
 111 قوه قاهره فورس ماژور 

 قوة قاهره يا فورس ماژور

بررسي اجمالي در حقوق تطبيعي 

 و حقوق

الملل و قراردادهاي  بين

 المللي بازرگاني بين

 
 سيدحسين صفايي دكتر

 

 

مقدمه


 

ماژور فورس  يا  قاهره  كي از  قوه  ي

المللي  قراردادهاي بين در مسائلي است كه

مطرح بوده و در اغلب اينگونه قراردادها 

به آن د جع  تي در  يده ميشرطي را شود؛ ح

زمينة مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن 

استتت بتتراي معافيتتت و برائتتت متع تتد از 

در . مسئوليت، به قوه قاهره استناد شود

طرف  هر دو  يز  كا ن يران و امري عاوي ا د

دعوي ممكن است ج ت سلب مسئوليت از خود، 

ين  ند و از ا ستناد كن قاهره ا قوه  به 

 . است ج ت، مسئله دقيق و حساس

                                                           

.  اين مقاله عمدتًا بمنظور استفاده در دعاوي ايران ت

اياالت متحده نوشته شده است لكن نظر به فايدة عام آن، 

 . شود ي چاپ ميبا اصالحاتي چند در مجلة حقوق
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در اين بررسي نخست به بحث ازتعريف 

قاهره مي خش اول)پردازيم  قوة  سپس (ب ؛ 

شرايط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومي 

؛ آنگاه مواردي (بخش دوم)كنيم  مطالعه مي

صاب و  قالب، اعت ند ان ماژور مان فورس  از 

عاوي  ست در د كن ا كه مم قانوني را  نع  م

ستناد  مورد ا كا  يران و امري قع بين ا وا

؛ و (بختتش ستتوم)نمتتائيم  شتتود، بررستتي مي

بتتاالخره از قتتوه قتتاهره در قراردادهتتاي 

گاني بين سخن مي بازر لي  خش )گوئيم  المل ب

در اين بررسي، هم حقوق داخلي و (. چ ارم

قوق بين قرار  هم ح عه  مورد مطال لل  الم

فت ند گر لي . خواه قوق داخ عة ح در مطال

بيشتر به حقوق فرانسه و امريكا مراجعه 

خواهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان ج ت كه 

ماژور از كد ناپلئون گرفته   اصطالح فورس

گذار  قع بنيان سه در وا قوق فران شده و ح

خش  يز ال ام ب ماژور و ن فورس  ئوري  ت

قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه 

كا از  قوق امري به ح ست؛ و  بوده ا قاهره 

حه در  عاوي مطرو خي از د كه در بر آن رو 

، طبق (الهه)وان داوري ايران و امريكا دي

توافق طرفين قرارداد، حقوق اياالت متحده 
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حاكم است كه آگاهي از آن الزم و سودمند 

 . باشد مي

 

 بخش اول

 ماژور تعريف فورس

 

 حقوق تطبيقي. الف

قوه  فورس به  سي  كه در فار ماژور 

شده اصطالحي  قاهره يا قوه ق ريه ترجمه 

كه ست  سه ا قوق فران ست در  در ح ظاهرًا نخ

سه  مدني فران ناپلئون)قانون  كار ( كد  ب

و سپس در كشورهاي ديگر، همين لفظ  رفته

يتتا ترجمتتة آن معمتتول شتتده و در حقتتوق 

الملل نيز همين اصطالح حتي در حقوق و  بين

يج  ستفاده و را مورد ا سي  كتاب اي انگلي

 . است

ماژور فورس  سه  قوق فران داراي  در ح

معني عام
و معني خاص 1

فورس ماژور . است  2

ثة  هر حاد ست از  بارت ا عام ع ني  به مع

( ختتارج از حيطتتة قتتدرت متع تتد)ختتارجي 

بل پيش كه  غيرقا ناب  بل اجت ني و غيرقا بي

فورس ماژور بدين . مانع اجراي تع د باشد

له  مل متع ٌد معني شامل عمل شخص ثالث وع

                                                           

1. lato sensus. 

2. stricto sensus. 
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كه واجد دوصفت مذكور باشند نيز خواهد 

به مع. شد ماژور  فورس  ما  خاص، ا ني 

نام اي است بي حادثه
3
يعني غيرمنتسب به ) 

ناشتتي از نيروهتتاي   شتتخص معتتين و صتترفاً 

بينتتي و غيرقابتتل  ، غيرقابتتل پيش(طبيعتتي

.اجتناب
4 

بعضتتي از حقوقتتدانان فرانستتوي بتتين 

فورس متاژور و حادثته غيرمترقبته
فترق   5

شته و گفته به  گذا ثة غيرمترق كه حاد ند  ا

ثه به حاد سته  ني واب ني يع يت  اي درو فعال

متع د يا بنگاه او است مانند آتش سوزي، 

هن و  شدن راه آ خارج  خط  كاال، از  يب  ع

اي متتوارد؛ در حاليكتته  اعتصتتاب در پتتاره

ثه ماژور حاد ند  فورس  ست مان ني ا اي برو

.سيل، توفان و غيره
6 

 Lexique deدر فرهنتتا اصتتطالحات حقتتوقي 

Termes Juridiques   كتته زيتتر نظتتر دو استتتاد

ت يتته شتتده در  J. Guillien – J. Vincent: معتتروف

 : تعريف فورس ماژور چنين آمده است

                                                           

3. Anonym. 

4. Mazeaud (H.L.J.) – de Juglar (M.), Leçons de Droit Civil, T.II, ler Vol. Paris 1978, no 572 et 

573.  

5. Cas Fortuit fortuitous event.  

6. Weill (A.) Terre (F.), Droit Civil, Les obligations, Paris, 1980, no. 412. 
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دثه حقوق مدني ت به معني عام هر حا

بل پيش ناب  غيرقا بل اجت ني و غيرقا بي

باز  جراي تع د  كه متع د را از ا ست  ا

ست. دارد ئت ا جب برا ماژور مو . فورس 

بل  خاص در مقا ني  به مع ماژور  فورس 

گيرد و عبارت  حادثه غيرمترقبه قرار مي

اي بروني است؛ بدين معني كه  از حادثه

ع د تحادثه بايد كامالً بيگانه با شخص م

شد  مل )با لت، ع مل دو عي، ع يروي طبي ن

 (. شخص ثالث

 

با  يف  ين تعر مذكور در ا عام  ني  مع

معناي عامي كه قبالً با استفاده از كتاب 

عروف  ندارد، « مازو»م فاوتي  شده، ت كر  ذ

خاص آن  ني  لي مع ستو فاوت ا هر دو  مت و 

شته خاص در نو ني  سه  مع قوقي فران هاي ح

يده مي شن. شود د بارت رو فورس  به ع تر 

ثة  براي حاد گاهي  خاص  ني  ماژور در مع

بيني  غيرمنتسب به شخص معين، غيرقابل پيش

رود و گاهي در  و غيرقابل اجتناب بكار مي

بل به»مقا ثة غيرمترق ثة « حاد براي حاد

به هرحال . متع د بروني و بيگانه با شخص

اي است كه  فورس ماژور به معني عام حادثه

تتتوان آن را بتته تع تتد مربتتو  نمتتود  نمي
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اعتم از ( قانون متدني ايتران 222ماده )

يت متع د  مرو فعال با قل باطي  كه ارت اين

تلقي شود يا « حادثة غيرمترقبه»داشته و 

جدا از  ني و  مل برو شي از عوا صرفًا نا

هيم ديتتد در چنانكتته ختتوا. متع تتد باشتتد

كه عدم اجراي تع د، ناشي از تقصير  صورتي

هد  قق نخوا ماژور تح فورس  شد،  متع د با

 . يافت

درحقتتوق امتتروز فرانستته بتتين فتتورس 

فرق  موالً  به مع ثه غيرمترق ماژور و حاد

گذارد و در رويه قضايي فرانسه هر دو  نمي

رونتد؛ بطور مترادف بكار مي
هرچنتد كته   7

وي و غيتتر بعضتتي از حقوقتتدانان فرانستت

فاوت  ين دو مف وم ت بين ا نوز  سوي ه فران

ند قوق بين. قائل مه  در ح موالً كل لل مع الم

رود كه  فورس ماژور به معني عام بكار مي

هم فورس ماژور به معني خاص و هم حادثة 

.گيرد غيرمترقبه را در بر مي
8 

                                                           

7. CARBONNIER (J), Droit Civil, T. 4, Obiligations, 7e éd. Paris 1972, no 74, p. 245Y WELL, 

Op. cit., no 412.  

هاي مختلف در فرق بين دو اصطالح مذكور  براي نظريه .8

سند سازمان ملل دربارة فورس ماژور به : رجوع شود به

شده در سالنامة كميسيون حقوق منتشر  A/CN. 4/315 شمارة

 Yearbook of the International). 11ش . 27، ص 1، بخش 2جلد : الملل بين

Law Commission 1978, Vol. II Part 1.). 
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صطالح  با ا عام  ني  به مع ماژور  فورس 

«كار خدا»
فقتط اصطالح دوم . متفاوت است  9

لل  كه داراي ع ست  عادي ا حوادث غير شامل 

طبيعتتي هستتتند و بتتدون دخالتتت بشتتر روي 

ماژور داراي  مي فورس  كه  ند؛ در حالي ده

سترده ني گ پاره مع ست و  حوادث  تري ا اي 

ناشتتي از عمتتل انستتان را نيتتز در بتتر 

.گيرد مي
10
  

اصتتطالح فتتورس متتاژور « لو كتتامن»در 

د رود؛ ولي مسائل و موار معموالً بكار نمي

ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد  فورس
11  

يتا عتدم امكتان
ايتن . گتردد مطترح مي  12

با ن اد  ظري  حاظ ن قوقي از ل هاي ح ن اد

ن ماژور  متفاوت ب دفورس  مروي و  ويژه قل

ر دارند؛ مع ذا در تر از فورس ماژو وسيع

لو بتتا استتتفاده از ايتتن  كشتتورهاي كتتامن

رسند كه كم و بيش  نظريات به نتايجي مي

.ابه نتايج حاصل از فورس ماژور استمش
13  

وانگ تتي فتتورس متتاژور در قراردادهتتاي 

                                                           

9. Act of God. 

  .81همان سند ص  .10

11. frustration. 

12. impossibility. 

  :و فراستريشن رجوع شود به ماژوربراي مقايسة فورس  .11

CHRISTOU (R.), A comparison between the doctrines of force majeue and frustration, Law and 

Finance Review, 1982 vol. 3, pp. 75 s.  
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صادي بين مذكور  اقت شورهاي  كه ك لي  المل

قد مي مي منع كار  يز ب ند ن تي  نماي رود و ح

سي آن  قوق انگلي صطالحات ح در فرهنگ اي ا

« بالكس»در فرهنا حقوقي . كنند را ذكر مي

  :خوانيم در اين باب چنين مي

: بيمهدر حقوق . فرانسوي. فورس ماژور

ي فائق  هاي  نابنيرو بل اجت . ا غيرقا

ساختماني  هاي  شر  در قرارداد نه  اينگو

مول  قرارداد، مع طرفين  يت  براي حما

قرارداد،  شي از  كه بخ موردي  ست؛ در  ا

در نتيجتتة عللتتي كتته ختتارج از كنتتترل 

تتتوان بتتا مراقبتتت  طتترفين استتت و نمي

بل  كرد، غيرقا ناب  سته از آن اجت شاي

 . ا باشداجر

 

 الملل حقوق بين. ب

ماژو فورس  عده  قوق قا قط در ح نه ف ر 

داخلي فرانسه و ساير كشورهاي صاحب حقوق 

كامن يز در  شته و ن ناوين )لو  نو حت ع ت

پذيرفته شده و حتي بعنوان يك اصل ( ديگر

كلي حقوقي مشترك بين ملل متمدن معرفي 

،گرديده
14
الملل عمومي  بلكه در حقوق بين 

لت تتا و بتتويژه در بتتاب در روابتتط دو

                                                           

14. CHENG (B.) General Principles of Law, London 1953, pp. 757…226 s.  
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. نيز مطرح است المللي دولت مسئوليت بين

قوق بين ماي ح ضي از عل بارة  بع لل در الم

سلب  براي  قاهره  قوة  به  ستناد  كان ا ام

المللتتتي دولتتتت ترديتتتد  مستتتئوليت بين

اند؛ كرده
كن نظرية غالب اين است كه لي  15

قوق بين ين مف وم در ح هم  ا مومي  لل ع الم

 . پذيرفته شده است

قوق بين« سورو» نام ح ستاد ب لل  ا الم

قوق بين تاب ح لد اول ك مومي در ج لل  ع الم

  :گويد خود در اين باب چنين مي

بتتارت از يتتك متتانع فتتورس متتاژور ع

غيرقابتتل اجتنتتاب ناشتتي از رويتتدادهاي 

اجراي تع د و يا از از خارجي است كه يا 

الملل جلوگيري  رعايت يك قاعدة حقوق بين

ند مي ق. ك مة نظام اي ح فع ه لي، ر وق داخ

مسئوليت شخصي را كه بر اثر قوة قاهره، 

قًا  براي او مطل قراردادي  جراي تع دات  ا

ست، مي شده ا يرممكن  قوق  غ ند، در ح پذير

الملل، اثر فورس ماژور، معافيت دولت  بين

به سبب عدم  موالً  از مسئوليتي است كه مع

.اجراي ع دنامه دامنگير آن است
16 

                                                           

15. CAVARE (L.) Le Droit international public positif, T.II, Paris 1969, p. 498 – 502-503.  

16. ROUSSEAU, Droit international public, T.J. Paris 1971 no 115.  
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ور در باب روسو در جلد ششم كتاب مذك

سئوليت بين يت از م لل معاف لي ع يز  المل ن

مسئله را مطرح كرده و پس از تعريف فورس 

قوق  ماژور در ح فورس  كه  عالم اين ماژور ا

الملل عمومي نيز ماننده حقوق خصوصي  بين

علت معافيت از مسئوليت است، به سه رأي 

:كند المللي بشرح زير استناد مي بين
17 

 11متتور   رأي ديتتوان دائمتتي داوري.1

در دعتواي پرداختت غرامتت  1112نوامبر 

 . جنگي بوسيلة تركيه به روسيه

المللتتتي  رأي ديتتتوان دائمتتتي بين. 2

در دعواي  1121ژوئيه  12دادگستري مور  

 . وام اي صربستان

المللتتتي  رأي ديتتتوان دائمتتتي بين. 3

در دعتواي  1121ژوئن  11دادگستري مور  

 . شركت بازرگاني بلژيك

 

روحي كتتته بوستتتيلة در گتتتزارش مشتتت

دبيرخانة سازمان ملل متحد راجع به فورس 

ماژور ت يه شده و در اسناد سازمان ملل 

به ثبت رسيده است نيز  A/CN.4/35طي شمارة 

فتتورس متتاژور بعنتتوان يتتك ن تتاد حقتتوقي 

                                                           

17. ROUSSEAU, op. cit. T. Paris 1983 no 89.  
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قوق بين شده در ح ته  لل پذيرف في  الم معر

  :خوانيم در اين گزارش مي. است گرديده

ما فورس  يراد  يا ا فاع  لت د يك ع ژور 

جه  سئوليت)مو فع م قوق (را هم در ح  ،

قوق بين هم در ح لي و  ست داخ لل ا . الم

 11ديتتوان دائمتتي داوري در رأي متتور  

راجتع بته پرونتدة غرامتت  1112نوامبر 

سيه رو
18
كه   ست  ته ا فورس »پذيرف يراد  ا

الملل  ممكن است در حقوق بين... ماژور 

و به دفاع يا ايراد « عمومي مطرح شود

اصل كلي »ژور كرارًا بعنوان يك فورس ما

بدينسان گفته . ارجاع شده است« حقوقي

اين يك اصل كلي حقوقي است »: شده كه

كه در صورت عدم امكان اجراي تع د به 

علتتت فتتورس متتاژور، متع تتد از هتتر 

ست عاف ا سئوليتي م شده « م ته  يز گف و ن

بموجب اصل كلي حقوقي شناخته »است كه 

گاه  شورها هر يه ك سارت، شده در كل خ

جه  مل و در نتي لت عا خارج از ارادة دو

سئوليت  شد، م ماژور روي داده با فورس 

.«منتفي خواهد بود
19

 

 

                                                           

18. Russian Indemnity.  

، بخش 2جلد : 1121الملل  سالنامة كميسيون حقوق بين .11

 . 1، ش 81، ص 1
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در كنوانستتيون ويتتن دربتتارة حقتتوق 

، هرچنتد كته لفتظ فتورس (1181)معاهدات 

به مف وم آن  ما  ته، ا كار نرف ماژور ب

كنوانسيون زيتر  81مادة . است اشاره شده

مد عدم امكان ا»عنوان  چنين « جراپيش آ

 : دارد مقرر مي

توانتد بته عتدم امكتان  يك طترف مي. 1

گيري  اجراي ع دنامه براي فسخ يا كناره

كه عتتدم  از آن استتتناد كنتتد در صتتورتي

امكتتان، ناشتتي از فقتتدان يتتا نتتابودي 

مه  جراي ع دنا براي ا كه  شد  ضوعي با مو

اگر عدم امكان موقت . ضروري بوده است

ي تعليق اي برا باشد، فقط بعنوان زمينه

 . عمل به ع دنامه قابل استناد است

هرگاه عدم امكان، نتيجة نقت  يتك  . 2

تع تتتد ناشتتتي از ع دنامتتته ياتع تتتد 

يك از  بين بر هر گري در برا لي دي المل

 دنامه باشد، عدم امكان طرف اي ديگر ع

گيري  ان مبناي فسخ يا كنارهاجرا بعنو

يتتا تعليتتق عمتتل بتته ع دنامتته، قابتتل 

.استناد نخواهد بود
20
 

 

                                                           

ره اين ماده رجوع شود به گزارش براي توضيح دربا .10

  .ببعد 22دبيرخانة سازمان ملل دربارة فورس ماژور، ش 
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ظه مي كه مالح فورس  چنان شود مف وم 

ست؛ ولي به  ماژور در اين ماده منعكس ا

ظر مي كي از  ن قط ي ماده ف ين  كه ا سد  ر

موارد فورس ماژور را كه ناشي از فقدان 

قرارداد مي ضوع  نابودي مو كر  يا  شد، ذ با

حاليكه فورس ماژور قلمروي كرده است، در 

سترده بور . دتر دار گ مادة مز بدين ج ت 

ي حقتتوق ااد بعضتتي از علمتترد انتقتتمتتو

. الملل واقع شده است بين
21
 

 

 

 

 بخش دوم

 شرايط و آثار فورس ماژور

 

نخست شرايط و اركان فورس ماژور كه 

تحقق فورس ماژور منو  به وجود آن ا است 

و سپس آثاري كه فورس ماژور در ( الف)

، مورد بحث (ب)آورد  صورت تحقق ببار مي

ا در اينجا بحث م. قرار خواهد گرفت

مبتني بر قواعد عمومي حقوق، يعني 

قواعدي است كه عمومًا در حقوق داخلي و 

 . الملل پذيرفته شده است حقوق بين

                                                           

21. FEUTER (P.) Droit international public, Coll. Temis, Paris 1976, p. 141.  
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 شرايط فورس ماژور. الف

معمواًل براي فورس ماژور سه شر ، هم 

الملل  در حقوق داخلي و هم در حقوق بين

 : كنند ذكر مي

  .حادثه بايد غيرقابل اجتناب باشد. 1

 . بيني باشد حادثه بايد غيرقابل پيش. 2

 . حادثه بايد خارجي باشد .3

 

 حادث بايد غيرقابل اجتناب باشد . اول

شود كه  اي فورس ماژور تلقي مي حادثه

غيرقابل اجتناب
22

و به تعبير ديگر  

در واقع اجراي تع د . غيرقابل دفع باشد

شود و  اي غيرممكن مي با وقوع چنين حادثه

در . به امر غيرممكن نيست كس متع د هيچ

قانون مدني بدين  221حقوق ايران، ماده 

 1111شر  تصريح ودر حقوق فرانسه، مادة 

 . كند قانون مدني بدان اشاره مي

 شود مقصود از در حقوق فرانسه گفته مي

عدم امكان در اين باب، عدم امكان مطلق 

.است، نه نسبي يا شخصي
23

اي  يعني حادثه 

شود كه باعث عدم  ميفورس ماژور تلقي 

                                                           

22. Inevitable – irresistible.  

23. Subjective. 
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امكان اجراي تع د براي همه باشد، نه 

فقط براي متع د و ناشي از وسائل و 

.امكانات ضعيف او
24

در حقوق امريكا نيز  

پذيرفته شده است؛ مثالً  ظاهرًا همين نظر

بموجب بعضي از آراء، اعالم شده است كه 

اعسار يا ورشكستگي متع د كه از موارد 

موجب برائت او عدم امكان شخصي است، 

.نخواهد بود
25

ولي در بعضي از نظام اي  

حقوقي، عدم امكان نسبي هم ممكن است 

فورس ماژور بشمار آيد؛ مثاًل در حقوق 

قانون مدني عدم امكان  221آلمان، مادة 

شخصي و نسبي را در صورتيكه منتسب به 

بيني در زمان عقد  شخص متع د و قابل پيش

لق نباشد، در حكم عدم امكان مط

.داند مي
26

گزارش دبيرخانة سازمان ملل  

الملل هم  دربارة قوة قاهره در حقوق بين

اي را كه عدم امكان مطلق و عيني  نظريه

داند، بويژه  را شر  تحقق فورس ماژور مي

اگر از نظر اجرا عموميت داشته باشد، 

.كند افراطي تلقي مي
27

عدم امكان ممكن  

                                                           

ت مازوها، دروس  21، ش 1كاربنيه، حقوق مدني، ج  .11

  . 128، ش 1، بخش 2ج : ق مدنيحقو

25. CORBIN on Contract, T. 6, 1962, &1332.   

26. VAN OMMESLAGHE (P.) Les clauses de forcemajeue et D’imprévision (hardship) dans 

les contrats internationaux, Revue de Droit international et de Droit comparé, 1980. p.22.  

 .27، ص 18ش (: 1پانويس)ش دبيرخانة سازمان ملل گزار. 11
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يل و است فيزيكي باشد، مانند موردي كه س

شود، يا  زلزله و جنا مانع اجراي تع د مي

حقوقي، مانند عدم امكان ناشي از قانون 

جديد يا تصميم اداري مبني بر منع 

صادرات يا واردات يا سلب مالكيت يا ملي 

.كردن شركت متع د
28
 

به هرحال صرف دشواري اجراي تع د، 

حتي . كافي براي تحقق فورس ماژور نيست

تغيير وضع اقتصادي، در موردي كه به علت 

اجراي تع د بغايت سنگين و پر خرج باشد، 

فورس ماژور صادق نيست؛ هرچند ممكن است 

متع د در برخي از نظام اي حقوقي بتواند 

ج ت تعديل يا انحالل قرارداد به نظرية 

« تغيير اوضاع و احوال»ديگري كه نظرية 

«دشواري»يا 
29

«بيني عدم پيش»يا  
30

يا  

 . شود، استناد كند ه ميفراستريشن ناميد

 

 . بيني باشد حادثه بايد غيرقابل پيش. دوم

اي فورس ماژور  در حقوق فرانسه حادثه

شود كه در زمان عقد قرارداد،  تلقي مي

 ،چه د؛بيني باش براي انسان غيرقابل پيش

                                                           

حقوق   مندرج در مجلة VAN Ommeslagheرجوع شود به مقالة  .18

 . 21ت22ت18، ص 1117سال : الملل و حقوق تطبيقي بين

29. Hardship. 

30. Théorue de L’mprévision.  
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بيني باشد  در صورتيكه حادثه قابل پيش

متع د موظف است تدابير احتياطي بيشتري 

ب از آن اتخاذ كند و در براي اجتنا

ن ايت بايد از عقد قرارداد خودداري 

موجب سلب مسئوليت از متع د . نمايد

 .نخواهد شد

بودن بدين  بيني البته غيرقابل پيش

هيچگاه واقع   معني نيست كه حادثه قبالً 

همة حوادثي كه تازگي . نشده باشد

بيني  ندارند، به يك معني قابل پيش

ني كلي و مجرد در بي قابليت پيش. هستند

حادثه هنگامي . اينجا مورد نظر نيست

كه علت خاصي براي  بيني است غيرقابل پيش

ش وجود نداشته باشد؛ مثالً تصور پيش آمدن

اي كه زلزله خيز نبوده  زلزله در ناحيه

بيني تلقي  اي غيرقابل پيش است حادثه

اي غيرقابل  به تعبير ديگر حادثه. شود مي

شود كه وقوع آن  بيني تلقي مي پيش

. غيرعادي، ناگ اني و نادر باشد
31

 

بيني بودن در اغلب  شر  غيرقابل پيش

كشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس 

در اين كشور ممكن . دانند آن را الزم نمي

بيني نيز موجب  است يك حادثه قابل پيش

                                                           

 . 121و  128، ص 11313 ويل، حقوق مدني، تع دات  .11
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انتفاي قرارداد و سقو  تع د تلقي شود، 

ن حادثه در بيني نبود هرچند كه قابل پيش

اثبات و تشخيص اينكه تغيير بنيادي در 

قرارداد برحسب ارادة طرفين روي داده و 

در نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده 

.گيرد است، مورد توجه قرار مي
32
 

از مؤلفان معروف انگليسي « تريتل»

  :گويد مي

صرف اينكه طرفين قرارداد يا يكي از 

بيني  بايست وقوع حادثه را پيش آنان مي

كنند، مانع اجراي دكترين فراستريشن 

در دعاوي تاجگذاري،. نيست
33

ابتالي  

به ( ساله بوده 87)ادوارد هفتم كه 

بيني  بيماري، بطور معقول قابل پيش

بوده و با وجود اين، نظرية فراستريشن 

حتي بعضي . در آن دعاوي اجرا شده است

                                                           

   .11،ص Van Ommeslagheمقالة   .11

11.  Coronation Cases مقصود آرائي است كه به مناسبت تاجگذاري

براي ديدن مراسم . ادوارد هفتم در انگليس صادر شده است

تاجگذاري، بعضي از اشخاص قرادادهائي بستند؛ مثالً 

هاي آن و يا قايقي  آپارتماني براي استفاده از پنجره

رماندهي آن را برع ده براي تماشاي ناوگاني كه شاه ف

ساله به  87اما به علت ابتالي شاه . داشت، اجاره كردند

 آنژين، مراسم لغو شد و بدين سبب ادعائي بر پاية

هاي انگليس مطرح  در دادگاه( فراستريشن)انتفاي قرارداد 

 : رجوع شود به. گرديد كه به دعاوي تاجگذاري معروف است

DAVID (R).) Les contrats en droit englais, paris 1973, no 405.  
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از آرا از اين هم فراتر رفته و اعالم 

ه ممكن است در موردي كه اند ك كرده

بيني شده است، نظريه  حادثه دقيقًا پيش

فراستريشن اجرا گردد، ولي قبول اين 

نظر دشوار است؛ زيرا در اين مورد 

متع د خطرات ناشي از وقوع چنين 

اي را با علم و اطالع پذيرفته  حادثه

است و دادگاه نبايد اين نكته را 

پس نظرية مرجح در . ناديده بگيرد

گونه موارد، عدم امكان استناد به اين

.نظرية فراستريشن است
34
 

 

شود تريتل بين قابل  چنانكه مالحظه مي

بيني شدن فرق گذاشته  بيني بودن و پيش پيش

ممكن است حادثه بطور معقول قابل . است

بيني  بيني باشد، ولي متع د آن را پيش پيش

نكند؛ در اين صورت، طبق نظرية تريتل و 

هاي  ز آراي صادر از دادگاهبموجب برخي ا

انگليس ممكن است فراستريشن تحقق يابد و 

ليكن اگر متع د . تع د ساقط يا معلق شود

بيني  حادثه را پيش بيني يا قابل پيش

حال تن به انعقاد كرده و در عين 

قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشي 

                                                           

34. TREITEL (G.H.) An Outline of the Law of Contract, 2d ed, London 1979, p. 315-316.  
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از حادثه را پذيرفته است و بايد مسئول 

اين مورد جائي براي  شناخته شود و در

 . اعمال نظرية فراستريشن نخواهد بود

با اينكه گاهي بطور مطلق گفته شده 

است كه در كامن لو غيرقابل پيش بيني 

بودن حادثه شر  تحقق فورس ماژور يا 

فراستريشن نيست، اما در حقوق امريكا 

ظاهرًا بر طبق روية قضائي، غيرقابل 

ن بيني بودن حادثه تحقق دكتري پيش

يكي از مؤلفان امريكائي . فراستريشن است

  :گويد در اين باره با استناد به آرا مي

هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول 

بيني قابل پيش
35

باشد فراستريشن دفاع  

.شود تلقي نمي
36
 

گزارش دبيرخانة سازمان ملل در اين  

  :باب گفته شده است

بيني يا  حادثه بايد غيرقابل پيش

يني ولي غيرقابل اجتناب يا ب قابل پيش

غيرقابل دفع
37

بايد تأكيد كرد »باشد، و  

كه كافي است يكي از اين دو شر  وجود 

.«داشته باشد
38
 

                                                           

35. reasonably foreseeable. 

36. Corpus Juris Secundum, T. 17 A, § 463 (2), p. 618 and 620.  

37. inevitable of irresistable. 

  . 81، ص 11ش : ة سازمان مللگزارش دبيرخان .18
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ظاهرًا نويسندگان اين گزارش در اين 

خصوص تحت تأثير حقوق انگليس واقع 

المللي هم  در عرف بازرگاني بين. اند شده

بيني بودن حادثه شر  تحقق فورس  قابل پيش

.آيد ماژور بشمار نمي
39
 

در حقوق ايران هريك از دو نظرية 

ممكن است گفته . مذكور قابل دفاع است

شود چون قانون مدني ايران در زمينة قوة 

قاهره از حقوق فرانسه ال ام گرفته و از 

بيني بودن  آنجا كه در صورت قابل پيش

دفع آن خارج از »گفت  توان حادثه نمي

ه يا عدم اجراي متع د بود« رحيطة اقتدا

توان به  نمي»تع د ناشي از علتي است كه 

و باتوجه به اينكه اصل، « او مربو  نمود

بقاي مسئوليت متع د در صورت ترديد است، 

بيني باشد فورس  اي كه قابل پيش لذا حادثه

شود و موجب عدم مسئوليت  تلقي نمي ورماژ

و نيز ممكن است گفته . متع د نخواهد بود

طي در قانوني مدني مقرر شود چنين شر

نشده است و نبايد شرطي به شرايط مقرر 

 . در قانون افزود

 

 حادثه بايد خارجي باشد. سوم

                                                           

39. VAN OMMESLAGHF, op. cit. p.41.  
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موالً مي ثه مع ند حاد قاهره  گوي قوه  اي 

قي مي خارجي تل كه  شود 
40
ير   به تعب و 

تر خارج از متع د و قلمرو مسئوليت  دقيق

شد يا . او با يه  مواد اول يب  نابراين ع ب

كنان متع د، قوه قاهره بشمار تقصير كار

بل پيش نمي كه غيرقا ند  يد هرچ ني و  آ بي

.غيرقابل اجتناب باشد
41

قتانون  228مادة  

كه  كر اين با ذ يران  لف از »مدني ا متخ

انجام تع د وقتي محكوم به تأديه خسارت 

ند مي كه نتوا عدم  شود  كه  يد  بت نما ثا

انجام، بواسطة علت خارجي بوده است كه 

به ا نمي مودتوان  بو  ن تة «و مر به نك  ،

قتانون  1112متادة . فوق تصريح كرده است

مدني فرانسه نيز كه داراي عبارت مشابه 

قانون مدني ايران استت،  228عبارت ماده 

علت خارجي كه قابل انتساب »با ذكر جملة 

 . ، مفيد همان نكته است«به متع د نباشد

مع ذا مف وم و قلمرو اين شر  قابل 

بويژ ست و  حث ا مورد ب سه  قوق فران ه در ح

شده  قع  قوق وا ماي ح ضي از عل يد بع ترد

  :گويد در اين باره مي« ويل». است

                                                           

40. Exterieur – erternal.  

 . 1112، چاپ يازدهم، 213، ص 21ش : كاربنيه .11
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ممكن است بگويند عدم اجرا بايد ناشي 

ولي اين شر  . از يك حادثة خارجي باشد

بودن خارجي 
42
سئوليت   نة م كه در زمي

رجوع شود به شماره )خارج از قرارداد 

ردادي پذيرفته شده در زمينة قترا( 231

شك در اينكه عيب چيزي  بي. نا مسلم است

ته  كار رف قرارداد ب جراي  براي ا كه 

ست  ئت متع د ني جب برا فق ... مو توا

بودن،  خارجي  شر   ليكن  ست؛  صل ا حا

يك  تار  شي از رف شكال، نا كه ا گامي  هن

ضوح  شد، و تري داردشخص با ته . كم الب

كه كارگر متع د  صير  صي  تق شي از شخ نا

خارجي لي غير گر و عث  دي گز با ست هر ا

هد  سئوليت نخوا ما از م يت كارفر معاف

مي كه  يرا چنان ما  شد، ز دانيم كارفر

كه براي اجراي  مسئول كار اشخاصي است

ت خود بكارگمارده است؛ ولي اين اتع د

مانع عده  پاره قا كه در  ست  اي  ازآن ني

، اعتصاب مزدبگيران علت معافيت موارد

گاه مشب خل بن كه در دا يد در حالي ار آ

هد تع د روي ميم به. د قت،  ح   در حقي م

اينكه شخصي بطور آشكار نقش واسطه را 

خارجي  لي و  بين داخ يك  ند، تفك فا ك اي

                                                           

42. Extériorité.  
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در نظر داشته . بودن تا حدي دشوار است

باشيم كه بيكاري متع د، علت موجه عدم 

ين فاي د شده اي قي  مرو  تل ين قل ست و ا ا

...كند  شر  خارجي بودن را محدود مي
43
 

 

شود كه شر  خارجي  الحظه ميبدينسان م

بودن، محل بحث و ترديد است و شايد به 

سازمان  نة  گزارش دبيرخا مين ج ت در  ه

كه  كر اين عد از ذ لل، ب يد »م ثه با حاد

ختتارج از كنتتترل متع تتد بتتوده و نبايتتد 

 : ، چنين آمده است«متع د مسبب آن باشد

بدان  باال  شرايط  شر  اول از  مع ذا 

يش آمد تشكيل معني نيست كه حادثه يا پ

دهندة فورس ماژور بايد مطلقًا خارج از 

شد شخص و فعاليت صر . هاي متع د با عن

اصلي در يك حادثة فورس ماژور در اين 

نيست كه آيا فعل يا ترك فعل مطرح شده 

از آن متع د يا خارج از او است، بلكه 

بل  عل قا ترك ف يا  عل  كه آن ف ست  آن ا

ار انتساب به متع د بعنوان نتيجة رفت

.ارادي شخص او نباشد
44
 

                                                           

43. WELL (A.) – TERRE (F.) OP. cit. no 413, p. 475-476.  

و نيز در اين زمينه رجوع شود به مازوها، دروس حقوق 

 . 122، ش 1، بخص 2ج : مدني
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سازمان  نة  گزارش دبيرخا عالوه در  ب

بودن  خارجي  شر   خاص  شواري  به د لل  م

قوق بين ثه در ح ين  حاد با ا مومي  لل ع الم

 : عبارت اشارت رفته است

يك  يد  ماژور با فورس  كه  شر   ين  ا

خارج از ثه  بط  حاد شد، در روا متع د با

بات  بين بل اث س ولت قا مواره ب لل ه الم

هرقدر : زيرا چنانكه گفته شده استنيست؛ 

كند  اي كه به قوه قاهره استناد مي جامعه

تر باشد، عوامل خارجي آن محدودتر  گسترده

 (. 27، ص 18ش . )است

ظر مي به ن نابراين  يا  ب لي  سد داخ ر

خارجي بودن م م نيست؛ بلكه م م اين است 

كه حادثه قابل استناد به متع د نباشد و 

ي ايران چنان باشد به تعبير قانون مدن

بو   به متع د مر توان آن را  فًا ن كه عر

مود خارجي در . ن مة  صود از كل شايد مق

ها و متون بويژه در مادة  برخي از نوشته

قتتانوني متتدني ايتتران، همتتين معنتتي  228

باشد، نه بدان معني كه حادثه مطلقًا از 

 . قلمرو وجود و فعاليت متع د بيرون باشد

 

 با تقصير متعهد ناسازگاري قوه قاهره
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بر مي خوبي  تيم ب چه گف كه  از آن يد  آ

مع  بل ج قاهره قا قوه  با  صير متع د  تق

در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، : نيست

تقصير از سوي متع د منتفي است؛ چرا كه 

اي را به تقصير كسي نسبت  توان حادثه نمي

از . داد كه قدرت دفع آن را نداشته است

ة قاهره را نفي سوي ديگر، تقصير نيز قو

كند؛ بنابراين هرگاه تقصير متع د سبب  مي

اي غيرمترقبه و غيرقابل دفع  بروز حادثه

تواند  شده باشد، متع د مسئول است و نمي

با استناد به قوه قاهره خود را مبري از 

ند سئوليت بدا سه . م قوق فران مثالً در ح

سه راه  گفته صير مؤس ثر تق گر در ا ند ا ا

كا ساندن  هن در ر كاال در آ صد،  به مق ال 

ايستگاه راه آهن بوسيله دشمن غارت شود، 

مؤسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر در 

كرد حادثه  رساندن كاال به مقصد تأخير نمي

افتاد، يا هرگاه مورد معامله  اتفاق نمي

ثه ند آتش در حاد شده،  اي مان نابود  سوزي 

درحاليكتته متع تتد توانتتائي نجتتات آن را 

ي ست  شته ا ظي دا مه غلي كه  موقعي  ا در 

دريا را فراگرفته، در اثر توقف ناشيانة 

خورده و  سنگ ا  ته  به تخ شتي  خدا، ك نا

محمولة آن به دريا ريخته باشد، در اين 
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اگر تقصير . موارد نيز متع د مسئول است

مورد  شيدن  يرون ك يا ب يق  فاي حر در اط

معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله 

ز اگر با مه غليظ تقصير شد و ني تلف نمي

مي ثه روي ن بود، حاد خدا ن .داد نا
45
در  

اگر مستأجر كشتي : اند حقوق انگليس گفته

گي  قه جن به منط شتي را  كه ك هد  ستور د د

يف  شتي توق جه، ك ند و در نتي هدايت كن

توانتتد بتته نظريتتة فراستريشتتن  شتتود، نمي

استناد كند و بطور كلي اگر تقصير متع د 

باشتتد، قاعتتدة  موجتتب بتتروز حادثتته شتتده

.فراستريشن قابل اعمال نيست
46
 

اينكتته حادثتته ناشتتي از تقصتتير يتتا 

مال آن ا  گوي اع كه متع د جواب صي  اشخا

قي نمي ماژور تل فورس  ست،  ظاهرًا  ا شود، 

.  مورد اتفاق نظر همة نظام اي حقوقي است

در گزارش دبيرخانة سازمان ملل متحد هم 

ضمن بحث از ايكه بايد رابطه سببيت بين 

جراي تع د حا عدم ا ماژور و  فورس  ثة  د

شاره  ته ا ين نك به ا شد،  شته با جود دا و

.رفته است
47
كه تقصير   در واقع در آنجا 

                                                           

 . 213، ص 21ش : كاربنيه، كتاب مذكور  .11

و نيز رجوع شود به . 318ص : تريتل، كتاب مذكور .11

 .21ت21ت11ص  Van Ommeslaghe مقالة
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متع د ت هرچند با واسطه ت پديدآوردندة 

سب و  جراي تع د منت عدم ا شد،  ثه با حاد

مربو  به او است نه به يك علت خارجي، و 

تواند  از اين رو متع د، مسئول است و نمي

خودج ت  سئوليت  فع م قاهره  به ر قوة 

 . استناد كند

جا  كر آن در اين كه ذ گري  تة دي نك

رسد آن است كه از نظر  مناسب به نظر مي

آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور برع ده 

متع د است؛ يعني متع د بايد ثابت كند 

كه يك علت خارجي كه به او مربو  نيست، 

 222مادة )باعث عدم اجراي تع د شده است 

يران مدني ا گر (قانون  ير دي به تعب ، و 

اي  بواسطه حادثه»اگر متع د ثابت كند كه 

« كه دفع آن خارج از حيطة اقتدار او است

سته  يد، »نتوان خود برآ از ع دة تع د 

بود هد  سارت نخوا يه خ به تأد كوم  « مح

از نظتر (. قانون مدني ايتران 221ماده )

آئتتين دادرستتي، قتتوه قتتاهره بعنتتوان 

«دفاع»
48
«ايراد» يا 

حتتي . شود مطرح مي  49

 11ديتتوان دائمتتي داوري در رأي متتور  

راجتتع بتته پرونتتدة غرامتتت  1112نتتوامبر 

                                                           

48. defense.  

49. exception.  
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كه  ست  كرده ا عالم  سيه ا فورس »رو يراد  ا

الملتتل  ممكتتن استتت در حقتتوق بين« متتاژور

گردد طرح  مومي م .ع
50
فزودن   فاع»ا يا « د

يراد» حاكي از « ا ماژور  فورس  مات  به كل

مدعي ع قط  كه ف ست  ين ا فع ا براي ر يه  ل

خود مي سئوليت از  ستناد  م به آن ا ند  توا

بار  كه  ست  شك ني صورت،  ين  ند و در ا ك

 . دليل بر دوش او خواهد بود

 

آثار فورس ماژور. ب
51

 

سب  ست برح كن ا ماژور مم فورس  ثر  ا

يا  قرارداد  حالل  سقو  تع د و ان مورد، 

 . تعليق آن باشد

 

 سقوط تعهد و انحالل قرارداد. اول

صورتي كان  در  عدم ام ماژور  فورس  كه 

شته  پي دا قرارداد را در  جراي  مي ا دائ

باشد، موجب انحالل قرارداد و سقو  تع د 

در اين صورت فورس ماژور موجب . خواهد شد

سئوليت  يت او از م ئت متع د و معاف برا

تواند بعلت عدم اجراي  و متع دله نمي تاس

 1111متادة )قرارداد، مطالبة خسارت كند 

                                                           

 . 81و  82، ص 1و  1ش : گزارش دبيرخانة سازمان ملل.10

51. MAZEAUD, op. cit. nos 578 et s, WEILL, op. cit. no. 414.  
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قتانون  221فرانسته و متاده  قانون مدني

مع ذا در موارد ذيل فورس (. مدني ايران

 : ماژور موجب برائت متع د نخواهد بود

 

1 . 

در متتواردي كتته متع تتد بتته موجتتب 

قاهره را  قوة  شي از  طرات نا قرارداد خ

پذيرفتتته و بعبتتارت ديگتتر در قتترارداد 

تي در صورت  شد كه متع د ح تصريح شده با

سئول  قاهره، م قوه  قق  ستتح طور . ا همين

صورتي ست در  سئوليت را  ا ين م قانون ا كه 

 . مقرر داشته است

1 . 

ثة  بروز حاد بل از  كه ق مواردي  در 

فورس ماژور، موعد ايفاي تع د فرا رسيده 

و متع دلتته اجتتراي آن را مطالبتته كتترده 

اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب . باشد

قانون مدني  1372و مادة  1131مادة  2بند 

ش قرر  به م يران  قوق ا لي در ح ست؛ و ده ا

رسد كه مطالبه در اين خصوص شر   نظر مي

ست و همين فرا  ني فاي تع د  مان اي كه ز

رسيد، متع د مكلف به اجراي تع د است و 

سپس  ند و  قدام نك صوص ا ين خ گر در ا ا

يرممكن  قاهره غ قوه  لت  جراي تع د بع ا
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ست مگر اينكه تعيين زمان  شود، مسئول ا

ختيار متع دله باشد كه اجراي تع د در ا

بود  هد  به الزم خوا صورت، مطال ين  در ا

قتتانون متتدني  228مستتتنبط از متتادة )

در حقوق انگليس هم ظاهرًا همين (. ايران

. راه حل پذيرفته شده است
52
  

 

1 . 

ئي  جرا جز كان ا عدم ام كه  موردي  در 

است و فقط شامل بعضي از تع دات ناشي از 

ائت متع د در اين صورت، بر. قرارداد است

نيز جزئي خواهد بود و نسبت به تع داتي 

كه ايفاي آن امكان دارد، مسئوليت باقي 

ست سي و . ا يد برر مورد با ين  ته در ا الب

روشن كرد كه آيا تع داتي كه هنوز قابل 

اجتترا استتت داراي فايتتدة كتتافي بتتراي 

متع دله هست و آيا اراده طرفين بر بقاي 

خير؟ در قرارداد بطور جزئي بوده است يا 

كه تع دات مزبور فايده كافي براي  صورتي

متع دله نداشته يا برحسب ارادة طرفين، 

يه كل تجز يك  شد،   قرارداد  پذير با نا

مة تع دات  حل و ه لي من طور ك قرارداد ب

 . ناشي از آن ساقط خواهد شد

                                                           

52. DAVID (R.) Les contrats en droit anglais, no 382.  
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1 . 

لل  كي ازع قاهره ي قوه  صورتيكه  در 

لت  نه ع شد  سارت با جراي تع د و خ عدم ا

ن، و تقصتتير متع تتد هتتم يكتتي از تامتته آ

ضايي  ية ق شد، رو سارت با لل خ سباب و ع ا

به  سئوليت را  ئي از م يت جز سه معاف فران

قاهره مي قوه  لت  سبت دخا به . پذيرد ن

ماژور  فورس  كه  گامي  گر، هن بارت دي ع

دخالت جزئي در ورود خسارت داشته و جزو 

علت باشد، از ميزان غرامت كاسته خواهد 

.شد
53
 

 

1. 

كه فتتورس متتاژور ناشتتي از در صتتورتي

متع د باشد، مانند مورد غارت كاال  يرتقص

سيلة  يا بو طار،  تأخير ق ثر  بر ا شمن  د

هدايت كشتي به منطقة جنگي و تصرف آن از 

سوي نيروهاي متخاصم، يا تأخير در تحول 

كتتاال و مواجتته شتتدن بتتا منتتع قتتانوني، 

باقي مي سئوليت  ند م .ما
54
بات   ته اث الب

بب فورس ماژور بوده اينكه تقصير متع د س

                                                           

53. MARTY (G.) – RAYNUD (P.) Droit civil, T.II, I er vol. Obligations, Paris 1962, no 492, p. 

536; WEIL, OP. cit, no 441.  

54. CORBIN on Contract, vol. 6, §1352; VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 19.  
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ست برع دة متعدٌ  ستا يان . له ا لس اع مج

انگليس در رأي صادر در يك پرونده
بته   55

.بدين نكته تصريح كرده است 1111سال 
56 

لزم  يا م هاي دو تع دي  در قرارداد

طرفين
كه در آن ا تع د يتك طترف علتت   57

تع د طرف ديگر است، هرگاه تع د يك طرف 

شود،  ساقط  ماژور  فورس  لت  طرف بع تع د 

هد  حل خوا قرارداد من ساقط و  يز  گر ن دي

همبستتتگي تع تتدات در قراردادهتتاي . شتتد

ست جه ا ين نتي ستلزم ا قاي . مذكور، م ب

طرفين با وجود سقو  تع د  تع د يكي از 

ديگر بعلت فورس متاژور، بتا ماهيتت  طرف

اينگونه قردادها و ارادة طرفين مباينت 

. وجتته قابتتل دفتتاع نيستتت دارد و بتته هيچ

ته پس از انحالل قرارداد در صورتيكه الب

يك طرف پرداخت ائي بيش از آنچه دريافت 

كتتترده انجتتتام داده باشتتتد، چنانكتتته 

كه در ازاي آن  پيش شده  جام  تي ان پرداخ

صل  ساس ا ست، برا يده ا يل نگرد كاالئي تحو

.استفادة بالج ت، قابل استرداد است
58
 

                                                           

55. Joseph Constantine S. S. Lines Ltd v. Imperial Smelting Corporation. 

56. DAVID, op. cit, no 412, p. 400.  

  .Ripert – Boulanger, Droit civil, T. II. No 815 :و نيز رجوع شود به

57. Synallgmatique. 
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 تعليق قرارداد. دوم

ثه بروز حاد گاه  جب هر كه مو عدم  اي 

امكان اجراي تع د شده موقت باشد، فورس 

ماژور موجب تعليق قرارداد است و پس از 

باز  خود را  ثر  قرارداد ا مانع،  فع  ر

يابد مشرو  بر اينكه اجراي آن، فايدة  مي

ختتود را حفتتظ كتترده و منطبتتق بتتا ارادة 

شد عد از . طرفين با يا ب كه آ شخيص اين ت

 انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايدة ختود

حفظ كرده و اجراي آن با اردة طرفين  ار

سازگار است يا خير، با دادگاه است و در 

يت  صورتي كه ماه هد  شخيص د گاه ت كه داد

جراي آن  شده و ا گون  لي دگر قرارداد بك

برخالف ارادة مشترك طرفين در زمان وقوع 

هد داد حالل آن خوا به ان كم  ست، ح قد ا .  ع

معمتتوالً در متتورد قراردادهتتائي كتته جنتتا 

ين ا ست، ا كرده ا لق  جراي آن ا را مع

پيش مي سئله  ند  م يد ببي گاه با يد و داد آ

آيا بعد از جنا قرارداد، فايدة خود را 

حفظ كرده است يا خير؟
59
  

                                                           

، 2ج : ت مارتي ورنو، حقوق مدني 11ص : همان مقاله .11

 . 111ت ويل، كتاب مذكور؛ ش  111، ش 1بخش 
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بتته هتتر تقتتدير، در صتتورت تعليتتق 

ماژور، متع د  فورس  لت  به ع قرارداد 

يا  جرا  عدم ا شي از  سارات نا سئول خ م

ود؛ مدت تعليق نخواهد ب تأخير دراجرا در

االت چنانكه ديوان داوري ايران ت اي

مرداد  1مور  21ت11ت2متحده در رأي شماره 

بطتور كلتي . بدان تصريح كرده استت 1382

ثار فورس كي از آ عدم  ي ئت و  ماژور برا

مسئولت متع د است و در آنجا كه قرارداد 

لت فورس يا در  به ع شده  جرا ن ماژور ا

ه لاجراي آن تأخيري روي داده باشد، متعدٌ 

. تواند بدين سبب مطالبة خسارت نمايد نمي


 

 

 بخش سوم

 مواردي از فورس ماژور

 

عمومي راجع به  بعد از بحث از قواعد

شرايط و آثار فورس ماژور، بجا است 

واقع مواردي از آن باختصار مورد بررسي 

انقالب، اعتصاب و منع قانوني از . شود

جمله عواملي هستند كه معمواًل در 

المللي بعنوان  اقتصادي بين قراردادهاي

                                                           

 .  مجله حاضر 31-37رجوع شود به ص. 
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شوند و بحث از آن ا  ماژور ذكر مي  فورس

 . نمايد در اينجا مناسب مي

 

 انقالب و شورشهاي مردمي. الف

دولت ا و آراي قضائي  در عمل

المللي، بارها انقالب بعنوان فورس  بين

ماژور معرفي شده و عدم مسئوليت دولت 

نسبت به خسارات وارده به بيگانگان در 

هاي مردمي، ادعا  ريان انقالب ا و شورشج

در گزارش دبيرخانة . يا پذيرفته شده است

سازمان ملل راجع به قوة قاهره، در فصل 

مل دولت ا بدانگونه كه در مكاتبات و ع»

اوراق رسمي راجع به موراد خاص منعكس 

جنگ اي »، بخشي تحت عنوان «شده است

داخلي، انقالب ا، آشوب ا، شورش ا، 

در . شود ديده مي« اي مردمي و غيرهخشونت 

اين بخش به مكاتبات و اسناد متعددي از 

دولت ا اشاره رفته است كه در آن ا و 

شورش اي مردمي بعنوان قوه قاهره ج ت 

رفع مسئوليت دولت نسبت به خسارات وارده 

به جان يا مال بيگانگان در جريان 

انقالب ا و شورش اي مذكور، اعالم شده 

 . است
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ز در همان گزارش، در فصل و ني

، از آراي «المللي تصميمات قضائي بين»

هاي داوري و  متعدد صادر از دادگاه

كميسيون اي مختلط سخن به ميان آمده كه 

برخي از آن ا مربو  به مسئله مورد بحث 

و مبتني بر عدم مسئوليت دولت نسبت به 

خسارات ناشي از انقالب ا و شورش اي 

گزارش مذكور متضمن  متأسفانه. مردمي است

گيري جامعي از آراي  تحليل يا نتيجه

المللي نيست و فقط به شرح مختصري  بين

دربارة آرا و نقل بخشي از آن ا اكتفا 

 . كرده است

مسئوليت دولت »پروفسور روسو در فصل 

، ضمن بحث از قواعد «در مورد جنا داخلي

الملل، در اين زمينه  عمومي حقوق بين

  :گويد چنين مي

در اينجا جز تنظيم راه حل اي 

المللي كاري  برآمده از آراي قضائي بين

دو رأي اساسي در اين باب . توان كرد نمي

 1121رأي داوري مور  اول مه : وجود دارد

صادر  1123مه  21براساس قرارداد داوري 

بوسيله پرفسور ماكس هابر
60

در پروندة  

مطالبات بريتانيائي ا براي خسارات وارد 

                                                           

60. Max Huber.  



   118 سومشمارة / مجلة حقوقي 

تباع انگليسي در منطقه اسپانيائي به ا

 11و رأي مور   (R.S.A.vol. II, pp. 615-742)مراكش 

صادر در دعوي جورج پينسون 1121اكتبر 
61
 

بوسيلة پروفسور ويرژيل
62

رئيس كميسيون  

دعاوي فرانسه ت مكزيك متشكل بموجب 

.1121سپتامبر  21ع دنامه 
63
 

(ibid., Vol. V. pp. 327-454 et R.G.D.I.P., 1932, pp. 230,260,391-436,540-564 

et 649-704).  

المللي و  سپس مؤلف به استناد آراي بين

ي مذكور، سه نوع خسارت ناشي أبويژه دو ر

از جنا داخلي و انقالب را تفكيك و 

قواعدي براي آن ا به شرح زير ذكر 

 : كند مي

 

 خود نبرداز خسارات ناشي . 1

ر المللي د بطوركلي روية قضائي بين

اينجا عدم مسئوليت دولت را با اجراي 

پذيرد و  قواعد حقوق جنا از باب قياس مي

يا حالت  آن را با نظرية فورس ماژور

.كند اضطرار توجيه مي
64

  

                                                           

61. Georges Pinston. 

62. Max Huber. 

63. Georges Pinston.  

براي بحث تفصيلي از اثر . 17ش : روسو، كتاب ياد شده .11

  :المللي رجوع شود به جنا بر قراردادهاي بين
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 خسارات ناشي از اقدامات مقامات دولتي . 1

به گفتة روسو، اقدامات مقامات 

دولتي در موارد خاص عليه خارجيان در 

براي تكاليف و  ركه ازحدود مقر صورتي

تحميالت بدون غرامت تجاوز كند، موجب 

و نيز قصور و عدم . مسئوليت دولت است

مراقبت دولت در جلوگيري از اعمال 

آور يا تعقيب مقصران موجب مسئوليت  زيان

از جمله اعمالي كه بموجب . آن خواهد بود

رويه قضايي مسئوليت دولت را باعث 

ظامي و شود، ويراني اي بدون ضرورت ن مي

.تاراج اموال بيگانگان است
65 

 

 خسارات ناشي از اقدامات شورشيان. 1

المللي  در اين خصوص، رويه قضائي بين

شده و  يروز ن يان پ كه انقالب موردي  بين 

فرق  شند،  شده با يروز  نان پ كه آ موردي 

 . گذارد مي

شيان  يا شور يان  كه انقالب موردي  در 

مال  سئول اع لت م شند، دو شده با يروز ن پ

ن بودآ هد  .ان نخوا
66
كه   ضي  لي در فر و

                                                           

 . 11ش : همان مأخذ .11

  . 13ش : همان مأخذ .11
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ب شده و  يروز  يان پ مانقالب سيده ه حكو ت ر

ضائي بين ية ق شند، رو لت را  با لي دو المل

نان مي مال آ سئول اع سد م قاد . شنا به اعت

قوق  كه در ح ست  لي ا ين، راه ح سو ا رو

الملل جا افتاده است استداللي كه در  بين

باره مي ين  يان  ا كه انقالب ست  ند آن ا كن

يروز شان مظ ر ارادة  پ حاظ پيروزي به ل

آيند و در  ملت از آغاز مبارزه بشمار مي

واقع عمل انقالبي آنان در گذشته تنفيذ و 

.شود بعنوان عمل دولت تلقي مي
67
 

مع ذا بايد يادآور باشد كه مسئوليت 

يان  مال انقالب بال اع لت در ق به دو سبت  ن

حدي است كه اين اعمال از  بيگانگان تا 

قوق بين ظر ح شد ن شروع با لل نام از . الم

آنجا كه آثار پيروزي انقالبيان عطف به 

ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظ ر 

اراده ملتتي و داراي اختيتتارات و قتتدرت 

قي مي تي تل يز  دول نان ن سئوليت آ شوند، م

بايد درحد مسئوليت دولت باشد نه بيشتر 

بنابراين انقالبيان نبايد مسئول . از آن

د كه براي رسيدن به هدف اي اعمالي باشن

ير  به تعب شد و  شته با ضرورت دا قالب  ان

اينگونه  . ديگر اجتناب ناپذير بوده است

                                                           

  . 11همان مأخذ، ش  .11
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المللي محسوب  اعمال كه نق  يك تع د بين

شود، درواقع از مصاديق فورس ماژور و  نمي

 . موجب برائت است

طرح مقررات راجع به مسئوليت  11مادة 

بتته  1117المللتتي دولتتت كتته در ستتال  بين

صويب  سيونت قوق بين كمي سيده  ح لل ر الم

كه  عالم اين با ا ست،  ضت »ا يك ن  مل  ع

انقالبتتي كتته حكومتتت جديتتدي را در كشتتور 

دهتتد، بعنتتوان عمتتل آن دولتتت  تشتتكيل مي

ه ك، اشاره مي كند به اين«شود شناخته مي

سئوليت  حد م بي در  ضت انقال سئوليت ن  م

دولت است؛ يعني اعمال انقالبيان تا حدي 

كه از  ست  بي ا لت انقال سئوليت دو جب م مو

الملل نامشروع و نق  تع د  نظر حقوق بين

 . المللي دولت محسوب گردد بين

 : گويد در اين باب مي« برانلي»

ترك  يا  عل  سئول ف ند م شيان پيروزم شور

ني نيروهتتاي ختتود در فعل تتاي غيرقتتانو

.باشند جريان مبارزه مي
68 

 

در رأي پينستتون هتتم بتتا استتتعمال 

«اعمال غيرقانوني»
بدين نكتته اشتاره   69

  :شده است

                                                           

68. BROWNLIE (I.) Principles of Public International Law, 3d ed., Oxford 1972, p. 454.  
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يك  مايش  تة آز كه از بو تي  مًا دول عمو

سئول  ست، م مده ا يرون آ بي ب نبش انقال ج

اعمتتال حقتتوقي و اعمتتال غيرقتتانوني 

به  نبش  كه آن ج ست مگراين يان ني انقالب

 . ي ن ائي رسيده باشدپيروز

 

به هرحال قاعده كلي در اين باب اين 

استتت كتته يتتك دولتتت، مستتئول جنبشتت ا و 

هاي انقالبي كه از كنترلش خارج است،  شورش

باشد نمي
70
و عدول از آن، استثنا بر اصل  

است كه بر طبق اصول حقوقي بايد مبتني 

 . بر دليل موجه و محدود باشد

مسئول بنابراين دولت انقالب ايران 

هاي مردمي  اعمالي كه در جريان و شورش

روي داده و آن اعمال غيرقابل اجتناب و 

در اين . باشد الزمة انقالب بوده است، نمي

باب نه تن ا به نظرية فورس ماژور بلكه 

در دعاوي بين ايران و امريكا، به عبارت 

و ( الجزاير)بيانية اصول كلي  11بند 

بيانية حل و فصل 2مادة 
71

توان  مي نيز 

                                                                                                                             

69. actes illégux.  

در   The Sambiaggionرجوع شود به رأي صادره در پروندة  .10

، گزارش 1173كميسيون مختلط ايتاليا ت ونزوئال به تاريخ 

  .381تا  388ش : دبيرخانة سازمان ملل

توسط  3بمح   صدور گواهي مذكور در بند . 11[ بند]  .11

الجزاير، اياالت متحده فورًا تمام دعاوي كه در حال دولت 
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المللي مطرح  حاضر عليه ايران در ديوان دادگستري بين

است پس خواهد گرفت و از آن ببعد نيز از اقامة دعوي در 

مورد هرگونه ادعاي حال يا آينده توسط اياالت متحده و 

يا اتباع اياالت متحده عليه ايران ناشي از حوادث قبل 

  :تاريخ اين بيانيه، در رابطه بااز 

 13نفر اتباع اياالت متحده در  12عمل دستگيري ( الف)

( ج)توقيف دستگيرشدگان، ( ب)، (1121نوامبر  1) 1311آبان 

خسارات وارده به اموال اياالت متحده و يا اموال اتباع 

اياالت متحده در داخل محوطة سفارت امريكا در تاريخ بعد 

صدمات وارده به ( د)و ( 1121نوامبر  3) 1311آبان  12از 

اتباع اياالت متحده، و يا اموال آن ا در نتيجة جنبش اي 

مردمي در جريان انقالب اسالمي ايران كه ناشي از عمل 

اياالت . دولت ايران نبوده است، جلوگيري خواهد نمود

متحده همچنين مانع از اقامة دعوي عليه ايران در 

ط اشخاص غيرامريكايي دربارة دادگاه اي امريكا توس

ادعاهاي حال و يا آيندة ناشي از حوادث ذكر شده در اين 

 .  بند خواهد گرديد

 : بيانية حل و فصل 2مادة 

هيئت رسيدگي به دعاوي )بدين وسيله يك هيئت داوري 

بمنظور اتخاذ تصميم دربارة ( ايران و اياالت متحده

و ادعاهاي ادعاهاي اتباع اياالت متحده عليه ايران 

اتباع ايران عليه اياالت متحده و هرگونه ادعاي متقابل 

آمدي كه مبناي  ناشي از قرارداد فيمابين، معامله يا پيش

كه  گردد، در صورتي ادعاي آن تبعه باشد، تشكيل مي

اينگونه ادعاها و ادعاهاي متقابل در تاريخ اين بيانيه 

شده يا پابرجا بوده، اعم از اينكه در دادگاهي مطرح 

شامل )مطرح نشده باشد، و ناشي از ديون، قراردادها 

، ضبط اموال و يا (اعتبارات اسنادي يا ضمانت اي بانكي

موارد . هر اقدام ديگري كه مؤثر در حقوق مالكيت باشد

ژانويه  11) 1311ماه  دي 21بيانية مور   11مندرج در بند 

ياالت دولت الجزاير و ادعاهاي ناشي از اقدامات ا( 1111

متحده در قبال موارد مذكور در آن بند، همچنين ادعاهاي 

ناشي از قراردادهاي تع دآور فيمابين كه در آن 

قراردادها مشخصًا رسيدگي به دعاوي مربوطه در صالحيت 

هاي صالحة ايران، باتوجه به نظر مجلس  انحصاري دادگاه

 .  شوراي اسالمي ايران باشد، از اين امر مستثني هستند
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در واقع علت استثناي دعاوي . استناد كرد

هاي مردمي  و خارج  از انقالب و شورش ناشي

كردن آن ا از صالحيت ديوان داوري همين 

است كه دولت اصواًل مسئول اين اعمال 

 صراحت بهالمللي  در آراي متعدد بين. نيست

اعالم شده است كه دولت مسئول اعمالي كه 

 . اشد، نيستب خارج از كنترلش مي

ديوان داوري دعاوي ايران ت اياالت 

متحده نيز در قرارداد اعدادي شمارة 

ب من  21مور  ( 21پروندة شمارة ) 32ت21ت1

بعد از اشاره به اعتصاب، تعطيل  1382

كار، اختالف، تغيير نظام اقتصادي و 

سياسي و باالخره انقالب در ايران، چنين 

  :گويد مي

چنين انقالب  الملل از نظر حقوق بين

گذاران  استحقاق جبران خسارت به سرمايه

بنابراين با در نظر گرفتن . دهد نمي

كه خواهان ا  1117حوادث قبل از ژانوية  

                                                                                                                             

هيئت داوري همچنين دربارة ادعاهاي رسمي اياالت متحده . 2

و ايران عليه يكديگر ناشي از قراردادهاي فيمابين 

درخصوص خريد و فروش اجناس و خدمات، صالحيت داوري خواهد 

  .داشت

دي  21بيانيه مور   12و  18همان گونه كه در بندهاي . 3

است،  دولت الجزاير مذكور( 1111ژانويه  11) 1311ماه 

هيئت داوري صالحيت رسيدگي به هرگونه اختالف مربو  به 

تفسير يا اجراي هريك از موارد مندرج در آن بيانيه را 

 .خواهد داشت
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يك   كنند، ديوان داوري هيچ به آن اشاره مي

از آن حوادث را منفرد و يا در مجموع به 

مثابة گرفتن حقوق قراردادي و س ام 

.شناسد خواهان ا نمي
72
 

ر واقع داوري در اين عبارت، بدون د

ماژور ببرد، حوادث  اينكه نامي از فورس

مذكور و وجود شرايط انقالب را موجب تحقق 

فورس ماژور و در نتيجه عدم مسئوليت 

كند، و ضمنًا اظ ارنظر  ايران تلقي مي

نمايد كه اين شرايط تا آخر ژانوية  مي

رأي . باقي بوده است( 1311ب من  11) 1117

ماژور را  ر از همين ديوان شرايط فورسديگ

باقي شناخته است  1121تا اواسط تابستان 

مور   31ت  11ت 2قرار اعدادي شمارة )

اندكي بعد در مورد اين قرار (. 1/1/82

 . شود بحث مي

اين نكته نيز قابل توجه است كه عدم 

الملل، هميشه  تقصير دولت در حقوق بين

ادعا بنابراين طرفي كه . است ضمفرو

كند دولت در انجام وظايف خودكوتاهي  مي

كرده و مراقبت الزم را ج ت جلوگيري از 

زيان بكار نبرده است، بايد آنرا اثبات 

صادره از  1173در رأي مور  . كند

                                                           

 . 17و  11ص : متن فارسي قرار  .11
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كميسيون مختلط هند ت ونزوئال در پروندة 

«بن بليستا»
كه در گزارش دبيرخانة   73

 شماره)سازمان ملل در مورد فورس ماژور 

آمده نيز اين قاعده بصراحت ( گزارش 321

 . اعالم گرديده است

معافيت از مسئوليت بعلت جنا يا 

اي  انقالب در حقوق داخلي نيز در پاره

در حقوق فرانسه . موارد پذيرفته شده است

بموجب آراي قضائي، صرف حالت جنا، فورس 

ماژور تلقي نشده ولي عمليات جنگي در 

ي قرارداد را كه عدم امكان اجرا صورتي

سبب شده باشد فورس ماژور بشمار آمده 

است مانند موردي كه عمليات جنگي موجب 

ترك اجباري محل به  قطع ارتباطات يا

دستور مقامات نظامي و در نتيجه عدم 

. امكان اجراي قرارداد شده باشد
74

 

در حقوق امريكا نيز معافيت متع د 

از مسئوليت در صورت عدم امكان اجراي 

اد بعلت جنا يا انقالب، در برخي از قرارد

.آرا مورد قبول واقع شده است
75

حتي  

ي صادر از دادگاه نيويورك، أبموجب يك ر

شرايط ناشي از انقالب ممكن است متع د »

                                                           

73. The Benbelista.  

 . 211، ص 21كارنيه، كتاب مذكور ش  .11

75. CORBIN on Contracts, T. 6.§§1343-1344.  
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كه چنين  را در اجراي قرارداد در صورتي

شرايطي را در نظر نداشته باشند،  تغيير

.«معاف كند
رسد كه اين  نظر مي ليكن به  76

عده بيشتر مربو  به تغيير اوضاع و قا

احوال است تا فورس ماژور و در آن فرض، 

كه اجراي قرارداد غيرممكن  حتي هنگامي

نشده باشد، سقو  تع د و برائت متع د با 

حدود و قيودي براساس نظرية فراستريشن 

به هرحال مسئله تغيير . پذيرفته شده است

اوضاع و احوال نياز به مطالعة 

ي دارد و بحث از آن در اين ا جداگانه

 . مورد نظر نيست لهمقا

 

 

 

 اعتصاب. ب

بموجب آراي قضائي، در حقوق فرانسه 

اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده 

تا حدي عموميت   است مشرو  براينكه اوالً 

باشد؛ داشته
77

بيني  ثانيًا ناگ اني و پيش  

                                                           

76.  “Condition created by revolution may be such as to excuse performance of a contract not 

contemplating such changed conditions”. N.Y. – Sokolloff v. National City Bank of New York. 

164 N.E. 745. 250 N.Y.69 (cf Corpous Juris Secumdun, T.17A §§ 464, no 36, p. 621).  

اعتصاب گروهي از كاركنان يا بعضي از موسسات  .11

كنند، فورس ماژور بشمار  اقتصادي كه در يك رشته كار مي
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نشده باشد؛ ثالثًا ناشي از تقصير صاحب 

گيري كارفرما  مثاًل اگر سخت. اشدمؤسسه نب

آوردندة اعتصاب   نسبت به كارگران پديد

باشد، يا كارفرما بتواند با دادن 

امتيازات معقول آنان را از اعتصاب باز 

تواند به قوة قاهره استناد  دارد، نمي

.كند
78
 

گويند  در حقوق امريكا معمواًل مي

اعتصاب موجب معذوريت و معافيت از 

.مسئوليت نيست
رسد كه  نظر مي ليكن به  79

مقصود اعتصابي است كه عموميت نداشته و 

اجراي قرارداد با وجود آن اعتصاب ممكن 

باشد، و به تعبير ديگر، منظور اعتصابي 

است كه عدم امكان شخصي
80

ايجاد كند نه  

.عدم امكان نوعي
باره  در اين «كوربين»  81

 : گويد مي

اگر كارگران اعتصاب كنند، كارفرما 

ايد اشخاص ديگري را فراهم آورد، يا ب

ابگران، آنان تبرآوردن درخواست اي اعتص

 (. 137، ش 8ج )د ترا به كار بازگردان

                                                                                                                             

صورت، متع د بايد كاالي موضوع  اينآيد؛ زيرا در  نمي

 . معامله را از مؤسسه ديگر ت يه كند

 . 211، ص 21ش : كاربنيه، كتاب مذكور  .18

79. C.J.S.T. 17 A §459. p. 598: §463 (I), 613y – CORBIN on Contracts, T.6, §§ 1332-1340.  

80. subjective impossibility. 

81. obnective  impossibility. 
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آيد كه  از اين عبارت بخوبي بر مي

اگر اعتصاب عموميت داشته و موجب عدم 

امكان مطلق اجراي تع د باشد، عذر موجه 

طور كه  آيد؛ همان در عدم اجرا بشمار مي

ماژور يا عدم امكان، چنين  ي فورساصول كل

 . كند اقتضا مي

توان گفت طبق قواعد  بنابراين مي

، حتي در حقوق امريكا، عمومي فورس ماژور

اعتصابات عمومي ايران در جريان انقالب 

كه اجراي قراردادها را غيرممكن كرده 

 . بود، بايد فورس ماژور تلقي شود

 1مور   21ت11ت2رأي اعدادي شمارة 

صادر از دادگاه داوري دعاوي  1382د مردا

ايران ت اياالت متحده در دعواي 

بعنوان « گولدماركتينا اينكور پوريتد»

جانشين شركت هوفمن عليه وزارت دفاع 

جم وري اسالمي ايران، وجود حالت فورس 

به علت  1121 تابستانماژور را تا اواسط 

اعتصابات، اعتشاشات و ساير كشمكش اي 

ن انقالب اسالمي بصراحت داخلي در جريا

بخشي از اين رأي كه مربو  . پذيرفته است

متن  12و  11به بحث ما است، از صفحات 

 : شود فارسي عينًا نقل مي



   110 سومشمارة / مجلة حقوقي 

وظيفة ديوان داوري اين است كه باتوجه 

به واقعيات تعيين كند كه وضعيت حقوقي 

بين طرفين ب نگام متوقف شدن و انجام 

 1121تا دسامبر . كار چه بوده است

اعتصابات، اغتشاشات و ساير كشمكش اي 

داخلي در جريان انقالب اسالمي، الاقل در 

ش رهاي بزرگ ايران، شرايط كالسيك فورس 

منظور ما . ماژور را بوجود آورده بود

از فورس ماژور عبارت از نيروهاي 

اجتماعي و اقتصادي است كه از قدرت 

كنترل دولت با اعمال مجاهدت الزم، 

بنابراين، خساراتي كه در . خارج است

ايجاد  نيروهااثر بكار افتادن اين 

شود، قابل انتساب به دولت بمنظور  مي

به . پاسخگوئي به خسارات نيست

كه بين اشخاص  ترتيب، همان طوري همين

تواند  خصوصي صادق است، يك طرف نمي

بابت خسارات ناشي از تأخير يا توقف 

ط در انجام كار ب نگام برقراري شراي

فورس ماژور، ادعائي عليه طرف ديگر 

مطرح سازد مگر اينكه وجود چنين 

شرايطي به قصور طرف خوانده قابل 

لذا در نبود دليلي ... انتساب باشد 

داير بر اينكه دولت رأسًا مسئول ادامه 
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تا تاريخ فوق ( فورس ماژور)آن شرايط 

بوده، تعليق تع دات انجام كار به 

بايد  1121ئن تاريخ پرداخت در ماه ژو

ناشي از همان شرايط فورس ماژوري تلقي 

گردد كه موجب شده نمايندگان محلي 

... ايران را ترك كنند ( هوفمن)

بنابراين، ديوان داوري چنين نتيجه مي 

كه  1121گيرد كه تا اواسط تابستان 

ادامة وجود شرايط فورس ماژور تبديل 

به فسخ قرارداد بين هوفمن و وزارت 

انجام قرارداد   بود، اساساً دفاع شده 

 .... غيرممكن شده بود 

 

شود به تعدادي از  چنانكه مالحظه مي

قواعد عمومي فورس ماژور در عبارات فوق 

 : اشارت رفته است

عبارت فورس ماژور نيروهائي است كه 

از قدرت كنترل دولت با اعمال مجاهدت »

، تعبيري است از غيرقابل «الزم خارج است

حوادثي كه فورس ماژور  اجتناب بودن

 . آيد بشمار مي

اشاره  ،«با اعمال مجاهدت الزم»جمله 

به اين است كه تقصير متع د در جلوگيري 

 . از زيان، موجب مسئوليت او خواهد بود
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عبارت خسارات ناشي از اين نيروها 

، بياني «نيست... قابل انتساب به دولت »

است از شرايط خارجي بودن حادثه فورس 

 . ماژور

... تواند بابت خسارات  يك طرف نمي»

ب نگام برقراري شرايط فورس ماژور 

، «ادعائي عليه طرف ديگر مطرح سازد

اي در بيان عدم مسئوليت متع د در  شيوه

 . تحقق فورس ماژور استصورت 

مگر اينكه وجود چنين شرايطي »عبارت 

به قصور طرف خوانده قابل انتساب باشدن، 

كه تقصير متع د  متضمن اين معني است

مانع تحقق شرايط فورس ماژورو برائت او 

 . است

ادامه وجود شرايط فورس » عبارت 

ماژور تبديل به فسخ قرارداد بين هوفمن 

، مبني بر اين «و وزارت دفاع شده بود

قاعده است كه پس از تعليق قرارداد به 

كه اجراي آن  علت فورس ماژور، در صورتي

اي براي  هبعد از مدتي، ديگر فايد

متع دله نداشته باشد و يا برخالف ارادة 

مشترك طرفين باشد، حكم به انحالل 

 . قرارداد داده خواهد شد
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 منع قانوني. ج

است بعد از عقد قرارداد در ممكن  

اثر تغيير مقررات، اجراي تع د غيرممكن 

شده و به تعبير ديگر مانع قانوني براي 

صاديق اين نيز از م. آن ايجاد شده باشد

امروزه در همة . آيد فورس ماژور بشمار مي

و يا  فورس ماژورنظام اي حقوقي در 

ن ادهاي مشابه آن، عالوه بر عدم امكان 

مادي و فيزيكي، از عدم امكان حقوقي يا 

در كتاب معروف . قانوني سخن مي گويند

Corpus Juris Secundum  تحت عنوان امكان

قانوني
82
 : چنين آمده است 

مومي اين است كه اجراي قاعدة ع

قرارداد هنگامي كه مستلزم نق  حقوق 

يا دستور يا تصويبنامة دولت است، 

بنابراين جز . تواند الزامي باشد نمي

در اوضاع و احوال غيرعادي و جز در 

مواردي كه ثابت شود خالف آن اراده شده 

قرارداد بعد از  اجراياست، هنگامي كه 

باشد، زمان انعقاد، غيرقانوني شده 

قرارداد ساقط يا خاتمه يافته تلقي 

اجراي قرارداد در چنين شرايطي . شود مي

تغيير . تجاوز به نظم عمومي است

                                                           

82. Legal Limpossibility.  
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مقررات ممكن است ناشي از قانونگذاري 

يا تصميمات اداري باشد و اين قاعده 

حتي هنگامي كه شرطي در قرارداد مبني 

بر معافيت متع د در اجرا در چنين 

االجرا  ته باشد، الزممورد وجود نداش

.است
83
 

عبارت فوق مستند به آرا صادره از 

 . هاي امريكائي است دادگاه

ور ديكي از موانع قانوني، عدم ص

پروانة صدور يا ورود كاال بموجب مقررات 

دولتي است كه از مصاديق فورس ماژور 

بشمار آمده و موجب معافيت متع د است در 

ة حقوق انگليس و امريكا براساس روي

قضائي دو استثنا براي اين قاعده ذكر 

  :شده است

اگر متع د صريحًا يا ضمنًا خطر . 1

عدم صدور پروانه را پذيرفته باشد و 

بعبارت ديگر اگر بموجب توافق صريح يا 

ضمني طرفين، مسئوليت متع د حتي در صورت 

بيني شده باشد،  منع صدور پروانه پيش

ناد تواند به فورس ماژور است متع د نمي

 . كند و مسئول است

                                                           

83.   Corpus Juris Secnudum 83. C.J.S. § 467, pp. 633-634-635.  

، 8ج  :و نيز رجوع شود به كتاب كوربين، در قراردادها

 .1313پاراگراف 
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اگر متع د اقدامات الزم ج ت . 2

تحصيل پروانه را در حد معقول انجام 

نداده و در اين باب كوتاهي كرده باشد، 

.مسئول است
84 

اين دو استثنا كه منطبق با قواعد 

عمومي فورس ماژور است، در نظام اي ديگر 

 . باشد حقوقي هم قابل قبول مي

اد، يك شركت در مواردي كه طرف قرارد

خصوصي يا شركت يا مؤسسه دولتي مستقل از 

دولت است، استناد به قوه قاهره در صورت 

تغيير مقررات و منع قانوني، امكان پذير 

تواند چنين  شركت يا مؤسسه مزبور مي. است

استدالل كند كه داراي شخصيت حقوقي مستقل 

از دولت است و تغيير مقررات كه مانع 

ت، بدون مشورت يا اجراي تع د شده اس

موافقت يا دخالت او انجام گرفته و در 

وضع مقررات جديد هيچگونه نقشي نداشته 

 . است

مجلس اعيان انگليس در يك رأي صادره 

در دعواي  1121ژوئيه  8به تاريخ 

ژارنيكوف عليه رليمپكس
نظر را  همين 85

خواندة دعوي رليمپكس، يك . پذيرفته است

                                                           

84. CORBIN, op. cit. T.6 § 1347y DAVID, Les contrats en Droit anglais, pp. 389-390. 

85. C. Czarnikow limited v.Rolipex. 
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كه بموجب مؤسسه دولتي ل ستاني بود 

قرارداد، تع د به فروش و صدور مقداري 

شكر نمود و چون به سبب دخالت دولت
و   86

منع صدور شكر نتوانست تع د خود را 

انجام دهد، خواهان عليه آن در دادگاه 

بيني شده در قرارداد، اقامة  داوري پيش

دعوي كرد و دادگاه داوري، مورد را از 

عدم موارد فورس ماژور تشخيص و حكم به 

 . مسئوليت خوانده داد

برد  خواهان به دادگاه انگليس شكايت

و در آخرين مرحله مجلس اعيان انگليس 

حكم صادر از مرجع داوري را تأييد نمود 

بدين استدالل كه براساس داليل موجود، 

ُرليمپكس يك ارگان دولت ل ستان تلقي 

شود، استقالل آن نسبت به دولت به  نمي

وانده داليلي اقامه خ)اثبات رسيده است 

كرده مبني بر اينكه با دولت تباني 

نداشته، بلكه برعكس، هنگامي كه امكان 

منع صدور شكر به اطالع مدير عامل 

ُرليمپكس  رسيده بدان اعتراض كرده و 

تصميم مزبور بدون مشورت كاركنان شركت 

اتخاذ شده است و آنان فقط پس از منع، 

                                                           

86. Government intervention.  
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ولت در و دخالت د( اند از آن آگاه شده

 . شود اين مورد فورس ماژور تلقي مي

هنگامي كه يك شركت دولتي در يك 

كشور كمونيستي مستقل از دولت تلقي شود، 

به طريق اولي، شركت اي خصوصي يا حتي 

دولتي  در كشورهاي غيركمونيستي از قبيل 

ايران نيز بايستي مستقل محسوب گردند و 

تغيير مقررات و موانع قانوني كه بدون 

شورت و دخالت آن ا از سوي دولت پديد م

آمده است، بايد موجب معافيت آن ا از 

 . مسئوليت باشد

كه دولت خود طرف  اما در صورتي

قرارداد باشد، استناد به تغيير مقررات 

اگر تغيير . بعنوان قاهره، قابل بحث است

مقررات بمنظور عدم اجراي قرارداد صورت 

ه دشوار گرفته باشد، استناد به قوه قاهر

است، زيرا بر طبق قواعد عمومي، در 

كه عدم اجراي قرارداد ناشي از  صورتي

ارادة متع د باشد، قوه قاهره مصداق 

نخواهد داشت؛ ليكن اگر تغيير مقررات و 

ايجاد موانع قانوني در راه مصالح عمومي 

و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، 

الاقل . وجه نيست استناد به قوه قاهره به
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اين راه حل با نظر بعضي از علماي حقوق 

 . موافق است

اند  بعضي از حقوقدانان پيشن اد كرده

كه اعمال دولت طرف قرارداد در موارد 

  :زير فورس ماژور تلقي شود

ت در موردي كه قانون به معني اخص 

كه بعد از عقد قرارداد به تصويب رسيده 

اجراي قرارداد را منع كرده باشد مگر 

ثابت ( متع ٌدله)ينكه طرف ديگر قرارداد ا

كند كه قانون مزبور بدين منظور وضع شده 

است كه دولت را از تع دات قراردادي خود 

بطور جزئي يا كلي معاف كند يا محتواي 

 . قرارداد را به سود دولت تغيير دهد

ت در موردي كه مانع، ناشي از اعمال 

مانند خودداري مقامات )اداري باشد 

ي از صدور پروانة واردات يا ادار

ولت طرف دمشرو  بر اينكه ( صادرات

قرارداد ثابت كند كه آن اعمال، برپاية 

مصالح عمومي و بدون ارتبا  با قرارداد 

مورد نظر يا قراردادهائي از آن نوع 

.انجام گرفته است
87
  

                                                           

87. BOCKSTIEGEL, “Specific of international arbitration between states and private 

enterpriss” 6th International Congress, 1975, New Delhi. 

 (.11، ص Van Ommeslaghe نقل از مقاله)
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توجه به مطالب فوق، هرگاه عدم  با

اجراي قرارداد از سوي طرف قرارداد، 

از سياسي كلي دولت متبوع او مبني  ناشي

بر اجازه ندادن به پيمانكاران خارجي 

ج ت انجام خدمات در آن كشور باشد، 

 . توان به فورس ماژور استناد كرد مي

 

 

 

 بخش چ ارم

فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني 

المللي بين
88
 

 

در اينجتتا نخستتت از تعريتتف و ذكتتر 

متتوارد فتتورس متتاژور در قراردادهتتاي 

گاني بين سخن مي  بازر لي  سپس  المل گوئيم؛ 

كه در  نه  ماژور را بدانگو فورس  ثار  آ

شده پيش ياد  هاي  ني مي قرارداد شود،  بي

 . نمائيم ميبررسي 

 

                                                           

براي بحث كلي راجع به فورس ماژور در قراردادهاي .88

  :المللي، به منابع زير رجوع شود بازرگاني بين

G.R. DELAUME, Excuse for Non-Performance and Force Majeure in Economic Development 

Agreements, Columbia Journal of Transnational Law, vol.10, No.1, 1971, pp.243., Le contrat 

économique Travaux des Vlles Journées d’études juridiques jean Dabin, 1es 22-23 Novembre 

1973 d. Bruxelles – paris 1975, p. 135 et s., 200 et s.; VAN OMMESLGHE, op. cit, Rerue de 

Droit international de Droit comparé, T. LVII-1980, P.7 ET S.   
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در  تعريففف و مففوارد فففورس مففاژور. الففف

 المللي   قراردادهاي بازرگاني بين

در اغلتتتب قرادادهتتتاي بازرگتتتاني 

ولت المللي اعم از اينكه يك طرف آن د بين

يده  ماژور د فورس  شر   نه،  يا  شد  با

عبتتارت شتتر  فتتورس متتاژور در . شتتود مي

اي  دوازده نمونه. قراردادها متفاوت است

سات  يران و مؤس بين ا هاي  كه از قرارداد

ايراني و شركت اي امريكائي مورد بررسي 

ين شدند، ا قع  به  وا فاوت را  ختالف و ت ا

در برختتتي از . دهنتتتد ختتتوبي نشتتتان مي

مزبور فورس ماژور با عبارت قراردادهاي 

شده  صاء  موارد آن اح سپس  يف و  لي تعر ك

ست صريح مي. ا ين  گاهي ت كر ا كه ذ ند  كن

در . موارد حصري نيست، بلكه تمثيلي است

فورس  يف  بدون تعر ها  ضي از قرارداد بع

متتاژور، بتته ذكتتر متتواردي از آن اكتفتتا 

اي از قراردادها فقط به  در پاره. شود مي

نوان ماژور بع جراي  فورس  عدم ا عذر در 

شاره كرده كه آن  قرارداد ا بدون اين ند  ا

.  را تعريف يا مواردي از آن را ذكر كنند

در برخي از قراردادها قيد شده كه مقصود 

از قتتوة قتتاهره همتتان استتت كتته در عتترف 

ست بين شده ا يف  لل تعر ين . الم ته ا الب
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المللي  عبارت مب م است، زيرا در عرف بين

آيد ت  پيشين بر مي ت چنانكه از توضيحات

ماژور  فورس  براي  قي  ضوابط دقي يف و  تعر

وجود ندارد و تفاوت بين نظام اي حقوقي 

ها و آراي بين ين  و قرارداد لي در ا المل

بتتاب، بتتدان حتتد استتت كتته وجتتود عتترف 

المللي در اين زمينه مشكوك است؛ فقط  بين

خي از  تة بر به گف تي  هاي نف در قرارداد

لي وجود داشته المل مؤلفان شايد عرف بين

شد .با
89
گاني   هاي بازر لب قرارداد در اغ

لت از  لت دو صاب و دخا قالب، اعت شورش، ان

ست، و  مده ا شمار آ ماژور ب فورس  موارد 

شود به  نيز در اكثر قراردادها اشاره مي

اي ختتارج از  اينكتته فتتورس متتاژور حادثتته

كه  ست  قول متع د ا ترل مع يا كن ترل  كن

 . ازدس اجراي قرارداد را غيرممكن مي

از آنجتتا كتته شتتر  فتتورس متتاژور در 

بيني  قراردادها همة مسائل مربو  را پيش

ست،  نمي خالي از اب ام ني لب  ند و اغ ك

يا داوران  ضات  براي ق شكاالتي  موالً ا مع

.آورد پديد مي
90
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اي  در اغلب قراردادها مف وم و نظريه

كتته طتترفين قتترارداد از فتتورس متتاژور 

نيست آيا  معلوم. اند، روشن نيست پذيرفته

قع  بول وا مورد ق سماژور  ضيق فور مف وم م

آيا عدم امكان . شده يا مف وم موسع آن

آيد يا خير؟  شخصي، فورس ماژور بشمار مي

بل پيش يا قا شر   آ ثه،  بودن حاد ني ن بي

فورس ماژور تلقي شده است يا نه؟ البته 

صريح  شر  ت بدين  ها  خي از قرارداد در بر

شده است،
91
دها چنين ولي در اغلب قراردا 

شود؛ همچنين معولم نيست  تصريحي ديده نمي

ماژور،  فورس  شر   طرفين در  صود  يا مق آ

نه  قرارداد در زمي بر  حاكم  قوق  شريح ح ت

ماژور و الزم ست  فورس  شناختن آن ا جرا  اال

بل  كه قا ستمي  خاب مف وم و سي يا انت

تر از حقوق حاكم بر قرارداد بوده  انعطاف

فورس ماژور  اي از موارد و تن ا در پاره

داند، كه بر طبق حقوق  را قابل اعمال مي

ماژور در آن  فورس  قرارداد،  بر  حاكم 

باتوجه به اب ام . موارد قابل اجرا نيست

شر  فورس ماژور، قضات يا داوران ناگزير 

                                                           

قرارداد بين وزارت  2براي نمونه رجوع شود به ماده  .11

 1181مور  « هارزا»المللي  نيرو و شركت م ندسي بين

ديوان داوري ايران ت اياالت متحده  12شماره پرونده )

 . (بودجه
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از بررسي ارادة مشترك طرفين هستند و در 

كه شكي در اين خصوص داشته باشند،  صورتي

كه  ند  بدان دار بر گرايش  حاكم  قوق  ح

قرارداد را اجرا كنند و به بيان ديگر، 

كنند كه طرفين اجراي آن حقوق را  فرض مي

حتتتي تمايتتل قضتتات . اند در نظتتر داشتتته

انگليسي در صورت مواج ه با شر  مب م آن 

پوشند و  است كه بطور ساده از آن چشم مي

به حقوق حاكم بر قرارداد رجوع و آن را 

 . نمايند اجرا مي

ز متتوارد اشتتكال، ذكتتر كلمتتة يكتتي ا

اعتصاب . اعتصاب در شر  فورس ماژور است

در حقوق داخلي ت چنانكه گفتيم ت ممكن 

.  است از مصاديق فورس ماژور باشد يا خير

اي قيود  به تعبير ديگر، اعتصاب با پاره

ست شده ا قي  ماژور تل فورس  حدود،  در . و 

صود  كه مق ست  شن ني بًا رو ها غال قرارداد

بول  قوق طرفين ق قرر در ح يود م حدود و ق

نان  كه آ يا اين ست  قرارداد ا بر  حاكم 

سته سترده خوا عدة گ ين  اند قا تري را در ا

به هرحال اگر مف وم موسع . باره بپذيرند

سود  به  ماژور  فورس  طاف از  بل انع و قا

شد، بي قرارداد با قرارداد  طرف  كه در  آن

توان به  به خالف آن تصريح كرده باشند، مي
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وم يا اطالق شر ، از آن مف وم استناد عم

 . دفاع كرد

اگر در قرارداد شر  فورس ماژور اصالً 

تابع حقوق وجود نداشته باشد، اين مسئله 

بود هد  قرارداد خوا بر  حاكم 
92
صوالً   كه ا

برطبتتق ارادة طتترفين يتتا ضتتوابط تعتتارض 

 . شود قوانين تعيين مي

 

 

 

اثففر فففورس مففاژور در قراردادهففاي . ب

 مللي ال بازرگاني بين

تيم،  كه گف مومي، چنان عد ع بق قوا برط

ست جة م م ا ماژور داراي دو نتي :  فورس 

يكي تعليق يا انحالل قرارداد و ديگر عدم 

در . مستتئوليت ناشتتي از نقتت  قتترارداد

المللتتي بنتتدرت اتفتتاق  قراردادهتتاي بين

حالل  مي باره ان ماژور يك فورس  كه  تد  اف

معموالً در . قرارداد را در پي داشته باشد

ماژور ق فورس  لت  به ع يق آن  رارداد، تعل

( و گاهي بدون قيد مدت)براي مدتي معين 

ني مي پيش قرر مي بي ضمنًا م كه  شود؛  گردد 

متع د در صورتيكه بخواهد از فورس ماژور 

                                                           

92. BATIFFOL (H.), Droit international Privé, 7e éd. T. II. Paris 1983 no 507. 
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استفاده كند، بايد آن را به اطالع ديگر 

قرارداد برساند و كوشش الزم و معقول را 

 . ج ت دفع حادثه بعمل آورد

عد ا قرر،ب مدت م ضاي  حالل  ز انق ان

ق ري قرارداد نادر است؛ بلكه حق فسخ در 

به م له تصورت بقاي علت فورس ماژور  ع ٌد

قرر مي داده مي يا م طرفين  شود،  كه  گردد 

براي تجديد نظر در قرارداد و پيدا كردن 

ند و در  مذاكره كن كديگر  با ي حل  راه 

صورت عدم توافق، هريك از طرفين حق فسخ 

 . را خواهد داشتقرارداد 

طرفين  يف  يين تكل براي تع حال  به هر

روشن كردن سرنوشت قراداد بايد به مواد 

و شرايط قرارداد رجوع كرد و در صورتيكه 

عالم  صراحت ا باره ب ين  طرفين در ا ارادة 

ضمني آن را از  يد ارادة  شد، با شده با ن

توجه به اوضاع و احوال  خالل عبارات و با

كر شف  گاني ك عرف بازر ين و  چه ا د و چنان

اي جز  امر نيز امكان نداشته باشد، چاره

ماژور در  فورس  مومي  عد ع به قوا جوع  ر

هد  باقي نخوا قرارداد  بر  حاكم  قوق  ح

آنچه در اين مقاله درباره قواعد . ماند

سير  ست، در تف مده ا ماژور آ فورس  مومي  ع
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ها  ماژور در قرارداد فورس  شر   قول  مع

 . سودمند تواند بود

 

 نتيجه

از بحث از قوة قاهره و شرايط و  بعد

آثتتار آن در ارتبتتا  بتتا قراردادهتتاي 

توان نكاتي بشرح  المللي مي بازرگاني بين

 : زير بعنوان نتيجه ذكر كرد

ت قوة قاهره يك حادثه غيرقابل اجتناب، 

و برابتتر برختتي از نظام تتاي حقتتوقي و 

المللتتتي،  قراردادهتتتاي بازرگتتتاني بين

راي قرارداد بيني است كه اج غيرقابل پيش

توان  اي كه نمي سازد؛ حادثه را غيرممكن مي

قوة قاهره . آن را به متع د مربو  نمود

يا  قرارداد  جراي  عدم ا عذر در  نوان  بع

مة  سئوليت، در ه يت متع د از م لت معاف ع

نظام تتاي حقتتوق داخلتتي و نيتتز در حقتتوق 

فته شده است و در اصل آن رالملل پذي بين

ر جزئيات راجع اختالفي نيست؛ هرچند كه د

جود  فاتي و صاديق آن اختال شرايط و م به 

 . دارد

تأثيرات  قق،  صورت تح قاهره در  قوة 

آورد؛ مثالً يكي  عمده در قرادادها ببار مي

وه قاهره منحل يا آنكه قرارداد در اثر ق
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اگر عدم امكان اجراي . دوش الاقل معلق مي

حل و  قرارداد من شد،  مي با قرارداد دائ

شي از ساقط مي تع دات نا لي  آن  گردد، و

اگتتر عتتدم امكتتان موقتتت باشتتد، اجتتراي 

قرارداد تا رفع وضعيت قوه قاهره به حال 

مگتتر اينكتته اجتتراي آيتتد  تعليتتق در مي

اي نداشته  قرارداد بعد از آن مدت، فايده

يا برخالف ارادة مشترك طرفين باشد كه در 

قرارداد  حالل  به ان كم  يز ح صورت ن ين  ا

 . داده خواهد شد

صادي بيندر ق هاي اقت لي  رارداد المل

كه در زمرة قراردادهاي دو تع دي هستند 

طرف  لت تع د  طرف در آن ا ع يك  و تع د 

ديگر است، سقو  يا تعليق تع د يك طرف، 

سقو  يا تعليق تع د طرف ديگر را در پي 

فورس ماژور در صورتي موجب . خواهد داشت

ثه قوع حاد كه و ست  ئت متع د ا كه  برا اي 

آيد، ناشي از اراده  ور بشمار ميفورس ماژ

 . يا تقصير متع د نباشد

تتتت در اغلتتتب قراردادهتتتاي بازرگتتتاني 

المللي از جمله قراردادهاي بازرگاني  بين

حه  عاوي مطرو شأ د كه من كا  يران و امري ا

در دادگاه داوري ايران ت اياالت متحده 

شود كه قابل  است شر  فورس ماژور ديده مي
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س ماژور مسأله اي البته فور. استناد است

شير  ير، شم يك تعب به  ساس و  يق و ح دق

قرارداد  طرفين  يك از  كه هر ست  به ا دول

بنتتابراين . توانتتد آن را بكتتار بتترد مي

با  يد  نده با هر پرو ستفاده از آن در  ا

بررسي دقيق اوضاع و احوال آن پرونده و 

شر  فورس ماژور مندرج در قرارداد مربو  

 . صورت گيرد

فورس  شر   گاه  قرارداد هر ماژور در 

بازهم  شد  شته با جود ندا عوي مو شأ د من

امكان پذير است؛  نظريهاستناد به اين 

ولي در اين صورت بايد قواعد فورس ماژور 

در حقتتوقي حتتاكم بتتر قتترارداد و حقتتوق 

الملتتل متتورد مطالعتته قتترار گيتترد و  بين

باتوجه به خصوصيات پرونده و جوانب امر، 

 . دعنداالقتضاء بدان استناد گرد

ت بايد توجه داشت طرفي كه به فورس 

كند بايستي وجود وضعيت  ماژور استناد مي

يد بات نما ماژور را اث ير . فورس  به تعب

ي بر دوش متع د ار دليل در اينجاديگر ب

ة قاهره خواهد با اتكاء بر قو است كه مي

. خود را از زيربار مسئوليت رهائي بخشد

ائي البته اگر متع دله ادعا كند كه پيد

صير متع د  شي از تق ماژور نا فورس  ضع  و
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بوده و در نتيجه مسئوليت او باقي است، 

مر برع دة متع ين ا بات ا هد  اث له خوا ٌد

 . بود

 

 

 

 

 

 


