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Abstract
Epidemic diseases have always been one of the major threats to human health; a recent
example of this type of disease is Covid-19. This disease has created many problems in
various fields, especially in the economic field; Contracts, as an essential tool of economic
prosperity, were no exception to the impact of this ominous event. The widespread of the
Covid-19 has led governments to adopt rules and regulations in various fields. These rules,
which prevent the spread of the disease, cause the implementation of contractual
obligations with long delays, the impossibility of fulfilling obligations that have been
limited in time, and the cancellation of the purpose in some contracts or complex
implementation. Such problems have caused much controversy. On the other hand, in every
legal system, there are provisions in such incidents to the aid of judges, lawyers, and
business people and to prevent or resolve disputes. This research attempts to review these
legal solutions based on the contract principles, especially the principle of favor contracts.
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چکیده
بیماریهای واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکنندههای اصلی سالمت بشر بودند .مصداق اخیر این نوع بیماریها بیماری کروناست.
این بیماری مشکالت فراوانی را در حوزههای مختلف بهویژه حوزة اقتصادی به وجود آورده است .قراردادها ،به منزلة مهمترین ابزار رونق
اقتصادی ،نیز از تأثیر این حادثة شوم مستثنی نبودهاند؛ بدین صورت که شیوع با دامنة وسیع کرونا دولتها را بر آن داشته مقرراتـی را در
زمینههای مختلف تصویب کنند .این مقررات ،که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شـده ،سـبب اجـرای بـا تـأخیر تعهـدات
قراردادی ،غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آنها مقید به زمان بوده است ،انتفای هـدف در برخـی از قـراردادهـا ،یـا اجـرای
مشقتبار برخی از قراردادها شده است .این مشکالت اختالفات زیادی را به وجود آورده است .از طرفی ،در هـر ناـام حقـوقی مقرراتـی
پیشبینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختالف یا حل
اختالف شوند .در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد بهویژه اصل ابقای قرارداد این راهکـارهـای قـانونی
بررسی شوند.

کلیدواژگان
اصل ابقای قرارداد ،بیماریهای واگیردار ،قرارداد ،کرونا ویروس ،نقض قرارداد.

 رایانامة نویسندة مسئولSahmadi@ut.ac.ir :
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مقدمه
از ادوار گذشته تا کنون بیماریهای واگیردار همواره یکی از عوامل مخااررهآمیا سا مت انساان
بودند .این بیماریها گاه بهسرعت بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیدا میکنند و سبب مار ومیار
باال میشوند .یک مصداق اخیر این نوع بیماریها بیماری کرونا 1یاا کوویاد  219اسات .کروناا باه
عنوان یک بیماری واگیردار در سال  2019ا  2020مشاک

فراوانای را در حاوزههاای مختلا

بهویژه حوزة اقتصادی به وجود آورد .اپیدمی 3که ابتدا از ووهان چین آغاز شد رولی نکشید که باه
پاندمی 4مبدل شد و در حال حاضر سراسر جهان را درگیر کرده است 5.قراردادها به من لة مهمترین
اب ار گردش سرمایه و رونق اقتصادی نی از تأثیر این حادثة شوم مستثنی نباودهاناد .در ایان میاان،
آنچه مسلم است این است که کرونا در همة مراحل حیا

قراردادها ،اعم از داخلی و باینالمللای،

اثر سوء خود را گذاشته است .اما آنچه محور بحث این تحقیق است تاأثیری اسات کاه کروناا باه
عنوان یک بیماری واگیردار جهانی بر اجرای تعهدا

قراردادی گذاشته است.

بر هر قراردادی اصولی کلی حاکم است که بیشتر زمانی که قرارداد محل اخات

مایشاود و

ل وم تفسیر را ایجاب میکند کارآیی خود را نشان میدهد .این اصول برگرفته از عار  ،تحاوال
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولتها ،مذهب ،اخ ق ،و رویههای قضاایی اسات .یکای از ایان
اصول اصل ل وم 6است .بر مبنای اصل ل وم ،عقد استمرار مییابد مادامی که دو رار

قارارداد باه

اقاله متوسل نشوند یا عقد به دلیل قانونی فسخ نشده باشد .از دیگر اصول حاکم بار قارارداد اصال
الت ام به مفاد عقد است .بر اساس این اصل ،ررفین باید به تعهدا
از اینکه آن تعهدا

قراردادی خود عمل کنند؛ اعام

از قرارداد و ارادة ررفین ناشی شده باشد یاا از عار

و قاانون حااکم بار آن
1. corona
2. covid-19
3. epidemie
4. pandemie

« .5همهگیری» معادل «اپیدمی» و «جهانگیری یا همهگیری جهانی» معادل «پاندمی» است .هماهگیاری یاک بیمااری میا ان
وقوع بیش از حد انتظار است که با مقدار مشابه در سال گذشته یا در یک دورة زمانی مشابه دیگر سانجیده مایشاود.
همهگیری جهانی گسترش موارد ابت به رور ناگهانی در سراسر نقاط یک کشور یا بخشی از یک قااره یاا حتای کال
جهان است؛ مثل وبا ،آنفلوآن ا ،راعون.
6. pacta sunt servanda
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قرارداد .همچنین ،فرقی نمیکند که آن قرارداد جای باشد یا الزم .اصل دیگری که بر قرارداد حاکم
است و محور بحث این تحقیق است اصل ابقای قرارداد 1است؛ اصلی که به دلیل ضرور

وجاود

چندین دهه است که مورد توجه قانونگذار در تصویب قوانین داخلی در اکثر نظامهاای حقاوقی و
همچنین اسناد بینالمللی بهخصوص کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ( 1980وین) 2قرار گرفته است.
اصل ابقای قرارداد فیلتری بعد از اصل ل وم با هد
بدین صور

جلوگیری از انح ل بیماورد قارارداد اسات؛

که بر مبنای اصل ل وم اصل بر ل وم پایبندی به عقد است .با وجود این ،این اصل در

مواردی مجوز انح ل یکررفة عقد را به ررفین میدهد .محل اصلی اجرای اصال حفاو و بقاای
قرارداد در همینجاست؛ یعنی جایی که اصل ل وم اجازة انح ل را به ررفین میدهد .اینجاست که
اصل ابقای قرارداد این موارد را محدود و مقید به شرایطی میکند و سعی در حفاو قارارداد دارد.
شاید بتوان تفاو

اساسی این دو اصل را اینگونه بیان کرد که اصل ابقای قرارداد یک فیلتر بعد از

فیلتر اصل ل وم در جهت حفو قرارداد است در جایی که حفو آن عاق نه و عادالنه اسات .یکای
دیگر از این اصول اصل حسننیت است .این اصل که در اکثر نظامهای حقوقی به صور

صاری

یا ضمنی پذیرفته شده از اخ ق نشائت گرفتاه و یکای از نقااط اتصاال حقاوق و اخا ق اسات.
حسننیت یکی از اب ارهای نفوذ قواعد اخ قای در حاوزة حقاوق قراردادهاسات .درباارة معناای
اصط حی حسننیت حقوقدانان اتفاقنظر ندارند .ولی جملگای بار آناناد کاه در هماة قراردادهاا
بهخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی ایان اصال اخ قای بایاد رعایات شاود .حساننیات را
اینگونه تعری

کردهاند« :حسننیت به عنوان یک حالت درونی و ذهنی عباار

صداقت ،درستکاری ،قصد و هد

اسات از داشاتن

نیکو ،و اعتقاد درونی فرد به صحت عمل خود از مرحلة قبل

از انعقاد قرارداد تا اجرای کامل قرارداد( ».زمانی و رفیعی  .)140 :1395هرچند این اصول با اقتدار
در پی انتظامبخشی به حقوق قراردادها هستند ،باید بدانیم یکی از خصیصههای اصول کلی حقوقی
که سبب تمای آنها از دیگر نهادهای مشابه میشود خصیصة استثناپذیر باودن ایان اصاول اسات.
پس ،وقتی از یک اصل کلی حقوقی صحبت میشود منظور اعمال ایان قاعاده باه صاور

مطلاق

نیست؛ بلکه در مواردی این اصول استثناپذیر میشوند.
1. the principle of permanence of contract
)2. un convention on contracts for the international sale of goods (CISG
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کرونا ویروس در حوزة قراردادها بهخصوص مرحلة اجرای قرارداد تأثیر گذاشاته و مشاک تی
را در این زمینه به وجود آورده است .شاید بتوان گفت اکثر قراردادهایی که اجارای آنهاا در ایان
دوره بوده است دچار اخت ل شدهاند؛ بدین صور
داشته که مقرراتی را در زمینههای مختل
صادرا

و واردا

که شیوع با دامنة وسیع کرونا دولتها را بر آن

تصویب کنند ،از جمله محدودیت یا ممنوعیت در زمینة

و تعطیلی کارخانهها و مشاغل و کسابوکارهاا .ایان مقاررا  ،کاه باا هاد

جلوگیری از شیوع این بیماری تصویب شدهاند ،حسب مورد ،سبب اجرای با تأخیر زیاد تعهادا
قراردادی ،غیرممکن شدن عمل به تعهدا
انتفای هد

قراردادی که اجرای آنها مقیاد باه زماان باوده اسات،

در برخی از قراردادها مثل قرارداد اجاره ،یا اجرای مشاقتباار برخای از قاراردادهاا

شدهاند .این قبیل مشک

در زمینة اجرای تعهدا

قراردادی سبب بروز اخت فاا

زیاادی شاده

است .از ررفی ،در هر نظام حقوقی به رور ربیعی مقرراتی پیشبینی شاده اسات کاه در صاور
بروز حوادثی از این قبیل به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از باروز
اخت

یا حل اخت

شوند .در این تحقیق سعی بر آن است تا با تکیه بر اصل ابقای قرارداد این

راهکارهای قانونی بررسی شوند.
بیماریهای واگیردار
یکی از عوامل تهدیدکنندة س متی انسان بیماریهای عفونی واگیردار هستند .همهگیریهای برخی
از این بیماریها (نظیر وبا و آنفلوآن ا) در قرنهای گذشته خسارا
کرده است .بهرغم پیشرفتهای شگر

سنگینی بر جامعة بشاری وارد

علم پ شاکی در زمیناة پیشاگیری و درماان بیمااریهاای
بهداشتی در سراسر جهاناناد .ایان

واگیر ،متأسفانه ،هنوز هم بیماریهای عفونی یکی از مشک

بیماریها گاهی بهسرعت بین تعداد زیادی از افراد شیوع پیادا مایکنناد و سابب مار ومیار بااال
میشوند .بیماریهای واگیردار را اینگونه تعری

کردهاند« :آن دساته از بیمااریهاا  ...کاه عامال

عفونی بیماریزا یا فرآوردههای سمی آن بتواند به صور
دیگر و یا از حشرا

و حیوانا

مستقیم یا غیرمستقیم از انسانی به انسان

به انسان قابل انتقال باشند( ».سااالریمقادم و همکااران .)1399

گسترة شیوع این بیماریها گاه به صور

بومی و گاه به صور

همهگیری جهانی اسات .یکای از

این بیماریها ،که محور بحث این نوشتار است ،کرونا یا کووید  19است .شیوع بیماری کروناا یاا
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کووید  19در سال  2019ا  2020مشک

فراوانی را در حوزههای مختلا

باهخصاوص حاوزة

اقتصادی به وجود آورده است .اپیدمی ،که ابتدا از ووهان چین آغااز شاد ،راولی نکشاید کاه باه
پاندمی مبدل شد و در حال حاضر سراسر جهان را درگیر کرده اسات .ایان ویاروس کاه در حاال
حاضر مهمترین مسئلة جهان است با سرعت انتقال باال سبب مر ومیر میلیونها نفر در جهان شده
است .همین موضوع سبب شده دولتها مقرراتی را در زمینة کنترل آن اعمال کنند .مطاابق ماادة 8
کشوری 1حفو س مت و بهداشت از دیرباز در قلمرو انحصاری ص حیت

قانون مدیریت خدما

دولتها بوده است .به دیگر سخن ،این امور ج امور حاکمیتی به حساب میآیند .به همین سابب،
دولتها در زمینة مقابله با کرونا دست به اقداماتی زدهاند که این اقداما

سبب تعطیلی کارخانهها،

ممنوعیت ورود و خروج به کشور ،بیکار شدن افراد شاغل ،و ممنوعیت تاردد در ساط شاهرهاا
شده است .این اقداما

دولت در جهت اعمال وظیفه برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشاتر ایان

ویروس بوده است.
قرارداد ،اجرا و نقض آن
مبادال

اقتصادی در جامعه بر اساس قرارداد استوار است (شیروی  .)4 :1396قراردادها ،باه مثاباة

مهمترین عامل مؤثر در گردش سرمایه و به تبع آن رونق اقتصادی ،باه صاور
باعث گردش ثرو

شابکهای گساترده

و رونق تجاری و اقتصادی میشوند .گاهی قراردادها در این شبکة گسترده باه

گونهای به یکدیگر متصلاند که اخ ل در یکی از آنها میتواند در سایر قراردادهای مرتبط تاأثیر
منفی بگذارد و در نتیجه به تجار

و اقتصاد لطمه وارد آورد .بر اساس نگرش اقتصادی ،قراردادها

مهمترین اب ار اف ایش سرمایهگذاری کارآمد هستند .البته این باه شارری اسات کاه قراردادهاا باه
مرحلة اجرا برسند (زمانی و رفیعی  .)146 :1395پس ،مهمتارین اثار یاک قارارداد بارای رارفین
اجرای تعهداتی است که از آن ناشی میشود (حسنیپور  .)3 :1394از ررفی بدیهی اسات از ابتادا
 .1مادة « :8امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشاور اسات و مناافع آن بادون
محدودیت شامل همة اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدما

موجب محدودیت برای اساتفادة دیگاران

نمیشود  ...ک) ارتقای بهداشت و آموزش عمومی ،کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ،مقابله و کااهش
اثرا

حوادث ربیعی و بحرانهای عمومی».

492

هد

حقوق خصوصی ،دورة  ،18شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

متعاقدین از انعقاد قرارداد اجرای آن است .با وجود این ،گاهی متعاقدین به دالیلی از اجرای

قرارداد امتناع میورزند و باعث نقض قرارداد میشوند .نقض در لغت به معنای «شکساتن ،ویاران
کردن ،و شکستن عهد و پیمان است» (دهخدا 1383 :1377؛ عمید  .)1042 :1363در بحث حاضار
آنچه با نقض تناسب بیشتری دارد شکستن عهد و وفای به عهد اسات .نقاض قارارداد باه معناای
امتناع ررفین قرارداد از عمل به تعهدا
عرفی و قانونی عقد است .در تعهدا

اصالی یاا فرعای) و همچناین لاوازم

قراردادی (تعهدا

قراردادی یا برای اجرا موعدی معین شده است کاه تخلا

از اجرا در این موارد زمانی اتفاق میافتد که موعد معین سرآید و تعهد از سوی متعهد انجام نشاود
یا زمان مطالبة اجرا به خواست متعهدله تعیین میشود که پس از مطالبة او متعهد تعهادا

خاود را

انجام نمیدهد یا در صورتی که زمان مشخص نشده و به خواست هیچیک از رارفین نیا واگاذار
نشده باشد ،پس از ری زمان متعار

خود عمل نمایکناد.

و مناسب با موضوع ،متعهد به تعهدا

همچنین ،نقض قرارداد میتواند با اجرای بخشی از قارارداد ،اجارای باا تاأخیر تعهادا  ،اجارای
غیرمنطبق با قرارداد به وقوع انجامد .ع وه بر این ،نقض قرارداد ممکن است به دلیل تقصیر متعهد
یا به دلیلی خارج از ارادة متعهد رخ دهاد .تقصایر رار

نااقض نیا درجاا

مختلفای دارد کاه

شدیدترین درجة آن تقصیر عامدانه است .نقض قرارداد هنگامی عامداناه محساوب مایشاود کاه
رر

ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد از اجرای تعهدا

خاود امتنااع کناد (رضاایی و

همکاران .)135 :1398
ناشی از آنها دارد میتوان به دو

عقود را بر اساس اثری که «زمان» در تعیین و اجرای تعهدا

دسته عقود فوری 1و مستمر 2تقسیم کرد .عقود فوری عقودی هستند که به محض انعقاد اثار آنهاا
محقق میشود و پایان میپذیرد .هرچند ممکن است اجرای تعهدا

آنها موکول به زمانی دیگری

بعد از انعقاد عقد شود .نقطة مقابل این عقود عقود مستمر هستند که آثار آنهاا باه محاض انعقااد
پایان نمیپذیرد و پس از عقاد اساتمرار دارد (دالوری  .)66 :1392عا وه بار ایان تقسایمبنادی،
تقسیمبندی دیگر عقود بر اساس زمان اجرای تعهدا

است که از این لحاظ به عقود موجل و حال

تقسیم میشوند .عقود موجل عقودی هستند که اجرای تعهدا

آنها موکل به زمانی بعد از انعقااد
1. instantaneous contract
2. continuous contract
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عقد به صور

اقساری یا غیراقساری میشود .در مقابل ،عقود حال عقودی هستند که زمان اجرای

آنها با انعقاد آنها یکی است .بنابراین ،مهمترین اثر قرارداد پیدایش وظیفة قانونی اجارای قارارداد
است که در علم حقوق به آن تعهد نی گفته میشود (کاتوزیان  )341 :1379و تفاوتی هم از جهت
تقسیمبندی باال در انجام دادن این وظیفة قانونی نیست .این در حالی است که در رابطاه باا نقاض
قرارداد از جهت نوع قرارداد تفاو

وجود دارد؛ بدین شکل که عقود مستمر نسبت به عقود فوری

و عقود موجل نسبت به عقود حال بیشتر در معرض شکنندگی و ازهمگسیختگی قرار میگیرند .در
این عقود ،زمان انعقاد با زمان ایجاد اثر و اجرا یکی نیست .به هماین سابب ،تحات تاأثیر عوامال
بیرونی زیادی قرار دارند و به تبع آن نقض در این قرارداد بیشتر به وقوع میپیوندد.
اصول حاکم بر اجرای قرارداد
اصل ل وم یکی از اصول پذیرفتهشدة بسیار مهم در اکثر نظامهای حقاوقی اسات .بار اسااس ایان
اصل ،اعمال حقوقی الزماند تا زمانی که ررفین آنها را اقاله یا با مجوز قانونی فسخ نکردهاناد .در
کنار این اصل ،اصول دیگری نی وجود دارند که در راستای هام سابب اساتحکام نظاام معاام
میشوند و از لحاظ ماهیت و کاربرد و هد

با این اصل متفاو اند؛ از جمله اصل الت ام باه مفااد

عقد ،اصل حفو و بقای قرارداد ،اصل حسننیت .بر مبنای اصل الت ام به مفاد عقد مادامی که عقاد
پابرجاست ،چه آن عقد الزم باشد چه جای  ،ررفین مل م به ایفای تعهدا

خود هستند .اصل الت ام

به مفاد عقد از اصل ل وم عامتر است .زیرا اصل الت ام به مفاد عقد هم عقود الزم را در بر میگیارد
هم عقود جای را .اما حکم اصل ل وم فقط بر عقود الزم اعمال میشود و عقود جای از سیطرة این
حکم خارجاند .ع وه بر این ،این دو اصل دارای دو حکم متفاو

از هم هستند.

یکی دیگر از اصول حاکم بر اجرای قرارداد اصل ابقای قرارداد است .حفاو و بقاای قارارداد باه
معنای نگه داشتن یک رابطة قراردادی است و هد

از آن استحکام و حمایات از قارارداد اسات .از

این رو ،از این اصل به نفع قرارداد تعبیر کردهاند ( .)Keller 2008: 247ربق این اصل ،قرارداد بایاد تاا
جایی که حفو آن عادالنه و معقول است حفو و از فسخ آن ج در موارد محادود جلاوگیری شاود
(وکیلزاده و همکاران  .)160 :1391اصل حفو و بقای قرارداد بر اجارای قارارداد تمرکا دارد و باه
فسخ جنبة استثنایی میدهد و استفاده از این ضمانت اجرای خشان را محادود و مقیاد باه اساباب و
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شرایط مشخص و ویژهای میکند .همانرور که اصل الت ام به مفاد عقد با اصل لا وم یکای نیسات و
کاربرد آنها متفاو

است ،اصل ابقای قرارداد هم با اصل لا وم یکای نیسات .اصال ابقاای قارارداد

فیلتری بعد از اصل ل وم جهت جلوگیری از انح ل بیمورد قرارداد است؛ بدین صور

که بر مبناای

اصل ل وم اصل بر ل وم پایبندی به عقد است .ولی این اصل در مواردی مجوز انح ل یکررفة عقاد
را به ررفین میدهد .محل اصلی اجرای اصل حفو و بقای قرارداد همینجاست؛ جایی که اصل ل وم
اجازة انح ل را به ررفین میدهد .اینجاست که اصل ابقای قرارداد این موارد را محادود و مقیاد باه
شرایطی میکند و سعی در حفو قرارداد دارد .اما دربارة اصل حسننیت بایاد گفات حساننیات باه
من لة یکی از اصول پذیرفتهشده در همة نظامهای حقوقی بیشترین کاربردی که در حاوزة قاراردادهاا
دارد ناظر بر اجرای قرارداد است .دربارة معنای اصط حی حسننیت حقوقادانان اتفااقنظار ندارناد.
ولی جملگی بر آناند که در همة قراردادها بهخصوص قراردادهاای تجااری باینالمللای ایان اصال
اخ قی باید رعایت شود .حسننیت را اینگونه تعری
درونی و ذهنی عبار

کردهاند« :حسننیات باه عناوان یاک حالات

است از داشتن صداقت ،درستکاری ،قصد و هد

نیکو ،و اعتقاد درونی فرد

به صحت عمل خود از مرحلة قبل از انعقاد قرارداد تا اجرای کامل قرارداد( ».زماانی و رفیعای :1395
 .)140به موجب این اصل ،در مرحلة اجرای قرارداد رارفین بایاد در جهات اجارای هار چاه بهتار
تعهدا

خود و تعهدا

رر

مقابل نهایت همکاری ممکان را داشاته باشاند .باه عباارتی ،رارفین

قرارداد نباید عملی انجام دهند که مانع اجرای قرارداد شود و این مساتل م آن اسات کاه رارفین هار
کاری را که به صور

معقول جهت اجرای قرارداد الزم است انجام دهند.

تأثیر حدوث بیماریهای واگیردار بر اجرای قرارداد
بیماریهای عفونی واگیردار از ادوار گذشته همواره یکی از تهدیدکنندههای اصلی سا مت انساان
بودند .به باور فرانک اسنودن ،بیماریهای واگیردار تاأثیر زیاادی بار ابعااد اجتمااعی و سیاسای و
اقتصادی جوامع میگذارند .بیماریهای همهگیر نوعی از بیماریها هساتند کاه باه نظار مایرساد
آینهای را در برابر انسان قرار میدهند تا ببینیم ما واقعاً چاه کساانی هساتیم .ایان بیمااری هاا باه
شیوهای آشکار رابطة ما با مر

و زندگی را نشان میدهند؛ مناسبا

انساان باا محایط و مناسابا

اخ قی مردم با یکدیگر را بازتاب میدهند .اینها پیامهاای ب رگای اسات کاه ساازمان بهداشات

بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد

495

جهانی روی آنها مطالعه میکند .بخش اصلی آمادگی برای رویارویی با این رویدادها این است که
ما در مقام انسان نیاز داریم بفهمیم که در این شرایط همه با هم هستیم؛ اینکه آنچه یک فارد را در
جایی تحت تأثیر قرار میدهد بر همگان در همه جا اثرگذار است .بنابراین ،ناچاار بخشای از یاک
گونه هستیم و نیاز داریم در این مسیر دربارة این موضوع فکر کنیم و نه دربارة جداییهای ناژادی
و قومی و جایگاه اقتصادی و همانند آن (عباسی  .)1399ع وه بر این ،نیاز داریم یکدیگر را درک
کنیم .یک مصداق وقوع این نوع بیماریها کرونا ویروس است .کرونا به مثابة ب ر تارین چاالش
بین المللی بشر از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون (صالحیامیری  )1399پدیدهای چندبعادی اسات
که آثار و پیامدهای آن در حوزههای مختلا

اجتمااعی و فرهنگای و سیاسای و از هماه مهامتار

اقتصادی قابل رصد و رهگیری است (اسکندریان  .)65 :1399همانرور که اشاره شد قراردادها به
من لة مهمترین اب ار سرمایهگذاری و رونق اقتصادی از تأثیر سوء ایان بیمااری مساتثنی نباودهاناد.
کرونا ویروس در حوزة قراردادها بهویژه مرحلة اجرای قرارداد تأثیر گذاشته و مشک تی را در این
زمینه به وجود آورده است .به عبارتی ،اکثر قراردادهایی که اجرای آنها در ایان دوره باوده دچاار
اخت ل شدهاند؛ بدین صور
را در زمینههای مختل
واردا

که شیوع گستردة کرونا ویروس دولتها را بر آن داشته که مقرراتای

تصویب کنند ،از جملاه محادودیت یاا ممنوعیات در زمیناة صاادرا

و تعطیلی کارخانهها و مشاغل و کسبوکارها .این اقداما

شد و روابط اقتصادی بین مردم را باهشاد
مقررا

که با هد

زیاد تعهدا

سبب تغییرا

و

شدید اقتصادی

متاأثر سااخت (قناواتی  .)1 :1399باه عباارتی ،ایان

جلوگیری از شیوع این بیماری بنا شدهاند حسب مورد سبب اجرای باا تاأخیر

قراردادی ،غیرممکن شدن عمل به تعهدا

بوده است ،انتفای هد

قراردادی که اجرای آنها مقیاد باه زماان

در برخی از قراردادها مثل قرارداد اجاره ،یا اجارای مشاقتباار برخای از

قراردادها شده است .این قبیل مشک

در زمینة اجرای تعهادا

قاراردادی باه تباع شایوع ایان

بیماری سبب بروز اخت

های زیادی شده است .در هر نظام حقوقی ربیعتااً مقرراتای پایشبینای

شده است که در صور

بروز حوادثی از این قبیل به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایاد و

سبب جلوگیری از بروز اخت

یا حل اخت

شود.
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راهکارهای قانونی در مقابل اختالالت اجرای تعهدات قراردادی با تکیه بر اصول حاکم برر
اجرای قرارداد
در اکثر نظامهای حقوقی ،قانونگذار راهکارهایی در برخورد با اخت ال

اجرایی قراردادها در اثار

حوادث غیرمترقبه دارد که اگرچه عناوین این نهادهای حقوقی در نظامهای حقوقی متفاو

اسات،

در نهایت ،به یک نتیجه ختم میشوند .این راهکارها متناسب با نوع اخت لی هستند که در اجارای
قرارداد پیش میآید؛ بدین صور

که فرضی که در آن اجرای تعهدا

شده باشد با فرضی که اجرای تعهدا

قراردادی کاام ً غیارممکن

قراردادی ممکن اما مشقتبار شاده باشاد متفااو

همچنین ،این موارد از موردی که اجرا به صور

اسات.

موقت غیرممکن شده متمای شده است .در ادامه

سعی بر آن است که با توجه به فروض باال راهکارهای قانونگذار با تکیه بر اصول کلای حااکم بار
اجرای قراردادها بهویژه اصل ابقای قرارداد بررسی شوند.
الف) تعلیق اجرای قرارداد به سبب پیشبینی نقض احتمالی

یکی از مباحث بسیار حائ اهمیت در حقوق قراردادها در اکثار نظاامهاای حقاوقی مسائلة نقاض
قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است (رفیعی و حسینی  .)42 :1391نقض قارارداد ممکان
است به دو شکل اتفاق افتد؛ یکی در موعد مقرر ا جارای تعهادا

کاه نقاض واقعای نیا نامیاده

میشود و دیگری قبل از فرارسیدن موعد اجرا که به آن پیشبینی نقض احتمالی میگویند کاه هار
یک ضمانت اجراهای مخصوص به خود را در پی دارد (انصاری و بیا

 .)475 :1391پایشبینای

نقض بدان مفهوم است که قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد متعهدله باه ایان نتیجاه برساد کاه
متعهد به رور متعار

و معقول نمیتواند یا نمیخواهد تعهدا

خود را اجرا کند .در این حالات،

نظریة نقض قابل پیشبینی قراردادی مطرح است که به متعهدله این اجازه را میدهد تا با استناد باه
این نظریه خود را از زیر بار مسئولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه میشود رهایی بخشاد
و حسب مورد اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد کند (صفایی و عساگری  .)83 :1394تعلیاق اجارای
قرارداد به من لة یکی از ضمانت اجراهای پیشبینی نقض تعهدا

قاراردادی در قاوانین داخلای و

اسناد بینالمللی پذیرفته شده است .زمانی که از شرایط و اوضاع و احوال پیشبینی میشود کاه در
آینده قرارداد نقض خواهد شد یا اینکه متعهد اع م کند به قرارداد پایبند نخواهد بود بدیهی اسات

497

بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد

رر

مقابل حق دارد عمل به تعهدا

خود را که موعد اجرای آنهاا فرارسایده تاا معلاوم شادن

رار

مقابال معلاق کناد .پیراماون موضاوع ماورد بحاث ،ساؤال

وضعیت انجام گرفتن تعهدا

مطرحشده این است که آیا بروز بیماریهاای واگیاردار مایتواناد سابب تعلیاق اجارای تعهادا
قراردادی شود؟ آیا به سبب بروز بیماریهای واگیردار میتوان نقض را پیشبینی کرد؟
کنوانسیون بیع بینالمللی کاال ،به من لة یکی از اسناد مهم باینالمللای ،کاه ماورد قباول بیشاتر
کشورهاست ،دو ضمانت اجرای فسخ و تعلیق را برای پیشبینی نقض احتمالی توسط متعهدلاه در
نظر گرفته است؛ بدین صور

متعهدله نقاض اساسای قارارداد پایش بینای شاود

که اگر از رر

ضمانت اجرای آن فسخ و اگر پیشبینی نقض غیراساسی قرارداد صور

پذیرد قرارداد باه حالات

تعلیق درمیآید .در حقوق ایران پذیرش نظریه «نقض قابل پیش بینی» با دشواری همراه اسات؛ باا
را میتوان مصداق این نظریه دانست؛ این در حالی است

این وجود ،مواد 237و  238قانون تجار

که اگر پیشبینی نقض احتمالی در یک سیستم حقوقی پذیرفته شود باید در مواردی ،مثل جایی که
تعهد ناشی از قرارداد مقید به زمان است ،رأی به فسخ قرارداد داد .مطابق بند  1ماادة  171چنانچاه
معلوم شود متعهد بخش اساسی تعهدا

خود را به علال مصارح در شاقوق «الا » و «ب» مااده

انجام نخواهد داد ،متعهدله میتواند تعهدا

2

متقابل خود را ،که موعد اجرای آنها فرارسیده ،معلاق

کند .مطابق قسمت «ال » بند  1ماده ،نقصان فاحش در توانایی متعهد مایتواناد ناشای از عاواملی
خارج از ارادة متعهد باشد؛ مثل جنگ ،ب یای ربیعی ،موانعی از قبیل تحریمها ،یا مواناع شخصای
(شعاریان  .)819 :1393اصول قراردادهای تجاری بینالمللی در مادة  37-3-4به پایشبینای نقاض
اشاره و ضمانت اجرای آن را تعلیق اجرای تعهدا
 .2« .1چنانچه قصور یکی از ررفین در اجرای تعهدا

از رر

متعهدله مقرر کرده است .اگرچه ایان

نسبت به هر یک از اقساط دالیل قانعکنندهای در اختیار رر

قرار دهد که نسبت به اقساط آتی نی نقض اساسی قرارداد صور
نسبت به آینده بارل اع م نماید؛ مشروط بر اینکه ظر

مد

خواهد گرفت ،رار

دیگر

اخیار حاق دارد قارارداد را

متعارفی اقدام به چنین امری کند».

« .2ال ) نقصان فاحش در توانایی یا اعتبار مالی متعهد برای ایفای قرارداد؛ ب) نحوة رفتار متعهد در تمهید و تدارک ایفای
قرارداد یا اجرای آن».
 .3مادة « :7-3-4ررفی که به رور معقول و متعار

اعتقاد دارد که رر

مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی قرارداد خواهد

شد میتواند تقاضای تضمین کافی برای انجام بهموقع نماید و در این مد

از انجام تعهدش امتناع نماید».
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ماده نی مانند مادة  71کنوانسیون ضمانت اجرای تعلیق تعهدا
نقض مقرر کرده ،شرایط اعمال آن با کنوانسیون متفاو
وجود دارد این است که این اصول تعلیق تعهدا
در صورتی که پیشبینی نقض از رر

متعهدله را در صاور

است .تفاو

پایشبینای

اساسای کاه در ایان زمیناه

را مقید به پیشبینی نقض اساسی کرده اسات و

متعهدله اساسی نباشد ضمانت اجرایی ندارد .این در حاالی

است که کنوانسیون برای پیشبینی نقض اساسی ضامانت اجارای فساخ را در نظار گرفتاه اسات
(رفیعی و حسینی  .)50 :1391در حقوق ایران ،مقررهای همانند مقررا

پیشگفته که سبب تعلیاق

قرارداد را بر مبنای پیشبینی نقض فراهم کند وجود ندارد .البته شاید بتوان این ضمانت اجارا را از
بطن برخی مواد قانونیا همانند مادة  380قانون مدنی و 530و  533قانون تجار 1ا اساتباط کارد.
عدهای مادة  377قانون مدنی 2را م ک قرار میدهند و بر اساس آن باه تعلیاق اجارای قارارداد در
شرایط پیشبینی نقض رأی میدهند .به عبارتی ،حق حبس و تعلیق اجرای قرارداد را یکی میدانند
(رفیعی و حسینی  .)51 :1391این در حالی است که بند آخر این ماده مقرر مایدارد اگار یکای از
تعهدا

موجل باشد و دیگری حال تعهد حال باید اجرا شود .از همین قسمت مااده مایتاوان باه

کارکرد متفاو

این دو نهاد حقوقی پی برد .از مواردی که سبب میشود دو مفهوم را یکای بادانیم

کارکرد یکسانی است که باید داشته باشند .نهاد حق حبس زمانی اعمال میشود کاه هار دو تعهاد
حال باشد و ررفین ترتیب اجرا را مشخص نکرده باشند .در حالی که تعلیاق اجارا زماانی اعماال
میشود که متعهدله نقض را از رر

متعهد پیشبینی کند که در این صور

را حتی اگر حال باشند معلق کناد؛ کااری کاه مخاال

میتواند تعهدا

خود

بناد آخار ماادة  377قاانون مادنی اسات.

کنوانسیون بیع بینالمللی ،به من لة یک سند حقوقی معتبر ،تعلیق اجرا را در کنار حق حبس پذیرفته
که نشاندهندة تمای این دو نهاد حقوقی است .فقدان مقرره در این خصوص در قانون ایران نشاان
از ضع

نظام حقوقی ایران در این زمینه دارد .هرچند قانونگذار مبانی این نهاد حقوقی را پذیرفته

است ،در خصوص این ضمانت اجرا نصی مقرر نکرده است .از مبانی مهم این ضمانت اجرا قاعدة
 ← .1مواد یادشده در قانون تجار

و مدنی.

 .2مادة  377ق.م « :هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا رر
شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد .در این صور

دیگر حاضر باه تسالیم

هر یک از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».
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است که قانونگذار ایران آن را در بند  3مادة  4قانون مسائولیت مادنی 1پذیرفتاه

است .از دیگر مبانی این ضمانت اجرا اصل حفو و بقای قرارداد است که هرچند قانونگاذار نگااه
مبنایی به این اصل نداشته ،آن را در برخی از مواد قانونی بهوضوح میتوان دید.
بنابراین ،همانرور که اشاره شد ،شرایط و اوضاع و احوال باید به شکلی باشد که بارای متعهدلاه
این نتیجه حاصل شود که در آینده متعهد تعهد خود را نقض میکند .بیماریهای واگیردار با رعایات
شرط پیشگفته میتواند مصداق قسمت «ال » بند  1مادة  71کنوانسایون بیاع باینالمللای باشاد .در
خصوص کرونا ویروس به نظر میرسد در قراردادهایی که انعقاد آنها قبل از بروز این بیمااری باوده
است این امکان وجود دارد که در برخی از قراردادها متعهدله با شیوع این بیماری و به تبع آن اعماال
مقررا

سختگیرانه از رر

دولتها برای مقابله با این ویروس به ایان نتیجاه برساد کاه متعهاد در

آینده توانایی اجرای قرارداد را از دست میدهد و قرارداد وارد وادی نقض میشود .به هماین سابب،
متعهدله در این وضعیت میتواند تعهدا

متقابل خود را به حالت تعلیق درآورد.

ب) تعدیل قرارداد به سبب نظریة دشواری اجرای قرارداد

نظریة دشواری اجرای قرارداد یا هاردشیپ یکی از مباحث بحاثانگیا در قاانون ملای و فراملای
قراردادها و بیانگر وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجة حاوادث پایشبینایناپاذیر و
خارج از کنترل ،بدون اینکه به لحاظ فی یکی غیرممکن باشد ،از نظر اقتصادی مشقتبار و پره ینه
میشود و تعادل و توازن قراردادی دچار اخت ل اساسی میشود .در چنین حالتی ،نظریة دشاواری
برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عمل میشود (غمامی و خدادادی  .)623 :1394باه
عبارتی ،زمان تغییر میکند و شرایط در نتیجة بروز تغییرا
قیمت ارز ،و حوادث غیراقتصادی ،همانند جناگ و اقاداما

اقتصاادی ،همانناد تاورم و نوساانا
دولاتهاا ،و با ی ربیعای باهکلای

دگرگون میشود .بر این اساس ،قراردادهای تجاری و اقتصادی ،که بین اشخاص بارای یاک دورة
روالنیمد

(قراردادهای مستمر) منعقد میشود ،در مواجهه با ریساک و خطارا

 .1بند  3مادة  4مسئولیت مدنی« :وقتی که زیاندیده به نحوی از انحا موجبا
شدن آن کمک و یا وضعیت واردکنندة زیان را تشدید کرده باشد».

تغییار شارایط

تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه
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اولیة عقد قرار دارند .بنابراین ،در مواردی شرایط اولیة قرارداد در نتیجة بروز تغییر و تحوال
و اقتصادی بهکلی دگرگون و اجرای تعهدا

مالی

نخستین برای ررفین یا هر یکای از آنهاا سانگین و

مشقتبار میشود (.)Keller R, op.Cit , p. 265
این موضوع ،که تحت عنوان نظریة دشواری از آن یاد میشود ،در نظامهای حقوقی مختل

باا

عناوین متفاو  ،چون نظریة عدم پیشبینی یا دشواری اجرای قرارداد یا هاردشیپ ،مطرح است .با
وجود این سنخیت ،گرچه اکثر نظامهای حقوقی در این زمینه که حکم به الت ام به مفاد قارارداد در
اساتناد مایکنناد ،در

چنین وضعیتی ناعادالنه است متفقالقولاند و در توجیه آن به مبانی مختلا

برخورد با این مسئله راهکار حقوقی یکسان ندارند (غمامی و خدادادی  .)623 :1394دربارة چنین
قراردادی ،که به لحاظ پیشبینیناپذیر بودن شرایط سخت پس از انعقاد اجارای آن باا ه یناههاای
سنگینتر و شرایط سختتر مواجه میشود ،چندین راهحل وجود دارد که از آنها میتوان به تداوم
اجرای قرارداد تحت هر شرایطی ،بط ن ،تعلیق ،انح ل خود به خود (انفساخ) ،فسخ یکجانباه ،و
تعدیل آن اشاره کرد .ررفداران هر یک از این نظریهها دالیل استنادی خود را دارند؛ دالیلی که گاه
ذهن را به سمت پذیرش آن نظریه پیش میبرد .هماة ایان نظریاههاا و دالیال اساتنادی آنهاا در
مطالعا

قبلی بررسی و معایب و م ایاهای آنها سنجیده شده و در نهایات نتیجاهای کاه حاصال

شده و تقریباً مورد پذیرش بیشتر نظامهای حقوقی نی هست نظریة تعدیل قارارداد اسات؛ «اصاول
قراردادهای تجاری بین المللی» 1در مادة  6-2-2به بیان تعریفی از هاردشیب پرداختاه و ساسس در
مادة  6-2-3پس از بیان اینکه قرارداد باید رعایت شود وظیفة تجدیاد ماذاکره را نیا تأییاد کارده
است .مطابق این ماده قرارداد باید با شرایط جدید تعدیل شود 2.کنوانسیون بیع بینالمللای کااال در
خصوص موضوع مورد بحث ساکت است و صراحتی در این خصاوص نادارد (شاعبانی جهرمای
 .)11 :1397البته این عدم صراحت منکر این نیست که کنوانسیون به این موضوع اساسی در حوزة
قراردادها توجه نکرده است .مطابق بند  2مادة  37مسائلی که تحت حاکمیت کنوانسیون هستند ولی
)1. UNIDROIT (Principles of International Commercail Contracts

 ← .2مواد یادشده در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی .2016
 .3بند  2مادة  .2« :7مسائل مربوط به موضوعا

تحت حاکمیات کنوانسایون حاضار کاه تکلیا

کنوانسیون تعیین نشده بر ربق اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است و در صور

آنهاا صاراحتاً در ایان

فقدان چنین اصولی بار رباق

بررسی تأثیر بیماریهای واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
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آنها بهصراحت در کنوانسیون مشاخص نشاده اسات بایاد رباق اصاول کلای حااکم بار

کنوانسیون و در صور

نبود آنها ربق قواعد حقوق بینالملل خصوصی حلوفصل شوند .یکی از

این اصول کلی حاکم بر کنوانسیون اصل الت ام به مفاد قرارداد است .مطابق باا ایان اصال رارفین
قرارداد باید پایبند به اجرای مفاد قرارداد باشند و به تعهدا

خود عمل کنند .از دیگر اصول حااکم

بر کنوانسیون اصل حفو و بقای قرارداد است .مطابق با این اصل باید در جایی کاه حفاو قارارداد
معقول و عادالنه است از انح ل آن جلوگیری کارد .همچناین اصاول دیگاری کاه در ارتبااط باا
موضوع مورد بحث بر کنوانسیون حاکم است اصل حسننیت و اصل معقولیات اسات (صافایی و
همکاران  .)31 :1392در تقابل این اصول با هم در ارتباط با موضوع مورد بحث ایانگوناه تحلیال
میشود که در صور

بروز شرایط هاردشیپ در قراردادی که قانون حاکم بار آن کنوانسایون بیاع

بینالمللی کاال ست الت ام ررفین به تعهادا

مطاابق اصال التا ام باه مفااد قارارداد خا

حسننیت و معقولیت است .از ررفی ،با توجه به حذ

اصال

نهاد حقوقی انفساخ ،امکان انحا ل خاود

به خود چنین قراردادی وجود ندارد .همچنین ،اصال حفاو و بقاای قارارداد اجاازة فساخ چناین
قراردادی را نمیدهد .بنابراین راهحل ضمنی تعسر اجرای قارارداد در کنوانسایون بیاع باینالمللای
تعدیل قرارداد است؛ راهحلی که همة خواستههای کنوانسیون را پوشش میدهد.
تعدیل قرارداد به صراحتی که در قوانین سایر نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللای آماده اسات
در قانون ایران وجود ندارد .قطعاً این عدم صراحت منکر پذیرفتن آن نخواهد بود .تعادیل قارارداد
را میتوان از بطن موادی چون مادة  4قانون روابط موجر و مستأجر  ،1356ماادة  9قاانون رواباط
موجر و مستأجر  ،1362مواد  277و  652قانون مدنی 1به دست آورد .همچنین ،حقوقدانان با بیاان
نظریهای تحت عنوان نظریة غبن حادث سعی در ارائة این راهکار حقوقی داشتهاند .پاذیرفتن ایان
راهکار حقوقی معقول و منصفانه است و سبب تأمین عدالت معاوضی خواهد شد .ع وه بار ایان،
مبنای این نهاد حقوقی میتواند قواعد فقهی الحرج و الضرر باشد که ج ء قواعد مبناایی و مسالم

قانونی که حسب قواعد حقوق بینالملل خصوصی (تعارض قوانین) قابل اعمال است حلوفصل خواهند شد».
 ← .1مواد یادشده در قانون ر.م.م  ،1356قانون ر.م.م 1362و قانون مدنی.
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قانونگذاری در نظام حقوقی ایران هستند .ع وه بر این ،مادة  3قانون آیین دادرسی مدنی 1و اصال
 167قانون اساسی 2تکلی

موارد اجمال و سکو

قانونگذار را مشخص کرده است .مطابق با این

مواد ،مفسر قانون ،اعم از دکترین یا مقام قضایی ،باید در جایی که قاانون مجمال و سااکت اسات
حکم را به وسیلة تفسیر درست به دست آورد .بنابراین ،همانرور کاه بیاان شاد ،عادم صاراحت
قانونگذار منکر این نخواهد بود که در شرایطی که اجرا برای متعهد مشقتباار شاده اسات مقاام
قضایی نتواند در مقام اجرا به تعدیل قرارداد رأی دهد.
پذیرش نظریة تعدیل جامع مصالحی چون ثبا

و اساتحکام قراردادهاا (رعایات اصال ابقاای

قرارداد) ،ل وم جبران ضرر ناروا ،رعایت عادالت معاوضای ،و اصال حساننیات و ساازگاری باا
واقعیا

تجاری و خواست ررفین در قراردادهای روالنیمد

است (غماامی و خادادادی :1394

 .)641این راهکار حقوقی زمانی مطرح میشود که شرایطی جدید بعد از انعقاد قرارداد پایش آیاد
که اجرای قرارداد را برای متعهد قراردادی متعسر کند .دربارة موضوع مورد بحث این سؤال مطرح
است که آیا بیماریهای واگیردار بهخصوص مصداق اخیر الوقاوع (کرونااویروس) سابب اجارای
مشقتبار تعهدا

قراردادی شده است؟ برای رسیدن باه پاساخ ایان ساؤال بایاد معیاار سانجش

شرایطی را بررسی کرد که قانونگذار سبب تعسر اجرای قرارداد میشود .همانرور که اشاره شاد،
نظریة دشواری قرارداد یکی از مباحث حقوقی پیچیده و دشوار است .به نظر مایرساد دلیال ایان
پیچیدگی ،همانرور که برخی نویسندگان اشاره کردهاند ،ناشی از ماهیت این مفهوم باشاد .نظریاة
دشواری قراردادی مفهومی نسبی است؛ بدین صور

که از موردی به مورد دیگر متفااو

اسات.

ع وه بر این ،پذیرش این نظریه استثنائی بر اصل الت ام به مفااد قارارداد اسات .باه هماین سابب،
 .1مادة  3ق.آ.د.م« :قضا

دادگاهها موظ ا ند موافق قوانین به دعاوی رسایدگی کارده ،حکام مقتضای صاادر و یاا فصال

خصومت نمایند .در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صری نبوده یا متعاارض باشاند یاا اصا ً قاانونی در قضایة
مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر اس می یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی ،که مغایر با موازین شرعی
نباشد ،حکم قضیه را صادر نمایند».
 .2اصل  167ق.ا« :قاضی موظ

است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد باا اساتناد باه مناابع

معتبر اس می یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانة سکو
قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

یا نقاص یاا اجماال یاا تعاارض
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سختگیریهای زیادی برای تطبیق مصادیق آن با مفهوم میشاود (فایضاللهای  .)1 :1397درباارة
بیماریهای واگیردار نمیتوان به رور عام حکم داد؛ بلکه باید به صور

موردی بحث کارد .ولای

معیاری که میتوان در مورد هر پیشامدی به عنوان عاملی برای تعسر اجرای قارارداد بررسای کارد
این است که آیا آن پیشامد سبب شده است اجرای تعهد برای متعهد ممکن ولی مشاقتباار شاده
باشد یا خیر؟ از آنجا که برای مطابقت مصادیق با مفهوم باید بررسی موردی شود نقاش دادگااههاا
در این موضع پررنگتر میشود .بنابراین ،در خصوص بیماریهای واگیردار و ساؤال مطارحشاده
باید اینگونه پاسخ داد که الزم است بررسی موردی شود .به عباارتی ،ممکان اسات یاک ناوع از
بیماریهای واگیردار مصداق تعسر اجرای قرارداد باشد و نوع دیگری حتی با شرایطی سختتار از
نوع قبل سبب تعسر اجرای قرارداد نشود .در خصوص کروناویروس ،مطالعا

انجاامشاده بیاانگر

این است که کروناویروس فی نفسه سبب تعسر اجرا نشده است؛ بلکه آنچه بر اجارای قاراردادهاا
تأثیر داشته تأثیر غیرمستقیم ناشی از این ویروس بوده است .دولت با هد
بیماری دست به یک سری اقداما

زده اسات کاه ایان اقاداما

قراردادی شده است که هنوز امکان اجرای آن تعهدا

جلوگیری از شیوع این

سابب تعسار اجارای تعهادا

برای متعهد وجود دارد (قنواتی 13 :1399؛

نیازآبادی  .)13 :1399بنابراین ،راهکار قانونی منطبق با نظریة دشواری تعدیل اجرای قرارداد اسات
که در مورد بیماریهای واگیرداری که سبب تعسر اجرای قرارداد میشود به کار گرفتاه مایشاود.
نمونهای از این بیماریها کروناویروس است که سبب تعسر اجرای برخی از قراردادها شده است.
ج) انحالل و تعلیق قرارداد به سبب تعذر اجرای قرارداد

از بدو انعقاد یک قرارداد تا زمانی که اختتام یابد حیا

آن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد.

این مشکل بیشتر در قراردادهای مستمر و موجل پیش میآید .از آنجا کاه در ایان دساته از عقاود
زمان انعقاد و ایجاد آثار یا زمان انعقاد و اجرا یکی نیست این عقاود تحات تاأثیر عوامال بیرونای
زیادی قرار دارند و بیشتر از عقود آنی در معرض شاکنندگی و ازهامگسایختگی قارار مایگیرناد
(ق لباش چمک  .)1 :1391یکی از این عوامال بیرونای حاوادثی اسات کاه اجارا را بارای متعهاد
غیرممکن و متعذر می سازد .این حاوادث باا لحااظ شارایطی کاه در قاوانین کشاورهای مختلا
مشخص شده نهتنها سبب زوال مسئولیت قراردادی میشوند چهبسا سبب انح ل عقود نی بشوند.
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«فورس ماژور» ،که در فارسی به «قوة قاهره» ترجمه شده است ،اصط حی است در حقوق فرانسه
که نخستین بار در قانون مدنی فرانسه به کار رفت و سسس در حقوق کشورهای دیگار باا ادبیااتی
متفاو

از هم معمول شد (براری چناری و جعفرچالشتری  .)2 :1391عدم امکان اجارای قارارداد

ممکن است به دو صور

دائمی یا موقت باشد .یکی از اسنادی که تعریفی نسبتاً جامع از فاورس

ماژور ارائه داده «اصول قراردادهای تجاری بینالمللی» است .در مادة  7-1-7این ساند در تعریا
فورس ماژور آمده است عدم اجرای قرارداد در صورتی عذر محسوب میشود که متعهد اثبا

کند

عدم اجرا به دلیل مانعی خارج از کنترل او بوده و اینکه در زمان انعقاد قارارداد باه راور متعاار
نمی توانسته چنین مانعی را در نظر داشته باشد یا از آن مانع یا آثار و تبعااتش جلاوگیری کناد .در
مورد مانع موقتی ،عدم اجرا با در نظر گرفتن اثر مانع یادشده بر اجرای تعهدا
متعار

برای مد

زماانی

معذور خواهد بود (قناواتی  .)6 :1399فاورس مااژور در کنوانسایون بیاع باینالمللای در

مادة 179مقرر شده است .این ماده ،ع وه بر اینکه مفهومی از فورس ماژور ارائه میدهاد ،در مقاام
بیان رفع مسئولیت از متعهد است ،در جایی که یک مانع دائمی سبب عدم امکان اجرا شاده اسات.
ضمانت اجرای تعذر اجرای قرارداد به واسطة مانع دائمی در اکثر نظامهای حقوقی انح ل خود به
خود قرارداد است .اما ،با توجه به حذ

نهاد حقوقی انفساخ از کنوانسیون ،در این مورد باید قائل

به ضمانت اجرای فسخ قرارداد شد .این نکتاه را مایتاوان از بناد  5ماادة  279دریافات .بناابراین
ضمانت اجرای عدم امکان اجرا در جایی که اجرا به واسطة مانع دائمی متعذر شده فساخ قارارداد
است .این رویکرد کنوانسیون در جهت اعمال اصل حفو قرارداد است؛ اصالی کاه رعایات آن در
بطن همة مواد کنوانسیون به چشم میخورد .اما در حقوق ایران ضمانت اجرای عادم امکاان اجارا

 .1« .1در صورتی یکی از ررفین مسئول عدم توفیق در ایفای هر یک از تعهدا

خود نخواهد بود کاه ثابات نمایاد عادم

توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اینکه نمیتاوان عرفااً از وی انتظاار داشات کاه ااحتماال
حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کارده
باشد».
 .5« .2هیچیک از مندرجا
نخواهد بود».

این اصل مانع ررفین از اعمال هر نوع حق به ج ادعاای خساار

موضاوع ایان کنوانسایون
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به سبب وجود مانع دائمی در راه اجرا انفساخ قرارداد است .ایان را مایتاوان از ماواد ،483 ،387
 551 ،527قانون مدنی 1استنباط کرد.
به رور کلی ،چه در حقوق داخلی چه در حقوق بینالمللی ،برای فورس ماژور سه شرط اصلی
قابل تصور اسات :الا ) حادثاه بایاد اجتناابناپاذیر باشاد .حادثاهای فاورس مااژور اسات کاه
اجتنابناپذیر و دفعنشدنی باشد .در واقع اجرای تعهد با وقوع چناین حادثاهای غیارممکن شاود؛
ب) حادثه باید پیشبینیناپذیر باشد .حادثهای فورس ماژور تلقی میشود که در زمان انعقاد قرارداد
برای انسان قابل پیشبینای نباشاد .زیرا اگار قابال پیشبینای باشاد متعهاد موظا

اسات جهات

جلوگیری از بروز آن تدابیر احتیاری بیشاتری اتخااذ کناد؛ ج) حادثه باید خارجی باشد .حادثاهای
فورس ماژور و قوة قاهره تلقی میشود که خاارجی 2و باه عباار

بهتار خاارج از ارادة متعهاد و

مسئولیت وی باشد (براری چناری و جعفرچالشتری .)4 :1391
در صورتی که حادثهای با شرایط یادشده رخ دهد و اجرا را برای متعهد متعاذر کناد ،مقاررا
مربوط به فورس ماژور وارد عمل میشود .فورس ماژور در اکثار نظاامهاای حقاوقی سابب زوال
مسئولیت قراردادی و انح ل قرارداد و در ماواردی سابب تعلیاق اجارای تعهادا
صورتی که تعذر دائمی یا موقتی باشد ولی اجرای تعهدا
عقد منحل و تعهدا

مایشاود .در

مقید به زمان باشد ،در هار دو حالات،

ناشی از آن مرتفع میشود .و اما در عقودی که اجرای آنهاا مقیاد باه زماان

نیست در صورتی که تعذر ایجادشده دائمی باشد ضمانت اجرای آن انح ل عقد و در صورتی کاه
تعذر موقتی باشد ضمانت اجرای آن تعلیق تعهدا

قراردادی اسات .در ایان شارایط قارارداد باه

حالت تعلیق درمیآید و پس از رفع مانع اجرای تعهدا

از سر گرفته میشوند (باراری چنااری و

جعفرچالشتری .)1 :1391
پیرامون موضوع مورد بحث ،سؤال مطرحشده این است که آیا بیماریهای واگیردار مایتوانناد
از مصادیق قوة قاهره یا فورس ماژور باشند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت همانراور کاه قاب ً
اشاره شد قانونگذار برای اینکه موردی را قوة قاهره بداند شرایطی را بیان کرده است .به عباارتی،
 ← .1مواد یادشده در قانون مدنی.
2. Exterieur, External
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قانونگذار مقرر کرده هر حادثهای با شرایط یادشده میتواند مصداق قوة قاهره باشد .ولی آیاا ایان
راهکار کلی کافی است؟ آیا پس از بررسی شرایط یادشده در هر مورد ،در صور

وجود شارایط،

میتوان آن را مصادیق قوة قاهره دانست؟ به نظر می رساد ایان راهکاار کلای کاافی نباشاد و هار
حادثهای باید با الگو قرار دادن شرایطی که مقنن مقرر کرده توسط دادرس بررسی شاود .بناابراین،
صر

وجود این شرایط سبب نمیشاود ماوردی قاوة قااهره باشاد یاا نباشاد .اماا در خصاوص

کروناویروس مطالعا

صور گرفته در این زمینه نشان از این دارد کاه نفاس کرونااویروس قاوة

قاهره نیست؛ بلکه اقداماتی که دولتها برای جلوگیری از کرونا ایجاد کردهاند از مصاادیق فاورس
ماژور است (قنواتی  .)13 :1399به نظر میرسد باید شرایط پایشآماده باه راور دقیاق و ماوردی
بررسی شود؛ از جهت اینکه آیا شیوع این بیماری و اقداما

دولت بهتباع آن سابب تعاذر موقات

شده است یا تعذر دائمی؟ برای یافتن پاسخ این سؤال باید لفو موقت تفسیر شود .به عبارتی ،باید
روشن شود که منظور از موقت بودن تا چه زمانی است؟ در تعهداتی که مقید به زمان هستند بحثی
در صور

وجود ندارد .در این قبیل تعهدا

تعذر ،حتی به صور

موقت ،قرارداد منحل و بهتباع

آن از ررفین رفع تعهد میشود .اما در خصوص تعهداتی که مقید به زمان نیستند منظاور از موقات
بودن تا چه زمانی است؟ آیا منظور این است که اگر بعد از ری زمانی روالنی امکان اجرا باشد باز
هم ررفین نمیتوانند قرارداد را منحل کنند و باید تعهدا
نظر میرسد منظور از موقت بودن در اینجا مد
امکان اجرا بعد از ری مدتی متعار
مانع اجرای قرارداد بررر
با توجه به توضیحا

خود را به حالات تعلیاق درآورناد؟ باه

معقول و متعار

است؛ بادین صاور

امکانپذیر باشد ،ررفین باید تعهدا

کاه اگار

خود را تعلیق کنناد تاا

شود.
پیشگفته ،به نظر میرسد کروناویروس و حتی اقداما

دائمی بر سر راه اجرای تعهدا

قرارداد نیست .اقداما

دولاتهاا ماانع

دولتها را میتاوان سابب تعاذر ماوقتی

اجرای قرارداد دانست .همانرور که بیان شد ،ضمانت اجرای تعذر موقت تعلیق اجارای تعهادا
است .حال اگر پس از گذشت مهلتی مناسب اجرا همچنان ناممکن بماند ،میتوان به متعهدلاه ایان
اختیار را داد که قرارداد را با استناد به خیار تعذر تسلیم فسخ کند .عدهای از حقوقداناان قائال باه
این شدهاند که کروناویروس و شرایط پایشآماده مصاداق فاورس مااژور و سابب تعاذر دائمای
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قراردادهاست و بنابراین ضمانت اجرای آن انح ل قرارداد است .این در حالی است که بایاد باین
مانع دائمی و موقت تفکیک قائل شد .زمانی میتوانیم حادثهای را سبب انح ل قرارداد بادانیم کاه
امید به اجرای آن قرارداد به صفر مطلق برسد .بنابراین ،به نظر میرسد شرایط بهوجودآمده مصداق
فورس ماژور از نوع موقت و ضمانت اجرای آن تعلیق تعهادا
اجرای تعذر موقتی را ،تعلیق اجرای تعهدا

رارفین اسات .عادهای ضامانت

و فسخ به استناد خیار تعذر تسلیم میدانند و بر ایان

باورند که این دو ضمانت اجرا در عرض به کار گرفته میشاود (جاواهری محمادی.)189 :1400
این در حالی است که توجه به اصول حاکم بر قرارداد بهخصوص اصل حسننیات و اصال ابقاای
قرارداد ،که اخیراً به ضرور
شده است ،مخال

آن در همة قراردادها ،بهخصوص در قراردادهای باینالمللای ،توجاه

این است که ضمانت اجرا تعلیق و فساخ قارارداد را در عارض هام بساذیریم.

بنابراین ،بهتر است به منظور رعایت این اصول و توجه به استحکام معام
در رول هم قرار بگیرند؛ به این دلیل که ،عدم اجرای تعهدا

این دو ضمانت اجارا

خارج از ارادة ررفین بوده است.

قوانین موقتی در باب اجاره در شرایط کرونایی
همانرور که اشاره شد ،شیوع بیماری کرونا در اکثر کشورها سابب ایجااد وضاعیت اضاطراری و
تعطیلی فعالیتهای مختل

اقتصادیا اجتماعی و فرهنگیا آموزشی شد .با تعطیلی اغلب مشااغل

و کسبوکارها ،وضعیت خانوارهای و بهتبع آن جوامع دچار رکود اقتصادی 1شد .دولاتهاا بارای
مقابله با این وضعیت و کاهش آثار منفی کرونا و همچنین جلوگیری از شیوع آن دست به اقداماتی
زدند .از جملة این اقداما

وضع قوانین موقت در جهت حمایت از ماردم باود کاه یکای از ایان

قوانین به حوزة قراردادهای اجاره مربوط میشد .متعاقاب باا تعطیلای کامال برخای از مشااغل و
کاهش ساعت کاری برخی دیگر و همچنین ممنوعیتهای تردد ،از آنجا کاه صااحبان بیشاتر ایان
مشاغل مستأجر یک رابطة استیجاری بودند ،پس از تعطیلی مشاغل ،از کسب درآمد پیشبینیشادة

 .1سیر ن ولی رشد اقتصادی که برای زمانی بیشتر از سه ماه ادامه یابد رکود اقتصاادی نامیاده مایشاود (برگرفتاه از مقالاة
«بررسی علل و ریشههای بحران اقتصادی  2008امریکا و ارائة راهکارها» ،نوشتة محمادجواد بختیاارزاده ،ساال،1388
ص .)51
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خود محروم ماندند و بهتبع آن در انجام دادن تعهد (پرداخت اجارهبها) دچار تعسر یا تعذر شادند.
از دستورالعملهای کشورها در باب قراردادهای اجاره میتوان اشاره کرد به:
استرالیا :دولت استرالیا در این خصوص دساتورالعملی مساتقل وضاع نکارده اسات؛ بلکاه در
خصوص شرایط پیشآمده در قانون اجارهنامة مسکونی ( )2010اص حاتی انجاام داده اسات .ایان
اص حا

بیشتر حاوی مقررا

محدودکننده برای صاحبان ام ک است؛ بدین صور

کاه ضامن

معرفی شخص متأثر از کرونا صاحبان ام ک را از مواردی منع کرده است:
ا منع مالک از صدور اخطار خاتمة قرارداد اجاره برای مستأجر متأثر از کرونا باه دلیال نقاض
قرارداد یا عدم پرداخت اجارهبها یا سایر ه ینهها؛
ا ثبت ار عا

شخصی مستأجر متأثر در پایگاه دادههای مساتأجران باه دلیال عادم پرداخات

اجارهبها با سایر ه ینههای خدما
از رر

ساختمان که در قرارداد اجاره مستل م پرداخت بوده است.

دیگر ،برای حمایت از مالکان به آنها ،در قالب وام و غیره ،تسهی

اعطاا مایشاود

(فرنام و همکاران  7 :1399ا .)8
انگلیس :در انگلیس بر اسااس دساتورالعمل کرونااویروس  2020بارای مالکاان و مساتأجران
قراردادهای ام ک مسکونی خصوصی و اجتماعی از تاریخ  26مارس مشمول مقررا

زیر شد:

ا مالکان ام ک مسکونی تا  30سستامبر نمیتوانند برای اخراج مستأجر از ملک اقدام کنند؛ مگر
اینکه از سه ماه قبل به مستأجر ار ع دهند .همچنین ،در صور

گذشت سه ماه از تااریخ صادور

اخطار نی مالک نمیتواند مستأجر را بدون حکم دادگاه مجبور به تخلیه کند.
ا مستأجران باید ه ینههای اجارهبها را مطابق قرارداد اجاره پرداخت کنند و در صور

ناتوانی

در پرداخت باید با مالک مذاکره کنند .به دلیل شرایط اضطراری مالکان باید با مستأجران همکااری
کنند؛ از جمله توافق برای کاهش اجارهبها در ماههای اضطراری و دریافت معوقا

در زمان دیگار

(فرنام و همکاران  10 :1399ا .)11
آلمان :در آلمان در پی شیوع کروناویروس قانون کاهش آثار شیوع کروناا تصاویب شاد و در
مواردی اجازة عدم اجرای تعهد در تعهدا

مستمر به شرط اثباا

انتسااب اوضااع و احاوال باه

شیوع کرونا داده شد .برای مثال در این قانون مقرر شد موجران مجاز به فساخ قارارداد اجااره باه
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سبب عدم پرداخت اجارهبها نیستند ،در صورتی که عدم پرداخت اجارهبهاا در اثار شایوع بیمااری
کرونا باشد (خالدی و همکاران .)63 :1399
ایران :در ایران نی مصوباتی در خصوص تمدید اجباری قراردادهای اجاره وضاع شاد .اولاین
مصوبه تمدید اجباری دوماهة قراردادهای اجاره بدون اف ایش اجارهبها بود .آخرین مصوبه (هفتااد
و دومین مصوبه) در این خصوص حاوی تمدید خودکار یکسالة قراردادهای اجااره اسات .البتاه
این مصوبه حداکثری برای اف ایش اجارهبها یا مبلغ رهن نی تعیین کرده اسات (فرناام و همکااران
.)26 :1399
همانرور که اشاره شد ،تعدیل قرارداد در شرایطی مطرح میشود که انجام دادن تعهدا
یکی از ررفین مشقتبار شده باشد .در مجموع مصوبا

بارای

یادشده ت ش شارع برای برقراری تعدیل

از رریق دادن مهلت به مستأجر برای انجاام دادن تعهاد پرداخات اجاارهبهاا و کااهش اجاارهبهاا
(افریقای جنوبی) و تمدید اجاره با شرایط سابق دیده میشود.
نتیجه
بیماریهای واگیردار مایتوانناد عااملی بارای ایجااد اخات ل در اجارای قراردادهاا باهخصاوص
قراردادهای مالی باشند .گاه این بیماریها سبب تعذر دائمی یا موقتی اجرای تعهدا

و گاه سابب

تعسر اجرای قرارداد میشوند که ضمانت اجرای هر یاک ،حساب ماورد انحا ل قارارداد ،تعلیاق
تعهدا

قراردادی و تعدیل قرارداد است .گاهی نی ممکن است بر اثر شیوع این بیماریها متعهدله

به این نتیجه برسد که قرارداد در آینده دچار نقض احتمالی میشود که ضمانت اجرای آن میتواند
متعهدله باشد .در خصوص کروناویروس ،به نظر میرسد

فسخ یا تعلیق تعهدا

قراردادی از رر

این بیماری و اقداما

دولت بهتبع آن برای مقابله با آن میتواند در برخی از قراردادها سبب تعسر

و در برخی سبب تعذر شود .نتیجة حاصلشده این است که شرایط بهوجودآمده در اثر کرونا سبب
تعذر موقت قرارداد است .بنابراین ،ررفین باید تعهدا
تعلیق درآورند و بعد از زمان متعار

خود را بارای مادتی متعاار

باه حالات

اگر همچنان اجرا ممکن نباشد میتوانند با اساتناد باه خیاار

تعذر تسلیم آن قرارداد را فسخ کنند .البته همة این بحثها دربارة قراردادهایی است که زمان انعقاد
آنها قبل از شیوع بیماری باشد و تعهدا

حاصل از آنها نی مقید به زمان نباشاد .بیشاترین تاأثیر
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شرایط کرونایی بر اقتصاد جوامع بوده است .به همین سبب ،تغییرا
این بیماری در برخی از قراردادها سبب تعذر اجرای تعهدا

شرایط اقتصادی بهتبع شایوع

شده اسات کاه ایان ماوارد ماذاکرة

مجدد را در جهت تعدیل قرارداد و حفو آن میرلبد .همچنین ،ممکن است این شارایط متعهدلاه
قراردادی را به این نتیجه رسانده باشد که قرارداد در آینده نقض خواهد شد .بناابراین ،بار اسااس
قاعدة مقابله با ضرر ،متعهدله باید تعهدا

خود را ،حتی اگر موعد اجرای آنها فرارسیده باشد ،به

حالت تعلیق درآورد.
توجه به اصول حاکم بر قرارداد بهویژه اصل ابقای قرارداد و اصل حسننیت سبب میشاود باا
شرایطی که سبب خاتمة قرارداد قبل از اجرا میشود محتاطتر برخورد کنیم .باه هماین سابب ،در
تعذر اجرای قرارداد باید زمانی حکم به انح ل عقد دهیم که تعذر اجرا دائمی باشاد و اگار تعاذر
موقت باشد دو ضمانت اجرای تعلیق و فسخ را به ترتیب در رول هم بسذیریم .این چی ی است که
منطبق با خواست ررفین است .زیرا ررفین از ابتدا به قصد اجرای تعهدا

قرارداد منعقد کردهاناد.

حال ،اگر به خارر شرایطی خارج از اراده اجرای تعهدا  ،آن هم تعهداتی که مقید به زمان نیستند،
دچار اشکال شده باشد ،نباید رأی به انح ل قرارداد داد .همچنین در بررسای شارایطی کاه سابب
تعذر دائمی اجرای قرارداد و در نهایت انح ل آن میشوند نباید با سادهانگاری رسیدگی کرد؛ بلکه
این موارد باید با در نظر گرفتن شرایطی که مقنن مقرر کارده باه صاور

ماوردی توساط دادگااه

بررسی شود.
همانرور که اشاره شد ،ممکن است ررفین برای انعقاد یک قرارداد ماههاا و ساالهاا زماان و
ه ینه صر

کنند .از ررفی انعقاد یک قرارداد ممکن است با قراردادهای دیگر ارتباط و همبستگی

کامل داشته باشد؛ به نحوی که با کوچکترین اخت ل در قرارداد مورد بحاث در چنادین قارارداد
دیگر اخت ل اساسی به وجود آید و آنها را از دایرة اجارا خاارج کناد .از ساوی دیگار ،باه نظار
میرسد بیشترین کاربرد اصل حسننیت زمانی است که اجرا به سبب حوادثی خارج از اراده دچاار
اشکال شده باشد .در این شرایط ،ررفین باید در اجرا همکاری کنند .به همین دلیل ،توجه به اصول
کلی حاکم بر اجرای قراردادها ،بهخصوص اصل ابقای قرارداد و اصل حسننیت ،باید سابب شاود
در مواردی که حفو قرارداد عادالنه و معقول است از انح ل آن جلوگیری شود.
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شورای اس می (معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی (دفتر مطالعا

زیربنایی).

فیضاللهی ،حامد (« .)1397دشوار شدن اجرای قرارداد و اثر آن» ،کنفرانس ملی اندیشاههاای ناوین و
خ ق در مدیریت و حسابداری مطالعا

حقوقی و اجتماعی ،صص  1ا .10

ق لباش چمک ،مسلم (« .)1391تأثیر شرایط دشواری بر اجرای قرارداد در حقوق ایران و فقاه امامیاه»،
پایاننامة کارشناسیارشد ،دانشگاه شهد باهنر کرمان.
قنواتی ،جلیل (« .)1399مطالعة تطبیقی کروناویروس (کووید  )19بر تعهدا » ،حقوق اس می ،س ،17
ش  ،64صص  1ا .46
کاتوزیان ،ناصر ( .)1379حقوق مدنی نظریة عمومی تعهدا  ،تهران ،دادگستر.
نیازآبادی ،مهدی؛ نرگس انصاری (« .)1399تحلیل وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا ذیال معااذیر

موجه عدم اجرای تعهدا قراردادی» ،تحقیقا

حقوقی (ویژهنامة حقوق و کروناا) ،د  ،23ش ،89

صص  459ا .487
وکیلزاده ،رحیم؛ رضا رنجبر؛ مجید عباسی (« .)1391تأثیر انتفای مبنای خیاار در حاق فساخ (مطالعاة
تطبیقی در اسناد مهم بینالمللی و نظام فقهی و حقوقی ایران» ،پژوهشهای فقه و حقوق اسا می،
س  ،9ش  ،30صص  159ا .182
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