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  دهیچک

 در هاچالش نیتر بزرگ ازی کی ،19-دیکوو رمز نام با کرونا روسیوی جهان گسترش و ورظه     
 مختلفی قراردادی هاحوزه دری مشکالت جادیا سببی ماریب نیای ریگ همه. ماست روزگار

 استی ج.ان.ال دوفروشیخری قراردادها وی انرژ بخش ،هاحوزه نیا ازی ک. یاست دهیگرد
 بارۀدریی هاینگران شیافزا و تقاضا کاهش با مختلف یهادولت ۀارکنندمه اقدامات دنبال به که

 متوسل ماژور فورسی بندها به قرارداد نیطرف شد باعث مشکالت نیا. اندشده تعهداتی اجرا
ی متفاوتی هادگاهید ر،یخ ای شودیم شمرده ماژور فورس 19-دیکوو ایآ که نیا بارۀدر. گردند
 کی قامت در تواندیم آنی امدهایپ وی ماریب نیا رسدیم نظر به اول، نگاه در دارد؛ وجود
 ستقدّ اصل مانندی اصول وجود اماکند،  برآورده را آنی هامعیار و شود ظاهر ماژور فورس

ی قراردادها در مقصد انحراف و پرداخت ای افتیدر شرط مانندیی هاتیظرف وجود و قراردادها
ی ادعا طرح و نجامدیب روسیو نیای امدهایپ تیریمد به تواندیمی ج.ان.ال فروش
 .  سازد رو هروب چالش با قراردادها نیا در را ماژور فورس
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  مقدمه
ریب ظهور ف ریثأت آن، گسترش سرعت و 191-دیکووی ما  ةهم بری عیسوی من

ا  ،19-دیکوو مهار به ازین. است داشته جهان تمام دری اقتصاد وی تجار یهابخش و عیصن
ی لیتعط بری مبنی امحدودکننده اقدامات و مقررات ن،یقوان وضع با تا داشت آن بر را هادولت

 ،یاقتصاد کالن سطح در که ندیبرآ این ویروس آثار با مقابله پی در بنادر و هاکارخانه شهرها،
 موانع ای یناتوان با رای اقتصاد فعاالن و تجار و محدودی چشمگیر طرز به رای الملل نیب تجارت

 از پس کمی تقاضا لیدل بهی انرژ بخش در. ساخت رو هروب خودی قراردادهای اجرا در دیشد
 ریز به 2020 سال در خام نفت متیق جهان، سراسر در مختلفی هادولت ۀمهارکنند اقدامات

 نیمأت بخش در ژهیو به ،قراردادهای اجرابارۀ در را هاینگران موارد، نیا. افتی کاهش دالر صفر
ی بندها از استفاده به را قراردادها نیا نیطرف و داد شیافزای ج.ان.ال ةعرض و گاز و نفت

افزایش ی حال در کاالی جهانی بازارهای آشفتگ. دکر قیتشو قراردادها در موجود ماژور فورس
 محدود و کشور ازی عیوسی هابخشی لیتعط با نیچ دولت که 2020 ةیفور لیاوا در که یافت
ی ج.ان.ال داریخر نیتر بزرگ بود، کرده مختل را تقاضا و عرضهی هارهیزنج سفرها، کردن

 ،خود کنندگان نیمأت به توجه قابل یاقدام در 2ن،یچی ساحل نفتی مل شرکتی عنی ،نیچ
ی برخ به کرونا روسیو وعیش لیدل به کرد اعالم ،4سیالپیشلرویال داچ و 3ساتوتال ازجمله

 ؛گرفت نخواهد لیتحو رای ج.ان.الی هامحموله ازی برخ و کرد نخواهد عمل قراردادها از
 محدود را سوخت وارداتیی توانا ،اجراشدهی هانهیقرنط و هاتیمحدود و روسیو نیا رایز

 بند به استناد ۀشد شناخته موارد نینخست ازی کی ،نیا. (Ason & Meidan, 2020: 5) است کرده
 به زین 5پتروچینا که داد گزارش ترزیرو ،2020 مارس 5 در آن، دنبال به. است ماژور فورس

ی هاهیاخطار خود،ی ج.ان.ال ۀکنند نیمأت کی کم دست و شده یکش لوله گاز کنندگان نیمأت
 توسط صادرشده ماژور فورسی هانامهیگواه اب حرکت نیا. است کرده ابالغ ماژور فورس

 توسط ماژور فورس به استناد موجب و شدی بانیپشت 6نیچی الملل نیب تجارت تیتقو ونیسیکم
 یادعاها جادیا ترس از اگرچه ؛دیگردی ج.ان.ال دارانیخر و کنندگان نیمأت ازی گرید تعداد

 .(Liang, 2020) است نشده دییأفروشندگان ت توسطی رسم طور به هنوز شتر،یب ماژور فورس
 کهیی امدهایپ به توجه با که است پرسش نیا به پاسخ پی در رو پیش پژوهش ،رو نیااز

 در تواندیم ایآ ،است داشته بشری اقتصاد وی اجتماعی هاتیفعال تمام بر کرونا روسیو

                                                           
1. COVID-19  

2. China National Offshore Oil Corp (CNOOC) 

3. Total SA 

4. Royal Dutch Shell PLC 

5. PetroChina 

6. China Council for the Promotion of International Trade (“CCPIT”).  
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 به توجه با رسدیم نظر به گردد؟ی تلق ماژور فورس عنوان بهی ج.ان.ال فروشی قراردادها
ی هاهیرو و اقدامات به توجه با و دارد وجود قرارداد هر مفاد و میتنظ ۀنحو در کهیی هاتفاوت

 پرسش نیا به توانینم ،اندهدر پیش گرفت خود طیشرا حسب مختلفی هادولت کهی گوناگون
 از و گرید قرارداد بهی قرارداد از تواندیم پاسخ جهیدرنت و داد پاسخی مطلق و قاطع نحو به

 کهی آثار به توجه با که نیا است مسلم آنچه اما. باشد متفاوت گرید مکان به یمکان
 در امکانتا حد  دیبا ،باشد داشتهی قرارداد روابط دادن خاتمه بارۀدر تواندیم ماژور فورس

 . دکری خوددار نهیزم نیا در موسع ریتفس از و ودب محتاط آن رشیپذ
بارۀ دری استدالالت سپس و ماژور فورسی هایژگیو و فیتعر ابتدا موضوع، نییتبی برا

 گرددیم تالش ،جهینت بیان با سرانجام و مطرح ماژور فورس عنوان به آن رشیپذ جینتا و تیظرف
 .گردد ئهارا باره نیدرای روشن انداز  مچش

 

 ماژور فورس مفهوم. 1

 یحقوقی هانظام در ماژور فورس مفهوم .1.1
 در شهیر ،شود یم ترجمه «برتر یروین» ای «خدا عمل» به یسیانگل در یاهگ که ماژور فورس
 یهاحوزه در. شد رفتهیپذ نوشته حقوقِ یکشورها توسط بعدا   مفهوم نیا. دارد مرُ حقوق

 که است ریناپذگریز وی نیب شیپ رقابلیغ ،یخارج یدادیرو ماژور فورس نوشته، حقوق ییقضا
 دائم ای موقت صورت به را یقرارداد تعهدات یاجرا و ددهیم رخ قرارداد انعقاد از پس

. دهدیم دست از را خود تعهداتی فایا امکان متعهد کهی اگونه به ؛سازد یم ممکننا
 حیصر شرط کی ودنب صورت در یحت که استی قانون یابزار حوزه، نیا در ماژور فورس
 ,Katsivela) دارد یم معذور عهدت یاجرا عدم بارۀدر تیمسئول هرگونه از را متعهد ،یقرارداد

2015: 101). 
 انیب ماژور فورس ازی قیدق فیتعرائة ار با 1218 ۀماد در فرانسه گذار قانون 2016 سال در

ای خارج از کنترل متعهد که  ماژور وجود دارد که واقعه در امور قراردادی، زمانی فورس»: دکر
بینی نبوده است و اجتناب از آثار آن با اقدامات  در زمان انعقاد قرارداد به طور منطقی قابل پیش

مقتضی ممکن نیست، مانع از انجام تعهد توسط متعهد شود. اگر عدم امکان، موقت باشد، 
شود و طرفین از تعهدات خود  قرارداد منفسخ می ،باشدمی ئدااگر و  شود ق میاجرای تعهد معلّ

  1شوند.مبرا می
 ۀقو قرارداد،ی اجرا تعذر عنوان بای حقوق منابع وی سالما فقه در ماژور فورس از رانیا در
 قاهره ۀقوی قانونی مبنا عنوان بهی مدن قانون 229 و 227 مواد. شودیم ادی هیقهر ۀقو ای قاهره

                                                           
1. www.textes. justice.gouv.fr/art_pix/THE-LAW-OF-CONTRACT-2-5-16.pdf>. 
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 نیدکتر حال، نیباا. دهدینم هئارا آن ازی فیتعر اما ،ردیگیم قرار استناد مورد رانیا حقوق در
 قرارداد فسخ ای انفساخ موجب را آن و دهندیم هئارا آن از فرانسه حقوق مشابهی فیتعری حقوق

 .(28-26: 1400 ،یقنوات ؛118-117: 1392 ،یصفر و یفیشر) دانندیم
 نظام در. است نشده رفتهیپذ یحقوق یها نظام ةهم در ماژور فورس یِروم حقوق مفهوم

 ولی ،است دهامنی میان به سخنی ماژور فورس از ،«امکان عدم» بحث بارۀدر ،یعرفی حقوق
 در 1«قرارداد اجرای بودن غیرعملی» دکترین عنوان تحت دیبا را ماژور فورس موارد مسائل

 .دکر جوو جست انگلستان در 2«قرارداد شدن میعق» نیدکتر و کایمرا متحده   تاالیا
 کانام عدم نیدکتر ،1800 ةده اواسط از قبل تااین نظام ۀ نمایندعنوان  انگلیس به کشور

 رفته رفته. اما شناختیم تیرسم به را هیاول امکان عدم تنها و شناخت ینم تیرسم به رای طار
ن عدم امکان طاری قرارداد یس دکتریانگل یها ، دادگاه1863مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 

 ،3تیلور به طرفیت کالدولۀ پروندرا در قالب فراستریشن قرارداد به رسمیت شناختند. در 
 رو روبهنشده  ینیب شیغیرعادی و پ یدادیکه بدون ارتکاب تقصیر، با رو یدگاه اعالم کرد طرفدا

تواند از انجام تعهد  ی، میدر صورت نبود شرط ضمن ،ساخته استممکن ناشده که اجرا را 
 .(Berger & Behn, 2020: 93-100) معاف شود

 به نتایجی ،کدیگر دارندبا ی هاییتفاوت نظری لحاظ از حقوقی اگرچه نهادهای این
 قرارداد معموال  ماژور یا عقیم شدن قرارداد،  رسند. در صورت تحقق فورسمی مشابه بیشاکم

 داد ازیو با طوالنی شدن مانع، قرارداد منفسخ و هر دو طرف از زمان وقوع رو شود معلق می
 . (Berger & Behn, 2020: 93-100) شوندیتعهدات خود رها م

 
 المللی ماژور در قراردادهای بین فورس مفهوم .1. 2

 یدرست توان به یماژور را م شود، عذر فورس یالمللی مربوط م بین یتاآنجاکه به حقوق قراردادها
از  ین اصل بخشی، ایل متعددیف کرد. به دالیتوص یواقعا  فرامل یک اصل حقوقیعنوان  به

 یاکثر قراردادها .1بدین دلیل که:  ،(Bishop, 1998: 1169; Horn, 1985: 15) عرف تجاری است
ک یعنوان  صراحت به ماژور به ن فورسیدکتر .2 ؛ماژور هستند فورس یبندها یحاو یالملل نیب

 ت شناخته شده استیمتحده به رسم االتیران و ایا یحقوقی توسط دیوان دعاو یاصل کل
(Brunetti, 2002; Crook, 1989: 278) المللی  کنوانسیون بیع بین هم در ،ماژور ن فورسیدکتر .3؛

از الزامات  یخوب ةخالصاست. این اسناد، ه یافت بازتاب اصول یونیدوغا و هم در کاال
اصول یونیدوغا مقرر  7.1.7 ۀمادد. دهن یم دست بهرا  یماژور فرامل ن فورسیدکتر ۀکنند نییتع

                                                           
1. Impracticability. 

2. Frustration 

3. Taylor v. Caldwell 
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دم اجرای تعهد به عدم اجرای قرارداد در صورتی معذور است که متعهد اثبات کند ع»کند: یم
توانسته به طور معقول و خاطر مانعی خارج از کنترل بوده و در زمان انعقاد قرارداد نمی

 . «بینی کند یا از آن اجتناب یا بر آثار و نتایج آن غلبه کند متعارف چنین مانعی را پیش
تی مانع، وضعی ةنتیجدر اصول اروپایی حقوق قراردادها نیز در ذیل مبحث معافیت در 

ماژور  بنا به شرح آن فورس ،ماژور عنوان فورس رغم عدم تصریح به بهمورد اشاره قرار گرفته که 
طرفی که تعهد خود را انجام »دارد: اصول اروپایی حقوق قراردادها مقرر می 6:111 ۀماداست. 

ده و در صورتی که ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیل مانعی خارج از کنترل او بو ،نداده است
رود که در زمان انعقاد قرارداد آن مانع را در نظر از او به طور معقول و متعارف انتظار نمی

. در این «شودشد، معاف میکرد یا بر مانع و آثار آن چیره میگرفت یا از آن مانع اجتناب می می
 آن نزدیک است.   یفرانسو أمنشماژور اساسا  با   اصول، مفهوم و آثار فورس

 دوفروشیخری قراردادها و ستین هبیگان ماژور فورس مفهوم با زینی ج.ان.ال صنعت
 قراردادها نیا در ماژور فورسی بندها .1گنجانندیم خود در رایی بندها نیچن عموما ی ج.ان.ال

  :شوندیم میتنظ وهیش دو به معموال 
نظام  به را رماژو فورس فیتعر ةفیوظ است ممکنی الملل نیب یقراردادها ازی برخ( الف

 لیبرز مدل ازیامت قرارداد از( 1) 30 ۀماد. کنند واگذار یالملل  نیب ای یمل نیقوان از یخاص
 مقرر ماده نیا. است دهکر مشخص لیبرزی مل قانون به ارجاع با را ماژور فورس اریمع ،1998

 اژور،م فورس ای ییخدا عمل ارتکاب صورت در که بود خواهند مجاز فقط نیطرف»: داردیم
 به قرارداد نیا تحت که یتعهدات انجام از ل،یبرز یمدن یدادرس نییآ قانون 1058 ۀماد با مطابق
  .(Firoozmand, 2015: 424)« دکنن یپوش  مچش است، شده گرفته عهده

 نیطرف ،دگیریمرا دربر  قراردادها نزدیک به همة بیشترِ  که قراردادها از گریدی برخ در( ب
 که رایی دادهایرو از یمفصل فهرست ماژور، فورسی هایژگیو ازی کل یفیرتع ئةارا از بعد

 نیب 1996 یاکتشاف قرارداد در (3) 32ۀ ماد. دهندیم ارائه دهد، لیتشک را ماژور  سفور تواند  یم
 نیا در ماژور فورس. 2استی ماژور فورس بند نیچن از یمعمول ای نمونه تون،یتر و عمان

                                                           
 ، ر.ك:یال.ان.ج فروشی قراردادها در ماژور فورسی بندها ازیی هادیدن نمونهی برا. 1

Clause 14 of the SPA between Sabine Pass Liquefaction LLC and Korea Gas Corporation, 30 

January 2012 (available at:  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383650/000138365012000009/exhibit101kogassp

a.htm) and Clause 18 of the SPA between Qatar Liquefied Company Limited (2) and Pakistan 

State Oil Company Limited, 8 February 2016, available at:  

https://psopk.com/files/home/use_full_links/qg_executed_redacted_version.pdf   

2. Triton Exploration & Production Sharing Agreement, dated 19 June 1996, between the 

Government of the Sultanate of Oman and Triton Oman, 1nc (Block 22-0ffshore) (Barrows, 

Middle East-Oman, Suppl139, p 33). 
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 ریسا و اعتصاب جنگ، شورش، ام،یق خدا، عمل هرگونه»: است شده حیرتص گونه نیا قرارداد
 مد، و جزر امواج ز،یآم خشونت یهاوفانت دولت، رییتغ ل،یس ،یسوز آتش ،یکارگری ها آشوب

 ،ساتیسأت ای آالت نیماش بیتخر انفجار، زلزله، ،یانوردیدر خطرات برق، و رعد گردبادها،
 طیشرا ،ییجنا ایی حقوق اغتشاشات ،یستیرورت اقدامات م،یتحر محاصره، خصومت،

 ای زاتیتجه مواد، از کی هر از استفاده ای واردات آوردن، دست به در یناتوان ،یمل یاضطرار
 کهی گرید لیدل هر ای عبور،ی برا الزم حقوق آوردن دست به در یناتوان از،ین مورد خدمات

 ای باشد فوق موارد مشابه خواه باشد،ن ماژور فورس یمدع طرف یانگار سهل ای ریتقص ازی ناش
 :Firoozmand, 2015) باشد طرف آن معقول کنترل از خارج یعلت نیچن که   نیا بر مشروط نباشد،

427). 
 از» مانندی عبارات خاص،ی دادهایرو انیب دنبال بهدر این روش، طرفین قرارداد  معموال 

 یمشابهی هایژگیو ای و تیماهی دارا هک را همانندیی دادهایرو تا آورندیم را 1«نوع همان
    .(Furmstone, 1995: 59; Nike Nwedu, 2021: 11) ردیبگ دربر زین ،هستند
ماژوری وجود  جی، هیچ شرط استاندارد فورس.ان.قراردادهای خریدوفروش ال بارۀدر

ن قطعا  یماژور اعمال خواهد کرد. طرف ندارد و هر قرارداد درك خاص خود را از فورس
قدرت  یرند یا حتیگیر قرار میکه احتماال  تحت تأث یت خاص تعهداتیمختارند بسته به ماه

شرایط  دهند یا صراحتا ه ئاراماژور  رتری از فورسیپذ مذاکره، مفهوم انعطاف یهاطرف ینسب
 هرگز ماژور فورس قلمروکنند. باید توجه داشت ماژور خارج می فورس ۀمحدودخاصی را از 

 19-دیکوو مانندی اناشناختهی دادهایرو باممکن است  همواره هاآن قلمرو رایز ؛ستین جامع
 .درآیند چالش به
 

 ماژور های فورسویژگی .2
حقوقی یکسان است. این شرایط به طور های منظاماژور در بیشتر  های حقوقی فورسویژگی

  (Melis, 1984: 426) ند از:ا کلی عبارت
 ؛بینی باشد یشبه طور معقول غیرقابل پ ●

 ؛خارجی و غیرقابل کنترل باشد ●

  .باشد ناپذیر اجتناب ●

 
 
 

                                                           
1. ejusdem generis 
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  دادیرو بودنی نیب شیپ رقابلیغ .2. 1
 طور به که معنا نیبد ؛است دادیرو بودنی نیب شیپ رقابلیغ ماژور، فورس جادیا شرط نینخست

 در. کندی نیب شیپ را عمان بتواند آن انعقاد زمان در قرارداد طرف که داشت انتظار نتوان معقول
 ک. یگرفت نظر در رای اجتماع وی خیتار ،ییایجغرافی اندازها چشم دیبای نیب شیپ تیقابل
 اما ،باشدی نیب شیپ رقابلیغ کامال   خاصی زمان مقطع ای مکان کی یبرا تواندیم خاص دادیرو
ی هاباران که یحال رد ؛ برای نمونه،باشد معمول وی عاد کامال  گریدی زمان مقطع ای مکانی برا

 است معمولنا کامال  اروپای برا ،است جیرا ایاسترال دری سوز آتش ای ایآس جنوب دری موسم
 خاك درکه کانادا  است قرن کی از شیب اما ،است معمول انهیخاورم در یریدرگ و هاجنگ ای

 محل و مانز ،یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع به بسته بنابراین. است نداشتهی جنگی ریدرگ خود
 معاف تیمسئول از ماژور فورس به استناد با را خود بتواندی فرد است ممکن ،قراردادی اجرا
  .(Kocev, 2020: 152) دهد انجام را کار نیا مشابه، طیشرا در نتواندی گرید اما ،کند

 ۀدور در منعقدشدهی قراردادها کرونا، بحران بارۀدر هاچالش نیتر بزرگ ازی کی
. استی جهانی ریگ همه اعالن و نیچ در روسیو وعیش انیمی زمان ةفاصلی عنی ،یخاکستر

 از قبل وی الملل نیبی هارسانه در ووهان استان تحوالت گزارش از پس کهیی قراردادهابارۀ در
 گفت توانیم سو کی از رایز ؛بود خواهد دشوار اریبسی داور ،اندشده منعقدی جهانی ریگ همه

 رای پاندمی بزرگی کس که است دیبع ،روسیو فرد منحصربهی هایژگیو گرفتن نظر در با
 به قادر ،یجهان متخصصان ریسا وی جهان بهداشت سازمانی حت رایز ؛باشد کردهی نیب شیپ
ی دهایتهدبارۀ در درهرحال دیبا نیطرف گر،یدی سو از. نبودند آن یامدهایپ و گسترهی نیب شیپ

-دیکوو چون همی ریپذ تیسرای هایماریب و هامیتحر ،یبریسا حمالت مانندی تحول حالِ در
 رندیبگ نظر در را احتماالت تمام و ندکن اطیاحت ند،یآ یدرنم کنترل تحت اغلب که 19

(Denison, 2021: 89).  19-دیکوو وعیش زمان به تر کینزد قرارداد هرچه که نیا است مسلم آنچه 
 مفهوم داد،یرو بودنی نیب شیپ قابلغیر لیدل به که دارد احتمال شتریب باشد، شده منعقد
 ةفاصل در اگری حت ،یجهانی ریگ همه اعالن از بعد کهیی قراردادها اما. شود اعمال ماژور فورس

 شامل ،باشند شده منعقد است، شده برطرف هاتیمحدود کهی زمانی عنی ،یپاندمی هاموج نیب
 و بودهی نیب شیپ قابل معقول طور بهی بعدی ها موج انداز چشم رایز ؛شوندینم ماژور فورس

 استناد به خوانده پرونده، کی در یمشابه مورد در. اندداده تن آن به خطر نیا رشیپذ با نیطرف
ی ها سال در( سارس) حادی تنفس سندرم گیری همه لیدل به لیتحو عدمی برا ماژور فورس
 کی سارس که نیا رشیپذ غمر به وانید اما ،کرد تیمسئول ازیی رهای تقاضا 2003 و 2002
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 منعقد روسیو وعیش از بعد قرارداد که لیدل نیه اب را درخواست ،است ماژور فورس دادیرو
 1.کرد رد است، شده

 
  دادیرو بودن کنترل از خارج .2.2
 ماژور فورسی مدع توسط مانع بودن کنترل از خارج ماژور، فورس تحققی برا شرط نیدوم

 که است روشن رایز ؛است آسان نسبتا ی عیطبی دادهایرو بارۀدر اریمع نیا احراز. است
 مورد در اما ،باشند داشتهی کنترل ای ریثأت لیس و زلزله جنگ، بر توانندینمی تجاری ها طرف

 بر گاه نیطرف رایز ؛است تردهیچیپی کمی دولت دستورات و اقدامات مانندی انسانی دادهایرو
 نیا. دینمایم دشوارتر را مالك نیا صیتشخ امر، نیهم و دارند ریثأت کم دست ای کنترل آن،
 ای هاآژانس ها،دولت نیب اغلب سو، کی از کهی ج.ان.ال فروشی قراردادها بارۀدر اریمع

 نیا به توجه با گر،یدی سو از و شودیم منعقد یالملل نیب ینفت یها شرکت و یدولت یها شرکت
ی امحدودکننده مقررات و نیقوان زبان،یم یهادولت خود کرونا، تیوضع در که موضوع

 ،دندکر وضع را هامسافرت و ونقل حملی لیتعط ،ها هکارخانی لیتعط آمدوشد، منع چون هم
 یدارا که یدولت یها شرکت و ها سازمان ایآ که دسازیم مطرح را پرسش نیا و است مهم اریبس

 هستند، یخصوص حقوق یقراردادها انعقاد و تجارت به قادر و بوده یحقوق تیشخص
 خودمتبوع  دولت دخالت از یناش ماژور فورس به خود قرارداد تعهدات از فرار یبرا توانند یم

  کنند؟ استناد( محدودکنندهی هادستورالعمل و مقررات صدور مانند) قرارداد یاجرا در
 شرکت نیب شکر نیمأت قرارداد شامل که 2چرنیکو به طرفیت رولیمپکسسی ۀ پروند در

 لیدل به لهستان یدولت شرکت ،بود یخصوص یقرارداد کیشر کی و لهستان مپکسیرول یدولت
. نکرد عمل شکر نیمأت ةنیزم در خود تعهدات به لهستان دولت توسط شکر صادرات تیممنوع

 که استدالل نیا با رفت؛یپذ را ماژور فورس وجود و دادی أر رولیمپکس نفع به ان،یاع مجلس
 با میتصم نیا اگرچه. است متفاوت لهستان دولت از یکاف قدر به شرکت نیا تیموجود
 رشیپذ مورد یکل طور به دولت و یدولت شرکت انیم کیتفک اصل اما ،شد رو هروبی انتقادات

 ماژور فورس یادعا با تواندیم اصوال  یدولت بنگاه رو، نیازا .(Hermann, 1987) است گرفته قرار
 خود یقرارداد تعهدات انجام از که کند ادعا خود دولت توسط یعموم اقتدار اعمال لیدل به

 ییجدا اصل از دفاع که دارد وجود یموارد و ستین گونه نیا همواره حال نیباا. است معذور
 یدولت شرکت که نیا بر یمبن دارد وجود یقاطع شواهد که یموارد مانند شود،ینم رفتهیپذ

                                                           
1. CIETAC- China International Economic and Trade Arbitration Commission, (2005), 

“LLysine case”, Available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050305c1.html. (Last Visited 

30 May 2020). 

2  . C. Czarnikow v. Rolimpex 
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 خود در: »دکر انیب 1گلیبوکست نزیها کارل پروفسور که چنان آن ای ستین خود دولت از مستقل
 اگر ؛باشد مسئولی خاصی دولت اعمال قبال در دیبا یدولت شرکت که باشد شده حیتصر قرارداد

 «.تسین رشیپذ قابلی دولت شرکتی سو از ماژور فورس یادعا فتد،یب اتفاق یدولت عمل نیچن
 یبستگ شده انجام خاص یقرارداد تعهد و وندهپر هر یرامونیپ طیشرا به یینها ةجینت ن،یبنابرا
  .(AL QURASHI, 2005: 282) دارد

 
 دادیرو بودن ناپذیر اجتناب .2. 3

 کند اجتناب آن آثار ای مانع از توانستهینم معقول طور به که دکن اثبات دیبا کننده نقض طرف
(Schwenzer & Schlechtriem, 2010: 4)ی معقول تالش ندا وظفم کم دست نیطرف که معنا نیبد ؛

 است نیا اجتناب، تیقابل بارۀدر پرسش کی. دهند نشان خود از آن بر غلبه ای اجتنابی برا را
 میتعم زین او وابستگان به ای است مالك قرارداد طرف خود توسط اجتناب تیقابل تنها ایآ که
 ایآ ،هستندی دولت ،یج.ان.ال دارانیخر نیتربزرگ که نیا به توجه با ،گرید سخن به ابد؟ی یم
 در را دولت اجتناب عدم وی کاهل و کردی تلق وابسته کی عنوان به را او متبوع دولت توانیم

 مورد در کهیی هاچالش ازی کی کرونا بحران در داد؟ گسترش زین او اتباع به ،مانع با برخورد
 اگر که کند استدالل تواندیمی ج.ان.ال ۀکنند نیمأت ایآ که بود نیا شد مطرحی نیچ دارانیخر

 آن شدت و وجود بارۀدر هیاولی هاگزارش دکرینمی سع و کردیم اقدام ترعیسر نیچ دولت
 با جهیدرنت و باشد اجتناب قابل توانستیم آن ریثأت و کرونا روسیو گسترش کند، سانسور را

 موضوع نیا باتاث. دکن استناد ماژور فورس به تواندینم زینی نیچ داریخر ن،یچ دولتی کوتاه
  .(Shu Wong, 2020 & Patterson) است دشواری کم ارتباط نیای برقرار و

 

 ماژور فورس عنوان به 19-دیکوو رشیپذ عدم ای رشیپذ تیظرف. 3

 ماژور فورس عنوان به 19-دیکوو رشیپذ .3. 1
 ةوننم شرط چون هم - یاستاندارد شروط وی الملل نیبی قراردادها ماژور فورسی بندها اگر

 جنبه دو از توانیم را آنی امدهایپ و کرونای ماریب ،میکنی بررس را -سیسیآی ماژور فورس
 ،شوند ماژور فورس سبب تواندیم کهیی دادهایرو فهرست در .1: دانست ماژور فورس
 .2 ؛اندداده قرار حیتصر مورد را ریگ همهی هایماریب و طاعون مانندیی هایدمیاپ ای و ها یپاندم

 ماژور فورس مشمول را یدولت ایی عموم مقامات دستورات ای مقررات اقدامات، هاآن غلبا
یی هادستورالعمل و مقررات و یاضطرار تیوضع به مربوط یهاهیاعالم با تواندیم که دانندیم

 . باشد سهیمقا قابل ،شد صادر کرونا کنترل و مهاری برا هادولتی سو از که

                                                           
1. Karl-Heinz Böckstiegel 
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 ا،یکونگونیچ ،یخوک یآنفوالنزا کنگو، تب ابوال، طاعون، مانندیی هایماریب در اگرچه

 صرف ها آنباور  به قتیدرحق و اندندانسته ماژور فورس قیمصاد از را موارد فرانسه یها دادگاه

 نیا اما ؛(13-12: 1399 ،یقنوات) شود ینم ماژور فورس تحقق موجب ریگ همه یماریب کی وجود
 شیب مرگ و ونیلیم 230 از شیبی ابتال اعثب کهآن  وعیش تسرع و 19-دیکوو با هایماریب

 چیه دیشا و ریگ همه یماریب چیه .ستین سهیمقا قابل است، شده جهان درنفر  ونیلیم چهار از
 است نگذاشته ریتأث افراد ۀروزمر یزندگ بر اندازه نیا تا معاصر خیتار در یدادیرو نوع

(Delikanakis & Kahn, 2020).  
ها برای مهار و کنترل این بیماری وضع ای که دولتهای غیرمنتظرهدستورالعملمقررات و 

های تولید، عملیات ، چاهها ه، کارخانسیساتأتاجباری و بسته شدن  ةقرنطینمانند  ،دندکر
در دسترس نبودن نیروی کار  ،ها و درنتیجهتوسعه، تعطیلی یا کاهش فعالیت بنادر و فرودگاه

تواند مانع اجرای این دستورات که می ةنتیججی در .ان.ال ۀکنند دریافت هایماهر در پایانه
شرکت ۀ پروندماژور خواهد داد. در  تری برای استناد به فورسقوی ةبهان ،قرارداد شود

نیز تصریح شده است که اگر دستور دولتی آشکارا مانع اجرا  1ایل به طرفیت کوپ انرژی نورث
 وقتی .(Johnson & Cohen, 2020: 4) گرددماژور تلقی می رسفو ،یا باعث نقض قرارداد شود

 مدت کوتاه در را آن بر غلبه یا بیماری این از اجتناب توانِ ،موجود امکانات حداکثر با هادولت

 خود تعهد باید قراردادی، متعهد عنوان به که حقوقی و حقیقی اشخاص که است بدیهی ندارند،

 .(477: 1399 ،یانصار و یازآبادین) نمایند کنترل را مانع این توانندینم ،ندکن ایفا معینی مهلت ظرف را
 پاسخ ،ریخ ای است ماژور فورس موارد از کرونا روسیو که نیا به یاریبس یکشورها تاکنون
 که کرد اعالم نیچ یالملل نیب تجارت تیتقو ونیسیکم 2020ة یفور 17 در. اندداده مثبت

 را هاشرکت که است کرده صادر اشخاص یبرا ماژور فورس ةنام یگواه 1600 از شیب تاکنون
 از خارجی طیشرا متحمل که نیا اثبات بای قرارداد تعهداتی ئجزی اجرا ای اجرا عدم لیدل به

 ةیفور 29 در فرانسه ییدارا امور و اقتصاد وزارت .2است کرده الذمه یبر ،اندشده خود کنترل
 یقراردادها در و داندیم ماژور فورس قیمصاد از را کرونا دولت، که کرد اعالم زین 2020 سال
 از نفت دیخر هند نیچن هم .است کرده معاف خسارت از را ها آن ،اشخاص با یدولت

 که کرد اعالم زین هند ییدارا وزارت .است داده کاهش ماژور فورس به استناد با را عربستان
 مربوطه دیسررس در را خودی قرارداد عهداتت تواندینم که یدیخورش ۀپروژ ۀدهند  هتوسع هر

: 1399 ،یقنوات) کند استناد ماژور فورس یبندها به تواندیم دهد، انجام 19-دیکوو وعیش لیدل به

ان جیۀ پروند در 2020 دسامبر 16 در کایمرا متحده االتیا بخش دادگاه ،نیا بر افزون(. 15

                                                           
1. North Ill. Gas Co. v. Energy Coop., Inc 

2  . https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/17/WS5e4a38eaa31012821727818d.html 
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 مشمول وی تلقی عیطب ةفاجع ،19-دیکوو که دادی أر 1کانتمپرری به طرفیت آکشنیر فیلیپس
 . است ماژور   سفور

ی امدهایپ بر نظارت و کنترل بارۀدر رای مصوبات ،کرونا با مبارزهی مل ستاد زین رانیا در
 در میمستق ةمداخل سبب اجاره،ی قراردادها خودکار دیتمد مانند گاه که دکر وضع کرونا

 تیوضع بارۀدر تهرانی دادگستریی قضا نویسیکم. بود نیطرف انیم یخصوصی قراردادها
 : کرد انبی کرونا

 انجام بودن ممنوع در حد هاییمحدودیت کرونا، بحران با مبارزه ستاد که مناطقی در

 قاهره که ۀقوتحقق  شرط سه هر نظر، به کند، اعالم باال ریسک با کردن کار ای کار

باشد... اگر می دارا را بودن دفع غیرقابل و بودن بینی  شپی غیرقابل و بودن خارجی
 تعهد انجام مانع موقت طور به کروناویروس، از ناشی قرارداد اجرای عدم امکان

 مطلوب وحدت صورت به آن اجرای زمان و اگر انجام تعهد فرض، این در شود،

 مطلوب تعدد به نحو انجام تعهد که شود. در فرض دیگرمی منفسخ عقد...، باشد

 صورت به شود،می قاهره محسوب ۀقو که کروناویروس تحقق که صورتی در باشد،

 کروناویروس، رفع با و شودمی معلّق تعهد اجرای ...،شود تعهد اجرای مانع موقت

 داشته ریانج کروناویروس که مدتی در بنابراین دهد. انجاما ر خود تعهد باید متعهد

انجام  خیرأت از ناشی خسارت درنتیجه و باشدمی معاف تعهد اجرای از باشد، متعهد
 و یکل طور به را تعهد نجاما روسیکروناو که یفرض درمنتفی است...  نیز تعهد
  2.شودیم منفسخ عقد، کند رممکنیغ دائم و ینوع

قوۀ  عنوان به را انجام تعهد شدن ممتنع که آن بر افزون ،دکر توجه باید گزارش، اینبارۀ در
قاهره  قوۀ عنوان به دارد، نیز باالیی ریسک که شرایطی در را تعهد ایفای است، کرده ذکر قاهره

 است، تعهد اجرای امکان عدم بر مبتنی که قاهره قوۀ ارکان و مبانی با که نموده محسوب
 رویة ساختن در دادگستری کلّی گیری جهت بیانگر این، وجود با رسد؛به نظر نمی سازگار
 قوۀ مفهوم و مصادیق تطبیق به نسبت حداکثری نگاهی بر که ایرویه کروناست؛ بارۀدر قضایی
 که نیست حدی به نصاب به لحاظ کرونا موضوع با هایپرونده است. هرچند هنوز مبتنی قاهره
  .(179-178: 1400، محمدی )جواهریشد  منسجم و بالغ رویة کیگیری  شکل به قائل آن برای بتوان

 
 
 
 
 

                                                           
1. JN Contemporary Art LLC v. Phillips Auctioneers LLC 

  .13/678 شمارۀ به 9/4/1399مورخ  تهران، استان کل یدادگستر ییقضا ةماهان ونیسیکم جلسة نیوششم ستیوب ستیدو. 1
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 ژورما عنوان فورس به 19-عدم پذیرش کووید .3. 2
 ،ماژور را محقق سازد های فورستواند تمام ویژگیو آثار آن در نگاه اول می 19-اگرچه کووید

ماژور با  عنوان فورس و آثار آن را به 19-تواند تلقی کوویداستدالالتی وجود دارد که میاما 
 رو سازد.   هچالش روب

 

  قراردادها ستقدّ اصل .3. 2. 1
 قراردادها حقوقی میقد چالش دیگرد باعث آن ازی ناش یامدهایپ و19-کووید یریگ همه
 رییتغ اصل» ای و 1«قراردادها تقدس اصل» حقوقی ادیبن وی میقد اصل دو نیب تضاد بارۀدر
ی معنا به که قرارداد تقدس اصل. گردد مطرح دوباره ،2«عقد انعقاد زمان طیشرا یرعادیغ

 نیقوان اکثر یاساس اصل امروزه ،تاس آن تعهدات بهی وفا لزوم و عقد بودن آور الزام
. دهدیم لیتشک را« الملل نیب حقوق انکار رقابلیغ ۀقاعد» کی نیچن هم و یمل یقراردادها

ی رعادیغ رییتغ» اصل نشده، ینیب شیپی دادهایرو به قرارداد ریپذانعطاف واکنشی برا رفته رفته
 منوط قرارداد یاجرا تداوم که ستا استوار تفکر نیا بر اصل، نیا. شد ظاهر« عقد زمان طیشرا
. است بوده نیطرف ةمعامل یمبنا و داشته وجود عقد زمان در که است یطیشرا وجود ةادام به

 تا دهدیم اجازه نیطرف به «عقد زمان طیشرای رعادیغ رییتغ» اصل ،کند رییتغ طیشرا نیا اگر
  .(Berger & Behn, 2020: 82) کنند رها تقدس اصل یاجرا از را خود

 دوغا،یونی مانندی الملل نیب اسناد و انگلستان فرانسه، مانندی مل نیقوان اکثر در ازآنجاکه
 ،کندیم اعطا فسخ حق نیطرف ازی کی به ای دانجامیم قرارداد انفساخ و قیتعل به ماژور، فورس

 خاتمه خطر با قرارداد اتیح ،گرددی تلق ماژور فورس زین آن از یناش موانع و کرونا اثر اگر
 تقدس اصل بریی استثنا عنوان به دیبا اصل نیا که نیا به توجه با رو نیازا. شد خواهد رو هروب

 ،میدار دیتردی موضوع بارۀدر کهی موارد در رود، کار به آن قیمض ارچوبهچ در و قراردادها
 ینحو به ر،یتفس ابتدائا  ،یریتفس یموضوع اصل کی عنوان به تعهدات یآور الزام اصل یاقتضا
 در که مچنانه .باشد تعهد یفایا به ملزم او و پابرجا متعهد ۀعهد بر تعهد همچنان که است

 و قرارداد شدن میعق ای تعهد شدن سخت از یناش فسخ حق یاعطا ای لیتعد نیب امر دَوَران
 ،یانصار و یازآبادین) است نخست مورد به عمل مذکور، اصل یمقتضا قاهره، ۀقو از یناش انفساخ

بارۀ در، 3انکیژج استانی عال وانید ازجمله ن،یچ دادگاه نیچند ،راستا نیهم در .(482: 1399
 و  صادریی راهنمای برا را ینظرات ،19-دیکوو با مرتبط یاحتمال یها پرونده بهی دگیرس ۀنحو
 وجود کرونا وجود با قراردادی اجرا امکان کهیی جا تای قراردادی دعاو درکه  انددهکر حیتصر

                                                           
1. pacta sunt servanda 

2. clausula rebus sic stantibus 

3. Zhejiang 
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 را قرارداد فسخ یبرا درخواست نوع هر و کنند قیتشو را مستمر یاجرا دیبا ها دادگاه ارد،د
  .(Loyrette Nouel, 2020: 2) ندهند قرار دییأت مورد

 تیمعاف و قرارداد قتل ماژور، فورس عنوان به کرونا رشیپذ اثر که نیا به توجه با نیبنابرا
 اطیاحت با ماژور فورس عنوان به 19-دیکوو ازی ناش تیوضع ریتفس در دیبا ،است نیطرف

 . دکر اعمال را آن ،است گشته ممکننا واقعا  قراردادی اجرا کهی موارد در تنها و دکر برخورد

 
 پیهاردش نیدکتر از استفاده .3. 2. 2

 تا 20 صورت به که هستند یبلندمدت یقراردادها معموال ی ج.ان.ال دوفروشیخری قراردادها
 در جهان سطح در شده فروخته یج.ان.ال حجم کل از سوم دو با یتقر. شوندیم دمنعق ساله 25

 از هدف. است شده نیمأت بلندمدتی ج.ان.ال دوفروشیخر قرارداد قیطر از 2019 سال
 از حاصل یدرآمدها قیطر از بتوانند فروشندگان که است نیا ،قراردادها نیا بودن بلندمدت
 یاهیسرما یهانهیهز در یگذار هیسرما هیتوج یبرا یمال نیمأت پرداخت، ای افتیدر تعهدات

 اطمینان بدون مالی کنندگان مینأت شتریب رایز ؛کنند فراهم را یج.ان.ال ونقل حمل و دیتول یباال
 یبرا. کنندنمی اقدام مالی تأمین به سرمایه، بازگشت برای ثابت درآمدی روند یک از

 را ها آن مصارفی برا عرضه تیامن بلندمدت، نیمأت یدادهاقرار ز،ین ها آن انیمشتر و دارانیخر
 یدادهایرو برابر در را خود بلندمدت،ی قراردادها انعقاد با نیطرف قت،یدرحق. دکنیم نیتضم

 ببرد، انیم از را تیامن و نیتضم نیا ندهیآ در است ممکن کهی اناشناخته وی نیب شیپ رقابلیغ
 رسدینم نظر به. شوندیم قراردادها نیا وارد خطری، نیچن رشیپذ با و ندکنیم محافظت

 و مدت کوتاه تیماه از عموما  که محدودکننده اقدامات ای مقررات وضع و 19-دیکوو وقوع
 به ؛سازد هودهیب را قراردادها نیا بلندمدت و مستمر تعهدات بتواند بودند برخورداری نسب

 یبرای تیموضوع چیه ،شود لیتحو موعد از خارج دری ج.ان.ال اگر گفت بتوان کهی اگونه
 مطلوب وحدتی ژگیو ،نیطرف نظر در تعهدات انجام زمان که نیا مگر ؛داشت نخواهد متعهدله

 تیموضوع و هدف موعد،از  خارج در آن انجام صورت در که باشد بوده چنان آن و داشته
 .   باشد داده دست از متعهدلهی برا را خود

 اجرای عدم بارۀدر حقوقی های نظام و کشورها در نیز دیگری یها هنظری ن،یا بر افزون
ی برا رای ترمناسب فرصت کرونا،ی منف آثار جبران ضمن است قادر که دارد وجود ادقرارد
 و عسر» نام با آن از زین رانیا حقوق در که پیهاردش. آورد فراهم نیطرف اهداف به کمک
 ،یخارجی دادیرو که است استناد قابلی زمان ،شودیم ادی «قراردادی اجرا رتعسّ» ای «حرج

 تعادل کهی اگونه به ؛کند فرسا طاقت را قراردادی اجرا ناپذیر، اجتناب وی نیب شیپ رقابلیغ
 برخالف ،جهیدرنت. گردد همراهی شتریب ةنیهز ای یدشوار با آنی اجرا و برود انیماز  قرارداد
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ی برا قراردادی اجرا شدن فرسا طاقت و ستین دقراردای اجرا شدن ممکننا به ازین ماژور فورس
 وی الملل نیبی قراردادها در ز،ین آنی اجرا ضمانت بارۀدر ،نیا بر افزون. ستا یکاف آن اعمال

 و دارند دیکأت قراردادی بازنگر و لیتعد روش بر پ،یهاردش تیوضع دری حقوقی ها نظام اکثر
: 1392 ،یصفر و یفیشر) ندکنیم زیپره گردد،یم فراوان انیز سبب که قرارداد فسخ و نفساخا از

  .(31: 1400 ،یقنوات ؛110-114
ی اجرا که آمده شیپی طیشرا اغلب م،یبنگر کرونا بحران آثار و تیوضع بهخوب  اگر
 کرونا، وعیشی امدهایپ ازی کی است؛ ساخته همراه امکان عدم نه و تیمحدود با را قرارداد
 ساتیسأت کهی اگونه به ؛بودی ج.ان.ال وی عیطب گازی برا اربازی تقاضا در توجه قابل کاهش

 از که یبازاری برای ماریب نیا. کردند گزارش را تقاضای درصد چهل تا ده کاهش ن،یچ گاز
 ایآس و اروپا در معتدل زمستان لیدل به فیضع یتقاضا و متحده االتیا ةعرض شیافزا با قبل
 دچار راو شل داچ رویال  1کرپ موبایل اکسن مانند یانرژ یها غول یسودآور و شده رو هروب
 در واردکنندگان ازی اریبس و بودی ج.ان.الی تقاضا کریپ بر ضربه نیآخر بود، دهکر بیآس
ی ادعاها برابر در کهی راداتیا ازی ک. یدندش ماژور فورس مدعی فشار، نیهم تحت نیچ

 ریسا ای نایپتروچی سو از ماژور فورس درخواست که بود نیا ،شد مطرح ماژور فورس
 کاهش لیدل به کرونا تیوضع از قبل ها،آن که است بوده لیدل نیبد ن،یچ در واردکنندگان

 به ،خود بر واردی فشارها از فراری برا و داشتند قرار فشار  تحت گازی داخلی تقاضا
 بتوان که تسین گونه نیا که یدرحال؛ (Aizhu & Jaganathan, 2020) اندجسته توسل ماژور فورس
 ازی اریبس رایز ؛دکری تلق ماژور فورس رای بازار وی اقتصاد ،یمال تیوضع در رییتغ هرگونه

 ثرأمت طرفی ناتوان ،یمال حرج و عسر مانندی خاص طیشرای ج.ان.ال دوفروشیخر یقراردادها
 دمع بازار،ی تقاضا کاهش ،یارز نوسانات ،یدست نییپای بازارها در راتییتغ سود، جادیا در

 ۀمحدود از صراحتا  ،نباشد قراردادی اجرا مانع کهی نحو بهرا  قانون در رییتغ ای پرداخت
 .(Ason & Meidan, 2020: 2; Fontaine et al., 2020: 441) 2کنندیم خارج ماژور   سفور

یی نها بازار مشکالت به استنادی برا ناموفقی هاتالش از مملو قعدروای حقوق های گزارش
 ای باشد 1980 ةده در متحده االتیا در خواه ؛است ماژور  سفوری ادعای برای انهیزم عنوان به

  .(Polkinghorne, 2011: 4) 1990 ةده در ایآس و انگلستان

                                                           
1. Exxon Mobil Corp 

 : به دیکن نگاه نمونه،ی برا. 2

GIIGNL 2011 Master FOB LNG Sales Agreement, available at: 

https://giignl.org/system/files/111231_giignl_fob_msa2011_final_.pdf), Clause 12.8: ‘For the 

avoidance of doubt, any change in the demand of the Buyer’s customers for LNG or Natural 

Gas shall not qualify as Force Majeure, Last Visited: 25/3/2020. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=M.+Fontaine
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 رای ترمیمالی هاتیمحدود تجارت، قلمرو در هادولت کرونا بروز از پس ن،یا بر افزون
 آن ازی ناش تیوضع کنترلی براها  از سوی دولت کهی مقررات و هادستورالعمل. دندکر وضع
 ،یدیصالحد استثنائاتی دارا بلکه ،نبود مطلق تیممنوع شامل موارد ازی اریبس در ،شد اعمال
 تا بودند مهیجری نیب شیپ ای کار،ی روین ای کار ساعات کاهش ای مجوز اخذ لزومی نیب شیپ مانند

 را خود تمرکز اغلب هادولت ۀکنند یریشگیپ اقدامات. گرددی ریجلوگ تیفعال کاملی لیتعط از
 مواد،ی تجار نیمأت معموال  و کردندیم متمرکزی شخص رفتار و خاصی فروش خرده مشاغل بر

 سود و تقاضا بر که استی هیبد اگرچه ؛دندکرینم ممنوع را پول پرداخت ای هاکارخانه تیفعال
 فروشی قراردادها در داریخر پرداخت تعهد بارۀدر ،نیا بر افزون. بود گذارریثأت اریبس
 اجاره، قرارداد دنمان ییقراردادها معمول طور به که نظرند نیا بری برخ زینی ج.ان.ال

 تحت معموال  ،یج.ان.ال مانند ،پرداخت تعهد یحاوی قراردادهای کل طور به و وامی قراردادها
  .(Boitout, 2020: 3) رندیگینم قرار ریگ همهی ماریب کی مانند یماژور  سفور دادیرو ریتأث

ها و تغییر شرایطی که پس از بحران کرونا در سودآوری، تقاضا، اگر به این محدودیت
ها در اغلب این محدودیت ،نیک بنگریم ،نوسانات ارزی و سایر شرایط بازار پدید آمده است

قابلیت طرح  ،المللی تحت فرایند هاردشیپ و بازنگری قرارداد و نه عدم امکان دادهای بینقرار
 فراهم قرارداد لیتعد و مجدد ۀمذاکری برا رای فرصت پ،یهاردش ازآنجاکه ن،یا بر افزوندارد. 

 که داردی پ در را ثمره نیا ،پیهاردش عنوان به 19-دیکوو ازی ناش مشکالتی تلق آورد،یم
 اعمال با هم که معنا نیبد ؛نارواست ضرر جبران و قراردادها تقدس و ثبات حفظ زومل جامع

 یبرا رای فرصت قرارداد، در لیتعد وی بازنگر با هم و میکنیم اجتناب قرارداد ةخاتم از آن
 تواندیم نیا و. میسازیم فراهم بازار طیشرا با قیتطب و دهید انیز طرف انیز جبران

 حفظی ترمطلوب نحو به ،است بلندمدتی قراردادها نیا هدف که رای نیتضم و خاطر تیامن
 . دینما

 
 یج.ان.ال فروش قرارداد در موجودی هاتیظرف .3. 2. 4

. است نیطرفی قرارداد روابطی ذات وی اساس ةفیوظ ماژور، فورس برابر در مراقبت به فیتکل
 را ییهاتالش تا است ملزم ،است ماژور فورس دچار کندیم ادعا کهی افروشنده ای داریخر
 فروش یقراردادها ازی برخ در مقابله،ی کلی هاتالش بر افزون. دهد انجام مقابلهی برا
 از توانندیم هاآن از استفاده با نیطرف که دارد وجودی خاصی هاتیظرف و تعهدات ،یج.ان.ال
 .  ندکن اجتناب روناک روسیو یامدهایپ
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 حمولهم انحراف . 3. 2. 4. 1
 به که شودیم گنجانده 1«فانحرا شرط» نام بای شروط معموال ی ج.ان.ال فروشی قراردادها در

 ریغی مقصد سمت به مقابل طرف به اطالع از پس تواندیمی ج.ان.ال ةمحمول کی آن موجب
 بهی گرید مقصد در داریخر به دنیرس از قبل و داده ریمس رییتغ قرارداد در شده نییتع مقصد از

 کردن منحرفمنظور  به دارانیخر یبرا رای ریپذ انعطاف ازی اگونه شرط، نیا. برسد فروش
 ;Konoplyanik, 2016: 16) کندیم فراهم طیشرا رییتغ صورت در سودآور مقاصد بهی ج.ان.ال

Christie & Ogut, 2017: 5). صورت در تا سازدیم قادر را دارانیخر مقصد،ی ریپذ انعطاف 
 ای و حجم لیتقل اعمال به ازین بدون را خود یساز رهیذخ تیظرف یهاتیمحدود تقاضا، کاهش
 تعهد به مربوطی هاسکیر و دهند کاهش قرارداد، موضوع حجم گرفتن لیتحو تعهد نقض

 & Farmer) کنند تیریمد گرید یبازارها به هاآن فروش با را خود پرداخت ای افتیدر

Sullivan, 2012: 50-51). ی کشت نیچند ،19-دیکووی ماریب بروز از پس که است شده گزارش
ی گرید موقت التیتعد ای ریخأت ،یفیبالتکل با نیچ سواحل در آمدن فرود لیدل بهی ج.ان.ال

 با مقابلهی برا رای مناسب ةنیگز تواندیم نیچ بنادر گرید به هامحموله انحراف. شدند رو روبه
 واردکنندگان ازی برخ ،نیچ در هاگزارش براساس که همچنان ؛کند فراهم ییهایدشوار نیچن
 در 2نیانجیت به را نیچ جنوب در انگیژج ازی امحموله ت،یقابل نیا از استفاده با ،یج.ان.ال

 توتال، که است شده گفته گر،یدی گزارش در .(Ason & Meidan, 2010: 4) کردند منتقل شمال
 اندنبوده نهیقرنط در هیتخلی بندرها ةهم که لیدل نیبد را 3سی.او.او.ان.سی ماژور فورسی ادعا

 که است دهآم گزارش نیا ةادام در. است کرده رد ،داشته وجودی ج.ان.ال ةیتخل امکان و
 سوءاستفاده با دارند تالش که دارد وجود بلندمدت انیمشتر ازی برخی سو ازی دیشد ةوسوس

ی ج.ان.ال فروش بلندمدتی قراردادها در خودی هامحموله رشیپذ از ماژور، فورس مفهوم از
 نیا که ندکنی داریخر بازار ازی ترارزان نرخ با وی انقطه صورت به را آن و ندورز امتناع
 توسل و قراردادها بار ریز از کردنی خال شانهی برای ابهانه، 19-دیکوو به استناد دهدیم نشان

  .(Felix & Jaganathan, 2020) است بوده قرارداد بارۀدر مجدد ۀمذاکر به
 ها پرونده از یا مجموعه در توان یم زین را ماژور فورس مفهوم به رانهیگ سخت نگاه نیهم

ۀ پروند در ،نمونهبرای  ؛افتی است، شده مطرح سوئز کانال شدن بسته بارۀدر 1960 ةده در که
 اگرچه: کرد ماعال انیاع مجلس ،4اچبیامشرکت تساکیرغلو و کو به طرفیت نابلی و ترل جی

                                                           
1. Diversion Clause 

2. Tianjin 

3  . CNOOC 

4  . Tsakiroglou & Co Ltd. v. Noblee & Thörl GmbH 
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 است بوده دسترس در شهیهم 1«بخو دیام ةدماغ» اطراف نیگزیجا ریمس اما بوده، بسته کانال
 و است بوده ممکن قراردادی اجرا درهرحال اما ،شدهیم صرف یشتریب ةنیهز دیبا اگرچه و

 :Berger & Daniel Behn, 2020) ستین اعمال قابل قراردادها بارۀدر ماژور فورس ةبهان نیبنابرا

102).     

 

  پرداخت ای افتیدر شرط .4. 2. 4.  2

 ای افتیدر شرط» نام بای تعهد دار،یخری برا عموما  ی ج.ان.ال بلندمدتی قراردادها در
 ،ستین یج.ان.ال گرفتن لیتحو به مکلف داریخر آن، موجب به که شودیم گنجانده «پرداخت

 مشخص قرارداد طبق که را یمبلغ آن یازا رد و کند یخوددار گرفتن لیتحو از تواندیم بلکه
 پرداخت فروشنده به ن،یمعی زمان ۀدور کی در گاز ازی مشخص مقدار حداقلی برا است شده

 ۀشد مشخص زانیم ای خریدار، بنابراین .(121: 1395 ،یفاضل و پور داراب ؛147: 1396 ،ییدانا) دکن
 نیچن وجود. پردازدیم فروشنده به اردادقر مطابق را آن مبلغ یا گیردیم تحویل را جی.ان.ال

 کرونا، ازی ناش تیوضع لیدل به اگر که شودیم باعثی ج.ان.ال فروش قرارداد دری ابزار
 گرفتن لیتحو در خود تعهد انجام به قادر که باشد رو هروبی موانع و هایدشوار با داریخر

 کمبود نه،یقرنط مشکالت بر هاتیمحدود رفع زمان تا و کند امتناع لیتحو رشیپذ از ،نباشد
 ریمقاد افتیدر حق وجود صورت در سپس و غلبه کند مراکز و بنادری لیتعط وی انسانی روین

 کی به یج.ان.ال صنعت در پرداخت ای افتیدر شرط کنار در آن وجود معموال  که 2یجبران
 ها آن یبرا پرداخت که یریمقاد گرفتن لیتحو یبرا گریدی فرصت در ،است شده لیتبد عرف

  .(173: 1396 ،ییدانا) دکن اقدام ،است نشده لیتحو اما انجام گرفته،
اساسی و  ةوظیفماژور،  بر این موارد، ازآنجاکه تکلیف به مراقبت در برابر فورس افزون

نیت و با  این تکلیف برای طرفین وجود دارد که با حسن ،ذاتی روابط قراردادی طرفین است
 تحویل ةبرنامچون بازنگری در  هم ،یقبول های قابلحل یافتن راهتالش متعهدانه برای 

 یافته، تحویل مطابق با شرایط بازار، تعهد به خرید حجم کاهش ةساالنجی، کاهش مقادیر .ان.ال
 ثیرأتبه تعویق انداختن تحویل، خرید از فروشنده یا فروش به خریدار دیگری که تحت 

 . کاهلی در استفاده از اینندکن، مذاکره و همکاری های کرونا قرار نگرفته استمحدودیت
 رو سازد. بر همین اساس، دادگاه در هماژور را با خطر رد روب موارد ممکن است ادعای فورس

 ماژور به دلیل تعطیلی داد که اعالم فورسی أر 3آلومینا شروین به طرفیت آلوچم ۀپروند

                                                           
1. Cape of Good Hope 

2. Make-up Clause 

3  . Sherwin Alumina L.P. v. Aluchem Inc 
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 LNG World) ها، پذیرفتنی نیستحل راه ارۀبطرفین قرارداد در ۀمذاکر، بدون سیساتأتاجباری 

News, 2020). 
 

 جهینت

 ای وی دمیاپ مانندی احتمال دادیرو کی به خاص ۀاشار که است دهیچیپی موضوع ماژور فورس
 .دکنینم نیتضم را آن تحقق معموال ی ج.ان.ال دوفروشیخری قراردادها در دولت اقدامات

 نیا ةخاتم کهی هنگفتی هاانیز و قرارداد به دادن اتمهخ و انفساخ ةنیزم در ماژور فورس آثار
 آن بر را هادادگاه و نامفسر ازی اریبس ،باشد داشته دنبال به نیطرفی برا تواندیم قراردادها

 لیدل به را ماژور فورس به توسل معامالت، استحکام و لزوم اصل ازی طرفدار با که است داشته
 موارد در و ندکن اعمال رای ارانهیگ سختی ارهایمع آن، عمالا در ای رندینپذ کرونای امدهایپ

 ازی اریبس ن،یا بر افزون. ندکن خودداری قرارداد ةخاتم از قرارداد لزوم اصل تیحاکم با دیترد
 یناشی ارز نوسانات و تقاضا کاهش لیدل به نیچ کشور در کم دست ماژور، فورسی تقاضاها

 ازی اریبس رایز است؛ دیبع آن تیموفق حتمالا که است شده مطرح کرونا تیوضع از
 طرفی ناتوان ،یمال پیهاردش مانندی خاص طیشرا صراحتا ی ج.ان.ال دوفروشیخری قراردادها

 ماژور فورس ۀمحدود از را تقاضا کاهش ای وی دست نییپای بازارها در رییتغ سود، جادیا در ثرأمت
 تیرسم به ماژور فورس عنوان به را داریخر انیمشتری تقاضا در رییتغ هرگونه و کرده خارج

 بحث مورد پیهاردش نهاد تحتی الملل نیبی قراردادها در معموال   دادهایرو نیا. شناسندینم
 تیمز نیا تواندیم ماژور فورس به نسبت ،19-دیکوو براساس پیهاردشی ادعا. رندیگیم قرار

 در حرج و عسر رایز ؛نسازد رو هروب خاتمه خطر با را قرارداد که باشد داشتهی پ در را
 قراردادی بازنگر و لیتعد و نیطرف مجدد ۀمذاکری برا رای فرصت معموال ی الملل نیبی قراردادها

 حفظ و تقدس اصل با زین جنبه نیا از تواندیم که کندیم فراهم افتهیرییتغ طیشرا مطابق
 .باشد سازگارتر قرارداد

 با که دارد وجودیی هاتیظرفی ج.ان.ال فروشی قراردادها خود در اغلب ن،یا بر افزون
 ةورط در آمدن گرفتار از را قرارداد و کرد غلبه کرونا بار انیز آثار بر توانیم آن از استفاده
 نیا در موجود انحراف شرط پرداخت، ای افتیدر شرط از استفاده داد؛ نجات ماژور فورس

 ییهاتیظرف ،است نگرفته قراری دادیرو نینچ ریثأت تحت کهی اانهیپا در لیتحو و قراردادها
 نیگزیجا باتیترت ریسا. برآمد 19-دیکوو آثار با مقابله پی در توانیم آن به توسل با که هستند
 قیتعو به ای افتهی کاهش حجم دیخر به تعهد محموله، لیتحوی برا مجددی زیر برنامه مانند

 یهاتیمحدود ریثأت تحت کهی گرید داریخر به فروش ای فروشنده از دیخر ل،یتحو انداختن
 آثار کاهشی برا رای ریپذ انعطافی ابزارها تواندیم که استی موارد ،است نگرفته قرار کرونا



 

 85 در قراردادهای فروش ال . ان. جی 19 –ادعای فورس ماژور بر اساس کووید 

 با را ماژور فورسی ادعا است ممکن هاآن از استفاده دری کاهل که آورد فراهم 19-دیکووی منف
 روابطی ذات وی اساس ةفیوظ ماژور، سفور برابر در مراقبت به فیتکل. سازد رو هروب رد خطر

بارۀ در مذاکرهی برا متعهدانه تالش انجام بدون ماژور فورسی ادعا و است نیطرفی قرارداد
ی ادعا رایز ؛سازد رو روبه شکست با را ماژور فورسی ادعا تواندیم آنی اهحل راه

ی رفتنیپذ قرارداد، نیطرف توسط نیگزیجا باتیترت و هاحل راه بارۀدر بحث بدون ماژور، فورس
 نیقوان ای و قرارداد به بسته و موارد شتریب دری داوری هاوانید ای هادادگاه ،نامفسر. ستین

 کاهشی برا رای معقول تالش ماژور، فورس وقوع صورت در دانندیم ملزم را نیطرف حاکم،
 یناشی هاتیمحدود اگر امور، نیا ةهم به توجه با تینها در. دهند انجامی دادیرو نیچن آثار
 به نیطرف تعهدات اگر ژهیو به ،سازد ممکننا را قراردادی اجرا که باشد چنان آن کرونا از

 خود تیموضوع زمان، آن از خارج در تعهد انجام کهی اگونه به ،باشد مطلوب وحدت صورت
 ازین وضوعم نیا منتها. دارد وجود ماژور فورس به توسل امکان بدهد، دست از متعهدلهی برا را
ی هاتیمحدود هم و ندا متفاوت گریکدی با قراردادها مفاد هم رایز ؛دارد قیدقی بررس به

 ریتأث زین کشور کی یمرزها درون دری حت و فرق دارند گرید مکان به یمکان از اتخاذشده
 هر نیبنابرا .باشد متفاوت گرید ةنقط بهی انقطه از است ممکن قراردادها بر اتخاذشده اقدامات

 از و دکری بررس آن خاص طیشرا به توجه با وی مورد صورت به دیبا رای ماژور فورسی ادعا
 . ورزیدی خوددار باره نیدرا مطلق وی کل حکم صدور
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Abstract 
The global emergence of the coronavirus called COVID-19 is one of the 
greatest challenges of our time. The outbreak of this disease has caused 
problems in various areas of contracts. One of these areas is the energy 
sector and LNG sales contracts, which due to the restraining measures of 
various governments, has faced a decrease in demand and an increase in 
contractual concerns about the implementation of obligations in existing 
LNG purchase and sale contracts, especially gas and oil supplies. There are 
differing views on whether the COVID-19 is an instance of force majeure. It 
seems that in the first place, this disease and its consequences can appear as 
a force majeure and meet its standards, but there are principles such as the 
principle of sanctity of contracts and the existence of capacities such as the 
condition of receiving or paying and deviating from the destination. In LNG 
sales contracts, it can lead to managing the consequences of the virus and 
challenge the force majeure claim threin. 
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