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ثیر أبحران جهانی پدید آمده به دنبال شیوع ویروس کرونا بر وجوه مختلف زندگی بشری از جمله روابط بین اشخاص ت

ر صورت دبایست میهای حقوقی به دلیل آنکه متولی تنظیم روابط بین اشخاص هستند است. در این میان گزارهگذاشته

د. نو مدیریت روابط در سطح جدید بپرداز به تنظیم د و نهایتاًنروزآمد شوسریعاً آمده تحوالت جدید پیشتوجه به با لزوم 

به همین علت است که رشته حقوق معموالً در طول دوران بحران و پسابحران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 

اردادی هدات قر(. در سطور پیش رو، به نحو اجمالی مروری خواهیم داشت به حقوق تع2002)همچون بحران اقتصادی 

 .در دوره شیوع ویروس کرونا

 طرح مسئله

ها از های مختلف از سوی دولتبسیاری از تعهدات قراردادی به سبب شیوع ویروس کرونا و متعاقب آن وضع محدودیت

جمله تعطیلی کسب و کارها و توقف فعالیت ادارات، منع تردد و حمل و نقل و بسته شدن مرزهای کشورها، در مرحله 

اجرا با مشکالت فراوانی مواجه گردید و الجرم متعهدین این قراردادها قادر به ایفاء به موقع تعهدات خود نگشتند. حال 

تواند بواسطه عدم ایفاء به موقع تعهدات قراردادی، علیه متعهد این قراردادها اقامه آیا متعهدله قراردادهای مذکور می

 پردازیم.در ادامه به پاسخ این سوال مینماید؟  آن رامطالبه  ،ی وجه التزامبیندعوی مطالبه خسارت یا در فرض پیش

 مربوطه ءتعهدات قراردادی و استثنا ،اول

، طرفین یک قرارداد ملزم به ایفای «لزوم قراردادها»و « Pacta sunt servandaوفای به عهد یا »مطابق اصول شناخته شده 

های حقوقی مختلف بر این اصل وارد حال باید توجه داشت استثنایی که در نظام باشند. با اینتعهدات قراردادی خود می

دهد تا در صورت وجود شرایط استناد ی که به متعهد اجازه میئاستثنا باشد.می« 2یا قوه قاهره 1فورس ماژور»است شده

قوه قاهره ریشه در نظام حقوقی و به قوه قاهره از ایفای تعهدات خود به طور موقت یا دائم معاف گردد. فلسفه وجودی 

بر اصل وفای به عهد مورد  یئی، قوه قاهره را به عنوان استثناقانونگذار ایرانی نیز در قانون مدن .3قانون مدنی فرانسه دارد

شود که مانعی خارجی، قانون مدنی ایران، قوه قاهره به وضعیتی اطالق می 222و  222وفق مواد  است.داده شناسایی قرار

دات خویش تعه و غیرقابل دفع )غیر قابل احتزار( سبب گردد متعهد به طور دائم یا موقت قدرت ایفای بینیغیرقابل پیش

قوه قاهره را  24-1-2( نیز در ماده Unidroitالمللی )از دست بدهد. اصول قراردادهای تجاری بیندر قبال متعهدله را 

                                                           
1Force majeure 

2Act of God 

3Barry, Niklas, The French Contract Law, 2ed, Clarendon Press, Oxford, 1992, P.201 

4Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due to an impediment beyond its 

control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion 

of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences. 
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ه خارج از کنترل وی بود ،در صورتی که متعهد ثابت کند که عدم اجرای قرارداد به سبب مانعی»دهد: اینگونه توضیح می

رفت که در زمان انعقاد قرارداد آن مانع را در نظر بگیرد یا اینکه از آن اجتناب و از او به طور متعارف و معقول انتظار نمی

 «. آن چیره گردد، از اجرای تعهد معاف خواهد شد نتایج نماید یا بر آثار و

 به دو صورت است:  گذارد عمدتاًاثری که قوه قاهره بر قراردادها می

آید و پس از رفع مانع قرارداد ادامه یافته و متعهد ملزم به الف( چنانچه مانع موقتی باشد، قرارداد به حالت تعلیق در می

 گردد. ایفای تعهدات خود می

. در هر دو صورت متعهد معاف از 5یابدب( چنانچه مانع دائمی باشد یا قرارداد وحدت مطلوب باشد، قرارداد خاتمه می

 خیر یا وجه التزام از وی نخواهد داشت.أفلذا متعهدله امکان مطالبه خسارت ت .گرددایفای تعهدات می

 مربوطه ءکرونا و انطباق با استثنا ،دوم

ها برای مقابله و کنترل ویروس از جمله تعطیلی شده از طرف دولتهای وضعبالتبع آن محدودیت شیوع ویروس کرونا و

تواند در است که میکسب و کارها و ادارات، لغو سفرهای خارجی و دیگر مسائل مستحدثه شرایط خاصی را بوجود آورده

د تا وی از پرداخت خسارات تأخیر و یا وجه التزام اغلب روابط قراردادی امکان استناد متعهد به قوه قاهره را فراهم آور

شده از ویروس کرونا با سه معیار الزم جهت شناسایی یک وضعیت به عنوان قوه معاف گردد. از آنجا که وضعیت ناشی

 . 6توان قائل به تحقق قوه قاهره در وضعیت فعلی بودقاهره مطابقت دارد می

 .قراردادها در رابطه با قوه قاهره به چند نکته ذیل توجه نمایندالزم است فعاالن اقتصادی و متعهدین 

باشد، لذا بار اثبات دعوی بر دوش مدعی الف( با توجه به این که قوه قاهره خالف اصل وفای به عهد و لزوم قراردادها می

کمک شایانی به متعهدین قرارداد تواند های قوه قاهره در این راستا می)البینه علی المدعی(. البته صدور گواهینامه است

 بنماید.

ب( چنانچه تأخیر متعهد سبب برخورد قوه قاهره با انجام تعهد شده باشد، مورد از مصادیق علت خارجی نخواهد بود و 

 است ولیکن به سبب استنکاف متعهد از. بنابراین چنانچه موعد اجرای تعهد قبل از شیوع کرونا بوده2متعهد ضامن است

                                                           
5Rimke, Joern, «Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG 

and UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts», kluwer, 2000, P.219 
اقدام به صدور  یحت یخارج دارانیبا خر یاز انجام تعهدات قرارداد یمعاف کردن صادرکنندگان داخل یبرا نیها مانند چاز دولت یبرخ6

 CCPIT (China Council for theیاز سو نامهیگواه نی. اردیمورد استناد قرار گ نیدر محاکم چ تواندیاند که مفورس ماژور کرده نامهیگواه

Promotion of International Trade) است.دهیصادر گرد 
 222، ش.2313کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد جهارم، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، سال 2
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است، متعهد امکان استناد به قوه قاهره را نخواهد ه موقع قرارداد، اجرای قرارداد به ایام شیوع کرونا برخورد کردهاجرای ب

 داشت. 

 اجرای با تعلیق در رابطه متعهدله ارسال اطالعیه از جانب متعهد به لزوم رابطه با در قیودی معموالً دارای ج( قراردادها

 حق از اعراض منزله به تواندمی مقتضی درزمان هاارسال این اطالعیه باشند. عدممی قوه قاهره سبب تحقق به تعهدات

 .آید شمار به ماژور فورس به استناد

دارد در صورت بروز قوه قاهره طرفین د( اگر طرفین یک قرارداد حسب بندی از بندهای شرط قوه قاهره که بیان می

ورت آمده مبادرت کنند، )در صتعدیل، تغییر یا اصالح قرارداد مطابق شرایط پیشبایست به تبادل نظر بپردازند و به می

وجود چنین بندی و( در صورت اقدام طرفین مطابق این بند، حتما بایست توجه داشت در این مذاکرات اگر تصمیمی 

 ی دلیل عدم انجام تعهد راتوان به راحتهای پیش رو دیگر نمیاتخاذ شود و تعهدی صریح یا ضمنی پذیرفته شود، در ماه

ابل غیرقبحران کرونا عنوان کرد، زیرا در مذاکرات صورت گرفته مطابق بند مذکور، وجود کرونا احراز شده و دیگر وصف 

واقع اگر هر یک از طرفین تعهد ضمنی یا صریحی را بدون مقید نمودن به امکان انجام  را نخواهد داشت. در بینيپیش

را بعد از زی ؛تواند کرونا را قوه قاهره اعالم نمایدونا بپذیرد، در آینده و وقت سررسید انجام تعهد نمیبا توجه به مسئله کر

ای ینیباست و در زمان توافق جدید طبق اکثر غریب به اتفاق نظرات پیشبروز آن دست به مذاکره و تغییر در قرارداد زده

نی بیغیرقابل پیش"ژرمنی که -ثر از نظام حقوقی رومیأی حقوقی متهااست. بویژه در نظامبرای پایان آن اعالم نشده

دانند و نظام حقوقی ایران نیز چنان که ذکر شد به همین نظر گرایش دارد، توجه را از عناصر مهم احراز قاهره می "بودن

 بریم.خواست و یک پیام به پایان میدر پایان، این سطور را با یک در به این معنا ضروری می نماید.

 

 

 

 

 از مردمدرخواست 

به جوانب  شود،و هرآنچه که تعهد جدیدی محسوب می تعدیل و تغییر قرارداد برای نگارشطول مذاکرات احتمالی، در 

و در صورت امکان از متخصص مربوطه مشورت گرفته  توجه الزم مبذول شود قوه قاهره )اثرات ویروس کرونا(مختلف 

 رقابل انجامی به عهده گرفته نشود.تا تعهد غی شود

 گذارانسیاست رایپیام ب

 نای اثرات خصوص در گرفته صورت هایبینیپیش و کرونا از شدهناشی اقتصادی هایبحران به توجه با حاضر حال در

 کرونا،پیشا دوران در شده منعقد قراردادهای از بسیاری قوی احتمال به پساکرونا، دوران در تورم تحقق و اقتصاد بر بحران

 به توجه ضمن صالحذی مراجع و گذارقانون است شایسته فلذا. شد خواهند روبرو اجرا مرحله در دشواری و صعوبت با

 .نمایند اتخاذ را الزم تدابیر قاهره قوه بحث

 


