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 226 -193ص ،1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال

 1دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر

 2رحمن پادروند

 چکیده

طبق اصل لزوم وفای به عهد طرفین هر قراردادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای 

غیرقابل پیش تعهدات قراردادی می باشند با این حال در جریان اجرای تعهدات یا قبل از آن ممکن است حوادث 

بینی مانع اجرای قرارداد شود .برای پاسخگویی به چنین موضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی 

مختلف مطرح شده است که در این پایان نامه نظریه فورس ماژور مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بنظر می 

تعهدات بین المللی خود عمل نماید، آن دولت رسد هرگاه فورس ماژور موجب شود تا یک دولت نتواند به 

هرگاه قوه قاهره )فورس ماژور( و حادثه غیرمترقبه ای موجب عدم امکان  معاف از مسئولیت بین المللی است.

اجرای تعهد بین المللی از سوی یک کشور گردد، آن کشور مبرا از مسئولیت است. البته به شرطی که آن کشور 

 خود رد ایجاد وضعیت عدم امکان اجرای واقعی تعهد دخیل نباشد. 

 .ها، حقوق بین الملللمللی، تعهد بین المللی ،دولتفورس ماژور، مسئولیت بین ا: ها کلیدواژه
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 مقدمه

قوه قاهره یا فورس ماژور شرایطی هستند که در روابط بین الملل بعنوان مانع متخلفانه بودن عمل یک دولت، 

اغلب مورد استناد واقع می شوند. از منظر اکثر حقوق دانان در مورد تحلیل شرایط رافع مسئولیت، برای فورس 

ر و حوادث غیر مرتقب تقدم قائلند.تعهدی که بدلیل قوه قاهره یا حادثه غیر مترقب از اجرا باز می ماند ماژو

تعهدی است که وجود دارد اما اجرای آن بطور دائم یا موقت متوقف شده است. در چنین اوضاع و احوالی نقض 

ی یابد. در نتیجه تخلف بین المللی تعهد نمی تواند وجود داشته باشد و بنابراین رکن موضوعی جرم تحقق نم

صورت نمی گیرد تا برای مرتکب آن مسئولیتی بوجود آید.از سوی دیگر تقصیر نیز فورس ماژور را نفی می کند 

بنابراین هرگه تقصیر متعهد سبب بروز حادثه ای غیرمتربه و غیرقابل دفع شده باشد متعهد مسئول است و نمی 

 خود را مبری از مسئولیت بداند.  تواند با استناد به قوه قاهره

در خصوص نقش عامل انسانی می توان به موردی اشاره کرد که یک دولت تعهد می کند تولیدات منطقه خاصی 

را در اختیار دولت دیگر بگذارد اما بعدا دولت ثالثی این منطقه ر اشغال کرده یا تحت حاکمیت خود در می آورد 

ور از حیطه نظارت دولت متعهد خارج می شود. در اینجا نیز بسته به شرایط و یا بعلت وقوع شورش منطقه مزب

 انجام دادن تعهدی بین المللی بطور قطعی یا موقت ناممکن می گردد.

 ـتعاریف1

 قوه قاهره )فورس ماژور( ـ 1ـ1

مترقبه که جلوگیری  ای است کامالً غیردر فرهنگ لغات دهخدا اینگونه تعریف شده است:»حادثه 1فورس ماژور

که می تواند رافع مسئولیت و گاهی موجب بطالن یا  عبارت دیگر حادثۀ غیرقابل اجتنابی از آن ممکن نباشد به

 ی، شیوع بیماری های واگیردار،مثال، جنگ اعالم شده یا نشده، اعتصاب های عموم تعلیق قراردادها باشد.برای

دامنه دار، طوفان و حوادث  زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه، آتش سوزی های

 (1123: 1391« )دهخدا،.مانند آن جزء موارد فورس ماژور محسوب می شوند

 
1 Force Majeure 
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حقوق فرانسه است که ظاهراً فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده اصطالحی در

نخست در قانون مدنی فرانسه )کد ناپلئون( به کار رفته سپس درکشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول 

شده و درحقوق بین الملل نیز همین اصطالح حتی درحقوق و کتاب های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و 

  .رایج است

جی )خارج از حیطه قدرت متعهد( گویند که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب فورس ماژور به هر حادثه خار

و مانع اجرای تعهد باشد. قاعده فورس ماژور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین الملل عمومی در 

 .روابط دولت ها، به ویژه در باب مسئولیت بین المللی دولت نیز مطرح است

اژور« دارای معنای عام و معنای خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است در حقوق فرانسه »فورس م

از هرحادثۀ خارجی )خارج از حیطه قدرت متعهد( غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد 

نیز  باشد. فورس ماژور به این معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند

خواهد شد. اما فورس ماژور به معنای خاص، حادثه ای است بی نام )یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفاً 

 .ناشی ازنیروهای طبیعی(، غیرقابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب

به حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته وگفته اند که حادثه غیر مترق بعضی از حقوقدانان فرانسوی بین فورس ماژور و

حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کاال، از خط خارج شدن 

 .راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد در حالی که فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان وغیره

 ( 112: 1394)صفایی،

تهیه شده در  J. Guillien – J. Vincent :دو استاد معروفدر فرهنگ اصطالحات حقوقی که زیر نظر 

  :تعریف فورس ماژور چنین آمده است

در حقوق مدنی به معنای عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد 

درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می گیرد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معنای خاص 

وعبارت از حادثه ای برونی است، به این معنا که حادثه باید کامالً بیگانه با شخص متعهد باشد )نیروی طبیعی، 

 عمل دولت، عمل شخص ثالث.(

یدادهای همچنین در تعریف فورس ماژور آمده است : فورس ماژور عبارت از یک مانع غیر قابل اجتناب ناشی ازرو

خارجی است که یا از اجرای تعهد و یا از رعایت یک قاعده حقوق بین الملل جلوگیری می کند. همه نظامهای 
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حقوقی داخلی، رفع مسئولیت شخصی را که بر اثر قوه قاهره، اجرای تعهدات قراردادی برای او مطلقاً غیرممکن 

معافیت دولت از مسئولیتی است که معموالً به سبب  شده است، می پذیرند. درحقوق بین الملل، اثر فورس ماژور،

 عدم اجرای عهدنامه دامن گیر آن است.

مواردی از فورس ماژور: انقالب، اعتصاب و منع قانونی از جمله عواملی هستند که معموالً درقراردادهای اقتصادی 

 (10: 1391)آلن پله،  .بین المللی به عنوان فورس ماژور ذکر می شوند

ی قاهره یا حادثه و آفت ناگهانی مفهومی است که در قانون مدنی ، قوه(Force Majeure) ژورفورس ما

 مفهوم این …و1212، 3۸۷، 229، 22۷همچون قانون مدنیکار برده نشده است. در مواد مختلفی از صراحتا به

آمده که »متخلف از انجام تعهد، وقتی  22۷ یماده در. است کرده بیان را خاصی احکام و آمده ضمنی طوربه

توان خارجی بوده است که نمی واسطه علتشود که نتواند ثابت کند عدم انجام بهی خسارت میمحکوم به تأدیه

ی اقتدار او ی حادثه که دفع آن خارج از حیطهواسطهنیز بیان کرده »اگر متعهد به 229ی مربوط به او نمود«؛ ماده

 (321: 13۸4ی خسارت نخواهد بود.« )فرهنگ سیاسی،ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیهاست، نتواند از عهده

ن فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه معموال فرق نمی گذارند و در رویه قضایی فرانسه در حقوق امروز فرانسه بی

هر دو بطور مترادف بکار می روند، هر چند که بعضی از حقوق دانان فرانسوی و غیر فرانسوی هنوز بین این دو 

رود که هم فورس مفهوم تفاوت قائلند. در حقوق بین الملل معموال کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می 

 ماژور به معنی عام بکار می رود و هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیرمترقبه را در بر می گیرد. 

در نظام های کامن لو اصطالح فورس ماژور معموال بکار نمی رود ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان 

نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و انتفای قرارداد یا عدم امکان مطرح می گردد. این 

معهذا در کشورهای کامن لو با استفاده از این نظریات به نتایجی  دارند؛ ماژور فورس از تر به ویژه قلمروی وسیع

 می رسند که کم و بیش مشابه نتایح حاصل از فورس ماژور است.

قراردادهای اقتصادی بین المللی که کشورهای مذکور منعقد می نمایند نیز بکار می رود وانگهی فورس ماژور در 

و حتی در فرهنگهای اصطالحات حقوق انگلیسی آن را ذکر می کنند. در فرهنگ حقوقی بالکس در این مورد 

 آورده شده است:

https://www.chetor.com/111177-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/
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قراردادهای ساختمانی برای حمایت نیروهای فائق یا غیرقابل اجتناب . اینگونه شرط در  :فورس ماژور . فرانسوی

طرفین قرارداد، معمول است. در موردی که بخشی از قرارداد،در نتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است و 

 (210: 1394نمی توان با مراقبت شایسته از آن اجتناب کرد، غیر قابل اجرا باشد. )صفایی،

قیقا مشخص نیست، باور بر این است که اصطالح مزبور در حالی که سابقه تاریخی مفهوم شرط فورس ماژور د

توسط طراحان مجموعه قوانین مدنی فرانسه تکامل یافته و در سطح اروپا نیز مورد تفاسیر مختلف قرار گرفته 

است. بدیهی است مفهوم سنتی فورس ماژور در کشورهای اروپایی، راه حل کاملی را جهت مشکالت ناشی از 

 رداد ارائه نمی نماید.عقیم شدن اجرای قرا

به هر حال منظور از اصطالح فورس ماژور در اینجا مفهومی وسیع تر و کامل تر از مفهوم اروپایی آن است.چرا 

د. همچنین درج شرط فورس شکه امروزه فورس ماژور چه در مفهوم و چه در آثار واجد معنی وسیع تری می با

 وم وسیع تری باشد تا مفهوم سنتی فرانسوی آن. ماژور در قرارداد بالقوه می تواند واجد مفه

از سوی دیگر در بسیاری از قراردادهای جاری بین المللی از جمله قراردادهای نمونه از اصطالح فورس ماژور 

استفاده می شود که در مفهوم وسیع تر از مفهوم فرانسوی آن تدوین می گردند. در حقیقت صرف استفاده از 

 (34: 1394زوما متضمن معنی و مفهوم سنتی آن در حقوق فرانسه نیست. )صفایی،اصطالح فورس ماژور ل

باید به این نکته نیز توجه داشت که اصطالح فورس ماژور در نظام حقوقی جامعه اروپا هم از لحاظ مفهوم و هم 

م شدن اجرای از لحاظ آثار با اصطالح سنتی آن فرق می نماید. از سوی دیگر اینطور استدالل شده است که عقی

 قرارداد در سطح بین المللی نهادی است مستقل که متکی به حقوق داخلی نمی باشد.

 فرانسه حقوق در ماژور فورسـ 2ـ1

در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای معنی عام و معنی خاص است. فورس ماژور به معنی عام، عبارت است از 

هر حادثه خارجی )خارج از حیطه قدرت متعهد( غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب، که مانع اجرای تعهد 

دو صفت مذکور باشند نیز باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد 

خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام )یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا 

 (100: 13۸9وری، نناشی از نیروهای طبیعی( غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.)حاجی 

رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و  در حقوق بین الملل معموال کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می

 هم حادثه غیر مترقبه را در بر می گیرد.
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فورس ماژور به معنی عام با اصطالح کار خدا متفاوت است. اصطالح دوم فقط شامل حوادث غیرعادی است که 

ه تری دارای علل طبیعی هستند و بدون دخالت بشر روی می دهند در حالیکه فورس ماژور دارای معنی گسترد

 است و پاره ای حوادث ناشی از عمل انسان را نیز در بر می گیرد. 

 فورس ماژور در حقوق انگلستانـ 3ـ1

در حقوق انگلستان فورس ماژور یک عنوان وارداتی به حساب می آید. در قانون نیز لفظ فورس ماژور به کار 

قرار گیرد. چنین گفته شده که مفهوم فورس  نرفته، گرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده

ماژور در حقوق انگلستان وسیع تر و گسترده تر است،از آنچه در برخی نظام های حقوقی از این لفظ تعبیر می 

شود، در حالی که فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی مثل اعتصاب را که با دخالت انسان ایجاد می 

بر می گیرد.در حقوق انگلستان نزدیک ترین مفهوم به فورس ماژور عبارت انتفای)عقیم گردد را شامل می شود در 

ماندن( اجرای قرارداد و عدم امکان اجرا است.اگرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوند و قلمرو 

عادی و غیرطبیعی و بدون وسیع تری دارند .بر اساس دکترین انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیر

دخالت متعهد غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد. می توان آن را 

 (۷۸: 13۸۸فسخ شده تلقی کرد.)مومنی،

در حقوق انگلستان فورس ماژور عالوه بر نتیجه غیرمقدور شدن اجرای قرارداد نتایج دیگری از قبیل جلوگیری 

اجرا حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر نقض یا تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می شود  از

 (21: 1391که همه آن ها از موارد فورس ماژور به حساب می آید.)اسماعیلی،

این نکته مهم دیگر در این حقوق آن است که به نظر می رسد شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه غیرمترقبه در 

حقوق بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل متعهد 

 و عدم امکان جلوگیری از آن، یا عدم امکان کاهش آثار آن را اثبات نماید.

قرارداد، به عالوه وظیفه متعهد در اطالع دادن کتبی به طرف مقابل از وقوع فورس ماژور و عدم امکان اجرای 

امری توافقی است و به شرط موجود در قرارداد بستگی دارد که ممکن است به صورت شرط ضروری برای 

استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شود، یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم اجرای آن نیز سبب محرومیت 

 (5۸: 1390متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد . )عادل،

 فورس ماژور در حقوق داخلی و حقوق بین المللـ 2
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 حقوق داخلی و فورس ماژورـ 1ـ2

طبق اصل لزوم وفای به عهد طرفین قرارداد چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی موظف به اجرای 

بل پیش تعهدات قراردادی می باشند. با این حال در جریان اجرای قرارداد یا قبل از آن ممکن است حوادث غیرقا

 بینی مانع اجرای قرارداد شوند یا اینکه دست کم رسیدن به اهداف مورد نظر را با مشکل جدی مواجه نمایند. 

بدین طریق اجرای قرارداد در معرض انواع خطرات از جمله حوادث طبیعی، موانع قانونی، حوادث سیاسی و 

دی می باشد. عذر عدم اجرای قرارداد ممکن اجتماعی و اقتصادی ، تحوالت صنعتی و برهم خوردن تعادل اقتصا

 است یا در شروط قرارداد یا به موجب مقررات حقوق داخلی توجیه گردد.

آن چه بدیهی است کوتاهی طرفین در تنظیم و تدوین دقیق مقررات شرط فورس ماژور الزاما موجب حاکم شدن 

 مقررات حقوق داخلی شد.

داده است که در ارتباط با عقیم شدن اجرای قرارداد، مقررات واحدی بحث تطبیقی حقوق داخلی کشورها نشان 

وجود ندارد و به کارگیری دکترین های یاد شده همیشه خالی از ابهام نمی باشد . بنابراین اتکا به قواعد حقوق 

و آثار یا داخلی ممکن است طرفین را با نتایج غیرقابل پیش بینی مواجه نماید.دکترین های مذکور از نظر مفهوم 

بسیار محدود هستند و یا این که بسیار وسیع و انعطاف پذیر یکی از بزرگترین مشکالت این است که در بعضی 

از کشورها مانند ایاالت متحده آمریکا با دو نوع استاندارد یعنی مواجه هستیم که قلمروشان در عمل نه تنها 

 (210: 1391یز خلط گردیده اند.)ابراهیمی،مشخص نگردیده بلکه در پاره ای از موارد با یکدیگر ن

در حقوق داخلی وقوع ناگهانی فورس ماژور باعث معاف شدن او از هر مسئولیتی در قضیه می شود. در نظامهای 

قانون مدنی فرانسه  114۸قانون مدنی ایران و  229مختلف حقوقی به این مساله اشاره شده است از جمله در ماده 

ر نیاز به تحقق شرایط خشک و مضیقی بدلیل حفظ ثبات و روابط حقوقی دارد.)مقتدر، اما ایجاد فورس ماژو

1391 :۷۸) 

برای اینکه فورس ماژور بوجود آید مساله باید غیرقابل پیش بینی، خارج از رفتار و اراده طرفین و غیرقابل احتراز 

 باشد. سرانجام باید اجرای تعهد مربوطه غیر ممکن سازد.

ایران از اصطالح قوه قاهره یا فورس ماژور نه صریحا ذکری بعمل آمده و نه تعریفی از آن ارائه  در قانون مدنی

شده است ولی در مواد مختلفی از قانون مدنی و سایر قوانین عباراتی وجود دارد که مترادف قوه قاهره بوده یا 

قانون مدنی از »حادثه ای  229ماده  قانون مدنی از »علت خارجی« و 22۷بطور تلویحی داللت بر آن دارد. ماده 
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قانون مدنی نیز از تحمیل مسئولیت  641که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است« سخن می گوید. در ماده 

 3۸6بر مستعیر در صورت شرط ضمان ، حتی وقتی که نقصان مربوط به عمل او نباشد بحث شده است. در ماده 

و نقل آمده است: اگر مال التجاره ، تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل 

مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید که تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند 

ربوط به حوادثی ها داده اند و یا مبه تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن

 بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید.

 در حقوق فرانسه فورس ماژور دارای دو معنای عام و خاص است:

در معنای عام فورس ماژور عبارت است از : هر حادثه خارجی )خارج از حیطه متعهد( غیرقابل پیش بینی و 

عهد باشد. در این معنی قوه قاهره شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که غیرقابل اجتناب که مانع اجرای ت

 (91: 13۸6واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد.)مقتدر،

اما فورس ماژور بمعنی خاص، حادثه ایست بی نام) یعنی غیر منتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای 

 ب.طبیعی( غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتنا

اما بطور کلی آنچه که قابل پیش بینی نبوده و قایل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای 

تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که بعلت عدم توانایی، خسارتی به متعهدله خود یا متضرر 

شود مانند حریقی که بدون عمد و تخطی  دیگری وارد کرده است گردد، فورس ماژور یا قوه قاهره نامیده می

صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند. )جعفری 

 (34: 1392لنگرودی، 

ی در حقوق مدنی فورس ماژور متعهد را ) که نتوانسته بتعهد خویش عمل کند( برای همیشه در مقابل متعهدله بر

 1۷33،1۷4۸، 114۸الذمه خواهد کرد. همانطور برخی از حقوق دانان و از جمله اکثر حقوق دانان فرانسوی )و مواد 

قانون مدنی فرانسه( مابین قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و حادثه غیرمترقبه حادثه ای دورنی یعنی 

زی، عیب کاال،از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه اوست مانند آتش سو

 (114: 1394پاره ای موارد، در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، توفان و غیره )صفایی، 

قاعده قوه قاهره نه تنها در حقوق داخلی بسیاری از کشورها وجود دارد بلکه در حقوق بین الملل نیز گاهی دولت 

 روابط بین خود برای سلب مسئولیت از خود، بدان استناد می کنند.ها در 



 201 /دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

از جمله این موارد دعاوی ایران و ایاالت متحده امریکا، گاهی طرفین برای عدم مسئولیت خود به قوه قاهره 

 متوسل شده اند. 

 حقوق بین الملل و فورس ماژورـ 2ـ2

رس ماژور نه فقط در حقوق داخلی فرانسه و سایر در حقوق بین الملل نیز همانطور که گفته شد قاعده فو

کشورهای صاحب حقوق نوشته و نیز در کامن لو )تحت عناوین دیگر ( پذیرفته شده و حتی به عنوان یک اصل 

ها و بویژه کلی حقوقی مشترک بین ملل متمدن معرفی گردید بلکه در حقوق بین الملل عمومی در روابط دولت

 للی دولت نیز مطرح است. در باب مسئولیت بین الم

بعضی از علمای حقوق بین المللی درباره امکان استناد به قوه قاهره برای سلب مسئولیت بین المللی دولت تردید 

 کرده اند. لیکن نظریه غالب این است که این مفهوم در حقوق بین الملل عمومی هم پذیرفته شده است.

تر در کنوانسیون وین حقوق که به شکل نرمن المللی قبل از ایندر آغاز امر فورس ماژور در رویه قضایی بی

 معاهدات برسمیت شناخته شود، پذیرفته شده بود.

معتقد  1912نوامبر  11دیوان دائمی داوری در قضیه جبران خسارت جنگی وارد از طرف عثمانی به روسیه در 

ی کالسیک آن پرداخت: واقعه غیر قابل پیش بود که فورس ماژور یک اصل کلی حقوقی بوده و به تعیین ویژگیها

بینی خارح از اراده طرین و غیر ممکن کردن اجرای تعهد. در این قضیه دیوان از شناسایی فورس ماژور بنفع 

امپراطوری عثمانی خودداری کرد. زیرا پرداخت دیون روسیه موجب به خطر افتادن منافع آن کشور و یا به مخاطره 

 (90: 13۸9یا خارجی آن نمی شود.)افشارقوچانی،افتادن وضعیت داخلی 

در قسمت دوم دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز اشاره ای به فورس ماژور داشته و برای تحقق آن شیراط 

به بررسی  1929محدودی را در نظر گرفته بود. دیوان دائمی دادگستری در قضیه قروض صربستان و برزیل در 

های بدهکار برای امتناع از پرداخت قروض خود به طال، فورس ماژور ر این قضیه دولتفورس ماژور پرداخت. د

را بهانه کرده بودند. به نظر آن ها جنگ جهانی اول ایجاد کننده فورس ماژور بود. ولی دیوان دائمی دادگستری از 

 چنین برداشتی خودداری ورزید و چنین اظهار داشت:

جود واقع شدن و نتایج اقتصادی آن از نظر حقوقی تعهدات قراردادی بین حکومت نمیتوان ادعا کرد که جنگ، با و

صربستان و قرض دهندگان فرانسوی را تحت تاثیر قرار داده باشد. از هم پاشیدگی های اقتصادی بر اثر جنگ 

 ند. اگر چه می تواند مستند رجوع به انصاف باشند ولی به هیچ وجه باعث مبری شدن دولت بدهکار نمی شو
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از هم پاشیدگی های اقتصادی ایجاد شده توسط جنگ از نقطه نظر اصول حقوقی، حقوق برزیل را از تعهداتش 

 (۸9: 13۸9مبری نکرده است.)حاجی نوری، 

در اینجا دیوان دائمی دادگستری بین المللی به موضع سنتی دادگاه های فرانسوی می پیوندد که همیشه از محسوب 

یکی از عناصر خودکار فورس ماژور امتناع کرده و برای استناد به آن خواهان این هستند داشتن جنگ به عنوان 

 که اجرای تعهد مربوطه غیر ممکن شود نه پر هزینه تر.

در دعوای شرکت بازرگانی بلژیک  1929ژوئن  15در راس سوم، دیوان دائمی بین المللی دادگستری در تاریخ 

 از دیگر موارد است. 

مین مورد مربوط به گزارش مشروحی است که به وسیله دبیرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس همچنین چهار

به ثبت رسیده است نیز فورس ماژور به  A?CN/4.35ماژور تهیه شده و در اسناد سازمان ملل طی شماره 

خوانیم: می عنوان یک نهاد حقوقی پذیرفته شده در حقوق بین الملل معرفی گردیده است در این گزارش 

 (65: 19۸۷)ویر،

دفاع یا ایراد فورس ماژور یک علت موجه )رفع مسئولیت( هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل است. 

 راجع به پرونده غرامت روسیه پذیرفته است که : 1912نوامبر  11دیوان دائمی داوری در رای تارخ 

مومی مطرح شود. و به دفاع و یا ایراد فورس ماژور کرارا ایراد فورس ماژور ممکن است در حقوق بین الملل ع

به عنوان یک اصل کلی حقوقی ارجاع شده است. بدینسان گفته شده که : این یک اصل کلی حقوقی است که در 

صورت عدم امکان اجرای تعهد به علت فورس ماژور متعهد از هر مسئولیتی معاف است و نیز گفته شده است 

حقوقی شناخته شده در کلیه کشورها هر گاه خسارت خارج از اراده دولت عامل و در  که بموجب اصل کلی

 (301: 1391نتیجه فورس ماژور روی داده باشد مسئولیت منتفی خواهد بود.)ابرهیمی،

عدم امکان اجرای یک عهدنامه بین المللی بدلیل فورس ماژور رسما توسط کنوانسیون وین حقوق معاهدات -

 شناخته شده است. 1969

کنوانسیون وین فقط از وضعیتی که اجرای 61اما این کنوانسیون اصطالح فورس ماژور را بکار نبرده است. ماده 

 عهدنامه را غیر ممکن می سازد )پیش آمدن عدم امکان اجرا( صحبت می کند و چنین مقرر می دارد:
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ره گیری از آن استناد کند در صورتیکه عدم یکطرف می تواند بعد امکان اجرای عهدنامه برای فسخ یا کنا -1

امکان ناشی از فقدان و نابودی موضوعی باشد که بر اجرای عهدنامه ضروری بوده است. اگر عدم امکان 

 موقت باشد فقط بعنوان زمینه ای برای تعلیق عمل به عهدنامه قابل استناد است.

تعهد بین المللی دیگری در برابر هر یک از  هرگاه عدم امکان نتیجه نقض یک تعهد ناشی از عهدنامه یا -2

طرفهای دیگر عهدنامه باشد عدم امکان اجرا بعنوان مبنای فسح یا کناره گیری یا تعلیق عمل به عهدنامه 

 قابل استناد نخواهد بود.

چنانکه مالحظه می شود مفهوم فورس ماژور در این ماده منعکس است ولی بنظر می رسد که این ماده فقط یکی 

از موارد فورس ماژور را که ناشی از فقدان یا نابودی موضوع قرارداد می باشد ذکر کرده است. در حالیکه فورس 

ماژور قلمرویی گسترده تر دارد. به این جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضی از علمای حقوق بین الملل  واقع شده 

 (11۷: 1394است. )صفایی، 

ن می توان تصور عهدنامه ای درباره استفاده از جزیره ای که بعدا غرق در آب می کنوانسیون وی 61در مورد ماده 

شود ساختن سدی بر رودخانه بزرگی که بعدا خشک می شود و یا بهره برداری از سدی که به تازگی تخریب 

 شده است را نمود. 

می شوند که واژه خاص عدم البته در این حوزه گروهی از اندیشمندان حقوقی راجع به حقوق معاهدات یادآور 

امکان اجرا که در کنوانسیون وین حقوق معاهدات پیش بینی شده از نظر اعضای کمیسیون حقوق بین الملل چنین 

 توجیه و بیان می شود که فورس ماژور ناشی از حقوق مسئولیت بود نه حقوق معاهدات. 

ا ماهیت ویژه اش تغییر می یابد. خواه عناصر وقتی یک فورس ماژور وجود دارد آثارش در طول زمان در رابطه ب

ایجاد کننده فورس ماژور فقط دارای ماهیتی موقتی باشند که در این صورت فورس ماژور تنها تعهد طرفی که 

مدعی است در برابر چنین وضعیتی می باشد را بحال تعلیق در می آورد یا حوادث مربوط دارای ویژگی قطعی 

 ( 45: 1392س ماژور قطعا به تعهدات طرفین حاضر پایان خواهد داد. )کارور، باشد که در این صورت فور

 به هر حال به طور خالصه و با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت:

قوه قاهره و حادثه غیر مترقب شرایطی هستند که در روابط بین الملل بعنوان مانع نادرستی عمل یک دولت، اغلب 

ند. حقوقدانان در نوشته های خود در مورد تحلیل شرایط رافع مسئولیت برای قوه قاهره مورد استناد واقع می شو
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و حادثه غیرمترقب تقدم قائلند. به هر حال نباید تصور کرد که حکومتها قضات و داوران بین المللی و حقوقدانان 

 د. مختلف واژه قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه را همواره به یک معنی استعمال می کنن

قوه قاهره و حادثه غیرمترقب عموما برای توجیه عملی غیر ارادی یا دست کم غیرعمدی بکار می رود. وجه 

اشتراک همه موارد قوه قاهره و حادثه غیر مترقب آن است که دولت ملزم به انجام تعهدی بین المللی یا رکنی که 

بل مقاومت یا حادثه خارجی غیرقابل پیش رفتارش عمل آن دولت محسوب می شود، بخاطر وجود نیرویی غیرقا

بینی وادار به انجام دادن عمل مغایر با تعهد خود می شود زیرا آن حادثه یا نیرو چاره ای برای دولت مزبور باقی 

نمی گذارد و اجرای تعهد را حتی در موقعی که این دولت آگاه است عمل آن با تعهد مورد نظر مغایرت دارد 

سازد. بنابراین غیرارادی یا غیر عمدی بودن رفتار قابل انتساب به دولت وجه مشترک وضعیت واقعا غیر ممکن می 

 (90: 13۸9هایی است که قوه قاهره و حادثه غیرمترقب نامیده می شوند. )حاجی نوری، 

طرفین قرارداد بین المللی باید در نظر داشته باشند که تصریح مقررات حقوق داخلی در قرارداد ممکن است 

همیشه ثبات روابط شان را تضمین نکند. اجرای دکترین های سنتی در حقوق ملی ممکن است با شرایط و 

احتیاجات تجارت بین الملل مدرن سازگاری نداشته باشد. به عبارت دیگر، مقررات حقوق داخلی همیشه نمی 

رچه به کارگیری دکترین تواند پاسخ صریح و مناسب را در خصوص مسائل عقیم شدن اجرای قرارداد بدهد. اگ

های سنتی عقیم شدن اجرای قرارداد ، ممکن است در پاره ای از موارد راه حل قابل قبول ارائه نماید با این حال 

ساده اندیشی است که بخواهیم آن ها را در ارتباط با سایر قراردادها از جمله پروژه های بزرگ صنعتی و 

چه خطراتی که قراردادهای اخیر الذکر را تهدید می کند بسیار بیشتر از قراردادهای دراز مدت به اجرا بگذاریم 

 (1۸2: 1392خطراتی است که ممکن است در یک قرارداد ساده بیع مطرح گردند.)شریفی،

از طرف دیگر باید اذعان کرد که در ارتباط با موضوع مورد بحث در سطح بین المللی مقررات جهان شمول و 

الهه باید  1964وین همانند کنوانسیون  19۸0نیز وجود ندارد. در ارتباط با کنوانسیون بیع مورد احترام همه ملل 

اعتراف کرد که کنوانسیون های مزبور دارای نقایص مهمی هستند. اگرچه طراحان کنوانسیون ها تالش کرده اند 

اد را تاسیس نمایند با این با ارتباط دادن و خلط مفاهیم حقوق داخلی مفهوم جدیدی از عقیم شدن اجرای قرارد

 حال باید گفت که نتیجه مطلوبی عاید نگردیده است. 

دکترین های ارائه شده توسط حقوقدانان در خصوص موضوع نه روشن است نه جامع و مهم تر این که بکارگیری 

ی بین المللی تئوریهای مربوط در عمل بسیار مشکل می باشد. با این که نکات مثبت در توصیه های اتاق بازرگان
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و نیز شروط متنوع پیشنهادی جامعه اقتصادی اروپا دیده می شود کماکان مشکالت و مسائل ناشی از عقیم شدن 

اجرای قرارداد در پاره ای از موارد به قوت خود باقی و الینحل مانده است. سایر قراردادهای نمونه در سطح بین 

ول را در قراردادهای مشابه معرفی نکرده اند. مفاد این قراردادها المللی نیز نظام واحد منحصر به فرد و قابل قب

خصوصا شرط فورس ماژور برای طرفین حقوق مساوی را در نظر گرفته اند و عموما به نفع طرفی که آن را 

 طراحی کرده تنظیم شده است.

در سطح داخلی و چه در  در واقع با توجه به ابهامات ، تردیدها، نواقص و عدم قطعیت راه حلهای یاد شده چه

سطح بین المللی، بی احتیاطی خواهد بودکه سرنوشت طرفین قرارداد را به مقررات یاد شده بسپاریم بلکه باید 

جانشین دیگر که انتظارات طرفین قرارداد خصوصا در سطح بین المللی را تامین می کند مد نظر قرار دهیم. این 

: 13۷۸نمی باشد البته با تدوین شرط فورس ماژور کامل.)شمسایی،  جانشین  چیزی جز تکیه به خود قرارداد

121) 

درج شرایط فورس ماژور در قراردادها خصوص در سطح بین المللی بسیار رایج است اما این شروط هنوز مورد 

 بررسی و تحقیق عمیق قرار نگرفته اند.

 المللی دولت  تاثیر فورس ماژور بر مسئولیت بینـ 3

فصل به سئوال اصلی پژوهش پاسخ داده خواهد شد . بر اساس این سئوال اصلی که »فورس ماژور بر در این 

مسئولیت بین المللی دولت چه تأثیری دارد؟« به آثار فورس ماژور بر مسئولیت بین المللی دولت ها و قواعد 

 حاکم بر آن از منظر حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد.

 بین المللی  ر در قراردادهایتنظیم فورس ماژوـ 1ـ3

شرط فورس ماژور غالبا در بسیاری از قراردادها خصوصا قراردادهای بین المللی دیده می شود. این موضوع 

معموال در انتهای هر قراردادی درج می گردد و اهمیت آن برای بسیاری از طرفین قرارداد کامال درک نشده است. 

در یک یا چند جنبه ناقص تنظیم می گردند . هنگام تنظیم مفاد قرارداد و  بسیاری از این شروط به نحو مبهم و

انعقاد آن غالبا طرفین چشم بسته آن را امضا می کنند و بدین طریق از فرصت طالیی به دست آمده جهت تدوین 

 (32: 1396شرطی صریح و کامل استفاده نمی نمایند.)مستقیمی،

 توجه به قوانین آمرهـ 1ـ1ـ3
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نعقاد هرگونه قرارداد تجاری بین المللی باید اطمینان حاصل کرد که قید هر نوع شرط فورس ماژور با قبل از ا

قوانین آمره کشوری که حاکم بر قرارداد است، تعارض پیدا نکند. بعضی از نظام های حقوقی مانند هندوستان به 

می کنند نمی دهند.)افشارقوچانی،  طرفین اجازه درج مقرراتی را که طرفین در خصوص شرط فورس ماژور توافق

13۸9 :56) 

 توجه به عوامل سیاسی و اقتصادیـ 2ـ1ـ3

قبل از انعقاد هرگونه قرارداد تجاری بین المللی و قبل از تدوین هرگونه شرط فورس ماژور، باید موقعیت سیاسی 

باید شامل موضوعاتی چون ثبات و اقتصادی کشوری که قراردادر در آنجا اجرا می شود بررسی گردد. این بررسی 

حکومت، نرخ تورم و مقرراتی که ممکن است در اجرای قرارداد تاثیربگذارد باشد . سپس در تنظیم شرط عوامل 

مذموبر باید صرف نظر از این که کشور مربوطه پیشرفته در حال توسعه و عقب مانده می باشد در نظر گرفته 

 شوند.

 ریح،واضح وکامل باشدشروط فورس ماژور باید صـ 3ـ1ـ3

شرط فورس ماژور باید به نحوی تنظیم گردد که نقایص حقوق داخلی را برطرف کند. برای تدوین شرط فورس 

ماژور در راردادی خاص، دقت کافی و مهارت زیادی الزم است. با تدوین صحیح مقررات فورس ماژور طرفین 

سرگردانی به هنگام وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی رها می سازد. مجهز به ابزاری می شوند که آن ها را از هرگونه 

این حقیقت که به رغم تنظیم شرط فورس ماژور کماکان پاره ای از عوامل  اجرای قرارداد را تهدید خواهد کرد، 

نباید مانع تالش طرفین در جهت تنظیم شرط گردد.واقعیت این است که طرفین قرارداد در مذاکرات مربوطه می 

ها را به حداقل برسانند. آنچه بسیار مهم است این است که طرفین در خصوص توانند این خطرات و آثار آن

ماهیت و محدوده تکالیف شان در قبال مسئولیت های مربوطه به هنگام عدم اجرای قرارداد در شک و تردید قرار 

شد. طرفین می بایست آنچه را مد نظر نمی گیرند. برای نیل به این اهداف شرط باید صریح، روشن و کامل با

دارند به صراحت و روشنی در قرارداد بگنجانند. جهت اطمینان از این که شرط مزبور مشمول تفاسیر گوناگون 

 نمی گردد، باید توسط حقوقدانان متخصص مورد بازخوانی دقیق قرار گیرد.

ت آن کلی باشد بهتر است از این که ممکن است استدالل شود که هرگونه شرط فورس ماژور حتی اگر عبارا

اصال صحبت یا نامی از آن در قرارداد آورده نشود. این استدالل صحیح نیست، چرا که چنین شروطی فاقد هرگونه 
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ارزش برای دادگااه خواهد بود. بی دقتی در تدوین شرط فورس ماژور ممکن است به جای حل مسائل، مشکالت 

 (12: 1392از،بیشتری را به وجود بیاورد.)ممت

شروط ناقص نقایص مقررات حقوق داخلی و اصول مربوط به تفسیر اسناد، ممکن است نتایج مورد دلخواه  

طرفین قرارداد را برآورده نسازد. بررسی قضایای مربوط به شرط فورس ماژور چه در سطح بین المللی و چه در 

رند که شرط فورس ماژور را بسیار محدود تفسیر سطح داخلی،نشان می دهد که داوران و قضات معموال تمایل دا

نمایند. برای مثال در نظام حقوقی انگلستان نظر به این که شرط فورس ماژور به وسیله دادگاه ها تعریف نگردیده 

روبرو گردند. است چنانچه شرط مندرج در قرارداد کامل و جامع نباشد،ممکن است طرفین با مشکالت جدی 

 (321: 139۷)بهادر،

باید توجه نمود که شرط فورس ماژور مانند سایر مقررات قرارداد، مجزا از کل قرارداد مورد تفسیر قرار نمی 

گیرد. در هنگام تفسیر قرارداد قواعد تفسیر مانند قاعده یاد شده مالک خواهد بود. به عالوه دادگاه ها به منظور 

ه طبیعت و مفاد عمومی قراردارد و نیز با عنایت تعیین و تشخیص نیت طرفین، شرط فورس ماژور را با توجه ب

 به صراحت کلمات مندرج در خود شرط فورس ماژور تفسیر خواهند نمود.

بنابراین قبل از تنظیم این شرط طراح فورس ماژور باید کل قرارداد از جمله موضوع آن و موقعیت طرفین را به 

ضی نداشته باشد، بررسی دقیق نماید. در غیر این صورت منظور اطمینان از این که با شروط دیگر قرارداد تعار

مفاد قرارداد ممکن است به صورت شمشیر دولبه عمل نماید: از یک طرف شرط فورس ماژور ممکن است جهت 

تفسیر سایر مفاد قرارداد به کار رود و از طرف دیگر، سایر شروط قرارداد مانند شروط تضمین اجرای قرارداد نیز 

 ت تفسیر شرط فورس ماژور به کار آیند.ممکن است ججه

 شرط فورس ماژور باید منطبق و مرتبط با نوع قرارداد منعقده باشدـ 4ـ1ـ3

محتوای شرط فورس ماژور باید از لحاظ آثار و احصا حوادث مربوطه در قراردادهای مختلف تجاری به صورت 

در کلیه قراردادهای تجاری که موضوعشان  متفاوت از یکدیگر تنظیم گردد. بنابراین نمی توان از شرط واحد

 (31: 13۸9متفاوت است،استفاده نمود.)ممتاز،

مهم است که قواعد فورس ماژور به صورت مجرد تنظیم نگردد. قبل از تنظیم شرط فورس ماژور، حقوقدانان 

جه به آن، شرط را باید مذاکرات طرفین قرارداد، مهندسان، متخصصان امور مالی و ... را در نظر گرفته و با تو

تدوین نمایند. بدون تردید نوع قرارداد، اثر مستقیم در محتوای شرط خواهد داشت. برا می گذارند.یک مثال 
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قراردادهای متنوع فروش از قبیل فروش زغال سنگ، غله، ماشین آالت، الوار و غیره و نیز عوامل دیگری چون 

ه در شکل و محتوای شرط فورس ماژور تاثیر می گذارند. به کمبود یا فراوانی کاال مهم ترین عواملی هستند ک

عالوه مدت مدیدی است که تجارت بین المللی صرفا خرید و فروش کاال نمی باشد بلکه قراردادهای متنوع 

 دیگری نیز به شرح زیر مطرح گردیده اند:

 قرارداد انتقال تکنولوژی-

 قرارداد مربوط به امور مهندسی و ساختمان-

 د بهره برداری از پروژه های بزرگ صنعتیقراردا-

 قرارداد سرمایه گذاری مشترک -

قراردادهای مربوط به کشف و استخراج معادن یا اجازه معادن، یا قراردادهای اجرای عملیات در معدن و نیز  -

 قراردادهای مربوط به فروش محصوالت معدنی

 قراردادهای مربوط به مدیریت -

 مربوط به فروش موادخام و کاالهای تولید شدهقراردادهای دراز مدت  -

 قراردادهای مربوط به حق امتیاز، یا قراردادهای مربوط به استفاده از اختراعات صنعتی و استفاده از دانش فنی-

 قرارداد مربوط به مشاوره مهندسی-

 (1۸۷: 1391غیره.)ابرهیمی،قراردادهای مربوط به تولید و بازاریابی و  -

با توجه به مطالب باال می توان اذعان کرد که تحقیق در جهت تاسیس شرط فورس ماژور واحد برای تمام انواع 

قراردادها اغفال کننده و غیرضروری خواهد بود. لذا در تنظیم شرط فورس ماژور باید به خصوصیات و طبیعت 

رداد، ویژگی های طرفین )تابعیت آن ها، این که طرف قرارداد شخص قرارداد، عواملی چون قانون حاکم بر قرا

 حقوقی حقوق خصوصی است یا عمومی و غیره( توجه کرد.

 از بکارگیری شرط فورس ماژور مندرج در قراردادهای نمونه اجتناب ورزیدـ 5ـ1ـ3

گیری شرط فورس ماژور در بنابر دالیلی که در باال بحث شد، طرفین قرارداد باید توجه داشته باشند که بکار

قراردادهای نمونه اجتناب ورزند. بسیاری از قراردادهای بین المللی آماده، واجد شرط فورس ماژور می باشند. 

طرفین می توانند از این شروط به شرط این که آن را با توجه به نوع قرارداد جرح و تعدیل نمایند، استفاده کنند 
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نوع شروط ممکن است به جای حل مشکالت، مشکالت بیشتری را به وجود در غیر این صورت بکارگیری این 

 آورد. برای درک بهتر موضوع مثالی را مطرح میکنیم:

شرکت الف را در نظر بگیرید که در بازارهای بین المللی هم کاال می خرد و هم می فروشد. این شرکت در کلیه 

اردی که عدم اجرای قرارداد، خارج از کنترل او خرید و فروش های خود از شرط فورس ماژور واحد در مو

باشد، استفاده می کند. همین شرکت قراردادی مبنی بر خرید مواد شیمیایی از شرکتی ایتالیایی جهت بازفروش 

 (۸9: 1390آن به شرکتی بریتانیایی منعقد می نماید.)محقق داماد،

اگر کارحانه شرکت ایتالیایی در اثر حادثه ای منفجر شود، تعهد او به تحویل مواد شیمیایی به شرکت الف، طبق  

شرط فورس ماژور منتفی می گردد. اما تعهد شرکت الف از تحویل کاال به شرکت بریتانیایی از بین نخواهد رفت. 

ل شرکت الف انجام دهد به این معنی نخواهد بود در حقیقت، چون شرکت ایتالیایی نمی تواند تعهدش را در قبا

که شرکت الف از مسئولیت تحویل کاال، برائت حاصل نموده است بلکه مکلف است کاال را از منبع دیگری تهیه 

و در اختیار شرکت بریتانیایی قرار دهد و چه بسا در این بازخرید، محتمل ضرر نیز گردد. مطلب مزبور به خوبی 

استفاده از مقررات شروط مندرج در قراردادهای نمونه بدون این که مورد جرح و تعدیل قرار نشان میدهد که 

گیرند، ممکن است مشکالت جدی ایجاد نماید. برای مثال در قراردادهای معدنی باید دقت شود که چه نوع 

ر گردد و این که حوادثی به لیست شرط فورس ماژور قرارداد نمونه اضافه شود و چه نوع حوادثی از لیست کس

 (90: 13۷۸چه نوع تعهداتی مشمول این شرط قرار گیرند.)شمسایی،

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که شرط فورس ماژور مندرج در بسیاری از قراردادهای 

د. برای مثال نمونه به نفع طرفی که آن را پیش نویس کرده و از قدرت چانه زنی باالتری برخوردار است می باش

صرفا از فروشنده حمایت می کند. در این شرط از خریدار حمایت  100شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد گافتا

 نشده است. 

اشکال دیگری که به قراردادهای نمونه وارد است این است که شروط فورس ماژور مندرج در آن ها روشن و 

ممکن است آثاری را به بار آورد که مد نظر طرفین قرارداد نباشد. کامل نمی باشند و استفاده از این نوع شروط 

 البته قابل ذکر است دادگاه های ملی و خارجی اصوال چنین شروطی را بسیار مضیق تفسیر می کنند.

 مقررات فورس ماژور و مقررات برهم خوردم تعادل اقتصادی قرارداد را در یک شرط نگنجانیدـ 6ـ1ـ3
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هاردشیب در بسیاری از قراردادهای بین المللی درازمدت فروش دیده می شود حتی این شروط فورس ماژور و 

 شروط را در قراردادهای فروش نقدی نیز می توان یافت.

گفته شده شرط هاردشیب از انواع شروط فورس ماژور می باشد. پاره ای از نویسندگان این شرط را گاهی فورس 

 ماژور نیز می نامند.

یب در قرارداد بسیاری ارزشمند است خصوصا وجود آن دلیلی است که نشان میدهد طرفین درج شرط هاردش

قصد نوعی جرح و تعدیل را در قرارداد دارند. این شرط در قراردادهای درازمدت بسیار مفید می باشد و در مقابل 

فین، مصونیت نسبی به حوادث غیرقابل پیش بینی که ممکن است تعادل اقتصادی قرارداد را برهم زند، برای طر

 وجود می آورد.

قراردادهای دراز مدت خصوصیات مشترکی دارند. در این نوع قراردادها مانند قراردادهای نفت، گاز و زغال سنگ 

: 1391سال ادامه یابد.)ابرهیمی، 30تا  20و قراردادهای مشارکت اجرای قرارداد ممکن است سالیان متمادی مثال 

91) 

وع قراردادها هر چه باشد رابطه قابل توجه و مهمی را بین طرفین به وجود می آورد. موضوع و هدف این ن

ها می باشد. چرا که غالبا به تشریک مساعی چند طرف نیازمند است. خصوصیت دیگر این قراردادها پیچیدگی آن

پیچیده مواجه هستیم که در در این قراردادها ما با قرارداد بیع ساده روبرو نیستم بلکه با بسیاری از قراردادهای 

معرض خطرات بیشتری از قراردادهای معمولی قرار دارند. در چنین شرایطی مشکل خواهد بود که از ابتدا تمام 

 حوادث را پیش بینی کرد.

در اجرای این قراردادها حوادثی ممکن است به وقوع بپیوندد که اجرای قرارداد را مشکل یا متعذر نماید. طرفین 

قرارداد نمی توانند این اطمینان را داشته باشند که در طول اجرای قرارداد حوادث غیرقابل پیش بینی  به هنگام

واقع خواهد شد یا خیر و این که آیا لزومی به جرح و تعدیل قرارداد خواهد بود یا خیر؟ البته قانون حاکم ممکن 

اقتصادی این نوع قراردادها ممکن است است برای این گونه مشکالت راه حلهای مناسب ارائه ندهد. شرایط 

تغییر یابد. پول رایج ممکن است ارزش خودش را از دست بدهد. ولی قرارداد کماکان با همان نظام مالی اجرا 

گردد. از طرف دیگر قرارداد زمانی معنی و مفهوم خواهد داشت که منافع اقتصادی دو طرف تامین گردد : هیچ 

 (123: 1390انجام دهد.)عادل،کس نباید کاری را برای هیچ 
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بنابراین الزم است نظامی در قراردادپیش بینی نمود که در صورت وقوع چنین شرایطی جنبه مالی قرارداد به نحو 

متعارف جرح و تعدیل گردد تا ادامه اجرای آن میسور و منافع طرفین تامین گردد.  بدیهی است ختم این گونه 

ب باشد. شکی نیست که شرط فورس ماژور ممکن است در جهت رفع این قراردادها می تواند پرخرج و مخر

گونه مشکالت گره گشا باشد. اما به نظر ما، نظر به این که بین مفاد شرط فورس ماژور و شرط هاردشیپ 

تفاوتهای چشم گیری می تواند وجود داشته باشد لذا شایسته است دو شرط را به طور مستقل و جدای از هم در 

 بیاوریم. قرارداد

اگرچه فورس ماژور و هاردشیب در دو جنبه با هم خصوصیت مشترک دارند، یعنی هر دو از استثنائات اصل 

لزوم وفای به عهد و نیز مربوط به حوادث غیرقابل پیش بینی می باشند با این حال به دالیل زیر باید در دو شرط 

 جداگانه و مستقل از هم در قرارداد آورده شوند:

ردشیپ مربوط به شرایط غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل شخص که اجرای قرارداد را به این که غیر شرط ها

ممکن سازد بلکه فقط اجرای آن را متعذر می کند. برعکس شرط فورس ماژور مربوط می شود به شرایطی که 

را شامل می شود تا شرط  اجرای قرارداد را غیر ممکن می سازد. به روشنی شرط هارد شیپ محدوده وسیع تری

فورس ماژور به هنگامی که قرارداد قابل اجراست ولی اجرای آن متعذر می باشد. آثار شرط هارد شیپ به صورت 

ادامه قرارداد است البته با تغییراتی در مفاد آن . هدف این شرط در حقیقت جرح و تعدیل مفاد قرارداد خصوصا 

آن یعنی آثاری که معموال شرط فورس ماژور آن رامقرر می دارد. بنابراین  نظام مالی آن است تا خاتمه یا تعلیق

شرط فورس ماژور را می توان جزو شروط انفعالی تلقی کرد در حالی که شرط هارد شیپ را می توان از اقسام 

 (112: 1392شروط پویا قلمداد نمود که طبق آن مفاد قرارداد جرح و تعدیل و اجرای آن ادامه می یابد.)شریفی،

دهد که هزینه های ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی را بین طرفین توزیع و شرط هاردشیپ مکانیزمی ارائه می

نیز روشی را مطرح میکند که در مقابل حوادث خاص، پاسخ انعطاف پذیری داده شود. ممکن است طبق این 

یل قرارداد از طریق این مکانیز نیز ممکن مکانیزم مذاکرات اصالحی معیار حل مشکالت باشد.لزوم جرح و تعد

 است توسط شخص ثالث که نقش میانجی را بازی میکند انجام گردد.

 بنابراین شرط هاردشیپ باید دارای دو خصوصیت باشد:

 اول تعریف هارد شیپ و دوم ارائه روشی که نحوه جرح و تعدیل قرارداد را تبیین نماید.

 گفت:در تعریف هارد شیپ می توان 
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»شرطی است که به واسطه آن طرفین اختیار خواهند داشت که قرارداد را جرح و تعدیل نمایند اگر حادثه غیرمترقبه 

اساس تعهداتی را که به آن پای بند بوده اند برهم زند به طوری که تعادل قرارداد از بین برود و یک طرف قرارداد 

 از اجرای آن متعذر گردد.«

تفاوت شرط هارد شیپ و شرط فورس ماژور را آشکار می سازد بنابراین با توجه به  تعریف باال به خوبی

اختالفات اساسی که بین دو شرط دیده می شود و نیز جهت جلوگیری از سردرگمی و تردید،طبیعی خواهد بود 

 (113: 1392که مقررات دو شرط هارد شیپ و فورس ماژور در شرط واحد گنجانده نشود.)شریفی، 

 فایده و حمایت شرط فورس ماژور را برای هر دو طرف قرارداد در نظر بگیریدـ 7ـ1ـ3

شرط فورس ماژور باید به نحوی تنظیم گردد که هر دو طرف اختیار داشته باشند که به آن استناد  نمایند. کوتاهی 

 در این مورد ممکن است که آثار ناگواری را به بار آورد.

این است که چرا حمایت شرط فورس ماژور باید برای هر دو طرف قرارداد در سئوالی که اینجا مطرح می گردد 

 نظر گرفته شود؟ برای مثال چرا از خریدار در قرارداد بیع بین المللی باید حمایت شود؟

در پاسخ می توان چنین استدالل کرد: گرچه احتمال وقوع حوادثی که طبق آن خریدار بتواند به شرط استناد کند 

تر از موارد استنادی فروشنده است با این حال شرایطی ممکن است حادث گردد که مانع اجرای تعهدات  بسیار کم

خریدار گردد. برای مثال در قراردادهای ساختمانی بین المللی خریدار پروژه ممکن است به واسطه موانع قانونی 

ماژور مانع اجرای تعهدات محدودی از پرداخت ممنوع گردد و یا ممکن است موانع فیزیکی واجد شرایط فورس 

 (113: 1392که وی در خصوص ساخت و ساز قسمتی از پروژه کرده است گردد.)شریفی،

البته دالیل دیگری نیز ضرورت استناد طرفین قرارداد به شرط فورس ماژور را توجیه می کند: استفاده از شرط 

در معامله ای با شرایط مساوی وارد گردیده  فورس ماژور توسط خریدار ، موجب خواهد شد که وی احساس کند

است به عبارت دیگر حمایت از فروشنده بدون انکه این چتر حمایتی به خریدار نیز توسعه یابد ممکن است مانع 

ورود خریدار به انعقاد قرارداد گردد. یک چنین شرطی طرفین را تشویق خواهد کرد که روابط تجاری خود را رد 

اگر یکی از طرفین حق استناد به شرط فورس ماژور یا هارد شیپ را نداشته باشد و اجرای  آینده حفظ نمایند.

قرارداد برای وی غیر ممکن یا متعذر گردد در آن صورت ممکن است قرارداد را نقض کند و این امر سبب خواهد 

وصول خسارت نیز شد که به روابط تجاری شان لطمه جدی وارد گردد. هر اقدام دیگری از طرف مقابل جهت 



 213 /دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

این امر را تشدید خواهد کرد. در نهایت حق استناد طرفین شرط احتماال دادگاه را به این نتیجه خواهند رساند که 

 (19: 1391مفاد شرط همان قصد واقعی و کامل طرفین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است.)مدنی، 

 ارداد را نیز تصریح نماییدنظام حقوقی مناسب به عنوان قانون حاکم بر قر ـ 8ـ1ـ3

همانطور که قبال اشاره شد طرفین باید به مفاد و شرط قراردادشان متکی باشند تا مقررات کشور حاکم بر قرارداد 

. واضح است که شرط دقیق و جامع مانع حکومت قانون کشور حاکم بر قرارداد خواهد شد با این حال حتی اگر 

طراحی کنند ابهامات و تردیدهایی که در آینده ممکن است مطرح شوند را نمی توانند طرفین شرط نسبتا کاملی را 

نادیده بگیرند. بنابراین پاره ای از مسائل باز هم باقی می ماند که باید از طریق قانون حاکم حل شود. لذا برای 

غیرمنتظره شایسته خواهد  تفسیر یا تکمیل مفاد شرط فورس ماژور یا هارد شیپ و جلوگیری از نتایج نامطلوب و

بود که قانون حاکم بر قرارداد قانون کشوری انتخاب گردد که طرفین آشنایی بیشتری با آن داشته باشند و اهداف 

 (95: 1391آن ها را بهتر تامین نماید.)شریفی،

 های قانونی فورس ماژورویژگیـ 4

 :اند ازهای قانونی فورس ماژور عبارتویژگی

 خارجی بودن •

 پذیر نبودنمقاومت •

 بینی بودنغیرقابل پیش •

 :ها به شرح زیرنداین ویژگی

 خارجی بودنـ 1ـ4

بدین معنی که دولت متعهد نباید به عمد یا از روی غفلت در ایجاد وضعیتی سهیم باشد که انجام دادن تعهد یا 

ازد. بعنوان مثال اگر دولتی که آگاهی از مغایرت عمل مزبور با یک تعهد بین المللی را برای آن واقعا ناممکن س

متعهد است اموالی را به دولت دیگر تحویل دهد آن اموال را دانسته نابود سازد یا موجبات نابودی آن ها را فراهم 

آورد و یا در ممانعت از نابودی آن ها غفلت ورزد نمی تواند از میان رفتن آن ها را مبنای عدم اجرای تعهد خود 

اگر خرابی موتور هواپیما متعلق به یک دولت ناشی از عمل یا غفلتی باشد که قابل انتساب به قرار دهد. همینطور 
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آن دولت است این دولت نمی تواند خرابی موتور هواپیما را دستاویزی برای ورود غیرقانونی به حریم هوایی 

 دولت دیگر قرار دهد. 

رجی باشد ولی این شرط خارجی بودن که در زمینه گروهی بر این اعتقادند که عدم اجرا ناشی از یک حادثه خا

 (125: 1390مسئولیت خارج از قرارداد پذیرفته شده در زمینه قراردادی نامسلم است. )عادل،

بی شک در اینکه عیب چیزیکه برای اجرای قرارداد بکار رفته موجب برائت متعهد نیست... توافق حاصل است 

ل ناشی از رفتار یک شخص باشد ، وضوح کمتری دارد. البته تقصیر لیکن شرط خارجی بودن هنگامی که اشکا

کارگر متعهد که ناشی از شخص دیگر ولی غیرخارجی است هرگز باعث معافیت کارفرما از مسئولیت نخواهد 

شد زیرا چنانچه میدانیم کارفرما مسئول کار اشخاصی است که برای اجرای تعهدات خود بکار گمارده است ولی 

ه مانع از آن نیست که در پاره ای موارد، اعتصاب مزدبگیران علت معافیت بشمار آید در حالیکه در داخل این قاعد

بنگاه متعهد روی می دهد. در حقیقت بمحض اینکه شخصی بطور آشکار نقش واسطه را ایفا کند، تفکیک بین 

عهد، علت موجه عدم ایفای دین داخلی و خارجی بودن تا حدی دشوار است. در نظر داشته باشیم که بیکاری مت

 (142: 1390تلقی شده است و این قلمرو شرط خارجی بودن را محدود می کند. )قاسمی، 

بدین سال مالحظه می شود که شرط خارجی بودن محل بحث و تردید است و شاید بهمین جهت در گزارش 

 دبیرخانه سازمان ملل بعد از ذکر اینکه:

 کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باش چنین آمده است:حادثه باید خارج از 

معهذا شرط اول از شرایط باال بدان معنی نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا 

خارج از شخص و فعالیتهای متعهد باشد. عنصر اصلی در یک حادثه فورس ماژور در این نیست که آیا فعل یا 

ل مطرح شده از آن متعهد یا خارج از اوست بلکه آنست که آن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به متعهد ترک فع

 بعنوان نتیجه رفتار ارادی شخص او نباشد.

بعالوه در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به دشواری خاص شرط خارجی بودن حادثه در حقوق بین الملل با این 

 عبارت اشاره رفته است:

که فورس ماژور باید یک حادثه خارج از تعهد باشد در روابط بین الملل همواره بسهولت قابل اثبات این شرط 

نیست زیرا چنانکه گفته شده است هر قدر جامعه ای که به قوه قاهره استناد می کند گسترده تر باشد عوامل 

 خارجی آن محدودتر است.
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ست بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد بنابراین بنظر می رسد داخلی یا خارحی بودن مهم نی

نباشد و به تعبیر قانون مدنی ایران چنان باشد که عرفا نتوان آن را به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه 

قانون مدنی همین معنی باشد نه بدان معنی که حادثه  226خارجی در برخی از نوشته ها و متون به ویژه در ماده 

 (121: 13۸9طلقا از قلمرو و وجود فعالیت متعهد بیرون باشد.)افشار قوچچانی، م

بعنوان نتیجه بایستی گفت چنانچه شرایط باال وحود داشته باشد عدم امکان واقعی ناشی از قوه قاهره و یا حادثه 

بور در اوضاع غیرمترقب بی تردید مانع متخلفانه بودن عمل دولت در آن شرایط می گردد، حتی اگر عمل مز

احوال دیگر مغایر با یک تعهد بین المللی باشد. تعهدی که بدلیل قوه قاهره یا حادثه غیر مترقب از اجرا باز می 

ماند تعهدی است که وجود دارد اما اجرای آن بطور دائمی موقت متوقف شده است. در چنین اوضاع احوالی 

 (144: 1390رکن موضوعی جرم تحقق نمی یابد.)قاسمی،نقض تعهد نمی تواند وجود داشته باشد و نبابراین 

 در نتیجه تخلف بین المللی صورت نمی گیرد تا برای مرتکب آن ها مسئولیتی بوجود آید. 

البته در قراردادهای بازرگانی غیر از این شرایط، شروط دیگری برای صحت فورس ماژور در نظر گرفته می شود. 

وین( : طرفی که موفق به ایفا )تعهد خود(  19۸0وانسیون بیع بین المللی کاال )کن ۷9اصل  4از جمله بر طبق بند 

نمی گردد مکلف است طی اخطاری حدوث مانع و آثار آنرا بر توانایی وی نسبت به ایفای تعهد به آکاهی طرف 

ا باید از دیگر برساند. چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از حدوث مانع اطالع حاصل کرده ی

آن اطالع حاصل می کرد، بطرف دیگر نرسد طرفیکه توفیق در اجرا پیدا نکرده مسئول خسارت ناشی از عدم 

 وصول خواهد بود. 

بنابراین حادثه ای قوه قاهر تلقی می شود که خارجی و به تعبیر دقیقتر خارج از متعهد و قلمرو و مسئولیت او 

باشد. بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر کارکنان متعهد قوه قاهره بشمار نمی آید هر چند که غیرقابل پیش بینی و 

ذکر اینکه متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه  قانون مدنی ایران با 226غیرقابل اجتناب باشد. ماده 

خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتواند به او مربوط 

 نمود. 

اگر متعهد، شرایطی مهیا کند تا اجرای تعهد غیرممکن شود، مثل اینکه کارگران را تشویق به  22۷ی طبق ماده

قدر رو شود، مانند اینکه در تحویل کاال آنتصاب کند یا اگر تقصیری مرتکب شود که ناخواسته با مانع روبهاع
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تأخیر کند که کاال فاسد شود و غیرقابل جایگزین باشد، بدون شک از انجام تعهد و پرداخت خسارت بری 

 .شودنمی

گردد و مدیون از رجی بودن از حادثه زایل میی خارجی قابل انتساب به متعهد باشد، وصف خااگر بروز حادثه

 ( 12: 1394)صفایی، .شود. برخی از این حوادث خارجی و اوصاف آن ها در زیر آمده استمسئولیت رها نمی

پردازند. اگر این محیط کارگاه متعلق به کارفرماست و کارگران تحتِ نظر او به فعالیت می  :اعتصاب •

دلیل اعتصاب کارگران خود نتواند تعهد را سر موقع بهمتعهد به انجام کاری در کارگاه باشد و  کارفرما

 .گرددانجام دهد، از مسئولیت پرداخت خسارت این دیرکرد بری می

وسیله فرد دیگری که تعهد بهصورتیاگر بیماری توان انجام تعهد را از مدیون بگیرد و در :بیماری متعهد •

 .بینی نبوده باشدپیشین بیماری قابلشود؛ به شرطی که اهم اجرایی نباشد، قرارداد فسخ می

که متعهد نتواند از آن جلوگیری طوریاگر شخص ثالثی مانع اجرای تعهد شود، به :دخالت شخص ثالث •

 (۷6: 1392)کارو، .یا آن را رفع کند، در اینجا نیز متعهد مسئولیتی ندارد

 ناپذیریمقاومتـ 2ـ4

آید که تقصیر متعهد با قوه قاهره قابل جمع نیست . در آنجا که قوه با توجه به مطالب گفته شده بخوبی بر می 

قاهره محقق باسد تقصیر از سوی متعهد منتفی است چرا که نمیتوان حادثه ای را به تقصیر کسی نسبت داد که 

 قدرت دفع آن را نداشته باشد.

تعهد سبب بروز حدثه ای غیرمترقبه و از سوی دیگر تقصیر نیز قوه قاهره را نفی می کند بنابراین هرگاه تقصیر م

غیرقابل دفع شده باشد ، متعهد مسئول است و نمیتواند با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند. 

مثال در حقوق فرانسه گفته اند اگر در اثر تقصیر موسسه راه آهن در رساندن کاال به مقصد، کاال در استگاه راه 

ن غارت شود موسسه مزبور مسئول است چرا که اگر در رساندن کاال به مقصد تاخیر نمی آهن به وسیله دشم

کرد حادثه اتفاق نمی افتادیا هر گاه مورد معامله در حادثه ای مانند آتش سوی نابود شده در حالیکه متعهد توانایی 

ف ناشیانه ناخدا، کشتی به تخته نجات آنرا داشته است یا در موقعی که مه غلیظی دریا را فرا گرفته در اثر توق

سنگ خورده و محموله آن به دریا ریخته باشد در این مورد نیز متعهد مسئول است. اگر تقصیر در اطفای حریق 

https://www.chetor.com/30352-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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یا بیرون کشیدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمی شد. و نیز اگر با وجود مه غلیظ تقصیر 

 (6۷: 1391اد.)ساوارایی،ناخدا نبود حادثه روی نمی د

هاست، فورس ماژور تلقی نمی شود اینکه حادثه ناشی از تقصیر متعهد یا اشخاصیکه متعهد جوابگوی اعمال آن

ظاهرا مورد اتفاق نظر همه نظامهای حقوقی است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اینکه 

و عدم اجرای تعهد وجود داشته باشد به این نکته اشاره شده است. در باید رابطه سببیت بین حادثه فورس ماژور 

واقع در آنجا که تقصیر متعهد هر چند با واسطه پدید آورنده حادثه باشد عدم اجرای تعهد منتسب و مربوط به 

ه اوست نه به یک علت خارجی و از این رو متعهد مسئول است و نمیتواند جهت رفع مسئولیت خود به قوه قاهر

 (۸۸: 1391استناد کند.)ایزانلو،

گردد؛ که دفع مانع خارجی در اختیار و اقتدار متعهد نباشد، سبب معافیت وی می، درصورتی229ی مطابق با ماده

 .مانعی را که بتوان رفع کرد، سبب معافیت نیست

نجام آن را داشته باشد شود که متعهد عذر عدم ادرنتیجه، سخت و دشواربودن رفع مانع و انجام تعهد باعث نمی

و حتما باید دفع مانع غیرممکن باشد. این مفهوم ناتوانی متعهد از رفع و دفع مانع، مفهومی است که باید در 

ی بین متعهد و شرایط سنجیده شود. اوضاع و احوالی که متعهد در بستر آن موظف به انجام تعهد است، رابطه

 .شودمعیار اصلی محسوب می

 بینی نبودنپیشقابل  ـ 3ـ4

عنصر دیگر فورس ماژور این است که واقعا نتوان در برابر قوه قاهره مقاومت کرد و رخ دادن خارجی بطور واقعی 

پیش بینی نشده باشد. بعبارت دیگر دولت واقعا امکان گریز از آثار قوه قاهره را نداشته باشد. در حقوق فرانسه 

 زمان عقد قرارداد برای انسان غیرقابل پیش بینی  باشد.  حادثه ای فورس ماژور تلقی می شود که در

چه در صورتیکه حادثه قابل پیش بینی باشد متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ 

کند و در نهایت باید از عقد قراردادخودداری نماید. پس وقوع حادثه قابل پیش بینی موجب سلب مسئولیت از 

نخواهد شد.البته غیر قابل پیش بینی بودن بدین معنی نیست که حادثه قبال هیچگاه واقع نشده باشد. همه  متعهد

حوادثی که تازگی ندارند به یک معنی قابل پیش بینی هستند.قابلیت پیش بینی کلی و مجرد در اینجا مورد نظر 

ر پیش آمدنش وجود نداشته باشد. نیست. حادثه هنگامی غیر قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصو

برای مثال زلزله در ناحیه ای که زلزله خیز نبوده است حادثه ای غیر قابل پیش بینی تلقی می شود. به تعبیر دیگر 
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حادثه ای غیرقابل پیش بینی تلقی می شود که وقوع آن غیرعادی ، ناگهانی و نادر باشد. شرط غیر قابل پیش بینی 

 (23۷: 1391را الزم نمی دانند. )ابرهیمی، مقرر است ولی در حقوق انگلیس آن بودن در اغلب کشورها

در این کشورها ممکن است یک حادثه قابل پیش بینی نیز موجب انتفای قرارداد و سقوط تعهد تلقی شود هر 

اده طرفین چند که قابل پیش بینی نبودن حادثه در اثبات و تشخیص اینکه تغییر بنیادین در قرارداد بر حسب ار

روی داده و در نتیجه قراداد نخستین منتفی شده است مورد توجه قرار می گیرد.صرف اینکه طرفین قرارداد یا 

یکی از آنان می بایست وقوع حادثه را پیش بینی کنند مانع اجرای دکترین انتفای قرارداد نیست. در دعاوی 

ابل پیش بینی بوده و یا وجود این نظریه انتفای قرارداد تاجگذاری ابتالی ادوارد هفتم به بیماری، بطور معقول ق

در آن دعاوی اجرا شده است. حتی بعضی از آراء از این هم فراتر رفته و اعالم کرده اند که ممکن است در 

موردیکه حادثه دقیقا پیش بینی شده است نظریه انتفای قرارداد اجرا گرد، ولی قبول این نظریه دشوار است زیرا 

نمورد متعهد خطرات ناشی از وقوع چنین حادثه ای را با علم و اطالعپذیرفته است و دادگاه نباید این نکته در ای

را نادیده بگیرد. پس نظریه مرجح در این گونه موارد عدم امکان استناد به نظریه انتفای قرارداد یا فراستریشن 

 (102: 1391است.)شریفی،

بودن و پیش بینی شدن فرق وجود دارد. ممکن است حادثه بطور معقول قابل  بنابراین رویکرد بین قابل پیش بینی

پیش بینی باشد ولی متعهد آنرا پیش بینی نکند. در این صورت طبق این رویکرد و به موجب برخی از آرای صادر 

حادثه را از دادگاه های انگلیس ممکن است فراستریشن تحقق یابد و تعهد ساقط یا معلق شود. لیکن اگر متعهد 

پیش بینی کرده و در عین حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشی از حادثه را پذیرفته است و 

 باید مسئول شناخته شود و در این مورد جایی برای اعمال نظریه فراستریشن نخواهد بود.

نی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور با اینکه گاهی بطور مطلق گفته شده است که در کامن لو غیرقابل پیش بی

یا فراستریشن نیست اما در حقوق امریکا ظاهرا بر طرق رویه قضایی، غیرقابل پیش بینی بودن حادثه تحقق دکترین 

 انتفای قرارداد است. یکی از مولفان امریکایی در اینباره با استناد به آرا می گوید:

 قابل پیش بینی باشد فراستریشن، دفاع تلقی می شود.هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول 

 در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در این باب گفته شده است:

حادثه باید غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیرقابل دفع باشد و باید تاکید کرد که 

 کافی است یکی از این دو شرط وجود داشته باشد.



 219 /دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

نویسندگان این گزارش در این خصوص تحت تاثیر حقوق انگلیس واقع شده اند. در عرف بازرگانی بین  ظاهرا

 المللی نیز قابل پیش بینی بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمی آید.

 در حقوق ایران هر یک از دو نظریه مذکور قابل دفاع است:

مینه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته و از آنجا که در ممکن است گفته شود چون قانون مدنی ایران در ز

صورت قابل پیش بینی بودن حادثه نمی توان گفت دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده یا عدم اجرای تعهد 

ناشی از علتی است که نمی توان به او مربوط نمود و با توجه به اینکه اصل بقای مسئولیت متعهد در صورت 

ید است، لذا حادثه ای که قابل پیش بینی باشد فورس ماژور تلقی نمی شود و موجب عدم مسئولیت متعهد ترد

نخواهد بود. همچنین ممکن است گفته شود چنین شرطی در قانون مدنی مقرر نشده است و نباید شرطی به 

 (10۸: 1392شرایط مقرر در قانون افزود.)شریفی،

جام تعهد در صورتی مؤثر در معافیت از مسئولیت است که قابل انتساب به متعهد ق.م. علت عدم ان 22۷ی در ماده

دهد، آفرینی میکند و احتمال حادثهنباشد. گفته شد که انسان متعارف و عاقل، زمانی که شرایط را ارزیابی می

 .کند از آن شرایط بگریزد و مانع وقوع حادثه شودسعی می

دهد، مسئول بینی آن ها را نکرده و احتمال بروز آن ها را هم نمیشرایطی که پیشرود که او نسبت به انتظار نمی

 .گیردباشد. زمان ارزیابیِ احتمالِ وقوعِ حوادث هنگام انعقاد قرارداد است که شخص انجام تعهدی را بر عهده می

 عملکرد و مسئولیت بین المللی دولت ها در مواجهه به فورس ماژورـ 4ـ4

( فورس 1930زمینه عملکرد دولت ها باید خاطر نشان ساخت که کنفرانس تدوین حقوق بین الملل )الهه در 

ها از بابت قصور در مورد ماژور را بطور مستقیم مورد توجه قرار نداد و تنها در مورد مسئولیت بین المللی دولت

ت وارد می آوردند، حکومتها بطور جلوگیری از اعمال افرادی که به دولت ، اشخاص یا اموال خارجی خسار

صریح یا ضمنی پذیرفته بودند که چنانچه فورس ماژور واقعا مانع اتخاذ اقدامات بازدارنده دولت شود، مسئولیت 

 (۷۸: 1390این دولت از میان می رود.)عادل،

مللی یا برای دانستن در موارد بیشماری دولت ها استدالل کرده اند که عدم امکان برای اقدام مطابق تعهدی بین ال

اینکه رفتار مزبور با آن تعهد انطباق ندارد وضعیتی است که مانع نادرستی عمل آن ها می شود. هر چند باید 

متذکر شد که تنها معدودی از این موارد عدم امکان واقعی بوده اند زیرا یک دولت به ندرت در وضعیتی قرار می 

طور واقعی غیر ممکن باشد و اغلب هنگامیکه از عدم امکان صحبت می گیرد که اجرای تعهدات بین المللی آن ب
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ها با مشکلی جدی روبه رو شده است . به هر حال اگر یک طرف بتواند وجود عدم امکان واقعی کند در واقع آن

 را ثابت کند طرف مقابل آثار حقوقی این وضعیت را می پذیرد. در مواردیکه میان و طرف اختالف بروز می کند

مساله بودن یا نبودن عدم امکان واقعی در یک وضعی خاص مورد بحث است و نه اعتبار عدم امکان واقعی بعنوان 

وضعیت مانع نادرستی عمل دولت.همانطور که اشار شد عدم امکان اجرای یک تعهد بین المللی در نتیجه وجود 

این خصوص می توان به وضعیتی  وضعیت فورس ماژور گاه موجب نقض تعهد دولت به ترک فعل می شود در

اشار کرد که هواپیمای یک دول به علت وارد آمدن خسارت خارج شدن از اختیار با بروز طوفان بدون اجازه 

 (10: 13۸9دولت دیگر به ناچار وارد حریم دولت اخیر می شود.)اجتهادی، 

پذیرفتند که قوه  1966معاهدات در اعضای کمیسیون حقوق بین المل نیز در جریان تهیه طرح مقاوله نامه حقوق 

قاهره بمعنای عدم امکان واقعی احرای تعهد وضعیتی است که مانع مسئولیت دولت می شود. بازتاب این امر را 

طرح تنظیم شده در کمیسیون دید که مقرر می دارد : عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو  5۸می توان در ماده 

جود آن برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر است می تواند مبنای فسخ معاهده یا تعلیق یا انهدام دائمی چیزی که و

 اجرای آن قرار گیرد.

 به طور کلی در مواجهه با فورس ماژور مسئولیت بین المللی دولت شامل شرایط ذیل خواهد بود:

 سقوط تعهد و انحالل قرارداد -1

اجرای قرارداد ر در پی داشته باشد موجب انحالل قرار داد و سقوط در صورتیکه فورس ماژور عدم امکان دائمی  -

تعهدات خواهد شد. در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهد له 

 نمیتواند بعلت عدم اجرای قرارداد مطالعه خسارت کند. البته الزم به ذکر است در موراد ذیل فورس ماژور موجب

 برائت متعهد نخواهد شد:

 چنانچه در قرارداد تصریح شده باشد که متعهد حتی در صورت تحقق فورس ماژور مسئول است.  -

در مورادی که قبل از بروز حادثه فورس ماژور موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهد له اجرای آن را مطالبه کرده 

 (16۷: 1394باشد.)فیوضی،

رای جزیی است و فقط شامل بعضی از تعهدان ناشی از قرارداد است و در این صورت در موردی که عدم امکان اج -

 برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی که ایفای آن امکان دارد مسئولیت باقی است.
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اسباب  در صورتی که قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن و تقصیر هم یکی از -

و علل خسارت باشد .بعبارت دیگر هنگامی که فورس ماژور دخالت جزیی در ورود خسارت داشته و جزو علت 

 (21: 1391باشد از میان غرامت کاسته خواهد شد.)اسماعیلی،

در صورتیکه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد . البته اثبات اینکه تقصیر متعهد سبب فورس ماژور بوده است  -

 بر عهده متعهدله می باشد.

 تعلیق قرارداد-2

هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد 

است و پس از رفع مانع قرارداد اثر خود را باز می یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و 

طرفین باشد . تشخیص اینک آیا بعد از انقضای مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده 

اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر ، با دادگاه است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که ماهیت 

قد است حکم به انحالل قرارداد بکلی دگرگون شده و اجرای آن برخالف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع ع

 (145: 1394آن خواهد  داد.)فیوضی،

علی رغم از میان رفتن نادرستی اعم یک دولت بر اثر وجود فورس ماژور این پرسش مطرح می گردد که آیا 

دولت مرتکب هیچگونه مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد  و دولت زیان دیده باید همه خساراتی را که به 

 وارد آمده است تحمل کند؟ خود یا اتباع آن

در پاسخ باید گفت که تحمیل همه خسارت به دولت زیاندیده غیرعادالنه بوده و دولت انجام دهنده عمل مزبور 

دست کم باید در جبران بخشی از آن خسارت سهیم گردد. فورس ماژور در واقع مانع نادرستی عملی می شود 

تیجتا مانع انتساب مسئولیت مترقب بر این عمل به دولت مرتکب می که با یک تعهد بین المللی مغایرت دارد و ن

گردد. باید توجه داشت که در این موارد تعهد به جبران خسارت بخاطر ارتکاب یک عمل نادرست نیست و به 

 مفهوم مسئولیت ناشی از اعمالی نزدیک می شود که در حقوق بین الملل منع نشده اند. )مسئولیت مبتنی بر خطر(
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 نتیجه گیری 

قوه قاهره یا فورس ماژور شرایطی هستند که در روابط بین الملل بعنوان مانع متخلفانه بودن عمل یک دولت، 

اغلب مورد استناد واقع می شوند. از منظر اکثر حقوق دانان در مورد تحلیل شرایط رافع مسئولیت، برای فورس 

رد که حکومتها ، قضا و داوران بین المللی و ماژور و حوادث غیر مرتقب تقدم قائلند. به هر حال نباید تصور ک

 حقوقدانان مختلف واژه فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه را همواره به یک معنی استعمال می کنند. 

فورس ماژور و حادثه غیرمترقب برای توجیه عملی غیرارادی یا دست کم غیرعمدی بکار می رود. وجه اشتراک 

دولت ملزم به انجام تعهدی بین المللی یا رکنی که رفتارش عمل آن دولت  همه موارد فورس ماژور آن است که

محسوب می شود بخاطر وجود نیرویی غیرقابل مقاومت یا حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی وادار به انجام دادن 

و اجرای تعهد ای برای دولت مزبور باقی نمی گذارد عمل مغایر با تعهد خود می شود، زیرا آن حادثه یا نیرو چاره

را حتی در موقعیکه این دولت آگاه است عمل آن با تعهد مورد نظر مغایرت دارد واقعا غیر ممکن می سازد. 

بنابراین غیرارادی یا غیر عمدی بودن رفتار قابل انتساب به دول وجه مشترک وضعیت هایی است که فورس 

 ماژور نامیده می شود.

یک از موارد فورس ماژور وجود داشته باشد ، عدم امکان واقعی ناشی از  بعنوان نتیجه بایستی گفت چنانچه هر

فورس ماژور بی تردید مانع نادرستی عمل دولت در آن شرایط می گردد ، حتی اگر عمل مزبور در اوضاع و 

باز می احوال دیگر مغایر با یک تعهد بین المللی باشد. تعهدی که بدلیل قوه قاهره یا حادثه غیر مترقب از اجرا 

ماند تعهدی است که وجود دارد اما اجرای آن بطور دائم یا موقت متوقف شده است. در چنین اوضاع و احوالی 

نقض تعهد نمی تواند وجود داشته باشد و بنابراین رکن موضوعی جرم تحقق نمی یابد. در نتیجه تخلف بین 

 المللی صورت نمی گیرد تا برای مرتکب آن مسئولیتی بوجود آید.

اینجا باید به این نکته توجه شود که تقصیر متعهد با فورس ماژور قابل جمع نیست. در آنجا که فورس ماژور 

محقق باشد تقصیر از سوی متعهد منتفی است چرا که نمی توان حادثه ای را به تقصیر کسی نسبت داد که قدرت 

 دفع آن را نداشته است.

می کند بنابراین هرگه تقصیر متعهد سبب بروز حادثه ای غیرمتربه  از سوی دیگر تقصیر نیز فورس ماژور را نفی

 و غیرقابل دفع شده باشد متعهد مسئول است و نمی تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبری از مسئولیت بداند. 
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امل طبیعی با توجه به اینکه عوامل فورس ماژور به طبیعی و یا انسانی تقسیم می شوند می توان در مورد نقش ع

به موردی اشاره کرد به علت اختالالت جوی هواپیمای یک دولت از مسیر طبیعی خود منحرف شده و به رغم 

اراده یا نیت خلبان وارد حریم هوایی دولت دیگر می گردد.در نتیجه عمل به یک تعهد بین المللی را بصورت 

به سرزمین دولت دیگر تحویل دهد از میان  موقت ناممکن می سازد و دولت مربوط را از ترک فعل وارد نشدن

می رود. در این مثال اجرای یک تعهد بین الملل ناممکن می گردد و دولت مسئول تحویل اموال از انجام دادن 

 فعل باز می ماند.

در خصوص نقش عامل انسانی می توان به موردی اشاره کرد که یک دولت تعهد می کند تولیدات منطقه خاصی 

یار دولت دیگر بگذارد اما بعدا دولت ثالثی این منطقه ر اشغال کرده یا تحت حاکمیت خود در می آورد را در اخت

و یا بعلت وقوع شورش منطقه مزبور از حیطه نظارت دولت متعهد خارج می شود. در اینجا نیز بسته به شرایط 

 انجام دادن تعهدی بین المللی بطور قطعی یا موقت ناممکن می گردد.

 ور خالصه می توان گفت:به ط

فورس ماژور یک حادثه غیرقابل اجتناب و برابر برخی از نظامهای حقوقی و قراردادهای بازرگانی بین المللی غیرقابل  -

پیش بینی است که اجرای قرارداد را غیرممکن می سازد . حادثه ای را که نمی توان آن را به متعهد از مسئولیت در 

و نیز در همه حقوق بین الملل پذیرفته شده است و در اصل آن اختالفی نیست هر چند همه نظامهای حقوقی داخلی 

 که در جزئیات راجع به شرایط و مصدیق آن اختالفاتی وجود دارد.

فورس ماژور در صورت تحقق تاثیرات عمده در قراردادها به بار می آورد مثال یکی انکه قرارداد در اثر قوه قاهره  -

الاقل معلق می شود . اگر عدم امکان اجرای قرارداد دائمی باشد قرارداد منحل و تعهدات ناشی از آن ساقط منحل یا 

می گردد. ولی اگر عدم امکان موقتی باشد اجرای قرارداد تا رفع وضعیت فورس ماژور به حالت تعلیق در می آید 

خالف اراده مشترک طرفین باشد که در این صورت مگر اینکه اجری قرارداد بعد از آن مدت، فایده ای نداشته یا بر

نیز حکم به انحالل قرارداد داده خواهد شد. در قراردادهای بازرگانی بین المللی که در زمره قراردادهای دو تعهدی 

هستند و تعهد یکطرف در آن ها علت تعهد طرف دیگر است، سقوط یا تعلیق تعهد یکطرف، سقوط یا تعلیق تعهد 

 در پی خواهد  داشت. طرف دیگر را

همچنین فورس ماژور در صورتی موجب برائت متعهد است که وقوع حادثه ای که فورس ماژور بشمار می آید،  -

 ناشی از اراده یا تقصیر متعهد نباشد )ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد(
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ن و آمریکا که منشا عاوی مطروحه در در اغلب قراردادهای بازرگانی بین المللی از جمله قراردادهای بازرگانی ایرا -

 ای مسئله ماژور فورس البته. باشد می استناد قابل که شود می دیده ماژور فورس است امریکا –دادگاه داوری ایران 

 بنابراین. برد کار به را آن تواند می قرارداد طرفین از یک هر که است لبه دو شمشیر تعبیر ک به و حساس و دقیق

در هر پرونده باید با بررسی دقیق اوضاع و احوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد  آن از استفاده

 مربوط صورت گیرد.

هرگاه شرط فورس ماژور در قرارداد منشا دعوی وجود نداشته باشد باز هم استناد به این نظریه امکان پذیر است ولی  -

اکم بر قرارداد و حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار گیرد و با در این صورت باید قواعد فورس ماژور در حقوق ح

 توجه به خصوصیات پرونده و جوانب امر، عنداالقتضاء بدان استناد گرد.

اثبات فورس ماژور بد عهده متعهد است : از نظر آیین دادرسی باید توجه داشت طرفی که به فورس ماژور استناد می  -

ور را اثبات نماید. لذا متعهد باید ثابت کند که یک علت خارجی که به او مربوط کند بایستی وجود وضعی فورس ماژ

 نیست باعث عدم اجرای تعهد شده است.

به تعبیر دیگر بار دلیل در اینجا بر دوش متعهدی است که می خواهد با اتکا بر فورس ماژور خود را از زیر  بار مسئولیت 

متعهدله ادعا کند که پیدایی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه بین المللی رهایی بخشد. البته اگر 

 مسئولیت او باقی است، اثبات این امر بر عهده متعهد له خواهد بود.

از نظر آیین دادرسی قوه قاهره به عنوان دفاع یا ایراد مطرح می شود. حتی دیوان دائمی داوری در رای خود در مورد 

امت روسیه اعالم کرده است ایراد فورس ماژور ممکن است در حقوق بین الملل عمومی مطرح گردد . افزودن پرونده غر

دفاع یا ایراد به کلمات فورس ماژور حاکمی از این است که فقط مدعی علیه ) به غیر از مورد فوق الذکر( برای رفع 

 سکی نیست که بار دلیل بر دوش او خواهد بود.مسئولیت از خود می تواند به آن استناد نماید و در این صورت 

 

 

 

 

 



 225 /دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

 منابع و ماخذ

 الف(کتب

 ( گزیده آراء حقوقی، تهران: میزان.13۸9اجتهادی، عباس و همکاران ) .1

 ( قوه قاهره، تهران: سروش.1391اسماعیلی، محسن ) .2

 مشیرزاده، تهران: نشر میزان.( فرهنگ روابط بین الملل، ترجمه حمیرا 1391ایوانز، گراهام و همکاران ) .3

 ( حقوق بین المللی عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران: اطالعات.1391آلن پله و دیگران ) .4

 ( ترمینولوژی حقوق ، تهران: گنج دانش.1392جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) .5

 ( آثار قراردادها و تعهدات، تهران: مجد.13۸6شهیدی ، مهدی ) .6

هره ، برسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای ( قوه قا1394صفایی، حسین ) .7

 بازرگانی بین المللی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( مسئولیت بین المللی دولت ها و نظریه حمایت سیاسی، تهران: دانشگاه تهران.1394فیوضی، رضا ) .8

 عمل، ترجمه مصطفی تقی زاده انصری، تهران: قومس.( حقوق بین الملل در 1392کارو، دومنیک ) .9

 ( قواعد فقه، تهران: سمت.1390محقق داماد، مصطفی ) .10

( حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد دوم، تهران: 1391مدنی، سید جالل ) .11

 پایدار.

کده ( مسئولیت بین المللی دولت، تهران: انتشارات دانش1396مستقیمی، بهرام و همکاران ) .12

 حقوق و علوم سیاسی.

 ( تحوالت سازمان ملل متحد ، شیراز: دانشگاه شیراز.13۸6مقتدر، هوشنگ ) .13

 ( ایران و حقوق بین الملل، تهران: دادگستر.1392ممتاز، جمشید ) .14

( عقیم شدن قراردادای تجاری با تاکید بر حقوق انگلیس، مجله حقوقی، 13۸۸مومنی، فرامز ) .15

 .3سال  10شماره 

( حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 1391وشنگ )مقتدر، ه .16

 وزارت امور خارجه.

 

 ب( مقاالت



 226 /دولت المللی بین مسئولیت بر ماژور فورس تاثیر /1401 بهار ،19 شماره هشتم، سال /معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی (» 1391ابراهیمی، نصراهلل و همکاران )  .17

 .1، سال  2، فصلنامه حقوق مدنی، شماره از منظر فورس ماژور«

، سال 113، ماهنامه کانون، شماره قوه قاهره و مسئولیت مدنی«(» 13۸9نی، زهره )افشارقوچا .18

1۷. 

استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس (» 139۷بهادر، مرتضی و همکاران ) .19

 .3، سال1۷،فصلنامه داخلی کانون وکالی دادگستری، شماره ماژور«

تحول شرایط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن (» 13۸9حاجی نوری، غالمرضا ) .20

 .9، سال 3ن«، فصلنامه حقوق، شماره در حقوق ایرا

، فصلنامه شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی«(» 1391ساورایی،پرویز ) .21

 ، سال هفتم.31-32تحقیقات حقوقی، شماره 

یسه نظریه هاردشیپ و فورس ماژور در اوصول حقوق ( »مقا1392الهام و همکاران )  شریفی،  .22

 .4، شماره  1۷،فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره قراردادهای بازرگانی«

فصلنامه فقه و تاملی بر مسئولیت بین المللی دولت ها«،( »13۷۸شمسایی، محمد و همکاران ) .23

 .5، سال 1۷حقوق ، شماره 

« فصلنامه دیدگاه های 19۸0قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی (» 1390مرتضی ) عادل، .24

 ، سال هفتم.22و  21حقوقی، شماره 

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص (» 1390قاسمی شوب، احمد علی ) .25

 .61، شماره 14، فصلنامه دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه امام حسین، سال خصوصی«

 


