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 چکیده

یک تهدید و » عنوان بهاز سوی سازمان بهداشت جهانی  2424ژانویه  ۱7ر سطح جهانی که در د 70 -گسترش ویروس کووید

های زندگی معاصرین را متأثر نموده است. در این میان روابط حقوقی اعم  از آن یاد شد، تمام شئون و جنبه« المللی نگرانی بین

هروندان نیز از آثار نامطلوب شیوع بیماری مصون نمانده از روابط بین دولت و شهروندان و روابط خصوصی و قراردادی بین ش

است. روش  المللی بینشیوع بیماری کرونا بر وضعیت قراردادهای داخلی و  تأثیربنابراین هدف اصلی این پژوهش تبیین  .است

ع ویروس کووید است. پس از شیو ای کتابخانه صورت بهتحلیلی و روش گردآوری مطالب  -توصیفی صورت بهتحقیق این پژوهش 

 منعقدشدهحقوقی در ایفای تعهد در قراردادهای  ی رابطههریک از طرفین در  و ناتوانیکرونا و گسترش آن در سطح جامعه  70

و سایر قراردادهای منعقده با  وکارها کسبتعذر و تعسر در ایفای تعهدات قراردادی، در حال حاضر با شیوع کرونا بسیاری از 

هستند. مقاله حاضر درصدد است با توجه به شرایط فعلی و وضعیت موجود برای بررسی این موضوع که، مشکل حقوقی روبرو 

قانون مدنی و قوانین  270در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعاملین با عنایت به مسئولیت قراردادی ماده 

اهره محسوب شده و قراردادهای منعقده یا منجر به از قانون مدنی، ویروس کرونا قوه ق 220و  221مطابق ماده  شده وضع

 .کند میو یا در شرایطی فسخ یا اقاله و یا حق حبس ایجاد  کند میو یا انفساخ موقت ایجاد  شود میانفساخ دائم عقد 

 

 ، مسئولیت، ضمانتالمللی بینکرونا، قراردادهای تجاری، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

عی و غیر طبیعی مانند سیل، زلزله، تغییر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می توانند مبنا و اساس بروز حوادث طبی

نیز میتوانند انجام تعهدات  70قرار دهند. بیماری هایی نظیر ابوال، سارس و باالخره کرونا کوید  تأثیرقراردادها را شدیدا تحت 

)متعذر( با دشوار )متعسر( سازند. این درست است که همچنان أصل لزوم و قراردادی را برای یکی از طرفین قرارداد ناممکن 

تغییر غیرقابل پیش بینی و غیر عادی شرایط زمان انعقاد  تأثیرپایبندی به تعهدات، اصل مسلم و حاکم بر قراردادها است اما 

ن می توانند به دلیل تحقق فورس ماژور یا امری استثنایی سبب رفع ید از این اصل شود. در نتیجه طرفی عنوان بهعقد می تواند 

دشواری اجرای قرارداد، خود را از عواقب و پیامدهای کوتاهی در انجام تعهدات قراردادی مبرا ساخته و معاف کنند، قرارداد را 

 (.7۱00فسخ، تعلیق، یا تعدیل نمایند. )پارساپور و ذاکری نیا، 

ة دو یا چند طرف به منظور ایجاد اثری حقوقی در عالم انتزاع و بهـره منـدی از آن محصول توافق و تالقی اراد عنوان بهقرارداد، 

در عـالم واقـع و خـارج، نقـش مهـم و عظیمـی را در روابـط معامالتی و مبادالتی اشخاص ایفا مینماید و این نقش از گذشته 

رین روابط معـامالتی، ماننـد خریـدهای عـادی روزمـره تـا تا به حال بیشتر و پـر رنـگتـر نیز گردیده است؛ تا جاییکه از ساده ت

پیچیده ترین آنها در سطوح تجاری بین المللی در قالب قرارداد انجام میگیرد؛ با توجـه بـه همـین گستردگی و وسعت در 

ه فراخور اهمیت این کمیت و کیفیت قراردادهای منعقده در سطوح داخلی و بین المللـی جوامـع بشری، دانش حقوق نیز باید ب

نهاد حقوقی، موضع خود را در قبال آن مشـخص نماید و در راستای رسالت میانی تنظیم روابط اشخاص جامعه و رسالت غایی 

به فراخور  .احقـاق حـق و اجـرای عدالت، مقررات )در معنای عام کلمه( الزم را برای شناسایی نهاد مزبور وضع و تدوین نماید

دة قراردادها، تنظیم یا شناسایی دقیق یـک قـرارداد، اتخـاذ عنـوان دقیق برای آن، توجه الزم به طرفین اهمیت فوق العا

قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی و از همه مهمتر رعایـت نمودن امور حکمی و مقررات حاکم بر یک قرارداد، از جمله 

واجهه با قرارداد انجام گیرد. در غیر این صـورت، نتیجـة مـدنظر مهمتـرین وظـایفی اسـت کـه بایـد توسط یک حقوقدان در م

 .وی و جامعة حقوقی در خصوص قرارداد حاصل نخواهد شد

، نتایج عمده و ناگهانی بر همه شئونات زندگی بشر و از جمله امور اقتصادی داشته 70شیوع کرونا ویروس جدید به نام کووید 

توسط دولت چین  7۱08مشاهده شد و سرانجام به طور رسمی در تاریخ نهم دی ماه است. این ویروس نخستین بار در چین 

دهم ) 2424وجود آن اعالم شد. این ویروس اکنون گستره ای جهانی یافته است و سازمان بهداشت جهانی در تاریخ سی ژانویه 

ه اعالم جهانی در حقوق در مورد آن وضعیت اضطراری بهداشت عمومی أعالم کرده است. روشن است ک( 7۱08بهمن 

نیز دارای آثار خواهد بود در پاسخ به این بیماری کشنده واگیردار همه گیر، دولت ها اقدامات مختلفی  المللی بینقراردادهای 

انجام دادند. برخی دولتها قرنطینه کامل کشور با بخش هایی از آن را انجام دادند. برخی کشورها به جای ممنوعیت مطلق به 

محدودیت هایی در رفت و آمد و حضور کارمندان و کارکنان و تعطیلی برخی مشاغل یا صنوف یا محدود کردن ساعت ایجاد 

کاری و ... پرداختند. بدیهی است که این تدابیر و تصمیمات بی گمان بر فعالیت های اقتصادی و از جمله قراردادها اثر خواهد 

 گذاشت.

ادهای حاکم بر تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری، معامالت تجاری و غیره ناظر بر ویروس مباحث قراردادی امروزه حاکم بر قرارد

کرونا قابل تامل و بررسی است که بایستی در طراحی های جدید قراردادی به مهارت ها و تکنیک های فنی قراردادی مورد 

با چالش های  74سب به پاندمی ویروس کوید به دالیل منت المللی بینتوجه قرار گیرد. امروزه قراردادهای بسیاری در سطح 

مختلفی در اجرا مواجه شده اند. فرایند مناقصات و مذاکرات بسیاری از پروژه های مطروحه در کشورها معطل مانده و متوقف 
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ت تعلیق بدلیل شرایط خاص کرونایی حاکم بر این قراردادها یا به حال المللی بینشد. تعهدات بسیاری از قراردادهای داخلی و 

درآمده و یا نقض شده است. بررسی موجبات نقض تعهدات یا معافیت از آن و رفع مسئولیت های قراردادی و غیرقراردادی خواه 

در قالب نهادهای حقوقی فورس ماژور، استحاله، فراستریشن و یا هاردشیپ از موضوعاتی است که قطعا در دعاوی حقوقی 

وجه قرار گیرد. بدون شک الزامات قراردادی و یا خارج از قراردادی )از قبیل مقررات و قوانین کرونایی بایستی مورد ت المللی بین

حقوقی کرونایی را برای متداعیین تغییر دهد. در هر حال بررسی عنصر  المللی بینآمره کشورها( می تواند مسیر طرح دعاوی 

 (.7۱0۱اعت چی و نیازآبادی، )س .قراردادی در این نوع دعاوی از اهمیت بسزایی برخوردار است

سیستمهای مختلف حقوقی، در حوادث غیر مترقبه، در روابط قراردادی و غیر قراردادی، برای حل معضالت مردم به شیوههای 

جدید )تعدیل قراردادی یا قضایی یا تعدیل داوری( یا انحـالل و انفساخ قرارداد با رعایت اصول اقتصادی و توازن قانونی حقوق و 

دات طرفین بـه نحـوی کـه تعهد جدید با ریسک اولیه مورد قبول طرفین متوازن شـده باشـد، روی آوردهانـد. در ایـن تعه

منفعت و -راسـتا، حقوق قراردادی یا روابط شبه قراردادی تعدیل شدة خواهانها و خواندگان، باید موازنه داشته و با اصول هزینه

ن جدید کشورهای جهان سوم برای حل این مشکالت در قانونگذاری گوی سبقت را از کارایی اقتصادی هماهنگ باشد. قوانی

کشورهایی که برای رفع مشکالت به نظرات قدیمی گذشتگان خارجی دلخوش کرده اند، ربودهاند. حقوقدانان کشورهای نـوع 

قطع نمایند. آنها نباید مراجعین را برای  دوم، بایـد امیـد خود را از قوانین موضوعه تا تغییر اوضاع و احوال و شرایط، کامالً

قضاوت به دادگاهها ارجاع دهند وگرنه با اجبار دادگاهها به اجرای مرّ قانون، هر دو طـرف دعوا را خسرالدنیا و االخره خواهند 

 (.7۱00) نیازآبادی و انصاری،  .یافت

ـای معمـول در سیستمهای مختلف حقوقی، راهحلی نوع حوادث غیرمنتظـره مهـم نیسـت. ایـن مقاله پـس از بررسـی روشه

کلی را ارائه میکند که در مورد هر اقدام برهمزننـدة روابـط تجاری یا قرارداد که کالً قابل پیشبینی عرفی نیستند، قابل اعمـال 

توافـقشـکن  نیز مهم است که چه شخصی باعث این اتفاقات مخرب قرارداد و 70اسـت. از بـاب مسـئولیت دربحث کوویدـ 

شده، چه شخصی آن را گسترش داده و یا قادر به مقابله با آن بوده است، ولی در برخـورد بـا آن تعدی یا تفریط نموده و اینکه 

ایدئولوژی نامطلوب یا مطلوب حاکم بر شناسایی ایـن حقـوق و یـا تکالیف و تعهدات کدام است؟بنابراین به توجه به مطالب 

چه  المللی بیناین مقاله قصد دارد به سوال اصلی که شیوع بیماری کرونا بر وضعیت قراردادهای داخلی و مطرح شده محقق در 

 تاثیری دارند؟

 

 مبانی نظری

 پاندمی

همه گیری زمانی اتفاق می افتد که بیماری جدیدی برای  .شود میپاندمی )همه گیری( به شیوع جهانی یک بیماری گفته 

و از آن جایی که ایمنی در مقابل آن وجود ندارد یا  شود میپایدار بین آن ها پخش  صورت بهکه  شود میآلوده کردن افراد پیدا 

جهانی پخش خواهد شد. پس از عبور بیماری از مرزهای یک کشور، این بیماری پاندمیک نامیده  صورت بهبسیار کم است، 

 (.7۱81)قاسم زاده،  .شود می
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 فورس ماژور:

قهریه، اصطالحی در حقوق فرانسه است که معنای عام و خاص دارد. فورس ماژور در معنای عام، هر حادثه  یا قوه فورس ماژور

ای ناشی از نیروهای طبیعی است که  غیر قابل اجتنابی است که مانع اجرای تعهد شخص متعهد شود. اما در معنی خاص، حادثه

 (.7۱81)قاسم زاده،  .غیر قابل اجتناب و در عین حال غیر قابل پیش بینی است

 

 تعهدات قراردادی:

برای انجام موضوع قرارداد و در واقع رسیدن به هدف نهایی، وظایف و  قرارداد شود طرفین که منعقد می قراردادی معموالً، هر

)عسگری و  .شود گفته می تعهدات قراردادی وظایف و تکالیف مذکور شوند که در زبان حقوقی به دار می تکالیفی را عهده

 (.7۱01احتشامی، 

 

 بیماری کرونا:

های  یماریمعمولی تا عامل ب سرماخوردگی هستند که از ویروس کرونا ویریده و زیر مجموعه ها ویروس بزرگی از خانواده

و مطالعه بر روی  کشف شدند 7064ها در دهه  کروناویروس .شود را شامل می 70کووید  و مرس ،سارس شدیدتری همچون

کند، با  شیوع پیدا می پرندگان و پستانداران طور طبیعی در این ویروس به. ادامه داشت 7084ر مداوم تا اواسط دهه طو ها به آن

 (.7۱00است. )نیاز آبادی و انصاری،  این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شده

 

 اجرای کامل تعهدات قراردادی 

ای است که بر طبق آن حقوق و تعهداتی بر قرارداد یکی از مهم ترین اعمال حقوقی و گویای توافق طرفین در بنا نهادن پایه 

یکی از شایع ترین قراردادهای معاوضی ، توافق متعاقدین درآن نقش اساسی  عنوان به. در قرارداد بیع نیز، شود میطرفین بار 

 .دارد وانشای قرارداد بیع به هر وسیله ایی رضایت متعاقدین را بر قبول تعهدات در مقابل کسب حقوق اعالم می دارد

کامل، ابتدا باید مفهوم اجرای تعهد ، تعهد قراردادی و اجرای تعهد قراردادی  صورت بهبرای تبیین دقیق اجرای تعهد قرارداد 

 مشخص گردد. در ادامه به تبیین این مفاهیم پرداخته و در پایان به شرح اجرای کامل تعهد قراردادی می پردازیم:

 

 اجرای تعهد 

قی به طور خاص تعریف نشده است وبه نظر می رسد عدم ارائه تعریف به دلیل روشن بودن این در کتب حقو« اجرا» کلمه 

مفهوم در عرف می باشد . با این وجود برخی حقوق دانان اجرا را به مفهوم کاربرد قانون یا حکم دادگاه یا تصمیم یا دستور 

 (61: 7۱11)جعفری لنگرودی  .مرجع اداری یا کاربرد سندرسمی یا بکار بستن تعهدات بکار می برند

در کنار مفهوم اجرا، آنچه مطرح می گردد اجرای عهد است. اجرای تعهد به معنای به جا آوردن الزامی است که مدیون بر عهده 

 (.۱02: 7۱86دارد؛ خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت گیرد )وفای به عهد( و یا به قهر انجام پذیرد )کاتوزیان 

 بنابرین اجرای تعهد را می توان اعم از اجرای ارادی و اجرای قهری تعهد دانست.

https://www.yasa.co/contracts
https://www.yasa.co/blog/what-are-the-types-of-contractual-obligations-and-the-conditions-for-breach-of-this-obligation/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
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(؛ با این 260و  260در متن قانون مدنی ایران به جای استفاده از اجرای تعهد از ایفاء تعهد و وفای به عهد یاد شده است )ماده 

ء تعهد عبارتست از اجرای تعهد. وفای به عهد نیز اعم وجود در مورد این عبارات تعریفی ارائه نشده است. می توان گفت ایفا

 (20: 7۱1۱است از اجرای تعهدات قراردادی. )احمدی 

 

 اجرای کامل قرارداد و ضرورت آن 

شرط عمومی وفای به عهد، قطع نظر از موضوع و نوع آن، یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن است. ملتزم باید آنچه را که بر عهده 

م دهد؛ خواه موضوع آن انتقال یا تسلیم مال باشد یا انجام کار یا خودداری از انجام آن و خواه تعود به وسیله گرفته است انجا

متعهد نمی تواند متعهدله را :». این ماده مقرر داشته است شود میخالصه  211باشد یا نتیجه. از جمله آثار این شرط در ماده 

بنابراین طلبکار می تواند اجرای قسمتی از موضوع تعیین را نپذیرد. هدف از «.د...مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نمای

انعقاد قرارداد، اجرای آن است و طرفهای قرارداد اصوال به اجرای کامل و دقیق آن نظر دارند مؤید این مسئله اصل لزوم قرار داد 

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین » ق این ماده . طبکند میق.م به این اصل اشاره  270است که قانون گذار در ماده 

الزم االتباع بودن قرار داد نسبت به طرفین قرار داد در مورد تمام تعهدات ناشی « . متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع است

 (.722:7۱11از عقود است و این خود گویای لزوم اجرای کامل قرار داد است )احمدی، 

 

 جرای کامل قرارداد عدم ا

قرار داد شامل عناصر و ارکانی است که عبارتند از طردهای قرارداد، )موضوع قرارداد موضوع تعهد یا مورد تعهد اعم از عوض 

ومعوض( و شروط ضمن عقد. موضوع تعهد در عقد معاوضی شامل عوضین است که عوضین عالوه بر مورد کلی معامله، شامل 

امله نیز می گردد؛ به طور مثال ممکن است موضوع تعهد همچون اجرای آن تحقق نیابد؛ عدم تحقق اجزاء و اوصاف مورد مع

عقد با نقض و تخلف نسبت به هر یک از این ارکان بر حسب نوع تعهد، نتایج خاصی در پی دارد و تناقض اجرای کامل قرار داد 

 (.7۱11است )احمدی، 

قانونی که تحت عنوان تعهدات خارج از قرارداد به آن می پردازیم. متفاوت  تعهدات غیر مصرح )ضمنی( با تعهدات عرفی و

ضمنی مبنای طرفین در  صورت بهاست. منظور از تعهدات غیر مصرح تعهداتی است که طرفین بر آن توافق کرده اند، هر چند 

ند، مگر آنکه بر خالف آن توافق کرده انعقاد قرارداد بوده است، اما تعهدات عرفی تعهداتی است که متعاملین ملزم به آن هست

باشند و توافق بر آن ضرورتی ندارد در صورتی که بر تعهدات غیر مصرح هرچند به نحو ضمنی توافق شده است. در ادامه به 

 صریح و ضمنی می پردازیم: صورت بهلزوم مطافت قرارداد با اراده طرفین 

قرارداد شروط ضمن عقد و همچنین مطابقت با نمونه و مدلی است از جمله مهمترین تعهدات صریح در تعهدات صریح: -1

 که طرفین توافق بر آن کرده اند.

که در ضمن عقد و تعهد  شود میشرط به معنای عهد و التزام است و شرط ضمن عقد به تعهدی گفته شروط ضمن عقد: -2

رفین قرارداد با درج شروط در ضمن عقد خود، به مستقل دیگری قرار گرفته و در اثر این امر جنبه تبعی به خود می گیرد.ط

آنچه در کنار تعهد اصلی بدان نظر داشته اند تصریح می کنند. این شروط می تواند از جمله شروطی باشد که می تواند در 

آن و یا می  عقدی جداگانه درج شود و خود قرار دادی مستقل باشد؛ مانند فروش مبیع با ابزار آالت مورد نیاز جهت استفاده از
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تواند شرط در مورد ویژگی های تعهد اصلی قرار داده باشد، مانند آنکه طرفین هنگام انعقاد قرار داد فروش محصول کشاورزی 

 (.7۱81شرط کنند مدت زمان زیادی از برداشت محصول نگذشته باشد.قاسم زاده، 

عنوان شرط آمده است مانند اوصاف مورد معامله از  شرط ضمن عقد گاه اوصاف یکی از ارکان عقد است که در قانون مدنی با

و یا به منظور  کند میقبیل شرط صفت یا شرط اجل شرط در این مفهوم در واقع به کمال و روشنی و شیوه اجرای تعهد کمک 

از این شروط  و خود التزامی جداگانه نیست. رعایت هر یک شود میتکمیل و تغییر تعهد اصلی ناشی از قرار داد بر عهده گرفته 

 در اجرای کامل قرار داد مؤثر است.

. شود میمطابقت کاال با نمونه و مدل از جمله مواردی است که لزوم رعایت آن صریحا در قرارداد مطرح نمونه و مدل:  -3

معامله و در نمونه و مدل از جهاتی به هم شبیه و از جهاتی با یکدیگر متفاوت می باشند.نمونه، قسمتی از کاالی اصلی مورد 

نمونه  عنوان بهتنی برنج که دقیقا کاالی موضوع قرارداد است، یک کیلو  74واقع جزئی از آن است. مانند اینکه از یک محموله 

که فروشنده  شود می. دقیقا منطبق با باقی کاال باشد، اما مدل هنگامی ارائه شود میتا کاالیی که تسلیم  شود میبه خریدار ارائه 

: 7۱60نمونه ارائه گردد )دلبر،  عنوان بهوضیح کامل مشخصات کاال است و کاال در هنگام معامله در دسترس نیست تا مایل به ت

10 . ) 

در هر دو صورت آنچه در این قرار دادها اهمیت دارد، کاربرد لفظ مدال با نمونه و شرط نمودن مطابقت کاال با هر یک از 

یکسانی دارند.قانون مدنی نیز به فروش کاال از روی نمونه اشاره کرده است و در  تأثیرنها آنهاست و گرنه از نظر حقوقی هر دو آ

« ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود » مقرر می دارد:  ۱10ماده 

 (.7۱88)شهیدی، 

نمونه یا مدل  عنوان بهده است: کاال باید دارای اوصافی باشد که فروشنده تصریح ش ۱1( ماده 2در کنوانسیون هم در بند )ج( )

به خریدار ارائه نموده است. بنابراین کاال از لحاظ کیفیت باید مطابق با نمونه باشد در صورتی که کاال بخشی از کاال با نمونه 

 واهد داشتمنطبق و بخشی دیگر غیر منطبق باشد، عدم اجرای کامل قرار داد را در پی خ

به طور کلی امکان استناد به شروط صریح در قرارداد با توجه به امکان نقض شروط ضمنی به دلیل تصریحات ضمنی: -0

امکان تفاسیر متفاوت، نسبت به شروط ضمنی برای خریدار و فروشنده آسانتر است. با این وجود تضمینات ضمنی از دیگر 

 داشت است.توققات و همچنین مذاکرات طرفین قابل بر

شروط ضمنی بنابر خواست و اراده طرفین می تواند متعدد باشد. از جمله این تعهدات می تواند تناسب داشتن مورد معامله 

برای موضوع خاص و یا دارا بودن کیفیت بازرگانی کاال باشد. لزوم تناسب بسته بندی با حمل نیز از موضوعاتی است که طرفین 

 می کنند.به طور ضمنی بر آن توافق 

در حقوق ایران طرفین می توانند هر شرطی را در قرارداد بیاورند، تناسب مورد معامله برای استفاده خاص مورد نظر:  -5

مانند درج وصف خاصی را در خصوص مبیع، مشروط به آنکه این وصف در قلمرو تراضی مشترک وارد شود، در غیر این صورت 

شنده را متعهد به آن دانست. مگر اینکه از اوضاع و احوال و یا عرف حاکی، رضایت نمی توان به صرف بیان وصف خاص، فرو

 (224ضمنی فروشنده استنباط شود )ماده 

در هر صورت در کاال باید با منظوری که خریدار عرفا از خرید داشته است، تناسب داشته باشد. این موضوع در حقوق ایران به 

( و خیار عیب 0۱8امکان اعمال برخی خیارات برای خریدار از جمله خیار تدلیس )ماده  طور صریح نیامده است؛ با این وجود

( در قانون مدنی حاکی از آن است که کاال باید متناسب با منظور مشتری از خرید کاال باشند. اگر تدلیس تنها 022)ماده 
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د آن مطابق نخواهد بود. در این صورت اگر بخشی از نسبت به ویژگی خاصی از مبیع باشد نیز قرار داد با توافق طرفین از انعقا

 (.7۱80قرارداد با مقصود خریدار مطابق باشد نقص اجرای قرار داد رخ می دهد )محقق داماد و دیگران، 

. صریحا مقرر می دارد که کاال باید با منظور خریدار متناسب باشد. ۱1( ماده 2کاال در بند )ب( ) المللی بیندر کنوانسیون بیع 

مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که معقول نبوده که خریدار بر » کنوانسیون در این مورد قیدی دارد به این عبارت: 

بنابراین صرف آگهی فروشنده از هدف خاص مشتری با جمع شرایط، کافی است تا وی را «. مهارت و تشخیص وی اعتماد کند

 اص در قلمرو قرارداد گنجانده شودمتعهد کند و لزومی ندارد که هدف خ

شیوه بسته بندی کاال از جمله مواردی است که در بسیاری مواقع طرفین بدان تصریح لزوم تناسب بسته بندی با حمل:  -6

معمول بسته بندی شود. در حقوق ایران این موضوع مشمول  صورت بهنمی کنند و با توجه به نوع کاال و عرف موجود، کاال باید 

 ق م قرار می گیرد و رعایت آن توسط متعاملین ضروری است. 221 ماده

تصریح شده است و به بیان لزوم رعایت عرف اکتفا نشده است.  ۱1( ماده 2در کنوانسیون لزوم بسته بندی مناسب در بند )د( )

کاالئی معمول است یا در  این ماده مقرر می دارد که کاال و باید بنحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان

صورتی که چنین ترتیبی موجود نباشد آن را بنحوی انجام دهد که برای بقاء و حفاظت کاال کافی باشد. بنابراین طبق این ماده 

و در صورت عدم عرف کاال باید بر طبق عرف محل تجارت  0و  8الزم است کاال مطابق عرف تجارت بین الملل طبق ماده 

 ندی شود.فروشنده بسته ب

به اعتقاد یکی از حقوق دانان در نظام های حقوقی داخلی ، عیب و نقص در بسته بندی سبب مسئولیت فروشنده بر مبنای 

بسته  2-۱70( 2)قانون یکنواخت حقوق تجارت ایاالت متحده آمریکا در ماده )ه( ) UCCعدم مطابقت کاال نیست و تنها 

شرط ضمنی قرار داد تلقی کرده است. این نویسنده دلیل گفته خود احتمال طی نمودن بندی را جزئی از قابلیت تجاری کاال و 

 مسافت طوالنی کاال برای رسیدن به دست خریدار اعالم می نماید.

با این وجود به نظر می رسد امکان دارد در حقوق داخلی مسافت به میزانی باشد که احتمال داشته باشد بسته بندی دقیق کاال 

به آن تصریح کرده  221د متناسب با آن رعایت شود و از طرفی، بسته بندی متناسب با کاال عرفی است که ماده در هر مور

است. قواعد و مقررات مربوط به بسته بندی با ظرف گذاری، راجع به مجموع کاالست ولی در مورد اجزاء و بخشهای کاال هم 

نه کاال، جزئی از کیفیت کاال را تشکیل می دهد به ویژه در مورد قابل اعمال است. گاهی بسته بندی با ظرف بندی جداگا

 (.7۱87کاالهای لوکس و بنابراین اجرای ناقص و جزئی قرارداد مناسب رخ می دهد. )جعفری لنگرودی، 

 

 اجرای معیوب قرارداد و اجرای ناقص 

توجه به این که عرف نیز اجرای معیوب  و با شود میاجرای معیوب قرار داد یکی از مصادیق اجرای ناقص قرارداد محسوب 

قرارداد را از مصادیق اجرای ناقص قرار داد می داند. اجرای معیوب قرار داد مصداقی خاص آن، از نظر عدم اجرای کامل قرار داد 

مبیع است.  و نقض قرار داد، دارای ویژگی هایی همانند اجرای ناقص قرارداد است و از آنجا که این عدم اجرا در وصف و کیفیت

از بارزترین انواع اجرای ناقص قرارداد می باشد که قانون گذار با تبیین خیار عیب صریحا به آن پرداخته است و همان طور که 

قبال به آن تصریح کردیم بین این دو مفهوم رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، با این توضیح که کاستی در مبیع به 

وعی نقص در اجرا محسوب شده و منجر به عدم اجرای کامل قرار داد می گردد و متعهد را ملزم به جهت ماهیت مبیع نیز به ن

 (.7۱82. )میرزانژاد جویباری، کند میجبران این نقص 
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 ضرورت جبران خسارت 

تعهد اگر کسی » قانون مدنی تصریح شده است. طبق این ماده:  227اصل لزوم جبران خسارت در صورت عهد شکنی در ماده 

اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، 

مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان 

 «باشد.

ز ممکن است به متعهدله خسارت وارد شود و وی را مستحق دریافت ضرر و زیان نماید، در صورت اجرای بخشی از قرارداد نی

زیرا به جهت عدم تکمیل و اجرای قسمت دیگر و با اجرای ناقص و غیر منطبق قرارداد نیز متعهدله به حق خود که اجرای 

و از این نظر  شود میاز انجام تعهد محقق کامل قرار داد بوده نرسیده است. امکان مطالبه جبران خسارت، در هر گونه تخلف 

 بین شیوه های ناقص و جزئی قرار داد تفاوتی وجود ندارد.

 

 امکان اجرای حق حبس در اجرای جزنی و ناقص قرارداد

جنبه ضمانت اجرایی حق حبس در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد زمانی مطرح است که در صورت 

ناقص، طرف مقابل بتواند از اجرای قرارداد خود امتناع کرده تا از این طریق امکان الزام به اجرای کامل تعهد و اجرای جزئی و 

 پیشگیری از نقض قرارداد از سویی و از سوی دیگر اطمینان از عدم ورود خسارت به متعهدله فراهم شود.

س را همچنان باقی دانسته و در اصل حق تردید نکرده اکثر نویسندگان حقوقی در صورت اجرای جزئی و ناقص قراراد حق حب

و دالیلی نیز ارائه داده اند. بعضی مؤلفان وجود حق حبس برای هر یک از دو طلبکار را تا اجرای کامل تعهد از جانب دیگری 

تقدند در صورتی که ( عده ایی نیز تحت شرایطی این حق را باقی دانسته و مع784: 708۱مطابق قواعد عدالت دانسته اند )انور 

 (741: 7۱81نقص قابل اغماض باشد حق حبس باقی خواهد بود. عده ایی نیز به استصحاب حق استناد کرده اند )تفرشی 

 

 ( بر تعهدات )بررسی تطبیقی(11کرونا ویروس )کووید تأثیر

ماژور ذکر کرده باشند، فورس در مورد بیماری های همه گیر چنانچه طرفین آن را در قرارداد به صراحت از مصادیق فورس 

که آیا از مصادیق فورس ماژور هستند یا خیر؟ دادگاه های  شود می. اما در غیر این صورت این بحث مطرح شود میماژور محقق 

تب کنگو، آنفوالنزای خوکی و چیکونگونیا، این موارد را از مصادیق فورس ماژور  "فرانسه در مورد بیماری های طاعون، ابوال،

. در مورد بیماری شود مینسته اند. در حقیقت به اعتقاد آنها صرف وجود یک بیماری همه گیر موجب تحقق فورس ماژور نندا

در مورد تقاضای  7، دادگاه تجدید نظر نانسیشود میو موجب تب حاد و خونریزی  شود میتب کنگو که به وسیله کنه منتقل 

یمایی خسارت لغو از وی دریافت کرده و جهت استرداد خسارت کسر شده را لغو کرده و شرکت هواپ مسافری که بلیط خود

دادخواست داده چنین اعالم داشته است که شرط غیرقابل پیش بینی بودن در این مورد وجود ندارد؛ زیرا به طور مرتب این امر 

بنابراین شرط غیر قابل اجتناب بودن  اتفاق می افتد و نیز امکان اقدامات محافظت فردی در برابر گزش ناقل بیماری وجود دارد؛

نیز وجود ندارد. در مورد بیماری طاعون نیز شخصی که بلیط مسافری خود را به جهت نزدیکی ایستگاه مسافری به منطقه 

طاعون زده لغو کرده بود، دادگاه پاریس اعالم داشت که ویژگی های فورس ماژور را وجود ندارد. یکی از استدالل هایی که 

                                                           
1 ,www.leclubdesjuristes.com 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 761-704، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

711 

 

ه آورده مبنی بر این است که شیوع این بیماری جدی نبوده و شخص با آنتی بیوتیک می توانسته مانع عفونت بیماری دادگا

 (.۱2: 7۱08شود. به عالوه یک پزشک نیز همراه مسافران بوده است. )محقق داماد و ذاکری نیا، 

داروی آن تاکنون در دسترس نیست، همه چیز  اما شرایط در مورد کروناویروس جدید متفاوت است. این بیماری کشنده است،

در مورد آن در هاله ای از ابهام است، سرعت انتقال آن بسیار باالست. دوره پنهان ویروس باالست. در مورد برخی گروه های 

ه سنی و احتماال خونی و برخی افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند کشنده تر است و از همین رو موجب شده است ک

دولت ها تدابیر شدیدی به اجرا بگذارند که در بسیاری موارد موجب تعطیل شدن کارخانه ها، اداره ها، سازمان ها، شرکت های 

 هوایی و حمل نقل، سینماها، تئاترها و... شده است.

واند از مصادیق آن از این رو اگر نفس کروناویروس موجب تحقق فورس ماژور نباشد این شرایط ایجاد شده توسط دولت ها می ت

باشد. در حقیقت در مصادیق ذکر شده در باال هرچند در مواردی مانند آنفوالنزا موجب اعالم وضعیت اضطراری بهداشت 

عمومی توسط سازمان بهداشت جهانی شد اما این موارد نسبت به کروناویروس اغلب کشندگی کمتری داشته با داروی آنها در 

سترده نبوده است و از همین رو، در بسیاری کشورهای جهان منجر به وضع محدودیت نیز نشد. به دسترس بوده با شیوع آنها گ

 می رسد که دادگاه های فرانسه بر پایه این انگاره چنین رأی داده اند. نظر

 

 بحران کرونا و تغییر بنیادین اوضاع و احوال )قاعدة ربوس(

طرفین به معاهده است، منجر به تغییر اساسی تعهدات قابل اجرا در  در صورتی که تغییر شرایطی که مبنای اساسی رضایت

 (. 01: 7۱01معاهده شود، می توان به خاتمه، کناره گیری با تعلیق معاهده استناد کرد. )فلسفی، 

اهمیت کنوانسیون وین شرایط تغییر بنیادین اوضاع و احوال با همان قاعدة ربوس را مطرح کرده است. با توجه به  62ماده  

اصل ثبات معاهدات در امنیت روابط بین الملل باید شیوهای ایمن برای حل و فصل اختالفات مرتبط با خاتمه یا تعلیق معاهده 

بر اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال اتخاذ نمود، علت اصلی استناد به قاعدة ربوس نیز از بین رفتن تعادل معاهداتی است، لذا 

در پرتو اصل  المللی بینایجاد تعادل مناسب میان اصل ثبات معاهدات و نظم عمومی  62ردازی ماده چالش اصلی در عبارت پ

ممکن است به دلیل تغییر بنیادین  67. باید توجه داشت که عدم امکان اجرای معاهدات در ماده 2لزوم وفای به عهد بوده است

 قاعده ای خاص است. 62نسبت به ماده  67 اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده باشد. براین اساس، مادة

 

طرح مسئولیت  23کنوانسیون وین و مادة  61بحران کرونا و قابلیت استناد به مسئولیت دولت در چارچوب مادة 

 بین المللی دولت

بهی دولت ها مفاهیم مشا المللی بینطرح مسئولیت  2۱ماده  7کنوانسیون وین و بند  67مادة  7از عبارت مندرج در بند 

طرح  2۱کنوانسیون وین قابل تطبیق با فورس ماژور در ماده  67. لذا عدم امکان اجرای معاهده بر مبنای ماده شود میبرداشت 

از نظرگزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، این دو ماده ارتباط مستقیمی  ۱است. 247دولتها مصوب  المللی بینمسئولیت 

انسیون وین صراحتا ترتیباتی در خصوص فورس ماژور پیش بینی نکرده است، از نظر گزارشگر . هر چند کنو0با یکدیگر دارند

                                                           
2 Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, op.cit. P.1064. and also Watts, Arthur, the international law commission 1949-1998, volume two: the 

treaties part II, Oxford University Press, 1999. 
3 Art 23 ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, UNGA Res 56/83, 12 December 2001, UN Doc 

A/RES/56/83, Annex. 
4 Crawford, J, “addendum to the second report on State responsibility”, DOCUMENT A/CN.4/498 and Add.1–4, 30 APRIL 1999. 
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ویژه، تعیین آثار حقوقی عدم امکان اجرای معاهدات مطابق با شرایط فورس ماژور مطلوب است. بنابراین در صورت عدم امکان 

. در صورت استمرار این 1ی معاهده معاف خواهد شداجرای معاهده به دالیل فورس ماژور، طرف معاهده از مسئولیت عدم اجرا

وضعیت نیز امکان خاتمه یا تعلیق معاهده وجود خواهد داشت. البته باید توجه داشت که هر چند عدم امکان اجرای معاهدات و 

جایگزین هم نمی  فورس ماژور با غیر قابل پیش بینی، غیر قابل کنترل و خارج از اراده بودن در ارتباط است، اما این دو ماده

کنوانسیون وین نتواند تعهدات معاهداتی خود را خاتمه دهد یا تعلیق کند، می  67شوند. بنابراین هرجا دولت به استناد ماده 

 .از مسئولیت نقض تعهد معاف شود 2۱تواند به استناد ماده 

 

 مسئولیت مدنی ناشی از کرونا

بیش از هر چیز در زندگی اقتصادی افراد و اشخاص حقوقی و شرکت ها مسئولیت برای پرداخت خسارت ناشی از ضمان قهری 

 (. 18: 7۱06. عواقب مسئولیت مدنی به مراتب بیش از نقض قراردادهاست. )داراب پور، 6اثر می گذارد

ضمان  اصوال موضوعات قابل اغماضی در تجارت بین الملل نیستند. بر اساس اصل کلی المللی بینمسئولیت های مدنی داخلی و 

قهری ناشی از ضررهای کرونا بر عهده کسی است که آن را ایجاد کرده یا درصدد گسترش آن برای مقاصد مختلف است یا به 

 عمد با وجود توانایی رفع یا دفع با آن مقابله نمی نماید.

 

 وضعیت قراردادهای داخلی و خارجی ایران بعد از حدوث کرونا

لف جهان نسبت به حدوث وقایع غیرمترقبه و اثر آن درقراردادها در پیش گرفته اند، در با توجه به تحلیلی که کشورهای مخت

ایران نیز باید در فکر بهترین راه حل ها بو . قدما و نظرات آنها مورد احترام اند، باید از فکر آنها برای حل مسائل مستحدثه 

قضائیه و قانون موضوعه کشور به پیدا کردن راه حل در  استفاده کرد. صرف قدمت باعث رد نظریه ای نیست. محدود کردن قوه

 نظریات گذشتگان، چندان مطلوب نیست و توهین به شعور آنهاست

پیش از هر چیز، طرفین قراردادها در هنگام حدوث وقایعی مثل کرونا، باید نکاتی مانند شناسایی قواعد کلیدی قراردادها از 

قراردادی، قیود فورس ماژور یا تغییر اوضاع و احوال، شناسایی الزامات مربوط به  جمله تضامین، حقوق مربوط به فسخ، شروط

اعالن، بررسی روش های جایگزین برای اجرای تعهدات قراردادی با انجام اقداماتی که راهگشا برای پیامدهای بالقوه نقض یا 

اهی و پیگیری منظم مقررات و محدودیتهای عدم انجام تعهد است، بذل توجه خاص داشته باشند. از مدیریت اعالن ها، آگ

از سوی دولتهای محل اجرای قرارداد و تصمیمات و اقدامات تأثیرگذار بر تکالیف قراردادی و جمع آوری به موقع ادله  شده وضع

سببیت،  و مستند کردن معاذیر قانونی و عوامل و موانع خارج از اراده، دالیل غیرقابل پیش بینی بودن و مدارک مثبت رابطه

 (.61: 7۱06نباید غافل بود. )داراب پور، 

 

                                                           
5 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, Yearbook of the International Law 

Commission, 2001, vol. II, Part Two, United Nations, 2008, art 23. 
6 Grady, Mark F. (February 19, 2013), "Causation and Foreseeability, Research Handbook on the Economic Analysis of Torts", Jennifer H. 

Arlen, ed., Edward 
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 پیشینه تحقیق

 ( در مقاله ای تحت عنوان شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری 7۱01بهنام .)با تاکید بر قراردادهای نفتی  المللی بین

دادی می باشد با این حال برخی از این گونه بیان می کنند: با وجود اینکه اینکه اصل لزوم قراردادی یکی از اصول بنیادین قرار

مواقع شرایطی به وقوع می پیوندد که اجرای قرارداد را سخت و حتی غیر ممکن می سازد که از آن تحت عنوان معاذیر 

 -7قراردادی نام می برند، و یکی از معروف ترین معاذیر قراردادی فورس ماژور می باشد که می بایستی دارای شرایطی از قبیل: 

حادثه اجتناب ناپذیر باشد و در صورتی عوامل مذکور در حادثه به  -۱حادثه غیرقابل پیش بینی باشد.  -2خارجی باشد.  حادثه

وقوع پیوسته جمع شده باشد یکی از عوامل رافعه مسیولیت براین طرفین قراردادی می باشد. قراردادهای نفتی هم از قضیه 

ای جدید نفتی )آی پی سی( پیش نموده اند که در طی دوره فورس ماژور هیچ مستثنی نمی باشد به طور مثال در قرارداده

 .یک از طرفین در قبال هرگونه زیان یا خسارت ناشی از عدم النفع، در مقابل طرف دیگر مسیولیتی نخواهد داشت

 ( در مقاله ای تحت عنوان فورس ماژور در قراردادها و حقوق بین الملل ای7۱08خوانی و همکاران .) :ن گونه بیان میکنند

، نقش بسیار مهمی در رفع مسیولیت قراردادی ایفا المللی بینیک تاسیس حقوقی پذیرفته شده در سطح  عنوان بهفورس ماژور 

م. این نهاد حقوقی در حال حاضر در اکثر قراردادها توسط یک ماده و آن هم با ذکر مصادیق آن قید می گردد. حتی در کند می

قانونی نانوشته در قراردادها حاکمیت دارد. این نهاد حقوقی صدها سال قبل از اینکه توسط  عنوان بهیز صورت عدم ذکر ن

حقوقدانان دیگر کشورها مطرح گردد، در فقه اسالمی بعنوانی یک قاعده مهم تحت عنوان تعذر وفا به مدلول عقد بیان گردیده 

ناد و استفاده قرار گرفته است. از آنجا که پذیرش سقوط تعهد و قانون مدنی کشورمان مورد است 220و  221که در موارد 

معافیت متعهد از اجرای تعهد و پردخت خسارت به طور دایم و یا موقت، منوط به پذیرش وقوع الاقل یکی از مصادیق فورس 

جه به اینکه یکی از ارکان ماژور می باشد. لذا شناسایی مصادیق و محدوده آن امری بسیار مهم در قبول و یا رد آن است. باتو

اصلی فورس ماژور غیر قابل پیش بینی بودن آن است. در نتیجه محدود دانستن مصادیق به موارد ذکر شده در قراردادها قابل 

پذیرش نیست و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اینترنت و امکان بررسی اخبار و پیش بینی بعضی موارد همچون 

 .حریم و یا سیل می تون بعضی از موارد مذکور را از شمول این قاعده خارج نمودوقوع جنگ وت

 ( در مقاله ای با عنوان مطالعه تطبیقی 7۱00قنواتی و فتحی .)( بر تعهدات این گونه بیان 70کرونا ویروس )کووید تأثیر

مطرح گردید که نیازمند پرسش های حقوقی متعددی  70میکنند: در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 

پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا 

سالمتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را 

نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در  بشدت متأثر ساخت.

راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکالت 

گاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی جدیده بهره برده اند. در این مقاله تالش شده است تا دید

آنها بر قرارداد و تبیین  تأثیراز جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و  70ناشی از بیماری کوید 

علیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحالل ، ت

یک نظام حقوقی مبتنی  عنوان بهضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسالمی نیز  عنوان بهشده در نظامهای حقوقی 

 بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معامالت به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی

 .است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ) انحالل،تعلیق و تعدیل( در زمینه مورد بحث است

 ( در مقاله ای با عنوان ضمان ناشی از ویروس کرونا و 7۱00داراب پور و داراب پور .)حدوث آن بر قراردادهای  تأثیر

بینی موجب خلل در اجرای قراردادها  بزرگ غیرقابل پیشاین گونه بیان می کنند: حدوث وقایع  المللی بینتجاری داخلی و 
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تواند حقوق و تعهدات طرفین و دیگر مردم، بویژه تجار، را دستخوش تغییر قرار  گردد. حتی نقض ناخواسته قراردادها می می

تر این است که  مه مهمشوند و روابط حقوقی غرما با آنان را باید مدیریت کرد. از ه ها ورشکسته می دهد. تعداد زیادی از شرکت

های گسترده قرار داد تا اصحاب دعوی به جای انحالل راه ابقا و اجرای قرارداد را در  توان قرارداد را در قالب حمایت چگونه می

جهان  .پیش گیرند؟ نحوة برسمیت شناسی مسئولیت به سیستم و مکتب حقوقی دارد که موضوع مسئولیت درآن مطرح است

های  سبب یا سبب»ها موثر است. پیدا کردن و احراز  اتب تا اندازة زیادی درپذیرش حقوقی مسئولیتبینی کشورها و مک

یا موردی که   مثل مواردی که قطع ویقین وجود ندارد که اسباب متعدد درعرض بطور مساوی باعث ورود ضرر شده« مسؤول

، محرز و مسلم نمی باشد، امر تأثیرسبب مقدم در  سبب نزدیک و بی واسطه یا اصلی یا سبب تامه معلوم و مشخص نیست، یا

چندان آسانی نیست. حتی اگر گزینش بین این همه تئوری مسئولیت صورت پذیرد ویکی انتخاب شود بحث نحوة جبران 

های مختلف تعیین مسئولیت در  این تحقیق، با مطالعة روش.شود میخسارات کالن از معضالتی خواهد بود که به آسانی حل ن

، 70های حقوقی بزرگ دنیا به عمل آمده و در صدد ارائه راه حل هایی است که در زمان وقوع حوادثی، مثل کووید  ستمسی

بینی متعارف در مدیریت حقوقی  تواند آرامش را به جامعه تجاری و قراردادی برگرداند و طرفین را به امنیت روانی قابل پیش می

 ساند.انحالل یا ابقا و اجرای قراردادها بر

 ( در مقاله ای تحت عنوان بحران کرونا و عدم امکان اجرای معاهدات 7۱00سید مرتضی حسینی .)از سوی  المللی بین

بحران ناشی از ویروس کرونا را یک  2424مارچ  77دولتها این گونه بیان می کنند: دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در 

سازمان بهداشت جهانی،  2441سالمت مصوب  المللی بینطابق با مقررات وضعیت همه گیر جهانی )پاندمی( معرفی کرد که م

وضعیتی غیر معمول، جدی و  عنوان به. بسیاری از دولتها نیز از این بحران شود مییک وضعیت اضطراری و غیر عادی محسوب 

داده اند. این اقدامات و تبعات غیر منتظره یاد می کنند و اقداماتی فوری در خصوص کاهش شیوع ویروس و مقابله با آن انجام 

انسانی و اقتصادی بحران کرونا منجر به عدم امکان اجرای برخی از تعهدات معاهداتی از سوی دولتها شده است. نقض این 

دولت را به همراه خواهد داشت، مگر اینکه بتوان برای آن مبنای توجیهی در چارچوب  المللی نبیتعهدات بی تردید مسئولیت 

، 7060کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب  62و  67پیدا کرد. در این رابطه مواد  المللی بیناهدات و حقوق مسئولیت حقوق مع

در خصوص عـدم امکـان اجـرای معاهـده و تغییـر بنیادین اوضاع و احوال می تواند تحت شرایط خاص مندرج در این مواد، 

مبنایی برای خاتمه، کناره گیری و یا تعلیق معاهده مورد استناد  نعنوا بهدولت را از مسئولیت عدم ایفای تعهد معاف کرده و 

نیز برای معافیت از  2447دولتها مصوب  المللی بینطرح مسئولیت  2۱قرار گیرد. قابلیت استناد به فورس ماژور در پرتو ماده 

بر این اساس نوشتار حاضر در صدد ارزیابی تعهد ثانویه جبران خسارات ناشی از نقض تعهدات معاهداتی قابل بررسی می باشد. 

 .دولت در خصوص عدم ایفای تعهد ناشی از بحران کروناست المللی بینارتباط میان حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت 

 

 روش تحقیق

های  گردآوری اطالعات از طریق مراجعه به کتاب استفاده خواهد شد. ای کتابخانهتحلیلی و -در این تحقیق از روش توصیفی

معتبر ودست اول و مقاالت می باشد ابزار گردآوری اطالعات در این روش با استفاده از فیش برداری می باشد. و پس از 

 بر عالوه پژوهش ادبیات و تئوری نگارش جهت حاضر پژوهش . درشود میگردآوری اطالعات به تجزیه و تحلیل آن پرداخته 

آن  اعتبار افزایش و پژوهش ادبیات سازی غنی جهت همچنین است. شده استفاده یزن داخلی های پایان نامه و مقاالت از کتب

 .است شده گرفته بهره اینترنتی های سایت و مجالت از
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 اجرای تعهدات قراردادی« مانع» عنوان بهلیل وضعیت ناشی از شیوع بیماری کرونا تح

ی تواند بسیاری از ابعاد و حوزه های مختلف را در سطح شیوع یک بیماری مانند بسیاری دیگر از حوادث طبیعی و انسانی م

می  تأثیرقرار دهد؛ عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و ... گاه چنان از این اتفاقات و حوادث  تأثیرجهانی تحت 

ی کرونا( از اواخر سال بیمار) 70روال عادی سالیان متمادی زمان می برد. شیوع ویروس کووید. پذیرند که بازگشت امور آنها به 

میالدی در کشور چین و سپس در بسیاری از نقاط دنیا چنین وضعیتی را در سطح ملی و جهانی پدید آورد و روابط  2470

که متخصصین هر حوزه برای عادی نمودن اوضاع و  افراد بشر را در سطوح و حوزه های مختلف به چالش کشید؛ به گونه ای

احوال سعی و کوشش مقتضی نمودند. و در این میان، حقوق دانان با موضوعیت قرار دادن این بیماری، به منظور گام نهادن در 

ن برای هدف تنظیم روابط اشخاص در جامعه دست به کار شده و سعی نموده اند حوزه هایی را که نیازمند دخالت ایشا مسیر

حل و فصل روابط مختلف حقوقی است، با عنایت به تخصص خود سامان و حتی االمکان اختالفات احتمالی آتی را کاهش 

 (.010: 7۱00دهند. )نیازآبادی و انصاری، 

 

 ( بر تعهدات )بررسی تطبیقی(11کرونا ویروس )کووید تأثیر

اد به صراحت از مصادیق فورس ماژور ذکر کرده باشند، فورس در مورد بیماری های همه گیر چنانچه طرفین آن را در قرارد

که آیا از مصادیق فورس ماژور هستند یا خیر؟ دادگاه های  شود می. اما در غیر این صورت این بحث مطرح شود میماژور محقق 

را از مصادیق فورس ماژور تب کنگو، آنفوالنزای خوکی و چیکونگونیا، این موارد  "فرانسه در مورد بیماری های طاعون، ابوال،

. در مورد بیماری شود میندانسته اند. در حقیقت به اعتقاد آنها صرف وجود یک بیماری همه گیر موجب تحقق فورس ماژور ن

در مورد تقاضای  1، دادگاه تجدید نظر نانسیشود یمو موجب تب حاد و خونریزی  شود میتب کنگو که به وسیله کنه منتقل 

را لغو کرده و شرکت هواپیمایی خسارت لغو از وی دریافت کرده و جهت استرداد خسارت کسر شده  خودمسافری که بلیط 

دادخواست داده چنین اعالم داشته است که شرط غیرقابل پیش بینی بودن در این مورد وجود ندارد؛ زیرا به طور مرتب این امر 

گزش ناقل بیماری وجود دارد؛ بنابراین شرط غیر قابل اجتناب بودن  اتفاق می افتد و نیز امکان اقدامات محافظت فردی در برابر

نیز وجود ندارد. در مورد بیماری طاعون نیز شخصی که بلیط مسافری خود را به جهت نزدیکی ایستگاه مسافری به منطقه 

کی از استدالل هایی که طاعون زده لغو کرده بود، دادگاه پاریس اعالم داشت که ویژگی های فورس ماژور را وجود ندارد. ی

دادگاه آورده مبنی بر این است که شیوع این بیماری جدی نبوده و شخص با آنتی بیوتیک می توانسته مانع عفونت بیماری 

 (.۱2: 7۱08شود. به عالوه یک پزشک نیز همراه مسافران بوده است. )محقق داماد و ذاکری نیا، 

است. این بیماری کشنده است، داروی آن تاکنون در دسترس نیست، همه چیز  اما شرایط در مورد کروناویروس جدید متفاوت

در مورد آن در هاله ای از ابهام است، سرعت انتقال آن بسیار باالست. دوره پنهان ویروس باالست. در مورد برخی گروه های 

و از همین رو موجب شده است که سنی و احتماال خونی و برخی افرادی که دارای بیماری زمینه ای هستند کشنده تر است 

دولت ها تدابیر شدیدی به اجرا بگذارند که در بسیاری موارد موجب تعطیل شدن کارخانه ها، اداره ها، سازمان ها، شرکت های 

 هوایی و حمل نقل، سینماها، تئاترها و... شده است.

ایجاد شده توسط دولت ها می تواند از مصادیق آن از این رو اگر نفس کروناویروس موجب تحقق فورس ماژور نباشد این شرایط 

باشد. در حقیقت در مصادیق ذکر شده در باال هرچند در مواردی مانند آنفوالنزا موجب اعالم وضعیت اضطراری بهداشت 

                                                           
7 ,www.leclubdesjuristes.com 
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ر عمومی توسط سازمان بهداشت جهانی شد اما این موارد نسبت به کروناویروس اغلب کشندگی کمتری داشته با داروی آنها د

دسترس بوده با شیوع آنها گسترده نبوده است و از همین رو، در بسیاری کشورهای جهان منجر به وضع محدودیت نیز نشد. به 

 می رسد که دادگاه های فرانسه بر پایه این انگاره چنین رأی داده اند. نظر

آن در یک منطقه اعالم نشده است در مورد تطبیق شرایط فورس ماژور بر کروناویروس می توان گفت تا زمانی که شیوع 

بررسی شرایط فورس ماژور در مورد آن امکان پذیر نیست، اما چنانچه وجود آن در یک منطقه اعالم گردید می توان شرایط 

فورس ماژور را در مورد آن اعالم کرد. در مورد شرط خارج از اراده شخص بودن بحثی وجود ندارد، اما در مورد غیر قابل پیش 

که چه زمانی را باید مالک عمل قرار داد. تاریخ نهم دی ماه که دولت چین به طور  شود میبودن، این پرسش مطرح بینی 

اعالم  المللی بینشرایط اضطراری  عنوان بهرسمی شیوع آن را اعالم کرد با تاریخ دهم بهمن که سازمان بهداشت جهانی آن را 

ع آن را در یک کشور با منطقه اعالم می کنند؟ به نظر می رسد که در مورد کرد؟ یا تاریخی که دولت با مقامات محلی وقو

و قراردادهای ملی یا منطقه ای باید تفاوت قائل شد و حسب مورد یکی از این زمان ها می تواند مالک  المللی بینقراردادهای 

شور با یک منطقه از جهان باید پیش عمل باشد. در عین حال باید توجه داشت که با همه گیر شدن کرونا در شهرهای یک ک

 (.61: 7۱00بینی معقول در مورد شیوع آن در آن منطقه نیز لحاظ شود. )قنواتی و فتحی، 

 

 تأثیر بحران کرونا بر تعهدات اولیه ناشی از معاهدات

مبنایی برای خاتمه  عنوان بهکنوانسیون وین، هر یک از طرفین معاهده می تواند به عدم امکان اجرای معاهده  67بر مبنای مادة 

یا کناره گیری از آن استناد کند، مشروط بر آنکه عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو دائمی موضوعی باشد که برای اجرای 

معاهده ضروری است، چنانچه عدم امکان اجرای معاهده موقتی باشد، فقط می توان برای تعلیق اجرای معاهده بدان استناد 

. در این 8ناگیماروس، این ماده را انعکاس حقوق بین الملل عرفی دانست -دادگستری در قضیه گابچیکو المللی بینکرد. دیوان 

قرار می گیرند، تعیین نشده است. اما با توجه به تفسیر کمیسیون  تأثیرماده محدوده زمانی خاصی برای معاهداتی که تحت 

. 0مورد معاهداتی ممکن است که در زمان وقوع حادثه الزم االجرا شده باشندحقوق بین الملل، استناد به عدم امکان اجرا در 

بنابراین در خصوص بحران کرونا، عدم امکان اجرا باید به دلیل حادث شدن این رویداد بعد از انعقاد و الزم االجرا شدن معاهده 

اهده می توانند به عدم امکان اجرای معاهده ، این است که آیا دولت های طرف یک معشود میباشد. پرسشی که در اینجا مطرح 

مبنایی برای خاتمه، کناره گیری یا تعلیق از معاهده استناد کنند؟ بر مبنای ماده  عنوان بهبه دلیل ناشی از وقوع بحران کرونا 

ری تعلیق معاهده کنوانسیون وین، عدم امکان اجرای معاهده دارای دو اثر است: یکی خاتمه و کناره گیری از معاهده و دیگ 67

بحران کرونا بر عدم امکان اجرای معاهدات، در ذیل تالش خواهد شد تا هریک از موارد خاتمه و تعلیق  تأثیربه منظور بررسی 

 معاهدات در پرتو مؤلفه های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 

 بحران کرونا و تغییر بنیادین اوضاع و احوال )قاعدة ربوس(

تغییر شرایطی که مبنای اساسی رضایت طرفین به معاهده است، منجر به تغییر اساسی تعهدات قابل اجرا در در صورتی که 

 (. 01: 7۱01معاهده شود، می توان به خاتمه، کناره گیری با تعلیق معاهده استناد کرد. )فلسفی، 

                                                           
8 ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros Project, Hungary v Slovakia, (Judgment), 1997, ICJ Rep 3, para. 99. 
9 nternational law commission, Final Draft, 1982, Commentary to Art 58, 256 para 1. 
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بوس را مطرح کرده است. با توجه به اهمیت کنوانسیون وین شرایط تغییر بنیادین اوضاع و احوال با همان قاعدة ر 62ماده  

اصل ثبات معاهدات در امنیت روابط بین الملل باید شیوهای ایمن برای حل و فصل اختالفات مرتبط با خاتمه یا تعلیق معاهده 

اتی است، لذا بر اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال اتخاذ نمود، علت اصلی استناد به قاعدة ربوس نیز از بین رفتن تعادل معاهد

در پرتو اصل  المللی بینایجاد تعادل مناسب میان اصل ثبات معاهدات و نظم عمومی  62چالش اصلی در عبارت پردازی ماده 

ممکن است به دلیل تغییر بنیادین  67. باید توجه داشت که عدم امکان اجرای معاهدات در ماده 74لزوم وفای به عهد بوده است

 قاعده ای خاص است. 62نسبت به ماده  67قاد معاهده باشد. براین اساس، مادة اوضاع و احوال زمان انع

از نظر حقوقی، عدم امکان اجرای معاهدات و تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمینه های متمایزی را برای خاتمه، کناره گیری با 

گرفت تا به این دو موضوع در دو ماده  تعلیق معاهدات ایجاد می کنند. بر این اساس، کمیسیون حقوق بین الملل تصمیم

برای خاتمه یا تعلیق معاهده  62محقق نشود، می توان به ماده  67جداگانه بپردازد. در مواردی که شرایط مندرج در ماده 

استناد کرد، ممکن است این دو ماده در برخی موارد هم پوشانی داشته باشند. بنابراین فقط در موارد خاص که امکان تحقق 

استناد کرد پرسشی که  62برای عدم امکان اجرای تعهد از سوی یک دولت نباشد، می توان به ماده  67شرایط مندرج در مادة 

، این است که آیا بحران کرونا میتواند منجر به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهدات شود؟ شود میدر اینجا مطرح 

 آن بر معاهدات چیست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آثار

برای پاسخ به پرسش فوق ابتدا باید مؤلفه های تغییر بنیادین اوضاع و احوال را بررسی کرد و سپس به این موضوع پرداخت که 

تغییر اوضاع و احوال باید اساسی باشد؛ بدین معنا که  62طبق ماده  آیا بحران کروتا منطبق با شرایط این ماده است یا خیر؟ بر

در تعهدات اصلی تغییر ایجاد کند و وقوع حادثه باید بعد از زمان انعقاد عقد باشد. در واقع تغییر حادث شده نسبت به باید 

اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده باید مسلم و ذاتی باشد؛ به نحوی که اساس و مبنای عینی معاهده را از بین ببرد. یعنی این 

اید به نحو عینی بر روی معاهده اثر کند؛ به گونه ای که هدف عینی معاهده قابل تحقق نباشد و تغییر، اعم از عملی یا حقوقی، ب

(. این تغییر باید نسبت به اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده صورت 16: 7۱00دلیل وجودی معاهده را مختل کند )حکمت، 

در خصوص بحران کروتا باید توجه داشت که با کشف واکسن پذیرد؛ یعنی اگر آن اوضاع و احوال نبود، معاهده منعقد نمی شد. 

با درمان کرونا این وضعیت از بین خواهد رفت. هر چند نمی توان زمان مشخصی برای حصول چنین نتیجه ای تعیین کرد، 

به حالت  لیکن بی تردید با کاهش شدت اثرگذاری بیماری و توقف یا تحدید تدابیر و اقدامات حمایتی خاص دولت ها، شرایط

مناسب تری باز خواهد گشت. بنابراین می توان بحران کرونا را از حیث اقدامات حمایتی خاص دولتها، فارغ از آثار اقتصادی و 

اجتماعی آن، امری موقت دانست نه دائمی. از نظر گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، بنیادی و اساسی بودن تغییر با 

ت دارد. با این حال، کمیسیون در صورت موقتی بودن تغییر اساسی اوضاع و احوال، امکان تعلیق موقتی بودن شرایط مغایر

 توجه داشت. « . به منظور بررسی آثار تغییر بنیادین اوضاع و احوال باید به مدت زمان معاهده 77کند میمعاهدات را تأیید 

ه باید از سوی کشور متأثر مورد استناد قرار گیرد، همچنین در ، بلکشود میزیرا تغییر به خودی خود منجر به خاتمه معاهدات ن 

صورتی که دولتی در زمان بحران کرونا سکوت کرده، معاهده را اجرا کند فقط در صورتی بعد، می تواند به قاعده ربوس استناد 

 کند که بتواند ثابت کند آثار این بحران همچنان بر تعهداتش تأثیرگذار است.

 

                                                           
10 Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, op.cit. P.1064. and also Watts, Arthur, the international law commission 1949-1998, volume two: the 

treaties part II, Oxford University Press, 1999. 
11 ILC, Final Draft 1982, Commentary to Art 62. 
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 اصالح و تعدیل معاهدات بحران کرونا و

در صورتی که بحران کروتا امکان اجرای معاهدات را به شکل موجود غیر ممکن کند، مذاکرة مجدد و استفاده از قواعد مرتبط با 

. دیوان 72کنوانسیون وین راهکار دیگری است که می توان به آن استناد کرد 07تا  ۱0اصالح معاهدات مندرج در مواد 

ناگیماروس اظهار داشت، در صورتی که موضوع یک معاهده رژیم حقوقی خاص باشد  -ستری در قضیه گابچیکودادگ المللی بین

و  شود میطرفین آن نمی توانند به حیات آن معاهده خاتمه دهند. در این گونه موارد اصالح معاهده بهترین راهکار محسوب 

کنوانسیون  ۱0. ماده 7۱را در اختیار طرفین آن معاهده قرار میدهد اصوال خود معاهده امکان الزم برای مذاکره و اصالح معاهده

 وین قاعده کلی برای اصالح معاهدات را تعیین کرده است. بر طبق این ماده، در صورت عدم پیش بینی ترتیب دیگری در

روتا، اصالح معاهده ای را معاهده، اصالح با رضایت تمام طرف های آن معاهده امکان پذیر است. بنابراین در صورتی که بحران ک

ضروری نماید، طرفین آن معاهده باید بر طبق خود معاهده اقدام کنند، در صورت عدم پیش بینی ترتیبات الزم در معاهده، در 

عمل شود. البته در خصوص معاهدات عام، فقط در صورتی امکان  04صورت رضایت طرفین، باید بر طبق فرایند مقرر در ماده 

در  ۱0دید نظر در معاهده وجود دارد که در خود معاهده پیش بینی شده باشد. بر مبنای تفسیر کمیسیون ماده اصالح با تج

. 71به جرح و تعدیل اختصاص دارد 07است که باید مورد توافق تمام طرفین معاهده باشد و مادة  70خصوص اصالح معاهده

که در این خصوص توافق کردهاند، قابل اعمال است. در واقع  ، تعدیل معاهده فقط در روابط متقابل طرفینی07مطابق ماده 

جرح و تعدیل بر حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو که آن را نپذیرفته باشند، تأثیری نخواهد داشت در صورتی که امکان 

 76.شود میمحسوب الحاق تمامی دولت ها به معاهده تعدیل شده پذیرفته شود، با پیوستن تمام دولتها، معاهده اصالح شده 

تمایز میان اصالح و جرح و تعدیل معاهده مبتنی بر اهداف اولیه دولت هاست. این رهیافت که یک معاهده فقط با توافق تمام 

و این ( 26: اصل وفای به عهد )ماده کند میطرفین آن می تواند اصالح شود، از دو اصل مطروحه در کنوانسیون وین پیروی 

بر این اساس، عمل یک جانبه . 71(۱0ری ملزم به رعایت پیمانی بر خالف اراده خود نیست )ماده قاعده کلی که هیچ کشو

دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون ژنوساید اظهار داشت  المللی بیندولتها برای اصالح معاهدات بی اثر است. دیوان 

با توافق های خاص، موضوع و هدف معاهده را مختل یا که دولتهای عضو یک معاهده نمی توانند از طریق تصمیمات یکجانبه 

 78تضعیف کنند.

به این ترتیب، اصالح به معنای توافق رسمی میان دولت های عضو برای تغییر مفاد یک پیمان درباره همه آنهاست، جرح و 

وافق سخت باشد. لذا برخی یک معاهده زیاد بوده و امکان حصول ت که تعداد اعضای شود میتعدیل معاهده نیز در جایی اعمال 

از دولتها مواد معاهده را در روابط میان خود تعدیل می کنند. اصالح و تعدیل در معاهداتی موضوعیت دارند که ویژگی پایدار 

داشته و در معاهده منع نشده باشند. همچنین در صورتی که اصالح و تعدیل معاهده مغایر با اجرای مؤثر موضوع و هدف 

تمایل به اصالح یا تعدیل معاهدات از سوی دولت ها به دالیل ناشی از بحران کرونا باید با حسن  70پذیرفته نیست معاهده باشد،

در این خصوص باید به موضوع و هدف معاهده نیز توجه شود. به طور مثال، درباره اصالح معاهدات مرتبط با  24نیت اعمال شود.

                                                           
12 Laurence R Helfer, Terminating Treaties, in The Oxford Guide to Treaties, Duncan Hollis ed., Oxford University Press, 2012, p.649. 
13 ICJ, Gabčíkovo-Nagymaros case, op.cit. Para 103. 
14 Amendment. 
15 Final Draft, Commentary to Art 35, 232 para 3. 
16 Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, op.cit. p. 727. 
17 res inter alios acta. 
18 ICJ Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, 1951, ICJ Rep 15, 21. 
19 Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, op.cit, pp.706, 724. 
20 Final Draft, Commentary to Art 36, 233 para 9. 
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معاهدات با هدف اجرای استانداردهایی باالتر از آنچه که در معاهدة اصلی  سالمت و بهداشت، باید دقت شود که اصالح این

 .است و مطابق با هدف معاهده، صورت پذیرد

 

 تأثیر بحران کرونا بر تعهدات ثانویه ناشی از عدم اجرای معاهدات

ابتدا مانع تحقق نقض تعهد  کنوانسیون وین امکان خاتمه یا کناره گیری از تعهدات اولیه معاهده را می دهد و از 67ماده  

. اما عوامل رافع مسئولیت، آثار نقض تعهد ناشی از معاهده را از بین می برد؛ یعنی مانع از ایجاد تعهد ثانویه شود میمعاهداتی 

. کند می 22کنوانسیون وین، امکان خاتمه یا تعلیق معاهده را محدود به دولتهای ناتوان 67. مادة 27شود میبرای جبران خسارت 

لذا در مورد سایر دولت ها استناد به این ماده به منظور خاتمه یا تعلیق یک معاهده میتواند مسئولیت آن دولت را به همراه 

داشته باشد. البته امکان استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله فورس ماژور در خصوص دولت نقض کننده معاهده نیز وجود 

ی عبارت پردازی میشد که فقط در صورت عدم امکان اجرای معاهده از سوی یک دولت، امکان باید به گونه ا 67. مادة 2۱دارد

استناد به معاذیر معافیت را به آن دولت اعطا می کرد. در اصالحیه پیشنهادی دولت مکزیک به کنفرانس وین این مسئله مورد 

دائمی تعهدات معاهداتی آن دولت شده باشد.  ن اجرایتوجه قرار گرفت، البته مشروط بر اینکه فورس ماژور منجر به عدم امکا

دول عضو یک معاهده می توانند هم به عدم امکان اجرای معاهده از سوی خود و هم از  67در عمل، بر مبنای قسمت اول مادة 

بین دولت  سوی دیگر دولت های عضو استناد کنند. این رهیافت در معاهدات دوجانبه به طور قطع و در معاهدات چند جانبه

هایی که قادر به اجرای معاهده هستند و دولتهای ناتوان، قابل استناد است بنابراین، یک دولت توانمند می تواند به فقدان 

دلیلی بر نقض تعهد استناد کند، حتی اگر آسیب مستقیمی به آن  عنوان بهتوانایی دولت دیگر برای عدم امکان اجرای معاهده 

دولتی که تعهدات  المللی بیندولت، برای احراز تخلف  المللی بینطرح مسئولیت  02زیرا بر مبنای ماده دولت وارد نشده باشد. 

، اگر یکی از دول عضو 20، الزم نیست که سایر دولتهای عضو معاهده نیز آسیب دیده باشندکند میمعاهداتی خود را اجرا ن

این دولت  67اجرای معاهده شود، بر مبنای قسمت دوم مادة معاهده با نقض یک تعهد عام الشمول در آن معاهده سبب عدم 

نمی تواند به عدم امکان اجرای معاهده برای خاتمه یا تعلیق معاهده استناد کند. این در حالی است که سایر دولتهای عضو این 

شمول قابل احراز است، خواهند داشت. در این خصوص، مسئولیت دولت تناقض تعهد عام ال 67مادة  7امکان را بر مبنای بند 

خاتمه  67حتی اگر خسارتی به سایر دولتها وارد نشده باشد. به این ترتیب، در جایی که دولت نتواند معاهده را به استناد ماده 

 .دهد یا معلق کند، می تواند با تکیه بر موارد فوق به عوامل رافع مسئولیت استناد کند

 

 بحث و نتیجه گیری

در کشور چین مشاهده گردید که با شیوع  70یالدی، نوع خاصی از کرونا ویروس، تحت عنوان کووید م 2470از اواخر سال 

میالدی اکثر کشورهای دنیا را درگیر نمود؛ بیماری مزبور سبب شد حوزه های  2424گسترده در اندک زمانی تا اوایل سال 

حالت تعلیق یا تعطیل درآیند. از جمله حوزه های متأثر  مختلفی به چالش کشیده شوند و بسیاری از فعالیتهای عادی جامعه به

از این بیماری، قراردادهایی بودند که انعقاد آنها به پیش از ظهور و شیوع این بیماری باز می گردد؛ قراردادهای مورد بحث به 

داد به مشکل خوردند؛ گاه لحاظ شیوع این بیماری با مانعی برای اجرا رو به رو گشتند و متعهدین قراردادی در اجرای قرار
                                                           
21 Dorr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten, op.cit, p.1062. 
22 Incapable. 
23 United Nations conference on the law of treaties, Cf A/CONF/.39/C.1/L.330, UNCLOT III, 182–183 para 531. 
24 injured State 
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ناشی از شیوع « قراردادهای مزبور به طور کلی اجرا نشدند و گاه اجرا با نقصان با تأخیر همراه بود، عدم اجرای تعهدات قراردادی

کرونا سبب مطرح شدن اختالفاتی در حوزه حقوق قراردادها می گردد و نیازمند تعیین تکلیف حقوقی است چنانچه عدم اجرای 

ر غیر موجه تلقی گردد، بحث مسئولیت مدنی قراردادی و طرق جبران خسارت مربوطه باز خواهد شد و در صورتی که این مذکو

گسترش سریع ویروس کرونا و  عدم اجرا موجه باشد، نوبت به فتح باب مسئولیت مدنی در معنی خاص و گسترده آن نمی رسد.

گسترده ای را به مردم و دولتها وارد کرده است. هر چند مهار بخشی از  میزان باالی مرگ و میر ناشی از آن، صدمات جدی و

آثار این ویروس خارج از کنترل دولت هاست، تمام دولتها فارغ از اینکه منشأ شیوع ویروس در داخل سرزمین آنها بوده است یا 

این ویروس در کشور خود و سایر خیر، به انجام اقدامات مقتضی، یعنی بیشترین تالش برای جلوگیری از شیوع و گسترش 

دولت ها  المللی بینکشورها متعهدند. این اقدامات که برای مهار و کنترل بحران کرونا به کار گرفته شده است، بر سایر تعهدات 

گذار بوده و منجر به نقض برخی از تعهدات معاهداتی آنها خصوصا معاهدات حقوق بشری، سرمایه گذاری، حمل و نقل  تأثیر

، هر طرف معاهده می تواند به عدم 7060کنوانسیون حقوق معاهدات  67و گردشگری شده است. بر مبنای ماده  المللی بین

مبنایی برای خاتمه یا کناره گیری از آن استناد کند، مشروط بر آنکه عدم امکان اجرای معاهده  عنوان بهامکان اجرای معاهده 

اجرای معاهده ضروری است. در این خصوص عدم امکان اجرای مطلق و ماهوی  ناشی از محو دائمی موضوعی باشد که برای

 معاهدات مدنظر است. چنانچه عدم امکان اجرای معاهده موقتی باشد، می توان به تعلیق اجرای معاهده استناد کرد

، قابل قبول شود میت ها آنچه مسلم است، این ادعا که شیوع ویروس کرونا به طور کلی مانع از اجرای تعهدات معاهدانی دول

نیست و در این زمینه نمی توان بدون توجه به نوع، موضوع و هدف معاهده رهیافتی عام ارائه کرد. در واقع تأثیر بحران کرونا بر 

عدم امکان اجرای معاهدات یکسان نیست، به طور مثال، در خصوص معاهدات عام و قانون ساز، همانند معاهدات حقوق بشری، 

ن بحران کرونا را مبنایی بر عدم امکان اجرای مطلق معاهدات، خاتمه و کناره گیری از آن معاهده قرار داد. در خصوص نمی توا

معاهداتی همانند معاهدات سرمایه گذاری که منابع مالی برای آن ضروری است، نیز امکان خاتمه و کناره گیری قابل قبول به 

میسیون حقوق بین الملل، در صورتی که وجود منابع مالی برای اجرای یک معاهده نظر نمی رسد. زیرا با توجه به رویکرد ک

ضروری باشد و یکی از دولتهای طرف آن معاهده به دلیل وقوع یک حادثه با فاجعة طبیعی فاقد منابع مالی الزم شود، عدم 

 امکان اجرای مطلق حاصل نخواهد شد

لیه متعهدین قراردادی امری خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل با عنایت به اینکه شیوع بیماری کرونا، برای ک

است، به نظر می رسد باید آن را نوعی مانع و عذر موجه قلمداد نماییم، از میان موانع و معاذیر موجه اجرای تعهدات قراردادی، 

ه مضاعف )در معنای عام( بر متعهد، اجرای با لحاظ این موارد که اوال وضعیت ناشی از شیوع بیماری کرونا با تحمیل هزین

تعهدات قراردادی را بسیار دشوار و نه غیر ممکن می نماید؛ ثانیا، با ایجاد فشار اقتصادی به متعهد قراردادی، توازن و تعادل 

ر از مصادیق مالی موجود در بازار را بر هم می زند؛ ثالثا، در کیس های قضایی مشابه نشان میدهد شیوع بیماریهای واگیردا

تعسر و دشواری مفرط به حساب آمده است و رابعا، در مصادیق مشکوک، اصل استحکام معامالت حکم به انتخاب مواردی 

میدهد که بقای قرارداد را تضمین نماید و این امر در مورد تعذر در بسیاری از نظام های حقوقی مشاهده میشود؛ حال آنکه 

رداد می گردد، لذا استدالل اولیه در حالت عادی و طبیعی از آن حمایت می کنند که وضعیت تعذر غالبأ منتهی به انحالل قرا

ناشی از شیوع کرونا در مسیر اجرای تعهدات قراردادی را نوعی تعسر یا هاردشیپ تلقی نماییم. بدیهی است، استدالل مذکور 

 ، نتیجه ای متفاوت را ارائه نماید.شود میارداد اضافه می تواند در مواردی که برخی قیود و شرایط خاص و قابل مالحظه به قر
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سیستمهای مختلف حقوقی، در حوادث غیر مترقبه، در روابط قراردادی و غیر قراردادی، برای حل معضالت مردم به شیوه های 

و توازن قانونی حقوق و جدید )تعدیل قراردادی یا قضایی با تعدیل داوری( یا انحالل و انفساخ قرارداد با رعایت اصول اقتصادی 

تعهدات طرفین به نحوی که تعهد جدید با ریسک اولیه مورد قبول طرفین متوازن شده باشد، روی آورده اند. در این راستا، 

حقوق قراردادی با روابط شبه قراردادی تعدیل شده خواهان ها و خواندگان، باید موازنه داشته و با اصول هزینه منفعت و کارایی 

هماهنگ باشد. قوانین جدید کشورهای جهان سوم برای حل این مشکالت در قانون گذاری گوی سبقت را از  اقتصادی

کشورهایی که برای رفع مشکالت به نظرات قدیمی گذشتگان خارجی دلخوش کرده اند، ربوده اند. حقوق دانان کشورهای نوع 

حوال و شرایط، کامال قطع نمایند. آنها نباید مراجعین را برای قضاوت دوم، باید امید خود را از قوانین موضوعه تا تغییر اوضاع و ا

به دادگاه ها ارجاع دهند و گرنه با اجبار دادگاه ها به اجرای قانون، هر دو طرف دعوا را خسیر الدنیا و األخره خواهند یافت. روی 

وضع قوانین مقبول جهان خردگرا برای رفع آوردن به اصل قرآنی الصلح خیر و عدم مراجعه به مراجع قضایی می تواند تا 

مشکالت قانونی راهگشا باشد، توسل به قواعد فورس ماژور، تغییر اوضاع و احوال، اصول و مبانی قراردادی اجبار به انجام عین 

قراردادی بدون تعهد، در مواردی که تعهد و زمان به نحو تعدد مطلوب مورد توافق اصحاب دعوا بوده، یا فسخ و انفساخ قانونی یا 

موازنة اقتصادی و رعایت اصول و مبانی هزینه و منفعت اقتصادی وضع طرفین را مطلوب نخواهد کرد. بی دلیل نباید قضاوت را 

 در دید مردم، به ویژه بازرگانان، عدالت جلوه داد.

 

 پیشنهادها

در شرایط حدوث فجایع یا وقایع غیرمترقبه باید به ، برای تعدیل قراردادهایی که قابلیت ابقا دارند، شود میاز این رو پیشنهاد 

اقتصاد و موازنة اقتصادی حقوق و تعهدات طرفین اختالف در مراجع قانونی )قضایی، داوری، میانجیگری و مصالحه قراردادی( 

امور غیر قراردادی  اولویت داد تا هرچه بیشتر توازن و تعادل قدیم قراردادی حفظ و قراردادهای بیشتری ابقا و اجرا شوند و در

 نیز عدالت نسبی اقتصادی محفوظ بماند.

نماید با این همه توصیه اکید در مورد قراردادهایی که در  ابتالء به کرونا یا شیوع آن مانعی در انعقاد قرارداد جدید ایجاد نمی

ف تعهدات قراردادی در فرضی است نمایند، تعیین تکلی های مستمر بین طرفین را ایجاد می شوند و رابط این دوران منعقد می

مثال در صورتی که موضوع قرارداد تأمین تجهیزاتی صنعتی به  عنوان بهکه تداوم رواج کرونا مانع از اجرای قرارداد خواهد شد. 

شکل متناوب و برای شش ماهه اول سال جاری است، مناسب است طرفین در مورد تکلیف تعهدات قراردادی در فرض تداوم 

وضعیت مبالغ پرداخت شده در دوران تعلیق اجرای قرارداد و امکان جایگزینی شرایط قرارداد در قالب شرط مذاکره کرونا، 

آور بوده  قانونی نباشد از نظر حقوقی الزام آمره مجدد در متن قرارداد توافق نمایند. اصوالً توافق طرفین مادامی که خالف ضوابط

 .ماری و اثر آن در قرارداد را کاهش دهدتواند ابهامات حاصل از شیوع بی و می

در اجرای  صعوبتهایی و کرونا منعقدشدهگیری بیماری در اجرای قراردادهایی است که در گذشته  همه تأثیرموضوع مهم دیگر 

ر به تواند موجب ایجاد تعویق در اجرای قرارداد شود، طرفین قاد آن به وجود آورده است. در مورد عقودی که شیوع کرونا می

 توافق در پایان دادن قرارداد و یا انحالل قرارداد سابق و جایگزین کردن آن با قرارداد جدید خواهند بود. این اقدام که در حقوق

تواند در مورد جز یا شرطی از عقد نیز محقق گردد.  طرفین است و حتی می تراضی شود نیازمند توافق و نامیده می «اقاله»

گیری در مورد تمام اختالفات  قادر به تصمیم تراضی قانون مدنی( نظر به اینکه طرفین با توافق و 281و  280، 28۱)مواد 

 .قراردادی فیمابین هستند، این راهکار دارای مزیت عملی فراوانی است
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تواند به  میتواند جز اسرار شخصی فرد قلمداد شده و بر این اساس افشای آن  الزام به افشای اطالعات: وجود بیماری کرونا می

بیانجامد. اما با توجه به اهمیت حفظ سالمت عمومی و نظر به دستورالعمل صریح ریاست « حقوق حفظ اسرار»نقض ضوابط 

جمهوری افشای اطالعات مربوط به وجود این بیماری ضروری بوده و عدم اطالع رسانی متناسب در این زمینه به ارتکاب جرم 

و داروفروشان و کلیه کسانی که به  ماماها اطباء و جراحان و»دارد:  می مجازات اسالمی مقررقانون  608خواهد انجامید. ماده 

شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز  مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می

با توجه به مراتب فوق «. شوند. ون ریال جزای نقدی محکوم میتا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلی

افشای اطالعات مربوط به ابتالی اشخاص به کرونا در راستای جلوگیری از زنجیره شیوع، الزامی و از مصادیق وجود مجوز 

 .قانونی افشای اسرار است
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