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          چكيده                                             
 ند، اما گاهيهستكنند، ملزم به اجراي تعهدات خود  هنگامي كه طرفين قراردادي را منعقد مي    

د و يا وضعيت زمان اجراي قرارداد سازشود كه اجراي قرارداد را ناممكن مي جاد ميحوادثي اي
 عنوان معاذير قانوني بااين حوادث كه . دهد تغيير ميطور اساسي  را نسبت به زمان انعقاد آن به

 و دن طرفين از تعهدات در صورت داشتن شرايط الزم، موجب معاف ش،دشو مي ياد ها از آن
ترين اين معاذير قانوني، دكترين عقيم شدن قرارداد در حقوق  از مهم. دگرد ميخود مسئوليت 

خود  و مسئوليت  كه موجب معافيت طرفين از تعهدات قراردادياستال و فورس ماژور  كامن
ال و نهاد فورس ماژور  در حقوق كامنهاي بسيار زيادي بين عقيم شدن قرارداد  شباهت. دشو مي
المللي كه به اختصار اصول  جمله در حقوق ايران و در اصول حقوق قراردادهاي تجاري بيناز

اي  دهد كه در اثر حادثه عقيم شدن قرارداد هنگامي رخ مي.  وجود دارد،شود يونيدروا ناميده مي
بين  يا هدف از انعقاد قرارداد ازشده،ن ناگهاني و بدون قصور طرفين، اجراي قرارداد ناممك

ترين نهاد به  فورس ماژور نزديك ةنظري. گردد نتيجه سبب عقيم شدن قرارداد ميرود كه در مي
دهد كه اجراي قرارداد بدون  فورس ماژور هنگامي رخ مي. استدكترين عقيم شدن قرارداد 

  .دشو  ناممكن ميناپذير بيني پيشغيرقابل دفع و   خارجي،اي ور طرفين در اثر حادثهصق
  

  واژگان كليدي
  .العقيم شدن قرارداد، عقيم شدن هدف قرارداد، فورس ماژور، حقوق كامن     
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  مقدمه . 1
 طرفين ،وجب اين اصلم به. ه استشد فتهپذيرهاي حقوقي  نظامهمة  در 1اصل لزوم قراردادها

 بندي به قرارداد رااين پايحقوق هميشه  اما ،هستندبند به مفاد تراضي خود قرارداد پاي
 اگر طرفين ملزم به تعهدات خود ، در اثر ايجاد شرايطي ناخواستهكه گاهيچرا؛ پذيرد نمي

 حوادث خارجي كه ممكن است به صورت  گاهي،واقعدر. شود ميمنجر عدالتي  به بيباشند، 
 كه در صورت شوند طبيعي يا غيرطبيعي ايجاد شوند، مانع از اجراي تعهدات قراردادي مي

اين حوادث در . انجامدبه معاف شدن طرفين قرارداد از تعهدات خود ميداشتن شرايط الزم 
 دكترين عقيم توان ترين اين معاذير قانوني مي از مهم. شود اصطالح معاذير قانوني خوانده مي

مطرح   ال دكترين عقيم شدن قرارداد در حقوق كامن.  را نام برد3و فورس ماژور 2شدن قرارداد
است نشده  فتهپذيرعنوان يك نهاد حقوقي قديمي   فورس ماژور به،واقع در اين نظام  در؛است

 در قرارداد تحاصر بهكنند كه طرفين قرارداد آن را  در صورتي به آن عمل ميفقط ها  و دادگاه
، اما استدكترين عقيم شدن قرارداد بسيار نزديك به فورس ماژور . دبيني كرده باش خود پيش

؛ اوت بدانيمشود كه اين دو نهاد را يك چيز با دو نام متفمنجر به اين ها نبايد  اين شباهت
  .شود ديده ميهايي نيز  ها وجود دارد، تفاوت آنميان هايي كه  كه در كنار شباهتچرا

ترين  عنوان يكي از مهم در اين نوشتار به بررسي و تبيين دكترين عقيم شدن قرارداد به
مفهوم، شرايط، موارد اعمال و آثار در اين راستا و  پردازيم ال مي معاذير قانوني در حقوق كامن

آن با دكترين عقيم شدن مقايسة  فورس ماژور و سپس در ادامه به. بررسي خواهيم كردرا آن 
  .قرارداد خواهيم پرداخت

  
  مفهوم عقيم شدن قرارداد. 2

 عقيم شدن قرارداد ، دكتريناينبرابر . ال مطرح است دكترين عقيم شدن قرارداد در حقوق كامن
دهد كه پس از انعقاد قرارداد، بدون بروز قصوري از جانب طرفين، حوادثي  هنگامي رخ مي

دگرگون طور اساسي  دهد و اوضاع و احوال حاكم بر اجرا را به بيني رخ مي طور غيرقابل پيش به
شود كه شرايط اجرا را با آنچه كه   ايجاد مياي گونه اين تغييرات در اوضاع و احوال به. دكن مي

 دساز طور چشمگيري متفاوت مي عهده گرفته بودند بهطرفين در زمان انعقاد قرارداد بر
)Litvinoff, 1985, p.10(. اين تغييرات در اوضاع و احوال قرارداد، اجراي تعهدات نتيجة  در

شود كه  شود، يا اينكه اين تغييرات باعث مي كن ميقراردادي از نظر عملي و يا قانوني نامم
آيد، عقيم شدن  طور كه از اين تعريف برمي همان. بين برودهدف مورد نظر طرفين در قرارداد از

                                                            
1. Pacta sunt servanda 
2. Frustration of contract 
3. Force majeure 
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 ،كه تغييرات اساسي در اوضاع و احوالفرضي  نخست،قرارداد در سه فرض قابل تصور است؛ 
تواند  كه متعهد به اين دليل نميفرضي ، دوم. كند ناممكن مياجراي قرارداد را به صورت عملي 

 ،براي مثال. به تعهد خود عمل كند كه پس از انعقاد قرارداد، قانون آن را ممنوع كرده است
دهند و در آن فروشنده متعهد  يني را انجام ميخريدار و فروشنده توافق بر فروش كاالي مع

 اما قانون . ارسال نمايد،محل اقامت خريدار كه در كشور ديگري استشود كه كاال را به  مي
تواند به  نتيجه فروشنده نميكند و در  صادرات آن كاالي خاص را منع مي،پس از انعقاد قرارداد
گيرد كه اجرا نه از نظر عملي و نه از  مي بر مواردي را درفرضاين ، سوم. تعهد خود عمل كند

بين  از،اند نظر داشته، اما هدفي را كه طرفين از انعقاد قرارداد دريست غيرممكن ننظر حقوقي
 به اي كه حادثه. شود  پرداخته مييهاي بعد طور تفصيلي در قسمت به اين موارد به. رود مي

يك از طرفين  ز قصور هيچا. 1: گردد بايد داراي چهار شرط باشد ميمنجر عقيم شدن قرارداد 
. 2). خود طرفين ايجاد شوداز سوي تواند  عقيم شدن قرارداد نمي( قرارداد ناشي نشده باشد

 از چيزي كه طرفين هنگام انعقاد قرارداد در نظر طور اساسي و يا بهسازد قرارداد را غيرممكن 
ناممكن ) الف: وقوع بپيوندد در يكي از اشكال د قرارداد بهبعد از انعقا. 3. ، متفاوت شودداشتند

 حادثهدربارة در قرارداد شرطي  نبود) د؛ هدفشدن عقيم ) ج؛ نامشروع شدن) ب؛ شدن اجرا
)Gritsenko, 2014, p.5(.  

  
  پيدايش دكترين عقيم شدن قرارداد. 3

 در حقوق انگليس 1قرارداد مطلقنظرية رداد در اواخر قرن نوزدهم از دل دكترين عقيم شدن قرا
شدند و حوادث غيرمترقبه   بيشتر تعهدات قراردادي مطلق تلقي مي،از آنپيش . وجود آمد به

 Paradin vقضية خوبي در  مطلق بودن قرارداد بهنظرية . شد عذري براي عدم اجرا تلقي نمي

Janeبهاي   پرداخت اجارهةبراي رهايي از تعهد خود دربارمستأجر در اين قضيه، .  نمايان است
 كه به دليل تجاوز دشمنان پادشاه، زمين را به مدت دو سال مدعي شددعوي كرد و اقامة زمين 

را مسئول شناخت و در مستأجر دادگاه . در تصرف دشمنان بوده استزمين  و در اختيار نداشته
كند، موظف است آن را  هنگامي كه طرف قرارداد تعهدي مي «:گونه بيان داشت حكم خود اين

گونه  صرف نظر از هر-صورتي كه امكان اين كار را داشته باشد در-درستي انجام دهد به
را در مقابل اين حوادث توانسته است در قرارداد شروطي  كه او ميناپذير، چرا حوادث اجتناب

قرارداد مطلق در حقوق انگليس بسيار نظرية مواضع . )Osadare, 2009, p.9( »بيني كند پيش
 شروط ةوسيل توانند به دادند، اين بود كه طرفين هميشه مي سخت بود و دليلي كه ارائه مي

 ,Cheshire, 1994( فظت كنندنشده محا بيني صريح در قرارداد خود را در برابر حوادث پيش

                                                            
1. Absolute contract 
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p.569( .رسيد، زيرا چگونه بايد طرفين در برابر  نظر نمي با گذشت زمان اين نظريه منصفانه به
 بيني كنند پيشرا اي از آن وجود ندارد، بتوانند شروطي  حوادث ناگهاني كه هيچ نشانههمة 

)Treitel, 1999, p.778(.دكترين عقيم شدن ،ل از اين قضيه پس از گذشت حدود دويست سا 
 خوانده به ،در اين قضيه. وجود آمد  بهم1863در سال  Taylor v Coldwell ةقرارداد با قضي

خواهان اجازه داده بود كه از باغ و تاالر موسيقي براي اجراي چهار كنسرت در چهار روز 
ولين كنسرت، تاالر در يك اما تنها شش روز قبل از اجراي ا. معين در تابستان استفاده كند

يافته پايان  و قرارداد يستدادگاه حكم داد كه خوانده مسئول ن. سوزي نابود شد آتشحادثة 
وجود شخص يا ادامة در قراردادهايي كه اجراي آنها به  «:گونه بود ينااستدالل دادگاه . است

صورتي كه اجرا به دليل تلف شدن  وجود دارد كه درچيز معيني بستگي دارد، اين شرط ضمني
شود، زيرا بنا بر طبيعت قرارداد   ناممكن شود، باعث معاف شدن از اجرا ميء آن شخص يا شي

 خاصي منعقد ء استمرار وجود شخص يا شيپاية روشن است كه طرفين قرارداد خود را بر 
 كه اجراي يافت قرارداد به مواردي گسترش پس از اين قضيه، دكترين عقيم شدن. اند نموده

 اين ،نهايتدر. ممكن شده بودقرارداد به داليل ديگري غير از نابودي يك چيز خاص غير
 مواردي را تحت پوشش قرار داد كه در آنها اجرا ناممكن نشده بود، اما هدف قرارداد نظريه

در اين قضيه، خوانده آپارتماني . مطرح شد Krell v Henryقضية مورد اخير در . بين رفته بوداز
گذاري پادشاه ادوارد هفتم اجاره كرد تا بتواند اين مراسم را مشاهده كند، اما  را در مسير تاج

 هدف از ،نتيجهدر. دشپادشاه به دليل بيماري نتوانست در مراسم شركت كند و مراسم لغو 
تفسير اين قضيه به اين  .)Perillo, 1996, p.111( اد خاتمه يافتبين رفت و قراردانعقاد قرارداد از

مشاهدة جايي را براي مستأجر شكل است كه موضوع اصلي قرارداد اين بوده است كه 
صورت گذاري   هنگامي كه تاج،رو اين  از؛)Collins, 2003, p.277( گذاري اجاره كند تاج
  .شود واقع اجراي كامل اين موضوع براي مالك ناممكن مي، درگيرد نمي

  
  موارد اعمال دكترين عقيم شدن قرارداد. 4

خصوص در . كنند  به چند گروه تقسيم مي،دنشو حوادثي را كه سبب عقيم شدن قرارداد مي
بندي به  مورد روش تقسيمبندي تفاوت ماهوي بين نويسندگان وجود ندارد، اما در  تقسيمنحوة 

گيرند، كه عبارت است از  نظر ميبندي دو سبب در اي در تقسيم عده. دو گونه عمل شده است
 اجرا و عقيم شدن هدف قرارداد و اين گروه عدم مشروعيت را در ذيل عنوان ناممكن شدن
عنوان يك سبب  گان عدم مشروعيت را بهنويسندبيشتر كنند، اما   اجرا ذكر ميناممكن شدن

 كه در اين نوشتار ،)Southerington, 2001, p.n.5.3( اند آوردهدر كنار دو سبب ديگر جداگانه 
  .شود همين روش دنبال مي
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  عقيم شدن قرارداد به سبب ناممكن شدن اجرا. 1. 4
آن را تصديق  ،براي عقيم شدن قرارداد دانشمندانناممكن شدن اجرا اولين سببي است كه 

طور واقعي  كه اجراي قرارداد بدون دخالت طرفين، بهنمايد  ميهنگامي رخ فرض اين . اند كرده
قرارداد  مثال در رايب. )Atiyah, 1995, p.230( شود  در پي آن قرارداد عقيم ميشده،ناممكن 

خصوص در . دشو  فروش عقيم ميادبين برود، قرارد اگر آن كاال از،فروش يك كاالي معين
بيان توان برشمرد كه به   اجرا، موارد گوناگوني را ميناممكن شدندليل عقيم شدن قرارداد به 

  .پردازيم ها مي ترين آن مهم
  
  فوت يا عدم اهليت. 1. 1. 4

 اركان قرارداد ء طبيعي است كه در يك قرارداد كه شخصيت طرفين قرارداد مهم و جزكامالً
دست بدهد، اجراي است، اگر يكي از طرفين فوت كند و يا در مواردي اهليت خود را از

بر  البته مشروط ؛)275ص، 1368مومني، ( دشو  باعث عقيم شدن قرارداد مي،هدشقرارداد ناممكن 
 به دليل قصور خود شخص كهاست  آن اين ةجمل اينكه شرايط عقيم شدن فراهم باشد كه از

 قرارداد وكالت اگر يكي از طرفين اهليت خود را از دست بدهد، ،براي مثال. ايجاد نشده باشد
 يكي از  يا در قراردادهايي كه وابسته به استعداد خاص)Treitel, 1999, p.784(شود  عقيم مي
در .  ممكن است قرارداد عقيم شود،، اگر آن شخص اهليت خود را از دست بدهداستطرفين 

مؤلف ليف كتاب اشاره كرد كه اگر براي مثال جنون ناگهاني بر أتوان به قرارداد ت ميزمينه اين 
 ممكن است قرارداد به دليل فوت يا گاهي. شود شود، باعث عقيم شدن قرارداد ميعارض 

 قراردادي منعقد »ب« و »الف« اگر ، براي مثال؛شخص ثالث عقيم شوددست دادن اهليت از
 ،از اجراي تعهدپيش  را نقاشي كند، اما »ج«شخص چهرة متعهد شود كه » ب«كنند كه در آن 

  .)Ibid(  فوت كند»ج«
  
  بين رفتن اركان ضروري اجرااز. 2. 1 .4

 چيزي يا شخصي شود كه موضوع اصلي قرارداد و يا دليل ناممكن مياين اجرا به فرض در اين 
 كشتي ة قرارداد اجار مثال دررايب. بين برود از،كه براي اجراي تعهد قراردادي ضروري است

 ؛شود اگر كشتي توقيف گردد، قرارداد در صورت موجود بودن ساير شرايط، عقيم مي ،1دربست
. خوانده شود سربازي فرادورة  اگر شخص متعهد براي گذران ،قرارداد خدمات شخصيدر يا 

طور موقت از دسترس خارج شود، قرارداد در صورتي  در مواردي كه ركن ضروري اجرا به
 اي قرارداد در زمان خاصي مورد نظر طرفين باشد و اين زمان سپري شودشود كه اجر عقيم مي

                                                            
1. Charter party  
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)Cheshire, 1994, p.553( . بين رفتن د، ازشوكه سبب عقيم شدن قرارداد ميعواملي همانند ديگر
ركن ضروري اجرا ممكن است قسمتي از اجراي قرارداد را شامل شود كه در اين صورت فقط 

  .)Tretel, 1999, p.786( دگرد ارداد در صورت فراهم بودن شرايط عقيم ميآن قسمت از قر

  
  نقض منبع خاص اجرا. 3. 1. 4

هنگامي كه موضوع اصلي قرارداد بايد از يك منبع خاص اخذ شود، اگر اين منبع بدون دخالت 
 .شود يم ميبين برود، قرارداد عقبيني از و قصوري از جانب طرفين و به صورت غيرقابل پيش

شود كه كاالها بايد از يك منبع خاص تهيه شوند و اين  مثال در يك قرارداد فروش شرط رايب
؛ وقوع پيوست به )Howell v Coup land)Poole, 2014, p.258 قضية اين مورد در . بين برودمنبع از

 ،كردند قسمت خاص از زمين رشد ميهايي را كه از يك  زميني ين صورت كه كشاورز سيبه اب
.  به تعهد خود عمل كندتوانست و كشاورز نشدفروخت، اما در آن سال بيشتر محصول نابود 

 كشاورز از مسئوليت براي ،نتيجهدر.  دادگاه حكم به عقيم شدن قرارداد داد،در اين قضيه
دون اينكه به اطالع طرف مقابل در مواردي كه منبع خاص ب. پرداخت خسارت معاف شد

 در ،براي مثال. شد نخواهد شود، سبب عقيم شدن قرارداديكي از طرفين قصد از سوي برسد، 
فنالندي، فروشنده انتظار داشت كه الوارها را از كشور فروشندة سوي   ازفروش الوارهاقضية 

 ,Southerington, 2001( ه بودبه دليل وقوع جنگ غيرممكن شددست آورد و اين  فنالند به

n.5.3.1.4(. زيرا اين قرارداد عقيم نگرديد ،هرچند منبع مورد انتظار فروشنده ناممكن شده بود ،
بين از. است احتمالي و ممكنمنبع تا زماني كه خريدار از آن آگاه نباشد، فقط يكي از منابع 

. 1:  داردمنطقينتيجة طور معمول سه  اين حالت به. رفتن منبع اجرا ممكن است جزئي باشد
فروشنده . 2. دشو  معاف مي،بين رفته است فروشنده از تحويل قسمتي از كاال كه منبع آن از

 تعهد به تحويل ،دست آوردن آن را دارد ه كه توان بموجب قرارداد، همچنان براي كاالهايي به
. )Ibid( ها را دارد  خريدار متعهد به قبول كاالهايي است كه فروشنده توان تحويل آن.3. كند  مي

آنها بايد تحويل كاال از يك منبع خاص باشد همة اگر فروشنده چند قرارداد منعقد كند كه در 
: براي حل اين مشكل چهار احتمال وجود داردشرايط در اين . ين برودبو قسمتي از اين منبع از

 عقيم شدن بخشي از .3؛ كدام از قراردادها عقيم نشدن هيچ. 2؛ عقيم شدن تمام قراردادها. 1
از يك دست آمده است به نسبت هر تقسيم چيزهايي كه از آن منبع خاص به. 4؛ قراردادها
تصميم با دادگاه است، مگر در شرايط در اين .  به معني تعديل قرارداد است و اين،قراردادها

 ,Harris, 1989( بيني كرده باشند  در قرارداد شروطي را پيشتحاصر بهمواردي كه طرفين 

p.362(.  
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  ناممكن شدن روش اجرا. 4. 1. 4
اص تصريح شده باشد و اين روش اجرا ناممكن اگر در يك قرارداد به استفاده از يك روش خ

 قرارداد براي سفر ،براي مثال؛ شود  قرارداد عقيم مي،شود، در صورت فراهم بودن ساير شرايط
 به دليل شده  زمان تعييندرپرواز هواپيما  هواپيما در يك زمان مشخص، اگر ةوسيل توريستي به

ناممكن شدن استفاده از روش خصوص در . قوع جنگ ناممكن شودشرايط آب و هوا و يا و
طور اساسي تغيير  خاص بايد توجه شود كه اين ناممكن شدن، اگر شرايط اجراي قرارداد را به

از سوي كه استفاده از روش خاص شود تواند سبب عقيم شدن قرارداد  دهد، در صورتي مي
 ،از طرف ديگر. دن باشكردهتوجه به آن طرفين ينكه حداقل طرفين شرط شده باشد و يا ا

ناممكن شدن استفاده از يك روش خاص كه در قرارداد شرط شده است، اگر شرايط اجرا را 
كه يكي از چرا؛ رسد نظر نمي طور اساسي تغيير نداده باشد، براي عقيم كردن قرارداد كافي به به

قيم شدن قرارداد تغييرات اساسي در اوضاع و احوال اجرا نسبت به زمان قرارداد شرايط ع
  .است
  

  عقيم شدن هدف. 2. 4
 و مواردي به غير از يافتتدريج گسترش  طور كه بيان شد، دكترين عقيم شدن قرارداد به همان

اجراي قرارداد ناممكن واقع ، در1در عقيم شدن هدف قرارداد. گرفت برناممكن شدن اجرا را در
 ,Andrews( شود  ناممكن مي،شود، بلكه هدف اصلي كه قرارداد به دليل آن واقع شده است نمي

2011, p.461( .قضية شود،   براي عقيم شدن هدف قرارداد مثال زده مياي كه معموالً قضيهKrell 

v Henry گذاري پادشاه ادوارد هفتم  سير مراسم تاج كه در آن، خوانده آپارتماني را در ماست
. اجاره كرد تا بتواند اين مراسم را مشاهده كند، اما اين مراسم به دليل بيماري پادشاه لغو شد

وقتي عقيم «صادر كرد كه رأي چنين  دادگاه اين. بين رفت هدف از انعقاد قرارداد از،نتيجهدر
دفاعي براي يكي از طرفين در وسيلة  ايجاد يك فاًدهد، مفهوم آن صر شدن قرارداد رخ مي
باشد، بلكه عقيم شدن قرارداد، خود قرارداد را   نمي،استكرده دعوا اقامة مقابل طرف ديگر كه 

نتيجه از روزي در. شود خود ساقط مي به برد و تعهدات طرفين خود بين مي  آن را از،منتفي كرده
يعني مسئوليت طرفين نسبت به اجراي عقد در آينده ؛ گردد مي ا ملغ،شود د عقيم ميكه قراردا
  .)Mazzacano, 2011, p.24( شود ساقط مي

  
  
  

                                                            
1. Frustration of venture or purpose 
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  نامشروع شدن. 3. 4
دهد كه طرفين قراردادي را به صورت قانوني  هنگامي رخ ميبه اين سبب، عقيم شدن قرارداد 

 ممنوع  اجراي آن قراردادكرده،د، اما پس از انعقاد قرارداد، قانون تغيير پيدا كنن منعقد مي
تواند به صورت  طور كه مي اين سبب عقيم شدن قرارداد همان. )Nicholas, 1979, p.4( دشو مي

ارد عدم امكان عنوان يك تقسيم فرعي در مو تواند به از دو سبب ديگر قرار بگيرد، ميجداگانه 
عنوان يك تقسيم فرعي، ذيل عقيم شدن هدف  تواند به  ميعدم مشروعيتهمچنين . بيايدهم 

 به دليل ممنوع شدن صادرات  يك قرارداد فروش ممكن است، مثالرايب. قرارداد قرار بگيرد
  . آن بوده است، زيرا هدف خريدار از خريد آن كاال صادرات عقيم شودآن كاال
  

  هاي اعمال قاعده محدوديت. 5
 ااعمال دكترين عقيم شدن قرارداد وجود دارد كه اين موارد باعث مستثنها در  برخي محدوديت

هنگامي . 1: پردازيم  ميها آنبعضي از بيان به در اينجا . دشو شدن اعمال عقيم شدن قرارداد مي
 حادثه .2. وجود آمدن حادثه وجود دارد كه يك شرط صريح در قرارداد براي شرايط به

بيني باشد، زيرا طرفين در اين مواقع توانايي آن را داشتند كه  بيني شده باشد و يا قابل پيش پيش
در اثر  حادثه .3. بيني كنند ن حادثه پيشآ خصوصشروطي را در هنگام انعقاد قرارداد در 

  .)Treitel, 1999, p.810( قصور يكي از طرفين رخ دهد
اگر اقدامات يكي از طرفين و يا شخصي كه مسئوليت كارهايش با يكي از طرفين قرارداد 

حتي غفلت يكي از طرفين ؛ گردد داد ميراست، باعث بروز حادثه شود، سبب عقيم شدن قرا
 ،Taylor v Caldwellقضية براي مثال در . وجود آورد بهقرارداد شدن عقيم در  يياستثن اتواند مي

در اين . دش سوزي به دليل غفلت صاحب تاالر صورت گرفته بود، قرارداد عقيم نمي اگر آتش
شود كه او مسئول پرداخت  مواقع كه غفلت متعهد سبب عدم امكان اجرا شده است، باعث مي

  .خسارت شود
  

  اثر عقيم شدن قرارداد. 6
و  يابد ميطور خودكار خاتمه   كه قرارداد بهاست اثر عقيم شدن قرارداد اين ،ال در حقوق كامن

هيچ عدم اجرا نتيجة  در هدر قبال خسارات وارد ،طرفين از انجام تعهدات خود معاف شده
 ،آيد و با فراهم بودن ساير شرايط وجود مي اي به هنگامي كه حادثه. اهند داشتخون مسئوليتي

لحظه معاف آن ، هر دو طرف از انجام تعهدات خود از پذيرد صورت ميعقيم شدن قرارداد 
يي كه طرفين هنوز مسئول چيزهااي شد، چرا در ابتدا اين قاعده باعث نتايج ناعادالنه. شوند مي

 در راستاي تعهدات خود انجام داده بودند و هيچ امكاني بودند كه قبل از عقيم شدن قرارداد
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اين مشكالت باعث . هاي قبلي و مواردي از اين قبيل وجود نداشت براي پس گرفتن پرداخت
وضع خصوص  سه قاعده را در اين م1943شده در سال  شد كه قانون اصالح قراردادهاي عقيم

در ، شد قرارداد بايد پرداخت ميپايان يافتن از پيش موجب قرارداد  تمام مبالغي كه به. 1: كند
پايان از پيش تمام مبالغي كه . 2. شود ها ممنوع مي ، پرداخت آن عقيم شدن قراردادصورت
از عقيم پيش  اگر يكي از طرفين. 3.  است، بايد بازگردانده شودقرارداد پرداخت شدهيافتن 

پرداخت برابر صورتي كه اين تعهد در شدن قرارداد تعهد قراردادي خود را انجام داده باشد، در
ها را به  هزينه كه تمام يا مقداري از يابد مي، دادگاه اجازه باشدپول از جانب طرف مقابل بوده 

هاي واقعي   به پرداخت بيشتر از هزينهتواند اخير، دادگاه نميفرض  خصوصدر . گرداندازاو ب
  .)LNCKX, 1986, p.52( دهدبحكم 
  

  فورس ماژور. 7
بيني و  اي غيرقابل پيش  حادثه:گونه تعريف كرد توان اين طور اجمالي مي فورس ماژور را به

 به تعليق يا فسخ معامله سازد و ممكن است  قرارداد را ناممكن مي كه اجرايشدنيان كنترل
فورس ماژور اصطالحي است كه از حقوق فرانسه . )Amon, Wanlton, 1976, p.86(شود منجر 

) كد ناپلئون( ون مدني فرانسهرسد كه اين واژه براي اولين بار در قان نظر مي  و بهگرفته شده
 آن در كشورهاي ديگر و در حقوق ة يا ترجممرور زمان همين لفظ ه است و بهشداستفاده 

از رم گرفته  Vis Majorعنوان با اي  فورس ماژور از نظريهنظرية . رفته است كار بههم الملل  بين
حالي  تنها به حوادث طبيعي اشاره دارد، درVis majorنظرية . )Barry, 1992, p.201( شده است

 چه به صورت طبيعي رخ داده باشد و ؛گيرد مي برحوادث خارجي را دركلية كه فورس ماژور 
ناممكن  :ردگونه تعريف ك توان اين  فورس ماژور را مي.)Osadare, 2009, p5(  انسانةوسيل چه به
بدون قصور طرفين به دليل وجود مانعي كه متعهد طور مطلق  بهاجراي تعهدات قراردادي شدن 

 -فورس ماژور در حقوق فرانسه. )Eriksen, 2004, p179( بيني آن را ندارد توان دفع و پيش
فورس ماژور در معناي عام . است 2 و خاص1مداراي معناي عا -استگاه اين نظريهعنوان خ به

؛ دشو  كه مانع از اجراي تعهد ميناپذير بيني پيش و قابل دفع خارجي غيرحادثة عبارت است از 
در معناي . شودرو فورس ماژور در معناي عام هم شامل نيروهاي طبيعي و هم انساني مي اين از

خارجي حادثة فقط  با اين تفاوت كه ؛رس ماژور همان شرايط تعريف عام را داردخاص، فو
كشورها و در بيشتر  فورس ماژور در حقوق داخليِ. )113، ص1364صفايي، ( گيرد مي برطبيعي را در

اصول قراردادهاي تجاري توان به  ه است كه از آن جمله ميشد فتهپذيرالملل  بينعرصة 

                                                            
1. Lato sensus 
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در اصول قراردادهاي تجاري .  و حقوق داخلي ايران اشاره كرد)2اصول يونيدوروا (1المللي بين
عدم اجراي تعهد از  «:گونه آمده است ذيل عنوان فورس ماژور اين 7-1- 7مادة در  المللي بين

ثابت كند، عدم اجراي تعهد بور مزسوي يك طرف قرارداد، در صورتي معذور است كه طرف 
طور متعارف  به دليل وجود مانعي كه فراتر از كنترل وي بوده است و در زمان انعقاد قرارداد به

حساب آورده شود، يا از آن يا از نتايج آن اجتناب شود،  رفته است كه مانع مزبور به انتظار نمي
در قوانين ايران فورس ماژور گاهي با همين لفظ . )47، ص1393 اخالقي،( » نتايج آن غلبه شوديا بر

اجباري مسئوليت مدني اشاره كرد و بيمة توان به قانون  استفاده شده است كه از آن جمله مي
توان به قانون دريايي   كه ميكار رفته است قاهره بهقوة گاهي با معادل فارسي آن نظير 
 تنها به بيان ، گاهي نيز بدون اينكه از اين واژه استفاده شود.جمهوري اسالمي ايران اشاره كرد

 قانون 229 و 227توان به مواد  ميدر اين خصوص شرايط و آثار آن پرداخته شده است كه 
گونه  توان فورس ماژور را در حقوق ايران اين با توجه به اين قوانين مي. كردتوجه مدني 

دهد و مانع اجراي  ناپذير كه به صورت ناگهاني رخ مي تم مقاو نيروي خارجي:تعريف كرد
 مفهوم فورس ماژور در اصول با بررسي. )181، ص1392كاتوزيان، ( شود تعهدات قراردادي مي
 به فورس ماژورنظرية ها  شود كه در آن و حقوق ايران معلوم مي المللي قراردادهاي تجاري بين

  .ه استشد فتهپذيرصورت كامل 
  

  شرايط تحقق فورس ماژور. 8
جمله مواد و بررسي قوانين ايران از المللي  اصول قراردادهاي تجاري بين7-1- 7مادة مالحظة با 

توان دريافت كه براي تحقق فورس ماژور وجود سه شرط الزم   مي، قانون مدني227 و 229
. بيني باشد قابل پيش حادثه غير. 3.  باشدناپذير اجتنابحادثه . 2. حادثه خارجي باشد. 1: است
طور نوعي قطع   كه شرايط تحقق فورس ماژور بهاست اين ،اي كه بايد در اينجا ذكر شود نكته

 بايد انساني متعارف در ، به عبارت ديگرشود، نظر گرفته مينظر از وضعيت شخص متعهد در
  .)479ص، 1391كاتوزيان، ( بيني كند  را پيشناپذير  اجتنابخارجيحادثة همان شرايط واقعه نتواند 

  
  حادثه خارجي باشد. 1. 8

ست كه خارجي بودن حادثه به اين معنا.  باشد3براي تحقق فورس ماژور بايد حادثه خارجي
 او باشد و به عبارت ديگر به او قابل انتساب ة بايد خارج از كنترل متعهد و قلمرو ارادحادثه
اي رخ دهد كه   حادثهسپس اگر متعهد از اجراي قرارداد خودداري كند و ،رو اين از. نباشد
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2. UNIDROIT PRINCIPLES 
3. Exterieur- erternal 
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ماژور استناد كند، تواند به فورس  ، در اين حالت متعهد نميسازداجراي قرارداد را غيرممكن 
، 1389كاتوزيان، ( وي از اجراي قرارداد بوده استخودداري  اجرا به دليل ناممكن شدنزيرا 

  .)278ص
  

  بيني باشد حادثه غيرقابل پيش. 2. 8
بيني  قابل پيش  حادثه بايد در زمان انعقاد قرارداد براي طرفين غير،براي تحقق فورس ماژور

ست كه نوع حادثه در شرايط خاص انعقاد عقد مورد انتظار طرفين ين شرط به اين معناا. باشد
بيني باشد،  ، دليل اين شرط اين است كه اگر حادثه قابل پيش)177، ص1379صادقي مقدم، ( نباشد

توانند تدابير احتياطي مورد نظر را اتخاذ كنند و در صورت  طرفين در هنگام انعقاد قرارداد مي
ها   مسئوليت ناشي از حادثه منسوب به خود آن،نتيجهلزوم از اخذ قرارداد خودداري كنند و در

به . نظر گرفته شودبيني بودن، بايد انسان متعارف در مالك قابل پيشخصوص در . خواهد بود
 ف نباشدست كه احتمال وقوع آن معقول و متعارابيني  قابل پيش اي غير  حادثه،عبارت ديگر

)Lindstrom, 2006, p.6(.  
  

   باشدناپذير اجتنابحادثه . 3. 8
 يعني وده، و به تعبير ديگر غيرقابل دفع بناپذير اجتناببراي تحقق فورس ماژور، حادثه بايد 

در . شود در واقع با وجود اين شرط است كه قرارداد غيرممكن مي. خارج از اقتدار متعهد باشد
 عرف و رفتار ،توان معيار روشني ارائه داد و مالك  بودن نيز نميناپذير اجتنابشرط خصوص 

  .)76، ص1385توسلي جهرمي، ( استانسان متعارف 
  
  

  حقوقي فورس ماژورتأثيرات . 9
الل قرارداد پذيرفته شده هاي حقوقي تنها انح اثر فورس ماژور در برخي از نظامخصوص در 

 ، بلكهيستاما اثر فورس ماژور تنها انحالل قرارداد ن. )southerington, 2001, n. 5.2( است
 اگر فورس ماژور دائمي باشد و يا ،به عبارت ديگر. شودهم بتواند سبب تعليق قرارداد  مي

ورس ماژور، مدت قرارداد منقضي شود، فورس ماژور سبب موقت باشد، اما در طول مدت ف
 مدت آن هنوز مهلت اجراي پايان يافتناز پس  موقت باشد و  اما اگر؛شود انحالل قرارداد مي

 فورس ،رو اين از. )Rimk, 2000, p.219( شود قرارداد منقضي نشده باشد، قرارداد دوباره احيا مي
اثر ديگري كه . تواند سبب تعليق اجرايي قرارداد و يا انحالل آن شود ر بر حسب مورد ميماژو

آن ضرري به طرف مقابل وارد شود، نتيجة  اين است كه اگر در ،شود نظر گرفته مي درآنبراي 
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 انتساب به ، زيرا عدم اجرا قابل)124، ص1376نيكبخت، ( متعهد از پرداخت خسارت معاف است
  . متعهد نيست

  
  دكترين عقيم شدن قرارداد و فورس ماژورمقايسة . 10

ها  آنبيان شود كه به  هايي بين آن دو به ذهن متبادر مي ها و شباهت  تفاوت،با بررسي دو نظريه
هايي   كه در نوشتهابدي ميها از اين جهت اهميت  ها و شباهت اشاره به اين تفاوت. پردازيم مي

شود كه دكترين عقيم شدن  كه به بررسي فورس ماژور پرداخته شده است، گاهي ديده مي
 اين دو نهاد از ةدر اينجا به مقايس. گيرند ال را با نهاد فورس ماژور مترادف مي قرارداد در كامن

  .پردازيم هاي گوناگون مي جنبه
  

  يهنظرگسترة از نظر . 1. 10
. استتر از فورس ماژور  نظريه بايد گفت كه دكترين عقيم شدن قرارداد وسيعگسترة از نظر 

گيرد كه اجراي تعهد ناممكن است و مانعي كه سبب  مي برهايي را در فورس ماژور موقعيت
بيني بودن و  پيشقابل   بودن، غيرناپذير اجتنابعدم امكان شده است، بايد داراي شرايط 

 بر درحالي كه دكترين عقيم شدن قرارداد هم حوادث خارجي را در. خارجي بودن باشد
 كه كند  ناممكن ميناپذير اجتناببيني و  گيرد كه اجراي قرارداد را به صورت غيرقابل پيش مي
 عدم مشروعيت بيان داشتيم و همعنوان ناممكن شدن و با  ها را در موارد عقيم شدن قرارداد آن

 ؛بيني نشده است در فورس ماژور پيشموضوع   كه اينگيرد بر ميمورد عقيم شدن هدف را در
 اگر اوضاع و احوال ، به عبارت ديگر.دسازكه عقيم شدن هدف قرارداد را ناممكن نميچرا

تواند تحت عنوان فورس  چ صورتي نمي اجراي قرارداد را غيرممكن نكند، در هيشده ايجاد
حالي كه مشاهده كرديم كه عقيم شدن هدف قرارداد اجرا را ناممكن  در؛ماژور قرار بگيرد

 برد بين مي  از،آن واقع شده استسبب كند، بلكه تنها هدف اصلي قرارداد را كه قرارداد به  نمي
)Atiyah, 1995, p.232( كه در گيرد، چرا ت شمول فورس ماژور قرار نميتحفرض  و اين

  .حقيقت اجراي قرارداد ناممكن نشده است
  

  استثنا بودن بر اصل لزوم قراردادنظر از . 2. 10
ه است و مفهوم آن اين است كه طرفين شد فتهپذيرهاي حقوقي  نظامهمة اصل لزوم قرارداد در 

 كه است اصل لزوم قرارداد اين  ضروريةنتيج. بند باشند پايام تعهدات خودبه انجبايد قرارداد 
هاي وارده به   مسئول خسارت، تعهدات خود را اجرا نكند، نقض عهد كردهاگر يكي از طرفينْ
لي اگر  در اوضاع و احوا،به عبارت ديگر. يستاين اصل خالي از استثنا ن. طرف مقابل است
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.  ناعادالنه است،تعهدات قراردادي خود قرار بگيردنشدن انجام هاي  متعهد مسئول خسارت
 ,AMBROSE PETER(  فورس ماژور و عقيم شدن قرارداد را نام بردتوان جمله اين موارد مياز

2009, p.5(اوضاع در اثر، بلكه ستي قرارداد منسوب به طرفين ن نشدن اجرا، زيرا در اين مواقع 
 اساسي در شرايط اجرا نسبت اً يا تغييرات نسبتشده ناممكن  اجراي قراردادو احوال خارجي

  . استوجود آمده بهبه زمان انعقاد قرارداد 
  

  آثارنظر از . 3. 10
  عقيم شدن قرارداد و فورس ماژور با دكترين،گذارند از لحاظ اثري كه بر روي قرارداد مي

به اين صورت كه فورس ماژور در مواردي سبب . هايي دارند  و تفاوتها يكديگر شباهت
اي كه فورس   به اين ترتيب كه اگر حادثه؛گردد  سبب تعليق آن ميگاهيانحالل قرارداد و 

موقت باشد، اما در اگر  و شود نحل ميداد مر قرا،وجود آورده است دائمي باشد ماژور را به
 مدت قرارداد منقضي شود، فورس ماژور سبب انحالل قرارداد طول مدت فورس ماژور

 موقت باشد و پس از برطرف شدن مانع هنوز مهلت اجراي قرارداد منقضي  اما اگر.شود مي
يادشده، مانع  رفعموظف است پس از شود و متعهد  نشده باشد، قرارداد در اين مدت معلق مي

د شو طور موقت غيرقابل تردد مي اي به  مثال در اثر جريان سيل، جادهراي ب.تعهد را انجام دهد
 كه در اين صورت متعهد بايد پس از فرو نشستن سيل و باز شدن راه، تعهد خود را انجام دهد

ي است كه دكترين عقيم شدن قرارداد در هر صورت سبب حالراين د؛ )65، ص1391شهيدي، (
 اي رخ دهد كه مانع رو اگر حادثه اين از. )schwenzer, 2008, p.201( دشو  انحالل قرارداد مي

تواند سبب عقيم شدن قرارداد گردد كه زمان اجراي  اجراي موقت قرارداد شود، در صورتي مي
. وجود آمده است، مهلت اجراي قرارداد سپري شود  در مدتي كه مانع به،قرارداد محدود بوده
، مبرا شدن طرفين قرارداد از تعهدات خود و مسئوليت  گردد بررسياثر ديگري كه بايد

 قرارداد است، كه اين اثر ميان دكترين عقيم شدن  نشدن اجراهاي وارده ناشي از خسارت
صورتي كه طور كه بررسي كرديم، در كه همانچرا؛ باشد ژور يكسان ميقرارداد و فورس ما

و پيوندند، طرفين از تعهدات قراردادي بوقوع  با شرايط خود بهگفته  پيشيك از دو نهاد هر
  .شوند  معاف مي خودمسئوليت

  
  نتيجه. 11

ترين معاذير قانوني در  وان يكي از مهمعن در اين نوشتار به بررسي دكترين عقيم شدن قرارداد به
المللي و  آن با نهاد فورس ماژور در اصول قراردادهاي تجاري بينمقايسة ال و  حقوق كامن

فورس ماژور نظرية دكترين عقيم شدن قرارداد كه بسيار نزديك به . حقوق ايران پرداختيم
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، قرارداد قاد قرارداد، بدون قصوري از جانب طرفيندهد كه پس از انع ، هنگامي رخ مياست
دهد و اوضاع و احوال حاكم بر زمان اجراي قرارداد را  اي به صورت ناگهاني رخ مي حادثه

اين تغييرات، در بسياري از نتيجة دهد كه در  طور اساسي تغيير مي نسبت به زمان انعقاد آن به
راي قرارداد ناممكن شود، عقيم  اما گاهي بدون اينكه اج.شود مكن ميموارد اجراي قرارداد نام

 كه مثال معمول آن رود بين مي ه هدف اصلي از انعقاد قرارداد ازگردد و آن زماني است ك مي
  . كه به بررسي آن پرداختيماست Krell v. Henry ةقضي

 و حقوق ايران كامالً المللي اري بينفورس ماژور كه در اصول قراردادهاي تجنظرية 
ترين نهاد حقوقي به دكترين عقيم شدن قرارداد است و به اين   نزديكه است، شدپذيرفته 

 ،اي خارجي به دليل وجود حادثهو مفهوم است كه اجراي قرارداد بدون قصور طرفين 
  .شود  غيرممكن مي،بيني پيش و غيرقابل ناپذير اجتناب

نظرية تر از  شود كه دكترين عقيم شدن قرارداد، گسترده از مفهوم دو نظريه استنباط مي
گيرد كه اجراي قرارداد را  مي بركه فورس ماژور تنها حوادثي را درچرا؛ استفورس ماژور 
تواند در مواردي   مي،بر اينافزون  قرارداد حالي كه دكترين عقيم شدن در؛دساز ناممكن مي

تفاوت ديگر . بين برودهدف از انعقاد آن از، شودكه بدون اينكه قرارداد ناممكن گردد اعمال 
كند،  طور خودكار خاتمه پيدا مي  به، عقيم گرديداين دو نظريه اين است كه هنگامي كه قرارداد

اين دو . شودبتواند سبب تعليق آن  وه بر انحالل قرارداد، در مواردي مياما فورس ماژور عال
 ،بر اينافزون . اندباشند، با يكديگر مشترك نظريه در اينكه استثنايي بر اصل لزوم قراردادها مي

رارداد ق نشدن  اجرا سبب معافيت طرفين قرارداد از تعهدات خود و مسئوليت ناشي ازهر دو
  .شوند مي
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