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  )ICC( لیالمل ببن بازرگانی اتاق منظر از )هاردشیپ( عسر و حرج در قراردادها و ماژور فورسنمونه شرط  

        

داد طرفهاي قرار شده موجب ملی قوانین در مسئله این با برخورد تفاوت اما. است شده شناخته حقوقی هاي سیستم اکثر در ماژور فورسمفهوم  

فورس ماژور، وابسته به قوانین داخلی نباشد و بر اساس در صورت وقوع باشند و در قرارداد شرطی را درج نمایند که  کفابدنبال یک راه حل خود 

تنظیم  ماژور فورس مسئله در مورد "مختصر شرط" و "مفصل شرط" اسم  به شرط نمونه دو ICC منظور همین به قرارداد تعیین تکلیف شود.

 .است نموده

 قرارداد در یا و شود می آورده شرط متنِ عین داد قرار خود در. ذکر نمود قراردادها در توان می صورت دو بهرا  ICC ماژور فورس نمونه شرط

فورس  شرطاز  توانندمی طرفین عالوه بر این،. "ارجاع داده می شود ICC  ماژور فورس شرطنمونه  به 	در مورد فورس ماژور"درج می شود که : 

 تنظیم کنند. تعدیل و آن را ،استفاده کنند و متناسب با نیازهاي خاص هر قراردادنمونه به عنوان یک متن ماژور 

 شرط"نمونھ. نمایند استفاده ICC  "مختصر شرط" از توانند می نباشد، مفصل که بگذارند شرطی ماژور فورس خصوص در بخواهند طرفین اگر

  ساکت باشد.کفایت نکند و  "مختصر شرط" که دارد کارایی جاهایی در بیشتر براي فورس ماژور "مفصل

 ،موارد باید وجود داشته باشد از یک طرفهمه  فورس ماژور که در  عمومی براي تحققبین شرایط   ورد مفهوم فورس ماژور، سعی شده کهدر م

. ودشاز طرف دیگر، تلفیق  باشد قرارداد طرفین توان از خارج و نبوده بینیپیش قابل قرارداد انعقاد زمان در کهمصادیق حوادث فورس ماژور و 

) ذکر 3) و بعد مصادیقی از فورس ماژور (بند 1ابتدا تعریف کلی از فورس ماژور بدست داده (بند  ICCنمونه شرط فورس ماژور   ،براي این منظور

ود حذف ش بعض آنها زیرا چه بسا الزم باشدرسی کنند فهرست مصادیق فورس ماژور را کنترل و بر ،شده است. طرفین قرارداد باید در هر مورد

  اضافه شود. 3یا احیاناً مصادیق دیگري به بند 

ف (به شرطی که طر حادثهاز تاریخ وقوع  وارده،  و از مسئولیت خسارات فورس ماژور آن است که طرف متاثر را  از ایفاي تعهد اثر اصلی استناد به

تا زمانی که اجراي  شده باشد، عدم امکان موقتی اجراي قراردادو در صورتی که فورس ماژور باعث  کندمعاف می مقابل را فورا مطلع نموده باشد) 

  معاف خواهد بود.از تعهدات و خسارات وارده تعهد موقتا امکان پذیر نیست، 

  شرط مفصل: ICC-نمونه شرط فورس ماژور  -الف

 به قادرکه   بنحويشود،  طرفین از یکی توسط قرارداد اجراي مانع که استرویداد یا حادثه  معناي به ماژور فورس :ماژور فورس تعریف -1

 حادثه در صورتی فورس ماژور  محسوب می شود که:. نباشد شرایط آن در خود قراردادي وظایف و اتتعهد ایفاي

 منطقاً و عرفاً از کنترل خارج بود. -الف

 .نبوده است بینیپیش قابل ،قرارداد انعقاد زمان در -ب

  نتواند بر آن فایق آید.آثار ناشی از فورس ماژور طوري باشد که شخص عادتاً  -ج
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ارف متع"سه شرط باال  در احزار پیش بینی شده، زیرا مالك "غیر ممکن شدن انجام تعهد"آستانه پایین تري از  ICCشرط فورس ماژور نمونه در 

  است. "بودن

  (پیمانکار دست دوم) :ثالث اشخاص توسطي قرارداد اجرا عدم -2

 ماژور فورس تواند می ،باشد داشته را شرط باال سه اگر نیز ثالث شخص توسط قرارداد اجراي عدمقصور و  که است آمده ICC شرطدر نمونه 

  .باشد (sub-contractor)پیمانکار دست دوم  ثالث شخص آن اگر حتی ،شودتلقی 

در صورتیکه شروط  ، پیمانکار دست دوم قصور دلیل به  قراردادي تعهدات از بخشی یا کل اجراي از قرارداد ینطرف از یک هر قصور صورت در

، طرفی که تحت تاثیر قرار صدق کندپیمانکار دست دوم  نسبت به هم و قرارداد طرف نسبت به هم شرط این 1 پاراگراف در مندرج ج-ب-الف

  کند.گرفته می تواند به فورس ماژور استناد 

هدف این بند آن است که عدم انجام تعهد قراردادي توسط شخص ثالث یا پیمانکار دست دوم نیز از مصادیق فورس ماژور (براي طرف  نکته :

باید اثبات کند که شرایط فورس ماژور  فته و می خواهد استناد کندطرفی که تحت تاثیر فورس ماژور قرار گرالبته اصلی قرارداد) تلقی شود. 

آمده، در این مورد (شخص ثالث) نیز قابل  3در بند  که شخص ثالث یا پیمانکار دست دوم وجود داشته است. مصادیق فورس ماژوربت به نس

 اعمال می باشد.

   :ماژور فورس مصادیق -3

(عدم امکان  سوم شرطلی  و ندارد اثبات به نیازباال  1شرط الف و ب بند  ،دهد رخ موارد این از یک هر اگر منظور از ذکر مصادیق این است که

  .باید به اثبات برسد )انجام تعهد

  مصادیق:

 نظامی نیروهاي وسیع بسیج و خارجی دشمنان تجاوز، اقداماتحمله خصمانه، اشغال و ، باشد نشده اعالم چه و باشد شده اعالم چه جنگ -الف 

 .دریایی دزدي یا خرابکاري و تروریستی عملحرج و مرج،  نظامی، طریق از قدرت اشغال انقالب، و شورش داخلی، جنگ -ب

 اعیارگو، تحریم تجاري، هاي محدودیت ارزي، هاي محدودیت -ج

 ردنک ملی مصادره،تصرف اجباري، تملک،  مالکیت، سلب دولتی، دستورالعمل یا قانون اجراي ،مقامات دولتی قانونی غیر یا قانونی اقدامات -د

 طبیعی شدید حادثه یا طبیعی فاجعه اپیدمی، طاعون، -ه

 ای اطالعاتی هاي سیستم افتادن کار از و دور راه از ارتباطات ،نقل و حمل مدت طوالنی افتادن کار از ،تجهیزات ، خرابیسوزي آتش انفجار، -و

 انرژي

 ها کارخانه یاها  فعالیتکم کاري، اشغال  و محاصره اعتصاب، تحریم، در کار مانند عمومی اختالل -ز

 تصمیمات کهکنند  توافق توانند می مثالً .کند محدود را آن یا وو اصالح  حذف را فوق مورد 7 از یک هر با توافق تواند می قرارداد طرفین نکته:

 .شود نمی محسوب ماژور فورس تجاري تحریمهاي یامقامات دولتی 

کسی که  که معنی بدین، استفورس ماژور به طرف مقابل  اعالم است آمده ICC فورس ماژور شرط نمونه در که دیگري نیاز پیشاخطاریه:  -4

 .سازد آگاه ماژور فورس حادثه از را دیگر طرف تأخیري هیچ بدون بایداستناد کند،  ماژور فورس بهمی خواهد که 
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 رد و نکند عمل خود قراردادي تعهدات به تواند می تحت تاثیر قرار گرفته که طرفی ماژور، فورس وقوع صورت در پیامد هاي فورس ماژور: -5

 راگ. دهد اطالع مقابل طرف به را قرارداد انجام امکان عدمتاخیر  بدون که آن شرط به البته ،باشد نمی آن جبران به ملزم ،خسارت وقوع صورت

 ینا در البته. نخواهد داشت الزامی به جبران خسارت ،مقابل طرف به اعالم تاریخ یعنی تاریخ همان از ،گرفت صورت بدون تاخیر رسانی اطالع

  .زدند سرباز تعهداتش از تواند می نیز مقابل طرف حالت

از تاریخ وقوع حادثه فورس ماژور از انجام تعهدات  ،هدف این بند آن است که مشخص کند که طرفی که تحت تاثیر فورس ماژور قرار گرفته نکته:

قابل اطالع دهد، در غیر اینصورت آثار فورس ماژور (معافیت از تعهد) از زمانی که به به موقع به طرف م را معاف است، مشروط به اینکه موضوع

براي اینکه طرفی که تحت تاثیر  متعهد مکلف است تعهدات قراردادي خود تا آن زمان انجام دهد. طرف مقابل اطالع داده شود، جریان می یابد و

به تاخیر نیاندازد و (مثالً موکول به اخطار طرف مقابل براي عدم انجام تعهد نکند) در این طرف دیگر را  به اطالع رسانیفورس ماژور قرار گرفته 

  بند گفته شده معافیت از تعهد از زمان اطالع رسانی خواهد بود.

 زمانی تا قراردادي تعهدات انجام از معافیت یعنی قبل، بند در مذکور شرایط باشد، موقت حاصله در اجراي قرارداد مانع اگر موانع موقت:-6

 ،عمان رفع محض به ،متعهدبنابراین  .شود انجام باید قراردادي تعهدات ،موانع رفع محض به و باشد داشته وجود نیز مانع که بود خواهد پابرجا

 .نماید قراردادي تعهدات انجام به مبادرت و داده اطالع مقابل طرف به را مراتب  باید

 .گیرد کار به ،حادثه فورس ماژور اثرات کردن محدود منظور به  را معقول اقدامات تمامی، باید متعهدکاهش خسارات: -7

 در توانند می ها آن از یک هر، گردد  قرارداد معقول مزایاي از طرفین از یک هر اساسی يمند بهره از مانع ،اگر فورس ماژورفسخ قرارداد:  -8

 یک هر بکشد طول روز 120 از بیش فورس ماژورحادثه در صورتیکه  .داردرا  قرارداد فسخقصد  که دهد اطالع مقابل طرف به معقولی زمان مدت

  مگر طور دیگري توافق کنند. ،داشت خواهد را قرارداد فسخ حق طرفین از

، جنبه اساسی دارد، هریک از طرفین می حاصله در اجراي قراردادشده که اگر هر مورد خاصی مدت موانع  ذکردر این بند یک قاعده کلی  نکته:

 قرارداد را فسخ کند.تواند 

باال اعمال شود (فسخ) اگر طرف مقابل در اثر اجراي قرارداد تا قبل از فسخ، منافعی بدست  8در مواردي که بند   دارا شدن غیر عادالنه:-9

  آورده، مکلف است معادل منافع بدست آمده را بپردازد. 

 .بود خواهد ماژور فورس مختصر شرط خصوص در شد خواهد گفته چه هر ادامه در بود مفصل شرط خصوص در شد هگفت کنون تا آنچه

 مختصر متن شرط  – ICC ماژور فورس شرطنه ونم

 این بسنده شده است. آن و به مقررات اساسی است مفصل شرط همان نمونه شده کوتاه مدل واقع در ماژور فورس مختصر شرطنمونه  نکته:

 موازین مشخصی باشد که طریق از تعادل این و نمایند ایجاد قرارداد در خوبی تعادل خواهند می که شده گرفته نظر در طرفینی براي شرط

ورس ف مسائل تمامی و بوده محدود شرط این حوزه طبیعتاً که باشند آگاه باید شرط این از کنندگان استفاده. دهد پوشش را مهم مسائل تمامی

از نمونه  با استفاده  ذکر شود، باید اد دهد. اگر طرفین می خواهند همه جنبه ها و جزئیات مساله فورس ماژور در قرارد نمی پوشش راماژور 

 .کنند، شرط فورس ماژور را تنظیم شرط مفصل

 به قادرکه   شود، بنحوي طرفین از یکی توسط قرارداد اجراي مانع که استرویداد یا حادثه  معناي به ماژور فورس :ماژور فورس تعریف -1

 حادثه در صورتی فورس ماژور  محسوب می شود که:. نباشد شرایط آن در خود قراردادي وظایف و اتتعهد ایفاي

 منطقاً و عرفاً از کنترل خارج بود. -الف
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 .نبوده است بینیپیش قابل ،قرارداد انعقاد زمان در -ب

  شخص عادتاً نتواند بر آن فایق آید. آثار ناشی از فورس ماژور طوري باشد که -ج

ارف متع"پیش بینی شده، زیرا مالك در احزار سه شرط باال  "غیر ممکن شدن انجام تعهد"آستانه پایین تري از  ICCدر نمونه شرط فورس ماژور 

  است. "بودن

 ب و الف شرایط محسوب می شود و ماژور فورس از مصادیق ،است نشده ثابت آن خالف که زمانی تا زیر موارد مصادیق فورس ماژور: -2

 : نماید اثبات را ج بند شرط باید  کننده استنادولی  ،باشد می دارا را باال در مذکور

 نظامی نیروهاي تحریک وسیع و خارجی دشمنان ، تجاوز، اقداماتباشد نشده اعالم چه و باشد شده اعالم چه جنگ -الف

 .دریایی دزدي یا خرابکاري و تروریستی عمل نظامی، طریق از قدرت غالاش انقالب، و شورش داخلی، جنگ -ب

 تحریم تجاري، هاي محدودیت ارزي، محدودیت -ج

 کردن ،ملی ،مصادره مالکیت سلب دولتی، دستورالعمل یا قانون اجراي کشوري، مقامات اقدامات -د

 طبیعی شدید حادثه یا طبیعی فاجعه اپیدمی، طاعون، -ه

 اطالعاتی هاي سیستم افتادن کار از و دور راه از ارتباطات ،نقل و حمل مدت طوالنی افتادن کار از ،تجهیزات ،تخریب سوزي آتش انفجار، -و

 انرژي یا

 ها کارخانه یا فعالیتکم کاري، اشغال  و محاصره اعتصاب، تحریم، در کار مانند عمومی اختالل -ز

  

 رد و نکند عمل خود قراردادي تعهدات به تواند می تحت تاثیر قرار گرفته که طرفی ماژور، فورس وقوع صورت در پیامد هاي فورس ماژور: -3

 اطالع مقابل طرف به را قرارداد انجام امکان عدم اي وقفه هیچ بدون که آن شرط به البته ،باشد نمی آن جبران به ملزم خسارت وقوع صورت

الزامی به جبران خسارت  ،مقابل طرف به اعالم تاریخ یعنی تاریخاز همان   ،نداد رخ آن در تأخیري هیچ و گیرد صورت رسانی اطالع این اگر. دهد

  .زدند سرباز تعهداتش از تواند می نیز مقابل طرف حالت این در البته. نخواهد داشت

 حادثه فورس ماژور از انجام تعهداتهدف این بند آن است که مشخص کند که طرفی که تحت تاثیر فورس ماژور قرار گرفته از تاریخ وقوع  نکته:

به موقع به طرف مقابل اطالع دهد، در غیر اینصورت آثار فورس ماژور (معافیت از تعهد) از زمانی که به را  ،معاف است، مشروط به اینکه موضوع

 دهد.  طرف مقابل اطالع داده شود، جریان می یابد و متعهد مکلف است تعهدات قراردادي خود تا آن زمان انجام

 قراردادي تعهدات انجام از معافیت یعنی قبل، بند در مذکور شرایط باشد، موقت وجودآمده به حاصله در اجراي قرارداد مانع اگرموانع موقت: -4

 باید ،مانع رفع محض به متعهد .شود انجام باید قراردادي تعهدات ،موانع رفع محض به و باشد داشته وجود نیز مانع که بود خواهد پابرجا زمانی تا

  .نماید قراردادي تعهدات انجام به مبادرت و داده اطالع مقابل طرف به را مراتب 

 

 ) شیپ هارد( وحرج عسر براي ICC شرطنمونه  -ب
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 دیده آسیب طرف ازوجود دارد و هدف آن است که  يدشوار و یسخت یا حرجعسر و  شرایط مقرراتی در مورد  داخلی قوانین از بسیاريدر  

 در فینطر از یکی که یابد تغییر نحوي به و کنترل قابل غیر طور به قراردادي شرایط که است آن دشوار و سخت شرایط از منظور. کند حمایت

. باشد ممکن غیر تقریباً وي توسط قراردادي تعهدات به عمل که طوري به، گردد روبرو فراوان حرج و عسر و دشواري با ،قراردادي تعهدات اجراي

مقرر شده که در  کشورها از برخی در .است متفاوت ،مختلف کشورهاي در داخلی قوانینبراي چنین وضعیتی در  شده بینی پیش هاي حل راه

 متفاوت مختلف، هاي زمان و  مکان اساس بر است ممکن نیز مجدد قرارداد مذاکره  .دنکن مذاکره قرارداد را دوبارهباید  طرفینچنین شرایطی 

قاضا می تواند ت مقابل، طرف که حالی در ،کند فسخ آن را می تواند تنها مواجه شده وحرج عسر با که یطرف داخلی قوانین برخی اساس بر. باشد

  انطباق دهد. جدید شرایط با و را تعدیل کند  قرارداد داوري مرجع یا دادگاه کهکند 

  ایند.نم توافقرا در قرارداد فیمابین درج و درباره نحوه اقدام در شرایط عسر و حرج   مراتب ،ملی قوانین از مقررات و  می توانند صرفنظر طرفین

 براي را راه دوICC  شرط نمونه  ، لذادارد وجود ) بیشترین اختالف نظرهاداور یا قاضی مثل( ثالث اشخاص توسط قرارداد تعدیل خصوص درچون 

 قرارداد فسخ-2 د با اوضاع جدیدتعدیل و انطباق قراردا-1 :است گرفته نظر در طرفین

 او براي را قرارداد اجراي ،آمده پیش وقایع ولو اینکه در اثر ،نمایند اجرا را خود قراردادي تعهدات باید قرارداد طرفین از یک هر علی االصول  -1

 .نماید بوده، قرارداد انعقاد موقع آنچه از تر سنگین را وي قراردادي تعهدات و شده دشوار

 :که نماید اثبات طرفین از یکی اگر ،شد گفته باال 1 بند در آنچه علیرغم -2

انتظار معقولی  هم  در زمان انعقاد قرارداد و بودهاو  منطقی و معقول کنترلخارج  که حوادثی دلیل به وي براي قراردادي تعهدات اجراي) الف

 که چنین حوادثی رخ خواهد داد، دشوار و صعب شده وجود نداشته

  ،نباشد ممکن منطقاً آن اثرات یا واقعه بر آمدن فایق یا بوده ناپذیر اجتناب منطقاً حوادثی که رخ داده،) ب

 ، تبادل نظر و مذاکره کنند.جایگزین جدید و قراردادي شرایط مورد در معقول در اینصورت طرفین مکلفند ظرف مدت  

 : دهد می رخ حالت سه جا این در -3

 مین اما ،نمایند فسخ را قرارداد دتوان می آنها از یک هر ،دست یابند توافقبه  قراردادي جدید شرایط در مورد که نتوانند طرفین اگر  الف)(	3

 .کنند درخواست دادگاه یا داوري مرجع از را قراردادي تعدیل ،مقابل طرف موافقت بدون توانند

 اهدادگ از دتوان می ،در قرارداد تعادل ایجاد منظور به طرفین از یک هر ،کنند توافق قراردادي جدید شرایط در موردنتوانند  طرفین اگر  (ب)3

 .کنند فسخ را قرارداد حسب مورد یا نمایند درخواست را قرارداد تعدیل داوريمرجع   یا

 را قرارداد فسخ اعالم داوريمرجع  یا دادگاه از دتوان می طرفین از یک هر توافق کنند، قراردادي جدید شرایطدر مورد  نتوانند طرفیناگر  (ج)3

 .کند درخواست

 سخف :دارد وجود انتخاب دو عموماً حالت این در ،نباشند قرارداد جدید و تعدیل شرایط بر توافق به قادر طرفینناظر به شرایطی است که  3بند

 .صالح داوريمرجع  یا دادگاه توسط فسخ یا و ،قرارداد تعدیل یا طرفین از یکی توسط قرارداد

(الف) که در بسیاري از قوانین  3قرارداد را فسخ کند.  بر اساس گزینه  (الف) طرفی که تحت عسر و حرج قرار گرفته می تواند 3طبق گزینه 

 زا توانند می طرفین رخ دهد، قرارداد اجراي در حرج و عسر، اگر نیز آمده است) UNIDROIT( (یونیدروا) هاداخلی و نیز اصول کلی قرارداد

 منطقی قرارداد تعدیل که جایی در است ممکن داور یا قاضی حالت این در. نمایند درخواست را قرارداد فسخ یا تعدیلصالح  دادگاه یا داوري

 .نماید فسخ را قرارداد نباشد،



٦ 
 

 داشته هراس است داور یا دادگاه قاضی همان که ثالث شخص توسط قرارداد تعدیل از  و ندهند  تشخیص مناسب را  (ب)  3گزینه اگر طرفین 

را کنار می گذارد. بر اساس گزنیه  داور یا قاضی تعدیل قرارداد توسط به کلی کهکنند انتخاب را (ج) 3(الف) و یا گزینه  3گزینه  توانندمی باشند،

 بودن قانونی غیر می تواند هم  بلمقا طرف(الف) طرف قرارداد که با عسر و حرج مواجه شده می تواند قرارداد را فسخ نماید، در این صورت  3

 تواند می طرفین از کدام هر (ج) 3گزینه  اساس براما  (که حل موضوع بر عهده مرجع صالح یعنی دادگاه یا داوري است) کند مطرح را فسخ این

 .نمایند درخواست داور یا دادگاه از را قرارداد فسخ

را  انپیشنهاداتشدعوت کند که ابتدا  طرفینمی تواند از  داور یا دادگاه قاضی کنند، می  انتخاب را قرارداد تعدیلگزینه  طرفین که موارديدر 

 .باشد قرارداد تعدیل شروع نقطه تواندمی دعوت در مورد تعدیل قرارداد ارائه نمایند، و همین


