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» لزوم قراردادها«اصل   
 »لزوم وفاي به عهد«اصل •

 

 :منابع فقهی
 )سوره مائده 1قرآن کریم، آیه (»  بِالْعقُودأَیها الَّذینَ آمنُوا أَوفُوا یا «
 )روایات مختلف(» شروطهمعند المومنون « 
 

   :ایران مدنی قانون 219 ماده
 آن  ها مقام قائم و متعاملین بین باشد، شده واقع قانون طبق بر که عقودي

 .شود فسخ قانونی علت به یا و اقاله طرفین رضاي به اینکه مگر است الزم االتباع
 

   :فرانسه مدنی قانون 1134 ماده
NEJA .است قانون حکم در طرفین براي باشد، شده  منعقد قانون مطابق که عقودي
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در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است.همچنین هیچ یک از آنها نمی توانند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد. حتی قانونگذار یا دادرس نیز حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند.اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهمزدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.انفساخ (انحلال قهری قرارداد)مطابق قانون: مثلا قرارداد حمل كوكائين يا عبور از چراغ قرمز اطراف كارگاه خلاف قانون بالادستي است.

a.ahmadi
Draft



 )1307مصوب (ایران قانون مدنی 

 از خارج آن دفع که اي حادثه واسطه به متعهد اگر :229 ماده•
  به محکوم دهد، انجام را خویش تعهد نتواند اوست، اقتدار حیطه

   .شد نخواهد خسارت أدیهت
  متعاملین از یکی طرف از تعهدات ایفاء عدم درمورد :226 ماده•

  ایفاء براي اینکه مگر نماید خسارت ادعاي نمی تواند دیگر طرف
  اگر و باشد شده منقضی مزبور مدت و شده مقرر معینی مدت تعهد،
  ادعاي تواند می وقتی طرف نبوده، مقرر مدتی تعهد، ایفاء براي

 انجام که نماید ثابت و بوده او با انجام موقع اختیار که نماید خسارت
  .است کرده مطالبه را تعهد

  خسارت تادیه به محکوم وقتی تعهد انجام از متخلف :227 ماده•
  خارجی علت واسطه به انجام عدم که نماید ثابت نتواند که میشود

 .نمود او به مربوط نمیتوان که  است بوده
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در حقوق ایران اصطلاح قوۀ قاهره، یا فورس ماژور به کار نرفته است ولی کلمات و عبارات دیگری که همین مفهوم را میرساند در برخی مواد قانون مدنی آمده است،نميگه از تعهد معاف هستي!ميگه خسارتي نبايد بابت تاخير بدي!
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 مصادیق حادثه خارجی
بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی قانون •

 ثالثدر مقابل شخص 
 :موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است - 4ماده 

 .زلزله -سیل  -ماژور از قبیل جنگ فورس خسارات ناشی از  - 1
 .خسارات وارد به محموالت وسائل نقلیه مورد بیمه - 2
 .خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو - 3
گواهینامه  خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد  - 4

 .رانندگی
 .خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم - 5
  توافقیخسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر این که  - 6

 .بیمه گر و بیمه گذار در این موضوع شده باشدبین 
 
 :قانون مدنی) 2بند ( 1312ماده •

NEJA جنگو کشتی ، زلزله، غرق سیل، حریق
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 )Force Majeure(فورس ماژور 

 superior force: معناي لغوي•

 قوه قهریه یا قاهره•

 :مفهوم در حقوق•

شرایط غیرقابل پیش بینی که از اجراي تعهدات طرفین قرارداد    

 .افراد جلوگیري می کند
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نظام حقوقی انگلستان: عمل خدا -  بیشتر به حوادث طبیعی فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی مثل اعتصاب
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 )Force Majeure(فورس ماژور 

 :سه ویژگی مهم•

 )Externality(خارج از اراده طرفین 1.

 )Unpredictability(غیرقابل پیش بینی 2.

 )Irresistibility(غیرقابل مقاومت یا دفع 3.
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زلزله درناحیه اي که زلزله خیز نبوده است: حادثه اي غیر قابل پیش بینیدر مورد آب و هوا در برخی قراردادها اگر 50 سال پیش هم سیل یا بهمن آمده باشه، پس قابل پیش بینی بوده.اما در مورد شرایط عمومی پیمان 20 ساله است.غیرقابل مقاومت: طوفانها، زلزله هادر قانون آرژانتین: اگر قابل پیش بینی هم باشد قبوله، فقط مهم اینه که غیرقابل مقاومت باشه.
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)عسر و حرج(هاردشیپ   

  قرارداد اولیه شرایط که صورتی در آن، براساس که است شرطی•
  اي گونه به شود، دگرگون است، بوده طرفین توافق مبناي که
 جهت توانند می طرفین گردد، اختالل دچار قراردادي تعادل که

 آنان، از یکی براي شده ایجاد نامتعارف فشار شدن پذیر تحمل
 .نمایند را عقد در بازبینی درخواست
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اجرای قرارداد به غایت سخت و دشوارتعادل اقتصادی قرارداد به طور بنیادین و اساسی تغییر ميکندتفسير تغيير بنيادين چيست؟ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی) PICC (پیشنهاد مينماید که یک دگرگونی که منجر بهتغییر بيش از 50 % شود.
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 تفاوت هاي هاردشیپ و فورس ماژور

  بر ناظر ماژور فورس و تعهد اجراي شدن دشوار بر ناظر هاردشیپ -1 
 .است تعهد اجراي شـدن غیرممکن

  درحالی .است قراردادي تعهدات تغییر هاردشیپ، شرط از هدف -2
  تعهد اجراي از معافیت ماژور فورس شرط بینی پیش هدف که

   .است قراردادي
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1- به عبارت دیگر تغيير اوضاع و احوال در قرارداد دو اثر دارد. یا اجراي قرارداد را غيرممكن می سازد. یا ايـن که آن را دشوار و پرهزينه می کند. در حالت اول با فورس ماژور مواجه هستيم و در حالت دوم بـا وضعيت هاردشـيپ.2- به عبارت ديگر طرفین می خواهند با پیش بینی هاردشيپ تعهدات قراردادی خود را با توجه به شرايط جديد تغییر یا تعدیل دهند. اما در وضعیت فورس ماژور به این علت كه امكان اجراي قرارداد وجود ندارد، طرفين قصد معافيت از اجراي قرارداد را دارند.



 کنوانسیون سازمان ملل متحد  
  به قراردادهاي بیع بین المللی کاالراجع 

 79ماده 

چنانچه ثابت , طرفی که هریک از تعهدات خود را ایفا نکرده است.  1

نماید که عدم ایفا به واسطه حادثه اي خارج از اقتدار او بوده و ثابت  

عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد  توان  نمیکند که 

آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها 

 .مسئول نخواهد بود, کرده باشددفع را 
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نواسانات قيمت ها مشمول اين ماده نيست. ولو بيش از 100 درصد افزايش يا كاهشبه دليل اينكه سود متعارف، تفسير پذير است.چنانچه کالاهای فروخته شده قبلاً در زمان انعقاد قرارداد تلف شده بودند، اما فروشندها از آن طلاع نداشته و همچنيننمي توانسته از آن جلوگیری به عمل آورد، فروشنده مي تواند از مسئولیت معاف گردد.
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)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   

 قهري حوادث بروز . 43 ماده•
  عمومی، اعتصابهاي و انقالبها نشده، یا شده اعالم از اعم جنگ،•

 آتش عادي، غیر طغیانهاي و سیل زلزله، ،واگیردار بیماریهاي شیوع
  خارج مشابه حوادث و ، طوفان ، نشدنی مهار و دار دامنه سوزیهاي

  ادامه و یابد وقوع کار اجراي منطقه در که پیمان طرف دو کنترل از
  شمار به قهري حوادث جزو ، سازد ناممکن پیمانکار براي را کار

  بروز در . شود می عمل زیر ترتیب به ، آنها بروز صورت در و میرود
 شده وارد خسارتهاي مسئول ، طرف دو از یک هیچ ، قهري حوادث

NEJA .نیست حوادث این اثر در دیگر طرف به
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منظور مثلا خسارت وارد شده در اثر سيل به پل است كه قبلا وارد شدهو منظور خسارات آينده ناشي از توقف كار تا زمان برگشت به وضعيت اوليه نيست.



)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   

 بروز حوادث قهري.  43ماده •
  از حفاظت براي را خود کوشش حداکثر که است موظف پیمانکار )الف

  زیان به منجر آنها کردن رها قهري وضعیت در که شده اجرا کارهاي
  مطمئن محلهاي به کار پاي تجهیزات و مصالح انتقال و شود می جدي

  در را خود موجود امکانات تمام باید نیز کارفرما . برد کار به ، ایمن و
  قرار پیمانکار اختیار در امر، این در تسریع براي ، امکان حد در ، محل
 .دهد
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  و تاسیسات ، پیمان موضوع کارهاي به شده وارد خسارتهاي مورد در ) ب
 عمل زیر شرح به پیمانکار، وسایل و ابزار و آالت ماشین موقت، ساختمانهاي

 :شود می
 بیمه مشمول ، پیمان موضوع کارهاي به شده وارد خسارتهاي گاه هر ) 1

  اقدام ماده همان طبق ، آن جبران براي ، باشد 21 ماده " ج" بند موضوع
 .شود می
  موضوع بیمه مشمول ، پیمان موضوع کارهاي به شده وارد خساتهاي اگر ) 2

  ، نباشد کافی خسارتها جبران براي آن میزان یا نیست 21 ماده " ج " بند
 .کارفرماست عهده به خسارت جبران

  ماشین ، موقت تاسیسات و ساختمانها به شده وارد خسارتهاي جبران ) 3
  عهده به ،21 ماده "د" بند به توجه با پیمانکار، وسایل و ابزار و آالت

 .است پیمانکار
 

)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   
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 الزم مراقبتهاي کار، بیمه ثالث، شخص و کار از حفاظت -21 ماده•
  شده تعیین پیمان اسناد در که را کارهایی کار، شروع از پیش باید پیمانکار )ج(•

 نزد کارفرما نفع به گردیده مشخص شده یاد اسناد در که حوادثی مقابل در
  تحویل تاریخ تا می بایست بیمه نامه ها .نماید بیمه کارفرما، قبول مورد موسسه اي

 تمدید موقت، تحویل تاریخ افتادن تعویق به درصورت و داشته اعتبار موقت
  از قسمت آن .می نماید پرداخت را بیمه به مربوط هزینه هاي کارفرما .گردند
  او بدهی حساب به است پیمانکار مجاز غیر تاخیر مدت به مربوط که بیمه هزینه
 دریافتی خسارت که نماید بیمه را کار نحوي به باید کارفرما .می گردد منظور

 .باشد کافی اولیه حالت به کارها اعاده براي
 به اوست به متعلق که را وسایلی و ساختمانها تمام است موظف پیمانکار )د(•

 .نماید تسلیم کارفرما به را بیمه نامه ها رونوشت و نموده بیمه خود هزینه
  بیمه کارفرما می گذارد، پیمانکار دراختیار کارفرما که را ابزاري و ماشین آالت

 .می نماید
 

)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   
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  صورت به کارها اعاده ، " 2 ـ ب " و " 1 ـ ب" بندهاي در شده یاد خسارتهاي جبران از منظور
 پیش حالت به را کارها اعاده کارفرما اگر ، قهري وضعیت رفع از پس . است حادثه وقوع از پیش

 . کند آغاز درنگ بی را کارها اجراي که است مکلف پیمانکار ، بداند میسر و الزم حادثه وقوع از
 پیشنهاد پیمانکار سوي از اولیه، وضع به کارها اعاده براي مناسبی مدت تمدید ، صورت این در

 می ابالغ پیمانکار به کارفرما، تصویب و مشاور مهندس تایید و رسیدگی از پس که شود می
 .گردد

 وضعیت اگر یا ندهد، تشخیص ضروري را اولیه وضع به کارها اعاده یا ادامه کارفرما اگر ) ج
 پیمان به ،48 ماده طبق ،48 ماده " د " بند رعایت بدون ، یابد ادامه ماه شش از بیش قهري
 . دهد می خاتمه

  ثالث اشخاص مقابل در ، پیمان موضوع اجراي منظور به پیمانکار که صورتی در :48 ماده د بند
  آن به خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم پیمان به دادن خاتمه اثر در و است کرده تعهداتی
 ستانکاريب حساب به کارفرما، تایید و رسیدگی از پس خسارتها، و ها هزینه این ، گردد اشخاص
 .شود می منظور پیمانکار
  و " ب " بندهاي طبق ، اول ماه یک بر مازاد مدت براي را پیمانکار کار توقف هاي هزینه کارفرما

 .کند می پرداخت 49 ماده " ج "
 

)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   
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تعلیق - 49ماده   
 پیمان مدارك و اسناد در شده تعیین میزان به )ب

   طرفین توافق به :پیمان مدارك و اسناد در اگر
 به ماهانه، فرضی کارکرد متوسط درصد 10 معادل مبلغی ماهانه :صورت این غیر در

  شده متوقف کار مبلغ تناسب
 تعلیق هزینه درصد 80 پیمان، موضوع عملیات آغاز از پیش که صورتی در - تبصره

)4311نشریه (شرایط عمومی پیمان   

 مدت در است مایل پیمانکار که ماشین آالتی مورد در پیمانکار و کارفرما )ج
 .می کنند توافق هزینه اي، نوع هیچ پرداخت بدون نماید، خارج کارگاه از تعلیق
  باقی کارگاه در که ماشین آالت از تعداد آن توقف دوران به مربوط اجاره

NEJA .می شود پرداخت پیمانکار به طرفین توافق براساس می مانند،
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 )4318نشریه (قرارداد همسان خدمات مشاوره 

  قهري حوادث - 28 ماده
 جنگ مانند اضطراري، شرایط بروز و قهري حوادث وقوع موارد در

 شـیوع عمـومی، اعتصـابهاي و انقالبهـا نشـده، یا شده اعالم
 خشکسالیهاي غیرعادي، طغیانهاي و سیل زلزله، ،واگیردار بیماریهـاي

 حوادث و طوفان ،دار دامنه هاي سوزي آتش همچنین و بیسابقه
  :شد خواهد عمل زیر ترتیب به نباشد مشاور کار از ناشـی کـه مشـابه

 

 یکی براي را حاضر قرارداد انجام اضطراري شرایط بروز هرگاه -28-1
  طـرف بـه را قـرارداد پایـان میتواند سازد، غیرممکن طرف دو از

 .کند اعالم دیگـر
 بطور حاضر قرارداد ادامه و باشد گذرا اضطراري شرایط هرگاه -28-2 

NEJA  .می شود عمل تعلیق، ماده مطابق نباشد امکانپذیر موقت
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 بار یک براي فقط مرحله، یا قسمت هر در کارفرما سوي از خدمات تعلیق-21-3
 مدت چهارم یک حداکثر خدمات از مرحله یا قسمت هر در تعلیق مدت .است مجاز
 .بود خواهد است، کمتر که هرکدام ماه، 4 یا و اولیه

 حـداکثر کارفرمـا باشـد، داشـته ضـرورت تعلیـق تمدیـد که صورتی در-21-4
 میکند مشاورپیشنهاد بـه را موضـوع تعلیـق، مـدت پایـان از قبـل روز( 10( ده تـا

 هرگونه پرداخت بدون و ماه( 3( سه مدت به حداکثر مشاور، موافقت صورت در و
 تمدید با مشاور هرگاه میگردد، تمدید قرارداد شده، تمدیـد مـدت براي هزینه
 داده خاتمـه قـرارداد بـه مشـاور، درخواسـت بـا نکنـد، موافقـت تعلیـق مـدت
 .میشود

 خدمات استثناي به خدمات، تعلیق دوران به مربوط هاي هزینه پرداخت- 21-5
  30( سی معادل ماهانه اسـت، مربـوط هاي بخشنامه تابع که تحویل و ساخت مرحله

  4( چهـار حـداکثر براي مبلغ، این پرداخت است، ماهانه متوسط الزحمه حق درصد(
 .است مجاز ماهانه اقسـاط صـورت به و مـاه(

 )4318نشریه (قرارداد همسان خدمات مشاوره 
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FIDIC 
19.2    Notice of Force Majeure 
 
If a Party is or will be prevented from performing any of its obligations under the 
Contract by Force Majeure, then it shall give notice to the other Party of the event 
or circumstances constituting the Force Majeure and shall specify the obligations, 
the performance of which is or will be prevented. The notice shall be given within 
14 days after the Party became aware, or should have become aware, of the 
relevant event or circumstance constituting Force Majeure. 
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19.2    Notice of Force Majeure - Continue 
 
The Party shall, having given notice, be excused performance of such 
obligations for so long as such Force Majeure prevents it from performing 
them. 
 
Notwithstanding any other provision of this Clause, Force Majeure shall not 
apply to obligations of either Party to make payments to the other Party 
under the Contract. 
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an extension of time for delays arising from being "prevented" from performing the Contract in respect of all categories of Force Majeure events. for all category (i) events, and for category (ii), (iii) and (iv) events if they occur in the country where the site is located; the Contractor will not be entitled to recover costs arising in relation to natural catastrophes (category (v)).منظور از هزینه چیست؟ خسارتی است که مثلا در اثر جنگ به ماشین الات پیمانکار وارد شده یا هزینه دوباره ساختن پروژه؟ ایا مثل 4311 خسارات را باید بیمه بدهد؟ و در چهاردسته اول، ایا خسارات را کارفرما میدهد؟



• Clause 19.7 the parties are also entitled to be discharged from 
further performance of the Contract if an event occurs outside 
their control (including but not restricted to Force Majeure) 
which either makes it "impossible or unlawful" 
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• 6.7 Health and Safety  
• The Contractor shall at all times take all reasonable precautions to 

maintain the health and safety of the Contractor’s Personnel. In 
collaboration with local health authorities, the Contractor shall ensure that 
medical staff, first aid facilities, sick bay and ambulance service are 
available at all times at the Site and at any accommodation for 
Contractor’s and Employer’s Personnel, and that suitable arrangements 
are made for all necessary welfare and hygiene requirements and for the 
prevention of epidemics. 
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 کرونا؟تفاوت هزینه اجراي کار در حالت عادي با 

 انسانی نیروي -1
 تجهیزات و االت ماشین -2
 مصالح -3
 حمل -4
 )کار -عمومی( باالسري -5
 کارگاه برچیدن و تجهیز -6
NEJA   کار راندمان -7
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 اقالم هزینه هاي باالسري -3پیوست 

 هزینه هاي باالسري

 هزینه باالسري کار

 هزینه ضمانت نامه ها
هزینه هاي  

 سرمایه گذاري

 هزینه مالیات سود پیمانکار

هزینه تهیه مدارك 
 فنی و تحویل کار

هزینه هاي مستمر 
 کارگاه

هزینه باالسري 
 عمومی

دستمزد نیروي  
 انسانی دفتر مرکزي

هزینه بیمه هاي 
بیمه + عمومی

 کارکنان دفترمرکزي

 هزینه  هاي بیمه بیکاري+  

NEJA دفتر مرکزي
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 ضریب باالسري   

 طرح هاي غیرعمرانی

•1/41 

 طرح هاي عمرانی

•1/30 

𝟏𝟏
𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐

= 𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟎𝟎 
𝟏𝟏

𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟏𝟏 

𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟔𝟔.𝟎𝟎𝟐𝟐 
 % 1.5: ضمانتنامه ها
 %8: سود پیمانکار

 %3: مالیات
 %8:  پشتیبانی کارگاه

𝟔𝟔.𝟎𝟎𝟐𝟐 %2.5: هزینه هاي دفتر مرکزي = 𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟕𝟕 − 𝟏𝟏.𝟔𝟔 NEJA
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 تعلیق در قانون کار

 
 غیر حوادث بروز یا و قهریه قوه واسطه به که موردي در - 15  ماده
  یا تمام است، خارج طرفین اداره از آن، وقع که پیش بینی قابل

  به کارفرما یا کارگر تعهدات انجام و شود تعطیل کارگاه  از قسمتی
 آن یا تمام کارگران با کار قراردادهاي گردد، ممکن غیر موقت طور

 .می آید در تعلیق به حال می شود تعطیل که کارگاه از قسمت
NEJA .است اجتماعی امور و کار وزارت با فوق موارد تشخیص
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 تعلیق در قانون کار

 
 ,اختالف حل هیأت تشخیص به بنا که صورتی در - 29  ماده

 کارگر شود شناخته کارگر ناحیه از قرارداد تعلیق موجب کارفرما
 کارفرما و داشت خواهد را تعلیق از ناشی دریافت خسارت استحقاق

 .گرداند باز وي سابق کار به را کار از تعلیقی کارگر است مکلف
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 تعلیق در قانون کار

 

  کارفرما چنانچه 19 و 17 ،16 ،15 مواد در مذکور موارد از یک هر در - 20 ماده
  در حکم عمل این کند، خودداري کارگر پذیرفتن از تعلیق حالت رفع از پس

 به روز 30 مدت ظرف دارد حق کارگر و می شود محسوب قانونی غیر اخراج
  و )باشد موجه داشته عذر کارگر که صورتی در ( نماید مراجعه تشخیص هیأت
  بوده موجه دالیل به مستند کارگر نپذیرفتن که کند ثابت نتواند کارفرما هرگاه
  پرداخت و کار کارگر به بازگرداندن به مکلف مزبور هیأت تشخیص به است،
  اثبات را آن بتواند اگر و می باشد کارگاه به مراجعه تاریخ از وي مزد یا حقوق

 .نماید وي پرداخت به مزد آخرین روز 45 کار سابقه سال هر ازاء به کند
  حالت رفع از پس روز 30 حداکثر موجه عذر بودن کارگر چنانچه - تبصره 

  و از مراجعه پس یا و نکند اعالم کارفرما به کار انجام براي را خود آمادگی تعلیق،
  می شود شناخته مستعفی ننماید، مراجعه تشخیص هیأت به کارفرما، استنکاف

 آخرین ماه یک هر سال ازاء به سنوات حق اخذ مشمول کارگر صورت این در که
NEJA .بود خواهد حقوق

DI



 تعلیق در قانون کار

  امثال و سیل زلزله، ( قهریه قوه اثر بر کارگاه چنانچه - 30  ماده 
  تعطیل )آن نظایر و جنگ (پیش بینی قابل غیر حوادث یا و )اینها
 کارفرما کارگاه، مجدد فعالیت از پس شوند آن بیکار کارگران و گردد
 و شده بازسازي واحد همان در را شده بیکار کارگران است مکلف

 .بگمارد اصلی به کار می آید وجود به آن در که مشاغلی
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 دستورات دولت

• گانه کلیه فعالیت ها و عملیات  22با ابالغ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران به مناطق 
.متوقف شد 99فروردین  15اسفند تا  24ساختمانی پایتخت در پروژه هاي دولتی و خصوصی از   NEJA
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 1399/06/03: نظریه تاریخ        ح300-76/1-99: پرونده شماره            7/99/300: شماره نظریه 

 :استعالم
 ؟باشد می تواند قاهره قوه مصادیق هاي از سوویر کرونا آیا -1
  

 نظریه مشورتی قوه قضاییه

 :پاسخ
 فاصله گذاري طرح اجراي و کرونا بیماري شیوع نمی توان اطالق نحو به اوالً، -1

 فورس ماژور نهاد و عنوان مشمول را قراردادي تعهدات اجراي بر آن آثار و اجتماعی
  وضعیت آن، ضمن شروط و قرارداد ها ماهیت و نوع حسب بر نحوي که به دانست؛
 قراردادهاي در مثال، براي .است قضایی رسیدگی مستلزم آن احراز که است متفاوت

 به ایران در اجتماعی فاصله گذاري طرح ماهه چند اجراي بابت نمی توان بلندمدت
 دشواري را آن شرایط، دیگر رعایت با نتوان بسا چه و شد متوسل فورس ماژور نهاد

 وحدت نوع از کوتاه مدت قرارداد هاي در که است حالی در این دانست؛ قرارداد اجراي
NEJA .می شود منحل منعقده قرارداد شرایط، این بروز سبب به مطلوب،
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 1399/06/03: نظریه تاریخ        ح300-76/1-99: پرونده شماره            7/99/300: شماره نظریه 
 :استعالم

  انجام در تأخیر یا تعهد انجام عدم صورت در است، قاهره قوه مصداق که صورتی در -2 
  چک وجه پرداخت عدم بانک، اقساط پرداخت تجاري، اماکن اجاره بهاي پرداخت مانند تعهد

 ؟چیست آن اجراي ضمانت ... و
  مدت، و مبلغ حیث از قرارداد تعدیل ،)خیار نوع( ذکر با قرارداد فسخ قرارداد، قهري انحالل

  خسارت تعلق عدم و تجاري اماکن بهاي اجاره پرداخت عدم یا مانع؟ رفع تا قرارداد تعلیق یا
 بانکی؟ وام هاي مورد در تادیه تأخیر

 نظریه مشورتی قوه قضاییه

 :پاسخ
 رسیدگی کننده، قاضی توسط فورس ماژور احراز صورت در ،قبل پاسخ به توجه با -2 

 اجراي در موقتی مانع یا و شود قرارداد موضوع دائمی انتفاي موجب آن که اساس بر
 یا و تعهد انتفاي است ممکن مورد حسب و است متفاوت پاسخ کند، ایجاد قرارداد

 پی در را خسارت جبران به مسؤولیت انتفاي مدنی قانون 229 و 227 مواد وفق
NEJA .باشد داشته
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 1399/06/03: نظریه تاریخ          ح402-76-99: پرونده شماره         7/99/402: شماره نظریه 

 :استعالم
 به یا باشد معیوب اجاره مورد چنانچه مدنی قانون 496 ماده و 483 الی 478 مواد طبق

 آیا دارد؟ بطالن و انفساخ و فسخ قابلیت مورد حسب آیا شود تلف بعضا یا کال حوادث واسطه
 مرغداري در جوجه ریزي مانع که مرغی آنفوالنزاي مثل بینی پیش قابل غیر شرایط بروز

 نیز قبیل این از اموري و شود اجاره محل در فعالیت مانع که کرونا بیماري یا شود استیجاري
 هستند؟ اجاره مورد تلف و عیب مانند

 نظریه مشورتی قوه قضاییه

 مدنی قانون 496 ماده
 به نسبت و می شود باطل تلف تاریخ از مستاجره عین شدن تلف واسطه به اجاره عقد

  تخلف تاریخ از فسخ خیار است، مقرر  مستاجر و موجر بین که شرایطی از تخلف
NEJA .میگردد ثابت
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 1399/06/03: نظریه تاریخ          ح402-76-99: پرونده شماره         7/99/402: شماره نظریه 

 نظریه مشورتی قوه قضاییه

 :پاسخ
  و مشابه موارد دیگر و مرغی آنفوالنزاي یا کرونا بیماري شیوع نمی توان اطالق نحو به اوالً،
  یا فورس ماژور نهاد و عنوان مشمول را قراردادي تعهدات اجراي بر پدیده ها این آثار

 اراده و آن ضمن شروط و قراردادها ماهیت و نوع حسب بر به نحوي که دانست؛ قوه قاهره
  رسیدگی مستلزم آن احراز که است متفاوت وضعیت آن، اجراي عدم یا اجرا بر عقد طرفین
  .است قضایی

  یا عیب بر ناظر قانون همین 496 ماده و مدنی قانون 483 تا 478 مواد در مقرر احکام ثانیاً،
  فسخ، قابلیت حیث از مورد حسب اجاره عقد بر آن تأثیر و اجاره مورد بعض یا کل تلف

  یا کرونا بیماري شیوع یعنی سؤال فرض به تسري قابل و است عقد این بطالن یا و انفساخ
  در و مرغداري فعالیت تداوم یا انجام نبودن مقدور نتیجه در و آن نظایر و مرغی آنفوالنزاي

  مستأجره عین بر تلفی یا و عیب زیرا نیست؛ اجاره مورد از استیفاي نبودن فراهم واقع
  و عوامل چنین بروز سبب به صرفاً و است نشده وارد )مرغداري جهت استیجاري مکان(

  توقف یا و  تأخیر دشواري، با یا و غیرمقدور مورد حسب مرغداري فعالیت انجام شرایطی
 .است شده مواجه
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در یکی از کشورهایی تولیدی باشد که تولیدکننده را تحت فشارقرار دهد تا به کشورهایی با هزینه های تولیدی بالاتری متوسل شود. موانع واردات یا صادراتممکن است جریان مورد انتظارکالاها را به تأخیر اندازد یا نوسانات قیمت که در زمان انعقادمعامله قابل پیشبینی نیست،-در صورتيكه قوۀ قاهره، يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن، و تقصير متعهد هم يكي از اسباب و علل خسارت باشد، روية قضايي فرانسه معافيت جزئي از مسئوليت را به نسبت دخالت قوۀ قاهره ميپذيرد. به عبارت ديگر، هنگامي كه فورس ماژور، دخالت جزئي در ورود خسارت داشته و جزء علت باشد، از ميزان غرامت كاسته خواهد شد.طولانی شدن زمان پروژه به علت تعطیلی اجباری یا کاهش تعداد نیروهاهزینه های بالاسری ناشی از مورد فوقافزایش قیمت به دلیل گذر زمان و تاثیرات نرخ ارز یا تورمکاهش قیمت کالا به دلیل تقاضای کم و تعطیلیتنها در دوره های زمانی که انجام پروژه غیرممکن باشد، مصداق فورس ماژور خواهد بود. 
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