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امکان اجرای تعهدات قراردادی بهصورت دائم باشد،

ق ــرارداد اجــاره و دکترین حقوقی در ایــن زمینه،

مدنظر مستأجر میشود یا خیر ،بحثی است که

به انحالل قرارداد منجر خواهد شد؛ اما ا گر اثر فورس
ً
ماژور بر قرارداد بهصورت موقت باشد ،معموال قرارداد

ملک م ــورد اج ــاره بــایــد تــا پــایــان زم ــان ق ــرارداد،

به نظر مراجع قضایی بستگی دارد؛ هر چند توافق

قابلیت انتفاع داشته باشد؛ در غیر این صورت

میان مالک و مستأجر بهمراتب مؤثرتر از پیگیری

به حالت تعلیق درآمده و پس از رفع مانع ،اثر خود را

چنانچه در اثنای مدت قرارداد این قابلیت از بین

موضوع از طریق راهحلهای قضایی است.

بازمییابد .در حالت تعلیق موقت نیز مسئولیتی بابت

برود قرارداد منفسخ میگردد.

تأخیر ناشی از اجرای تعهدات متوجه شخص متعهد
نخواهد بود.

● دوم ،علیرغم اعــمــال مــحــدودیـتهــا ،مستأجر
همچنان از ملک مورد نظر مطابق مفاد قرارداد
فیمابین استفاده کــرده ،از منافع آن بهرهمند

-2وضعیت قراردادهای اجاره

مـیشــود کــه در ایــن صــورت امــکــان فسخ اجــاره

فـ ــار غ از مــســاعــدتهــای قــابــل تــوجــه مالکین

وجود ندارد؛ اما اینکه درخواست تعدیل اجارهبها

مجتمعهای تــجــاری و ...بـهواســطــه رعــایــت مبانی

بـهواســطــه رک ــود حــا کــم بــر ب ــازار منتج بــه نتیجه

مبانی و اصول حقوقی در خصوص قراردادهای اجاره
و با توجه به شیوع بیماری کووید 19-دو فرض قابل
تصور است:
● نخست اینکه با توجه به اعمال محدودیتهای
حا کمیتی جهت اج ــرای طــر حهــای مختلف از
جمله فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیلی اما کن
و ...بهمنظور مبارزه با بیماری کرونا ،در مدت
قابل توجهی ملک مورد اجــاره از قابلیت انتفاع
خــارج شــود؛ بهنحویکه امکان بازگشایی ملک
مذکور وجود نداشته یا پیشبینی میشود تا رفع
ً
محدودیتها زمان نسبتا طوالنی از انتفاع خارج
خواهد شد .مستنبط از مفاد قانون مدنی در باب

در شرایط کنونی در حوزه روابط کار با چند ماده
ً
مهم از قانون کار و متقابال چند ابهام چالشبرانگیز
مواجه هستیم.
در ابتدا باید به پرسشهای اساسی زیــر پاسخ
داده شود:
● آیا بیماری کرونا در حیطه تعهدات کارگر و کارفرما
مندرج در قراردادهای کار بهعنوان فورس ماژور

اخــاقــی کــه قابل تحسین و تمجید اســت ،از لحاظ
میان مالکین و صاحبان کسبوکار در وضعیت کنونی

-3وضعیت حقوقی روابط کار

در هر صورت چنانچه اثر فورس
ماژور ،عدم امکان اجرای تعهدات
قراردادی بهصورت دائم باشد ،منجر
به انحالل قرارداد خواهد شد؛ اما اگر
اثر فورس ماژور بر قرارداد بهصورت
ً
موقت باشد ،معموال قرارداد به
حالت تعلیق درآمده و پس از رفع
مانع ،اثر خود را بازمییابد .در
حالت تعلیق موقت نیز مسئولیتی
بابت تأخیر ناشی از اجرای تعهدات
متوجه شخص متعهد نخواهد بود.

تلقی میشود یا خیر؟
● آیا با توجه به شرایط حاضر کارفرمایان میتوانند
بهصورت یکطرفه قرارداد کار را فسخ و کارگران را
اخراج کنند؟
بــرای پاسخ به این دو پرسش ،باید مسئله را از
چند جهت بررسی کنیم .در قانون کار ایران و بهطور
مشخص در مبحث تعلیق و بهویژه دو ماده  14و 15
به بحث فورس ماژور اشاره شده است .مطابق ماده
 14چنانچه بهواسطه امــور مذکور در مــواد آتی انجام
ً
تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ،قرارداد کار
به حال تعلیق درمیآید و پس از رفع آنها با احتساب
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