونه نوری به یز چراغ اای یلوی
ااشدت شود ایراندنال تنها تا فاصله احنودی اک یلوی چشم را ایبدندنج برد نور چراغ یلوی ااشدت
چنن صن اتر استج بنابرایت باین امدشه اوشدار باشدن و باراا و باراا اد

روی شود را وارسی

کندن تا چدزاایی را که ایبدندن به شوبی تشودص دادنج
در قرارداداا ندز احنودیت وضوح دین ویود دارد؛ به ویژه در قرارداداای استمر که اتعاالدت
یا یکی اک آنها الزم به تعهن استمر ایگرددج عواالی چون نرخ تورمال ااور فنیال کارکنان و ااننن
بد

اک چنن ااه نااحتمل ایساکدج عنم قطعدت ذاتی کاراای برنااهریزی شنه بد

اک چنن ااهال

انیع ریسک قابل االحظهای برای برنااه کاانبننی به شمار ایرودج لذا انیریت ریسک بر
توصدهاای دورهای برای تنظدم و اصالح برنااهریزی بر اینای فرضدا

و دادهاای اروژه تأکدن

دارد ()Kendrick 2010 : 120-121ج

تخصیص ریسک در قراردادها
توصدص ریسک عیار

است اک تعریف و تقسدم اسئولدتاای ارتیط با سود یا کیان احتمالی در

آیننه که نی آن اسئولدت ادشااناای فرضی اتعند که نی برنااهریزی اصومً نمیبایست در
اروسه ایرا رخ داننال اعدت ایشودج توصدص ریسک در قرارداد عموااً به عنوان بوشی اک
استراتژی انیریت ریسک اک نریت اسناد قراردادی تلقی ایشود (ارچمی و دییران  )1390ج

اک دینگاه اقتصادی آیننه ایهم است و قرارداد به عنوان وسدلهای برای اداره شطرا

آیننه و

(س)

تسهدم آن توسط اتعاالدت استج گاای در قرارداد چیونیی توصدص شطر به صراحت اد بدنی

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

آن سیه ای اد چندت احنودیت در کاانبننی قرارداد شنه و دقت و صحت یک قرارداد را برای
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ای شودج در ایت راستا نظریه یهت و اورد اعااله به عنوان تمهدن حقوقی توکیع عادمنه ثرو
احسوب ایشودج بنیت سانال قرارداد وسدلة سلطه بر واقعدتاا و آیننه شناشته شنه و به عنوان
ابزاری برای ادارج شطرا

استج ولی در صور

قراردادی توسط قانون و دادرس صور

بام بودن ازینهاای اعااالتیال توصدص شطر

ایگدردج در واقع گاه بیآنکه نرفدت تمایلی به تعنیل

داشته باشننال اریعی دییر بر شالو روا نیدعی ااورال قرارداد را در یهت عادمنه ساشتت تعنیل
ای نماین که با عادمنه ساشتت قرارداد و رفع اوانع بر سر ایرای آن اانع اک سوءاستفاده یک نرو
اک ایت شرایط ایگرددج بر حسه اینکه اریع اذکور قانون یا دادگاه باشنال توصدص شطر قانونی
یا قمایی شواان بودج
بند اول :تخصیص ارادی ریسک

در روابط ایتماعی بدان اراده افراد در قاله قرارداد ات لی ایشودج قرارداد کادج اراده و
اساسیتریت ندروی اکمل قانونی است که ایتوانن برای انسان حت و تکلدف به ویود آورد؛ امان
قانونی که فرد را اایینن به ادمان شوی

ایبدنن و نقض عهن را اذاوم ایشمردج قرارداد بیتردین با

کاستت اک آکادیاا و حقوق فردیال انسان را اک اویودی شودشواه و شودارست به سوی یااعهای
اننی سوق ایدان تا اویودی ایتماعی را یاییزیت سودارستی و ل ام گسدوتیی نماینج اک
سویی در ایت حرکت ایتماعی ال تقنیس آکادی و تالش برای رسدنن به آن امواره احترام
شرداننان و حکدمان را به دنیا داشته است تا آن ا که اصل عنم ومیت به عنوان اصلی فقهی با
ضروریا

شاص شوی

شکل گرفته تا آکادی انسان تنها به واسطة اراده او احنود گردد و

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ندرویی دییر یز شود انسان قادر به تحمدل التزام و تعهن بر وی نیاشنج
بنابرایت برشی اک نویسننگانال حاکمدت و استقال نرفدت را اینای آکادی قرارداد انیاشته و با
فرض اینکه ار یک اک نرفدت قرارداد ایشواان باکده اورد انتظار تصمدماای شود را احاسیه کنن
و فاینه آن را به حناکثر رساننال قرارداد را حاصل انیدزهاای اطلوب نرفدت به صور
کارآان ایداننن که اک نریت کسه انالعا

رفتار

مکمال یست وی شریک اناسهال ادااه اذاکره و در

نهایت تنظدم قرارداد شکل ایگدردج در واقع قرارداداا به عنوان ابزاراای حقوقی برای ابراک اراده
یمعی نسیت به توصدص ینین انابع به شمار ایرونن که در آن یا ادچ یک اک نرفدت ضرر
نمیبدننن یا دست کم یکی اک آنها سود ایبردج ا موع سود نرفدت اغله ناشی اک باکده قراردادی
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قراردادی نرفدت با احاسیه شسار

نقض قرارداد و تسهدم شطراای ناشی اک آن نه تنها شود را

مقاله

است و چیونیی تقسدم آن بدت نرفدت به اهار

اعااالتی آنها بستیی داردج با تقسدم اوانرا

اکلف به ایرا ایبدننن بلکه گاه کارآانی اقتصادی قرارداد را در عنم ان ام آن ایدانننج
ااا گاه در کنار قرارداداایی که صرو تراضی دوسویه ان ر به شکلگدری آن ایگرددال
تحوم عظدم اقتصادی و صنعتی سیه ادنای

شکل ینینی اک قرارداد ایشود که در آن یک

نرو به دلدل قنر برتر و انحصاریال افاد و شروط قرارداد را تهده و نرو دییر بنا به ضرور
ناچار اک اذیرش کلدة شروط ادشنهادی بوده و یای ادچ گونه اذاکره و اناقشهای را نوواان
داشتج ااننن غاله قرارداداای اتناو ااروکی که در قالیی اد

ساشته ارائه ایشود؛ اک یک

قرارداد بدمه اتوایدلال اشذ وام بانکی و گاه شرین انز گرفته تا شرین ااتداک برقال تلفتال آب و سایر
اواردی که حاکمدت یکی اک نرفدت اصلی قرارداد استج قمده تا آن ا اد

ایرود که عنهای با

تمسک به اضطرار نرو قرارداد در رفع نداکاای کننگی اک کاربرد عنوان قرارداد بر ایت ا موعه
شودداری کرده و آن را حاصل توافت دو ایقاع ایداننن (کاتوکیان) 128: 1380ج ایت اار تعاد نسیی و
اقتصادی قرارداد را برام کده و اویه کیر سؤا بردن نظام اعااالتی و استواری ادماناای
شصوصی ای شود؛ چرا که در نتد ه آن سود و کیان قرارداد به شکلی نااتواکن تقسدم و ریسک
اک سوی دییر امواره ایت سؤا در ذات انسان اابریاست که آیا نرفدت قرارداد به انیام انعقاد
آن نسیت به امة یوانه و ا بعاد آن واقفنن تا بتواننن با در نظر گرفتت آنال آگااانه در کادنهاای
اتعند تکلدف را روشت و ییران شسارا

را در نظر گرفته و با دینی انطقی ریسک حاصله را

تقسدم کننن؛ به ویژه در قرارداداایی با ح م وسدع که واین ینیهاای اتعند فنیال آاوکشی و گاه
ازشکی است و اروسه ایرای آن اااها و گاه سا اا به نو ایان اانال قنر ایت سؤا بدشتر رخ
اینماین؛ چرا که در بسداری اک اوارد کمیساکی ارکیابی ریسک و تأثدرا

آن بر حسه کاان یا

ازینة آن انناکهگدری ای شود و ناآگاای نرفدت نسیت به کاان یا تغددرا

ناشی اک تورم و داانة

وسدعی که اک سایر نتایج کدفی اک قیدل شالقدت تدمی یا شرایط ندروی انسانی اتأثر ایگرددال
ای توانن به اثیا ناآگاای نرفدت قرارداد برای تقسدم عادمنه ریسک کمک کننج
ااا شاین بتوان ااسخ را در دو بو

ارائ ه نمود تا یوابیویی در ار دو کادنه را به نحوی انطقی

شاال شود؛ نوست آنکه در قانون صرفاً توافت دو ارادج آکاد و استقل در انعقاد قرارداد مکم

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

حاصله ندز عمنتاً بر عهنج نرو ضعدف قرار ایگدردج

(س)
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دانسته شنه و اضطرار اک عواال بطالن یا عنم نفوذ قرارداد تلقی نشنه است؛ به عالوه در ادچ یک
اک اتون قانونی ندز اشاره ای به لزوم تساوی قنر و برابری اقتصادی ادان ایت دو اراده نیشته استج
اس نیاین ت ساوی اقتصادی نرفدتال آکادی انطت و نده نفس واقعی را اک شرایط صحت قرارداد یا
صنق عنوان عقن تلقی نمودال ار چنن اتواذ تنابدر اناسه برای حمایت اک نرو ضعدف با انو
یلوگدری اک تحمدل بدشتریت ریسک بر وی اننیشهای ندکو بوده و ای اب ایکنن تعهن ناشی اک
ایت گونه اعما را ناشی اک توافت نرفدت انناشت تا به انیام تفسدر افاد آن شواستهاای نرفدت ان
نظر قرار گدرد و نه صرو توافت دو ایقاع تا تفسدر آن با نظرا

و انافع نرو ادشنهاد کنننه

ساکگارتر باشنج دوم آنکه در ار قرارداد نرفدت برای به حناقل رساننن تهنینا

و به حناکثر

رساننن فرصتاا در ار یایی که ااکانپذیر باشن تالش ایکننن و انیریت آنها بسته به فهم انابع
و تغددرا

آن در اروژه داردج بنابرایت استفاده اک دادهاای ت ربی و اتوصصان یک عاال ااتداک

احسوب شنه که بهرهاننی اک آن ار چنن ایتوانن ازینة اولده انعقاد قرارداد را برای انتفع افزای
دان ااا ازینة ایرای نهایی آن را کاا

داده یا تعنیل ایساکدج بنیت ترتده دییر ادعای نرفدت

نسیت به ناآگاای شطرا ایرای یک قرارداد فاقن تویده ایشودج
بند دوم :تخصیص قانونی ریسک

اک دینگاه اقتصادی فرآینن ت اری و اعااالتی دشوار و نومنی است به گونهای که ضرور
ارکیابی دقدت برای تعددت و توصدص شطرا

به انظور یلوگدری اک فرصت نلیی نرفدت و

تشودص حقوق و تکالدف آنها ااری ایتناب نااذیر استج انو حقوق ندز تسهدل ایت فرآینن و
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ابهام کدایی اک کوایای ا مل قرارداد است که به نور اعمو در یریان تحقت قرارداد به وقوع
ایادونندج چرا که در صور

وقوع اشتالوال ار یک اک نرفدت در ای انافع شوی

استج در

صورتی که نرفدت ان ام تعهن شاصی را در صور وقوع احتمالی اد بدنی نشنه اقرر نکرده یا با
ویود وقوو به آن نسیت به احتما اذکور بیتفاو بوده باشنال حقوق قراردادی بر فرآینن ان ام
تعهن نظار کرده و شدوج توصدص شطر را بدت نرفدت اقرر ایداردج
حقوق قرارداداا امواره به قانونیذار ااکان نظار

استقدم و بیواسطه یا اناشله غدر استقدم

توسط دادرس را ای دان و بنا به اصالح ایتماعیال اقتصادی و فرانیی او را ناگزیر به ت نیننظر
در انعقاد یا افاد قرارداد ایکننج در ایت راستا قانونیذار یا به نور دقدت و یزئی اصادیت را تعددت
کرده و شدوج تعنیل و توصدص ریسک را اشوص ایکنن و یا به نور کلی در اوردی شاص به
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قاضی اشتدار ایدان یا وی را الزام به آن ایکننج در تفاو

ایت دو نوع تعنیل قانونی ایتوان

بررسی اوضاع و احوا و تعددت ادزان و کم و کدف توصدص بر عهنه قاضی است و حتی در
اواردی که اشتدار آن به قاضی داده شنه استال وی حت دارد اک تعنیل قرارداد و دادن توفدف به
اتعهنله شودداری کننج
توصدص شطرگاه در ارحلة انعقاد قرارداد و ناظر به عدوب اراده استج قرارداداای ایتنی بر
اکراهال اشتیاه و تنلدس اک ایت دسته اننج ایت قرارداداا نه تنها اک نظر اقتصادی نافذ ندستنن بلکه عنم
تنفدذ آنها به واسطة اناشلة قانونیذار و صراحت وی بر نداکاننی اینیونه قراداداا به رضایت
اتعاقه نرو قرارداد ایباشنج در چندت اواردی قانونیذار یا نرو شطاکار را الزم به ان ام تعهن
قراردادی شود ایدانن که ایت دفاع در حقوق کااتم بدشتر اورد اذیرش قرار گرفته است و یا
شطر ناشی اک عنم ان ام تعهن را بر عهنه او قرار ایدان و با اییار وی بر شرین بدمه با تأادت االی
ازینة ارداشتال

شطر ااکاد را به حناقل ایرسانن (.)Fussyi 2006: 245

در اوارد ایرای قرارداد ندز به ویژه در قرارداداای استمرال شطر گاه ینیه درونی و گاه انشأ
شاریی دارد :برای نمونه در اورد شطر ناشی اک تغددر فاح

باشن که نرفدت بتواننن در برابر چندت شطری با درج شروط سوتی

ان ام تعهن (یا ساکگاری با شرایط) و شروط اربوط به انحال قراردادال شود را بدمه کنننج در
اوردی که شطر ینیة درونی دارد و ناشی اک ایرای قرارداد به وسدله یکی اک نرفدت استال با
اد بدنی شروط کدفری ایتوان با آن ایارکه نمود (انصاری)149:1390ج و یا با تعددت ویه التزامال اوارد
ناشی اک عنم ان ام تعهن را بدمه کردج
بند سوم :تخصیص قضایی ریسک

ای داندم که در صور

اشتالو نرفدت در افهوم و قلمرو قراردادال قاضی ا اک است با تفسدر

قرارداد اشتالو را برنرو کنن بنیت اعنی که با کنار کدن اردهاا شواستة واقعی و اشترک آنان
را آشکار ساکد و به ایت ترتده حکم عقن را که در عدت حا حکم اولی آن ندز احسوب ایشودال
به ایرا درآوردج ااا تعنیل و ت نیننظر در قرارداد به اشتدار قاضی ااری استثنایی است که تنها در
حن ضرور

ااکانپذیر شواان بودج به عیار

دییر قاضی در تفسدر به دنیا چدزی است که دو

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

قانونیذار باین به ایت صور

قدمت در کاان ایرای تعهنال سداست

(س)
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نرو شواستهانن و ادچ گاه نمیتوانن شواستة شود را بر آنان تحمدل کنن ااا در تعنیل اک قصن
اشترک عنو شنه و افاد قرارداد با شرایط ینین و بسته به نظر شوص ثالث اتغدر ایگردد
(قاسمکاده)134:1382ج

بنابرایت امواره با تویه به حاکمدت اراده در قرارداد اصل حاکمال آن شواان بود که قاضی اک
یانه شوی

ا اک به تغددر در قرارداد و توصدص ریسک و ای اد تعهنی شارج اک آن ندست

ایر آنکه ایت وظدفه بنا بر قانون بر عهنج وی گذاشته شنه باشنج به عنوان نمونه ایتوان به ااده
 652قانون اننی اشاره نمود که اقرر ایدارد «در اوقع اطالیهال حاکم ایتوانن اطابت اوضاع و
احوا برای اقترض اهلت یا اقسانی قرار دانج» و بنیت سان ریسک ناشی اک عنم ارداشت به
اوقع و یک ای ایلغ را بر عهنج اقرض ایگذاردج و یا کاانی که در ااده  27قانون روابط اویر و
استأیر سا  1356بدان ایکنن «در اواردی که حکم تولده صادر ایشودال دادگاه ضمت صنور
حکم اهلتی که اک ده روک کمتر و اک دو ااه بدشتر نیاشنال برای تولده تعددت اینماین ججج» با اعطای
کاان به استأیر ریسک سپری شنن کاان و عوارض ناشی اک آن را به اویر اشتصاص ایدانج
ااا سؤ ا اساسی این است که آیا قاضی اک یانه شوی

اوتار است تا در اواردی که نص

شاصی ویود ننارد و دو نرو ندز ضمت قرارداد آن را اد بدنی یا نسیت به آن توافت نکردهانن یا
اس اک تغددر اوضاع و احوا و بروک اشتالوال اصالح و تتمدمی دربارج آن ننارننال در قرارداد
ت نین نظر کنن؟
نظر اساتدن حقوق در ایت کادنه یکسان ندستج بعمی برآننن که بهویژه در دوران بحران
اقتصادیال قاضی اشتدار دارد در قرارداداای دراک ان ت نین نظر کنن تا بتوانن افاد قرارداد را با
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

تحوم

اقتصادی اماانگ ساکدج در تأیدن ایت نظر عالوه بر اصلحت ایتماعی و اارهای اک اواد

قانونی به ارادج ضمنی دو نرو قرارداد استناد شنه استال بنیت اعنا که نرفدت ایرای قرارداد را در
وضع عادی و اتعارو در نظر داشته و به اویه شرط ضمنی توافت کردهانن که در صور

اد

آانن وضع نااتعارو و غدر قابل اد بدنی اک ایرای دقدت تعهن اعاو باشننال چه ار گاه اتعهن
ای توانست در آن شرایط و به انیام بستت قرارداد اوضاع و احوا آیننه و شرایط ینین را
اد بدنی کننال قرارداد را نمیاذیرفت و شود را بنان اایبنن نمیساشت یا دست کم شرایط
اناسه دییری را ادشنهاد ایدادج بنابرایت ت نین نظر در قرارداد اوافت قصن اشترک نرفدت استج
عالوه بر اینکه قرارداد باین با حست ندت ایرا شود و اطالیة ایرای دقدت قرارداد در صور

وقوع
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نرفدت و اتعاد کردن قرارداد را صرفاً در صالحدت قانونیذار ایداننن و اعتقننن که

قاضی به ادچ روی ولو به نام ایرای عنالتال حت کاستت اک تعهنا

مقاله

حوادث اد بدنی نشنه برشالو حست ندت است (قاسم کاده)138-139: 1382ج ااا برشی دییر تغددر
نرفدت یا افزودن بر آن را

ننارد و امانیونه که الزم به ایرای قانون است باین قرارداد را ندز ایرا کنن و در صور سکو
ایما یا ابهام قرارداد ندز باین به امان روشی که قانون را تفسدر ایکننال قرارداد را ام تفسدر کنن
(حسدت آبادی)122:1377ج ت نین نظر در قراردادال اساس اعتیار و حتی بندان ایادم باکرگانی را ویران
ایکنن و به اصل استواری ایادم لطمه ایکننج

نتیجهگیری
حقدقت آن است که نیدعت ار فعالدت اقتصادی برشورداری اک ریسکاایی است که ان ر به
ای ادال افزای

یا کاا

سود ایگردد تا آن ا که حتی گاه ایتوانن به عنوان اشوق و انیدزه

فعامن در عرصه اای گوناگون اقتصادی و االی ایفای نق

نماین؛ قرارداد ندز به عنوان یکی اک

اهمتریت نهاداای االی فارغ اک ایت شصدصه نوواان بود و حمور ریسک در اراحل اوتلف
شکل گدری آن اعم اک یافتت نرو اناسهال اذاکرا

اقنااتی و در نهایت ایرا به عنوان ااری

اعااله در اوضوعی شاص که سیه نقصان در اا یا نرو اقابل ایشودال باعث تمایز ایت نهاد اک
ریسک ایگردد که ادچیاه احل اناقشه در آن انهان داشتت اوضوع اک نرو اقابل نوواان بودج
در واقع ایتوان ریسک را یکی اک ارکان اصلی تصمدمگدری در ار قرارداد دانست که لزوااً
عنصری انفی ندز تلقی نمیگردد بلکه آن ا که ان ر به سودآوری نهاد االی است انینهای اثیت
شواان بود که به عنوان فرصت یا شانس اک آن یاد ایشودج
اک سوی دییر آگاای اک ویود ریسک در قرارداد سیه ادنای

ایاحث توصدص و کنتر آن

است و صرفاً احتمالی بودن وقوع آن سیه تمایزش اک شرایط انمدنان ایگردد؛ بنابرایت شناشت
ریسک و عناصر تشکدل داننج آن ایتوانن تأثدری استقدم بر انیریت آن داشته باشنج لذا شناسایی
و تحلدل احتواال فعالدتال شرایط و سران ام نتایج یا اثرا

بالقوه ریسک به عنوان چهار عنصر

تشکدل داننه آن که با ویود شیااتاای بندادیت تابعی اک نهاد االی شواانن بودال ایتوانن داانه
شطر را کاا

داده و ااکان اوش

دای ریسک اورد نظر را فراام آوردج تسهدم ازینة اعااالتیال

تحليل حقوقي ريسك در نظام قراردادها با رويكردي بر نظر امام خميني

آشکارال غدر قابل ایتناب و غدر عمنی رخ اینمایاننج لذا صنق عنوان غرر بر یهل یکی اک نرفدت
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یلوگدری اک بیاحتدانی در فرآینن قرارداد و یافتت راه حل اناسه در برشورد با ریسک اک یمله
عواالی است که شناشت ریسک را تویده و نرفدت را در ایت اسدر تشویت ایکننج
بنابرایت ار واضح است که ار چه انالعا اا اک قرارداد و روشاای ایرایی آن بدشتر گیرددال
ااکان ابهام کدایی اک قرارداد و در نتد ه اقابله با ریسک بدشتر شواان بود و در نهایت بهتر شیواادم
توانست با توصدص ریسک ادان نرفدت قرارداد چه اک نریت توافت و چه اک راه قانون یا قماو در
راستای عنالت اقتصادی گاای اثیت برداریمج

منابع
ااام شمدنیال سدنروح اهللج (1421ق) کتاب البيعال تهران :اؤسسه تنظدم و نشر آثار ااام شمدنیج
اادنی فردال عیناهللج(بهار« )1385بررسی ایانی فقهی غرر» ال پژوهشهاي دینیال سا دومال شماره چهارمج
انصاریال اهنیج( )1390تحليل اقتصادي حقوق قراردادهاال انتشارا ینیلال چاپ او ج
باباییال احمن علی و حمدنرضا وکیرکن انیج (« )2006رویکردی نویت برای ارتقای اثربوشی ساکااناا»ال
ماهنامه تدبيرال سا ا نامال شماره 170ج
بهاروننیال احمنج (تابستان  « )1388بدان و اثیا
اوش

تفاو

اااوی اعااال

ایتنی بر غرر و قرارداداای

ریسک اک انظر فقه اااادهال راهبرد یاسال شماره18ج

ارچمی یال ال ا دنال عز

اله تقی کاده و بهروک ساقیج (تابستان« )1390بررسی توصدص قراردادی

ریسک اا در شرایط عموای ادمانال قرارداداای سه عاالی(در اروژهاای راهساکی)»ال نشریه هنرهاي زیبا-

معماري و شهرسازيال شماره 46ج
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یعفری لنیرودیال احمن یعفرج ( )1342ترمينولوژي حقوقال تهران :انتشارا ابت سدناج
حیده احمنال نریت اهلل شیانج( )1387مددیریت ریس(ببررسدی عوامدل بدروز رن در صدنعت ددما

مدالی

اسالمی)ال تریمه احمن اهنی اوسوی بدوکیال انتشارا دانشیاه ااام صادقج
حسدت آبادیال اادرج( «)1377تعاد اقتصادی در قرارداد (»)2ال مجله تحقيقا حقوقیال شماره 21و 22ج
شهدنیال اهنیج(  )1380حقوق مدنی ،تشکيل قراردادها و تعهدا ال تهران :انتشارا ا نال چاپ دومج
علدنوستال ابوالقاسمج (« )1382قاعنه نفی غرر در اعااال » مجلة اقتصاد اسالمی ،شماره 9ج
عمدنال حست( )1371فرهنگ لغت عميدال تهران:انتشارا اادرکیدرال چاپ اشتمج
قاسمکادهال سدن ارتمیج( بهار  « )1382یواک تفسدر در اوش
مدرس علوم انسانیال دوره 7ال شماره 1ج

تعنیل و انع تعنیل در اوش

آن»ال مجله
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قرارداد یا اداره قرارداد»ال مجله دانشکده حقوق و علوم سياسیال

) «ستای1380کاتوکیانال ناصرج (تابستان
ج52 شماره

 نشر انتشارال چاپ ان مج: قواعد عمومی قراردادهاال تهران،) حقوق مدنی1380( یییییییییییییی ج
) قواعد فقه ببخش مدنی)ال ارکز نشر علوم اسالایال چاپ ششمج1376(احقت دااادال سدن اصطفیج
)« بررسیی درآاین حاصیل اک تحمیل ریسیک اک1388 اصیاحی اقنمال غالارضا و احمین صفریج(کاسیتان
ج36 دینگاه آاوکهاای اسالای»ال اقتصاد اسالمیال سا نهمال شماره
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