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ABSTRACT 

This paper, from the point of Economic Analysis of Law and by the 

descriptive-analytical method, has studied the effect of the prevalence of 

pandemic diseases such as Covid-19 on the performance of contractual 

obligations. Since many different contracts may be affected by pandemic 

outbreak, the effect of pandemic outbreak cannot be assessed under one 

subject and with a specific sanction. Therefore, the legal status of contracts 

affected by this disease has been examined under the "impossibility to 

performance the obligation", "hardship" and "frustration". Considering to 

the possibility of a new purpose for contract law in the contemporary world, 
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entitled "economic efficiency", some principles related to economic analysis 

of law, such as "efficient allocation of risk" and "efficiency criteria", 

especially the Pareto efficiency and Caldor-Hicks efficiency, have been 

considered in order to select a proper and efficient sanction. Also, some 

applicable sanctions including "legal deferral", "fair deadline", "Suspension 

of contract", "modify the contract", "Revoke" and "dissolved", has been 

reviewed separately; so that while observing the legal principles, the most 

economically efficient sanctions has been considered for each specific 

situation. The possibility of sharing damages, under the title of "efficient 

allocation of risk" between the parties, is also one of the issues under 

consideration in some special sanctions. 

 

Keywords: Efficient sanction, covid-19, modify the contract, frustration, 

hardship. 

 

INTRODUCTION 

The contract and the contractual obligations are one of the most important 

topics in law and economics. With a brief look at the persons relationships 

(natural or legal) in society and even at the international level, it can be seen 

that they enter into different contracts with each other to meet their various 

needs, whether personal, professional. Perhaps it can be said: if "contract" 

does not exist, a large part of the law under the title of "contract law" will 

lose its meaning. Also, the economy cannot have any meaning without 

contract. Since performance of the contract is the ultimate goal of the 

parties, the performance of contractual obligations lawyers and economists 

has focused on them. So, if for some reasons the performance of obligations 

is not possible or is disturbed, effective legal and economic solutions should 

be considered. One of the reasons for the impossibility or disruption in 

performance of the contract is an "External impediment". The impediment 

may be the spread of a pandemic disease throughout the world such as 

Covid-19 as a pandemic disease in 2019. Although there are many books or 

articles about the effects of force majeure on contractual obligations and 

shows non-performance by a party is excused if that party proves the force 
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majeure, but this article is about Covid-19 as an impediment beyond control 

of the parties with focus on economic views. An interesting problem is the 

distinction between hardship and force majeure that any of them can impose 

the different remedies on the parties. Generally, non-performance of 

contract may be because of the events in the nature like flood or legal 

events, for example the order of lawmaker. The pandemic may be seen as an 

event in nature. For example, where the promisor is sick and cannot perform 

his obligations. However, there are some disagreements in this issue. In 

some case, the government orders induce the restrictions and they can act as 

the force majeure. In some countries, after the spread of Covid-19 the 

government restrict or forbid the transportation. Eventually, many promisor 

could not perform his obligations under the contracts. In economic law, the 

contract deals with a risk in this situation. 

Sometimes, the performance of contract is possible but with hardship. It 

means the contract is performed with more costs that before Covid-19 or the 

contract is performed with same costs but with hardship. For example where 

many workers in a EPC contract are sick. In third situation the pandemic 

can induce the hardship and increasing the costs.  

The pandemic may consider as a frustration. It means even the contract is 

performed, one of the parties cannot achieve to purpose of concluding the 

contract. For instance where a carrier rents the cars for transportation of 

tourists but there is any tourist because of pandemic.  

 

PURPOSE 

Studying the effects of Covid-19 as a pandemic disease on performance of 

contract by focus on economic views is the purpose of the article. It pays 

special attention to continuous agreements which pandemic disease can 

disrupt these contracts. The lawmakers should participate the efficient 

remedies in face of such impediments. So, the article researches possible 

remedies by relying on economics approaches. The article by comparative 

method trying to show the differences of common law and civil law legal 

systems. Also, the approach of Iranian law as an Islamic legal system is 

analyzed.  It explains which remedies are more efficiency in these legal 
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systems. In this way, theory of Pareto's efficiency and Kaldor- Hicks 

efficiency are introduced and the efficiency is determines according to these 

theories.  

 

METHODOLOGY 

 The article has been performed based on the descriptive and analytical 

research method with a comparative approach. 

 

FINDINGS 

 In this research, using the theories proposed in the economic analysis of 

law, the theory of "Effective Revoke" was broached for the first, which is 

practically a naturalization version of the "Efficient Contract Breach 

Theory" and is more compatible with Iran's legal foundations. According to 

this theory, it is possible to terminate the contract affected by pandemic 

diseases by meeting the conditions, while retrieve part of the other party's 

damages. One of the important differences between this theory and the 

theory of efficient breach of contract is that according to the "efficient 

breach of contract" theory, it is possible to breach the contract due to 

obtaining more profit or eliminating a small loss. Whereas, according to the 

"effective Revoke theory", termination can be applied only in order to 

prevent insupportable damage and in an exceptional manner. In this 

research, a definition of the legal institutions of "Suspension of contract" 

and "Modification of contract " and determination of contract modification 

rules were also presented. 

 

CONCLUSION 

In Iranian law, there is no general provision regarding the rules governing 

contracts affected by an unavoidable and unpredictable Impediment such as 

the spread of a pandemic disease; Perhaps it is possible to refer to articles 

227 and 229 civil code. These articles state the promisor will be excluded 

from liability if the force majeure occurs. Nevertheless, the articles don’t 

point out the life of agreement. If there is no agreement regarding the 

allocation of costs and damages caused, it should pay attention to the 
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obligation. If the obligation must perform on the certain time, the contract 

may be terminated automatically, but if the contract may perform during the 

time, suspension of contract will be the remedy. It is notable, in latter 

situation, if the suspension of contract is not effective, the revocation will be 

available. 

Regarding the "hardship", while distinguishing between physical hardship 

and hardship due to the high cost of the performance of the obligation, 

"giving more time to promisor" and "Modification of contract" are available 

respectively, and if the conditions are met, these solutions are not 

considered efficient, "Effective Revoke" will be a possible remedy. 

Effective revocation means the revocation in addition to compensation. 

Also, in case the frustration, depending on the extent of the impact of the 

pandemic on the performance of the contractual obligation, the sanction of 

"modification of contract" or "effective revocation" are applied as a 

Efficient sanction. In this regard, in this regard, compensation for damages 

along with revocation of the contract is based on the Kaldor-Hicks criterion. 

It means any party intends to get rid of the huge loss caused by the spread of 

a pandemic disease upon performance of his obligations, must compensate 

all or part of the other party's loss, depending on the case; Because the 

preference of one of the parties to the contract over the other due to the 

existence of an unwanted incident and the receiving all damages from one of 

them cannot be acceptable by justice and fairness. Also, economic principles 

don’t affirm this result. However some jurisprudential rules such as La Zarr 

rule supports the “effective revocation” remedy. 

Finally, the article states some suggestions to Iranian lawmaker: 

First, the legislator should provide a comprehensive definition of the force 

Majeure or at least the conditions that result in a force majeure situation and 

the remedies. The definition should be extended and include various 

unexpected events in including the health problems, such as pandemic 

diseases, for example Covid-19. 

Secondly, since the draft of a new commercial code is reviewing in Iran, it is 

necessary to pay attention to the force majeure in this new code. article 39 

of the new code has provided the negotiation and modification of contract 
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where incidents cause the imbalance in contracts and continues “if the 

judgment to Modification is uncommon or impossible, it will invalidate the 

contract from the date of the judgment”. 

Although the mentioned article is initiative, but “invalidate the contract” 

phrase is ambiguous in Iranian legal texts. It may induce some loss to 

promisee. Effective Revocation may be better solution. In this solution the 

damages will calculate by the court. This remedy is more desirable to 

promisee according to Kaldor-Hicks efficiency criterion because revocation 

along with the compensation is better for him than only revocation of 

contract without any compensation. 

Thirdly, regarding the situation of "frustration", it seems necessary to set a 

new provision. It is suggested if the purpose of contract is specified in 

contract or the contract is concluded on this purpose, and this purpose can’t 

be achieved by the force majeure, the legislator provides the modification of 

contract or effective revocation. 
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 یدهچک

 تحلیل حیث از قراردادی  تعهدات  اجرای  بر  ۱۹  -کووید  مانند  پاندمیک  هایبیماری  شیوع  تأثیر  مقاله  این  در
 ایگستترده طیف وجود به توجه با  است.  قرارگرفته  موردبررسی   تحلیلی   -توصیفی   روش  به  حقوق  اقتصادی

 تتأثیر تتواننمی  گیرنتد، قرار کپاندمی هایبیماری شیوع تأثیر تحت است، ممکن که مختلف  قراردادهای  از
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 لتذا ومتعیت  نمتود.  بررستی   ختا   اجترای  یتک متمانت  بتا  و   عنتوان  یک  ذیل  را  پاندمیک  بیماری  شیوع
 و   تعهتد،  اجترای  »دشتواری  تعهتد،،  اجترای  شتدن  »غیترممکن  عناوین  ذیل  این بیماری،  از  متأثر  قراردادهای
جه به امکان تعریف یک هدف جدیتد بترای موردبررسی قرارگرفته است. با تو  قرارداد،  هدف  شدن  »منتفی 

 اقتصتادی تحلیتل اصول مرتبط بتا در دنیای معاصر، تحت عنوان »کارایی اقتصادی،، برخی  حقوق قراردادها
هیکس، جهت -بخصو  معیارهای پارتو و کالدور  کارایی،  ریسک، و »معیار  بهینه  »تخصیص  مانند  حقوق،

 هایومتعیت از یتک هتر بترای قرارگرفته است. همچنتینکارآمد مدنظر  و  انتخاب ممانت اجرای متناسب
»مهلتت عادلته  قتانونی،،  »استتمهال  شتامل  اعمتال،قابل  اجراهتای  متمانت  موجود، اقدام بته بررستی مات ای

 اصتول رعایتت  متمن  کتهنحویبه  گردیتده   و »انفستا«،  »فستخ،  قترارداد،،  »تعتدیل  اجترا،،  »تعلیق  قضایی،،
استت.  شتدهگرفته در نظر خا  ومعیت هر برای اجرا،  ممانت  دترینکارآم  نی   اقتصادی  حیث  از  حقوقی،

امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان »تخصیص بهینه ریسک، بین طرفین، در برخی ممانت اجراهتای 
 خا  نی  یکی از موموعات موردبررسی است.

 

 .قرارداد، دشواری اجرا، تعدیل قرارداد، انتفای هدف ۱۹-کووید کارآمد، اجرای ممانت : اهکلیدواژه 
 

 مقدمه 
 بتتا استتت  اقتصتتاد و  حقتتوق  در  مطتتر   مباحث  ترین مهم  از  یکی  آن،  از  ناشی  تعهدات  و  قرارداد

 الملتتل،بین  در ستتط  حتتتی و جامعتته در حقتتوقی یتتا اعم از حقیقی اشخا  به روابط نگاهی اجمالی
 اقتتدام  غیره،  و  شغلی  ،شخصی  از  اعم  مختلف خود،  نیازهای  تأمین   برای  اشخا   گردد،می  مالحظه
 را  ختتود  طور مثتتال کتتاخ و ختتدمات موردنیتتازبه  نمایند می  با یکدیگر  متفاوتی  قراردادهای  انعقاد  به

ختتدمات ختتود را ارا تته  کننتتد یتتامی واگتتذار دیگران را به خود مازاد کاخها و تولیدات  و  خریداری
باشتتد، بختت   نداشتتته وجتتود رداد، »قتترا اگتتر گفتتت: بتتتوان ایمبالغتته گونههیچ  بدون  دهند. شایدمی

 اقتصتتاد و اعظمی از علم حقوق، تحت عنوان »حقوق قراردادها، معنای خود را از دست خواهتتد داد
 آن،  انعقتتاد  از  طرفین قرارداد  هدف نهایی  ازآنااکه  باشد.  معنایی داشته  تواند،هم نمی  قرارداد  بدون
 اقتصتتاددانان هم و حقوقدانان موردتوجه هم تعهدات، اجرای این  است  آن  از  ناشی  تعهدات  اجرای

 بایتتد نباشد یا دچار اختالل گردد، عللی، ممکن  به تعهدات اجرای اگر  در این راستا  باشد.بوده و می
 عتتدم علتتل از یکتتی گرفت؟ نظر در آن  برای  توانمی  اقتصادی کارآمدی  و  حقوقی  راهکار  چه  دید

استتت. ممکتتن  ختتارجی،  »مانع یک وجود آن، در اجرای اختالل یا قراردادی تعهدات اجرای  امکان
تتتأثیر زیتتادی بتتر اجتترای قراردادهتتای داخلتتی و   جهانی  سط   در  پاندمیک  بیماری  یک  است شیوع
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در   بیمتتاری پانتتدمیکیک    عنوانبه  ۱۹شیوع بیماری کووید  طور مثال:  المللی برجای بگذارد. بهبین 
متفتتاوت را در سراستتر   شتترایط  بتتا  ی تأمین هاقراردادها یا زنایره  از  ایگسترده  طیف  م،  2019سال  

خود قرار داده و در متتواردی منتهتتی بتته اختتتالل یتتا توقتتف در اجتترای تعهتتدات   تأثیر  اقتصاد، تحت
گیری و پیامتتدهای ایتتن همتته ،حتتتی برختتی (Twigg-Flesner, 2020: 9) .قراردادی گردیده است

هتتا را ناچتتار از اتختتاذ دانند که دولتسابقه در تاریخ معاصر میآن را رویدادی بی  ناشی از  اقتصادی

الملتتل و اختتتالل در تاتتارت بین   ،اقدامات حاکمیتی برای مقابله با آن نموده کتته یکتتی از نتتتای  آن
لذا  (Janssen & Johannes Wahnschaffe, 2020: 495) .اجرای تعهدات ناشی از آن بوده است

 تتتأثیر ابعتتاد بررستتی شتتده استتت، بتته تحلیلتتی، ستتعی -توصتتیفی پژوه  بتتا استتتفاده از روش  این   در
 پرداخته  حقوق  اقتصادی  تحلیل  منظر  داخلی از  قراردادهای  تعهدات  اجرای  بر  پاندمیک  هایبیماری
در این راستا هرچند تألیفات زیادی در خصو  تأثیر حوادث غیرمترقبه مانند قتتوه قتتاهره و...   شود.

وموع، متتا را از بررستتی یکتتی از مصتتادیق ایتتن بر قراردادها به رشته تحریر در آمده است  اما این م
های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی، بتتا رویکتترد حقتتوق حوادث، تحت عنوان »تأثیر بیماری

نیتتاز شناستتی دقیتتق آن، جهتتت انتختتاب بهتتترین و کارآمتتدترین متتمانت اجتترا بیاقتصادی و پدیده
 از  متأثر  مربوط به ومعیت قراردادهای  دیاقتصا  و  حقوقی  ابعاد  نماید. لذا در جهت بررسی بهترنمی

و ستت س بتته بررستتی  شودبرخی مفاهیم و مسا ل اقتصادی مرتبط با این پژوه  بررسی می  آن، ابتدا
اعمتتال بتتر ومعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری پاندمیک و درنهایت به ممانت اجراهای قابل

 های حقوق اقتصادی پرداخته خواهد شد.یلهای به وجود آمده، با تکیه بر تحلهریک از ومعیت

 

 برخی مفاهیم و مسائل اقتصادی مرتبط

جهت تبیین بهتر مطالب، ابتدا تعاریف مرتبط با تحلیل اقتصتتادی حقتتوق پرداختتته خواهتتد شتتد، 
مفاهیم مرتبط بتتا آن و نیتت  نقتت   اهداف تحلیل اقتصادی حقوق و برخی س س به بررسی کارکرد و

 قراردادی، پرداخته خواهد شد.آن در اجرای تعهدات  

 
 تعاریف مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق 

نامحتتدود یتتا بتته عبتتارت   برای نیازهای  کمیاب  از منابع  بررسی حداکثر استفاده  اقتصاد، علم  علم
است و درواقع اقتصاد، درس حستتابگری و حسابرستتی  انتخاب علم  و  منابع  بهینه  تخصیص  بهتر، علم
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 :Dadgar & Rahmani, 2013) کندبهترین گ ینه را انتخاب می  ام امور،دهد و با کارشناسی تممی

»علم حقوق، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر بتته وجتتود آمتتدن و تحتتول آن   .(26-27

 حقتتوق  و )تکالیف حقوقی روابط که از »علمی شده:یا گفته (Katouzian, 2011: 14) .پردازدمی
 :Jafari Langroudi, 2020) استتت،  انصاف و عدل از نگهبانی آن هدف و کندمی بحث اشخا 

478). 

 کتته  معناستتت  این   به  اقتصاد  واژه  ذکر  2یا »حقوق و اقتصاد،   1»تحلیل اقتصادی حقوق،   عبارت  در
گیرنتتد  قتترار می  اقتصادی موردبررستتی  هایاب ارها و اصول و تئوری  با  حقوقی  قواعد  و  موموعات

 در .(Jalali, 2010: 154) ی قواعد و موموعات حقوقی منتهی شودکه به حصول کارآمدنحویبه
کتته در آن  شتتودیمشده است: »حقتتوق و اقتصتتاد بتته علمتتی اطتتالق همین راستا در تعریف آن گفته

گیری، ستتاختار، روال و آثتتار اقتصتتادی اقتصتتاد ختترد  بتترای تحلیتتل شتتکل  اساساًتئوری اقتصادی )

طور مثتتال، بررستتی تتتأثیر به (Babaii, 2007: 18) .، شودیم حقوق و نهادهای حقوقی به کار گرفته
نوع ممانت اجرا بر ایفاء یا عدم ایفای تعهدات قراردادی بر پایه معیارهای اقتصادی مانند کتتارایی، 

 از موموعات تحلیل اقتصادی حقوق است.

 

 کارکرد و اهداف تحلیل اقتصادی حقوق  -1
 تاربی ماننتتد اب ارهتتای آمتتاری و اقتصادستتنای و  ایهشیوهبا توسل به    ،تحلیل اقتصادی حقوق

در واکتتن  بتته  ها،انستتانبینتتی رفتتتار پی   دارد، بهعلم اقتصاد وجود  که در  هاییتئوری  کارگیریبه
در خصتتو  تعامتتل  (Shami Aghdam, 2009: 13) .پتتردازدممانت اجراهای قواعد حقتتوقی می

اخجتترا بتته تتتا بتتا اعمتتال قتتوانین خزم کندیمیاری شده است: »حقوق اقتصاد را حقوق با اقتصاد گفته
یی هتتابینیو متتتدلوژی بتتازاری ختتود پی   هتتاکی تکن منابع ن دیک شود و اقتصتتاد بتتا   نهی بهتخصیص  

سوی هرچه کارآمدتر شتتدن قتتوانین حرکتتت ها در قوانین حقوقی، بهکه با لحاظ نمودن آن  کندیم
بتتا  توانتتدیمحاصل از تحلیتتل اقتصتتادی حقتتوق  ی نتا (Alipour Herisi, 2013: 8) .خواهیم کرد، 

های مختلتتف حقتتوقی ازجملتته و پیشنهاد یک سری اصول و قواعد حقوقی کارآمتتد، در زمینتته  ارا ه

________________________________________________________________ 

1- Economic Analysis of Law 

2- The Law and Economics 
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بتته کنشتتگران حقتتوقی ماننتتد حقوقتتدانان و قضتتات و وکتتال و حتتتی بتته  اجتترای تعهتتدات قتتراردادی
طبیتتق آن بتتا اصتتول و قواعتتد مستتلم شتتده و تگتتذار کمتتک نمایتتد تتتا بتتا توجتته بتته تحلیتتل ارا هقانون

اقدام به انتخاب بهترین و کارآمدترین اصول و قواعد حتتاکم بتتر مومتتوعات مختلتتف   شده،پذیرفته
که حداکثر سود یا حداقل مرر را بتترای طتترفین نحویازجمله موموعات جدید و مبتالبه نمایند  به

 به همراه داشته باشد.

 اجتترای  نظتتم،  توان بتته برقتتراریشده است، ازجمله میبرای قواعد حقوقی، اهداف مختلفی بیان
در  .(Ghasemi Hamed, 2015: 33)اشتتاره کتترد  حقتتوقی روابتتط در نستتبی تعادل ایااد و عدالت

نظتتر در اهتتداف آن، خصو  اهداف حقوق قراردادها برخی معتقدند: بتتا توجتته بتته وجتتود اختالف
یتتدی در حتتوزه حقتتوق قراردادهتتا وجتتود مانند عدالت، نظم و امنیت، هنوز امکان طر  اهداف جد

 ,Abdollahian) .یکی از ایتتن اهتتداف، حتتداکثر کتتردن ثتتروت، از طریتتق کتتارایی استتت دارد که

شده است: قواعد مربوط به حقوق قراردادها، باید باعتتث افتت ای  در همین راستا گفته (150 :2011
 Keyvani)ستتیر گتتردد رفتتاه متعاقتتدین گتتردد واخ آن قواعتتد بایتتد حستتب متتورد نستتخ یتتا بازتف 

Hafshejani, et al, 2020: 328)  حتی مالک ارزیابی قواعد حقوقی، می ان رفاه اجتماعی حاصتتل
شتتده که یک قاعده حقوقی که منار به سط  بتتاختری از میتت ان تعیین نحویشده است، بهاز آن بیان

. لتتذا چنانکتته (Shavell, 2009: 10) رفاه اجتمتتاعی گتتردد، بتتر ستتایر قواعتتد حقتتوقی رجحتتان دارد
گردد، برخی از تحلیلگران فعال در رشته تحلیل اقتصادی حقتتوق، بتتا نگتتاهی اقتصتتادی، مالحظه می

اند کتته در صتتورت قبتتول آن، ایتتن درصدد تبیین اهداف جدیدی در حوزه حقوق قراردادها برآمده

تعهتتد  اهداف جدید دارای آثاری در مرحله تفستتیر، اجتترا و حتتتی متتمانت اجتترای ناشتتی از نقتت 
اخصول امتتری غیرقابتتل طور مثال از دید یک حقوقدان ایرانی، اجرای عین تعهد، علیخواهد بود. به

که از دید اقتصادی، ممکتتن استتت اجتترای عتتین تعهتتد، فاقتتد کتتارایی بتتوده و تخطی است، درحالی
 امکان نق  قرارداد با پرداخت خسارت کامل متعهدله، پیشنهاد گردد.

 

 حات مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق بررسی برخی اصطال -1

یسک و تخصتتیص ر  ،ازجمله کارایی)مفاهیم اساسی مربوط به تحلیل اقتصادی حقوق    برخی از

موردبررسی قتترار   ،صورت مختصردر پژوه  فعلی مورد استناد قرار خواهد گرفت که ذیاًل به   آن
 .خواهد گرفت
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 معیار کارایی  -1 -1-3
، بحث کارایی یتتا استتتفاده بهینتته از منتتابع استتت. منظتتور از معیتتار یکی از مباحث مهم در اقتصاد

کارآمد یا تخصیص بهینه منابع در تحلیل اقتصادی حقوق، ایااد بیشترین منافع اقتصادی بتتا حتتداقل 
شده است: فراینتتد تولیتتد، زمتتانی کارآمتتد طور مثال گفتهبه  ه ینه ممکن اقتصادی و اجتماعی است.

ی از یک محصول، با مواد مصرفی کمتتتری مقتتدور نباشتتد یتتا استتتفاده از است که تولید مقدار خاص

در خصو  (Kotter & Yolen, 2012: 32)  همان مواد اولیه، در جهت تولید بیشتر، ممکن نباشد.
مابطه تشخیص کارآمدی اقتصادی، نظریات متعددی مطر  گردیده است که در این خصو  دو 

 مابطه از شهرت بیشتری برخوردار است.
 یعنتتی  کننتتده آننتتام ابداع  بتتر استتاسکتتارایی    : این نوع1مابطه کارآمدی پارتویی  -1-3-1-1
طبق این مابطه،  .شودیمپارتویی نامیده  ایتالیایی، کارآمدی – سو یسی اقتصاددان پارتو،  »ویلفردو

بتتدتر  از طتترفین، بتتدونامکان بهتر شدن ومع یکی  تغییر آن، ومعیتی کارآمد است که در صورت
بنتتابراین اگتتر بتتا تغییتتر آن ؛ (Kotter & Yolen, 2012: 33) دنداشته باش وجوددن ومع دیگری ش

شتتود آن ومعیت، ومع یکی از طرفین بهتر شود، بدون اینکه ومع دیگری بدتر شود، مشخص می
 ومعیت سابق کارآمد نبوده است.

 هتتاینام  بتته  اقتصتتاددان  دو  توستتط  کتته  دیگتتری  هتتیکس: متتابطه  -کالتتدور  مابطه  -2-1-3-1

 اگتتر :داردمتتی شتتده، بیتتان  مشتتهور  هم  هاآن  خود  به نام  و  مطر   هیکس،   »جان  و  کالدور،   »نیکالس
 بیشتتتری متترر دچتتار مقابتتل طتترف کهدرحالی ببرند سود آن تغییر یا ومعیت یک وجود از  ایعده

 قتترار یبهتتتر ومتتعیت  در  را  آنتتان  و  نمایند  جبران  را  متضرر  عده  مرر  بتوانند  اول  گروه  ولی  گردد 
 تلقتتی کارآمتتد ومتتعیت ایتتن  بمانتتد، بتتاقی آنتتان هتتم  خود  برای  سودی  همچنان  باوجوداین،  و  دهند

. در مباحتتث بعتتدی بتته ;Posner, 2003: 12 –13) (Tosi, 2011: 265; Jalali, 2010: 3 گرددمی
 کاربرد »معیار کارایی، در تحلیل قواعد حقوقی مرتبط با این پژوه  پرداخته خواهد شد.

 

 ریسک و تخصیص آن  -2-3-1
________________________________________________________________ 

1- Pareto efficiency or Pareto optimality 
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قراردادهای مستتتمر کتته در  خصو   به  ی،قراردادتعهدات  یکی از مباحث مهم در بحث اجرای  
وقتتایعی  یتتابتته وجتتود آمتتدن حتتوادث  ،فاصله وجود دارد ی آنتا زمان اجرا قرارداد  زمان انعقاد  بین 

تحلیتتل اقتصتتادی گردد کتته از آن در ادبیتتات  است که باعث عدم امکان اجرا یا اختالل در اجرا می
وقتتایع  این دامنه شمول  . ازآنااکه(Jalali, 2010: 105) گرددمییاد  ، ریسک»تحت عنوان  ،حقوق

یک   عنوانی بهقراردادتعهدات  آن بر اجرای    تأثیرشیوع بیماری پاندمیک و    وسیع است،و حوادث  

 تواند موردبررسی قرار گیرد.می ، ریسک»
بتته مومتتوع  ،در زمان انعقاد قتترارداد گاهی طرفین   شودمطر  می فرض،در دو   ، ریسک»بحث  

آن توجه دارند  لذا قتترارداد در یعنی نحوه برخورد با    ،ناشی از آن  ریسک و تعیین تکلیف ومعیت
 ،بتتر استتاس منتتافع حتتداکثری ختتود، طتترفین  ازآنااکتته  .گردداین خصو  فاقد »خأل، محسوب می

 ،ابراین توافتتق آنتتان ازلحتتاظ اقتصتتادیبنتت  نماینتتد در ایتتن خصتتو  میگیری اقتتدام بتته تصتتمیم

را ریستتک ایتتن ناشتتی از   ها و خستتاراته ینتتهدر خصو  تخصیص    ،ممکن   ومعیت  کارآمدترین 
اند شیوع بیماری پانتتدمیک را توانستهیا نمی  در زمان انعقاد قرارداد  ،گاهی طرفین اما     داشتخواهد  

. در چنین حالتی، بتته این موموع ن ردازندبه    انددادهیا ترجی   بینی نمایند  عنوان یک ریسک پی  به
 ;Shavell, 2009: 345) و دارای »خأل، است  علت سکوت در خصو  آن ریسک، قرارداد ناقص

Kotter & Yolen, 2012: 282) جهتتتزمان زیتتادی  تواند اتالفمی دخیل آن ترین عمده از یکی 
های انعقتتاد قتترارداد یتتا بتته ای  ه ینتتهباعث اف یا  که نهایتاً    احتمالی باشدتعیین تکلیف این ومعیت  

عتتدم تحقتتق  اتتهی درنت و  علت وجود اختالفات اساستتی در تخصتتیص ریستتک، متتانع انعقتتاد قتترارداد

علتتت نتتاچی  بتتودن   بتته  لتتذا ممکتتن استتت طتترفین   گتتردد.و حداکثر سازی رفاه اجتماعی می  کارایی
ن ردازند. در این حالت، د  ترجی  دهند به این موموع در قراردا  ،احتمال وقوع آن ریسک در آینده

یکتتی از   راین ریسک بتت   و توزیع آثار  تخصیصنحوه    راهکاری برای  قرارداد دارای خأل بوده و باید
 .اندیشیده شود طرف هردوطرفین یا  

یک از طتترفین این است که اثتترات ناشتتی از آن را متوجتته کتتدام   منظور از تخصیص ریسک نی 

را آن اثتترات  قتتراردادی معتتاف کتترد و  متعهد را از اناام تعهدید  باآیا      بدین معنا کهقرارداد بدانیم
حتتل بینتتابینی کتته ین تعهتتد نمتتوده یتتا راهعیا متعهد را مکلف به اجرای    دانستصرفاً متوجه متعهدله  

 است، انتخاب گردد؟ممن جبران خسارت متعهدله   سخحق فاعطای  تعدیل قرارداد یا 

 و نقض تعهدات قراردادی  نقش و جایگاه تحلیل اقتصادی در اجرا -1
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بتتا  ،حقوقتتدان ایرانتتی در خصو  ال امی بودن یا نبودن اجرای عتتین تعهتتد، ممکتتن استتت یتتک
، اجرای عین تعهد را ال امتتی اصل ل وم قراردادهاو    .مق  ۲۱۹استناد به مقررات مختلف ازجمله ماده  

چنتتین نظتتری  1ارداد، یک تحلیلگر اقتصادی، با استتتناد نظریتته »نقتت  کارآمتتد قتتر  کهدرحالی  بداند،
که ه ینتته اجتترای تعهتتد، بیشتتتر از درصتتورتی  ، نق  کارآمد قتترارداد»نظریه  موجب  به  نداشته باشد.

تواند با پرداختتت خستتارت متعهدلتته، ه ینه نق  قرارداد و جبران خسارت متعهدله باشد، متعهد می

 :Katz, 2011: 1-4 Craswell, 2000: 5; (Anh Son & Le Na, 2020)قرارداد را نقتت  نمایتتد 

در حقوق ایران نی  علیرغم تبعیت از نظریه اجرای عین تعهد، برختتی از نویستتندگان معتقدنتتد:   ;148

نق  نیستتت  زیتترا تفتتاوت چنتتدانی بتتین از دیدگاه تحلیل اقتصادی، نق  قراردادها تابویی غیرقابل
 ,Abdollahian) اجرای عین تعهد با نق  تعهد و پرداخت خسارت کامتتل متعهدلتته وجتتود نتتدارد

به نظر هرچند قبول نظریه »نق  کارآمد، در حقوق ایران که اجرای عین تعهتتد  .(156-157 :2011

 گذار بوده، به شکلی که در کالم تحلیلگران حقوق اقتصادی آمده، کمتتی دشتتوارمورد تأکید قانون
مثال، باعتتث تغییتتر طور  است، ولی شاید بتوان از مبانی آن در مواردی که شیوع بیماری پاندمیک به

گردد، جهت انتختتاب متتمانت اجتترای مناستتب استتتفاده واحوال قرارداد میاساسی شرایط و اوماع
 کرد که در مباحث بعدی بیشتر به این موموع پرداخته خواهد شد.

 

 پاندمیک و تأثیر آن بر اجرای قرارداد  بیماری شیوع پدیده ماهیت بررسی

و شرایط قرارداد و سایر عوامتتل اجتمتتاعی   ماهیت  و  بیماری پاندمیک ممکن است برحسب نوع

هرچنتتد   .مختلف بر جای بگتتذارد  قراردادهایاقتصادی و غیره آثار متفاوتی بر اجرای    وو بهداشتی  
 ستتختی اجتترا،  و  متتاژور  دکتتترین مربتتوط بتته فتتورس  تئتتوری،  در  هتتم  و  عمل  در  برخی معتقدند: هم

 شده استتت:یا گفته erger & Behn, 2020: 88)(B نیست تفکیکقابل هم از درستیبه اوقاتبعضی

بر  هزینه   یا  ترسنگین  و  شرایطی که به غیرممکن شدن اجرا  بین  مرزی  ترسیم  گاهی
ولتتی  (Kotz, 2017: 279) .گرردد  مشرکا اسر  می معامله منتفی شدن هدف یا شدن آن

یتتا اجتترای فی یکتتی    عدم امکتتان»  یا در مواردی منار به  پاندمیک  شیوع بیماریمعموخً    طورکلی،به

بتتین رفتتتن هتتدف از انعقتتاد »آن یتتا از    ، یتتا پره ینتته شتتدن اجتترای  سخت  »  ، یا باعثقراردادحقوقی  

________________________________________________________________ 

1- Efficient Breach of Contract 
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متتورد   فتتوق،صورت جداگانه هر یک از ایتتن حتتاخت مختلتتف  در این قسمت به  گردد.می  ، قرارداد
 ت.تحلیل و بررسی قرار خواهد گرف

 

 حقوقی(  عدم امکان اجرا تعهد قراردادی )مادی و -1-2
بینی و پی  عدم اجرای تعهد قراردادی ممکن است تحتتت تتتأثیر یتتک حادثتته ختتارجی غیرقابتتل

امکان اجرا، گاهی مادی یا فی یکتتی و گتتاهی حقتتوقی و بتته علتتت  اجتناب باشد که این عدمغیرقابل

 ;Schwartz, 2020:49) .ممنوعیتتت قتتانونی یتتا دستتتورات مقامتتات حکتتومتی و قضتتایی استتت

Katouzian, 2015: 190) هتتای حقتتوقی، وجتتود یتتک متتانعبرخی نویسندگان با بررسی اکثتتر نظام 

وجتته اشتتتراک   باشتتد را  اجتناب و غلبهغیرقابلو  کنترل  غیرقابلو    بینیپی  غیرقابل  اًنوع  که  خارجی
 ,Niazabadi & Ansari)داننتتد ناشتتی عتتدم امکتتان اجتترا می تعتتذر بحث حقوقی در هاینظامتمام 

2020: 467-468). 
 گتتردد می آن اجتترای متتادی امکتتان عتتدم باعتتث  قراردادها  از  برخی  در  پاندمیک  بیماری  شیوع

 بایتتد اشخا  این  ازآنااکه و گرداند خود درگیر  زیادی را  افراد  آن ممکن است  طور مثال شیوعبه

 از ناشتتی تعهتتدات اجتترای نماینتتد، لتتذا ممکتتن استتت طتتی )متتثاًل دو هفتتته  را خاصتتی درمتتان دوره
 حقوقتتدانان از برختتی استتاس، همتتین   بتتر  شاید  .گردد  غیرممکن   زمانی  بازه  این   در  آنان،  قراردادهای
 :Katouzian, 2015) اندنموده تلقی ماژور فورس مصادیق از را محل یک در ساری بیماری شیوع

 متعهتتد را  بیماری  زیرا  دانند،نمی  ماژور  فورس  مصادیق  از  را  کرونا  بیماری  به  ابتال   برخی  البته  .(188
 در  بیمتتاری  صتترفاً  و  دانستتته  آن  بتتودن  ختتارجی  وصتتف  یعنتتی  متتاژور  فتتورس  اوصتتاف  از  یکی  اقدف

 یتتا کرونتتا بتته متعهتتد ابتتتالی باعتتث عرفتتاً تعهد، اناام کهدرصورتی نی  و شخص به قا م  قراردادهای
 ,Javaheri Mohammdi) .انددانسته ماژور فورس مصادیق از را باشد کرونا به ابتال  در جدی خطر

 ختتود اساستتی چتته بتتر نیستتت مشتتخص فتتوق، استتتدخل معف و قوت از نظرصرف (19-20 :2020
 تلقتتی متتاژور فورس مصادیق از آن به ابتال  خطر ولی نیست  ماژور فورس مصادیق از مسری  بیماری
 است؟ شده

تتتوان گفتتت: در زمتتان می 19 با توجه به تاربه موجود بخصو  در مورد شیوع بیماری کووید
 ها،ولی معموخً دولت  دارد   وجود  قرارداد  مادی  اجرای  دمیک، هرچند غالباً امکانشیوع بیماری پان

 جامعتته، اقتتدام  افراد  سالمتی  حفظ  ل وم  و  پاندمیک  بیماری  گسترش  از  جلوگیری  جهت کنترل و  به



 19 های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری

 برخی تعهتتدات قتتراردادی  اجرای  امکان  عدم  که باعث  نمایندمی  هاییمحدودیت  از  برخی  ایااد  به
 شتتهرها،  بتتین   وآمتتدرفت  مصوبات ستاد ملی مقابلتته بتتا کرونتتا، مبنتتی بتتر منتتع  مثال   طوربه  گردد،می

 قراردادهتتای  از  بستتیاری  گتتردد،می  باعتتث  غیرمتتروری  از مشتتاغل  برخی  و  تاخرها  و  هاهتل  تعطیلی
 اجتترای امکتتان عتتدم مصتتادیق از  متتوارد  ایتتن   که  باشد  نداشته  قابلیت اجرا  عماًل  مشاغل  این   با  مرتبط
شتتده استتت: موانتتع قتتانونی و دستتتورهای گردد. در همتتین راستتتا گفتهمی  محسوب  ارداد،قر  حقوقی

 شتتده استتت:یا گفته (Katouzian, 2015: 190) .قضایی و دولتی از مصادیق حوادث خارجی است
از مصتتادیق   هتتادولتشتترایط ایاادشتتده توستتط    ،اگر نفس کرونا از مصادیق فتتورس متتاژور نباشتتد

 در .;Ghanavati, 2020: 12) (Javaheri Mohammdi, 2020: 36)د شتتوتلقتتی میفورس ماژور 
در   ، دکترین عدم امکان ایفتتای تعهتتد»ادبیات مربوط به تحلیل اقتصادی حقوق، مبحثی تحت عنوان  

تحتتت حادثتته  مطتتر  گردیتتده استتت و از آن    گرداندمیمورد حوادثی که ایفای تعهد را غیرممکن  

کتته در پتتژوه  فعلتتی از شتتیوع  (Kotter & Yolen, 2012: 368)یادشتتده استتت  ، ریسک»عنوان 
توان نام برد که گاهی باعث عدم امکان اجرای متتادی یتتا عنوان یک ریسک میبیماری پاندمیک به

 گردد.حقوقی می

 
 دشواری اجرا )فیزیکی یا اقتصادی(  -2-2

 امکتتان  بلکتته  گتتردد نمی  غیتترممکن   پانتتدمیک  بیمتتاری  شتتیوع  براثتتر  قرارداد  مفاد  اجرای  گاهی
 تصور است فرسا همراه است که در ایناا نی  فروض مختلفی قابلبا دشواری طاقت آن  اجرای

گتتردد، بتتدون اینکتته باعتتث می  اجتترا  هایه ینتته  اف ای    باعث  صرفاً  شیوع بیماری  گاهی  -الف
طور مثال اگر یک شرکت داروسازی، اقدام بتته انعقتتاد قتترارداد سختی اجرا از حیث مادی گردد  به

نماید و پس از انعقتتاد   خت و فروش یک داروی خا  با یک شرکت فعال در زمینه پخ  داروسا
قرارداد، به دلیل شیوع بیماری پاندمیک، قیمت مواد اولیه آن دارو که مشابه داروی کنتتترل بیمتتاری 

شتتده ستتاخت داروی پاندمیک است، به علت تقامتتای زیتتاد، افتت ای  یابتتد و درنتیاتته، ه ینتته تمام
متعهد امکان اجرای تعهد خود   قرارداد به چند برابر قیمت مندرج در قرارداد برسد  هرچندموموع  

 را از حیث مادی دارد  ولی از حیث اقتصادی، اجرای تعهد دیگر برای متعهد توجیه ندارد.

 بدون  گردد،می  تعهد  مادی  اجرای  شدن  دشوار  باعث  گاهی شیوع بیماری پاندمیک صرفاً  -ب 
طور مثال در خصو  قرارداد ساخت یک ماتمتتع آپارتمتتانی، شود  به  هاه ینه   ای  اف  باعث  اینکه
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های اجرای پروژه تغییر چندانی نداشته  ولی به علتتت هرچند به علت شیوع بیماری پاندمیک، ه ینه
 اجرای پروژه سخت گردیده است.  گذاری اجتماعی و عدم وجود نیروی کار کافی،فاصله

 طور توأمتتانهای بتتهه ینتته اف ای   و اجرا ع بیماری، باعث دشواریگاهی ممکن است شیو  -ج 
طور مثال اگر تاجری، کاخیی را به یک شرکت خارجی فروخته و تعهد به تحویتتل آن در گردد  به

وآمتتد، امکتتان استتتفاده از وستتایل نقلیتته های رفتمقصد نماید و ممکن استتت بتته علتتت محتتدودیت

نی  چند برابر شود. در ایناتتا،   های حمل کاخدود گردیده و ه ینهزمینی، هوایی یا دریایی بسیار مح
 های آن چند برابر شده است.هم اجرای مادی تعهد یعنی حمل کاخ دشوار شده و هم ه ینه

 19-برخی از نویسندگان در خصو  یکی از مصادیق بیماری پاندمیک یعنی ویتتروس کوویتتد
کتتاماًل ختتارجی غیرارادی و  این امر ،وع کرونا در جهانسرعت گسترش شی بهاند: با توجه  بیان داشته
به دلیل فعالیت کشورها بتترای کشتتف ه و بینی نبودقابل پی    ها،هنگام انعقاد قراردادو    کندجلوه می

، لتتذا شتترایط آن را قابتتل اجتناب و غلبه استکنترل و غیرقابل، غیرقابلسرایت آن  واکسن و سرعت
که برخی دیگر، . همچنان(Niazabadi & Ansari, 2020: 477-478)د انتطبیق با تعسر اجرا دانسته

را از مصتتادیق دشتتواری اجتترا   19  شرایط به وجود آمده ناشی از شتتیوع بیمتتاری پانتتدمیک کوویتتد
متصور ناشتتی  هایومعیتگفته شد: تمام  چنانکه. (Javaheri Mohammdi, 2020: 38)اند دانسته

 حتی »دشواری اجتترا، ختتود ذیل یک عنوان خا  جمع نمود.  توانینمبیماری پاندمیک را    ری تأثاز  
 نی ، دارای اقسامی به شر  فوق است که ممکن است هریک مشمول ممانت اجرایی خا  گردد.

 

 هدف قرارداد  انتفای -3-2

شتتیوع بیمتتاری پانتتدمیک بتتر آن، از  تأثیربررسی نق  انگی ه و هدف طرفین از انعقاد قرارداد و 

هتلی در   سالهطور مثال، در قرارداد اجاره یکشده است  بهکه کمتر بدان پرداختهموموعاتی است  
جهت پذیرش و اسکان گردشگران، هرچند هدف از انعقتتاد آن، صتتراحتاً ذکتتر   ی توریستی،امنطقه

از قتترارداد   مستتتأجرصورت ممنی یا بنا ی، انگی ه اصلی طرفین، بخصو  هدف  نشده است  اما به
مسافر در این هتل است. حال اگر در اثتتر شتتیوع بیمتتاری پانتتدمیک، عمتتاًل   اسکان  اجاره، پذیرش و

مسافری به آن منطقه توریستی نیامده یا نتواند بیاید، آنچه انگی ه اصلی در انعقاد قرارداد اجاره بتتوده 

)پذیرش و اسکان گردشگران  با شیوع بیماری پاندمیک از بین رفته است که این موموع در زمتتان 
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ع بیماری کرونا، در بسیاری از شهرهای توریستی و زیارتی کشور ایران و حتی در سط  جهتتان شیو
یتتاد خواهتتد   ومو  مشهود بود. در این پژوه  از این ومعیت، تحت عنوان »منتفی شدن هدف، به

مثتتال بتتارز آن   خ دانست.در حقوق کامن   1توان آن را معادل با »عقیم شدن هدف قرارداد، شد و می
»ادوارد گتتذاری  انعقاد قتترارداد اجتتاره یتتک اتتتاق جهتتت مشتتاهده تاجخ، مربوط به  قوق کامن در ح
و دادگتتاه   تتتاریخ مقتترر، مراستتم رژه برگتت ار نگردیتتددر  که بتته علتتت بیمتتاری نتتامبرده  است    هفتم، 

عنوان اجرای مراسم، توسط هر دو طرف عقد، بتته  با این استدخل که  م  1903استیناف انگلستان در  
و لذا به تعویق افتادن مراسم مذکور، مانع از امکان اجرای قرارداد   شدهیمانعقاد قرارداد تلقی  مبنای  

. البته (Ruff, 2011: 219 -220) استه منتفی گردید ،هدف از انعقاد قرارداد اجارهشده و درنتیاه 
طتترفین این هدف باید هدف مشترک طرفین باشد و علیرغم امکان اجتترا، ایتتن اجتترا بتترای یکتتی از 

در ادبیات تحلیتتل اقتصتتادی منتفی شدن هدف قرارداد،  (.MacMillan, 2021: 68)نامطلوب باشد 

 & Kotter)ت استت  شتتده مطتتر  گردیتتده ،انتفتتاء غتترضمشابه یعنتتی اصتتل تحت عنوان نی   ،حقوق

Yolen, 2012: 372). 
عتتذر شتتدن تفاوت متعذر شدن اجرای قرارداد با انتفای هتتدف قتترارداد در ایتتن استتت کتته در مت 

امکان اجرای مادی قرارداد وجود ندارد  ولی در انتفای هدف، هرچند امکان اجرای قرارداد وجود 
 دارد، اما هدفی که قرارداد بر مبنای آن منعقدشده، منتفی گردیده است.

 

 حاکم  اجرای  ضمانت  حیث  از  پاندمیک،  بیماری  از  متأثر  قرارداد   حقوقی  وضعیت  بررسی

 آن بر

مهم در حقوق قراردادها، بررسی ممانت اجرای حاکم بر نق  قتترارداد )اعتتم   یکی از مباحث 
 ،رستتیدن بتته اهتتداف متتدنظر حقتتوق قراردادهتتا ،تحلیل اقتصادی نگاهاز از موجه و غیرموجه  است. 

ناشتتی  درگرو اجرای تعهتتدات ،میان افراد ،یعنی فراهم نمودن زمینه مبادله منابع و امکانات اقتصادی

 باید ممانت اجرا متناسب در نظر گرفتتته شتتودقراردادی،  برای اجرای این تعهدات    لذا   است  از آن
(Jalali, 2010: 114) .برختتی ؟در خصو  اینکه چرا یک قرارداد باید دارای ممانت اجرا باشتتد 

________________________________________________________________ 

1- frustration of purpose 
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 هتتایقیمت  به  مردم  که  طورهمان  است،  قیمت  همانند  اجرا  ممانت  معتقدند:  اقتصادی  از تحلیلگران
 اجراهتتای  ممانت  مقابل  در  دهند،می  نشان  واکن    آن  کردن  مصرف  کمتر  طریق  از  کاخ،  یک  باخ

 اجراستتت، ممانت آن با که مرتبط کننده کمترینق   اقدامات  نمایندمی  سعی  نی   سنگین   و  محکم
 موجه، معاذیر بر حاکم اجراهای ممانت خصو  در (Kotter & Yolen, 2012: 13) دهند اناام
 سیستتتم» دارای هتتا،نظام برختتی و ، بستتته سیستم» یک دارای خکامن  مانند یحقوق  هاینظام  از  بعضی

 بتته دادن خاتمتته ماننتتد ختتا   اجتترای  متتمانت  یتتک  ، بستتته  سیستتتم»  در  کتته  معنی  بدین   هستند   ، باز
 اجراهتتایی متتمانت اجتترای از قبل ، باز سیستم» ولی در گردد می اعمال انعطافی  هیچ  بدون  قرارداد،

 شتتود و لتتذا ازاستتتفاده می و ... متتذاکره بتته التت ام ماننتتد از متتمانت اجراهتتاییقتترارداد،  خاتمه  مانند
خ کتته به نظر برخالف نظام کتتامن  (Olatoye, 2021: 191) .است برخوردار بیشتری پذیریانعطاف

خودی صتترفاً باعتتث انحتتالل خودبتته  1ممانت اجرای حاکم بر انتفای اجرای قتترارداد )فراستریشتتن 

نظتتام حقتتوقی ایتتران،  در (Reuters, 2020: 401) .طرفین استتت حق انتخاب به قرارداد، بدون اعطا
اعمال در همین ومعیت مشتتابه، بتته شتترحی کتته خواهتتد آمتتد، دارای هرچند ممانت اجراهای قابل

تنوع بیشتری است، ولی بازهم به علت عدم ال ام طتترفین بتته متتذاکره و... تتتا حتتدودی تتتابع »سیستتتم 
 گردد.بسته، تلقی می

ومتتعیت توان قابل انطباق بتتر  بممانت اجراهای متعددی را    ، شایدمراجعه به حقوق قراردادها  با
امتتا بایتتد دیتتد از دیتتدگاه تحلیتتل    پانتتدمیک تصتتور نمتتود  هتتایشتتیوع بیماریاز    متتتأثرقراردادهای  
متتابطه و   تعیین   در خصو   ؟ گفته شد:کارآمدتر است  اجراهایک از این ممانت  کدام،  اقتصادی

طبتتق نظریتته کتتارایی پتتارتو   دو نظریه مشهور در این خصو  وجود دارد  ،رایی اقتصادیمالک کا
یک از افراد دخیتتل و وقتی یک ممانت اجرای حقوقی چنان کارآمد است که هیچ  :گفت  توانمی

آن ومعیت کارآمتتدترین ومتتعیت  نمایند، ومعیت دیگری را کارآمدتر تلقی  ، نتوانندمرتبط با آن
بر اساس مالک یتتا متتابطه کارآمتتدی ت.  معروف به کارایی پارتو اس  معیتو  است که این موجود  
 یکتتی از طتترفین قتترارداد  بتترای  حقتتوقی  اجتترای  یتتک متتمانت  مثتتال  طوربتته  اگر  هیکس   –کالدور  

طتترف اول متتمن اعمتتال متتمانت  ولتتی گتتردد   تلقی  ناکارآمد  دیگر  طرف  برای  اما  باشد،  کارآمد

________________________________________________________________ 

1- frustration 
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 پرداختتت خستتارت،  از  پتتس   باشتتد و  دوم  ارت طتترفخستت   پرداختتت  به  اجرای انتخابی خود، حامر
 کارآمتتدترین   اجتترا،  متتمانت  ایتتن   گتتردد   تلقی  کارآمد  وی  برای  اجرای انتخابی، همچنان  ممانت

. البته برخی تحتتت عنتتوان تفستتیر »دکتتترین عتتدم امکتتان ایفتتاء گرددلقی میت اجرای ممکن   ممانت
ی اختصتتا  بتته طرفتت ازد، مستتئولیت  ستت   رممکن یتت غای اجتترای قتترارداد را  تعهد، معتقدند: اگر واقعتته

ریسک را با کمترین ه ینه کاه  دهد یتتا آن را از طرقتتی مثتتل بیمتته، توزیتتع   توانستهیمکه    ابدییم

فتتوق بایتتد دیتتد در  بتته مطالتتب و نظریتتاتحتتال بتتا توجتته  (Kotter & Yolen, 2012: 369) کنتتد.
اجراها از حیث حقوقی و   یک از ممانتکدام  ،های پاندمیکاز بیماری  متأثرخصو  قراردادهای  

 ستتط   تلقی و به تخصیص بهینتته منتتابع کمتتک نمتتوده و بتتاخترین   کارآمدترقابل توجیه و    اقتصادی
 .داشت  خواهد مطلوبیت را به همراه
و شتترایط قتترارداد و ستتایر عوامتتل  ماهیتتت وبیمتتاری پانتتدمیک برحستتب نتتوع  تتتأثیرازآنااکتته 

 ، اجتترا »غیرممکن شتتدنباعث  حسب مورد،است و   اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی و غیره متفاوت
لتتذا انتختتاب  گتتردد قتترارداد، میمنتفی شدن هدف از اجتترای  »و در برخی موجب    ، سختی اجرا»  یا

تنها از حیث تحلیتتل حقتتوقی موجتته نیستتت  بلکتته از نه  ،ممانت اجرای واحد برای تمام این حاخت
 ،صورت متتوردیلذا به نظر باید به  .هد گردیدتحلیل اقتصادی نی  منتهی به نتیاه کارآمد نخوا  حیث

 بهتتتر بررسی جهت ذیاًل .هر یک از حاخت مذکور، ممانت اجرای متناسب با آن انتخاب گردددر  
کلتتی، ایتتن   بندیتقستتیم  یتتک  در  های متفتتاوت،هر یک از ومعیت  در  اعمالقابل  اجراهای  ممانت
 بر »تعتتدیل مبتنی اجرای  ممانت  تعهد،،  اجرای  »توقف  مبتنی بر  اجراهای  اجراها به ممانت  ممانت

 خواهتتد قتترار موردبررستتی »انحالل قرارداد،، تقستتیم و بر مبتنی ممانت اجراهای انتها در  و  قرارداد، 
 گرفت.

 قراردادی  تعهدات اجرای توقف -1-3

 اجتترای توقتتف پانتتدمیک، هتتایبیماری از متتتأثر قراردادهتتای بتترای اجرا ممانت بهترین   گاهی 

 »تعلیتتق  قضتتایی، و  عادلتته  قتتانونی،، »مهلتتت  عنتتاوین »استتتمهال  تحتتت  که  است  آن  از  ناشی  تعهدات
 خواهد گردید. یاد آن  از  قرارداد، 

 
 استمهال قانونی  -1-1-3 

 از  بعضتتی  بتته  گتتذارقانون  کتته  استتت  ایعادلتته  استتت: مهلتتت  آمتتده  استتتمهال قتتانونی  تعریف  در
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 و  نمایتتدمی  اعطا  است،  شده  مواجه  مشکل  با  هاآن  تعهد  خا  که اجرای  ومعیت  دارای  بدهکاران
 ومتتعیت در .(Abedi, 2016: 158) استتت اجرایی هایتعقیب افتادن تعویق به محدود صرفاً آن اثر

تمدیتتد متتدت   بتتر  مبنتتی  کرونتتا  بتتا  مقابلتته  ملتتی  ستتتاد  مصتتوبات  بتتتوان  شاید  پاندمیک،  بیماری  شیوع
ی بتتانکی توستتط فعتتاخن صتتنعت هتتامسکونی یا امهال پرداخت اقستتاط وام  قراردادهای اجاره اماکن 

برخی   نبودن  بودن یا  اخجرادر خزم  که  هرچند  .نمود  تلقی  قانونی  استمهال  مصادیق  گردشگری را از

 بتتا توجتته ولی دارد  وجود شبهه گذاری است، جاینوعی اقدام به قانونکه به مذکور  ستاد  مصوبات
 تلقی  قانونی  استمهال  حکم  در  را  آن  انتومی  مصوبات،  این   از  قضایی و اداری  مراجع  اکثر  تبعیت  به

 در این خصتتو ، قراردادی وجود خأل  به توجه با: گفت توانمی نی   اقتصادی  تحلیل  حیث  از  نمود.
 کتتردن  پتتر  بتته  اقتتدام  اجتماعی،  خا  اقتصادی و  ومعیت  به دلیل  گذار یا نهادهای حاکمیتی،قانون
نماینتتد. در ایتتن می  طریق استمهال قتتانونی  در مواجهه با چنین شرایطی  از)قراردادی    خأل   و  شکاف

کارآمدی تصمیمات از طریق جبتتران تمتتام یتتا بخشتتی از خستتارت متعهدلتته، بایتتد متتدنظر   حالت نی 
بها به نفتتع متتوجر یتتا های فوق، اف ای  می ان اجارهگذار یا نهادهای حاکمیتی باشد که در مثالقانون

توانتتد در ایتتن راستتتا طول مدت استمهال، می ها توسط دولت دربانک  پرداخت مقداری از خسارت
 باشد.

 
 مهلت عادله قضایی  -2-1-3

 منظوربتته  دادگتتاه،  کتته  استتت  موعتتدی»شده است:  قضایی گفته  یا اجل  ، عادله  مهلت»در تعریف  

 او  بتته  واحوال،اومتتاع  و  ترامتتی  بنتتای  رعایتتت  بتتا  او  بتتر  متتالی  فشار  از  کاستن   و  مدیون  حال  رعایت
 عادلتته مهلتتت  ترتیتتب،  بدین .  سازدمی  متوقف  را  مدیون  اجبار  و  اجرایی  اعمال  وسیلهبدین   و  دهدمی

 .استتت،  انصتتاف و عتتدالت نتتدای بتتا آن ستتاختن  سازگار و حقوق منطقی قواعد کردن مالیم وسیله

(Katouzian, 2016: 142)  شده، مالک اعطتتا آن، ق. م که بحث مهلت عادله مطر  277در ماده

همتتان قتتانون، در خصتتو  استتترداد مبلتت  قتترض  652 ادهومتتعیت متتدیون استتت. حتتتی طبتتق متت 
واحوال موجود نی  اقدام به اعطای مهلتتت عادلتته نمایتتد. تواند بر اساس اوماعشده، دادگاه میگرفته

تر از »ومتتعیت متتدیون، بتتوده و شتتامل عتتام  ، اومتتاع احتتوال»شده است: قیتتد  در این خصو  گفته

بتته نظتتر عقتتد  .(Katouzian, 2016: 143) گتترددیهای اقتصادی نیتت  مکاه  ارزش پول یا بحران
لتتذا  گتتردد خصوصیتی نداشته و شامل تمتتام تعهتتدات ناشتتی از عقتتود دیگتتر نیتت  می  قرض در ایناا
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های پانتتدمیک متتتأثر گردیتتده تواند در تمام قراردادهایی که از بیماریاولی مهلت عادله میطریقبه
 اعمال باشد.است نی  قابل

زیتترا قانونتتاً و  (Katouzian, 2016: 147) بر متعهدله گرد باعث تحمیل مرر مهلت عادله نباید
 متتوارد از برختتی اخالقاً رفع مرر از متعهد نباید به بهای تحمیل مرر بر متعهدله باشتتد. همچنتتین در

 قیتتد معتتین، مهلتتت  در  تعهتتد  اجرای  کهدرصورتی  ازجمله  است  مواجه  موانعی  با  عادله  مهلت  اعطای

 در استتتفاده جهتتت شتتاخه گتتل، زیتتادی حام سفارش مثل. (Katouzian, 2016: 144)باشد  تعهد
 نیست.  مطلوبیت  دارای دیگر  تاریخ،  ازآنپس   تعهد اجرای  که  مذهبی خا   یک عید

ممن تأیید این نظریتته،  (Katouzian, 2016: 147) .است دادگاه نظر به بسته عادله مهلت می ان
 از متترر رفتتع متتمن  که گردد تعیین  نحوی به باید عادله هلتم می ان گفت: توانمی  مابطه  عنوانبه

 تعهدات نگردد.  اقتصادی تعادل  خوردن  هم بر و  متعهدله  تضرر باعث  متعهد،

 »مهلتتت قتتراردادی، تعهتتدات اجتترای بتتر پانتتدمیک بیماری متأثر از  مختلف  هایومعیت  بین   از 
 امکتتان  »عتتدم  ومتتعیت  در  یتتراز  استتت   اعمتتالقابل  اجرای تعهتتد،  دشواری  صورت  در  صرفاً  عادله، 

 از دادگاه در اعطای مهلت عادلتته، حکم به نیاز بدون متعهد ق.م ۲۲۹ و ۲۲۷ مواد  به  عنایت  با  اجرا،،
 من لتتهبه  مهلتتت  اعطتتای  نیتت   هتتدف  شتتدن  منتفتتی  بحث  در  است.  معاف  قراردادی  خسارت  پرداخت

 شود.می  محسوب غرض  نق  این   که  است  قرارداد ادامه پذیرش
 متتمانت  کارآمتتدترین   و  بهتتترین   عادلتته،   »مهلتتت  بتته نظتتر  فی یکی  واری اجرایدش  خصو   در
 اخصول، احراز دشواری اجرای تعهتتد، مستتتل م انهتتارنظر قضتتاییباشد  زیرا علی  اعمالقابل  اجرای

تواند بنابر تقامای متعهد، اقدام به اعطای »مهلت عادله، نماید است و لذا دادگاه ممن رسیدگی می
اجرا، ممانت اجرای »تعلیق اجرای تعهد، جایی برای اعمتتال نخواهتتد داشتتت. در   و بر خالف تعذر

 اعطتتای باشتتد،  متتوقتی  های اجتترا،ه ینتته  اف ای    نی  اگر  هاه ینه  اف ای    از  ناشی  دشواری  خصو 
امتتطراری ناشتتی از شتتیوع  حالت از رفع بعد تعهدات اجرای امکان  تا  گرددمی  باعث  عادله،   »مهلت
 بتتا  قتترارداد،  حفظ  ممن   نی   اقتصادی  تحلیل  حیث  پذیرد. از  اناام  دشواری  گونههیچ  بدون  بیماری،

 اعطتتای اگتتر همچنان وجود دارد. البته مانع رفع از  بعد  قرارداد  اجرای  امکان  متعهد،  به  مهلت  اعطای
 اقتصتتادی تعتتادل ختتوردن  هتتم  بتتر  باعتتث  یتتا  گتتردد  متعهدله  برای  هنگفت  مرر  باعث  »مهلت عادله، 

 حیتتث  از  اجتترا  متتمانت  ایتتن   باشتتد،  مهتتم  متعهدلتته  برای  تعهد  اجرای  در  زمان  عنصر  یا  شود  قرارداد
 بود.  دیگری  اجرایی ممانت دنبال به باید و گرددنمی  تلقی کارآمد  اقتصادی،  تحلیل
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 تعلیق اجرای قرارداد  -3-1-3

خصتتو  ومتتعیت قراردادهتتای متتتأثر از   در  است  ممکن   که  دیگری  اجراهای  ممانت  از  یکی
 و مفهتتوم خصتتو  در  استتت.  قتترارداد،   اجتترای  »تعلیتتق  باشد،اعمال میقابل  ری پاندمیکشیوع بیما

 از برختتی در ولتتی است  نیامده میان  به  سخنی  صراحتاً  مدنی  قانون  در  حقوقی،  نهاد  این   شمول  دایره
 کنندگانمصتترف  حقتتوق  از  حمایتتت  قتتانون  6متتاده    کتتار یتتا  قانون  ۲۰  تا  ۱۶  مواد  مانند  دیگر  قوانین 
 است.  شدهکننده خودرو پرداختهیا تعلیق تعهدات عرمه کار  قرارداد  تعلیق  بحث  هخودرو، ب

از اجرای تعهتتدات ختتود باشتتد  قرارداد، طرف تخلف از ناشی است ممکن  قرارداد اجرای  تعلیق
 امتتا استتت  ختتارج ما  بحث  محل  این قسمت، از  که  دانست  آن  از  مصداقی  را  حبس   حق  توانمی  که

در   گتتردد،تعهتتد می  اجتترای  تعلیتتق  باعتتث  انند شیوع بیماری پاندمیک،خارجی م  حادثه  یک  گاهی
 تتتا قتترارداد اجتترای تعلیق باعث است ممکن  باشد، موقتی  قوه قاهره  اگر  است:  شدهگفته  همین راستا

 ,Badini & samadi, 2017: 34 Javaheri Mohammdi, 2020: 37; Shabani) گردد مانع رفع

2010: 105-106; Parsapour & zakerinia, 2015: 44; (Katouzian, 2015: 179; اما برختتی ؛
 ماننتتد خطراتتتی متعهدلتته بتترای  استتت  قرارداد در مدت تعلیق ممکتتن   بقای  اینکه  به  توجه  معتقدند: با

 تستتلیم، تعتتذر خیتتار مبنتتای بتتر توانداو می باشد داشته قب ، به همراه  از  قبل  مبیع  تلف  ممان  تحمل
 .(kazemi, 2022:104) دانندمی اعمالقابل  تعلیق عرض فسخ را در قح نماید و لذا  فسخ را  قرارداد
 بتته دلیتتل که  دانندمی  سوی متعهدله  از  تعهد  اجرای  تعلیق  تعهد را،  اجرای  تعلیق  از  برخی منظور 

. ولی به نظر، بتتا  kazemi, 2022: 103)گیرد می صورت دیگر، طرف تعهد اجرای شدن غیرممکن 
قعه غیرمترقبه، امکان اجرای تعهد وجود ندارد، باید قا ل به ایاتتاد تعلیتتق توجه به اینکه با حدوث وا

عنوان مبنتتای تعلیتتق قتترارداد اصل همبستگی تعهتتدات، بتته»تعهدات متعهد بود، هرچند نهایتاً با قبول  
(kazemi, 2022:108) گردد. با توجتته بتته مراتتتب این تعلیق، عماًل باعث تعلیق تعهد متعهدله نی  می

 استتت اجرایی ممانت قرارداد، اجرای »تعلیق گفت: توانقرارداد، می اجرای  »تعلیق  تعریف  فوق در
 زمتتان را تتتا قتترارداد اجرای خارجی موقت، مانع  یک  حادث شدن  صورت  شرایطی، در  احراز  با  که
 دهد،.ازآن، قرارداد با تمام آثار، به حیات خود ادامه میگرداند و پس می  متوقف  موقتاً مانع، رفع

 مومتتوع پتتژوه  فعلتتی، در کتته برستتد اثبتتات بتته باید مانع وجود  باید،  قرارداد  اجرای  ر تعلیقد
گردد. عالوه بتتر   تلقی  »مانع،   یک  عنوانبه  تمام شرایط،  احراز  صورت  تواند درمی  پاندمیک  بیماری
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ین که نفع و فایده قتترارداد، بتترای طتترفین از بتت   گرددمی  اعمال  صورتی  در  تعلیق اجرای قرارداد،  آن
 تعهتتد زمان، قید عنصر اگر  بنابراین   پس از رفع مانع، با اراده طرفین سازگار باشد،  نرود و اجرای آن

 متوستتل قتترارداد اجتترای تعلیتتق نهتتاد به تواننمی دیگر باشد، مطلوب و در اجرای آن، وحدت  باشد
 شد.

ران تعلیتتق، در دو: هتتایی هتتم استتت  اوخًنهتتاد »تعلیتتق اجتترای قتترارداد، دارای آثتتار و ویژگی

اناتتام تعهتتد وجتتود  بتتهامکان التت ام  گردد ومسئولیتی به جهت عدم اجرای تعهد، متوجه طرفین نمی
 طوربتته استتت، ختتود ختتا  آثار دارای قرارداد تعلیق، مدت ثانیاً: در (kazemi, 2022:108) .ندارد

زم را بتترای حفتتظ اگر اجرای پروژه ساختمانی، معلق گردد  پیمانکار باید اقدامات حفتتانتی خ  مثال
 نظتتام  در  قتترارداد  اجتترای  تعلیتتق  مفهتتوم  هرچنتتد  اموال موجود تا زمان رفع مانع، به عمل آورد. ثالثاً:

نیست و در قانون مدنی از آن نامی برده نشتتده و صتترفاً در   شدهشناخته  و  روشن   مفهومی  ما،  حقوقی

 عنوانرا به  مختلف »تعلیق،   است، ولی برخی با استناد به بعضی از مقررات  برخی قوانین خا  آمده
 تلقتتی  عام عقود معاومی  ایعنوان قاعدهقراردادی و به  تعهدات  به سایر  تسری  قابل  اجرایی  ممانت

توان اف ود تأیید این امر می در (Badini & samadi, 2017: 52; kazemi, 2022: 110) .اندنموده
حقوقی، هیچ خصوصیت خاصی ندارد تا صرفاً شامل برخی عقود خا  گردد و نتتتوان   این نهاد  که

گذار در قوانین جدیدتر نی  از این متتمانت اجتترا در سایر عقود از آن استفاده نمود. بخصو  قانون
خودرو مصوب   کنندگانمصرف  حقوق  از  حمایت  قانون  6طور مثال در ماده  استفاده نموده است به

 غیرمترقبتتته حتتتوادث دلیتتتل بتتته کنندهعرمتتته تعهتتتدات اناتتتام ت: »چنانچتتتهآمتتتده استتت  1386

 تعلیتتق متتدت. آیددرمی تعلیق حالت به تعهدات این  باشد، ناممکن   رفعغیرقابل  بینی وپی  غیرقابل)
 ، .شودمی اف وده ممانت به دوره

 اشتتخا  سایر برای را  تعهد  اجرای  پاندمیک،  بیماری  شیوع  از  ناشی  ومعیت  معموخً  ازآنااکه 
 آن،  از  مقداری  اجرای  و  طرفین برای انعقاد  که  قراردادی  حفظ  لذا  نماید می  اختالل  دچار  نی   دیگر
اخصول بر اساس معیتتار کتتارایی پتتارتو، بهتتترین ومتتعیت موجتتود اند، علیگردیده  هاییه ینه  دچار

ای  رفتتاه اجتمتتاعی گردد و لذا نهاد »تعلیق، به علتتت حفتتظ قتترارداد، نهایتتتاً منتهتتی بتته افتت تلقی می
توان بتته اگر نهاد »تعلیق، برای یکی از طرفین باعث ایااد مرر و ناکارآمد تلقی گردد، می  شود.می

 سایر ممانت اجراهای کارآمد مانند فسخ قرارداد متوسل گردیتتد. کتتارایی نهتتاد تعلیتتق، در اجتترای
 تخصتتص نیازمند داتی کهیا اجرای تعه آپارتمانی ماتمع یک مدت مانند ساختطوخنی  هایپروژه
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 باشد، مشهودتر است.می  خا 
 Parsapour)آیتتد برخی معتقدند: اگر دشواری اجرا موقتی باشد، قرارداد به حالت تعلیق درمی

& zakerinia, 2015: 44 ازآنااکه احراز دشواری اجرا، بتتا دادگتتاه استتت، چنانکتته گفتتته  نظر . به
 حالتتت در تعهتتد،  اجتترای ه، استتتفاده نمتتود و »تعلیتتقنهاد مهلتتت عادلتت »شد، در این خصو  باید از 

 استتتناد  باشتتد، قابتتل  مطلتتوب  تعتتدد  و  نبتتوده  تعهد  قید  اجل  آن  در  که  تعهد،   اجرای  »غیرممکن شدن

دانست که پس از رفع مانع، مدت دوران تعلیق به متتدت قتترارداد امتتافه خواهتتد شتتد. البتتته اگتتر در 
د که باعث تضرر طرفین یا یکتتی از آنتتان گتتردد، دیگتتر قدری طوخنی باشایناا نی  تعلیق قرارداد به

توانتتد بتتا احتتراز این نهاد حقتتوقی، بتتر استتاس معیتتار پتتارتو، کتتارایی خزم را نداشتتته و ذینفتتع آن می
 شرایطی، از سایر ممانت اجراهای کارآمد مانند فسخ قرارداد استفاده نماید.

 
 تعدیل -2-3

 »تعتتدیل،   پانتتدمیک،  بیمتتاری  از  متأثر  قراردادهای  بحث  در  اعمالقابل  اجراهای  ممانت  از  یکی

 تعتتدیل شتتامل اقسامی استتت کتته  به اعتبار اسباب آن دارای  قرارداد  تعدیل  است،  قراردادی  تعهدات
 (Shahidi, 2012: 39; Katouzian, 2018: 71)  باشدمی  قضایی تعدیل و  قانونی تعدیل  قراردادی،

، خارج از موموع ایتتن پتتژوه  استتت و لتتذا در حتتد که بررسی تمام این اقسام و شرایط و آثار آن
 قتترارداد انعقتتاد زمان در طرفین  قراردادی، اجمال به آن پرداخته خواهد شد. در تعدیلمرورت و به

 بعدی توافق یا عقد ممن  شرط صورتبه جدید ومعیت یا  حادثه  یک  وقوع  زمان  در  و  ازآنپس   یا

 قانون مدنی، بتتا 10با استناد به ماده   حقوقی  حیث  از  دیلکه این تع  نمایندمی  قرارداد  تعدیل  به  اقدام
 چون طرفین قرارداد، ختتود بهتتترین کستتانی  نی   اقتصادی  تحلیل  حیث  و از  نیست  مواجه  مانع خاصی

ایتتن توافتتق آنتتان را   لذا  کنند،می  گیریتصمیم  خوی    منافع  نمودن  حداکثر  خصو   در  که  هستند
 نمود.  تلقی کارآمد  توانمی

که   پذیردمی  صورت  قانون  ومع  با  گذار وقانون  توسط  پیداست  آن  نام  از  چنانکه  نیقانو  تعدیل
قانون جهتتت تعتتدیل قتترارداد  ومع به دست  گذارقانون  اجتماعی،  یا  اقتصادی  هایبحران  معموخً در

طرفین قرارداد، در خصو  ومعیت ناشتتی از بتترهم ختتوردن   زند. از حیث تحلیل اقتصادی اگرمی

تواند متتمن کند که میقرارداد، تعیین تکلیف ننموده باشند، قانون این خأل را پر می  تعادل اقتصادی
حفظ قرارداد، باعث کارآمدتر شدن آن گردد  هرچند ممکن استتت گتتاهی باعتتث تضتترر یکتتی از 
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 طرفین گردد و فاقد کارایی باشد.
 شرایطی  احراز  باو    خود رأساً  دادگاه  قضایی  تعدیل  است. در  قضایی،   تعدیل، »تعدیل  نوع دیگر

 حتتدی  تتتا  طتترفین   تعهتتدات  تعدیل  به  اقدام  است،  قرارداد  اقتصادی  تعادل  بر هم خوردن  از  ناشی  که
 تعتتدیل وجاهتتت عتتدم یتتا وجاهتتت خصتتو  در نمایتتد.می  گتتردد،  نستتبی  توازن  باعث برقراری  که

ی قا ل دارد  برخی اساتید حقوق، برای آن ماهیت ما ای  وجود  نظراختالف  ایران  حقوق  قضایی در

 .(Shahidi, 2012: 40) دانندطر  مینیستند و آن را صرفاً در قالب تعدیل قراردادی یا قانونی قابل

ی ممن اعالم تردید در خصو  چنین تعدیلی، نهایتاً آن را با احراز شرایطی بتتر استتاس قاعتتده برخ

جتتازه دخالتتت بتته ی، ابرختت  .(Beigdeli, 2015: 439-440) دانند»نفی عسر و حرج، قابل توجیه می
 دانند، ولی نهایتاً ممانت اجتترای تعستترصورت تام را خطرناک میدادگاه در تعهدات قراردادی، به

برخی دیگر  .(Yazdanian, 2006: 125 & 135)نمایند مطر  می فسخ  س س  و تعدیل  را ابتدا  اجرا

خصتتو  در معتقدند: چون تعدیل، جمع بتتین اصتتل لتت وم قراردادهتتا و عتتدالت و انصتتاف استتت، ب
 ,Ghamami & Khodadadi) متتدت، بتتر ستتایر متتمانت اجراهتتا برتتتری داردقراردادهتتای طوخنی

 »قاعتتده یتتا حتترج،  و عستتر نفتتی »قاعده خمرر،، »قاعده نویسندگان با استناد به برخی .(633 :2015
 انتتدآن را توجیتته نموده  انصتتاف،   »اصتتل  یتتا  باطتتل،   بتته  متتال  »اکتتل  ماننتتد  هایینظریتته  یتتا  نظتتام،   حفظ

(Ghanavati, 2020: 31-40). :در مواجه بتتا اختتتالل در اجتترای قتترارداد، بتته علتتت  برخی معتقدند
، ممکتتن استتت، هریتتک از طتترفین انتظتتار انعطتتاف و 19-های بهداشتی مانند شتتیوع کوویتتد بحران

چنین قراینی در ایتتن  همکاری از طرف مقابل خود و حتی تمایل به تقسیم مرر داشته باشند که اگر

قرارداد توسط دادگاه، در راستای اجرای مفتتاد قتترارداد  تلقتتی   ، وجود داشته باشد، تعدیلخصو 
عالوه بر موارد اصول و قواعد فوق، به نظر، بتتا استتتناد بتته متتاده  .(A. Hillman, 2021: 9) گرددمی

تتتوان بحتتث تعتتدیل قضتتایی قتترارداد را در حتتد متترورت و می  1343قانون دریایی مصوب    179
نویس خیحه جدیتتد قتتانون پی   39آمد بودن آن، مطر  نمود. بخصو  اینکه در ماده رعایت کار

تاارت که هرچند هنوز بتته تصتتویب مالتتس نرستتیده و ستتندیت نتتدارد، ولتتی لتت وم بحتتث تعتتدیل 

کنندگان این خیحه بتتوده قضایی، در صورت برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد موردتوجه تنظیم
 است.

توان گفت: »هرگاه در اثر معتتاذیر موجتته، تعتتادل اقتصتتادی یل قرارداد، میدر تعریف کلی »تعد
گتتذار یتتا دادگتتاه، اقتتدام بتته تغییتتر در در این راستا، طتترفین قتترارداد یتتا قانون  قرارداد برهم بخورد و
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که باعث برقتتراری تتتوازن نستتبی در نحویکیفیت یا کمیت یا نحوه اجرای تعهد قراردادی نمایند، به
 شود،.دد، به آن تعدیل قرارداد گفته میقرارداد گر

 زیتترا  استتت   قتتراردادی  عدالت  و  مساوات  از  متفاوت  موموعی  قراردادی  تعادل  معتقدند:  برخی
 در  آنتتان  تعهدات  سیاسی طرفین،  یا  اجتماعی  یا  اقتصادی  جایگاه  به علت متفاوت بودن  است  ممکن 
 تعتتادل  برقتتراری  در  علتتت،  همتتین   بتته  و  اشدب  نداشته  قرار  مساوات  حاخت  در  نی   انعقاد قرارداد  زمان

 اعتتاده تعتتدیل، از هتتدف و شتتود توجه  موردی  صورتبه  قرارداد،  هر  ویژه  به شرایط  باید  قراردادی،
 .(Vahidi, 2008: 15-16) جدید نظم برقراری  نه باشد  قرارداد به  پیشین  ومع

ای ختتارج از اراده ارادهبا توجه به اصل ل وم و استحکام قراردادها و جلتتوگیری از تحمیتتل    البته
طرفین قرارداد، باید تعدیل قضایی را امری استثنایی و خالف قاعده تلقی و ج  در موارد خا  کتته 
تعادل قرارداد چنان برهم بخورد که باعث مرری شدن آن گردد، نباید از این نهاد حقوقی استتتفاده 

ختتورده باشتتد تعادل قراردادی برهم نمود. در ایناا مالک دادگاه، عرف است  یعنی عرفاً باید چنان
اجرای آن مشقت آور گردد که هیچ شتتخص عتتاقلی، در شتترایط فعلتتی، حامتتر بتته انعقتتاد چنتتان   و

طتترفین در زمتتان انعقتتاد   استتت کتتهچون اصل بر ایتتن     ،از حیث تحلیل اقتصادی نی   قراردادی نباشد.
ومعیت بتترای  ترین مطلوب  قده،منع  قرارداد  شرایطو  نظر داشته  مدخود را  حداکثری  منافع    ،قرارداد

نبایتتد اجتتازه  باشتتد،صتتورت اساستتی بتتر هتتم نختتورده لذا تا زمانی که این شرایط به  .آنان بوده است
. از طتترف دیگتتر بتتا بتترهم دادای ختتارج از اراده طتترفین، بتتر آنتتان را  و تحمیل ارادهمداخله دادگاه  

اند، تحمیتتل وع آن دخالت نداشتتتهخوردن شدید تعادل قرارداد و دشواری اجرا، چون طرفین در وق

توسط وی و تحمیل خسارات بر متعهدله برخالف معیار کتتارایی   آن بر متعهد یا اجازه فسخ قرارداد
گردد  ولی با تعدیل قرارداد، چون متعهدله با قبتتول پارتو بوده و منتهی به اف ای  رفاه اجتماعی نمی

قرارداد، نسبت به ومعیت انحالل قتترارداد کتته ها یا خسارات، ممن حفظ  مقداری از اف ای  ه ینه
گردد، این ومتتعیت ممکن است عماًل کل خسارت بر وی تحمیل گردد، بازهم دارای نفع تلقی می

ی بتترای متعهتتد، کارآمتتد محستتوب اولقیطربههیکس، همچنان برای وی و  -بر اساس معیار کالدور

 شود.می
 بتترای پانتتدمیک  بیمتتاری  متأثر از  حاخت  از  یککدام  در  دید  پس از ذکر نکات فوق، باید  حال

 نمود؟  استفاده »تعدیل،   اجرای ممانت از  توانمی  قراردادی،  تعهد  اجرای
 قتترارداد  اجتترای  کهیدرصورتی معتقدند: »قانونمادهبرخی در قالب پیشنهاد تصویب یک    -الف
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 اینکتته ایتت و  باشتتد یدا م تعهد، صعوبت اجرای اگر و متعهدله  شود،  دشوار  موقتاً  متعهد  شخص  برای
 ,Parsapour & zakerinia)داشتتت،  خواهتتد را قتترارداد فستتخ حتتق متعهتتد باشد، نامعلوم آن مدت

امکتتان  ،صورت تنها یا همراه با سختی فی یکیچه به هاه ینهدر صورت اف ای  . به نظر  44 :2015
ر کمیت یا کیفیت تعهد یتتا ، برای برقراری توازن قراردادی از طریق تغییر دتعدیل قرارداداستناد به »

 :گفتتت تتتوانبتترای تعتتدیل قتترارداد میعنوان یک مابطه  بهوجود دارد     تغییر در محل اجرای تعهد

متعهد و می ان مطلوبیتتت اجتترای تعهتتد بتترای متعهدلتته در نظتتر به  باید می ان خسارت واردشده  ابتدا  
بتترای   ،شتتده در قتتراردادبینیی  دو برابر ه ینتته پ  ،طور مثال ممکن است اجرای تعهدبه  ه شود،گرفت 

کامتتل   کتته مطلوبیتتت آن بتترای متعهدلتته برفتترض اجتترایدرحالی  ،متعهد ه ینه به همراه داشته باشد
به نظر باید تناسبی در نظر گرفته شود تا متعهدلتته نستتبت   در این فرض  ،استدرصد    ۳۰  صرفاً  تعهد،

 هایه ینتته  پرداختتت  استتت اقتتدام بتتهدرصد    30به می ان    که در مثال فوق  آمدهدستبه مطلوبیت به

چنانکتته قتتباًل   . در این صورت از حیث تحلیل اقتصادی، اجرای تعهتتد همتتراه بتتا تعتتدیل،مازاد نماید
گفته شد همچنان کارآمد است  ولی ازآنااکه ممکن است در اثر »تعدیل،، تعهدی بر متعهدله بتتار 

بور به قبول تعهد امتتافی نمتتود و بایتتد توان از حیث حقوقی متعهدله را ماگردد، در این حالت نمی
به دنبال ممانت اجرای مناسب دیگری بود. از حیث تحلیل اقتصادی نی  در صورت کارآمتتد بتتودن 

ممانت اجرای دیگری برای متعهدله، »تعدیل قضایی، بر اساس معیار کارایی پارتو و معیار کتتارایی 
یی یتتک متتمانت اجتترا بتتر استتاس دیگر کارآمد نخواهتتد بتتود  زیتترا شتترط کتتارا  هیکس،-کالدور

معیارهای فوق، این است که امکان اعمال ممانت اجرای کارآمدتر دیگری وجود نداشته باشد. در 

 طور مثتتال حستتب دادنامتته شتتمارهرویتته قضتتایی هتتم »تعتتدیل قضتتایی، طرفتتدارانی دارد  بتته
دادگتتاه حقتتوقی مشتتهد، بتته علتتت ومتتعیت   6شعبه    1399.10.18  –  9909977575601462

ی از شیوع ویروس کرونا و سخت شدن اجرای تعهد در موعد مقرر، با استناد به قاعده خمرر و ناش
نفی عسر و حرج، اقدام به تعدیل وجه الت ام قتتراردادی مربتتوط بتته اجتترای یتتک پتتروژه بتت ر ، از 

 روزی سیصد میلیون ریال نموده است.روزی دو میلیارد ریال به

ارزش شدن کامتتل اجتترای داد منتفی گردد، ولی باعث بیکه هدف از انعقاد قراردرصورتی  -ج
متتابین فی  قتترارداد  مثال اگتتر درعنوانبتتهشتتدت تنتت ل پیتتدا نمایتتد،  قرارداد نگردد، بلکه ارزش آن به

تعتتداد مشخصتتی شتتاخه   فروش، تولیدکننده متعهد به پتترورش و تولیتتدو گل  گلشاخه    تولیدکننده  
  تعهد به خرید آن با قیمت معینی را نموده باشد  ولتتی بتتا فروش نی صورت روزانه باشد و گلبه  گل
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، دیگتتر خریتتدار هاجشتتن عدم برگ اری ماالس ختتتم و عروستتی و ستتایر    شیوع بیماری پاندمیک و
وجود نداشته و ارزش آن بسیار ناچی  گردد. از طرفی تولیدکننده به پشتتتوانه   گلزیادی برای شاخه  

نمتتوده  گلگذاری برای تولید مستمر روزانه شاخه دام به سرمایهاین قرارداد، با صرف ه ینه زیاد، اق
. در ها را بفروش رستتاندتواند گلفروش هم نمیو امکان عدم برداشت یا انباشت آن را ندارد و گل

شتتده آن نماید که قرارداد تعدیل گردد  بدین شکل که قیمت تمامایناا عدالت و انصاف اقتضا می

و ارزش روز شاخه گل ولو اینکه مبل  ناچی ی باشتتد از آن کستتر گتتردد و   برای تولیدکننده محاسبه
البتتته  عنوان خسارت ناشی از شیوع بیماری پاندمیک، بین طرفین تقستتیم گتتردد.حاصل این تفریق به

در این معیار، اگر قیمت تمام شده منتفی باشد و موموع قرارداد واگذاری منافع ماننتتد مثتتال اجتتاره 
باید حداقل ارزش منافع یا خدمات، قبل از وقتتوع حادثتته متتالک   اام خدمات باشد،یا ان  دادن هتل،

 محاسبه خسارت قرارگیرد.

قیمتتت تمتتام  -خسارت ناشی از تأثیر حادثه غیرمترقبه = می ان ارزش کاخ یا منفعت استیفا شتتده  
 شده یا حداقل ارزش منافع یا خدمات قبل از حادثه

از  از تحمیل تمام خسارت بتتر یکتتی از طتترفین ختتودداری ودر این حالت، ممن حفظ قرارداد،  
یک در تقصیری در حتتدوث آن حیث تحلیل اقتصادی نی  این تخصیص ریسک بین طرفین که هیچ

 .(Kotter & Yolen, 2012: 288) شاید کارآمدترین نوع تخصیص ریسک تلقی گردد  اند،نداشته

 
 انحالل قرارداد  -3-3

 آن  انحتتالل  پانتتدمیک،  هایبیماری  از  متأثر  قراردادهای  جهت  اجرا  کارآمدترین ممانت  گاهی
 باشد.  قرارداد  »انفسا«،  یا »فسخ،   صورتبه  است ممکن   قراردادی  نوع انحالل  این   است،

 
 انفساخ -1-3-3

 قتتاهره قتتوه علتتت بتته تعهتتد اجتترای کهبسته به نوع و شرایط قرارداد، درصتتورتی  معتقدند:  برخی
از حیث عنصتتر زمتتان جهتتت  است موقت اگر باشد یا دا می اجرا انامک عدم این  و گردد  غیرممکن 

 (Hatami& Rodijani, 2008: 70-71 گرددقرارداد منفسخ می باشد مطلوب اجرای تعهد، وحدت

Rodijani, 2017: 92-93; (Shahidi, 2012: 65 & 122; Vahidi, 2008: 160; برختتی همتتین .
های حکتتومتی ناشتتی از شتتیوع اثتتر محتتدودیت  نظر را در خصو  غیرممکن شدن اجرای تعهد در
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 اگتتر: معتقدند اساتید از . برخی(Javaheri Mohammdi, 2020: 43- 44)اند بیماری کرونا پذیرفته
 بیمتتاری شتتیوع و استتت منفستتخ کمدستتت یتتا باطتتل عقد  باشد،  قرارداد  اجرای  از  مانع  متعهد  بیماری

 ,Katouzian) گتتردد تلقتتی قتتاهره قتتوه قمصتتادی از توانتتدمی تعهد اناام محل در ساری خطرناک

 از ناشتتی نتتاتوانی دلیتتل بتته قتترارداد اجتترای اگر برخی از نویسندگان معتقدند: .(188 - 187 :2015
 حستتب تتتوانمی وفا تعذر قاعده از مالک وحدت به توجه با باشد، واحوالاوماع  و  شرایط  در  تغییر

برختتی معتقدنتتد: در  (Ghanavati, 2020: 28) .کتترد قتترارداد صتتادر فسخ یا انفسا« حکم به مورد
گتتردد صورت عقیم شدن هتتدف قتترارداد، بتته شتترط ذکتتر ایتتن هتتدف در آن، قتترارداد منفستتخ می

(SAlehi mazandirani & Ostadi, 2013: 90) در خصتتو  ومتتعیت ناشتتی از شتتیوع بیمتتاری .
 تتتواننمی باشتتد، مطلتتوب وحتتدت پاندمیک، اگر زمان اجتترای تعهتتد قیتتد تعهتتد باشتتد و اصتتطالحاً

 گتتردد.می منتفتتی تعهتتد مومتتوع حالتتت، این  در زیرا نمود  تعهد را تأیید عین  اجرای بودن  کارآمد

 هواپیمتتا بلیتتت خریتتد به  اقدام  المللی،بین   آزمون  یک  در  شرکت  برای  دانشاو  یک  اگر  مثال  طوربه
 گتتردد تعطیل هفته یک مدت به فرودگاه پاندمیک، بیماری  شیوع  علت  به  آن  متعاقب  و  باشد  نموده

 تواند بتترایمی  فرودگاه،  بازگشایی  از  بعد  نامبرده  گفت:  تواننمی  برود،  سفر  به  نتواند  دانشاو  این   و
نمایتتد  زیتترا اجتترای تعهتتد دیگتتر بتترای وی کتتارایی نتتدارد و قتترارداد منفستتخ تلقتتی   مراجعه  پرواز

 گردد.می
که در ستتت. لتتذا درصتتورتیبنابراین ممانت اجرای انفسا« صرفاً در فرض مذکور قابل توجیه ا

اجرای تعهد، از حیث زمان، تعدد مطلوب باشد، ازآنااکتته »انفستتا«، قهتتری استتت و ممکتتن استتت 

ذینفع، حفظ قرارداد را برای خود همچنان کارآمد تلقی نماید یا متتمانت اجراهتتای دیگتتری ماننتتد 
تتتوان بتتر استتاس معیتتار »تعلیق اجرا، و س س »فسخ، برای وی کارآمدتر باشد  بنابراین در ایناتتا نمی

زیتترا چنانکتته گفتتته   هیکس، ممانت اجرای انفسا« را کارآمد تلقی نمود -کارایی پارتو و کالدور
 شد: شرط کارایی یک ممانت اجرا بر اساس معیارهای فوق، این است که اعمال متتمانت اجتترای

فستتخ،، حستتب یعنی »تعلیتتق، یتتا »  دیگری کارآمد نباشد که در فرض اخیر، ممانت اجراهای دیگر

 گردد.مورد کارآمدتر تلقی می

 
 

 فسخ قرارداد  -2-3-3
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 پانتتدمیک،  هتتایبیماری  از  متتتأثر  قراردادهتتای  بتتر  تطبیتتق  قابتتل  اجراهتتای  ممانت  از  دیگر  یکی 
اجتترا و   متتمانت  از ایتتن   استتتفاده  گستردگی  به  توجه  با  که  است  قرارداد،   فسخ  »حق  اجرای  ممانت

مبنتتای حقتتوقی و ستت س   توجیه آن بر اساستدا باید به  اب  عدم وجود نص صریحی در این خصو ،
بتتر استتاس مبتتانی فقهتتی و  تتتوانمیبتتدین معنتتا کتته آیتتا  پرداخته شتتود اقتصادی  هایمؤلفه بر اساس
برای متضرر از اجرای قتترارداد ایااد حق فسخ    قا ل به  ، در غیر از موارد منصو  در قانون،حقوقی

 انون متتدنیقتت   ج درحتتق فستتخ محصتتور بتته متتوارد منتتدر  یا  به علت شیوع بیماری پاندمیک گردید؟
 باشتتد، منصتتو بتته متتوارد  منحصتتر اگر حق فسخ امری استتتثنایی وتوان گفت:  ؟ در پاسخ میاست

 دشتتوار ایااد حق فسخ در برخی از حتتاخت قراردادهتتای متتتأثر از بیمتتاری پانتتدمیک، کمتتیتوجیه  
ازجملتته  : »خیتتارات، فقهی و حقوقی معتقدند . برخی با استناد به تاریخچه خیارات و منابعخواهد بود
احکام عقود و خیارات،   ی از سوی شارع نبوده و ج ء احکام امضایی است و از طرفیسی تأساحکام  

ی بوده و متوقف به آنچه شارع بیان نموده، نیست و بسته به شرایط جامعتته و ف ی رتوقی غازجمله احکام  
 .(Tahami, 2017: 76 - 78)ن به آن وجتتود دارد ی، امکان اف ودقواعد کلعرف متداول با رعایت 

نفی » و ، قاعده خمرر»توان حق فسخ را بر اساس قواعدی مانند می  موموع پژوه  فعلی نی در    لذا
 د.گردی ذینفع آنتوجیه نمود و قا ل به حق فسخ برای   ، عسر و حرج

ل آن منتتوط بتته اراده ممانت اجرای فسخ قرارداد، به علت اینکه اعما  ،از حیث تحلیل اقتصادی 
قتترارداد یتتا ادامتته   انحتتاللتمام جوانب، اقدام بتته    بررسیبا    تواندمی  وی  و  باشدمیذینفع )ذوالخیار   
ختتود   ،که گفته شد با توجه به اینکتته افتترادچنان  و از طرفی  نماید  یقرارداد  تعهدات  دادن به اجرای

لتتذا انتختتاب آنتتان   نماینتتد ی  وتواننتتد اقتتدام بتته ارزیتتابی منتتافع ختت بهتتترین کستتی هستتتند کتته می
مانند   اجراهاکه در برخی ممانت  درحالی  گردد.میاخصول، کارآمدترین انتخاب ممکن تلقی  علی

، این بطالن و انفسا« ازآنااکه اراده ذینفع در آن نقشی ندارد ممکن است از حیث تحلیل اقتصادی
بتته نفتتع یکتتی از عطای حق فسخ اته اگر . الب کارآمد نباشد  ممانت اجراها برای طرفین یا یکی از آن

بتتدون توجتته بتته جبتتران خستتارت   طرف دیگر باشد و فسخ قرارداد، مستل م ورود خسارت بهطرفین 

ومعیت یکی از طرفین تعهتتد بهتتتر گتتردد بتتدون اینکتته خستتارت وارده   وی، باعث گردد،وارده به  
 امکتتانکه    جهتد و ازاین داریکس مطابقت نه  -کالدور  کارایی  با معیار  ،طرف دیگر جبران شودبه

بتترای طتترف مقابتتل وجتتود دارد بتتا معیتتار کتتارایی پتتارتو نیتت    تریمطلتتوب  ممانت اجتترای  انتخاب
تقصتتیر اخصول طرفین در ومعیت به وجود آمتتده بی. به عبارت بهتر ازآنااکه علیسازگاری ندارد
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گتتردد کتته ایتتن میحمیل تطرف دیگر تمام خسارت بر    یکی از آنان،با فسخ قرارداد توسط    هستند،
توان با اعطاء حق فسخ قرارداد همراه با جبران مقتتداری حل میعنوان راهاست. به  ترجیحی بالمرج 

ممن رعایت انصاف در برخورد با طرفینی که ناخواسته تحت تتتأثیر یتتک   از خسارت طرف مقابل،
معیارهتتای ول زیتتر  بتته  اند، از حیتتث تحلیتتل اقتصتتادی )مطتتابق طبتتق جتتدواقعه غیرمترقبه قرارگرفته

توان عنوان »فسخ کارآمد، را برای این نظر می  شد. به  ترن دیک  نی   پارتو  هیکس و-کارایی کالدور

نق  کارآمتتد،، از برختتی جهتتات دارای   هینظرممانت اجرا برگ ید. این عنوان علیرغم شباهت با »
ر مقام کسب سود بیشتر یا دفتتع تواند دمی  باشد  ازجمله اینکه »نق  کارآمد، هایی با آن میتفاوت

که »فستتخ کارآمتتد، صتترفاً در مرر اندک، حتی بدون تحقق حادثه غیرمترقبه اعمال گردد، درحالی
اعمال است. البته اگرچه این متتمانت اغماض ناشی از حوادث غیرمترقبه قابلمقام دفع مرر غیرقابل

شتتده حقتتوق ایتتران زیتتاد شناختهاجرا )فسخ همراه با جبران مقتتداری از خستتارت طتترف مقابتتل  در  

نیست  ولی ازآنااکه مبنتتای حتتق خیتتار فستتخ در پتتژوه  فعلتتی، بتتر استتاس قاعتتده خمتترر و نفتتی 
عسروحرج قابل توجیه است، لذا اگر فسخ قتترارداد بتتدون پرداختتت خستتارت باعتتث تضتترر طتترف 

 اهد بود.دیگر گردد، بر اساس قاعده خمرر، فسخ همراه با پرداخت خسارت نی  قابل توجیه خو

 
 مطلوبیت برای متعهدله مطلوبیت برای متعهد 

 خیر            بله                فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت 

 بله              بله فسخ قرارداد با تقسیم خسارت

 
 تعهتتد اجتترای بتترای پانتتدمیک تتتأثیر اثتتر در ایاادشتتده  حتتاخت  از  یککتتدام  در  دیتتد  باید  حال

 نمود؟  استفاده کارآمد  اجرای ممانت  عنوانبه فسخ  حق اجرای ممانت  از  توانمی  قراردادی
بیمتتاری پانتتدمیک محتمتتل الرفتتع باشتتد و در  که اناام تعهد غیرممکن گردد ودرصورتی -الف
ولتتی بتته علتتت عتتدم امکتتان تعیتتین پایتتان حالتتت  تعهد از حیتتث زمتتان، تعتتدد مطلتتوب باشتتد  اجرای

کارآمتتد   ، تعلیق اجرای تعهتتدعث تضرر یکی از طرفین گردد، »با  امطراری، ادامه ومعیت موجود،
 ، حتتقمتعهدله باشد یاتواند متعهد متضرر از ومعیت موجود که حسب مورد می  نخواهد بود وتلقی  

 & Jafari) انتتدرا هم مطر  نمودهالبته برخی از نویسندگان حق فسخ مستقیم  قرارداد را دارد.فسخ 

takkhabi, 2010: 45; Javaheri Mohammdi, 2020: 37). 
 توأمتتان،یتتا  هاه ینتتهاز حیتتث افتت ای   و چه در صورت دشواری اجرا چه از حیث فی یکی -ب
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یا متعهدلتته حامتتر  کارآمد تلقی نگردد استممکن  ، تعدیل قرارداد»یا    ، اعطای مهلت»حسب مورد  
حق  از ومع موجود،متضرر  که در این فرض،  های مربوط به تعدیل قرارداد نباشدبه پرداخت ه ینه

,Ghamami & Khodadadi, 2015:  (Yazdanian ;125 :2006 فسخ قرارداد را خواهنتتد داشتتت

630; Shahidi, 2012: 143) شتتدت اجرای عین تعهتتد به اگر ه ینه، هادر فرض اف ای  ه ینه البته
بایستتت بتته ، میبرای متعهدله، به همتتان میتت ان افتت ای  یابتتد  آنبدون اینکه ارزش اجرای    ،باخ برود

متعهتتد ختتود اجرای قرارداد با در نظر گرفتن سود ه ینه  اگر    مثالعنوانبه  دنبال راهکاری دیگر بود.
 هتت ار  سهدر اثر شیوع بیماری و تغییر شرایط، ه ینه اجرای تعهد به  و    باشد  واحد  ه ارمعادل    ،از آن

اصرار بر ، باشد واحد دویستو  اره صرفاً  ،ارزش اجرای آن برای متعهدله  ولیاف ای  یابد،    واحد
 واحتتدو دویست    ه اربرای متعهدله نی  بی  از    ،آور استتنها برای متعهد زیاننه  تعهد،اجرای عین  
 تحلیل اقتصادی  از دیددر ایناا    .گرددناکارآمد تلقی می  کاماًلاجرای عین تعهد  و لذا    ارزش ندارد

عالوه بر قرارداد توسط متعهد را مطر  نمود تا وی    ، امکان فسخ، کارآمد  »فسخبا توسل به    توانمی
هتتم   قرارداد را فستتخ نمایتتد تتتا  ،به متعهدله  دویست واحد خسارتبا پرداخت  استرداد مبال  دریافتی  

معاف گتتردد و هتتم متعهدلتته در ومتتعیتی   واحد  صده ار و هشتمتعهد از تحمل خسارت به می ان  
هیکس، معیاری کارآمتتد -ن نظریه بر اساس معیار کالدورکه ایمشابه با اجرای عین تعهد قرار گیرد  

 گردد.تلقی می
که هتتیچ نفعتتی بتترای اجتترای تعهتتد نحوی، بهانعقاد قرارداد از در صورت منتفی شدن هدف -ج

کتته ایتتن  حق فسخ قتترارداد را بتته متضتترر از ومتتع موجتتود اعطتتا نمتتود  توانمی  وجود نداشته باشد،

دادگاه تادیدنظر استان خراسان   13که شعبه  نحوینی دارد  بهموموع در رویه قضایی هم طرفدارا
در خصتتو  دعتتوی  1399.10.1 – 9909975133301522رمتتوی حستتب دادنامتته شتتماره 

به علتتت عتتدم امکتتان حضتتور زوار و   احراز فسخ یک باب مغازه در اطراف حرم حضرت رما )ع 
گردد، نهایتاً حکم م محسوب میکسب درآمد، با این استدخل که شیوع بیماری کرونا یک عذر عا

انصتتاف و عتتدالت اقتضتتا   البته باید متتتذکر گردیتتد،  بر احراز فسخ قرارداد اجاره صادر نموده است.

تتتوان متتمن محاستتبه لتتذا می  از ممانت اجرای »فسخ کارآمد، استفاده نمود،  نماید، در ایناا نی می
ک از طرفین را مکلف به تحمل نیمی می ان خسارت وارده به علت منتفی شدن هدف قرارداد، هر ی

ها و خستتارات ناشتتی از ریستتک )شتتیوع بیمتتاری د. ایتتن نحتتوه تخصتتیص ه ینتتهاز خستتارات نمتتو
شتتده استتت: اگتتر از حیث تحلیل اقتصادی هتتم قابتتل توجیتته استتت. در همتتین راستتتا گفته  پاندمیک 
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مررهای ناشتتی   ،ایندبینی نمپی    وقوع یک ریسک را  بایستنمیتوانسته یا  یک از طرفین نمیهیچ
البته در خصو   (Kotter & Yolen, 2012: 288) .گرددتقصیر تقسیم میبین طرفین بی ،از حادثه

 اجراست.نحوه محاسبه، همان روش مطروحه در بحث تعدیل در ایناا نی  قابل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

متتتأثر از یتتک متتانع ای عتتام در خصتتو  قواعتتد حتتاکم بتتر قراردادهتتای  در حقوق ایران مقرره
بینی مانند شیوع یک بیماری پاندمیک وجتتود نتتدارد  صتترفاً پی  اجتناب و غیرقابلخارجی غیرقابل

ق.م در خصو  رفع مستتئولیت از متعهتتد در صتتورت وجتتود قتتوه   229و    227شاید بتوان به مواد  
ر راستتتای تبیتتین هم بدون تعیین ومعیت قرارداد از حیث ممانت اجرا اشاره نمتتود. لتتذا دقاهره، آن

 هتتایاز نرفیت  قواعد حاکم بر ومعیت چنین قراردادهایی و تعیین ممانت اجتترای آن، بتتا استتتفاده
قتتراردادی موردبررستتی   تعهتتدات  بر  پاندمیک  هایبیماری  تأثیر  ابعاد  تمامی  حقوق،  اقتصادی  تحلیل

 تفکیتتک بتته قتتداما قراردادهتتا، هتتر طیتتف از خا  شرایط گرفتن   نظر  در  با  کهنحویقرار گرفت  به

 بتتر حتتاکم اجتترای متتمانت هتتا وآن اجتترای بر پاندمیک بیماری از تأثیر ناشی متفاوت  هایومعیت
ها و خستتارات ناشتتی پرداخته شد. اگر طرفین در خصو  تخصیص ه ینه  هاهریک از این ومعیت

ین خصتتو  از این ریسک )منظور شیوع بیماری پاندمیک  به توافق نرسیده یا نرسند و قرارداد در ا
 بیمتتاری  شتتیوع  علتتت  تعهتتد، بتته  اجتترای  شتتدن  »غیتترممکن   خصو   دارای شکاف و خأل باشد، در

یتتا  باشتتد مطلتتوب زمتتان، وحتتدت حیث از تعهد اجرای  که دربا توجه به این   مورد  حسب  پاندمیک،

 صتتورت  گردیتتد و در  انتختتاب  تعهتتد،   اجتترای  »تعلیتتق  و  »انفسا«،   اجراهای  ممانت  ترتیب  به  تعدد،
 گردیتتد.  معرفی  کارآمدتر  اجرایی  ممانت  عنوانبه  قرارداد  فسخ  امکان  »تعلیق اجرا،   بودن  ناکارآمد

 شتتدن  پره ینتته  علتتت  بتته  دشواری  فی یکی و  سختی  بین   تفکیک  اجرا، ممن   »دشواری  در خصو 
 ایتتن  اگتتر شرایطی احراز با و مطر  »تعدیل،  و  عادله،   »مهلت  اجرای  ممانت  ترتیب  به  تعهد،  اجرای

قرارداد همراه   فسخ  کارآمد، یعنی  اجرای »فسخ  ممانت  از  نگردد،  تلقی  کارآمد نی اجراها    ممانت
نیتت  بستتته بتته میتت ان تتتأثیر  هتتدف شتتدن منتفتتی صورت همچنین در خسارت استفاده شد.  پرداخت  با

 »فستتخ امکتتان یتتا قتترارداد،   »تعتتدیل  اجراهتتای  متتمانت  از  شیوع بیماری بر اجرای تعهتتد قتتراردادی،

گردید که جبران خسارت همتتراه بتتا   یاد  در این خصو   کارآمد  اجرای  مانتم  عنوانبه  کارآمد، 
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 هریتتک کتته تومتتی  پذیرد  بتتدین هیکس صورت می -امکان فسخ قرارداد، بر اساس معیار کالدور
 اجتترای تعهتتدات  بتتر  پانتتدمیک  بیمتتاری  یک  شیوع  ناشی از  هنگفت  مرر  از  رهایی  قصد  که  طرفین 

 زیتترا نمایتتد  جبتتران را دیگتتر طتترف متترر از قستتمتی یتتا تمام مورد حسب باید باشد، داشته  خود را
 خستتارات  تمام  تحمیل  و  ای ناخواستهدیگری به علت وجود حادثه  بر  قرارداد  طرفین   از  یکی  ترجی 
نظتتر   نیستتت و بتته  توجیتته  قابتتل  نیتت   اقتصتتادی  اصول  با  بلکه  انصاف،  و  عدل  با  تنهانه  آنان،  از  یکی  بر

عد فقهی مانند خمرر قابلیت توجیه را داشته باشتتد. در خصتتو  »فسخ کارآمد، بر اساس برخی قوا
 بتتر مبتنتتی ساختارهای تدوین  نیازمند تبیین و ریسک، این  از ناشی هایه ینه و  خسارات  توزیع  نحوه

باشتتند. شتتاید بتتتوان   یکتتدیگر  مکمتتل  یک،  هر  کهنحویبه  است،  اقتصادی  و  حقوقی  -  فقهی  اصول
)شیوع بیماری پاندمیک  بین طرفینی که هتتیچ تقصتتیری در تخصیص خسارات ناشی از این ریسک  

 حتتاکم  اجراهتتای  ممانت  نمودن  کارآمد  تا ممن   اند را در این راستا پیشنهاد دادحدوث آن نداشته

ها در های دادگاهجامعه و رفع دغدغه  روز  نیاز  پاسخگوی  قراردادهای متأثر از حوادث ناخواسته،  بر
 اها باشد.گونه ممانت اجرخصو  اعمال این 

 وقتتوع قتتوه قتتاهرهمعافیت متعهد در صتتورت  به    .م صرفاًق  ۲۲۹و    ۲۲۷مواد  در  اینکه  با توجه به   
ت اجرای حتتاکم تر ممانمانند تعسر و انتفای هدف و از همه مهم  هاومعیتاست و سایر    شدهاشاره

بتتر تحلیتتل در نظتتر گتترفتن اصتتول و قواعتتد حتتاکم  استتت  بتتانشتتده بینیپی  نیتت   ها  آنهریک از    بر
 گردد.های زیر جهت تصویب و اصال  قانون مطر  میاقتصادی، پیشنهاد
گذار ممن ارا ه تعریفی جامع از قوه قتتاهره یتتا حتتداقل شتترایط تحقتتق آن، متتمانت اوخً: قانون

نی  به شر  مندرج در این پتتژوه  تعیتتین نمایتتد. تعریتتف فتتوق بایتتد شتتامل   اجرای حاکم بر آن را
هتتای یتتک بیماری های مختلتتف ازجملتته حتتوزه بهداشتتت، ماننتتد شتتیوعحوزه حوادث غیرمترقبه در

 نی  باشد.  19-پاندمیک همانند کووید
 39نویس خیحه قانون تاتتارت، ازآنااکتته در متتاده ثانیاً: با توجه به در دست بررسی بودن پی  

ردد، مشتتمول ای عام و کلی، بروز حوادثی را که باعث برهم خوردن تعادل قرارداد گآن، در مقرره

شتتده استتت: »...   ممانت اجرای مذاکره و نهایتاً تعدیل قرارداد نموده و در قستتمت اخیتتر آن اشتتاره
 کنتتد، چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد از تاریخ حکم، قرارداد را ابطتتال می

ازآنااکتته گتتردد، ولتتی در خصتتو  قستتمت اخیتتر، هرچند ماده مذکور، ابتکاری نتتو محستتوب می
گتتردد و از طرفتتی اصطال  »ابطال قرارداد»، اصطال  چندان مأنوسی در حقوق ایران محستتوب نمی
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شود در حالت اخیرالذکر، امکان فسخ قرارداد، ممکن است باعث تضرر متعهدله گردد، پیشنهاد می
ایناتتا با جبران مقداری از خسارت طرف مقابل )فسخ کارآمد  طبق نظر دادگتتاه امتتافه گتتردد. در  

عنوان خسارت، با دادگتتاه استتت  ولتتی چتتون بتتا حکتتم دادگتتاه، هرچند، تعیین مبل  قابل پرداخت به
هتتیکس بتترای -گردد، بر استتاس معیتتار کتتارایی کالتتدورمقداری از خسارت طرف مقابل جبران می

 گونه خسارتی خواهد بود.تر از ومعیت فسخ قرارداد و عدم دریافت هیچمتعهدله مطلوب

ای قانونی مروری به نظتتر ر خصو  ومعیت »منتفی شدن هدف، نی  ل وم تصویب مادهثالثاً: د
قید یا قرارداد بر   که هدف قرارداد در متن آنگردد: درصورتیرسد که در این راستا پیشنهاد میمی

ای غیرمترقبه، این هتتدف منتفتتی گتتردد، بستتته بتته متتورد، آن مبنا منعقد گردیده است و در اثر حادثه
تقامای »تعدیل، یا »فسخ همراه با جبران مقداری از خسارت، )فسخ کارآمد  بر اساس معیار   امکان
 شده در این پژوه ، در نظر گرفته شود.مطر 
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