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 مقدمه-1
ميقوه قاهره را حادثهاصوالً كه بطور عادي غيرقابل پيش بيني، غيرقابل اي خارجي دانند

شي زيانبار باشد  و خارج از  (Starck. 1972, p.204- Mazeaud, 1998, T.2.V.1,P.465)دفع

كه او پاسخگوي آنها است، قابل حادثه و اشيائي و يا اشخاص به خوانده ظاهري كه اي

 وي از مسئوليتييو موجب معافيت كامل يا جز(Jourdain, 1993, p.2) يستن انتساب

مي،حال با اين. خواهد بود كه كند تا جائي حقوق فعلي علت خارجي را بسيار مضيق تفسير

 معاف معتقدند اگر علت خارجي خصوصيات كامل قوه قاهره را داشته باشد، خوانده كامالً

و در غير اين هاست  ,Savatier, 1951, p228- Viney)(يچ معافيتي در بين نخواهد بودصورت،

1998, p.247.-Flour, 1994,p. 298- Le Tourneau, 1972, p.159(.به استثناي برخي و بنابراين

و؛، نظام حاكم بر موضوع، نظام همه يا هيچ استموارد  يا شرايط قوه قاهره وجود داشته

ا و مسئوليت به طور كامل خوانده بكلي از مسئوليت معاف و يا اينكه شرايط كامل نيست ست

از. گرددبر عهده خوانده مستقر مي كه ريشه اصلي خود را دقت در قانون مجازات اسالمي نيز

فقه دارد، حاكي از وجود برخي قيدها در بحث از قابليت پيش بيني ضرر در الزامات خارج از 

شن. قرارداد است به منظور و به در هر صورت اخت ضروريات موضوع، شرايط قوه قاهره،

.گيرداجمال مورد بررسي قرار مي

 غيرقابل پيش بيني بودن-2
بعنوان مقدمه بايد گفت منظور از غيرقابل پيش بيني بودن، مطلق بودن آن نيست چرا كه

به يك نحويچنين شرطي تقريباً غير مقدور است، بدليل اينكه هر حادثه  اي را باالخره

كه بصورت متعارف،بنابراين.دكرتوان پيش بيني مي  غيرقابل پيش بيني بودني مورد نظر است

به تعبير برخي از نويسندگان فرانسوي مالك در تشخيص آن، فقدان پيش بيني براي انسان و

كه بصورت متعارف غيرقابل تر گفته شده است، حادثهدر يك تعريف ظريف. متعارف است اي

درشپي اي است كه خوانده هيچ تقصيري در عدم پيش بيني آن مرتكب واقع حادثه بيني است،

از طرفي رويه قضائي فرانسه در پذيرش غير قابل پيش بيني (Jourdain, 1993, p.6).ده استشن

مي بودن بسيار سخت را كند تا جائيگيرانه عمل كه در يك راي، كمانه كردن ساچمه سربي

1. اندپيش بيني از مصاديق قوه قاهره ندانستهبدليل امكان

1 - Cass. 2e civ. 19mars 1956, p. 349. 
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در تحقق قوه قاهره"غيرقابل پيش بيني بودن": نقش-3
دهد نقش عنصر غيرقابل پيش بيني بودن در تحقق قوه آنچه بحث اصلي ما را تشكيل مي

ع. الزامات خارج از قرارداد است قاهره در محدودة الي بدين توضيح كه آراء جديد كه از ديوان

به برخي از متون فرانسوي نشان مي و همچنين مراجعه دهد كه فرانسه صادر شده است

باشد غيرقابل پيش بيني بودن در الزامات خارج از قرارداد، شرط ضروري براي قوه قاهره نمي

(Jourdain, 1993,p.6)مي در حالي . تواند جوهره قوه قاهره تلقي گرددكه غيرقابل دفع بودن،

و،نبنابراي  نقش غيرقابل پيش بيني بودن در الزامات خارج از قرارداد را، از ديدگاه نويسندگان

و سپس موضوع ياد شده را در حقوق كشورمان بررسي خواهيم رويه قضائي فرانسه مطالعه

. كرد

 بررسي مسئله در حقوق فرانسه) الف-4
 رويه قضايي)1- الف-4

كه ممكن است پيش بيني رويداد، در الزامات تمايل رويه قضايي فرانسه بيشتر بر آن است

 اساساً غيرقابل پيش بيني بودن، بنابراين1را فراهم نسازد خارج از قرارداد توانائي اجتناب از آن

و جزء شروط اساسي قوه قاهره نمي باشد، بدين توضيح كه اگر شرطي قابل پيش بيني بوده

كهكرب بتوان از بروز خطرات ناشي از آن اجتنا د، حكم عقل بر اجتناب است، اما در شرايطي

ن و اجتناب از ضرر مقدور ، پيش بيني ضرر چگونه يستبا وجود پيش بيني امكان احتراز

همچنين راي ديگري از شعبه بازرگاني ديوان عالي. تواند، موجب مسئوليت شخص شودمي

به صراحت اعالم مي2كشور فرانسه صادر گرديد كه با وجود پيش بيني در صورتي«درككه

آنكه تمامي تدابير ضروري در پيشگيري بكار حادثه، پيشگيري از آن ممكن نباشد، بشرط

با اينحال.»د، موضوع تابع قوه قاهره استكرگرفته شود ولي نتوان از وقوع حادثه جلوگيري 

در نشان داد2000 ژونيه13شعبه دوم مدني ديوان كشور فرانسه در راي  كه ديوان به نوعي

كه غيرقابل. ده استكرديدگاه خود بازنگري در اين راي، ديوان به صراحت اعالم داشته است

و ضروري معافيت خوانده است  از اين جهت است كه3.پيش بيني بودن حادثه، شرط حتمي

و دوم ديوان كه در كردهنويسندگان حقوقي سعي در جمع مواضع متعدد شعبات اول بخش اند

. آيدبعدي مشروحاً مي

1 - civ, 1e9 mars 1996. cite, par-RTD civ. 1994, p.871.N04
2 - Commerc, 1 octobre. Cite. 1998, Par- RTD civ, 1998, P. 121, N0 1
3 - RTD civ, 2000, N0 4, p. 847. 



 1389 پاييز،3شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 120

) دكترين(هاي نويسندگان ديدگاه)2الف-4
 ديدگاه نويسندگان متقدم)1-2الف

از مثبت در ارتباط با محل بحث ابراز كردهينويسندگان حقوقي فرانسه نظرات اند، برخي

و غيرقابل احتراز بودن را يك چيز مي منويسندگان عدم قابليت پيش بيني و كه هر دانند عتقدند

 ,Roger, 1935, p.31. cit.par. Mazeaud(آنچه غيرقابل اجتناب است، غيرقابل پيش بيني است

1970, p. 689(.مازوها با انتقاد از اين ديدگاه. برخي مخالف چنين ديدگاهي هستند 

ن«: نويسندمي قيستچنين تفكري صحيح كه در هر صورت برخي حوادث ابل پيش بيني، چرا

اي طبيعي فائق آيند حتي توانند بر هر گونه حادثهتواند غيرقابل اجتناب باشد، انسانها نميمي

مي.»را پيش بيني كنند اگر آن در: دهند آنگاه با تفكيك موضوع ادامه  قرارداد بابموضوع

ند وضعيتي را پيش اگر متعهد بعد از تشكيل قرارداد، بتوا. بستگي به لحظه تشكيل قرارداد دارد

به وجود آمده قوه قاهرهبيني كند، اما نتواند مانع تحقق آن شود، مي  توان گفت وضعيت

از مي باشد، اما بر عكس هرگاه حادثه بهنگام تشكيل قرارداد قابل پيش بيني بوده است، حادثه

غيرقابل اجتناب نتيجه آنكه اي بسا امري كه قابل پيش بيني است،. باشدمصاديق قوه قاهره نمي

را. باشدمي بنابراين هر گاه تاجري بهنگام انعقاد قرارداد، قريب الوقوع بودن ممنوعيت صادرات

ميدانستهمي به انعقاد قرارداد تواند ممنوعيت صادرات را بعنوان ند، نميكو با اينحال اقدام

خا،امري غيرقابل دفع و بر عكس در الزامات رج از قرارداد مواردي مبناء دفاع قرار بدهد

 ,Mazeaud( باشدوجود دارد كه امري غيرقابل پيش بيني است ولي دفع آن غير ممكن نمي

1970, p.689(.
كه غيرقابل پيش بيني بودن جنبه و نشانهبرخي نويسندگان فرانسوي نيز معتقدند اي از اي

كه عدم قابليت و با اين ديدگاه معتقدند  پيش بيني، شرطي مستقل عدم قابليت اجتناب است

ن مييستاز عليت خارجي اي از توان گفت غيرقابل پيش بيني بودن گاهي مولفه، به تعبيري

.(Le Tourneau, 1972, p.274-Viney, 1998, p. 231-235-237) استغيرقابل اجتناب بودن 

 ديدگاه نويسندگان متاخر)2-2-الف
و آقاي پروفسور ژوردن  كه هر دو از برجسته ترين اساتيد حقوق خانم پروفسور وينه

كه خود از هستندمسئوليت مدني و دفاع از آخرين آراء ديوان كشور فرانسه  در تشريح

كه ديدگاه ديوان را با استفاده از منطق حقوقي اند، مطالبي را آوردهطرفداران آن بوده اند

ب،در هر حال. ده استكربرجسته  در خالصه نظرات اين دو نويسنده چه ه ويژه آقاي ژوردن

و يا دائره المعارف دالوز و چه مقاالت مندرج در فصلنامه هاي حقوق مدني آثار اختصاصي

كه بخشي از مقاالت مسئوليت مدني به قلم ايشان نگاشته شده است بصورت خالصه در ذيل 

مي :دشودرج
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ام-1 و حاكي از غيرقابل غيرقابل پيش بيني بودن پيش از آنكه ركن قوه قاهره باشد، اره

كه بيشتر وقايع بدليل اينكه قابل پيش بيني نبوده؛دفع بودن است اند اند غيرقابل دفع شده چرا
.(Jourdain, 1993,p.13) 

 تفاوت غيرقابل پيش بيني بودن در مسئوليت قرارداد با الزامات خارج قرارداد آن است-2

بكه در اولي موقعيت زماني غيرقابل پيش بيني كه هنگام انعقاد قرارداد است در حاليه بودن

ب و غيرقابل پيش بيني بودن آن هنگام وقوع فعله در مسئوليت مدني قابل پيش بيني بودن

 (Viney, 1998, p.237).زيانبار است

كه-3  قابليت پيش بيني، صرفاً از آن جهت در معافيت يا عدم معافيت خوانده اثر دارد

مي دهد كه وي و دفع حادثه بكار گرفته است يا نه، اما در نشان تدابير الزم را در جلوگيري

و احتراز از حادثه ممكن نمي باشد، قابل موارديكه با وجود قابل پيش بيني بودن امكان دفع

پيش بيني بودن يا غير قابل پيش بيني بودن وقوع حادثه، چه نقشي را در معافيت يا عدم 

د؟ غيرقابل احتراز بودن يا ناشي از غيرقابل پيش بيني بودن است،كنمعافيت خوانده ايفاء مي

ب  ,Jourdain)(هنگام يخبندان غيرمنتظره يا كمانه كردن گلولهه همانند لغزش اتومبيل روي جاده،

1993,p.31 و يا بدان جهت است كه هر چند حادثه قابل پيش بيني اما غيرقابل دفع است

ك و سهمگين نهمانند طوفان شديد كه در اين يسته قابل پيش بيني هست ولي قابل دفع  چرا

.دكرتوان از آثار آن اجتناب وجه نمييچهموارد هر ميزان نيز كه احتياطات بعمل آيد، به

(Viney, 1998, p.235- Jourdain, 1994,p.877).

آني نتيجه اينكه آقاي ژوردن با تحليل-4 و عدم و روشن از موضوع قابليت پيش بيني

به انتقاد از راي شعبه دوم مدني ديوان كشور  ژانويه13(نقش هركدام در اجتناب از حادثه

مي) 2000 هرچند غيرقابل پيش بيني بودن در بيشتر موارد موجب دفاع خوانده: نويسدپرداخته

و در نتيجه رافع مسئوليت وي دانسته شده است اما در مواردي كه هيچ كاري از دست هيچ 

ن ميميكسي بر توان شرطي جز غير قابل دفع بودن، را براي تحقق قوه قاهره قائل آيد، چگونه

و سپس نتيجه مي كه در مورد اخير، مخالفت با معافيت خوانده كامالً غير منصفانه شد گيرد

.(Jourdain, 1994,p.847)است 

 حقوق ايران-5
 بعنوان نمونه، ماده.گرفته استدر حقوق ايران اين مسئله بصورت ضمني مورد اشاره قرار

مي386 در قانون تجارت، نشان كه آنچه مهم است كوشش و احتياطات دهد اتخاذ تدابير الزم

 در حقوق ايران نيز برخي از دانشمندان در آثار جديدتر خود.پيشگيرانه از وقوع حادثه است

، 1381كاتوزيان،(اند قائل نشدهنقشي همسان با غير قابل دفع بودن، براي غيرقابل پيش بيني بودن

.)41ص
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مي337دقت در تبصره ماده كه قانون قانون مجازات اسالمي نشان گذار در اين قانون دهد

به صراحت اعالم ميدارد غيرقابل اجتناب بودن را شرط حتمي قوه قاهره مي كه داند، چرا

. عوامل قهري عواملي هستند كه خارج از اختيار واقع شوند

مياز350ون مجازات اسالمي در ماده قان كه حاكي از توجه اصطالحاتي بهره گيرد

كه از فقه اماميه گرفته.قانونگذار به مسئله قابليت پيش بيني خود با شرط خاص است  اين ماده

كه همانا قابل دفع بودن استمي» تمكن براصالح«شده است، شرط پيش بيني را اين. داند

ا مي.ماميه سابقه طوالني داردچنين حكمي در فقه نويسد كه فقها نويسنده كتاب مفتاح الكرامه

و روضه بر اين شرط تاكيد  در آثار مختلف خود اعم از شرايع، تحرير، ارشاد لمعه، مسالك

كه امكان برطرف كرن اسباب ضرر وجودادارند كه ضمان صاحب ملك در صورتي ست

ج(داشته است  ص10حسيني عاملي رخي از فقهان اماميه با تاكيد به اينكه شرط ضمان، امكانب.)297،

به شقوق مختلف مسئله در نظر گاههاي فقيهان پرداختهازاله سبب ضرر مي حسيني( اندباشد،

ج ص10عاملي .)و به بعد297،

1)مقاومت ناپذيري( غير قابل دفع بودن-6

آن حادثه، حادثه غير قابل دفع كه در مقابل  عامل نتواند هيچ كاري انجام دهد يا اي است

كه يكي و به غير از اين و با وجود پيش بيني حادثه، خود را حفظ كند حتي نتواند در مقابل آن

مياستاز خصوصيات قوه قاهره  يكي از شرايط جوهري قوه قاهره نيز محسوب برخي.دشو،

مي350از حقوقدانان در توضيح ماده  در اينجا ساختن ديوار: يسندنو قانون مجازات اسالمي

ن و عدوان و ليكن چون پرهيز از ايجاد خطر براي ديگران يك تكليف يستهمراه با تقصير

و ناديده گرفتن آن ايجاد مسئوليت مي به خرابي به اجتماعي است كند در سقوط ديوار مشرف

د.)664و1381،465كاتوزيان،(شرط امكان دفع خطر، مالك مقصر است  انشمندان حقوق يكي از

تعهد حقوقي وجود ندارد، مگر تا حدي كه تكليف«: فرانسه اين تعبير زيبا را عرضه داشته

البته حقوق دانان فرانسوي بين دو اصطالح غيرقابل (Carbonnier, 2000, p.16).»امكانپذير است

L“(احتراز  inevitable”(غير قابل مقاومتو)“L irresistible”(ق اند ائل شده تفاوت هايي

(Antonmattai, 1992, p.59.cite par. Jourdain, 1993,p.16)به معني مترادف مي . آيد اما در اينجا

:ق جزايي فرانسه نيز اصطالح قوه قاهره را مترادف مقاومت ناپذيري دانسته است64ماده
Il n, ya ni crime ni delit, lorsque le prevenu … a ete constraint par une  force a laquelle il 

ne pu resister.. 

.795ش– جلد چهارم- قواعد عمومي قراردادها-اصطالح منتخب استاد دكتر كاتوزيان.1
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و نه جنحه« كه در برابر آن نه جنايتي به وسيله نيرويي كه متهم به وقوع پيوسته، هنگامي اي

جهت روشن شدن معناي غيرقابل دفع برخي»ه استشدتوانسته مقاومت كند، مجبور نمي

ميمطالب ذيالً . شودو بر سبيل توضيح بيان

ان-7   cause exclusive حصاري علت
و5قانون  ژوئيه فرانسه كه هدف آن بهبود بخشيدن به وضعيت قربانيان حوادث رانندگي

هاي مربوط به جبران خسارت آنان است در بند اول ماده سوم خود تقصير غير تسريع دادرسي

آنچه.ددانقابل بخشش زيان ديده را اگر علت منحصر حادثه باشد، موجب معافيت خوانده مي

به عنوان  كه كه علت انحصاري نبايد با علت خارجي بايد در اينجا مورد توجه باشد آن است

بايد به عنوان يك عنوان موازي اما.باشد، اشتباه گرفته شوديكي از خصوصيات قوه ظاهر مي

و فعل خوانده را قطع  كه رابطه عليت ميان ضرر وارده  .Jourdain(كندميبراي خسارت باشد

1993.p.6(.در هرحال بعضي انديشمندان حقوقي معتقدند علت انحصاري وقتي دفاع تلقي 

و غيرقابل پيش بيني ياشدمي كه براي خوانده مقاومت ناپذير .)215ص 1376كاوزيان(. گردد

كه هرگاه مشخص شود با وجود دخالت ديده زيـان،با اين وصف  آنچه قابل ذكر است اين

در هـر.دشوتواند از آن بهره مند حادثه با فعل وي محقق نشده است، خوانده دعوي نمي ديده

.صورت تفصيل بحث در شرايط خارجي بودن مطرح خواهد شد

 متعدد بودن مصاديق.8
به عنوان قوه قهريه مطرح شدهيحوادث و تمـامي مـوارد بايـد بـراي خوانـده، گوناگون انـد

و حالت غيـر قابـل دفـع را داشـت  و بـه تعبيـري فـوق طاقـت وي باشـد، ماننـد بادهـا ه باشـد

..هاي سنگين، يخبندان، هاي فوق العاده، برفطوفان

 نوعي بودن غير قابليت دفع.9
كه مالك غيرقابل دفع بودن شخصي اسـت كه بايد طرح شود آن است يكي از مباحث مهم

از ظاهر قانون بر مـي آيـد كـه«: مي نويسند يا نوعي؟ برخي از استادان، با تحليل دقيق موضوع 

كه توانايي چيره شدن بر شـرايط را نداشـته اسـت كـافي  كه او بتواند اثبات نمايد همين اندازه

هـاي خـصوصي است، ولي از اين ظهور بايد گذشت، زيرا دليلي وجود ندارد تا مكافات زبوني 

و  و شجاع تر، متعهد را طلبكار تحمل كند  بيشتر در اجراي تعهـداتيتكليفشخص محتاط تر

به عالوه از نظر اثباتي هم پذيرش ادعاي وي نيازمنـد اثبـات اسـت، بنـابراين خود داشته باشد،

مي  و بـه بيـان مـاده تنها در صورتي به يقين نزديك شد كه مـانع همكـاري باشـد ق286توان
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به حوادثي باشد كه  از آن جلـوگيري توانـست هيچ متصدي مـواظبي نيـز نمـي«تجارت مربوط

 بـا ايـن تعبيـر) نـوعي بـودن( قانون مسئوليت مدني نيز بر اين مالك12همچنين ماده».نمايد

مي...« و احوال قضيه ايجاد ده، بـه عمـلكرمگر اينكه محرز شود تمام احتياط هايي كه اوضاع

كه توان انساني. تأكيد ورزيده است»... آورده و لذا معقول آن است و آگاه معيار تميـز  متعارف

ص،1376كاتوزيان(»صف مقاومت ناپذيري باشد .)216الف،

و يا شاق بودن دفع-10  عدم امكان
و يـا در حقوق فرانسه رويه قضايي، اشكارا، عدم امكان را از طاقت فرسا بودن اجراء تعهد

كه آيا در تحقـق. تكليف جدا كرده است   معافيـت مربـوط بـه قـوه بنابراين در پاسخ اين سوال

بايد غيرممكن باشد يا دفاع آن طاقت فرسا گردد؟ گفته شده است، صـرفاً قاهره، دفع حادثه مي

كه قوه قاهره را محقق مي  كند، امـا طاقـت فرسـا بـودن نمـي غير ممكن بودن دفع حادثه است

واردي كـه، دن خوانـده در مـ كـر تواند، موجب معافيت از مسئوليت گردد، محاكم نيز از معاف 

مي گردد، اجتنـاب مـي  و يا پر خرج بنـابراين، مقاومـت. كننـد اجرا قرارداد يا تعهد، مشقت بار

به هـيچ وسـيله  اي ناپذيري در مقابل يك حادثه بايد به حدي باشد كه خوانده ظاهري با توسل

از اين.نتواند از آثار زيان بار حادثه بگريزد  كه اگر متعهد يك تعهد قراردادي نتواند چنين است

و يا نتواند در تعهد خود به ابزارهـاي جـايگزين متوسـل  يك همكار بخواهد كار را انجام دهد

برخـي از اسـاتيد. توان گفت حادثه مقاومـت ناپـذير اسـت مي.)Mazeoud. 1998, p.551(شود

و حرج، برهم خورد  ن تعادل اقتصادي قرارداد را تحـت شـرايطي حقوق با استناد برقاعده عسر

و ازجمله شـرايط تحقـق آن آورده به عنوان موجبي براي معافيت متعهد، پيشنهاد فرموده انـد اند

را« و عـرف آن و حـرج شـود تعادل قراردادي بايد چنان برهم خورد كه متعهد دچـار مـشقت

ميارزيابي اين شرط نيز به طور نوعي انجا: تحمل ناپذير بيابد   يعنـي بايـد حادثـه پـيش شود،م

و اشكال به مشقت اندازد »آيـد هاي شخصي بـه حـساب نمـي بيني نشده نوع چنان متعهدي را

ص 1376كاتوزيان،( را، در هر حال.)105، ب،  رويه قضايي فرانسه چنانچه ديديم مقاومـت ناپـديري

مي موضـوع بـه غايـت دشـوار داند، اما در حقـوق برخـي كـشورها، عدم امكان اجراء قرارداد

 قانون تعهدات سوئيس مقرر داشـته 373گرديدن اجراء تعهد مورد توجه قرار گرفته است ماده 

اگر در نتيجه شرايط نا متعارف غيرقابل پيش بيني يا خارج از مفروض هاي پذيرفته شده«باشد

مي  خيص با افزودن تواند برحسب تش طرفين، اجراء كار ممتنع يا به غايت دشوار گردد، دادرس

امـر«همچنين در حقوق امريكا با تبديل اصالح» قيمت شرط شده يا فسخ قرارداد موافقت كند 

و بهاي كاال خواسته» غيرقابل اجرا«به اصطالح» غيرممكن به نوعي گزافي نامعقول هزينه ها اند



و امكان اعمال آن در حقوق ايران  125 تحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه

ن را در اين زمينه مورد توجه قرار دهند، كه محاكم تمايل چنداني بدان كاتوزيـان،(» دارنـد هرچند

ص،1376 .)117ب،

كه به وضعيت متعهد توجه كـافي دارنـد، منتهـي بـه دليـل بسياري از كشورها با وجود آن

به ويژه در زمينه اخيـر سـخت گيـري شـديدي در تفـسير غيرقابـل  اهتمام در حفظ قراردادها،

مي  فر دهند،مقاومت بودن به خرج  مـوردي را كـه بـه دليـل انسه، شعبه با زرگاني ديوان كشور

به تعهـدات خـود1976خشكسالي استثنايي سال ، فروشندگان محصوالت كشاورزي نتوانستند

و استدالل كرد كه كشاورزان، مـي توانـستد عمل كنند خشك سالي را از موارد معافيت ندانسته

و بـه تعهـد  و در اختيار خريداران قرار داده ات خـود عمـل محصوالت را از جاي ديگري تهيه

.)Jourdain, 1991, P, 8(نمايد

 خارجي بودن-11
آنكه بايد جمله سواالتي از كه آيا خارجي بـودنا در بحث قوه قاهره بايد طرح كرد، ست

 قانون مدني ايران حـاكي از 227جزء ويژگي هاي قوه قاهره است؟ معني ظاهري عبارات ماده 

كه خارجي بودن جزء شرائط قوه  در حقـوق فرانـسه طرفـداران نظريـه.قاهره اسـت آن است،

ف، خارجي بودن را شرط استفاده از قـوه قـاهره.م.ق 1147هاي ماده خطر با اتكاء روي واژه

 شعبه دوم مـدني ديـوان كـشور فرانـسه نيـز.)Starck, 1991, P. 291(دانند در معافيت متعهد مي

م معتقـد اسـت كـه) ژوردن(گان بنام فرانسوييكي از نويسند.ر دارد زبوچنين برداشتي از ماده

مـينهو بـه)Jourdain, 1993, P.8(رود، ساده نيـست پاسخ به سواالت آنچنان هم كه تصور مي

به برخي تقسيم بندي   بـدين معنـا كـه در مـسئوليت ناشـي از فعـل.ها شده است جهت معتقد

ء، خـارجي بـودن الزامـاً شخص برخالف مسئوليت ناشي از فعل غير يا مسئوليت ناشي از اشيا

:شرط اعمال احكام قوه قاهره نيست

در مسئوليت ناشي از فعل شخص. 12  عدم شرطيت خارجي بودن
دهد در بحث مسئوليت ناشي از فعـل شـخص، چنـين مطالعه رويه قضائي فرانسه نشان مي

ميدر؛شرطي مطالبه نشده است  دا نتيجه قوه قاهر معاف كننده، شته باشد، با تواند منشاء داخلي

و بيماري هاي رواني كه اثر معافيتي ندارند قائـل بـه تفكيـك اينحال  بايد بين قوه قاهره داخلي

.شد
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 قوه قاهره داخلي. 13
كه به شخص در شرايط خاصـي دسـت كه عبارت از حالتي اتفاقي است  قوه قاهره داخلي

ميمي و .تواند مانع تحقق مسئوليت خوانده شوددهد

 بيماري جسماني-الف
 در قراردادهاي كـار.كنند معموالً محاكم فرانسه، بيماري را يك حالت قوه قاهر برآورد مي

در. حـالتي از قـوه قـاهره شـناخته شـده اسـت2و مزد بگيـرد1بيماري براي كارفرما  همچنـين

به شخص بيماري براي متعهد، اثـر معـافيتي بخـشيده اسـت موسـيقي دانـانيقراردادها 3 قائم

كه موفق نشده اند، اثر خود را در زمان تعيين شده قـراردادي4هنرپيشگان تئاتر 5و نويسندگاني

كه براي يك بيوه زن در روزي كـه مـي بايـد بدليل بيماري تحويل دهند، همچنين سكته ناقص

6. اتفاق افتاده بود، يك حالت قوه قاهره دانسته شده است،كردحق بيمه را پرداخت مي

ت اقتصادي مشكال-ب
و و از طريق قوه قاهر بعنـوان عوامـل رافـع ساير اوضاع احوال داخلي نيز در برخي موارد

وضعيت مالي بدهكار در برخي شرائط موجب معافيت او از تعهـد. مسئوليت دانسته شده است 

 يا اينكه بيكاري شخص بدهكار در برخي موارد از عوامل معاف كننـده تلقـي7مالي شده است 

ا و زنداني بودن ناشي از بدهكاري8.ستشده 9 دخالت قوه قاهره دانسته نشده اسـت، اما حبس

مي.ق229و227در حقوق ايران از دقت در مواد توان استنباط كرد كه مقـصود از خـارجيم

نه اينكه حادثه در خارج از درون متعهد،  و كه حادثه خارج از اراده مديون باشد بودن آن است

و انتفاع متعهد(د اتفاق بيافت   چنين تفسيري با حقوق ما، كـه مـسئوليت.)خارج از حوزه فعاليت

 اين،با اينحال.)206، الف، ص، 1376كاتوزيان،(را مبتني بر تقصير مي داند، سازگار دانسته شده است

به اعتقاد برخي از استادان حقوقي بايد از دو جهت تعـديل شـود در«: تفسير اول اينكـه، آنچـه

كه به او ارتباط دارد، مگر اينكه خالفد مي دهد، ظاهر اين است رون حوزه فعاليت متعهد رخ

نه تنها ضامن اعمال خويش است، مسئوليت اعمـال كـارگزاران؛آن ثابت شود   دوم اينكه متعهد

1- Cass. Soc 14 d´ec. 1960: JCP 1961, e´d G.ll, l 11985 cite´ par. P. Jourdain , Loc . cit. 
2�Crass. civ. 20 de´c. 1926: Gaz. Pal. 1927. l, P. 457, cite´par. P. Jourdain , Loc. cit. 
3- Ca. paris ler mai 1934: DH 1934, P. 369. cite´PAR. P. Jourdain, Loc. Cit. 
4- Ca. paris 2. nov. 1938, Gaz. Pal. 1939. I. p. 263. cite´par. P. Jourdain, Loc.Cit. 
5- Ca. Paris 7 Janv. 1910: DP 1910, 2, p. 292. cite´ par . p. Jourdain, Loc. Cit. 
6- Cass. Civ . 11 mai, 1992, I. p, 142. cite´par . p. Jourdain, Loc. Cit. 
7- Cass. Com. 10 juin . 1958: Bull. civ. III, no 239- cite´ par. P. Jourdain, Loc. Cit. 
8- CA Orle´anc 30 mai 1669: Gaz. Pal. 1669. 2. spmm. P. 45. cite´ par. P. Jourdain , Loc. Cit. 
9- Cass. 3`civ. 14 mai 1969, cite` par. P.Jourdain, Loc. Cit. 
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 هرگاه مديون اثبات نمايـد كـه اراده وي هـيچ،بنابراين.»و نمايندگان خود را نيز به عهده دارد

به وي تحميل شدهشي در وقوع نق و خارج از اختيار وي چنين شرايطي خسارت نداشته است

ص 1376كاتوزيان،(. است، مسئوليتي متوجه وي نخواهد شد ،207(

 اختالالت رواني-ج
و.م.ق 1216 مطالعه مـاده.دانند اختالالت دماغي را معموال از موارد قوه قاهره نمي ايـران

مي.م.ق7همچنين ماده  كه اختالالت روانيف نشان  عامل معافيـت از جبـران خـسارات،دهد

ص 1378كاتوزيان،(شناخته نشده است ص 349، ، و رويه قضائي نيز بدين موضـوع)121و بعد دروديـان

ص 1377كاتوزيـان(تاكيد دارد و با الزم االجرا شـدن مـاده جديـد.)741، 489-2 در حقوق فرانسه

مي)1968سوم ژانويه( كـه كسي كه خسارتي را سبب شـده اسـت، در حـالي«داشتكه مقرر

»باشـد براي خسارت مجبـور نمـي) از بقيه افراد(تحت يك وضعيت اختالل دماغي بوده، كمتر 

كه خارجي بـودن شـرط قـوه قـاهره، در يعني خسارت كمتر نمي پردازد، اين بحث تقويت شد

مي مسئوليت  از طرفـي ايـن امكـان وجـود (Viney,1970,p.262-263)..باشد هاي مدني اشخاص

به بيماري هاي رواني حكم ماده را بـه داشت كه رويه قضائي فرانسه با مقايسه بيماري جسماني

از،حال با اين. هاي جسماني هم تسرّي بدهد بيماري  تفـسير مـضيق از مـاده موجـب شـد تـا

و ناتواني شتن بيماري يكسان پندا  ديوان كـشور1هاي رواني پرهيز شوديهاي جسمي با بيمار ها

و با نقض راي دادگاه تجديدنظر گرونوبـل كـه اقـدام بـه تـسرّي فرانسه نيز همين راه را رفت

 شايان ذكر اسـت2دكرف.م.ق 2/489ده بود، اقدام به تفسير مضيق مادهكرحكم بيماري رواني 

و بدليل بيماري دچا ر عدم هشياري شـده بـود در راي دادگاه تجديدنظر شخصي كه يك لحظه

كه فاقد هشياري ذهني است، تشبيه كرده بودنـد، آقـاي ژوردن) عدم هشياري آني( به شخصي

كنـد، بـين تفسير قانوني ديوان، ما را ناچار از يك تفكيك مـي«: نويسددر تحليل راي ديوان مي

كه مسئوليت مدني را از بين نمي  كه هميشه بع روان پريشي و بيماري جسمي نوان يك قـوه برد

، وي را  مياز قاهره و در ادامه معتقد اسـت (Jourdain , 1993,p.14).»ندكمسئوليت معاف  آنگاه

كه هرگاه بيماري رواني ناشي از بيمـاري«كه كاربرد چنين تفكيكي هميشه نيز آسان نيست چرا

ان كـشور در هـر حـال ديـو؟ (Jourdain , 1993,p.14)»جسمي باشد، چگونه پاسخ خـواهيم داد 

 به چنين ديدگاهي بصورت صريح، تاكيد كرده 1998 فوريه10فرانسه در راي شعبه اول مدني 

كه بيماري جسماني مي 3. تواند، مصداق قوه قاهره باشداست

1- 4 de'c.1978 cite' par.p.Jourdain,op.cit.n°72. 
2- cite' par.p.Jourdain,Loc.Cit. 
3 - R.T.D.civ.Juillet/ Septembre 1998, p.689. 
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و اشياء-14 از فعل غير در مسئوليت ناشي  خارجي بودن شرط معافيت
ن و مسئوليت اشي از اشياء، خـارجي بـودن شـرط در ارتباط با مسئوليت ناشي از فعل غير

به شمار مي از سوي ديگر در مسئوليت ناشـي از Jourdain , 1978,p.689).(رود ضروري معافيت

تواند عامل خارجي تلقي شود زيرا كـه از يـك سـو مـسئول، فعل غير، عمل شخص اخير نمي 

مي  مي دهد كه وي پاسخگوي فعل زيانبار عامل و اين نشان به اسـتنادينم) مسئول(باشد تواند

 از سـوي ديگـر، قـوه.خود را از مسئوليت معـاف كنـد) عامل(خارج از حيطه بودن عمل وي 

، در ارتباط با عمل عامل، ارزيابي مي  بـويژه، بـا ايـن حـال.Jourdain , 1993,p.14)( شـود قاهره

مي چنين مسئله به هنگـامي اي در مقاطعه كاري مطرح  چـون كـه مقاطعـه كـار همكـاراني شود

ب منظور اجراي تعهدات خود، دعـوت مـي كنـد، كـه در ايـن صـورته پيمانكارهاي فرعي را

. بايد براي پيمانكاران فرعي خارجي باشدخارجي بودن قوه قاهره مي

)بعنوان قوه قاهره(فعل شخص ثالث:1 تبصره-15
د فـع بـودن در صورتي كه فعل ثالث معين داراي خصوصيات قوه قاهره به ويـژه غيرقابـل

كه در اينجا نهفته اسـت آن اسـت،با اين حال. تواند از موارد قوه قاهره باشد باشد، مي   سئوالي

و فعل ثالث و رويه قضايي فرانـسه، در ايـن مـورد، نظـركه عمل بايد مقصرانه باشد؟ دكترين

ه آراء اخيـر با اين حال، آراء صادره از شعبه دوم مدني ديوان كشور فرانسه به ويژ.واحد ندارند 

و به شرط داشـتن شـرايط غيـر آن نشان مي دهد كه فعل حتي اگر مقصرانه نباشد به طور كامل

و غير قابل پيش بيني بودن  و با1تواند موجب معافيت خوانده شودمي،قابل دفع بودن  بنابراين

 ,Mazeaud,1970,p.552-Mazeaud ,1951(اثبات فقدان ارتباط سـببيت معـاف از مـسئوليت اسـت

p.234-Starck.1991,p.292- Carbonnier,2000,P.466(.
گـذار بـه دنبـال فعلي حقوق مسئوليت مدني كـه قـانونطند كه در شرايدالبته برخي معتق

مي  و ثالث، خالف اين جهت حمايت از زيان ديده باشد، حذف شرط تقصير از عمل زيان ديده

كه گرايش عمومي در تحوالت حقوق مسئولي اسن از، چرا و حمايـت ت مدني به بهبود بخشي

به دليل مقايـسه آن بـا و و با حذف عنصر مقصرانه بودن فعل ثالث اشخاص آسيب ديده است

و سوي حقوق مسئوليت مدني به طرف سير قهقرايي اسـت بـا ايـن  ، سمت دخالت زيان ديده

شرايط قـوه قـاهره، هاي تجديد نظر فرانسه با تحقق دادگاه،حال در پاسخ گفته شده است اوالً 

داند ثانياً، وقتي فعل ثالث يا زيان ديده بـه عنـوان قـوه مسئوليت ثالث يا زيان ديده را محقق مي 

مي  كه به هنگامي كه فعل ثالـث يـا زيـان ديـده واجـد قاهره مطرح گردد چه دليلي وجود دارد

)Viney, 1998,p.244(خصوصيت قوه قاهره است، براي تحقق قوه قاهره، شرط ديگري بيـافزائيم 

1 - civ.2e,22 janv.1975.JCP.1975.IV,p.82;D.,1972.IR,p.66. 
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گذار در موردي خاص همانند مورد حـوادث راننـدگي ديگر است كه قانونيمطلبكه البته اين

با توجه به اجباري بودن بيمه مسئوليت از اعطـاي هـر گونـه اثـر) فرانسه 1985 ژوئيه5قانون(

 اما.معاف كننده به علت خارجي جز در صورت تقصير غيرقابل بخشايش زيانديده امتناع ورزد 

به حقوق مـسئوليت مـدني كه در اين زمينه خاص قابل قبول است مشكل بتوان اين راه حل را

در حقوق ايران نيز برخـي . (Viney , 1998,p.244- Jourdain , 1993,p.14)به طور كلي تسري داد 

به حاالت مختلف  كه فعل يا تقصيرمي حالتي را پيش بيني،اساتيد با تقسيم بندي موضوع  كنند

و خوانده را از مسئوليت مبري مي و معتقدند كـه شخص ثالث از مصاديق قوه قاهره باشد دانند

و در اين حالت وضع زيانديده از هنگامي« كه قوه قاهره علت منحصر ورود ضـرر اسـت بهتـر

مي.باشدمساعدتر مي تواند جبران خسارت وارد بر خويش را از شخص زيرا وي علي االصول

ص(» گرددثالث خواستار به مقصرانه بودن فعل ثالث نمي)113دروديان، . بينندو در واقع نيازي

ن قوه قاهره(فعل زيان ديده:2تبصره. 16 )به عنوا
كه با تحقق قـوه قـاهره مـسئوليت فعل زيان ديده نيز مي تواند از موارد علت خارجي باشد

كه در جاي خود  و چنانچـه گفتـه خوانده را از بين برده يا كاهش دهد مورد بحث قرار گرفت

شده لزومي ندارد كه تقصير جزء شرايط قوه قاهره در رفع مسئوليت خوانده باشد، امـا چنانكـه 

كـه كنـد كـه در صـورتي گفته شد، ديوان كشور فرانسه، محاكم را به اين موضوع هـدايت مـي 

به اثبات تقصير زيان ديده علت انحصاري حادثه باشد، در رفع مسئوليت خوانده   ظاهري نيازي

كه ديديم رويه شرايط قوه قاهر نمي باشد، اما همان و برخـي از نويـسندگان آن طور اي ديگـر

به اين ايده منتقد مي ص 1376كاتوزيان،(باشندديار هنوز نسبت ،215(.

 نتيجه-17
به مطلب گفته شده مي كه در مسئوليت با توجه ارداد قابليت هاي خارج از قر توان بر آن بود

و بلكه اماره  اي اسـت كـه نـشانگر عـدم پيش بيني ضرر شرط ضروري معافيت خوانده نيست

و نــشانه  اي بــر قابــل اجتنــاب بــودن حادثــه اتخــاذ تــدابير الزم در پيــشگيري از وقــوع ضــرر

كه اثبات خالف آن دور از دسترس نيست اماره؛باشدمي و با امكـان پـيش بينـي وقـ. اي وع لذا

آنمي،زيان و غيرقابل دفع بودن د، امـري كـه از قرنهـا پـيشكررا اثبات توان غيرقابل اجتناب

مي. مورد تاكيد فقيهان اماميه بوده است  كه گذشت و با توضيحاتي توان بر اين بود كـه همچنين

ن  ، بلكـه عـواملي هماننـد يـست خارجي بودن در مسئوليت ناشي از فعل شخص شرط معافيت

مي توانند مصداق قوه قـاهره بـوده، رافـع مـسئوليت بيماري و مشكالت اقتصادي نيز جسماني

به صراحت مواد قانوني مصداق قوه قاهره شناخته نشده اسـت  از. شوند، هرچند بيماري رواني
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و اشياء، خارجي بودن شرط معافيـت شـناخته شـده سوي ديگر در مسئوليت ناشي از فعل غير

. است
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