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 مقدمه

طرف  یا کشورهای کشور نیکسب اطالع از قوان یمناسب برا یبستر جادیاپر واضح است که  یالملل نیب یروابط تجار شیبا افزاامروزه 

سر جهان تاهر کشور در سر تی. بدون شک حاکمدارای اهمیت است شیاز پ شیکشور ب یاقتصاد نو فعاال ان، بازرگانتجار یقرارداد برا

داشته و  یحجم از مطالب را آگاه نیا رودیانتظار نم یرانیا صعنوان از شخ چینموده که به ه بیمشخص و مختص به خود را تصو نیقوان

و  نیخصوصأ قوان ،و مقررات کشور طرف مقابل نیبه قوانفعاالن اقتصادی  آگاهی نسبیعدم  ان،یم نی. در ادیلزومأ بر اساس آن تجارت نما

 .و خسارات جبران ناپذیری را بوجود آورد داشتههمراه ب یی راباال سکیر تواندیم هاحاکم بر قرارداد مقررات

 زین شودیقرارداد دچار اختالف نم جگاهیه نکهیمحتمل بوده و اعتقاد به ا یو خارج یهمواره در تمام قراردادها اعم از داخل اتتالفوقوع اخ

 یو کاربرد دیشده مطالب مف یسع «کشور مطرح دنیا در معامالت تجاری 30گزیده قوانین و مقررات »در کتاب  نی. بنابراستا یتصور باطل

خود  هایقرارداد مینحوه تنظ مذاکرات و زمان ممکن بتوانند در نیتا در کوتاهتر ردیقرار گ یرانیا انانتجار و بازرگ اریبه طور خالصه در اخت

و مقررات  نیامروز، قوان یتجار یایذکر است در دن انی. شادیقرارداد امضا نما نیطرف تیعمل کرده و نحوه عقد خود را منطبق با ن تریدهسنج

در  ان خبرهاز مشاور یبهره مند که به همین منظور است رییدر حال تغهمواره  یالملل نیب اتارتباط یساز نهیبه یدر راستا معامالت تجاری

 .باشدیبرخوردار م یشتریب تیبه مراتب از اهم شرایط نیا

 

 گردآوری و ترجمه

 1399زمستان  –علیرضا رجبی جورشری و حامد سید اشرفی 





  چین

، کیلومتر مربع میلیون ۹.۶ مساحت است. چین با واقع شده آسیای شرقی در کشوری مستقل است که جمهوری خلق چین آن نام رسمی

 .است ترین کشور جهانپرجمعیت (۲۰۲۰میلیارد نفر )آمار سال  ۴۳۳٫۱بیش از  جمعیت و با کشور پهناور جهان سومین

 و افغانستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان با غرب ، ازکره شمالی با شرق ، ازقزاقستان و مغولستان ،روسیه با شمال کشور از ۱۴چین با  

با  الفبای چینی بر اساس ماندارین چین، زبان رسمی. دارد مرز خاکی ؛ویتنام و الئوس ،میانمار ،بوتان ،نپال ،هند اب جنوب و از پاکستان

واحد   .ترین زبان جهان استو سخت ازمان ملل متحدهای رسمی سزبان ، یکی ازپرشمارترین زبان جهان نفر گوینده، ۰۰۰٬۰۰۰٬۷۰۰٬۱

 و جمهور جمهوری خلق چینرئیس ،العمرجمهور مادامرئیس ،مقامعالیرهبر  با عنوان شی جین پینگ. است )元 (یوان چین پول

 .است وبگاه فوربز براساس قدرتمندترین فرد جهان

را در  داخلی ناخالص تولید ی دومین اقتصاد بزرگ جهان بر پایه است و یین واردکنندهدوم و بزرگترین صادرکننده اکنوناین کشور هم

سازمان همکاری  ،اپک ،سازمان تجارت جهانی ای همچونهای چندجانبهو سازمان شورای امنیت سازمان ملل چین عضو دائم .اختیار دارد

جهان  دومین بودجه دفاعی بزرگ دائمی جهان و ارتش از بزرگترین ایکشوری دارای سالح هسته چین به عنوان  .است ۲۰گروه  و شانگهای

 .استلقب گرفته قاره آسیا در ابرقدرت گران نظامی، اقتصادی و سیاسی یکبرخوردار است. چین از سوی برخی از دانشگاهیان، تحلیل

شود و بسیاری از تحلیلگران معتقدند پیشرفت اقتصادی سریع، توانایی نظامی جدید بالقوه توصیف می ابرقدرت چین معموالً به عنوان یک

 قرن در در کشور این جهانی یبرجستهستند که از نقش هایی هالمللی نشانهفزاینده، جمعیت بسیار زیاد و تأثیرگذاری روبه رشد بین

 یا کاهش موجب است ممکن شناختی جمعیت توازن عدم و اقتصادی حباب که اندداده هشدار دیگر برخی اما. کنندمی حکایت ویکمبیست
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%E2%80%93%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%E2%80%93%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
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اند و را به چالش کشیده« درتابرق» مفهوم تعریف هم نویسندگان از دیگری گروه. شود قرن این آتی هایسال در چین رشد توقف حتی

تواند به تنهایی این کشور را در موقعیت ابرقدرت قرار دهد چرا که این کشور از نفوذ فرهنگی و نظامی ایاالت معتقدند اقتصاد بزرگ چین نمی

 .بهره استمتحده بی

 ۹٫۴۶۹این کشور در این سال حدود  تولید ناخالص داخلی .استدومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایاالت متحده بوده ۲۰۱۳چین در سال 

است. سرانه تولید این کشور در همین سال رت برابری خرید بودهتریلیون بر اساس قد ۱۶٫۱۴۹تریلیون دالر بر اساس ارزش اسمی دالر و 

 کشور ۹۰حدود  است که در هر دو حالت چین پس ازسمی بودهدالر بر اساس ارزش ا ۶٬۹۵۹و  قدرت برابری خرید دالر بر مبنای ۱۱٬۱۸۶

 .گیردالمللی پول قرار دارند( قرار میکشوری که در فهرست صندوق بین ۱۸۳)از 

های استراتژیک زیربنایی اقتصاد همچون تولید است. دولت هنوز بر بخش مالکیت خصوصی اقتصاد چین امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای

گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است. از هنگام آغاز آزادسازی اقتصادی در سال مسلط است اما سرمایه صنایع سنگین انرژی و

المللی پول رشد ساالنه تولید چین از سال است. بر اساس آمار صندوق بینرا در دنیا داشته رشدهای اقتصادی چین یکی از باالترین ۱۹۷۸

درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد  ۲۰۱۱تا  ۲۰۰۷های بوده و بین سال ٪۱۰٫۵طور میانگین به ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۱

 .استکشور بزرگ صنعتی دنیا( بوده ۷) ۷گروه  اقتصادی کشورهای

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_(%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%DB%B7
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 2(عرفی - 1سیویل ال نظام حقوقی) سرزمین اصلی – چین

 3قواعد شکلی

 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات
شروط و 
 6تعهدات

قرارداد را بصورت کتبی یا شفاهی منعقد  ستندهنگامی که طرفین نتوان
 از توانیمبه نحوی که ، "باشندمنعقد شده  یبه اشکال دیگر"کنند، 

که آنها قصد ورود به این قرارداد را  گرفتاقدامات مدنی طرفین نتیجه 
 . مگر اینکه در قانون چیناندرا پذیرفته آناند و یا به صورت ضمنی اشتهد

 .شدمقرر شده با به نحو دیگری
عالرغم الزامی که به موجب قوانین و مقررات اداری جهت اگر طرفین 

قرارداد را به صورت کتبی  اند، نتوانندتنظیم قرارداد به صورت کتبی داشته
یکی از طرفین تعهدات اصلی مورد قرارداد را انجام داده  وتنظیم کنند، 

 باشد، چنین تلقی خواهد شد که قرارداد بین آنها تنظیم شده است.

 .نمایندشکل دیگری منعقد  هر طرفین ممکن است قراردادها را بصورت کتبی، شفاهی یا به
 قراردادها برخی تنظیم ممکن استتصریح شده  قوانین یا مقررات اداری براساس با این وجود،

با یکدیگر توافق به کتبی شدن  طرفینممکن است  همچنین یا به صورت کتبی صورت پذیرد.
 .قرارداد نمایند

 :قراردادهای زیر باید بصورت کتبی منعقد شوندولی در قانون چین 
 کردهبوده و آنها به نحو دیگری توافق قراردادهای وام )مگر اینکه وام بین اشخاص حقیقی  .1

 باشند(.
 قراردادهای اجاره نامه با مدت بیش از شش ماه .2
 قراردادهای لیزینگ مالی .3
 ساختمانی یهاپروژهقراردادهای  .4
 .ساخت و ساز یهاپروژهبر مربوط به نظارت  ایقرارداده .5
 فناوری و انتقال قراردادهای توسعه .6

توافق 
 7غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 China mainland (Civil Law- customary law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات
شروط و 
 6تعهدات

اسرار  افشای یا وقرارداد  پیش از انعقاد حسن نیت رعایت در صورت نقض
که طرفین هنگام انعقاد قرارداد  یا استفاده نادرست از این اطالعات تجاری

ا برای طرفین به موجبات جبران خسارت رتواند می ،اندشدهاز آن آگاه 
 داشته باشد.همراه 

 43)حسن نیت( و ماده  42تعهدات پیش از انعقاد قرارداد در قانون قراردادهای چین در ماده 
 ست.تجاری( آمده ا)حمایت از اسرار 
در زمان انعقاد قرارداد دارای مسئولیت  عدم رفتار با حسن نیت نسبت به هر یک از طرفین

 اگر: به نحوی که باشندیم
 .باشد بهانه تنظیم قراردادمذاکره به دروغ و با سوء نیت به  .1

 .باشد مهم و یا ارائه گزارش خالف واقعپنهان نمودن حقایق و موارد  .2

 .شده باشددیگر نقض  یهاروشاصول حسن نیت به  .3

تعهدات پیش 
 1قراردادی

مطلبی تصریح  صراحتبه  قراردادهانسخ متعدد امضای  در خصوص چین قانون قراردادیطبق  
با این  .های غیر رسمی نیز قابل پذیرش استروش اصواًل در مورد انعقاد قراردادها نشده است.

 تنظیماداری  با تشریفاتیا  مندقانونو وجود، در صورتی که قرارداد الزم باشد به صورت کتبی 
 ست.ز طرفین در یک نسخه اصلی الزم ایا مهر هر یک ا ءشود، امضا

آن سازمان منعقد مجاز  اشخاص یا نماینده قانونی سویاز  بایستیم به طور کلی، یک قرارداد
 شود.می

امضاء نسخ 
 متعدد قرارداد

2 

باشد و توافق  تنظیم شده در صورتی که قرارداد به دو یا چند زبان مختلف
، فرض بر این است که باشند معتبربه همان اندازه  هازبان آنتمام شود که 

 د.همگی معنای یکسانی دارن ،شودیم کلماتی که در هر زبان استفاده
در صورتی که کلمات به کار رفته در زبانهای مختلف قرارداد یکسان نباشد، 

 .شودیمآن تفسیر  و مقصود داد مطابق با هدفقرار
زبانی را که  شودیماگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد، توصیه 

 د.غالب است مشخص کنی

 بعنوان ادله به وقتی قراردادی کهبه توافق برسند. اما  قراردادطرفین ممکن است در مورد زبان 
 ترجمه چینی نیز همراه آن باشد. بایستیم، شودمیارائه اداری  مراجع یا دادگاه

 3زبان قرارداد

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اگر فاقد تعهدات طرف  اداره صنایع( از )پیشنهادی استاندارد هایبند

یا شود طرف مقابل  باعث افزایش مسئولیتهاییا  باشددهنده  پیشنهاد

از نفوذ الزم برخوردار ، دارد را از بین ببرد حقوق مهمی را که طرف مقابل

 نخواهد بود.

در صورت وجود  که باشد و شفاف صریحبندهای استاندارد  ضروری است تا

 د.خودداری شو از استفاده آنها بایستیمابهام 

 ،در چین ادارات صنایع و بازرگانی هر منطقهصنعت و تجارت و  وزارت

که طرفهای  کنندیممتون قراردادها را تهیه و منتشر  نمونه برخی از

یا و از آنها استفاده کنند  انهذیربط ممکن است به خواست خود آزاد

 .نمایند تغییراتی در آنها اعمال

مورد بهره بندهای استاندارد توسط بعضی از شرکتها برای استفاده مکرر 

اصل ، بندهای استاندارددر این مشروط بر اینکه ، گیردبرداری قرار می

 باشد.شده در نظر گرفته انصاف در تعیین حقوق و تعهدات طرفین 

ین باید اصل انصاف را در تعی داردیمرا بیان  استاندارد وطشر طرفی که

 د.حقوق و تعهدات طرفین رعایت کن

هایی که غیر پیشفرض هستند )منظور بندهایی که به پیشنهاد از وزارت بند

و استاندارد  هایبندبا که  بودد ندر صورتی غالب خواه صنایع نیستند(

 باشند.تعارض  در پیشفرض های اعالم شده مغایرت داشته باشند و

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

رجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ت دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /12

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

تنظیم ناعادالنه قرارداد  ،یک طرف حق دارد در صورتی که در زمان انعقاد

یا ابطال  تصحیحرا  آن، از دادگاه یا یک نهاد داوری بخواهد که شده باشد

 کند.

 

تعهدات اجرای و طرفین باید اصول حسن نیت را در استفاده از حقوق 

احترام  و نظم عمومی حسنهباید به اخالق  هاآن کنند.خود رعایت 

این امر ممکن است نظم اجتماعی یا اقتصادی را  عدم رعایت بگذارند و

 ند.نافع اجتماعی و عمومی آسیب برسامختل کند، یا به م

یین حقوق و تعهدات خود رعایت طرفین باید اصل انصاف را در تع

 کنند.

 1تعهدات اساسی

 

، مفهوم باشدیمکه در مورد قراردادهای تجاری  قانون قراردادهای چین

. درعوض، بر دهدینم مورد شناسایی قرار 2مانند کامن ال عوضین را

 .نمایدیماصل ارزش منصفانه و برابر تأکید 

 3عوضین

 

. دهدیماهمیت  در انعقاد قرارداداصل آزادی به  قانون قراردادهای چین

 خواهدرخ  ذیلبنابراین اگر قیمت در قرارداد تعیین نشده باشد موارد 

 :داد

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

                                                           
1 Essential obligations 

میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 2

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (iderationCons)عوض  3
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

، قرارداد قیمت توسط طرفین تعیین نشده باشد امضاءاگر در زمان 

اقدام نمایند البته آن  تکمیل دیگری برای به توافق توانندیمطرفین 

قرارداد زمانی که قرارداد نافذ شده باشد. بنابراین در این حال  صرفاً

 ند.توافق کن بیشتر شروطدر مورد  توانندیممعتبر است و طرفین 

، با مراجعه به سایر مفاد ات بعدیصورت عدم دستیابی به توافقدر 

 د.تجاری، ممکن است قیمت تعیین شو هاییهروقرارداد یا با مراجعه به 

در زمان  اجرای تعهداگر قیمت تعیین نشده باشد، قیمت بازار در محل 

 .شودیماعمال انعقاد 

یا قیمت  از سوی دولتدر صورت وجود قیمت ثابت  با این حال

 .شودیممقررات مربوط به آن اعمال  ،پیشنهادی دولت

 تعدیل

غالب به موقعیت بازار اشاره  شرایطکه  کندیمقانون ضد انحصار روشن 

یا حجم کاالها یا سایر  هایمتق تواندیم کارگزاردارد که در آن یک 

باعث  یا آن شود مانع تواندیممعامالت را در بازار مربوطه کنترل کند، یا 

برای ورود به بازار مربوطه  کارگزارهاتوانایی دیگر  نسبت بهمستقیم  تأثیر

 شد.با

ممکن است در مورد مقررات انحصاری بودن موضوع قانون  طرفین

 .نمایندصار توافق رقابت و قانون ضد انح

 ،که طبق قانون عامل(، کارگزارها )متصدیخدمات عمومی یا سایر 

دیگران را ملزم به خرید کاالهای نباید طلبی دارند،  وضعیت انحصار

 کنند.طرف مقابل از رقابت منصفانه  تعیین شده برای خارج کردن

تجارت با  بهبازار است، از خودداری  در طرفی که دارای موقعیت غالب

 ست.مربوطه، بدون دلیل موجه ممنوع اهمتایان تجاری 

 

 

 1شروط انحصاری

                                                           
1 Exclusivity clauses 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /14

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

با مد نظر قرار نداده است. را  عدم رقابتقانون قراردادهای چین تعهدات 

خاصی در مورد  هاییتمحدوددر مورد  طرفیناین حال، در عمل، 

نسبت به عدم نقض  اما باید .کنندمیتوافق  رقابتیمحصوالت یا تجارت 

 الزم را صورت داد.رقابت یا قانون ضد انحصار احتیاط  عدم قانون

در  استخدامیاصطالحی است که طبق قانون قرارداد تعهد عدم رقابت 

 .گیردیم مورد استفاده قرارچین  کشور

یک کارمند )پرسنل ارشد مدیریتی، پرسنل ارشد فنی  رقابتعدم تعهد 

هستند( را از کار در  گیبه حفظ محرمانیر پرسنلی که موظف و سا

 .کندیمن مشخص و قلمرو مشخص محدود تجارت مشابه، در یک زما

 1تعهد عدم رقابت

در  یقانون رویه وکلی  مقررات قانون مدنی جمهوری خلق چین به موجب

 است. شدهارائه روابط مدنی با بیگانگان 

قراردادهای  ،چینبا سهام خارجی  جوینت ونچربه استثناء، قراردادهای 

بهره برداری و توسعه  در خصوصشرکت تعاونی و قراردادهای خارجی 

طبق قانون چین  ،منابع طبیعی که باید در داخل خاک چین انجام شود

 شد و اعمال خواهد تنظیم

، مقرر شده به نحو دیگری به استثنای مواردی که در قوانین چین

قانون حاکم را انتخاب  توانندیمخارجی  عاملطرفین قرارداد با یک 

 د.کنن

خارجی نتوانند قانون حاکم را انتخاب  طرفاگر طرفین قرارداد با یک 

اعمال  را دارا بوده، نزدیکترین ارتباط به قرارداد ی کهکنند، قانون کشور

 شد. خواهد

 2قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

در غیر این صورت، کنند.  موافقتبرای حفظ نفوذ قرارداد  یزمان محدودیت عیینبه تنسبت  توانندیمطرفین 

 .شودیمتلقی  د دارای مدت نامحدودقراردا

 .باشندیم معین نیزضمنی یک قرارداد  تمدیدمجاز به طرفین 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

اطالع رسانی باید با حسن نیت انجام 

شود و مطابق با ماهیت و هدف قرارداد 

 موجود تجاری هاییهروو همچنین با 

 صورت پذیرد.

به طرف مقابل  مراتب فسخ را باید ،قبل از فسخ قرارداد متقاضی فسخکه  نمودهچین تصریح  یقراردادهاقانون 

 .هداطالع د

متعارف برای یکدیگر ارسال کنند، توافق که باید در یک بازه زمانی معقول و  اییهاعالمدر مورد  توانندیم طرفین

 نمایند.

 3اعالمیه قبلی فسخ

اگر طرف مقابل نسبت به فسخ قرارداد 

از دادگاه  تواندیماعتراض داشته باشد، 

اعتبار  یا مرجع داوری درخواست کند

درخواست فسخ را مورد بررسی قرار 

 دهد.

 :مورد شناسایی قرار گرفته استبه شرح ذیل به طور کلی  فسخچین دالیل  کشور طبق قانون

 نباشد.قابل تحقق  یقرارداد اهداف، وقوع شرایط فورس ماژوربه دلیل  .1

که تعهد اصلی را انجام  شودمشخص  اوبیان کند یا از رفتار  صراحتقبل از انقضای قرارداد، یک طرف به  .2

 د.نخواهد دا

سپس مجددأ به ادامه فعالیت فرا و  اندازدیمبه تأخیر برای یک نوبت یک طرف عملکرد تعهد اصلی خود را  .3

 .کندیممعقول از انجام آن خودداری در یک دوره زمانی  و مجددأ ،شودخوانده می

قابلیت  قرارداداهداف  علت نقض تعهدات قراردادییا به  از طرف یکی از طرفینتعهد  اجرای یرتأخبه دلیل  .4

 .را نداشته باشدحقق ت

 د.باش و فسخ قرارداد زمینه ساز خاتمه تواندیمسایر شرایط مندرج در قانون نیز  .5

 .داردقرارداد را  حق فسخیک طرف  ،بوجود آمدن برخی شرایطتوافق کنند که به موجب  توانندیمطرفین 

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1تعهد قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 
حسن نیت یکی از اصول مقرر در قانون قراردادهای چین است که طرفین در اجرای حقوق 

 .کنندیمتعهدات خود رعایت  و

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

هرگونه واگذاری حقوق باید به درستی به طرف 

الزام برای آن هیچ نوع  واصلی اطالع داده شود، 

 قانونی نیاز نیست.

فقط با  لغو ابالغ مبنی بر انتقال به طرف مقابل

 .استامکان پذیر  رضایت طرفین

 انتقالشخص ثالث  به خود را بطور کامل یا جزئی قراردادییک طرف ممکن است حقوق 

 طبق موارد ذیل این انتقال امکان پذیر نباشد:دهد، مگر اینکه 

 ماهیت قرارداد .1

 توافق بین طرفین .2

 تصریح قوانین مبنی بر عدم امکان انتقال .3

، منتقل کندخود را به طور کامل یا جزئی به شخص ثالث  قراردادیاگر یک طرف تعهدات 

 اخذ شود.رضایت طرف اصلی باید 

پس از کسب رضایت طرف مقابل، کلیه حقوق و تعهدات خود در مورد  تواندیمیک طرف 

 کند.طور کامل به شخص ثالث واگذار  قرارداد را به

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

با در نظر گرفتن شرایط واقعی  توانندیم)بنا به درخواست یک طرف(  عمومی هایدادگاه 

مطابق با اصل  .یا خیر کندپیدا مییا انحالل  تغییرکه آیا یک قرارداد  حکم کنندپرونده، 

 صادق است:، در این مورد دو شرط ذیل عدالت

اد که در زمان انعقاد قراردبه وجود آید  واقعیدر جائیکه هرگونه تغییر مهمی در محیط  .1

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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آن مشخص تجاری  و احتمال ضرر و زیان و ریسک نبوده توسط طرفین قابل پیش بینی

 .باشد ماژوراز فورس  مرتبط با و نباشد

 طرفین ناعادالنه باشد. یا در جائیکه ادامه و اجرای قرارداد به صورت آشکار برای یکی از .2

 شود. از دستیابی به هدف قرارداد مانع

 ماژورفورس  دالیل شرایطاگر یکی از طرفین به 

 بایستمی ، طرف مذکوراجرا نمایدواند قرارداد را تن

این امر به  مراتب را به طرف مقابل اعالم نماید.فوراً 

توسط الی متحمل شده منظور کاهش ضررهای احتم

 شرایطمدارک و شواهد مربوط به  ست.طرف مقابل ا

توسط  بایست در مدت زمان معقولماژور میفورس 

 د.ارائه شو قراردادطرف 

از ممکن است  کلی، به دلیل وقوع شرایط فورس ماژورجزئی یا  به صورت ینطرفاز یک هر 

 باشد.کرده  تصریح به نحو دیگری قانون د، به استثنای مواردی کهنمسئولیت معاف شو

به وضعیتی اشاره دارد که از منظر عینی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل  ماژور فورس شرایط

 یستند.طرفین قادر به غلبه بر آن ن اجتناب است و

نماید، بعد از  تعللبت به قرارداد خود اگر شخصی قبل از وقوع شرایط فورس ماژور نس

را عذر موجهی برای تأخیراتی در ایفای تعهداتش در نظر  آنتواند شرایط نمیآن وقوع 

 بگیرد.

 فورس ماژور

تولیدکنندگان در صورت اثبات عدم عرضه 

 باشند.فاقد مسئولیت میمحصوالت به بازار، 

و تعهدات مربوط به کیفیت محصول را به  هایتمسئول ،چین ت درقانون کیفیت محصوال 

 .کندیمکنندگان و فروشندگان تحمیل تولید 

اگر نقص محصوالت باعث آسیب به شخص یا خسارت به اموال شود، تولیدکنندگان 

 ند.لیت جبران خسارت را بر عهده دارمسئو

اگر صدمه شخصی یا خسارت وارد شده به دلیل نقص محصول ناشی از تقصیر فروشندگان 

 ند.لیت جبران خسارت را بر عهده دارباشد، فروشندگان مسئو

، فروشندگان کرداگر نتوان تولیدکننده یا تأمین کننده محصوالت معیوب را شناسایی 

 خواهند داشت.لیت جبران خسارت را بر عهده مسئو

نهفته  وارانتی عیوب

)بین طرفین حقوقی 

نه با مصرف قرارداد، 

 کنندگان(
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 1قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 اندکردهکه طرفین در قرارداد با آن توافق  مسئولیت متقابل محدوده

 قرارداداگر طرف . سته پیش بینی مناسب و اصل انصاف امشروط ب

نتواند شرایط  اونتواند تعهدات پیمانکاری را انجام دهد یا عملکرد 

کرده، قرارداد را برآورده کند، در نتیجه ضرر را به طرف مقابل وارد 

برابر است با خسارات ناشی از  در این صورت جبران خسارات که

نباید بیش از ضررهای  خسارتاست که  یبه شرطاین  .قضن

توسط طرف نقض کننده  تواندیمکه  یاحتمالی برای نقض قرارداد

 شد.، باشودهنگام انعقاد قرارداد پیش بینی 

 محدوده مسئولیت

داوری یا موافقتنامه های  رأیهرگونه قضاوت،  توانندمی طرفین 

اگر یک طرف . درآورندر حقوقی هستند، به اجرا میانجیگری را که دارای اث

چین  دادگاهامتناع ورزد، طرف مقابل ممکن است از  رأی از اجرای همان

درخواستی مبنی بر اجرا مطرح  یا توافق مربوطه رأیبرای اجرای حکم، 

 نماید.

 اگر در اثر عملکرد موارد ذیل باشد،اختالف شده،  موجب بروزاقدامی که 

 :ت دادگاههای چین قرار خواهد گرفتتحت صالحی

)فی مابین شرکتهای چینی  قراردادیسرمایه گزاری مشترک خارجی  .1

 با شرکتهای خارجی(

)فی مابین شرکتهای چینی با  شرکتی سرمایه گزاری مشترک خارجی .2

طریق مصالحه یا طرفین ممکن است اختالفات قراردادی را از 

مطابق  توانندیمطرفین یک قرارداد خارجی . کنندمیانجیگری حل 

ز توافق نامه داوری، برای داوری به یک هیئت داوری چینی یا برخی ا

 کنند.نهادهای داوری دیگر مراجعه 

توافق نامه داوری منعقد نکرده باشند یا توافقنامه داوری  ،طرفیناگر 

 د.واست را به دادگاه چین ارائه دهندادخ توانندیمآنها نامعتبر باشد، 

اگر حکم قانونی یا حکمی مؤثر از طرف دادگاه خارجی مستلزم 

 :توسط دادگاه چین باشد اجراو  شناسایی

را  اجراو  شناساییبه طور مستقیم درخواست  تواندیمطرف مربوطه 

 دهد.چین ارائه کشور به دادگاه بین المللی با صالحیت 

و اجرای  دادگاه صالح

 تصمیمات خارجی

                                                           
1 Dispute 
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 شرکتهای خارجی(

)فی مابین  و توسعه منابع طبیعیشرکتی اکتشاف  هایقرارداد .3

 شرکتهای چینی با شرکتهای خارجی(

م را صادر درخواست توسط طرف ذینفع یا دادگاه خارجی که این حک

 .گیردیم، صورت کرده

یا  رأیرا دریافت کرد، این  دادخواستپس از اینکه دادگاه درخواست یا 

منعقد شده یا به آن چین را مطابق معاهدات بین المللی که توسط دستور 

، یا مطابق با اصل متقابل، مانند آنچه در زیر توضیح داده شده، ملحق شده

 دهد:مورد بررسی قرار می

 قوانیننه با اصول اساسی  دستورکند که این حکم یا  تفسیراگر دادگاه 

آن را مطابقت ندارد، چین و نه حاکمیت، امنیت و منافع عمومی دولت 

را مورد شناسایی قرار که اثربخشی آن  گیردیمتصمیم  و کندیمنقض 

مقررات مربوط به  مطابق با اجرای آن در صورت لزوم اجرا، دستور دهد.

 شود.صادر میقانون چین 

 اگر چنین داوری یا حکمی مغایر با اصول اساسی چین یا حاکمیت دولت

و اجرای  شناساییامنیت یا منافع عمومی را نقض کند، دادگاه از یا ، باشد

 .کندیمخودداری  دستورحکم یا 

 دو به موجب مفاد معاهده بین المللی که بین تواندیمدادگاه خارجی 

اصل متقابل،  بر اساسد، یا نکشور تعهد شده یا به آن ملحق شده باش

 .کنندو اجرا  نمودهشناسایی واهد تا حکم را از دادگاه بخ
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  هُنگ کُنگ

 جمهوری خلق چین کشور دریای جنوبی و دلتای رود مروارید در غرب منطقه ویژه اداری و شهرکالن و ناحیه خودمختار کاین کشور ی

 این ناحیه زبان رسمی .را میان کشورهای جهان دارد جمعیت تراکم میلیون نفر جمعیت جزء بیشترین ۷شهر با داشتن است. این کالن

 ۱۸۴۲ از سال پیمان نانجینگ است. هنگ کنگ در دالر هنگ کنگ آن واحد پول. است انتونیزبان ک آن ایزبان منطقه و چینی و انگلیسی

توانست هنگ کنگ را در  امپراتوری ژاپن ،نبرد هنگ کنگ شد. البته در امپراتوری بریتانیا جزو مستعمرات هنگ کنگ بریتانیا با نام ۱۹۹۷ تا

پیوست. هنگ کنگ درحال حاضر از  جمهوری خلق چین و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به ۱۹۹۷تسخیر کند. در سال  ۱۹۴۱ سال

 .رودشمار میبه جهان و آسیا و تجاری بازارهای مالی ترینمهم

هنگ کنگ منطقه اداری ویژه چین است و دارای اختیارات اجرایی، قانونگذاری و قضایی از دولت ملی است. اعالمیه مشترک چین و 

ایی بود که عمدتاً انگلیس برای انتقال اقتصادی و اداری از طریق انتقال حاکمیت فراهم شد که نتیجه آن یک سیستم حکومتی به رهبری اجر

قانون اساسی هنگ « یک کشور، دو سیستم»است. تحت این شرایط، اصل از تاریخچه این منطقه به عنوان مستعمره انگلیس به ارث رسیده

جمهور چین رئیس دولت در است. رئیسبه تصویب رسیده ۱۹۹۰کنگ در سال کنگ قانون اساسی منطقه است. قانون اساسی هنگ

 .شوندسال برخی انتخاب و برخی منتصب می ۴نفر که به مدت  ۷۰کنگ متشکل از باشد. قوه مقننه هنگکنگ میهنگ

سیستم شود. شود و هنگ کنگ به عنوان یک صالحیت جداگانه در نظر گرفته میطور کلی در منطقه اعمال نمیقانون ملی چین به

های محلی ممکن است به یابد. دادگاهاست، ادامه میقضایی آن مبتنی بر قوانین عادی است و قوانین سنتی که در زمان بریتانیا تأسیس شده

 .است مراجعه کنندمواردی که در قوانین انگلیس و فقه خارج از کشور تعیین شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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کنند، اما هنگ کنگ روابط اقتصادی و فرهنگی جداگانه با کشورهای ره میدولت مرکزی و وزارت امور خارجه امور دیپلماتیک را ادا

های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، کمیته طور فعال در سازمان تجارت جهانی، مجمع همکاریاست. این منطقه بهخارجی را حفظ کرده

منطقه دفاتر تجاری را در چین و سایر کشورها حفظ  کند. دولت اینسازمان ملل متحد شرکت می مؤسساتالمللی المپیک و بسیاری از بین

 .استکرده

المللی داری است که از مالیات کم، مداخله حداقل دولت در بازار و یک بازار مالی بینهنگ کنگ دارای اقتصاد خدماتی مختلط سرمایه

میلیارد دالر است. اگرچه اقتصاد هنگ  ۳۷۳باً است. هنگ کنگ سی و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی تقریتأسیس شده

است، این قلمرو از نابرابری درآمد نسبتاً باالیی برخوردار است. در صدر شاخص آزادی اقتصادی بنیاد میراث قرار گرفته ۱۹۹۵کنگ از سال 

تریلیون دالر دارد. هنگ  ۴٫۳۰ل معاد اییهسرما ۲۰۱۸بورس اوراق بهادار هنگ کنگ هفتمین کشور بزرگ جهان است و از دسامبر سال 

کنگ دهمین شرکت بزرگ تجاری در زمینه صادرات و واردات است و کاالهای بیشتری را با ارزش نسبت به تولید ناخالص داخلی خود 

کنند. محصوالت چینی کند. بیش از نیمی از توان محموله آن شامل حمل و نقل کاالهایی است که از مسیر هنگ کنگ عبور میتجارت می

دهد. این کشور دارای زمین زراعی محدود و منابع طبیعی کمی است و بیشتر مواد غذایی و درصد از این ترافیک را تشکیل می ۴۰حدود 

 ۱٫۰شود. کشاورزی درصد مواد غذایی هنگ کنگ از جمله تقریباً تمام گوشت و برنج آن وارد می ۹۰کند. بیش از مواد اولیه خود را وارد می

 .های مختلف استدهد، و شامل انواع مواد غذایی با کیفیت و گلید ناخالص داخلی را تشکیل میدرصد از تول
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 2عرفی( - 1نظام حقوقی کامن ال)هنگ کنگ  

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 7توافق غیرکتبی ند.به صورت شفاهی منعقد شوو هم صورت کتبی ب هم توانندیمقراردادها  .شوندیمبه ندرت منعقد شفاهی در هنگ کنگ  یهاتوافق

ا هیچگونه تعهدی طبق قانون هنگ کنگ برای مذاکره در مورد قراردادها ب 

 د.حسن نیت وجود ندار در نظر داشتن

گمراه بوده،  دقیق و باید صحیح شودیمتوافق ارائه قبل از که  یاطالعات

 شد.کننده نبا

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
2 Hong Kong (common Law- customary law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

که صریحاً  ی استشامل بند بین المللیبیشتر قراردادهای تجاری 

 .دهدیمنسخ متعدد قرارداد را اجازه امضای 
 در نسخ مختلف امضاء شوند. توانندیمقراردادها 

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

 به طور یک بند قرارداد، یهانسخهدر صورت عدم اختالف بین 

متفاوت در یک  یهازبانشامل زبان اصلی از بین  تواندیممعمول 

ای که با زبان در صورت بروز اختالف در دادگاه، نسخه قرارداد باشد.

 غالب تعیین شده، مالک خواهد بود.

طرفین در انتخاب زبان قراردادهای خود آزاد هستند. با این حال، به طور 

 .شودیمیسی نوشته معمول، قراردادها در هنگ کنگ به زبان چینی یا انگل

اگر زبان واقع شود. توافق  موردزبان مورد استفاده باید توسط طرفین 

توسط یک طرف قابل درک نباشد، این قرارداد باید به نفع طرف مورد نظر 

 د.شو تفسیر

 2زبان قرارداد

 

  

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

طرفین الزم  برای باید در قرارداد درج شود تا شروط و بندها

 شوند.االجرا 

 درج مربوط به شروط و بندهای قرارداد اگر بعداً اصالحات

شود، چنین تغییراتی باید توسط هر دو طرف اعالم و توافق 

اصالحات یک موضوع  ،شود، مگر اینکه در قرارداد اصلی

 شده باشد. در قرارداد مشخص جانبه

کمکی را در قرارداد اصلی  استاندارد شروط و بندهای مایل باشند کهاگر طرفین 

 قرارداد در کناربگنجانند، ممکن است این کار را معموالً با یک سند جداگانه 

اصلی انجام دهند. اگر این حق در قرارداد اصلی محفوظ باشد، این تکنیک برای 

جانبی  شروط کنار در از طرف یکی از طرفین یک جانبه اتاجازه دادن اصالح

البته اگر چنین حقی در قرارداد اصلی مطرح شده  استاندارد طراحی شده است

 باشد.

 ،2هافرمنبرد 

 3بندها و شروط قرارداد

 قانونی خاصی وجود ندارد که در مورد قراردادهای تجاری بین اتتعهد گونههیچ 

 د.اعمال شو طرفین تجاری
 4تعهدات اساسی

 .اجرای قرارداد در هنگ کنگ است این یک عنصر مهم برای

در قرارداد عوضی موجود  که ادعااین  در عمل، پذیرفتن

 نباشد، دشوار است.

 .برخوردار استباالیی از اهمیت  قراردادبرای اطمینان از اجرای  عوضینمفهوم 

و از نظر اقتصادی قابل اندازه گیری  بودهچیزی با ارزش  عوضینکه  شودیمگفته 

 اندازه گیری باشند. قابل از نظر پولینیاز نیست عوضین با این حال، ست. ا

 5عوضین

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (forms battle ofها )فرمنبرد  مترجم:2

ذیرد، ترجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپ دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیداد دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرار

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
 شود.پرداخت می بهای آنگیرد و به عنوان عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration)عوض  5
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

هیچگونه قواعد خاصی برای تعیین قیمت وجود ندارد، فقط 

)یا از طریق فرمول  .کندیماینکه قابل تعیین باشد کفایت 

 ثابت یا از طریق نرخ بازار(

 شد.یا حداقل قابل تعیین با مشخص شدهقیمت باید طبق قانون هنگ کنگ 

جداول در  گردد.درج میدر مفاد قرارداد  آن معموالً با جزئیات ،تعیین قیمت

 قیمت وجود دارد. نحوه تعیینفضای بیشتری برای قرارداد،  ضمیمه و در پایان

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل
یک کاالی ضد مقررات انحصاری تا زمانی مجاز است که به عنوان  ،در هنگ کنگ 

 د.تلقی نشو رقابتی
 1شروط انحصاری

همراه باشد،  جبران خسارتبا یک بند  یتعهدچنین اگر  

 بند بر اساساین مگر اینکه  ،احتماالً قابل اجرا نخواهد بود

 شد.با خسارتواقعی  بروز پیش بینی وجه التزام و

بستگی به این دارد که آیا حمایت از منافع تجاری  غیر رقابتیاجرای مقررات 

 2تعهد عدم رقابت خیر.معقول است یا  و مدت حمایت از آن قانونی طرفین

به طور معمول موضوعی است که  انتخاب قانون حاکم

بیشترین ارتباط را با سیستم قانونی دارد که تجارت در آن 

 پذیرد.صورت می

 پذیردصورت میمعموالً وقتی تجارت در قلمرو هنگ کنگ 

 .شودیمقانون تجارت هنگ کنگ ترجیح داده 

 

 هستند.در انتخاب قانون حاکم آزاد  طرفین

 3قانون حاکم د.شو ذکرباید در قرارداد  منتخب حاکم قانون

 

  

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

یا نامعین آزاد  معین با مدت در انتخاب یک قرارداد توانندیمطرفین 

بندهایی هستند که  دارای معین، مدت ی بابرخی از قراردادها شند.با

 کنند.را تمدید  تا مدت اولیه قرارداد دهدیمبه طرفین امکان 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

اعالم فسخ قبلی  ی مبنی برقراردادها مکانیسممعمول است که در 

به طور معمول، قراردادها شامل یک  برای طرف مقابل ارسال نمایند.

پرونده توسط ا در نظر گرفتن شرایط دوره اعالمیه معقول هستند که ب

 .شودیمدادگاه ارزیابی 

 3اعالمیه قبلی فسخ

 
به خودی خود خاص برای خاتمه  شروط ، درجطبق قانون هنگ کنگ

 خواهد بود.معتبر  قرارداد
 4فسخ با دلیل

 

  

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 "مشتری آگاهی"د به طور کلی، این تعهد بر اساس اصل

)اصلی که به موجب آن مشتری باید احتیاط الزم را 

بعمل آورده، جنس را به مسئولیت خود انتخاب و 

 .شودیمتنظیم ( خریداری نماید

 مخصوصاً رفتار نمایند با حسن نیت  قراردادها درکه  رودیمانتظار  یناز طرف

 قراردادهایی از جمله بیمه و استخدامی.

تعهد به انجام با حسن 

 یتن

 

، مگر اینکه رضایت دهندینمتعهدات را  انتقال اجازهمعموالً قراردادهای بازرگانی 

 د.صریح کتبی از طرف مقابل حاصل شو

 د.در برخی از قراردادهای تجاری شو قصور موجبممکن است  مجریتغییر 

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

مورد استفاده قرار معموالً در هنگ کنگ  هارد شیپ بند

 گیرد.نمی

 توانیمشود، در اجرای قرارداد تغییر اساسی باعث بروز اقتصادی  اوضاع و احوالاگر 

درج نمود تا بتوانند مذاکرات مجددی در خصوص بعضی از  قرارداد ی درخاص شرط

 شروط از جمله قیمت گذاری انجام دهند.

 2هارد شیپ

از عدم ایفای تعهدی بر معافیت  باعث فورس ماژور 

طبق قانون هنگ  مفهوم غیر ممکن شدن قرارداد مبنای

 .گرددیمکنگ 

 است.فورس ماژور طبق قانون هنگ کنگ یک مفهوم شناخته شده 

 در نظر گرفت.آن  آثار خاص برای شرطالزم است یک 

در قبال انجام تعهدات  قراردادیک از طرفین  هر معذور بودناین بند برای اطمینان از 

که در خارج  یامنتظرهبا حوادث غیر  اجرای قرارداد برای وجود مانع در صورت ،خود

داخلی،  هاییناآرامبه عنوان مثال،  .شودیم تنظیم افتادهاز کنترل طرفین اتفاق 

 فورس ماژور

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

تعارف ایجاد شده برای جهت تحمل پذیر شدن فشار نام توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

به عنوان رویدادهای  توانندیمتروریسم، اقدامات صنعتی، اعتصاب و محاصره، همه 

 شوند..در نظر گرفته  ماژورفورس 

مهمترین قسمت  هانامهدر بعضی موارد، این ضمانت 

تخصیص  عثزیرا آنها با دهندیمقرارداد را تشکیل 

برخی بسته به  .شوندیمریسک بین طرفین سروکار 

ممکن است بر اثربخشی  ی، قوانین خاصخاصصنایع 

 د.تأثیر بگذار قراردادیکامل مقررات 

 د.باید در قرارداد مشخص شو عیوب پنهان مربوط به وارانتی

شرایط  نشان دادنبرای  اییهپابه عنوان  تواندیمیک قرارداد  یهانامهلیست ضمانت 

قرارداد ایجاد  انعقادفعلی و واقعی، که ممکن است برای طرفین مهم باشد، قبل از 

 شود.

 دنقض کننده قراردا از یمنجر به مطالبه خسارت قرارداد هانامهنقض این ضمانت 

 .شودیم

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

مربوط به مسئولیت قراردادی به طور کلی طبق قانون  هاییتمحدود

هنگ کنگ معتبر هستند. با این حال، مطابق با آیین نامه کنترل 

در خاصی  هاییتمحدودقوانین هنگ کنگ(،  7/1مقررات معافیت )بند 

 این زمینه وجود دارد:

 شود ایجاد صدمه شخصی یا مرگ تقصیری که باعث .1

 و کالهبرداری تقلب .2

 تدلیس .3

 محدوده مسئولیت

قرارداد تجاری، طرفین  بودن بسته به نوع تجارت و ماهیت محرمانه 

برای حل و  ، میانجیگری یا داوریدادگاهمعموالً ممکن است آزادانه از 

 کنند.استفاده  فصل اختالفات احتمالی

در به طور عادی همراه با قانون حاکم  مربوط به صالخیت محاکم شرط

قانون حاکم  باو صالحیت انتخاب شده معموالً  شودیم نظر گرفته

صالحیت انحصاری یا غیر انحصاری را  تواندیمین بند یکسان است. ا

 تعیین نماید.داوری  مرجعدادگاه، میانجیگری یا  برای

 :اجرای احکام خارجی در هنگ کنگ از دو طریق قابل دستیابی است

ام خارجی )اجرای از طریق فرآیند قانونی مقرر در دستورالعمل احک .1

 دادگاه صالح
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 Cap.319) (FJO)متقابل( دستورالعمل )آرای 

 1کامن القانون  بر اساس .2

اگر این داوری از کشوری باشد که هنگ کنگ با او توافقنامه اجرای 

 ت بهیک درخواس ارائهبا  تواندیم احکامیمتقابل را امضا کرده، چنین 

ثبت و اجرای طبق این فرآیند، برای د. اجرا شو FJO با دادگاه مطابق

 .حکم خارجی باید الزامات خاصی رعایت شود

از کشوری باشد که هنگ کنگ با آن توافقنامه اجرای  حکم صادرهاگر 

تحت حکم خارجی باید  آنمتقابل را امضا نکرده است، برای اجرای 

د تا دین بوجود آمده از طرف احکام در دادگاه آغاز شو یاتازهدادرسی 

حکم خارجی خود مبنای علت عمل  ،با این روشخارجی به اجرا درآید. 

 شد.خواهد 

 

  

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
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 اخیر در محاکم صالح به رسیدگی تغییرات .6
را به ارث برده است که  حقوقی انگلیس یهاآموزه، هنگ کنگ به طور سنتی در خصوص صالحیت محاکم بر اساس قانون کامن ال

 سرمایه گذاریداوری و میانجیگری ) گذاریقانون به دنبالاما  را ممنوع نموده است..قانونی توسط اشخاص ثالث  اقدامات سرمایه گذاری

شده میانجیگری اضافه  مقرراتجدید به  s.7A داوری ومقررات به  )ss.98E 98W (جدیدA 10، قسمت 2017شخص ثالث( )اصالحیه( الیحه 

شخص ثالث  سرمایه گذاری و میانجگری داوری شرارت درو  توهین مربوط به و جرائم مسئولیت مدنی کامن ال با اصالحیه جدید، قانون .است

تا سرمایه گذاری برای شخص سرمایه پذیر بر  شودیمداده این امکان  سرمایه گذار شخص ثالثبه  ،یعنی خالصه این تغییر. کندینمصدق 

 ، صورت پذیرد.داوریدر جریان تنها در صورت موفقیت اساس توافق سرمایه گذاری با هدف منافع مالی، 

 .استقانون جدید شامل آیین نامه عملی برای نظارت بر انطباق سرمایه گذاران 

به ویژه، این اصالحیه . باشدتأثیر داشته  تواندیمهستند به هم نزدیک  ظ ماهیتاحتماالً در صنایع مختلفی که از لحا یاین اصالحیه قانون

داوری، میانجیگری و اعمال طرفین  ، در جایی کهگذاردیمتأثیر  هستند تجاری متکی هاییهروعرفها و بر قراردادهای تجاری که به شدت به 

 .باشنداختالف انتخاب کرده و فصل روش حل  ترینیاصلداوری به عنوان  قواعددادرسی را تحت 
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 یرانا

کیلومتر مربع پهناوری، دومین  ۱۹۵٬۶۴۸٬۱کشور با  ینا واقع شده است. آسیای غربی در است که جمهوری اسالمی ایران نام رسمی

، از ترکمنستان ، از شمال شرق بادریای خزر ، از شمال باجمهوری آذربایجان و ارمنستان غرب بااست. ایران از شمال خاورمیانه کشور بزرگ

ای، جایگاه مرز است. این کشور خاورمیانههم ترکیه و عراق و در غرب با دریای عمان و خلیج فارس ، از جنوب باپاکستان و افغانستان شرق با

های استان است. جمعیت کل نفت خام در جنوب آن، مسیری حیاتی برای انتقال هرمز ی تنگه و دارد فارس خلیج یمنطقهاستراتژیکی در 

 های گوناگونفرهنگ و قومیت ای با. ایران، جامعهاست ترین شهر این کشوربزرگ ، پایتخت وتهران گذرد ومیلیون تن، می ۵٫۸۳از  ایران

 آذری ، همانند اقوام پرجمعیتهای دیگریقومیت آن است. در کنار آنان، زبانانفارسی دارد و گروه قومی و فرهنگی غالب این کشور، برآمده از

است و اکثریت مردم این کشور، پیروان ایران اعالم کرده دین رسمی را اسالم شیعه ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. وجود دارند کرد و

 .است فارسی این کشور نیز زبان رسمی. مین مذهب هستنده

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 ژرمنی(-نظام حقوقی اسالمی و رومی)جمهوری اسالمی ایران 

 1قواعد شکلی
 4شروط و تعهدات 3اصلی هایخصوصیت 2 توضیحات

. مثل اسکن و کپی یک قرارداد همانند اصل قرارداد دارای اعتبار است

اثبات وجود یک قرارداد قابل و برای  استاصل آنکه بگوییم کپی برابر 

تواند از طرفین درخواست نماید استناد است. ولی با این حال قاضی می

که اصل قرارداد را ارائه دهند. و اگر قاضی اصل قرارداد را درخواست کند 

درجه آن را از  تواندمیو شخص دارنده از ارائه آن صرفنظر نماید، قاضی 

 خارج کند.اعتبار 

، چت روم، اس ام قراردادهایی که با تبادل از طریق ایمیلان، در قوانین ایر

و  در صورت داشتن اصالت صورت بگیرند، هر نوع ابزار مجازییا اس 

 .باشندمیدارای اعتبار  یابیقابلیت رد

اصوأل در قوانین کشور ایران، تنظیم قراردادهای شفاهی به رسمیت 

ه برای قراردادهای شناخته شده است. و دارای همان اعتباری است ک

 در نظر گرفت. توانمیکتبی 

در انجام هر گونه معامالت و مراودات تجاری در عین حال که بصورت 

شفاهی و بدون هیچ گونه انجام مکاتبات هم از نظر قانون ایران 

مکتوب و به امضاء  تماماًکه  شودمیپذیرفته شده است ولی توصیه 

برسد تا در صورت بوجود آمدن طرفین قرارداد یا معامله مورد نظر 

 هرگونه اختالف براحتی بتوان آنرا با مدارک موجود ثابت نمود.

 5توافق غیرکتبی

 اندنشدهرداد، مادام که از جلسه خارج با وجود تنظیم قرا توانندمیطرفین 

 قرارداد را فسخ نمایند.

طرفی که علیرغم این مذاکرات بدون دلیل موجه موجب فسخ قرارداد 

 سن نیت و یا با فاش کردن اطالعات سری طرف مقابلو یا بدون ح شود

نعقاد قرارداد است که قبل از ادورانی مربوط به قراردادی ذاکرات پیشم

نظام حقوقی ایران به طور . شوندمیهای یکدیگر آشنا طرفین با دیدگاه

مرحله توجه نکرده است؛ اما بسیاری از مصادیق  این مشخص به

، الضرردر چارچوب عناوین  توانندمیقراردادی  مسئولیت پیش

تعهدات پیش 

 6قراردادی

                                                           
1 Formation 

2 Additional Remarks 

3 Main Characteristics 

4 Clauses and Obligations 

5 Non-written agreement 

6 Pre-contractual obligation 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /34

 

 4شروط و تعهدات 3اصلی هایخصوصیت 2 توضیحات

ضرر آن  بایستمیپس از اثبات موجب بروز خسارت به طرف مقابل شود، 

که البته وجود یک قرارداد محرمانگی در مذاکرات طرف را جبران نماید. 

از هر گونه احتمال سوء استفاده از اطالعات سری  تواندمیپیش قراردادی 

 ن جلوگیری نمود.طرفی

در صورت نداشتن قرارداد محرمانگی، برای دریافت خسارت در عملکرد 

نادرست طرف مقابل مستلزم اثبات عمل ناروا و خارج از حسن نیت طرف 

 .باشدمیمقابل 

 

 مورد بررسی قرار گیرند.استفاده از حق  تسبیب، تقصیر و سوء

 از آنجا که مبحث حسن نیت در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده

تعهد به ارائه است لذا در ایران نیز با توجه به همین مبحث طرفین م

از جمله که  باشندمی ، تعهد به حفظ اسرار تجاریدرست اطالعات

 .مهمترین این تعهدات هستند

هر یک از طرفین در مرحله پیش قراردادی موظفند با طرف مقابل 

دیدگاه که به طرف صادقانه داشته باشد. و با این  دقیق و ایمذاکره

 کنند قرارداد را تنظیم نمایند.مقابل ضرری وارد نمی

قراردادها معموأل حاوی بندهایی هستند که صریحأ اجازه داده شده است 

 تا بر اساس نسخ متعدد آن اجرایی شوند.

رونوشت یک قرارداد منعقد شده قابل پذیرش است و به طور کلی طبق 

قانون ایران به عنوان یک مدرک معتبر برای اثبات وجود یک قرارداد در 

شود. با این وجود جعل قرارداد )اینکه قرارداد واقعأ اجرایی نظر گرفته می

رار شده است به عنوان کپی قرارداد امضا شده( در دادگاه مورد بررسی ق

. و در این حالت ممکن است نیازمند به قرارداد اولیه باشد و اصل گیردمی

آن را درخواست نماید. به عنوان مثال، اگر یک طرف ادعا کند که طرفین 

و امضاء قرارداد اسکن شده توسط  اندننمودهدر چنین قراردادهایی ورود 

ه اصل یکی از طرفین جعل شده است، در این حالت ممکن است نیاز ب

قرارداد اولیه باشد تا بررسی شود آیا واقعأ چنین قراردادی به امضاء رسیده 

اینکه هر یک از طرفین بدالیل مختلف از جمله دور بودن فاصله آنها، 

مجبور هستند قرارداد را هر یک از طرفین بدون حضور دیگری امضاء 

بین الملل دور از نمایند از جمله مواردی است که در دنیای تجارت 

هن نیست. ولی در قوانین ایران از این موضع چیزی به میان نیامده ذ

نسبت به  توانندمیقانون مدنی طرفین  10است ولی با استنداد ماده 

 آن به هر شکلی که بتوان به راحتی اثبات نمود عمل نمایند.

این بدان معناست که هر یک از طرفین قرارداد، کپی جداگانه اما 

کپی امضا  هاینسخه. نمایندامضا  توانندمییکسان از همان سند را 

آورند. و به طور کلی شده با هم یک توافق نامه الزام آور را به وجود می

و برای اثبات آن در نسخ مختلف معتبر خواهد بود.  شده قرارداد امضاء

 نحویبه شرح واقعه بوجود آمده را در قرارداد مکتوب نمایند  توانندمی

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 
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 4شروط و تعهدات 3اصلی هایخصوصیت 2 توضیحات

 .اندپذیرفتهرا موضوع که نشان دهد طرفین قرارداد  است یا خیر.

 رویه امضای قرارداد امری شهودی و مربوط به ادله اثباتی است.

در دو زبان  سهواًبرای جلوگیری از هر گونه اختالف در مفاهیمی که 

نوشتاری در قرارداد ممکن است پیش بیاید بهتر است زبان مرجع یعنی 

بهتر  زبانی که در صورت بروز اختالف بتوان مالک تصمیم گیری باشد

در یک بند جدا گانه ای به آن  صراحتاًو  شوددر قرارداد تعیین  است

 اشاره نمود.

تواند بین طرفین می، زبان در قراردادهای تجاری بطور آزادانه اصوالً

قرارداد توافق گردد. زبان رسمی این کشور فارسی بوده ولی طرفین 

و در صورت دو زبانه بودن  هر زبانی را در قرارداد لحاظ کنند. توانندمی

قرارداد بهتر است هر دو زبان در یک نسخه از قرارداد بصورت پاراگراف 

ظ شود تا هر دو طرف فارسی انگلیسی به ترتیب لحا مثالًبه پاراگراف 

 تأییدبتوانند با امضاء یک نسخه از قرارداد هر دو زبان نوشتاری را 

 نمایند.

کشور ایران معموالً ترجمه رسمی را مالک  هایدادگاهولی مسئولین و 

 .دهندمیقرار 

اگر در جلسات رسیدگی نیز یکی از طرفین به زبانی غیر از زبان فارسی 

ائه دهد، این امکان تنها با وجود مترجم صحبت نماید و یا الیحه ار

 قابل ترتیب اثر دادن خواهد بود.

 1زبان قرارداد

 

  

                                                           
1 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

در اکثر کشورهای دنیا در برخورد با چنین مواردی دارای فرایند تصمیمی گیری از 

 نمایندمی رأیهستند که طبق همان اقدام به تصمیم و صدور  ایشدهپیش تعیین 

 مانند:

 2. قاعده اولین اقدام1

 3. قاعده آخرین اقدام2

 4. قاعده حذفی3

با اتکا به تفسیر و  صرفاًچنین قواعدی وجود ندارد و بر اساس قوانین ایران ولی 

 عمل خواهد شد. رأینسبت به اتخاذ تشخیص قاضی یا داور 

نبرد فرمها جزو مفاهیمی است که در دنیای حقوق تجارت بین 

شناخته شده است ولی در نظام حقوقی ایران با این نام الملل 

این مفهوم یعنی طرفین بدلیل عدم وجود  شناخته شده نیست.

و فرمهای رد و بدل  هانامهبا اتکا به  صرفاً یک قرارداد جامع و 

که پس از انجام  نمایندمیشده بین یکدیگر اقدام به انجام معامله 

مله صورت ایا چند بخش از مع ککه ی شوندمیمعامله متوجه 

و اطالعات رد و بدل  هانامهقبلی یعنی گرفته بر خالف توافقات 

 بایستمی. که پس از رجوع به محاکم یا داوری باشدمیشده 

 ،5هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 قرارداد

                                                           
1 Content 

 )قاعده اولین اقدام( بدین مفهوم است که شروط شخصی که اولین فرم را فرستاده است بر قرارداد حاکم است. 2

 مطرح شده از هر طرف که باشد مالک نظر خواهد بود. )قاعده آخرین اقدام( بدین مفهوم است که آخرین شروط 3

در . در این شرایط، شودمیهنگامی که فرمها حاوی شروط متناقض هستند اعمال  "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده" 4

نمایند تا برسند به شروطی که با ماهیت قرارداد بیشترین میهر دو طرف را حذف متناقض شروط  دهقاعاین  ، بارد و بدل شده ها و اطالعاتفرماختالف بین وجود  صورت

 ارتباط را دارد.

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 5

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  مذاکرات زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

کراتی که بین آنها بوده است تقدیم قاضی یا داور شود تمامی مذا

 درست را اتخاذ نماید. رأیتا بتواند تصمیم و 

حقوقی مثل ایران پذیرفته شده  هاینظامبه طور کلی اصل لزوم قراردادها در همه 

اساس هیچیک از است و این اصل از آثار اصل حاکمیت اراده است. و بر این 

خودداری  اندگرفتهتوانند از اجرای تعهدات قراردادی که بر عهده طرفین نمی

 نمایند.

طرفین با توجه به متن قرارداد باید به وظایف خود عمل کنند. اگر شخصی نتواند 

تواند با ها عمل کند؛ شخص متضرر میبه متن قرارداد خود پایبند باشد و به آن

و با استناد به مدارک و اسناد موجود احقاق  یا داوری دستگاه قضایی به مراجعه

 .حق نماید

در کشور ایران هم  و معامالت قراردادهادر  مفهوم تعهدات اساسی

تعهدات بین  صرفاًاینکه دارای معانی مختلفی باشد.  تواندمی

طرفین بر خالف قوانین ایران نباشد جزو مهمترین اصول شناخته 

قصد و رضایت طرفین  که ایمعاملهولی بطور کلی هر شده است. 

باشد و حسن نیت در آن  1دارای مشروعیت را دارا باشد و نیز

 بین طرفین انجام شود. تواندمیلحاظ شده باشد 

 2تعهدات اساسی

و یا به صورت  خرید و فروش )فروش در برابر مبلغ مشخص(قرارداد یا به صورت 

 .پذیردمیصورت  کاال(معاوضه کاال با ) معاوضه

 عوضین در حقوق ایران تا جایی اهمیت دارد که:

 تواندمیاگر یکی از طرفین از انجام تعهد خود خودداری کند، طرف مقابل نیز  .1

 تعهد خود را انجام ندهد.

 انجام تعهد خود را مشروط به انجام تعهد طرف مقابل نماید. توانندمی. طرفین 2

با عدم انجام تعهد خود باعث نقض قرارداد شود، طرف دیگر . اگر یکی از طرفین 3

عوضین یکی از بخشهای اصلی هر قراردادی در قوانین ایران به 

 .آیدمیشمار 

عوض در این . شودمیه هر یک از دو موضوع معامله عوض گفته ب

 .مفهوم همان مورد معامله است

متقابل باشند  هایوعده تبادل اموال یا قراردادهای مبایست حاوی

که با توجه به تعهدات یا اعمال متقابل بر اساس توافق  ایوعدهیا 

به اینکه عوضین دارای ارزش  هادادگاهطرفین شکل گرفته باشد. 

 3عوضین

                                                           
 شریعت اسالم عمل مطابق قانون و 1

2 Essential obligations 
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration)عوض  3
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

ولی اینکه ثمن یا ارزش  کنندنمیاقتصادی باشند توجه زیادی  معامله را فسخ نماید و انجام ندهد. تواندمی

به فروش رسیده متناسب باشد بر  یا خدمات اموالمورد معامله با 

اساس اینکه خیار غبن توسط طرفین ساقط شده باشد یا خیر 

 تأثیرپذیر خواهد بود.

موعد پرداخت و سرسید از سوی بدهکار، تعهدی صورت نگیرد، ذینفع  از اگر

 تواند از زمان سررسید مستحق دریافت خسارت تأخیر شود.می

خودش قیمت قرارداد را تعیین کند و این موضوع بسته به شرایط  تواندنمیدادگاه 

یا بر اساس نظر کارشناس تعیین شود و یا در صورت ذکر در  بایستمیقرارداد، 

 قرارداد، آن را مالک اثر قرار بدهد.

توانند برای تعیین خسارت و یا مبلغ بدهی، از دادگاه درخواست طرفین نیز می

 تعیین کارشناس نمایند.

به عوض  2عین 1طبق قانون کشور ایران، بیع عبارتست از تملیک

معلوم. پس قیمت باید در قرارداد تعیین شود و یا عوض آن 

با  توانمیمشخص باشد؛ با این حال در برخی موارد قیمت کاال را 

تواند بر اخذ نظر کارشناس تعیین نمود. تعیین این قیمت، می

زمان پرداخت شده فرض نمود اساس قیمتی که معموالً در همان 

 و یا بر اساس قیمت آن کاال به نرخ روز آن را مشخص کرد.

قیمت ممکن است بر اساس نرخ مرسوم کشور و یا به موجب 

 کاالی معوض تعیین شود.

مشخص نشده باشد،  3درصورتیکه موعدی جهت پرداخت ثمن

حال بوده، مگر آنکه طرفین آن را  4شود که دینچنین فرض می

کنند. در هر حال در صورت سررسید موعد پرداخت، و یا  5لمعج

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                           
 مالک شدن 1

 اشیاء مادی، کاال 2

 ارزش، بها، قیمت 3

 بدهی، تعهد با انجام کاری 4

 دادن آن مشروط به رسیدن اجل معینی باشد.عهدی است که انجام  5
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بدهکار نسبت به  بایستمیین، با اعالم قبلی از سوی یکی از طرف

 تعهد خود اقدام نماید. 1ایفاء

به دقت ذکر شود تا  انحصارشود درخواست طرفین از جزئیات اعطای توصیه می

 رودمیاحتمال اراده و نیت طرفین از آن مشخص باشد. اگر عملکرد یکی از طرفین 

 ضد منافع این انحصار تلقی گردد بهتر است آن موارد با ذکر دقیق درج نمود.

استفاده و اعطای انحصاری بودن )از طرف فروشنده یا خریدار( 

 ران نباشد، مجاز است.عموماً در صورتی که خالف قوانین کشور ای
 2شروط انحصاری

هرگونه تبانی از  ،قانون تسهیل رقابت و منع انحصار ۴۴ماده  طبق در قانون ایران،

بین  ی(عملی، الکترونیی، شفاهی و یا باعم از کت) طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم

 .اشخاص، به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت باشد، ممنوع است

که  باشدمیکننده قرارداد عدم رقابت دربردارنده ماهیتی تضمین

وکار شما را از خطر سوء استفاده و ایجاد رقیب در  کسب تواندمی

 دارد.حوزه مشابه فعالیتی شما در امان نگاه می

باید حداقل قلمرو و  است "غیر رقابتی"مربوط به تعهد  ی کهبند

یا گروهی از افراد که مشمول چنین ممنوعیتی  هافعالیتمحدوده 

بایست نسبت به تعیین مدت هستند را تعیین کند. خصوصأ می

آن نیز به صراحت پرداخته  ، مکان جغرافیایی، موضوع تعهدزمان

 شود.

 3تعهد عدم رقابت

نزدیکترین ضابطه برای تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین امروزه 

در آن کشور  المللی قانون کشوری است که باید بخش مهم قرارداد را اجرا و

 .سکونت عادی دارد

در انتخاب قانون در توافقات بین المللی طبق قانون ایران، طرفین 

رارداد حاکم بر قرارداد که ممکن است برای کل یا بخشی از ق

قانون مدنی ایران درمورد  ۹۶۸ماده اعمال شود، آزاد هستند. 

تعهدات ناشی از  :داردمیقانون حاکم برتعهدات قراردادی مقرر 

 4قانون حاکم

                                                           
 انجام دادن، وفای به عهد کردن 1

2 Exclusivity clauses 

3 Noncompete obligation 

4 Governing law 

https://www.nicc.gov.ir/2016-10-31-15-11-26.html
https://www.nicc.gov.ir/2016-10-31-15-11-26.html
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع 

تابع قانون دیگری قرار داده  ضمناًیا  صریحاًخارجه بوده وآن را 

 .باشند

عوامل انتخاب قانون حاکم در صورت  ترینمهمبه طور معمول، 

محل  محل تنظیم عقد وعدم تعیین آن توسط طرفین شامل 

تابعیت طرفین،  عوامل دیگری همچون لیو ،اجرای تعهد است

محل تحویل کاال، محل پرداخت ثمن، محل  اقامتگاه طرفین،

در تصمیم  ، زبان قرارداد و محل داوریقراردادو قبول ایجاب 

 هستند. مؤثرگیری داوران و قضات 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

معموأل سکوت طرف مقابل به منزله قبول ضمنی نیست مگر آنکه خالف 

 آن اثبات شود.

قرارداد مربوط به در تعیین شروع و پایان قرارداد شفاف نگارش شود مگر 

خرید و فروش کاال باشد که در اینجا فقط مدت تحویل کاال موضوعیت 

 دارد.

 منعقد شود. با شرایط خاصقرارداد ممکن است برای مدت معین یا 

مدت قراردادمی تواند یک زمان مشخصی باشد بعالوه تمدیدهای 

 مجاز، افزایش حجم کار. تأخیرهایمجاز، 

مدت اعتبار قرارداد ممکن است در قرارداد تصریح شود یا تابعی از 

اگر در قرارداد، تمدید پیش بینی شرایط تعیین شده در قرارداد باشد. 

رفتار طرفین ید ضمنی قرارداد امکان پذیر است یعنی نشده باشد، تمد

 ممکن است باعث شود که یک قرارداد تمدید شده تلقی گردد.

مام موعد عقد، قرارداد به پایان رسیده و خاتمه پیدا علی االصول با ات

 کرده است.

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

در قرارداد ذکر نمود که صاحب حق فسخ ابتدا باید اخطار آنرا  توانمی 

موجبات فسخ رفع  به طرف دیگر بدهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر

 قرارداد را فسخ کند. تواندمینگردد، در آن صورت 

اگر حق فسخی در قرارداد برای یکی از طرفین به وجود آید، در  

ا فورأ به طرف مقابل بایست آن رصورت تمایل به فسخ قرارداد می

در  صراحتاًتجارت بین الملل و نه  اعالم نماید. امروزه در نگاه عرفی

اطالع  فسخ مستلزم ابالغ است و در صورتی که به طرف دیگر قانون،

اگر بدون عذر موجه از داده نشود، فسخ مورد نظر نافذ نخواهد بود. 

اعالم آن خودداری نماید چنین تلقی خواهد شد که از حق خود 

 صرفنظر کرده باشد.

 

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

صاحب حق فسخ مجاز نیست بخشی از قرارداد را فسخ و بخش دیگر را 

 صرف نظر نماید کالًتنفیذ نماید. در واقع یا تمام قرارداد را فسخ نماید یا 

 .مگر با توافق طرفین

باعث ایجاد تعهد نماید به نحوی که باید طرفین نسبت به  تواندمیفسخ  

 استرداد عوضین و تسویه حساب اقدام کنند.

طرفین قانونا دارای حق  حتماًبرای فسخ یکطرفه در قرارداد بایستی 

مبنای قانونی یا  تواندمیفسخ یا اختیار فسخ باشند. این حق فسخ 

بدون سبب )یا دلیل( باشد یا اینکه با  تواندمیقراردادی باشد. فسخ 

باید مدت  حتماًدلیل و بنا بر علت خاصی باشد. برای فسخ بدون دلیل 

طی مدت معینی یکی از طرفین حق فسخ دارد. و  مثالًشود که تعیین 

در قرارداد ذکر نمود که  توانمیبرای فسخ با دلیل اینگونه است که 

اگر یکی از طرفین از انجام تعهدات قراردادی امتناع نماید یا در صورت 

طرفین  بنابراین بروز حوادث و وقایع خاص قرارداد فسخ گردد.

ی که در قرارداد شرایط خاصی برای خاتمه آن در توانند در صورتمی

 نظر داشته باشند، این شرایط را دقیقاً در قرارداد مشخص کنند.

قانون کشور ایران، در بسیاری موارد حق  بغیر از موارد فوق، به موجب

به موجب برخی خیارات پیش بینی شده که آنها را  به طرفین فسخ

 توان به شرح ذیل نام برد:می

مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تأخیر ثمن، خیار رؤیت و  خیار

تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، 

 خیار تخلف شرط

 1فسخ

 

  

                                                           
1 Termination 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قانون مدنی ایران  219، 223توان به مواد در خصوص حسن نیت می

 مراجعه نمود.

قانون مدنی،  230در صورت عدم ایفای تعهد نیز با مراجعه به ماده 

 جبران خسارت وارده پیش بینی شده است.

نشده  بحثاز این اصطالح شاید به صراحت در قانون مدنی ایران 

باشد، منتها طبق قانون این کشور، اصل حسن نیت یک اصل جدا 

 محسوب شده است. ناپذیر از قرارداد

حسن نیت در قرارداد به معنای گفتار و رفتار صادقانه طرفین در  

مراحل پیش از انعقاد قرارداد تا پایان آن است و حتی در مرحله 

 گذار باشد. تأثیر تواندمیتفسیر قرارداد 

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

واگذاری را به مربوط به ساقط نمودن حق انتقال یا شروط  شودمیتوصیه 

 روشنی تعریف کنید.

این موضوع معموالً در قراردادهای مالی )مثالً قراردادهای اعتباری( و 

یا  های مرتبط با قراردادهای مربوط به امالک تجاریاجاره نامه

 .شودمی دیدهزیاد  پیمانکاری قراردادهای

در صورتی که قرارداد از نوع قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط 

مگر با  باشدنمیشخص دیگری برای طرف دیگر قرارداد عرفا قابل قبول 

 توافق قبلی، لذا در این حالت واگذاری قرارداد منتفی خواهد بود.

رضایت  کسبصل بر این است که تعهدات ناشی از قراردادها بدون ا

تواند قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی طرف مقابل

خویش را به شخص ثالث منتقل  عهدهاجرای تعهد استقرار یافته بر 

واگذاری یک قرارداد به عنوان یک کل یا تعهداتی که از این رو  نماید.

 به طور کلی نیاز به رضایت هر دو طرف دارد. ،شودمیناشی 

این تغییر  بهتر استت به این موضوع، در صورت سکوت قرارداد نسب

 .را قبل از اجرا به اطالع و توافق طرف مقابل رساند یا کنترل

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

به عنوان یک قاعده  صریحاًدر نظام حقوقی ایران، نظریه هاردشیپ  شرطی است که براساس آن، در »هاردشیپ در اصطالح حقوقی   2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسائی قرار نگرفته است؛ اما اصول، 

پذیرش نظریه هاردشیپ در نظام  تواندمیقواعد و مبانی وجود دارد که 

قاعده نفی عسر و حرج که  مخصوصاًحقوقی ایران را توجیه نماید. 

اصلی آن یعنی  هایحل در شناسایی نظریه هاردشیپ و راه تواندمی

 مؤثرسخ، به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها بسیار تعدیل و ف

 .باشد

صورتی که شرایط اولیه قرارداد که مبنای توافق طرفین بوده است، 

که تعادل قراردادی دچار اختالل گردد،  ایگونهدگرگون شود، به 

ل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده جهت تحم توانندمیطرفین 

 «.برای یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند

که تمامی شرایط قرارداد و همچنین  کندمیاصوالً هر شخصی سعی 

نفع و زیان احتمالی آن را در نظر بگیرد و سپس مبادرت به انعقاد 

ن است در طول ، باز ممکهابینیرغم تمامی پیش قرارداد نماید. علی

مدت اجرای قرارداد، اوضاع و احوال تغییر زیادی کند، به نحوی که 

از انعقاد  داشتمیاگر یکی از طرفین قرارداد از این وضعیت اطالع 

در صورت وقوع  تواندمی. بنابراین زیان دیده کردمیقرارداد خودداری 

وت حوادث غیر قابل پیش بینی، طرف مقابل را به مذاکره مجدد دع

 کند. در غیر این صورت حق مراجعه به دادگاه را دارد.

معتقدان به هاردشیپ و سایر نظریات مشابه مدعی هستند که در 

شرایط قرارداد متعادل  بایستمیصورت بوجود آمدن چنین وضعیتی 

گردد یا اینکه زیان دیده بتواند قرارداد را فسخ کند. با این حال این 

استفاده وءقرارداد تنظیم شود که منجر به سدر  ایگونهشرط باید به 

 طرفین نشود.

 شرایط تحقق هاردشیپ شامل موارد زیر است:

 دگرگونی اساسی در اوضاع و احوال و تعهدات طرفین:. 1

از مهمترین شرایط الزم جهت بازبینی قرارداد، دگرگونی اساسی در 

. اوضاع و باشدمیاوضاع و احوال و وضعیت تعهدات طرفین قرارداد 

باشد که تعادل اقتصادی  ایگونهاحوال پس از وقوع حادثه باید به 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قرارداد به شدت بر هم خورده باشد و اجرای عقد برای یکی از 

 طرفین، با هزینه زیاد و غیرقابل تصور همراه باشد.

 غیرقابل پیش بینی بودن وقوع حادثه:. 2

اد غیرقابل پیش بینی حادثه به وجود آمده باید درزمان انعقاد قرارد 

 .گرددنمیمحقق « هاردشیپ»باشد، درغیر این صورت 

 غیرقابل کنترل بودن وقوع حادثه:. 3

حادثه بوجود آمده باید خارج از کنترل طرف زیان دیده باشد. در 

-توانسته حادثه را کنترل کند، نمیصورتی که طرف زیان دیده می

 تواند به هاردشیپ استناد کند.

 مسئولیت زیان دیده:عدم . 4

براساس این شرط طرف زیان دیده نباید مسئولیت خطر ناشی از 

 تواندنمیحادثه بوجود آمده را برعهده گرفته باشد، در غیر این صورت 

 به هاردشیپ استناد کند.

هاردشیپ ناظر بر دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر بر 

غیرممکن شـدن اجرای تعهد است. به عبارت دیگر تغییر اوضاع و احوال 

. یا ایـن که سازدمیدر قرارداد دو اثر دارد. یا اجرای قرارداد را غیرممکن 

. در حالت اول با فورس ماژور مواجه کندمیآن را دشوار و پرهزینه 

 دوم بـا وضعیت هاردشـیپ. حالت در ستیم وه

هدف از شرط هاردشیپ، تغییر تعهدات قراردادی است. درحالی که هدف 

پیش بینی شرط فورس ماژور معافیت از اجرای تعهد قراردادی است. به 

با پیش بینی هاردشیپ تعهدات قراردادی  خواهندمیعبارت دیگر طرفین 

. اما در وضعیت کنندغییر یا تعدیل خود را با توجه به شرایط جدید ت

 فورس ماژور معموالً طبق قانون ایرن مورد شناسایی واقع شده است.

که بینی  قوه قاهره یا فورس ماژور عبارت است از واقعه غیرقابل پیش

در بروز آن ندارند. مثل نیروهای طبیعی از قبیل  ایمداخلهطرفین 

ها یا بازارها سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ که موجب تعطیلی بانک

شود. بنابراین برای تحقق فورس ماژور وجود عناصری ضروری می

رخ دهد که دارای سه شرط خارجی بودن، غیر  ایحادثه اوالًاسـت. 

این حادثه  دومادن، غیر قابل اجتناب بودن باشد. قابل پیش بینی بو

مانعی در اجرای تعهد برای متعهد ایجاد کند و اجرای آن را غیر 

 .سازدممکن 

 فورس ماژور
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

فورس ماژور به این علت که امکان اجرای قرارداد وجود ندارد، طرفین 

 قصد معافیت از اجرای قرارداد را دارند.

اثری که برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن  ترینمهم

قـرارداد و انحالل آن است. اما با این حال در رویه بین المللی در 

ماژور، قرارداد در طـول دوران فورس ماژور یا صورت وقوع فورس 

. ولی در صورتی که فورس ماژور ماندمیمعلق  ایویژهمدت زمان 

دائمی باشد و یا پس ازمدت زمان تعیین شده ادامه پیدا کند، طرفین 

حق خاتمه قرارداد را خواهند داشت. اما در صورتی که قبل از اتمام 

 .گرددمیزمان تعیین شـده فـورس ماژور متوقـف شـود، قرارداد احیا 

موضوع وارانتی به صراحت در قرارداد درج گردد تا بدون  شودمیتوصیه 

 هیچ گونه ابهامی نسبت به اجرای آن در زمان الزم اقدام نمود.

به حکم قانون یا عرف قراردادی بر توافق  بایستمیوارانتی یا تضمین 

. وارانتی شودمیطرفین حاکم شود که از دسته تعهدات تبعی شمارده 

که در صورت هر  رودمییه قراردادی بشمار نوعی تضمین تعهدات اول

بر  بایستمیگونه ایراد و اشکال وارده به تعهدات یا کاالی وارده 

اساس ساز و کار تعیین شده در قرارداد نسبت به مرتفع نمودن آن 

 اقدام نمود.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 حل و فصل اختالفقواعد مرتبط با 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

دارای جزئیات بسیاری باشد و در این  تواندمیعنوان محدوده مسئولیت 

خصوص شایسته است که پیش بینی قبلی نسبت به این موارد مورد 

 دارای تنوع بسیار زیادی باشد. تواندمیبررسی قرار بگیرد زیرا 

مسئولیت یک طرف را افزایش داد، مانند حذف حق  توانمیهمچنین 

مطالبه اعالن فورس ماژور، یا موارد غیرقابل پیش بینی یا غیر مستقیم 

 خسارت.

از حقوقی طبیعی  تواننمیبر اساس یک قائده کلی، هیچ شخصی را 

خودش محروم نمود و هرگونه شرطی مبنی بر این موضوع کان لم 

ن ایران، نقض تعهدات قراردادی منجر یکن تلقی خواهد شد. طبق قانو

به جبران خسارت و ضررهایی که از قبل توسط طرفین در  شودمی

مسئولیت قراردادی  هایمحدودیتقرارداد پیش بینی شده است. 

 باشند.معتبر می

 محدوده مسئولیت

برای اجرای آرای محاکم قضایی خارج از کشور ایران )منظور دادگاه  

توان با مراجعه به ماده شرایط خاصی موجود است که میبوده، نه داوری( 

و در رابطه با هر  قانون اجرای احکام مدنی ایران از آن مطلع شد 169

، طرفین معموالً حق انتخاب عی مثل امور بازرگانی بین المللیموضو

 دادگاه یا مرجع داوری برای حل و فصل اختالف را خواهند داشت.

ر صورت تعیین مرجع داوری برای رسیدگی، طبق قانون اکثر کشورها د

 دادگاه صالحیت رسیدگی ندارد و موضوع در صالحیت داوری خواهد بود.

بایست به شدت مرجع رسیدگی یا شخص در تعیین مرجع داوری می

داور را مورد ارزیابی قرارداد. همچنین نحوه نگارش شرط داوری از اهمیت 

 بسیار زیادی برخوردار است.

الی  454به مواد  توانمیوارد مرتبط با موضوع مهم داوری، در خصوص م

 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود. 501

در صورت تعیین مرجع داوری، دادگاه تنها مرجع رسیدگی کننده به 

اعتراض به رأی داوری بوده است و محاکم ایران، تنها حق دارند به 

توانند آزادانه نسبت به صالحیت بر اساس اصل صالحیت، طرفین می

طریق داوری توافق مرجع رسیدگی به اختالف احتمالی خود از 

نمایند. مگر در موارد خاصی از جمله: اصل ورشکستگی، اصل نکاح، 

 اصل طالق، اصل نسب.

خصوصأ در مورد قراردادهای تجاری، طرفین برای انتخاب رسیدگی از 

 طریق داوری و یا دادگاه آزاد هستند.

، به رسمیت شناختن و اجرای بین المللی آرای انون ایرانطبق ق

به  ون در نظر گرفتن ملیت یا مکان بر گزاری جلسه آن،داوری، بد

مدد کنوانسیون نیو یورک دارای اعتبار بوده و قابل شناسایی و اجرا 

 باشد.می

در صورت تعیین مرجع داوری برای رسیدگی، مزایای بسیاری را 

توان برای قرارداد لحاظ نمود از جمله: تعیین داور یا قاضی می

رسیدگی کننده به پرونده توسط خود طرفین قرارداد، سرعت باالی 

رسیدگی، هزینه پایین رسیدگی در مقایسه با محاکم، بهره مندی از 

 دادگاه صالح
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اقدام نمایند و حق  صورت شکلی نسبت به درخواست ابطال رأی داوری

ورود به ماهیت رأی داور را ندارند، مگر آنکه ماهیت رأی داور بر خالف 

در خصوص رشوه  مثالً) قوانین و نظم عمومی موجود در آن کشور باشد.

یا مشروبات الکلی که این موضوع به دلیل فاسد بودن مورد معامله غیر 

 قابل ترتیب اثر دادن است(

مان داوری در ایران، مرکز داوری اتاق بازرگانی در حال حاضر تنها ساز

ایران بوده و دارای قواعد شناخته شده از سوی مجلس شورای اسالمی 

 باشد.است و قواعد آن در نحوه رسیدگی به منزله قانون می

ایران علنی  هایدادگاه)رسیدگی در اصل محرمانگی در قرارداد 

باشد(، انعطاف رسیدگی، قطعی و الزم االجرا بودن آرای داوری، می

 فراسرزمینی آرای داوری. قابلیت اجرای بین المللی و
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 نکات مهم دیگر

قانون اصالح « 5»ماده « ح»در اجرای بند  که( بوده ACICتنها سازمان داوری موجود در کشور ایران، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران )

، به منظور حل و فصل اختالفات بازرگانی داخلی و 1373/  9/ 15موادی از قانون اصالح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران، مصوب 

. مرکز داوری در شهر تهران، در ستشده ا، تأسیس 1380/  11/  14، مصوب «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»خارجی، بر مبنای 

جهت سهولت دسترسی طرفین قرارداد در هر استان دفاتر تأسیس نموده که زیر  و است مستقر  محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

موردی بوده که با  یداور صورت به لکن است داشته وجود ایران حقوق در همواره داوری اسلوب نماید.نظر دبیرکل مرکز داوری فعالیت می

تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده است. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران 

ح ذیل نمونه استاندارد شرط داوری که بر اساس آخرین تحوالت نظام داوری کشور نیز به اتفاق جزئیات آن بررسی شده به شر .شده است

 باشد:می

تاق کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری ا

الجراء حل و فصل که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و الزم ا گرددمیایران ارجاع 

ان( عالوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد )خواهند( نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل ) داورگردد. 

 .شود و در هر حال الزم االجراء استاز قرارداد اصلی تلقی می
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 هندوستان

شود را شامل می شبه قاره هند از یاگستردهاست که بخش  آسیا در جنوب یکشور جمهوری هندوستان؛ با نام رسمی هندوستان یا هند

 بنگالدش و برمه ؛ و از شمال شرقی باتبت و نپال ،بوتان ،چین ؛ از شمال باپاکستان هند از شمال غربی باباشد. می دهلی نو و پایتخت آن

 .مرز آبی دارد اقیانوس هند ، و از جنوب نیز بادریای عمان ، از باختر باخلیج بنگال است. همچنین هند از خاور باهمسایه

زا به است که رطوبت و ابرهای بارانکه در شمال کشور قرار دارد باعث شده هیمالیا کوهرشته بیشتر سرزمین هند پست و هموار است و

است که این یار حاصلخیز است. این موضوع باعث شدهشمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بس

 .کشور بتواند جمعیّت بسیاری را در خود جای دهد

)مومبائی( با جمعیتی  بمبئی بندر .آیدشمار میبه چین پس از کشور پرجمعیت دنیا نفر است که دومین ۱٬۳۶۵٬۳۸۰٬۰۰۰جمعیت هند 

 ،بمبئی .با جمعیت باالی یک میلیون نفر داردترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ میلیون نفر، پرجمعیت ۱۴نزدیک به 

از شهرهای مهم این  کانپور و سورات ،تریواندروم ،بوپال ،پونا ،گوا ،پورجی ،میسور ،اگرا ،حیدرآباد ،بنگلور ،مدرس ،کلکته ،دهلی نو ،دهلی

 .هستند کشور پهناور

درصد طی چند  ۸رغم رکود اقتصادی جهانی با رشد اقتصادی متوسط باالتر از اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند به

است. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشور همسایه آن چین است. طبق سنجشی سال گذشته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده

را  مقام چهارم تریلیون دالر، در GDP( ۶۱۱/۳ (تولید ناخالص داخلی صورت گرفته، اقتصاد هند با داشتن برابری قدرت خرید که در مورد

پوند در سال است. مشکالت  ۳۶۵دالر آمریکا برابر با  ۷۲۰کنند و درآمد سرانه ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی میبا این وجود میلیوند. دار
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گذاری سرمایه هند با اقتصادی بزرگ و نیروی انسانی انبوه، یکی از بهترین و مطلوبترین مقصدها برای .زیربنایی نیز در هند ادامه دارد

 و داروسازی ،پوشاک مواد شیمیایی، ها از قبیل قطعات خودکار،و دیگر حوزه فناوری اطالعات شود. هند درمحسوب می مستقیم خارجی

 .توان باالیی دارد جواهرات

گذاری های خشک مربوط به سرمایهاز این سیاستاست. پیشگذاران جهانی بودههند همیشه یکی از منابع و استعدادها برای سرمایه

گذاری ، دولت با اصالح و تعدیل قوانین مربوطه، سرمایه۲۰۰۵شد. اما در مارس این کشور، مانع بزرگی در این زمینه محسوب میمستقیم 

بینانه که به در نتیجه یک سری اصالحات اقتصادی مثبت و خوش .را در تجارت و اقتصاد مجاز اعالم کرد ٪۱۰۰مستقیم خارجی تا حد 

اقیانوسیه -گذاری خارجی صورت گرفته، هند را به یکی از کشورهای پیشرو در منطقه آسیااقتصاد و سرمایهمنظور حذف نظارت دولت از 

 .است که با سرعت باال در حال رشد و پیشروی استتبدیل کرده
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
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 2عرفی( - 1نظام حقوقی کامن ال)هندوستان  

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 

مورد  وستانکه قراردادهای غیر مکتوب طبق قانون هند در حالی

شود داده می، ترجیح و دارای اعتبار هستند اندگرفتهشناسایی قرار 

 در مقایسه آناجرای قابلیت زیرا  شود تنظیمکه قراردادهای کتبی 

 است. ترآسان

کشور یک قرارداد غیر مکتوب )یعنی یک قرارداد شفاهی یا ضمنی( طبق قانون 

 مربوط به معتبر و قابل اجرا است، به شرط آنکه قصد طرفین از الزامات وستانهند

 (.اینگونه قراردادها به طور واضح مشهود باشد )معموالً از طریق کلمات یا رفتار

 حل وفصل اختالفاتبا این حال، برخی از قوانین )به عنوان مثال، قانون داوری و  

به طور  بر اساس موضوع آن جود دارد که( و1970، و قانون ثبت اختراعات، 1996

 .باشدیمبه صورت کتبی  مستلزم تنظم قرارداد خاص

 7توافق غیرکتبی

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
2 India (common Law- customary law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

منعقد  قراردادی که براساس هرگونه اظهار نادرست یا کالهبرداری

که قربانی چنین سوء  یطرف نفعبه ابطال آن  تواندیم شده باشد،

 ست گردد.یا کالهبرداری شده ا هابرداشت

 جزو الزامات نظمقرارداد  برای ورود به انعقادوجود حسن نیت 

در قانون  صراحتاًکه  و نه یک تعهد قانونی آیدیمبه حساب عمومی 

 بیان شده است. 1872(هندوستان )ماده یقراردادها

به وجود نخواهد  تعهدی هیچ قبل از انعقاد قرارداد طبق قانون کشور هندوستان،

 آمد.

 شامل موارد ذیل است:یک قرارداد  یهاشرطپیش با این وجود 

 نظر()اجماع  داشته باشنداتفاق نظر  یک چیز با شرایط مشترکدر  طرفین  .1

 شده باشد.، کالهبرداری یا اظهار غلط حاصل ننفوذ ناروارضایت طرفین با  .2

 کنند.را فاش در قرارداد رضایت طرف مقابل  مرتبط باباید کلیه اطالعات  طرفین

تعهدات پیش 

 1قراردادی

یک قرارداد باید توسط نمایندگان مجاز هر یک از طرفین امضا شود 

 شخصوکالت به از طریق و چنین مجوزی از طریق هیئت مدیره یا 

 ست.ا پذیرو امکان نماینده مجاز قابل دستیابی

نسخ متعددی از قرارداد  الزامی نیست که ، در انعقاد یک قراردادقانون هندطبق 

. با این حال، طرفهای متعاهد ممکن است بطور قراردادی برای امضاء ء شوندامضا

 داشته باشند.توافق  نسخ متعدد

، هر یک از امضاء شوند در آن درج شده است تا نسخ متعدد در قراردادهایی که

یکدیگر تشکیل با  هاآن تمامو  شوندیماصلی در نظر گرفته  نسخه به عنوان نسخ

 .ددهنیمنسخه واحد را  یک

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

قراردادها باید زبانی را برای استفاده در فرایند حل اختالف مشخص 

 نماید.از ابهام جلوگیری  کهکنند 

 تعیین و الزام نکرده است.را برای نوشتن قراردادها  یقانون هند هیچ زبان خاص

ی را زبان چه به طور متقابل تصمیم بگیرند که توانندیمبنابراین، طرفین قرارداد 

 در نظر بگیرند.قرارداد  بعنوان زبان

بیش از یک زبان در قرارداد مورد استفاده قرار نگیرد. هرگاه در  شودیمتوصیه 

زبانی که غالب  بایستاختالفی به وجود آید می صورت استفاده بیش از یک زبان،

 مشخص شود.است 

 3زبان قرارداد

 

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

در معامله فروش، طرفین از حق تثبیت شرایط قرارداد فروش 

نقص بند خاصی در صورت  ند. با این حالبهره مند شو توانندیم

یا هر  1930بیع بین المللی کاال مصوب ، مقررات قانون در قرارداد

 د.دیگری غالب خواهد بو یقابل اجرا قانون

تجاری است. بنابراین، کلیه بندهای  تبرای معامال ابزاری شروط و بندهای قرارداد،

د تا نشو واقع توافقمورد قرارداد  تنظیممربوط به چنین معامالتی باید در زمان 

 د.جلوگیری شو اختالفبعداً از بروز هرگونه 

 بین، مگر اینکه کندیمشرایط را فروشنده تعیین  معموالًمعامله فروش،  مورددر 

 د.خریدار و فروشنده به طور دیگری توافق شو

ارائه را برای معامله تجاری  شروط و بندهای قرارداد به طور خاص هاقانون قرارداد

اساس تا بر این  نمایدیمفراهم را  یاگسترده فضای موضوعاین ننموده است و 

 ملیاتی گردد.عقراردادها توسط طرفین 

 ،2هافرمنبرد 

 3بندها و شروط قرارداد

 

 
 از: است عبارت یک قرارداد معتبر الزامات

 طرفین متعاهد صالحیت و امکان معامله توسط .1

 طرفین آزادانهرضایت  .2

 باشدقانونی  ،توجه مورد قرارداد ماهیت موضوع و .3

 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  ( formsbattle ofها )فرمنبرد  مترجم: 2

یرد، ترجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذ دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیاد دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارد

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

به عنوان  قراردادها باطل و نامشروع نباشد.قانون  بر اساسموضوع قرارداد  .4

 .دادرسی هاییهرومثال، قراردادهایی برای محدود کردن تجارت یا 

مسئولیت،  ه، محدودخسارتیک قرارداد معموالً باید شامل بندهایی در رابطه با 

 باشد.خاتمه و محرمانه بودن اطالعات 

از دیدگاه قانون قرادادها، تناسب در عوضین مطرح نشده است و 

 توسط طرفین به توافق برسد. تواندیم

 قرارداد است. قرارداد بدون در نظر گرفتن دریک نیاز اساسی  عوض یا ثمن معامله

 :باطل است، مگر اینکه عوض آن

 باشد. و از باب محبت و دلسوزی شده باشد، ثبت شده باشد مکتوب .1

آن را انجام داده باشد یا از  که به طور داوطلبانه باشدوعده برای جبران کاری  .2

 نظر قانونی مجبور به ایفای آن شده باشد.

 که زمان آن فرا رسیده باشد. بدهی یک پرداخت مکتوب باشد برای یاوعده .3

 1عوضین

قراردادهای منعقد شده با هدف تثبیت قیمت به منظور جلوگیری 

 و بودههند مغایر  آنتی تراستاز رقابت ممکن است با قوانین 

 د.شوآن بطالن  موجب

 آید.به حساب میاساسی در قرارداد  موضوعیک  بعنوان تجاری، قیمت روابطدر 

 د.اگر قیمت مشخص نشده باشد، نحوه تعیین قیمت باید به روشنی مشخص شو

گذاری در قرارداد فروش کاالها، در صورت عدم وجود قیمت یا مکانیسم قیمت 

قیمت د. این شوفروشنده پرداخت می توسط خریدار بهمتناسب مناسب، قیمت 

 .شودیممناسب بر اساس شرایط هر معامله تعیین 

تجدید نظر در  نحوه تصمیم گیری در خصوصطرفین قرارداد آزاد هستند که 

 نمایند.و شرایط پرداخت را تعیین  کنند تنظیم قیمت را

قیمت: تعیین، بازنگری و 

شروط پرداخت و روش 

 تعدیل

سوء  منجر بهبودن  یاطمینان حاصل کنند که انحصارطرفین باید 

 دربه عنوان مثال سوء استفاده از موقعیت غالب . شودرقابت نمی
 2شروط انحصاری ست.مقررات انحصاری بودن طبق قانون هند مجاز ا

                                                           
 شود.پرداخت می آن گیرد و به عنوان بهایعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration)عوض  1

2 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

انتی قراردادهای ضد رقابتی، زیرا اینگونه قراردادها با قوانین 

 محسوب گردد.هند مغایر است و ممکن است باطل  تراست

قراردادی که شخص را از شرط یا  کندیمتصریح  یقانون قرارداد 

عالوه بر ست. قانونی باز دارد، باطل ا یا تجارت معاملهانجام حرفه، 

ی قانونی، یک حق اساسی یاین، آزادی عمل به هر تجارت و حرفه ا

بر این ست. است که توسط قانون اساسی هند تضمین شده ا

در قراردادهای تجاری غیرقانونی  رقابت عدم هاییتمحدوداساس، 

و  ماهیتنیست، اما اجرای آنها به تشخیص دادگاه است و به 

 د.حدود هر پرونده بستگی دار

 ست.یک قرارداد مجاز ا دوامدر طول  عدم رقابتتعهدات 

طبق قانون هند مجاز است، مشروط بر  آن پس از پایان دوره عدم رقابتتعهدات 

 شد.که کاربرد سرزمینی و تصرف چنین تعهدی معقول بااین

 1تعهد عدم رقابت .شناسدینمبه رسمیت را پس از استخدام  عدم رقابت قانون هند تعهدات

 نیقانورویه قانون حاکم بر یک قرارداد ممکن است متفاوت از 

در یک قرارداد  و شده تهیهباشد که برای مکانیسم حل اختالف 

به عنوان مثال، یک قرارداد حاکم بر قانون هند ست. متفاوت ا

برای ممکن است قوانین مرکز داوری بین المللی سنگاپور را 

 رسیدگی خود در نظر گرفته باشد.

 سهولت کنداینطور ایجاب می سیستم حقوقی، و پختگی یک بلوغ

در هنگام تعیین قانون حاکم بر قراردادی  عقد قرارداد درطرفین 

در اجرای آن یا جایی که محل  شودتنظیم می که با طرف هندی

 وجود داشته باشد. در نظر گرفته شده و ،استهند 

در صورت عدم د. طرفین یک قرارداد حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را دارن

که صالحیت قضایی  آن معموالً قانون حاکم را براساس هادادگاهوجود قانون حاکم، 

به عنوان مثال اگر طرفین  کنند.است، تعیین می قرارداددارای ارتباط نزدیکتر با 

که طبق  کنندمشخص می اینطور احتماالً این قرارداد را هادادگاهباشند،  هندی

 2قانون حاکم د.قانون هند اداره شو

 

                                                           
1 Noncompete obligation 

2 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 تنظیم شود: هاحالتتواند بدین می یک قرارداد 

 معین مدت -

 نامعین مدت -

پس از انقضاء مدت مذکور یا قبل از انقضاء  توانندیم، طرفین با مدت معیندر صورت عقد قرارداد 

در بدو  توانندیم هاآن، یاز طرفند. مدت، درباره شرایط و مدت زمان تمدید قرارداد تصمیم بگیرآن 

 برسند.توافق به امر با توافق برای تمدید ضمنی این مدت پس از انقضا 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

 سند.با یکدیگر به توافق بر و فسخ قرارداد در مورد مدت اعالن خاتمه تاطرفین آزاد هستند 

فوراً  اعالم یا اظهار کتبیقرارداد با  ،شرایطی را فراهم کند که در آن تواندیمیک قرارداد همچنین 

 د.فسخ شو

 جهتاخطار  برای و متعارف منطقی ، یک دورهفسخدر صورت عدم وجود دوره مشخص برای اعالم 

 .شودیمبر اساس حقایق و شرایط هر پرونده تعیین  این موضوع خاتمه الزم خواهد بود و

 .باشد فسخ بیهودهو ممکن است . است ، به معنای نقض قراردادقصور در ارسال اعالمیه قبلی

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

 ند.باید در قرارداد ذکر شو سبب و علترویدادهای تشکیل دهنده  ،قرارداددر  علتا برای فسخ ب

در قرارداد، یعنی زمینه فسخ، یک طرف ممکن است بخاطر  و سبب در صورت عدم وجود علت

بعالوه، ست. ا ، ضروری و حیاتیبسیار مهماین موضوع که  نماید.فسخ  ، قرارداد رانقض طرف مقابل

 قبلی مبنی بر فسخ ارسال نماید. ، اعالنطرف خاطیباید برای  متقاضی فسخطرف 

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 

 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /58

 

 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 مقرراتعمومی است و در  نظم وع مربوط بهمفهوم حسن نیت موض

ضروری است که برای اعتبار صحبتی از آن نشده است. قانونی هیچ گونه 

و  ، کالهبرداریاکراهو  ، اجباراضطراریک قرارداد، طرفین نباید براساس 

است  بر این بر این اساس، فرضشوند.  آنیا اظهار نادرست وارد  تدلیس

 کرده باشند.عمل  که طرفین هنگام اجرای قرارداد با حسن نیت

 ایفا نمایند. دطرفین باید با حسن نیت، تعهدات خود را طبق قراردا

محسوب یک تعهد قانونی  لیعمومی است ونظم این یک الزام در 

 شود.نمی

در صورت نقض این تعهد، طرف متخلف ممکن است در قبال خسارت 

 .مسئول باشد

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

 .شودیم مشخص قراردادیقرارداد براساس شرایط  واگذاری

، باید تعیین شده باشدیک قرارداد  واگذاری دراجازه  درصورتی که

یا  رضایت قبلی وجودمثالً موجود در آن عمل شود مطابق مقررات 

 اطالع رسانی.

به طور خاص ممنوع نیستند، قابل  واگذاری آنقراردادهایی که 

قرارداد توسط  اجرای در مواردی که ، مگرشوندیمواگذاری تلقی 

 باشد. یشخص یا نهاد خاص

 باشد.واگذاری قرارداد باید کتبی 

طبق قانون هند مجاز است و باید بطور مشخص  مجری قراردادتغییر 

هر در صورت عدم وجود این بند، باشد. در قرارداد پیش بینی شده 

ی نداشته لفتبا تغییر مدیریت طرف مقابل مخا تواندیم یک از طرفین

 باشند.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

در قرارداد  عملی غیرممکن اگر تصریح نموده، ها در هندقانون قرارداد 

 است.قرارداد باطل آن ، باشد خواسته شده

نیز  گرددغیرممکن یا غیرقانونی  یتاًنهاعالوه بر این، قراردادی که 

 .باطل است

، از بین رفتن مانند تغییر قانون عدم امکان اجرای قرارداد هایینهزم

موضوع قرارداد، عدم وقوع شرایط مربوط به قصد طرفین، و فوت یکی 

مورد شناسایی واقع به طور کلی طبق قانون هند از طرفین قرارداد، 

 شده است.

 1هارد شیپ

طرفی که برایش فورس ماژور بوجود آمده است متعهد به اطالع رسانی به 

 طرف مقابل است.

قانون هند است  بر اساسفورس ماژور یک مفهوم شناخته شده  

 (2غیر ممکن شدن تعهدات قراردادی)دکترین 

هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تأخیر  ن، طرفیماژورطبق بند فورس 

در اجرای قرارداد که به دلیل وقایع غیرقابل  عدم ایفای تعهدیا 

و فراتر از کنترل  هنبود هم که قابل پیش بینی افتادهاجتناب اتفاق 

، هادولت تمهیدات و قوانین این وقایع شامل ندارند.، بوده ینطرف

 وقایعشورش، اعتصاب، سرقت، جنگ، حمله تروریستی یا سایر 

 .باشدیم طبیعی

 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

تعارف ایجاد شده برای جهت تحمل پذیر شدن فشار نام توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
2 Doctrine of Frustration 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

طرفی که متأثر از این شرایط ، ماژوردر حین وقوع رویداد فورس 

مندرج در  و یا حق دارد عملکرد این قبیل تعهداتبوده، معذور است 

 کند.است متوقف  رویداد فورس ماژور قرارداد را که تحت تأثیر

در صورتی که وقایع فورس ماژور ادامه دار باشد و باعث توقف اجرای 

قرارداد فراتر از زمان تعیین شده شود، حق فسخ قرارداد برای طرف 

 مقابل بوجود خواهد آمد.

کاال شرایط ضمنی در مورد کیفیت و تناسب یا در مواردی که ضمانت 

حقیقی یا  در مورد اشخاص -هدف خاص از کاالهای مربوطه  یکبرای 

به طور اعمال آنها الزم است حتی اگر ، وجود داشته باشد -حقوقی

 سلب شده باشد. مشخص در قرارداد

، طرفین معموالً (در قراردادهای تجاری )غیر از قرارداد فروش محصوالت

برای  کاال)از جمله ضمانت ضمنی از فروش یا تناسب  هانامهکلیه ضمانت 

یک هدف خاص( را با توجه به خدمات و کاالهایی که در این رابطه ارائه 

 .نمایندیماز خود سلب ، شودیم

هیچ در خصوص فروش کاال مقرر نموده که  1930قانون مصوب سال 

رد کیفیت یا تناسب برای هر نوع کاالی ضمانت یا شرط ضمنی در مو

به جز در شرایط خاص  شودیمخاصی که تحت قرارداد فروش ارائه 

فروخته  بیان توصیفات آنمانند زمانی که کاالها با  وجود ندارد،

 .شوندیم

به این معنی است که کاالهایی  وتوصیفات توضیحاتبیان فروش با 

که فروشنده  باشداز همان شرایطی برخوردار  شودیمکه فروخته 

بوده  توضیح داده است یا همانطور که در کاتالوگ فروش ذکر شده

ی کاالی مذکور را با توجه به توضیحات کندیمخریدار موافقت باشد. و 

 نماید.، خریداری شده داده که توسط فروشنده

از روی  ی، هرگاه کاالی1930 کاال مصوببعالوه، طبق مقررات فروش 

 کاالآن اینست که فروخته شود، شرط ضمنی  از روی توصیف نمونه یا

 شد.مطابقت داشته با توصیف به عمل آمدهبا  بایستیم

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 با حل و فصل اختالفقواعد مرتبط 
شروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 تعهدات

 

طرفی که حق او که در صورت نقض قرارداد،  کندیممقرر  هاقانون قرارداد

جبران خسارت یا خسارت ناشی از آن را  تواندیم مورد تجاوز واقع شده

 نماید.مطالبه 

غیرمستقیم ناشی  که به صورت برای هرگونه ضرر و زیان توانندینمطرفین 

 کنند.جبران خسارت  تقاضای ،به وجود آمده از نقض قرارداد

مبلغی را در صورت نقض قرارداد ، طرف دعوی حق دارد وجه التزامدر مورد 

 که خسارت حتی اگرتخلف دریافت کند، ماز طرف تعیین شده است را  که

 باشد.ایجاد شده واقعی از آن موضوع 

 درج نمود.مسئولیت را  نمودن محرومیت یا محدود توانیمیک قرارداد در 

استثنائات یا محدودیتهای مسئولیت در موارد خاص مانند کالهبرداری، 

 نیست.آسیب شخصی یا مرگ قابل قبول 

محدوده 

 مسئولیت

، داوری سریعتر و انعطاف پذیر در دادگاه در مقایسه با فرایند حل اختالف 

و محل داوری را  مقر، رسیدگیتعداد داوران، زبان  توانندیمطرفین  است.

 .انتخاب کنند

 اند،جهت رسیدگی انتخاب شده که برای داوری تجاری بین المللی ییهاطرف

 درخواستممکن است  باشد همهند کشور داوری خارج از  مقرحتی اگر 

 تقاضا نمایند.هند  یهادادگاهاز  را موقت دستور

جع داوری یا مر توانندیم خود، احتمالی طرفین برای حل و فصل اختالفات

 دادگاه را انتخاب نمایند.

قابل اجرا است، که شرایط  یهند به شرط کشور یا حکم خارجى در دستور

 ، رعایت شده باشد.قانون آئین دادرسی مدنی 1908ماده مندرج در 

 نیز وجود دارد. دیگر حل اختالف، از جمله، میانجیگری و مصالحه یهاروش

قانون داوری و مصالحه  از 1996ماده  داوری خارجی طبق قسمت دوم آرای

 .باشدیم شناساییخارجی(، قابل اجرا و قطعی  آرای)اجرای 

 دادگاه صالح
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  ژاپن

دریای  از غرب ، ازروسیه است. ژاپن از شمال با اقیانوس آرام در شمال غربی واقع آسیای شرقی در ایکشوری جزیره ژاپن الجزایرمجمع

تولید  و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر جهان اقتصادی   های اصلیدارد. ژاپن یکی از قدرت مرز آبی جنوبی و مالی کره  ،چین با ژاپن

 ۱۲۶،۴۷۶،۰۰۰در حدود  جمعیتی ژاپن با .شوداداره می قانون اساسی ژاپن است که برمبنای پادشاهی ژاپن یک کشور . است ناخالص داخلی

های جهان میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت ۱۳است. توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر  یازدهمین کشور پرجمعیت جهان نفر

 .است

م را از این لحاظ داراست. این نیز رتبه دو آسیا بوده و در چین و آمریکا سومین قدرت اقتصادی دنیا پس از ۲۰۱۰کشور ژاپن در سال 

های دولت در بخش کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاری

ا شناخته های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیگذاری گسترده در فناوریصنعت و نیز سرمایه

 ٪۷٫۸با  کره جنوبی و ٪۱۳٫۱با  چین ،٪۲۲٫۷با  آمریکا دهد وای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل میاست. صادرات بخش عمدهشده

، اتومبیل، صنایع الکترونیک، حمل و نقل تجهیزات شامل ژاپن یعمدهترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصوالت صادراتی عمده

ترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، ماشین آالت الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته

شمار لکترونیکی، ماشین ابزار، فوالد و فلزات غیر آهنی، کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده بهتجهیزات ا

 نینتندو ،نیسان ،سونی ،هوندا ،میتسوبیشی ،تویوتا مچونه های تجاری معتبریالمللی با نامآید. این کشور دارای تعداد زیادی شرکت بینمی

 .است کانن و
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، همردیف ۲۰۰۶بینی شده برای سال درصد پیش ۲/۸، ژاپن با رشد اقتصادی ۲۰۰۶المللی پول در اواسط آوریل بنا به گزارش صندوق بین

سابقه طرح دولتی و بی، چین حال توسعه مانند ای حاصل صادرات به کشورهای درچنین نتیجه .کشورهای غربی و در مقام باال قرار دارد

 .گذاری بر روی آموزش و همچنین تعدیل نسبی ارزش دادن به سهام داران استقانونمندسازی، سطح باالی تحقیق و توسعه، سرمایه

 ۱۹۷۰، در دهه ٪۱۰طور میانگین به ۱۹۶۰است. رشد ژاپن در دهه تجربه کرده ۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰های ژاپن رشد اقتصادی باالیی را در دهه

است رشد داشت. رشد اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته ٪۴طور میانگین به ۱۹۸۰، و در دهه ٪۵طور متوسط به

های دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی در این دو دهه عمدتاً با شکست است. تالشبوده ٪۱٫۵طور میانگین به ۱۹۹۰که در دهه طوریبه

 .مواجه شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین است

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
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 2عرفی( - 1نظام حقوقی سیویل ال)ژاپن  

 3قواعد شکلی
شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

 

ملزم به ارائه اسناد  قرارداد اصلی طرفینبرای قراردادهای فرعی، 

شروط مربوط به قرارداد فرعی در آن درج شده که  هستندکتبی 

 باشد.

برای اینکه قراردادی اجرا شود، لزومی نیست که حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده 

ا ببسیاری از انواع قراردادهای بازرگانی  .با این حال، چند استثنا وجود دارد باشد.

 تنظیم شوند.کتبی  به صورت آن اجرای برای ایستبیم اجباراًتوصیه دولت 

در قالب قراردادهای ساخت و ساز  عملیاتبه عنوان مثال، سازندگان ملزم به اجرای 

طبق قانون مدنی ژاپن به صورت  ستیبای هانامهضمانت مکتوب هستند و همینطور 

 ند.شو تنظیم مکتوب

توافق 

 7غیرکتبی

پایان قبل از عقد قرارداد، مذاکره را  تواندیمبه طور کلی، یک طرف 

 یهاخسارتدر قبال  بنا به شرایط. با این وجود، یک طرف دهد

، داشته قبل از قراردادمذاکرات  طیدر  ناشی از سوء رفتاری که

 خواهد بود.خسارت  جبران مسئول

قرارداد با حسن نیت  تنظیمطبق قانون مدنی ژاپن، فرد موظف است حتی قبل از 

، معامالت امالک و مستغالت، سرمایه خاصکند. در برخی از معامالت )به طور  رفتار

 :مالی(، طرف موظف استفرانشایز یا گذاری 

 نماید. مذاکره با حسن نیت .1

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Japan (Civil Law- customary law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

 مهم مطلع نماید.واقعیت  گونه از هر را طرف مقابل .2

متفاوت خواهد  موضوعو شرایط هر  هایتواقعدامنه اطالعات اجباری قبلی بسته به 

 د.بو

و به طور کلی  قابل پذیرش استیک قرارداد منعقد شده رونوشت 

 یکطبق قانون ژاپن به عنوان یک مدرک معتبر برای اثبات وجود 

اینکه . با این وجود جعل قرارداد )شودیمقرارداد در نظر گرفته 

( در اجرایی شده است بعنوان کپی قرارداد امضاء شده واقعاًقرارداد 

 و در این حالت ممکن است گیردیممورد بررسی قرار  دادگاه

. به نیازمند به قرارداد اولیه باشد و اصل آن را درخواست نماید

عنوان مثال، اگر یک طرف ادعا کند که طرفین در چنین 

ط یکی اسکن شده توسقرارداد امضاء و  اندننمودهقراردادهایی ورود 

نیاز به اصل  ، در این حالت ممکن استجعل شده است از طرفین

چنین قراردادی به امضاء  واقعاًقرارداد اولیه باشد تا بررسی شود آیا 

 رسیده است یا خیر.

ارائه نکرده یک قرارداد  ویژگی مشخصی را برای نگارشقانون ژاپن به طور خاص 

و یک قرارداد توسط قانون ژاپن ممنوع نیست، نسخ جداگانه  . از این رو، امضایاست

 د.معتبر خواهد بو قرارداد امضاء شده در نسخ مختلف

از قرارداد توسط نمایندگان مجاز همه طرفین قرارداد  رونوشتمعموالً حداقل یک 

به جداگانه نیز مجاز است،  نسخ متعدد به طور. با این حال، امضای شودیمامضا 

امضای قرارداد امری  رویه. اندیرفتهپذشان دهد طرفین قرارداد را ن شرطی که

 است. شهودی و مربوط به ادله اثباتی

امضاء نسخ 

 1متعدد قرارداد

که  شودیماگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد توصیه 

و  اجراخصوصاً برای  .مشخص کنید زبان دیگری را که غالب است

 ات احتمالی.اختالف

از آنجا که یک اصطالح ممکن است به معنای یک چیز در یک 

 د.طرفین توافق شوممکن است زبان قرارداد به طور آزادانه بین 

باشد. در غیر این  و فهم زبان برگزیده باید توسط همه طرفین قرارداد قابل درک

موجب آن گردد قرارداد  صورت، طرفی که دانش کافی از زبان ندارد ممکن است

 نامعتبر تلقی شود.

 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

باشد،  متفاوتی در حوزه قضایی دیگر به معنای حوزه قضایی و

برای جلوگیری از ابهام و  تا حد امکان در قرارداد شودیمتوصیه 

 کنید.تعریف  تردید، آن اصطالح را به زبان اصلی

دادن قراردادها به مقامات  ارائهترجمه به زبان ژاپنی در صورت نیاز به ارسال یا 

ی ضروری است. قراردادهای مربوط به زبان خارجی که باید به دادگاههای ژاپنی دولت

 د.باش آن با ترجمه ژاپنی منضمدادرسی مدنی ژاپن  قانون آیینارائه شود، باید طبق 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

صورتی در مقابل خریدار قابل شروط و بندهای مربوط به فروشنده در 

 اجراست که خریدار آنها را بپذیرد. عکس این شرایط نیز صادق است.

و غیر  که برای مصرف کنندگان نامطلوبشروط و بندهای عمومی  

 د.باطل تلقی شو تواندیم است منصفانه

فروشنده و خریدار وجود داشته  شروط و بندهایاگر اختالف نظر بین 

. در چنین مواردی، شودینممعتبر تلقی  آن شروط یک ازباشد، هیچ 

تعیین  هادادگاهتجاری عمومی توسط  عرفالب براساس غشرایط 

 .شودیم

 ،2هافرمنبرد 

 3بندها و شروط قرارداد

 

 

 

 

هرگونه تعهدی را در قراردادها  توانندیمطرفین  اصل بر این است که

تعادل نامشامل مقررات  ی کها این حال، قراردادهایکنند. ب لحاظ

 مانند قراردادهایی که منجر به عدم تحمل یک طرف یا عدم فاحش

 نفوذطبق قانون ژاپن غیرقابل  تناسب نسبت به طرف مقابل شود

 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماندر اول بفرستد یا  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قرارداد حمل و نقل مربوط به  بندهای استاندارد، مانند بندهایبرخی از 

 شوند.یا قرارداد تأمین برق، الزم است توسط مراجع ذیربط تأیید 

ممکن است توسط هر یک از  مواردادعاهای مربوط به این هستند. 

شود )در صورت وجود مقررات  مطرحمقامات دولتی  حتی طرفها یا

 (.مربوط

موجب ایجاد و یا  گرددیم تصحیح یا ،شودیم باطلیا  یامادهچنین 

ممکن  شود. همچنینبه نفع طرف مقابل میمسئولیت یک طرف 

 یاگونهبه  گردد یا ، از طرف دادگاه اصالحشرایطاست بسته به 

 .متفاوت تفسیر شود

نیز در قرارداد درج کند را  بندهای غیر قابل نفوذیطرفی که چنین 

تراست باعث ایجا قانون ضد  توسط قوانینی مانندممکن است 

 برای آن شخص گردد. هایییتمحروم

مطرح  1کامن ال عوضین را همانند مفهومی که در قانون ژاپن مفهوم 

 .شناسدینمبه رسمیت یا هر مفهوم معادل آن را  است

ژاپن، انواع مختلفی از  و قانون تجارت کشور طبق قانون مدنی

 2عوضین

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنمیعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار  (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اجباری است که  بندهایقراردادها وجود دارد و هر نوع قرارداد دارای 

 شود.میآنها بخشیدن به اعتبار  موجب

با این حال، همانطور که در باال ذکر شد، این احتمال وجود دارد که 

از ، قرارداد شروط قرارداددر  و تعادل توازنرعایت در صورت عدم 

 اعتبار خارج شود.
یا قابل تعیین  مشخص، قیمت باید توسط طرفین قرارداد انعقادهنگام  

ارزش  با در نظر گرفتن ، به ویژهمنابع موجودباشد )با استناد به 

 پایهقراردادهای ( در ، در صورت وجوددر بازار عادالنه کاال یا خدمات

حتی اگر بر روی اصول توافق شده است(  صرفاًقراردادهایی که )

 .باشندیمنشده باشد هم معتبر  مشخصقیمت 

شروطی که درآمد مشخصی در قیمت )مانند  یا افزایش روش تعدیل

پیش  در قرارداد ( نیز ممکن است به طور معتبرآن محاسبه شده است

 باشد.بینی شده 

 د.نداری ارتباط مبلغ قرارداد هیچگونهانتقال مالکیت با پرداخت 

 د.قیمت ممکن است به ارز خارجی تعیین شو

، در قراردادهای االک یا تحویل اجراروز از  60 طیشرایط پرداخت باید 

، حتی اگر صورت پذیرد بین شرکتهای بزرگ و پیمانکاران فرعی

در غیر این شده باشد. توافق  ترییطوالنصریحاً در مورد مدت 

 .شوندینم تنظیمصورت، شرایط پرداخت به طور کلی 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 موضوع از، تحت عنوان قانون توزیع خاصژاپن قوانینی ندارد که به طور 

 حمایت کرده باشد.توزیع 

 وجود ندارد. انحصاردر نظر گرفتن مدت  مدت زمان خاصی برای 

 ست.مجاز ا انحصاری در قرارداد شروط و مقرراتطبق قوانین ژاپن، 

ضد تراست قانون  بر اساسبا این حال، در موارد محدود، ممکن است 

 .ط شوداعتبار ساق ازژاپن در 

 1شروط انحصاری

، طرف مقابل ممکن نقض کند یک طرف تعهد مربوط به خودش رااگر  

 مطالبه خسارت نماید.است علیه آن 

 است.ژاپن مجاز  کشور طبق قانون عدم رقابت درج شروط

مدت معقول باشد، چنین شرطی  محدود به یک عدم رقابتاگر مدت 

 ست.مجاز ا

 2تعهد عدم رقابت

محلی در مورد  امریشده که قوانین  بیانقانون  در صراحتاًاین موضوع 

 شد. اعمال خواهد استخدامیقراردادهای مصرف کننده و قراردادهای 

طرفین آزاد هستند که قانون حاکم خود را برای قراردادهای بین 

المللی انتخاب کنند، که ممکن است در کل یا بخشی از قرارداد اعمال 

 یهانامهقانون آیین  7طبق اصل مندرج در ماده  موضوع بر این د.شو

. اما بسته به موضوع یا نوع قرارداد، باشدیمقوانین  اجراییعمومی 

 تیاستثنائاند. سایر کنوانسیونها یا معاهدات ممکن است اعمال شو

یا مواردی که در کنوانسیون سازمان ملل  ن امری محلیمانند قوانی

نیز ین المللی کاال ارائه شده است، ب بیعمتحد درباره قراردادهای 

اگر طرفین قانون حاکم را  شود.وجود دارد که بر قرارداد اعمال می

ی خواهد بود که بیشترین انتخاب نکنند، قانون حاکم همان قانون محل

 گردد.ارتباط را با قرارداد دارد که از طرف محاکم تعیین می

 3قانون حاکم

 

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 بدین صورت اتفاق می افتد: قرارداد انعقاد

 د.زمان انقضای مدت اولیه یا مدت تجدید شده اجرا شورسیدن باید تا که -مدت معین .1

قرارداد را در هر زمان و بدون هیچ علتی فسخ کنند )به شرط  توانندیمهر یک از طرفین -نامعینمدت  .2

دادگاه در برخی موارد ممکن است فسخ را  اعالمیه فسخ که در ذیل از آن صحبت شده رعایت شود. البته آنکه

 (کند لغو

مدت قر ارداد و 

تجدید ضمنی 

 2مدت قرارداد

  

  

 درج شده باشد. بایستیمدر بندی از قرارداد  حتماًاگر قرار باشد اعالمیه فسخ قبلی داده شود 

نسبت به ارسال اعالم قبلی  بایستمیدر صورتیکه قرارداد کتبی موجود نباشد، متقاضی فسخ در هر صورت 

 مبنی بر فسخ برای طرف مقابل اقدام نماید.

فسخ وتاه باشد یا ک متعارفغیر  قبلی به صورت اخطاراعالم مدت  در صورتیکه تواندیمبا این حال، دادگاه 

 در نظر گرفتنمثال، با طور ب)را محدود کند  فسخیچنین  ،بدون اخطار قبلی منجر به بی عدالتی شود قرارداد

 متعارف(موجه و تعیین یک مهلت  دالیل

 3اعالمیه قبلی فسخ

باید  غیر متعهد(مقابل )طرف 

 برای طرف مقابل را اخطار قبلی

و تا زمان پیشنهاد  کند ارسال

مطلوب یا تا زمان تأخیر در ایفای 

 تعهد طرف مقابل منتظر بماند.

را که  ییهانقضباید دقیقاً  شرط قراردادی که ایجاد حق فسخ نموده، نمایدزمینه فسخ را فراهم  یاگر قرارداد

 گردد.مشخص در آن معتبر فسخ باشد  هایینهزم تواندیم

 ،در صورت نقض تواندیم متقاضی فسخخاصی برای فسخ در نظر گرفته نشده باشد،  هایینهزماگر در قرارداد 

 بهقبل  را از این تخلف ،نقض وقوع باید برای متقاضی فسخدر برخی موارد،  کند. با این حالفوراً قرارداد را فسخ 

 اصالح آن اقدام نماید.تا طرف متخلف نسبت به معقول منتظر بماند  یتخلف اعالم کند و باید برای مدتمطرف 

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 فاحش ی که به طوربا استناد به این خط مشی کلی، ممکن است شرط

 مبنی بر )به عنوان مثال، تعهد درج شده باشد در قرارداد متعارفغیر 

 د.توسط دادگاههای ژاپن باطل شو( و عدم تقاضا عدم درخواست

باید  ایفای تعهدو  یکه اعمال حقوق کندیمقانون مدنی ژاپن تصریح 

 صورت پذیرد.با حسن نیت 

جبران ممکن است در قبال  متخلف، از حق در صورت سوءاستفاده

سکوت حتی اگر قرارداد در مورد این موضوع  .خسارت مسئول باشد

 شد.با نموده

حسن تعهد به انجام با 

 نیت

 

 د.دار گیرنده آنواگذاری قرارداد نیاز به توافق بین واگذار کننده و 

نیز ضروری است،  یعالوه بر این، رضایت طرف مقابل برای واگذار

 شد.تصریح شده با به نحو دیگری مگر اینکه در قرارداد

 مدیریت و تغییر مجریهیچ ادعایی علیه تغییر  توانندیمین طرف

مقرر  به طور دیگری د، مگر اینکه در قراردادنطرف مقابل نداشته باش

 شد.شده با

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

را به صراحت  شودهاردشیپ می شرایطی که موجب وقوع شودیمتوصیه 

 در قرارداد مشخص کنید.

 شرایط را برای که مواردی خصوصطرفین برای تصمیم گیری در 

این امر به منظور ایجاد نماید آزاد هستند. مذاکره مجدد در قرارداد 

حوادث غیرقابل پیش بینی است که  اب مواجههاصالح قرارداد برای 

ی و در نتیجه بار بیش از حد زندبر هم میاساساً تعادل یک قرارداد را 

 2هارد شیپ

 )عسر و حرج(

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای جهت تحمل  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 کند.را بر یکی از طرفین تحمیل می

که اگر شرایطی که در  دکنیمبه طور کلی، چنین شرطی تصریح 

قرارداد را بیش از  اجرای و زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی بود

مذاکره  نسبت به توانیم، نمودسنگین  دیگر حد برای یک طرف

طرفین ملزم به ، زمان وقوع شرایط هارد شیپدر اقدام کرد.  مجدد

 در موفقیت. در صورت امتناع یا عدم ادامه ایفای تعهدات خود هستند

بتواند به طور متقاضی مذاکره مذاکرات، این احتمال وجود دارد که 

صحیح عملکرد تعهدات خود را تحت شرایط اصلی به حالت تعلیق 

 د.درآور

باز در قراردادها مشخص نشده باشد،  ماژوررویدادهای فورس  حتی اگر

هدات خود طبق اصول ممکن است یک طرف همچنان از انجام تعهم 

که بند  شودیم. با این حال، توصیه معذور گرددکلی قانون مدنی ژاپن 

 به صراحت درج شود.در قراردادها  مربوط به شرایط وقوع فورس ماژور

صراحت نسبت به شرایط فورس ماژور ژاپن به  کشور طبق قانون

 پرداخته نشده است.

 ماژور تلقی شود اگر:فورس به طور کلی، یک رویداد ممکن است 

 .قرارداد غیرممکن شود اجرایو باعث شود  بودهاجتناب ناپذیر  .1

 باشد. غیرقابل پیش بینی .2

 ل باشد.توسط طرفین غیر قابل کنتر .3

 وقایع طبیعیجنگ، زلزله و  ماژور بیشتر شاملوقایع اصلی فورس 

 ست.ا

 فورس ماژور

ممکن است در  (کننده طرف تولید کننده یا فروشنده )غیر از مصرف

 مربوط به مصرف کننده تحت قانون مسئولیت وارد بر قبال خسارت

 شد.ژاپن پاسخگو با ت در کشورمحصوال

وارانتی عیوب نهفته  د.وجود دار عیوب پنهانخاصی در رابطه با عدم انطباق و  ساز و کار

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 اختالفقواعد مرتبط با حل و فصل 

 اصلی هایخصوصیت توضیحات
شروط و 

 تعهدات

ی مسئولیت در صورت محدود نمودنطبق قانون مصرف کننده، بند 

 نامعتبر تلقی خواهد شد که:

 هاییتمسئولمصرف کنندگان را از کلیه از غیر  ،این بند .1

 نموده باشد.ناشی از قرارداد معاف 

ناشی از سوء رفتار  ،مصرف کننده از مسئولیت طرف غیر .2

 طرف مقابل باشد.فاحش  تقصیرناخواسته یا 

 وارده به طرف غیر مصرف کننده ممکن است در قبال خسارت

ژاپن پاسخگو  کاال، در کشورمصرف کننده تحت قانون مسئولیت 

 شد.با

خاصی معتبر است.  هاییتمحدودتحت شرایط خاص و با ی قرارداد وارانتیمحدودیت تعهدات 

در قراردادهای مربوط به  تقصیرناشی از خسارتهای ناخواسته یا جبران به عنوان مثال، مسئولیت 

 .حمل و نقل دریایی

 الزامات کلی محدودیت عبارتند از:

تعهد یا از هدف  یقرارداد این شود کهمسئولیت نباید منجر به مربوط به محدود نمودن بند .1

 نماید.ایجاد  را یا عدم تعادل قابل توجهی و شوددور  خود اصلی

معتبر نیستند. به عنوان مثال، در قراردادهای  کننده محدود شروط، موضوعاتدر برخی  .2

 باشد.میمصرف کننده، برخی از مقررات با هدف محدود کردن مسئولیت باطل 

ینی را جبران خسارت یا خسارت قابل پیش ب تواندیمدر صورت نقض قرارداد، طرف مقابل 

 نماید.درخواست 

محدوده 

 مسئولیت

حق  بوده به نحوی کهانعطاف دارای  جزو مواردی است که داوری 

به طور کلی شیوه . همچنین، این وجود دارد در آن انتخاب داوران

. داوری باشد از دادگاه نیز بسیار گرانتر تواندیماما  است.سریعتر 

 .آوردیمامکان محرمانه بودن جلسات را فراهم 

ژاپن  کشور در تنبیهی یهاخسارتداور در خصوص تصمیمات 

نظم  با که شودیمدر نظر گرفته اینطور قابل اجرا نیست، زیرا 

 عمومی مغایرت دارد.

ناشی از قرارداد آزاد  اختالفحل و فصل هرگونه  انتخاب و نحوه رسیدگی به برای طرفین

 تند.هس

 خواهد بود:در صورت برآورده شدن شرایط زیر، حکم دادگاه خارجی در ژاپن قابل اجرا 

 ،صالحیتمربوط به صالحیت این موضوع را حتی از دیدگاه مقررات  ،دادگاه خارجی ذیربط .1

 دارا باشد.آیین دادرسی مدنی یا پیمان بین المللی(  قانونطبق قوانین ژاپن )یعنی 

آن اخطارها در یا بدون دریافت  ه باشداخطار را دریافت کرد قانونیخدمات به درستی  خوانده .2

 شده باشد. حاضر جلسه

 نباشد.ژاپن  کشور در نظم عمومی و اخالف حسنهحکم و دادرسی برخالف  .3

 خارجی، تعهد متقابل برای اجرای رأی وجود داشته باشد. حکم دادگاه کشور محل صدوربا  .4

 دادگاه صالح
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 سنگاپور

شهر  پایتختی به الجزایر ماالییمجمع شهری در-دولت Republic of Singapore انگلیسی به جمهوری سنگاپور نام رسمی  سنگاپور

قرار  استوا سنگاپور در شمال خط .است جنوب شرقی آسیا ترین کشورکوچکواقع شده و  جزیره ماالیاشبه است. سنگاپور در جنوب سنگاپور

 .های سنگاپور هستندتنها همسایه اندونزی و مالزی .دارد. کشوری ثروتمند و مدرن است

است. این کشور که از تعدادی جزیره تشکیل شده،  بحرین و کشور تهران کیلومتر مربع کمی کوچکتر از شهر ۷۲۲سنگاپور با مساحت 

در سال کنونی در جهان است و از زمان استقالل  شهر مستقل-کشور ۳یکی از مراکز بزرگ داد و ستد کاال در جهان است. سنگاپور یکی از 

ترین کشورهای جهان تبدیل شده و امروزه یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست. سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی ، به یکی از پررونق۱۹۶۵

کشور فقیری است اما اقتصاد آن که متکی بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از 

اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز بزرگ پاالیش نفت در است. به نحوی که همناطق دنیا تبدیل کردهثروتمندترین م

 .آیدشمار میدنیا به

 است. سنگاپور در کناررا دارد. اقتصاد این کشور در اصل بر پایه بازرگانی دریایی شکل گرفته اقتصادهای بازار ترینسنگاپور یکی از موفق

رود اما این کشور توانست سه رقیب خود را از لحاظ درآمد سرانه پشت سر شمار میبه چهار ببر آسیا یکی از تایوان و هنگ کنگ ،کره جنوبی

ها به شدت درصد بود و باعث شد تا شیوه زندگی سنگاپوری ۶طور میانگین ساالنه به ۱۹۹۵تا  ۱۹۶۵سنگاپور از سال  رشد اقتصادی  .بگذارد

 .بهبود یابد

 ها است. برای نمونه این کشور سومین مرکزهای صنعتی و تجاری سرآمد است یا جزو بهترینسنگاپور در سطح جهانی در برخی بخش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 ییدکنندهتول ینتربزرگسومین مرکز پاالیش و تجارت نفت،  ای،دومین بازار قمارخانه جهان، مرکز اقتصادی ، سومینبازار تبادل ارز خارجی

 .است نو بهترین مرکز لجستیک جها کشتی تعمیر مراکز بزرگترین از یکی نفتی، تأسیسات

ترین بزرگ آن مشتمل بر بخش خدمات مالی، تولید صنعتی و پاالیش نفت است. اصلیاقتصاد این کشور متنوع است اما سه بخش 

از تولید ناخالص  ۲۷٪ها این بخش. است پزشکیزیست ، رایانه و محصوالتمدارهای مجتمع ،یهای نفتفراورده کاالهای صادراتی سنگاپور را

های الکترونیکی و ساخت تراشهجهان که در  قرص سیلیسیم از ۱۰٪سنگاپور  ۲۰۰۶اند. در سال تأمین کرده ۲۰۱۰داخلی سنگاپور را در 

 .دیگر ریزابزارها کاربرد دارد را تولید کرد

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
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 2(1نظام حقوقی کامن ال)سنگاپور 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

به عنوان یک نسخه قابل  تواندیمرونوشت امضاء شده یک توافق نامه 

اعتماد از قرارداد در نظر گرفته شود و ممکن است به عنوان اثبات )اما نه 

با این حال قاضی سنگاپور د. اثبات قطعی( قرارداد مورد استفاده قرار گیر

نسخه اصلی  ،آن سند در صورت بروز اختالف نظر در مورد اصالت تواندیم

 از قرارداد را درخواست نماید.

برای الزم االجرا شدن حتمأ  قرارداد الزم نیست، ابق قانون سنگاپورمط

که تمام  شودیماما اکیداً توصیه  به صورت کتبی تنظیم شده باشد.

 7توافق غیرکتبی تنظیم شوند. اثبات، به صورت کتبی سهولت در قراردادها به منظور

 است.مورد شناسایی قرار گرفته قانون سنگاپور مفهوم حسن نیت در  

با این حال، مفهوم حسن نیت به عنوان یک مفهوم حقوقی در 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
2 Singapore (Common law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

به طور . شودیماستفاده  به صورت محدودقراردادهای تجاری بسیار 

حسن نیت بین طرفهای  بر تعهد برای اثبات سنگاپور یهادادگاهکلی 

 باشند.مردد میتجاری در یک رابطه قراردادی بسیار 

اعتبار توافقات  که موجب هیئت مدیره مانند تصمیماتاسناد،  برخی برای

 یا خیر. دهدیمشود و این بستگی به این دارد که آیا اساسنامه اجازه می

امضاء نسخ امکان  هاشرکتاکثر  ،قانون اساسیبه موجب به طور کلی، 

 دارند.را  متعدد قراردادها

توافق نامه موضوع به  یبستگدر مورد قراردادهای تجاری این موضوع 

 دارد.

 

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

اگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد، الزم است که یکی از 

 ف.و اختال اجرارا که غالب است، مشخص کنید، خصوصاً برای  هاییزبان

از آنجا که یک اصطالح ممکن است به معنای یک چیز در یک حوزه 

توصیه ی، و دارای معنای متفاوتی در حوزه قضایی دیگر باشد، قضای

دقیق از کلمات و  تعریف نسبت به تا حد امکان در قرارداد شودیم

و ابهامات  و حتی برای جلوگیری از شک و تردید اصطالحات اقدام نمایید.

 ید.این اصطالح را به زبان اصلی خود بیان کن احتمالی،

آزادانه بین  تواندیم مبنی بر انتخاب زبان قرارداد در اصل، توافق

 تصمیم گیری شود. طرفین

انگلیسی  زبان امور بازرگانی استفاده ازو  برای قراردادهای تجاری

 2زبان قرارداد معمول و رایج است.

 

 

  

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

فروشنده و خریدار با یکدیگر مغایرت دارند، سندی  شروطکه  مواردیدر 

، با شدن را داشته استرد و بدل مکاتبه و  سابقه آخرین دارای که

 نسبت بهآیا  مشخص شوند کهتا  خواهند گرفتجزئیات مورد بررسی قرار 

حقوقی پیرامون این امر  قاعدهد یا خیر. چندین ناسناد قبلی برتری دار

 گرفته شده است. کامن الحقوق در  هافرمنبرد  وجود دارد که از مفهوم

 فی ما بین تعیینتوافق تجاری  طبقیک قرارداد  شروط و بندهای

 .شوندیم

فروشنده یا خریدار در  مربوط به استاندارد شروط و بندهایاگر 

، با یکدیگر به اشتراک گذاشته شده باشندقرارداد یا  مربوط یهافرم

 و مد نظر خواهند بود. شوندیمهمان شروط و بندها اعمال 

 ،2هافرمنبرد 

 بندها و شروط قرارداد

 

 
. آیدیمبحساب  فی مابینتوافق  در یک قرارداد موضوع مندرج تعهدات

 و هیچگونه تعهدات امری طبق قانون کشور سنگاپور وجود ندارد.
 3تعهدات اساسی

اجرای توافق را  توانندیمعوضی در معامله تعیین نشده باشد، طرفین  اگر

 بجای آن در نظر بگیرند.

 نافذ متعهددر یک قرارداد در برابر  تعهدبه عنوان یک قاعده کلی، 

 عوضی تعیین شده باشد.مگر اینکه  نیست،

)طبق قانون تعریف شده  دارای ارزش بودهچیزی است که  عوضین

و از جانب متعهد له  شودیمجانب متعهد درخواست است( که از 

 4عوضین

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهآن نوشته شده است برای فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی  دهدمی

 تواند دلیلی باشد در بوجودپردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Essential obligations 

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  4
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 برای انجام خدمات یا مبادله کاال. شودیمپرداخت 

است. هر دو طرف  امکان پذیربرای تعیین قیمت  کارشناس انتخاب

طرفین  همچنین کرده باشند.تعیین  کارشناس را قرارداد ممکن است

انتخاب  قیمت گذاری برای کارشناساز دادگاه بخواهند که یک  توانندیم

 نماید.

 د.خارجی تنظیم شو قیمت ممکن است به ارز

 دریا قابل تعیین باشد. اما  مشخصقیمت و شرایط پرداخت باید 

پایه )توافقاتی که اصول در آنها به توافق رسیده  یهانامهتوافق 

 .شوندینممشخص  هایمتق لزوماًمانند توافق نامه توزیع( است، 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

 د.وجود ندار قوانین مدت زمان اعطای انحصار طبقهیچ محدودیتی برای 

باید مراقب باشند که انحصاری بودن منجر به عمل  طرفینبا این حال، 

 د.نشو کشور سنگاپور ناقض قانون رقابت و ضد رقابتی

( طبق قانون اریا خرید نده)از طرف فروشی انحصار شروط اعطای

 ست.ا سنگاپور مجاز
 1انحصاریشروط 

باشند که این توافقنامه منجر به عمل ضد  توجه داشتهطرفین باید  

 د.شونسنگاپور  و مقرراتناقض قانون  و رقابتی

در این بخش فقط به قراردادهای تجاری و نه قراردادهای 

 .شودیمپرداخته  استخدامی )مثل قانون کارگر و کارفرما(

در طول اجرای قرارداد و پس از فسخ  درج شرط تعهد عدم رقابت

 ست.مجاز ا آن

 تعهد، ممکن است در صورت نقض شرط و بند قراردادیاین 

 به دنبال داشته باشد.را  مالیخسارات 

 2تعهد عدم رقابت

 

البته در خود آزاد هستند، قرارداد در انتخاب قانون حاکم بر  طرفین

خارج از قوانین خاص عمل  توانندینم قراردادهاانعقاد برخی 

 یا قانون مهاجرت(وانین استخدامی مثالً قنمایندو )

 3قانون حاکم

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 :گرددیمذیل انعقاد  یهاصورتقرارداد به 

تا زمان انقضاء مدت اولیه یا تا زمان انقضا مدت  که-معینمدت  .1

 د.تمدید آن معتبر خواهد بو

قرارداد را در هر  توانندیمهر یک از طرفین  که-نامعینمدت  .2

 کنندفسخ  دلیلیزمان و بدون هیچ 

 شودیممحسوب  تتجار حائز اهمیت در مدت قرارداد یک موضوع

 د.قانونی در این رابطه وجود ندار مقررههیچ ولی 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

عالرغم پیش بینی در قرارداد، ترتیبی در خصوص  اگر طرف نتواند 

 جبران ، ممکن است مسئولاعالمیه قبلی مبنی بر فسخ ارسال نماید

 گردد.خسارت ناشی از نقض قرارداد 

ولی  شودیممحسوب  تتجارقابل توجهی در موضوع  نیزاین مورد 

 د.قانونی در این رابطه وجود ندار مقررههیچ 
 3اعالمیه قبلی فسخ

باید دقیقاً  شرط ضمن العقدکند،  ایجاداگر قرارداد زمینه فسخ را 

، شناسایی شوندیمرا که دلیل معتبر برای فسخ محسوب  ییهانقض

 نماید.

 نیز در تجارت دارای اهمیت است. این موضوع

 استخدامیدر این بخش فقط به قراردادهای تجاری و نه قراردادهای 

 شده است.پرداخته 

 4فسخ با دلیل

 

 

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 .شناسدیمقانون سنگاپور مفهوم حسن نیت را به رسمیت 

با این حال، مفهوم حسن نیت به عنوان یک مفهوم حقوقی در 

گیرد. قرار میاستفاده  محدود موردبسیار به صورت قراردادهای تجاری 

تعهد حسن نسبت به اثبات تردید  باسنگاپور  یهادادگاهبه طور کلی، 

 .کنندیمنگاه نیت بین طرفهای تجاری در یک رابطه قراردادی 

 تعهد به انجام با حسن

 نیت

 

 آن کننده دریافتواگذاری قرارداد نیاز به توافق بین واگذار کننده و 

مگر اینکه  .همچنین به توافق طرف اصلی دیگر نیز احتیاج داردد. دار

 شد.مقرر شده با به نحو دیگری در قرارداد

، طرف ممکن است با شرطی در این خصوصدر صورت عدم وجود 

قراردادی  که در این حالت شروطتی نداشته باش مخالف مجریتغییر 

 د.معتبر هستن مجری مربوط به هاییتمحدودبرای تغییر 

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

 شرط مربوط به مفهومدر سنگاپور، از نظر مفهومی معموالً با همان  

 .شودیم ماژور شناخته و رفتار فورس

 هاردشیپشرایط برای برخورد ویژه با  یاجداگانهمعموالً هیچ شرط 

 د.وجود ندار

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 خیر.رعایت شده یا فورس ماژور دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط 

 فورس ماژورکه در مورد وقایع یا شرایطی که به عنوان  شودیمتوصیه 

 آن در یرتأثدر مورد اجرا و  مقرراتی کهو نیز  گرددیمدرج در قرارداد 

، نگارش دقیق نمایدیمشرایطی را توصیف قرارداد در هنگام وقوع چنین 

 آن شرایط در این بند رعایت گردد.

در  مجدد این بند همچنین ممکن است شرایطی را برای انعقاد یا مذاکره

 تعیین نماید.مورد قرارداد 

یک یا هر دو طرف را از انجام تعهدات خود طبق  ماژوریک بند فورس 

مشروط بر اینکه این رویداد غیرقابل پیش بینی  .کندیم معافقرارداد 

حق  معذور و معاف،معموالً طرف شد. با بوده و خارج از کنترل طرفین

دارد عملکرد همه یا بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد و 

 داشت.مسئولیت خسارت را بر عهده نخواهد 

 فورس ماژور

قانونی  مقررهتجاری است. هیچ  در روابط توافق مورد این یک موضوع 

 د.در این رابطه وجود ندار
وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

مسئولیت نقض قرارداد تجاری را محدود  توانیمطبق قانون سنگاپور 

 نمود.

بندهای محرومیت یا محدودیت در موارد خاص غیرقابل شروط و 

 هاییبآسمسئولیت  توانینماستفاده هستند. به عنوان مثال، 

 کرد.شخصی و مرگ را محدود 

 محدوده مسئولیت

 توسط طرفین داوری انعطاف پذیرتر خواهد بود، زیرا حق انتخاب داوران 

قضایی ممکن است سریعتر  یهاحوزهدر برخی از  سازد.فراهم می را

. با این وجود، باشد نیز ترگرانبسیار  تواندیم داوریبا این حال، شد. با

اصل زیرا داوری  شودیماغلب توسط طرفهای تجاری انتخاب  داوری

 آورد.محرمانگی را رعایت نموده و شرایط حفظ اسرار تجاری را فراهم می

درخواست و طلب خود را محدود نمایند تصمیم بگیرند  توانندیمطرفین 

داوری را  مقر و محلزبان و  توانندیم و همچنین در خصوص مدت آن

 ند.انتخاب کن

، در این روشاین است که  قانون کامن الو  این روشتفاوت اصلی بین 

در سنگاپور اجرا شود،  همسان حکم داخلی حکم خارجی ممکن است

 ت.بوده اسکه این یک حکم محلی  گویی

تقاضای رسیدگی جدید در دادگاه سنگاپور نیست. بنابراین، هیچ نیازی به 

لطفاً توجه داشته باشید که بین این دو روش اختالف، مزایا و معایب 

 د.وجود دار نیز دیگری

بین اختالفات خود مرجع  تعیین طرفین برای تصمیم گیری در مورد

 ند.دادگاه یا داوری آزاد هست

در اصل، حکم خارجی ممکن است در سنگاپور به رسمیت شناخته 

در سنگاپور اجرا  کامن القانون طبق  به موجب تعهد متقابلشود یا 

سنگاپور  کشور با این وجود، این حقیقت که آیا این حکم درد. شو

 د.، به عوامل مختلفی بستگی داریا خیر یا اجرا است شناساییقابل 

 ارجی از دادگاههای عالی برخی کشورهادر برخی موارد احکام خ

سنگاپور کشور در  برای آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند، بایستیم

 برسند. ثبتبه 

تحت قانون اجرای مجدد احکام مشترک المنافع )فصل  هایهرواین 

( و اجرای متقابل قانون احکام RECJA) اساسنامه سنگاپور 264

شده  قانونگذاری( )REFJA) اساسنامه سنگاپور 265خارجی )فصل 

 ست.ا

 دادگاه صالح
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  استرالیا

کیلومتر مربع وسعت، ششمین کشور پهناور  ۸۵۰٬۶۸۶٬۷است. این کشور با  نیمکره جنوبی کشوری در Australia  یانگلیس به استرالیا

 هزار نفر و زبان ملی کشور ۵۱۲و  میلیون ۲۵است. جمعیت استرالیا استقالل یافته بریتانیای کبیر از ۱۹۰۱جهان است. استرالیا در سال 

 .دارد است. بیشتر جمعیت استرالیا در حاشیه ساحل جنوبی تمرکزاست در قانون کشور برای آن رسمیتی در نظر گرفته نشده انگلیسی

این کشور دارای مرز خاکی با  .هستند تانزویل ، وآدالید ،پرت ،بریزبن ،ملبورن ،سیدنی است و شهرهای بزرگ آن کانبرا پایتخت استرالیا شهر

و از شمال چندین دریا و  اقیانوس هند ، از غرباقیانوس منجمد جنوبی ، از جنوباقیانوس آرام کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق،

استرالیا کشوری  .ترین قاره جهان استآید که کوچکشمار میبه اقیانوسیه است. استرالیا همچنین سرزمین اصلی قارهخلیج دربر گرفته

، اکونومیست به گزارش ۲۰۰۸در سال  ترین شهرهای جهانتوسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است. در میان قابل زندگی

این کشور معادن فراوانی . و گوشت است غالت محصوالت اصلی استرالیا نیشکر، پنبه،. ملبورن دوم، پرت چهارم، آدلید هفتم و سیدنی نهم بود

، این بانک جهانی هستند. بنا بر گزارش ایاالت متحده آمریکا در آسیا و نیز کره جنوبی و ژاپن ،چین دارد. شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر

برنامه توسعه سازمان  و نیز بر پایه گزارشت اسزدهم جهان قرار داشتهدر رده پان GDP یا تولید ناخالص داخلی از نظر ۲۰۰۵کشور در سال 

 .آیدسومین کشور توسعه یافته جهان به حساب می ۲۰۰۶در سال  شاخص توسعه انسانی ملل متحد، استرالیا از نظر
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طرف  بیطرف به دنبال ترغ کیمعمول است که  ،قرارداد اتمذاکر در

 تی، بر قابلالبته نه بیشتر، "ینفوذ" نیانعقاد قرارداد است. چن یبرا گرید

ممکن  هاموقعیتاز  یبرخدر . اما گذاردنمی یریقرارداد تأث یی شدناجرا

خود قرار  ریتحت تأث را شود و قرارداد یتلق ناروا است نفوذ بوجود آمده

که تحت  یرفتوسط طدهد و در نتیجه قراردادی که تعهد آور شده است 

نفوذ  بدلیلممکن است توسط دادگاه  ایقرار گرفته است لغو شود  ریتأث

نفوذ ناروا  ریکه قرارداد تحت تأث یکنار گذاشته شود. در موارد یرقانونیغ

 در آنقول الزام آور  کیکه حداقل  گرددمی لیتشک ییقرارداد جا

مشخص و کامل  یبه اندازه کاف دیقرارداد با نیوجود داشته باشد. ا

باشد. دو شرط  یی داشتهاجرا یتقابل قبل از ورود به دادگاهباشد تا 

و  الزم گیرندمیهایی که در قانون کامن ال شکل قرارداد یبرا دیگر

 است: ضروری

 عوض بوجود آمده از متعهد .1

 قصد ایجاد روابط حقوقی .2

گذار در  تأثیرموارد 

 قواعد شکلی

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایویدع با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
2 Australia (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

صدور حکم  یممکن است برا گرفته ریقرار گرفته باشد، طرف تحت تأث

 کنار گذاشتن قرارداد، به دادگاه مراجعه کند.

بر مبنای قواعد عمومی، قرارداد ممکن است بدلیل رفتار غیر منصفانه  

 کنار گذاشته شود مانند:

 یگرید طیشرا ای مشکالت یبرخاز قرارداد به دلیل  یطرفزمانی که  .1

عدم  قرارداد را دارد )از جملهکنار گذاشتن  قصد آسیب دیده است و

روان( که باعث  ایجسم  ی، سن و ناتوانیماری، بازیهر نوع ن ای توانایی مالی

 .ندیبب بیشده آن طرف در معامله به شدت آس

 طرفی از قرارداد قادر نباشد منافع خود را تشخیص دهد. .2

شخصی که علیه وی درخواست اصالح امور شده است بدلیل منافع  .3

 که ناشی از موقعیت برتر طرف مقابل بدست آمده است. ایناعادالنه

بطور کلی برداشت طرفین بر اینست که با توافق بعمل آمده در 

ولی این در حالی است که عواملی  اندنمودهتعهدات قراردادی ورود 

باعث ابطال قرارداد  ایعادالنهوجود دارد که ممکن است در اثر قواعد 

 شود:

 ادعا یا اشتباه .1

 اجبار مالی .2

 نفوذ ناروا .3

 رفتار غیر منصفانه .4

جزئی از شفاهی یا  به صورت کامل کتبی یایک قرارداد ممکن است  

طرفین به  همچنین ممکن است از رفتار .باشد یا شفاهیکتبی آن 

با  که قراردادی تنظیم شده است. استنباط شود صورت ضمنی چنین

 باشد.چنین برداشتی از قرارداد دارای استثنائاتی نیز میاین حال، 

 1توافق غیرکتبی

در  تواندیمطرفین  مسئولیت، بر اساس انواع مبانی تحت قانون استرالیا

وجود  اییهاولقرارداد نیز بروز نماید. در مواردیکه قرارداد  فقدانصورت 

به  یسئولیت قراردادهیچ م ،طبق قانون استرالیا در صورت عدم توافق

برای  نیز قرارداداز یش پ هایو بنابراین مسئولیت وجود نخواهد آمد

الزامات پیش از 

 2قرارداد

                                                           
1 Non-written agreement 

2 Pre-contractual obligations (Duties) 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 این موضوع داشته و یا قراردادی که بصورت ضمنی بوجود آمده است.

اصل ممنوعیت انکار، بعد از اقرار( که در قواعد استاپل )براساس اصل 

مسئولیت مدنی یا قوانین نگارش شده یا در دیگر موارد قانونی وجود دارد 

 قابل بررسی است.

 طرفین وجود نخواهد داشت.

 قراردادیقبل از توافق  و یا خالف واقع با این حال، اظهارات نادرست

 د.شو یک قرارداد الزام آور ابطالممکن است باعث 

 عموماً کپی( از یک قرارداد امضاء شده در صورت توافق طرفین ) ینوشترو 

، نسخه در صورت بروز اختالف که است اقدام آنبهترین مورد قبول است. 

 .توسط اشخاص حفظ شودشده امضا  ی واصل

توان در صورت اجازه صریح می استرالیا، مدنی کشور براساس قانون

 امضاء شوند. متعدد قرارداد یهانسخهطرفین در قرارداد، 

 هاینسخهامضاء 

 1متعدد قرارداد

 .شوندیم تنظیمبه زبان انگلیسی  ابتدادر استرالیا، قراردادها در 

است  آن راه حلشده باشد، بهترین  تنظیماگر قراردادی به زبان دیگری 

مبنی بر رضایت طرفین در خصوص قبول  قرارداد شامل یک بند اینکه 

قرارداد را و بندهای  همه طرفین شرایط قید شود که باشد و زبان منتخب

 .اندکردهبا آن موافقت و نموده درک 

یک که یک کلمه یا  باشداین  باید هرگاه یک قرارداد تفسیر شود، نتیجه

تعداد از آنجا که  باشد.یک معنی واحد  از آن قرارداد باید دارای بند

معنای واحدی دارای  وجود دارند که معدودی از کلمات انگلیسی

 آنترجمه  با مراجعه بهممکن است در صورت بروز اختالف، باشند، لذا می

 آید.بوجود  احتمالی سند، مشکالت

 

 

 

ود. بین طرفین توافق ش انهبه طور آزاد تواندیمدر اصل، زبان قرارداد 

الزم  مورد توافق طرفین اما در صورت بروز اختالف، ترجمه انگلیسی

 د.خواهد بو
 2زبان قرارداد

 

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

از لحاظ . شودیمآن مشخص  ماهیتبر اساس  ساز و کاری توافق و هر

است که اطمینان حاصل شود طرفهای متعاهد قبل از  شایستهتجاری 

بر تا از عدم قطعیت نموده باشند شرایط موافقت  آن انجام کسب و کار با

 بعمل آید.جلوگیری طرفین  یاستفادهشروط و بندهای مورد از  خواسته

حاوی شروط و فرم استاندارد یک معموالً اگر پیشنهادی با استفاده از 

لی طرف مقابل پذیرش شود و داده بندهای قراداد به طرف مقابل

فرم ارسالی اعالم نماید مورد، با فرم استاندارد متفاوت از  پیشنهاد را

پاسخ  . در واقع شروط و بندهایگرددیمشده تلقی د ایجاد نقراردا

 در صورتی. شودیمتلقی  پیشنهاد متقابلبه عنوان یک داده شده 

را  قرارداد اجرایطرفین که که یا  شودیمقرارداد منعقد شده تلقی 

ایجاد پیشنهاد متقابل، توافق یا اینکه در صورت  کرده باشندآغاز 

 د.طرفین حاصل گردیده باش

تعهدات  توانیم، تشکیل گردیده استشرایطی که قرارداد آخرین در 

به عنوان مثال، اگر یک را پیش بینی نمود. قراردادی قابل اجرا 

این  توانیمشود،  قراردادی واردتعهدات ی در اجرای پیشنهاد متقابل

 نمود.قابل اجرا تلقی  و پذیرفته شدهرا موارد 

 ،2هافرمنبرد 

 3قراردادبندها و شروط 

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهآن نوشته شده است برای فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی  دهدمی

 تواند دلیلی باشد در بوجودپردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 کنندگان کشور مصرف قوانین مربوط بهبسیاری از این مالحظات در 

مورد توجه قرار یا همان ارائه خدمات به مصرف کننده(  B2C) استرالیا

 ست.گرفته ا

 

طرفین داده  و اراده به قصد اییژهوتوجه در جایی که الزم است 

عرفی و قوانین  براساس تواندیمشروط ضمنی استاندارد د، شو

. به عنوان استنباط شود همینطور بر اساس رفتار و عملکرد طرفین

 :باشد موارد ذیل شامل تواندیماستاندارد  مثال شروط

 متناسب با قصد و هدف طرفین باشد.کاالی فروخته شده = 

 ند.منطقی ارائه شو و دقتبا  ارائه شده خدمات= 

 1تعهدات اساسی

به عنوان مثال،  ست.اشرایط خاص مشمول برخی  موضوع با این حال، این

 شد.ارزشمند با فی نفسه عوضین نیست که ینیاز

 یاتوافقنامه، عوض معاملهبدون در نظر گرفتن  توانندیمهنوز هم  طرفین

 اجرایی نمایند. بدون عوضرا 

 در خصوص عوض وجود دارد:همچنین، دو استثناء 

 انجام کار .1

 امکان انکار، پس از اقرار(اعمال قاعده استاپل )عدم  .2

 

الزام  یک اصل استرالیا، در اجرای توافق به عنوان کامن الیدر قانون 

 ست.ضروری ا عوضینآور، توجه به 

کافی تلقی  یک عوضموجود به عنوان  قراردادی اتتعهد اجرای

 د.، زیرا هیچ منفعتی اضافی را به همراه ندارشودینم
 2عوضین

بعنوان عوض در نظر قیمت قرارداد در قانون قراردادهای استرالیا  

یک  به ارزش پولی یا غیر پولی عوض معاملهمفهوم . شودیمگرفته 

 د.در قرارداد اشاره دار تعهد

است که  امکان پذیردر صورتی عوض معامله تجدید نظر در مورد 

در خودش پیش بینی نموده قرارداد بطور مناسب چنین تغییراتی را 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

                                                           
1 Essential obligations 

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

موضوع به وضوح  هاردشیپ ممکن استبند  در ، به عنوان مثالباشد

 بازنگری قیمت درج شده باشد.

بسته به عوامل مختلف، مقررات انحصاری بودن باید با دقت تدوین شود تا 

 د.از اجرای آنها اطمینان حاصل شو

کشور ( طبق قانون یداریا خر ندهاعطای حق انحصار )از طرف فروش

 ست.استرالیا مجاز ا
 1شروط انحصاری

فعلی  قوانینبندهای ناقص ممکن است در صورت عدم تدوین مطابق با  

این قوانین حتی ممکن است شامل توسط دادگاههای استرالیا رد شود )

 باشد.( هانامهاستخدامی و آئین  قوانین، رویه قضایی

قرارداد و  اجرایدر طول  مربوط به تعهد به عدم رقابت شروط

 2تعهد عدم رقابت است.مجاز  آنهمچنین پس از فسخ 

اصلی قرارداد انتخاب  یهاجنبهطرفین باید قانون حاکم را با توجه به 

ی تجار شرایط، انعطاف پذیری قانون و ازجمله: صالحیت قضایی کنند

 معامله.

 ترتیب اثر نیست:در شرایط زیر قابل  قانون حاکمشرط انتخاب 

 باشد. اولویت داشته قوانین و مقرات دیگری بر آنجائیکه  .1

 باشد.عمومی  نظمخالف  شرطجایی که این  .2

 حسن نیت باشد.فاقد  شدهقانونی انتخاب  کهدر جایی  .3

طبق توافق  خود راقرارداد طرفین ممکن است قانون حاکم بر 

 بند یک باید صریحاً به عنوان در این صورتانتخاب کنند،  مابینفی

 به آن اشاره شود.قرارداد  از

 3قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

باید مطابق با زمان قرارداد طرفین باید در نظر بگیرند که آیا تمدید 

یا در  ،خاصی به انجام برسدزمانبندی  در یا باشد اییهروالزامات خاص 

 قرارداد در نظر گرفته شود.تمدید  رضایت،صورت 

 

امکان تمدید  یا بدون با ییک قرارداد ممکن است برای مدت مشخص

 د.شو منعقد

 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

متعهد ممکن است  فسخ،اعمال قرارداد، قبل از  نحوه نگارشبسته به 

عدم فسخ قرارداد  ی برایعلت نشان دادن یا نواقصفرصتی برای اصالح 

نقض به عنوان  ضنقاتفاق نیافتد اگر ممکن است  داشته باشد. فسخ

مشخصی برای فسخ تعیین شده و علت  سبب و اساسی بیان شده باشد

 مراجعه نمایید( "فسخ با دلیل"باشد. )در زیر به قسمت 

حق  به وجود آمدنکه باعث  شرایطیر قرارداد باید فسخ د شرطیک 

روش خاتمه )مانند فرم اعالمیه و را توصیف نماید.  شودیمفسخ 

 کند.خاتمه را مشخص  ب و آثار بعد ازو عواقزمانبندی اعالمیه(، 

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

 :ممکن است در سه شرایط زیر اتفاق بیفتد دلیل فسخ با

 فسخ با توافق .1

 ه صورت صریح یا ضمنیب قراردادفسخ  .2

 در اثر غیر ممکن شدن اجرای قراردادخودکار  فسخ .3

 4فسخ با دلیل

 

 

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بسیاری از اصول اساسی قرارداد باعث تقویت حسن نیت در مذاکره و 

 د.شوعملکرد قرارداد می

برای عمل به حسن نیت در قوانین  و قابل اتکایی معتبرهیچ تعهد 

 د.استرالیا وجود ندار یقرارداد

اما طبق ، است به یکدیگر اعتماد و اطمینان طرفین، وظیفه متقابل

 ست.گفته دیوان عالی استرالیا، این امر از حسن نیت متفاوت ا

تعهد به انجام با حسن 

 2نیت

باید با دقت تدوین شود  ال و واگذاریانتقبسته به عوامل مختلف، مقررات 

 د.تا از اجرای آنها اطمینان حاصل شو

بین  تا شودیمسه جانبه انجام  به صورتبه طور معمول  تبدیل تعهد 

 به سرانجام برسد.موجود در یک توافقنامه و شخص ثالث  یهاطرف

 قصدباید با دقت تدوین شود تا اطمینان حاصل شود که  تبدیل تعهد

 به صورت قانونی تحت تأثیر این تبدیل تعهد قرار گرفته است. طرفین

 منتقلحقوق خود را طبق قرارداد  تواندیمدر حالی که یک طرف 

اگر یک  نیست.تعهدات خود  انتقال طور کلی قادر به ولی به، کند

، کند منتقلطرف بخواهد حقوق و تعهدات خود را طبق یک قرارداد 

انجام دهد به شخص ثالث  تعهدات خودتبدیل  بخواهدممکن است 

قانونی بخشی  اعتباربرای شده باشد. صریحاً از این کار منع  مگر اینکه

قرارداد، باید یک توافق سه  طبقحقوق و تعهدات طرفین  تبدیلدر 

 نیاز بهاین امر  بین طرفین قرارداد و شخص سوم منعقد شود.جانبه 

 دارد. طرفینرضایت کامل 

تغییر  واگذاری کار یا

 3مجری

به دلیل تغییر  کهصریحی از قرارداد است  در قالب یک بند هاردشیپ   4هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

2 Obligation to act in good faith 

3 Change of control or assignment clause 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  4

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

برای اطمینان از قابلیت اجرای این بند، شروط بسته به عوامل مختلف، 

 ند.تدوین شودر قرارداد باید به دقت  هاردشیپ مربوط به

 شرایط شروط قراردادی ناشی از تغییر شرایط محیطی خواهد بود.

قابل اجرا  تا بتواند بودهکامالً مشخص  شروط هاردشیپت الزم اس

باشد. در صورتیکه توافقی مبنی بر بازنگری بین طرفین حاصل نشود 

 بهتر است در این شرط نتایج مربوطه درج شده باشد.

 

به طور کلی برای تعلیق در مورد حقوق و تعهدات  ماژورفورس  شروط

که این شرایط رخ دهد مورد استفاده قرار در مواقعی  قراردادی طرفین

به صورت و  بودهغیرقابل پیش بینی  شرایط فورس ماژور گیرد.می

به عنوان مثال،  متعارف و منطقی توسط طرفین قابل کنترل نیست.

، اعتصاب بالیای طبیعی شامل ممکن است ماژوررویدادهای فورس 

باشد.  اغتشاشات، جنگ )اعالم شده یا اعالم نشده(، محاصره و جمعی

این قانون همچنین شامل محدودیت دولتی یا شبه دولتی، سلب 

عدم دسترسی یا تأخیر  ،تحریمدستور، مالکیت، ممنوعیت، مداخله، 

عدم توانایی یا ، ، تجهیزات یا حمل و نقلیا کاال در دسترسی به مواد

تأخیر در اخذ مجوزهای دولتی یا شبه دولتی، رضایت، مجوزها، 

 سوزی یا خشکسالی، سیل یا آتش زیر مجموعه آنامات یا مقدخالت 

 تواند باشد.نیز می

 فورس ماژور

در عمل، هر تعهد با توجه به ماهیت قراردادی آن توسط دادگاههای 

 گیرد.مورد ارزیابی قرار میاسترالیا به صورت جداگانه 

حق را برای این  تعهدات نقض صورتبه طور کلی در ها ضمانت نامه

داشته خسارت  یکدیگر مطالبهکه علیه آورد به وجود میطرفین 

طرفین  ی برایضمانت نامه به طور کلی حق شروطبا این حال،  باشند.

 .آوردینمقرارداد فراهم  به اجرایخنثی کردن یا خاتمه دادن  جهت

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 شروط نمودن مختلف، محدود شرایطبسته به 
باید با دقت تدوین شود تا اطمینان  ،مسئولیت

، معتبر بودهحاصل شود که آنها به اندازه کافی 
 تفسیر و اختالفقابل اجرا هستند و در معرض 

 گیرند.قرار نمی

آن  عواقب نقض یا غیر پولی و همچنینمتعاهد ممکن است از نظر ارزش پولی  طرفینمسئولیت 
 شود.به طور معتبر محدود  تعهدات

 1محدوده مسئولیت

استرالیا منوط به  در سازوکار اجرایی امکان 
استرالیا و  های موجود در کشورشرایط خاص رویه

اگرچه در  دارد. موضوع قضاوت شدهماهیت خاص 
خارجی استرالیا اجرای احکام  قوانینحال حاضر 
ممکن است شرایط  .داندینمرا مجاز  غیر پولی

بتواند محدودی وجود داشته باشد که یک طرف 
به موجب قانون اجرای حکم خارجی  در راستای

 کامن ال آن را اجرا نماید.
 نشانبه شما  بدویو  عالی یهادادگاهتمایز بین 

که کدام دادگاه استرالیا به دنبال اجرای  دهدیم
 است.حکم خارجی 

استرالیا ممکن است  یهادادگاهنوع  بسته به
 مربوطه اعمال شود. هایینههزرویه و  درتفاوت 

باید  شروطاین  در خصوص نحوه رسیدگی به اختالفات به هر نحو توافق نمایند. توانندیمطرفین 
باشد که در صورت بروز  هایییتصالحواضح باشد و به درستی بیانگر قصد طرفین در مورد قانون و 

 توانندیم، طرفین شروطاز طریق این ند. از آنها استفاده کن توانندیماختالف در نتیجه قراردادشان 
 کنند.تعیین  شودیمو تفسیر قرارداد اعمال  اجرارا که در مورد  یصالحیت یا قوانین خاص

 قابلیت اجرای رأی خارجی در استرالیا بستگی دارن به:
 .است رأی صادر شدهدر آن  که داوری خارجی مرجع صالحیت
 .است صادر شدهداوری در آن  رأی حوزه قضایی کهقوانین 
 .داوری صادر شده استرأیی که در مرجع نوع 

براساس آن مبلغ قابل پرداخت باشد( در  ی که)حکم ی مبنی بر انتقال وجه یا امور مالیاگر حکم
در صورت وجود پیمان متقابل بین دو کشور، ، صادر و قطعی شده باشددادگاه برخی از کشورها 

 یهادادگاهپذیرفته شده و  هاییتصالح این رأی قابلیت اجرایی در کشور استرالیا را خواهد داشت.
)مشترک المنافع( و مقررات  1991خارجی  هاییداورطبق قانون استرالیا، تحت قانون  عالی
 است.مقرر شده  1992خارجی  هاییداور

برخی از کشورها )محدود به انگلستان، کانادا،  یهادادگاهکه در  آرای خارجیاحکام مربوط به 
، ممکن است در رابطه با اجرای احکام در دادگاه استرالیا شوداجرا میسوئیس و جمهوری لهستان( 

 ند.شواجرا  نیز متقابالً

 دادگاه صالح

                                                           
1 Limitation of liability 
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 اخیر هاییهو رو قوانین .6

 قراردادهای ناعادالنه
)مشترک المنافع( و قانون رقابت و مصرف کننده باعث  2010اصالحات اخیر در قانون کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا 

قراردادهای ناعادالنه معموالً در مورد  رژیم. گسترش یابد رژیم ناعادالنه قراردادها، شامل قراردادهای تجاری کوچک کارکردشده است که 

کاهش عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین متعاهد  درجهتاین اصالحات . کارکرد داردقراردادهای استاندارد شروط ناعادالنه موجود در 

وط غیر منصفانه شر .کنندیمدر قراردادهای استاندارد جلوگیری  طرفین مرتبط با شروط غیر منصقانهاز خسارت مالی  و همینطوراست، 

 د.شودر اجرای اقدامات محدودیت  باعث ممکن است شامل مواردی باشد که باعث محدودیت یا جلوگیری از انجام تعهدات قراردادی یا
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 بلژیک

، در آلمان ، در شرق باهلند بلژیک در شمال با .است بروکسل هست که پایتخت آن اعضای اتحادیه اروپا کشوری در غرب اروپا و یکی از

از  زبانانرومی و هاژرمن مجاور است. خط جدایی فرهنگی دریای شمال و از شمال غربی با فرانسه ، در جنوب بالوکزامبورگ جنوب شرقی با

مناطق جنوبی  ٪۴۰در  فرانسوی شود وصحبت می (فالندری از مناطق بلژیک، زبان هلندی )گویش ٪۶۰در  .گذردهای کشور بلژیک میمیانه

زبان مردم بلژیک آلمانی ٪۱هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است. کمتر از  (بروکسل) شود و در منطقه پایتختصحبت می والونی مثل

 .کنندهستند و در شرق کشور زندگی می

ایاالت متحده به مجلسی که پس از جنگ جهانی دوم از یک  دموکراسی دارای وجهه ملی و اییپادشاهبلژیک کشوری پادشاهی است. 

مداران باالرتبه ای از سیاستاست. در حالی که سنا مجموعهیک اتحادیه تبدیل شد. سیستم دو پارلمانی از سنا و مجلس شورا تشکیل شده

ان زمگیری همهای باالتر از هجده سال در یک نظام رأیها و مناطق است، مجلس شورا نشانگر تمام بلژیکیمنتخب و نمایندگان انجمن

 .گیری را داراستباشد. بلژیک از معدود کشورهاییست که رأی دادن در آن اجباریست و به همین علت در جهان یکی از باالترین آمار رأیمی

طور جاری، اقتصاد بلژیک، عمدتاً بر پایه است. بهترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفتهبلژیک، با جمعیت متراکم، در قلب یکی از مهم

های دوگانه فالندری جلوه پویایی از خود بروز داده و بروکسل به عنوان مرکز چند نژادی و چند زبانه آن، و ست و طبیعتی با بخشخدمت ا

 .استو اقتصادی والونی که از لحاظ تولید ناخالص ملی یک چهارم عقب مانده اروپاستترین اعضای اتحادیه یکی از بلندمرتبه

های این اتحادیه برای یکپارچه سازی اقتصاد کشورهای گذار اتحادیه اروپا، از توسعه قدرت سازمانضای پایهبلژیک، به عنوان یکی از اع

، آن را ۲۰۰۲، بلژیک، یورو، تنها واحد پول اروپایی، را به عنوان واحد پول پذیرفت و در سال ۱۹۹۹نماید. در سال عضو شدیداً حمایت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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است. واردات عمده آن عبارتند از وابسته ارزش افزوده به بازرگانی خارجی به ویژه کاالهای یاًقوکرد. اقتصاد بلژیک،  فرانک بلژیک جایگزین

. صادرات عمده آن عبارتند از هاتولیدات غذایی، ماشین آالت، الماس خام، نفت خام و تولیدات نفتی، مواد شیمیایی، لباس و لوازم و بافتنی

، بلژیک و ۱۹۲۲اتومبیل، غذا و تولیدات غذایی، آهن و فوالد، الماس پرداخته، منسوجات، پالستیک، تولیدات نفتی و فلزات غیر آهنی. از سال 

بلژیک لوکزامبورگ  اند که تحت عنوان اتحادیه اقتصادیلوکزامبورگ دارای یک بازار تجاری مشترک با گمرک و واحد پول یکسان بوده

و اسپانیا.  ایاالت متحده آمریکا نماید. شرکای تجاری اصلی این اتحادیه عبارتند از آلمان، هلند، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایتالیا،فعالیت می

 .استقرار داشته ، در سازمان ملل، در رده نهمشاخص توسعه انسانی ، از نظر۲۰۰۵بلژیک در سال 

 2(1نظام حقوقی سیویل ال)بلژیک 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

قانون مدنی بلژیک( حاکی از آنست که حق  1341قرائن موجود )ماده 
تقدمی در مکتوب بودن توافقات تجاری فیمابین تجار وجود ندارد. در 

مگر در  کندمیمدارک و شواهد بین آنها کفایت  اصوالًروابط بین تجار 
 مواردی خاص که قانون تعیین تکلیف نموده است.

در قوانین بلژیک، قراردادها برای تعهد آور شدن نیاز نیست که بصورت  اصوالً
 مکتوب باشند.

 7توافق غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Belgium (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

-1382مطابق ماده  پیش از انعقاد قرارداد جبران خسارت مسئولیت
از ضمانت اجرایی ( مسئولیت مدنیقانون مدنی بلژیک )قانون  1383

 برخوردار است.
در  تواندمی جبران خسارت ، مسئولیتبسیاری از تعهداتدر میان 

 گردد:ظاهر  نیز یکی از شرایط زیر
 فسخ شده است.یا سوء رفتار ی که بر اثر سوء نیت مذاکرات  .1

 (1ارادهقدان دکترین فتقلب یا اجبار ) .2

 اطالعاتمحرمانگی نقض تعهدات   .3

مذاکره و منعقد گردند. )قواعد  بر اساس حسن نیت بایستمی قراردادها
 عمومی(

 ایمذاکرههر یک از طرفین در مرحله پیش قراردادی موظفند با طرف مقابل 
 صادقانه داشته باشد. دقیق و

اطالعات اساسی و هر یک از طرفین در مرحله پیش قراردادی موظفند هر 
 مرتبط با رضایتمندی طرف مقابل جهت ورود به معامله را فاش نمایند.

 منع شده است. 3)تقلب( و اجبار 2تدلیس

تعهدات پیش 
 4قراردادی

امضاء نسخ متعدد قرارداد جزو موضوعات شهودیست: یعنی اگر 
قراردادی در نسخ متعدد امضاء شود و پس از آن یکی از طرفین وجود 
قرارداد را منکر شود باعث ایجاد بحث و اختالف خواهد شد که آیا 

 این قرارداد توسط طرفین اصلی قرارداد منعقد شده است یا خیر؟ واقعاً

 دارای اعتبار است. اصوالًه در نسخ متعدد قرارداد امضاء شد
امضاء نسخ متعدد 

 5قرارداد

حال اگر دو نمونه زبان مختلف در قرارداد آمده باشد و بندی برای 
به  بایستمیتعیین تکلیف آنگونه موارد در قرارداد ذکر نشده باشد، 

 یقراردادبا توجه به تفسیر  هر دو زبان با دید برابر نگاه کرد. در واقع
 هر دو زبان را پذیرفت. بایستمی

بین طرفین قرارداد  تواندمیزبان در قراردادهای تجاری بطور آزادانه  اصوالً
متفاوتی در قرارداد وجود داشته باشد  هایزبانتوافق گردد. ولی در عمل اگر 

طرفین،  حتماً( نیاز است 6فنی و متن قرارداد هاینقشه)مانند تفاوت در زبان 
در قرارداد بابت تعیین نوع زبان آن موارد خاص نگارش نمایند که بندی را 

 نتیجه مطلوب از آن بدست آید.

 7زبان قرارداد

                                                           
زند ولی برای اقدام ببدون اراده از شخصی سر ممکن است (: این دکترین بر این عقیده است که بعضی از اعمال Doctrine of the lack of willاراده ) فقدانمترجم: دکترین 1

 کننده مسئولیت به همراه خواهد داشت.
2 Fraud 

3 Coercion 

4 Pre-contractual obligation 

5 Signature by counterparts 

 این مثال توسط مترجم آورده شده است. 6
7 Language of agreement 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /100

 

 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 :هافرمنبرد 

اولین پیشنهاد، اولین "وجود دارد تحت عنوان  ایقاعده هافرمدر نبرد 

است. که این قاعده نیز همچنین توسط قضات و دکترین  "انتخاب

 حقوقی کشور بلژیک پذیرفته شده است.

ارجحیت بر  گرددمیبر اساس این قاعده، شروطی که اولین بار مطرح 

 دیگر موارد مطرح شده بعدی دارد.

گر شروطی با ساختار قرارداد ا "قاعده حذفی"و همچنین بر اساس 

 .گرددمیهمخوانی نداشته باشد از قرارداد حذف 

شروط عمومی مطرح شده از یکی از طرفین قرارداد بر اساس سه شرط 

 ذیل نفوذ پذیر خواهد شد:

از طرف مقابل در خصوص  ایاعالمیه متعارف کامالًطرف مقابل بطور 

 شروط قراردادی دریافت نموده باشد.

 رداد به شکل قرارداد ارجحیت دارد.شروط قرا

یا  مستقیماًطرف مقابل تمام شروط عمومی مطرح شده را پذیرفته باشد )

 بطور ضمنی(

مربوط به بندهایی که در تضاد  عموماً  2"قاعده حذفی": هافرمنبرد 

دیگری که در  هایحلمتضاد توسط راه  بندهایهستند کارکرد دارد. 

 ،3هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 4قرارداد

                                                           
1 Content 

. در این شودمیهنگامی که فرمها حاوی شروط متناقض هستند اعمال  "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده"مترجم: 2

نمایند تا به به بهترین میهر دو طرف را حذف  متناقض شروط قاعده،این با رد و بدل شده وجود دارد  هایفرمشرایط، وقتی قراردادی تشکیل شده است اما اختالفی بین 

 شرط مطرح شده که منافع دو طرف را تأمین نماید برسند.

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

رجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ت دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of form, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 .شوندمیگزین قانون بلژیک وجود دارند جای

)بعنوان ابزاری برای اصالح بی عدالتی قراردادی  "تعهدات اساسی"مفهوم  

قضایی کشور بژیک  هایرویهو روشی برای حذف شروط اجحاف آمیز( در 

قضایی  هایسیستمنداشته است. در واقع روشی که دیگر  ایتوسعهرشد و 

 .اندبستهآن را بکار 

 1تعهدات اساسی

برداشت  2قانون کشور بلژیک بطور قاطع مفهوم عوضین را از قانون کامن ال 

 ننموده است.

( را که دارای "علت یا انگیزه")به معنی  ”causa“قانون بلژیک مفهوم 

ویژگیهای متفاوتی است را مورد شناسایی قرارداده است: این مفهوم 

(causaدر مقایسه با عوض ی ) ا عوضین مفهومی کلی و ذهنی )درونی( دارد

 )تاحدی( محدود و مادی است. نسبتاًکه  شودمیکه با این اصل شناخته 

 3عوضین

تعیین شده باشد یا قابل تعیین باشد. قیمت زمانی قابل  قبالًقیمت باید   قیمت: تعیین، 

                                                           
1 Essential obligations 

میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  2

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینضعومترجم:  3



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /102

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تعیین است که عناصر آن کافی و مجزا از اراده یک شخص وجود داشته 

 محاسبه نمود. توانمیباشد، در این حالت قیمت را 

-earnتنظیم قیمت و دریافت مبالغ مازاد )مانند شرط قرادادی  هایروش

out clause)1  تعیین نمود. توانمیرا 

ابلیت تعیین بندی از قرارداد که مربوط به تعیین قیمت است ولی ق

 کنندگی قیمت را ندارد بی اعتبار و بی اثر شناخته خواهد شد.

 آزادانه توسط طرفین تصمیم گیری شود. تواندمیشروط پرداخت 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

بسیاری از شروط انحصاری در قراردادهای تجاری  هاینمونهدر عمل، 

 :شودمیاستفاده 

 صرفاً تا فعالیت مورد نظر خود را  دهدمیتعهدی که یک طرف قرارداد 

 برای طرف دیگر قرارداد انجام دهد.

محصوالتی خاص توسط  به خرید انحصاری شودمیکه مربوط  تعهدی

 یک طرف قرارداد از طرف دیگر قرارداد.

حق انحصاری یکی از طرفین قرارداد در بهره برداری از مشتریان طرف 

 دیگر.

با این حال، قواعد خاصی در زمینه انحصار در موضوعات مربوط به 

وجود دارد. قانون گذاران کشور بلژیک با توجه به  "توزیع انحصاری"

در قانون وضع نشده است ولی با  صراحتاًر قوانین بلژیک شروط انحصاری د

 این حال استفاده از آن بالمانع است.
 2شروط انحصاری

                                                           
، شودمیدر صورت دستیابی به اهداف مالی خاص، که معموالً به عنوان درصدی از فروش ناخالص و یا درآمد حاصل  کندمیمترجم: این یک شرط قراردادی است که بیان  1

 درآینده دریافتی )سود( بیشتری را بدست آورد. تواندمیفروشنده 
2 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

از قواعد امری مرتبط با فسخ را  ایمجموعهموضوع توزیع انحصاری، 

که مدت زمان نامحدود در اینگونه قراردادها مطرح باشد فراهم 

. در واقع این یک نوع مکانیسم برای حمایت از توزیع کننده اندنموده

فسخ گردد که شرط فسخ  تواندمیزمانی  صرفاًاست. توافق انحصاری 

برای آن وضع شده باشد. عالوه بر این، یک توزیع  و متعارف منطقی

کننده محق است در صورت از دست دادن توافق، خسارت آن را 

 دریافت نماید.

  

سابقه نشان داده است که قاضی قدرتی ندارد که بخواهد سوابق مرتبط 

با این بند از قرارداد را کاهش یا تعدیل نماید. اما با توجه به تحوالت 

جدید قضایی بلژیک با هدف واگذار  هایپروندهجدید در ادبیات و 

نمودن قدرت به قضات در خصوص تعدیل نتایج بندهایی که زیاده 

 .شودمیروی شده است، در این کشور دیده 

 

 

مختلف از قوانین بلژیک آمده  هایشاخهتعهدات مرتبط با عدم رقابت در 

با این حال است )مانند قانون کار، قانون رقابت و نمایندگی تجاری(. 

مگر  شودنمیتعریف حقوقی مشخصی ازاین مفهوم در این قوانین دیده 

 مواردی از جمله اینکه:

قضات و دکترین حقوقی، بند مرتبط با عدم  هاینظریهبر اساس قالب 

آن مشخص  هایمحدودیتبطور شفاف تمامی ابعاد و  بایستمیرقابت 

 گردد:

 نوع فعالیت .1

 فعالیت شرکت مورد نظر(موقعیت جغرافیایی )محدوده  .2

 مدت زمان .3

 مالی در زمان نقض تعهد هایجریمهدرج  .4

در صورتی که داور یا قاضی پی به این مطلب ببرد که در نتایج حاصل از 

 1تعهد عدم رقابت

                                                           
1 Noncompete obligation 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /104

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بند مربوطه را بال اثر و مردود  تواندمیاین بند از قرارداد افراط شده است، 

 اعالم نماید.

این قواعد و مقررات اتحادیه اروپا در کل سطح اروپا برای تعیین قانون 

در تعهدات قراردادی در  بایستمیملی کشورها کارکرد دارد که 

موضوعات تجاری و مدنی که حضور بیش از یک کشور مطرح است 

اعمل گردد. این بند از قرارداد )که داور یا دادگاه مناسب، مورد 

بعنوان قانون حاکم بر اختالف پیش آمده  ماًلزو( داندمیاختالف 

 هایجنبهکه قانون حاکم را بر اساس  کنیممینخواهد بود. ما پیشنهاد 

اساسی قرارداد مانند قابلیت قلمرو قضایی، انعطاف پذیری قوانین و 

 گرایشهای تجاری انتخاب نمایید.

ی آزاد بین الملل قراردادهایطرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم در 

( ازمقررات اتحادیه اروپا به 1)3هستند )اصلی در این خصوص در بند 

و  هاکنوانسیونآمده است. اما دیگر  1، رم ورژن 593/2008شماره 

معاهدات ممکن است بر اساس موضوع و نوع قرارداد به نحو دیگری با این 

 برای یک بخش از قرارداد یا کل توانندمیموضوع برخورد نمایند.( و 

قرارداد در نظر گرفته شود. اگر طرفین بطور شفاف قانون حاکمی را معین 

بر اساس  تواندمیننمایند، قانون حاکم بر اساس بندها و اعمال قرادادی 

( مورد اشاره فوق تعیین گردد. البته 1)3مقررات اتحادیه اروپا بند 

 امل:استثناعاتی در انتخاب قانون حاکم در این قانون وجود دارد که ش

 (9. )ماده شودمیعالوه بر انتخاب طرفین اعمال  ایمنطقهقواعد آمره  .1

بطور صوری قانون حاکم کشور دیگری را انتخاب  توانندنمیطرفین  .2

 ((3)3نمایند. )ماده 

عمومی قابلیت اعمال دارند. )بند  هایسیاستدیدگاهای مربوط به  .3

21) 

 1قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بطور خاص، قرارداد با مدت زمان مشخص بطور 

. که در یابدمیخودکار پس از زمان توافق شده پایان 

صورت ادامه قرارداد توسط طرفین، بدین معناست که 

که یک قرارداد جدید متولد  اندنمودهطرفین توافق 

با زمان نامشخص نیز باشد.  تواندمینمایند که 

 توانمیهمچنین برای قراردادهایی با مدت مشخص 

تصریح نمود که برای فسخ قرارداد یک اعالمیه قبلی از 

هر یک از طرفین صادر شود. در مقام مقایسه، بطور 

 تواندمیخاص یک قرارداد با مدت زمان نامشخص 

توسط هر یک از طرفین در هر زمان فسخ گردد. به هر 

حال اگر شروط مورد توافق خاصی برای فسخ قرارداد 

در قرارداد تصریح نشده باشد، یک اعالمیه قبلی و 

با توجه به قوانین قضایی و دکترین حقوقی  متعارف

 قالب برای اجرایی شدن، مورد نیاز است.

 با شرایط ذیل منعقد شود: تواندمییک قرارداد 

 تا مدت انقضای زمان توافق شده اعمال گردد. بایستمیمدت معین: در این حالت  .1

مدت نامعین )نامحدود(: بطور خاص، هر طرف از قرارداد اختیار دارد بدون دلیل خاص،  .2

 در صورت وجود( در مورد فسخ.) توافققرارداد را فسخ نماید البته با توجه به شروط مورد 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

که با مدت زمان مشخصی هستند امکان  قراردادهاییمیه قبلی )بدون دلیل( برای فسخ با اعال

 ندارد.

توسط هر یک از طرفین فسخ گردد.  تواندمیبطور خاص یک قرارداد با مدت زمان نامشخص 

ولی اگر این ویژگی خاتمه پذیری قرارداد با مدت زمان نامشخص مربوط به خواست عمومی 

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

با رفتار نامناسب اقدام به این کار  توانندنمییز هر یک از طرفین باشد حتی در این حالت ن

 نمایند.

با توجه به قاعده کلی موجود در قانون قراردادهای بلژیک، طرفین متعهد هستند تا برای فسخ 

و محکمه پسند ارائه نمایند. با این حال، طرفین  متعارفمورد نظر خود یک اعالمیه قبلی 

معاف  ایاعالمیهتوافق به نگارش شرطی نمایند که هر یک از آنها از ارائه چنین  توانندمی

 شفاف و بدون هر گونه ابهام باشد. بایستمی. این نوع شروط باشندمی

بر اساس قوانین بلژیک، اینکه یک طرف از قرارداد در 

رسیدگی قضایی ورود نموده است )بطور مثال در 

خصوص تغییر ساختار شرکت یا ورشکستگی( هرگز 

توجیح معتبری برای فسخ زود هنگام یک  تواندنمی

 قرارداد باشد.

 توانندمین خاصی برای فسخ قرارداد وجود دارد. طرفی هایزمینهامکان فراهم نمودن 

یا وقایعی را تعیین نمایند که در صورت بروز، دلیلی بر نقض قرارداد است و باعث  هاموقعیت

 فسخ خود به خودی قرارداد خواهد شد.

 صرفاً در حالتی اتفاق بیافتد که نتیجه  تواندنمیخاص برای فسخ یک قرارداد  هایزمینهاین 

ود اراده یکی از طرفین، فسخ را باعث شده اعمال اختیاری باشد. زمانیکه تشخیص داده ش

 بی اثر شده و از بین برود. تواندمیاست، تعهد تعیین شده 

قراردادی که شامل بندها و شروطی است که بر خالف قوانین و نظم اجتماعی است، آن 

 قرارداد بی اثر و باطل خواهد شد.

 مستقیم اعمال شود. تأثیربا  تواندمیفسخ با دلیل 

 تواندمیاز طرفین نتواند تعهدات قراردادی خود را برآورده نماید، طرف دیگر قرارداد  اگر یکی

 هر یک از موارد ذیل را بر اساس شروط صریح فسخ اعمال نماید:

به طرف نقض کننده قرارداد در خصوص اینکه قرارداد فسخ  تواندمیدر صورت تمایل  .1

 خواهد شد اطالع رسانی نماید.

 درخواست رسیدگی فسخ قرارداد را بنماید.از دادگاه  .2

 1فسخ با دلیل

                                                           
1 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

با حسن نیت اجرایی شوند. این موضوع در قانون مدنی  بایستمی قراردادها

 بلژیک

 آورده شده است.

وارده ناشی از نقض قرارداد را  هر یک از طرفین قرارداد مسئولیت خسارات

 بر عهده دارند.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

ذکر این موضوع حائز اهمیت است که حقوق و تعهدات مرتبط با 

است.  "سوء استفاده از قانون"بندهای قرارداد منوط به درک مفهوم 

این موضوع، بطور مثال، در شرایطی که خسارت بوجود آمده مطابق 

 قابل انتظار نباشد مطرح است.با منافع 

یک طرفه یا دو طرفه باشد. این موضوع ضروری  تواندمیشخص مجری 

مانند شهرت، اعتبار، )شخص مجری  هایویژگیکه  شودمیبوده و توصیه 

را شفاف در قرارداد توصیف نموده  نامشهود( هایداراییمالکیت امکانات و 

به نحوی که از هر گونه ابهام جلوگیری شود. هر چه ویژگی شخصیت 

بیان شود نتایج بهتر خواهد بود. عدم چنین بندی در قرارداد  ترقویمجری، 

ممکن است با مخالفت تغییر کنترل اجرای پروژه از شخص اصلی قرارداد 

 ییر مجری پروژه را معتبر بشمارد.روبرو نگردد. و قرارداد ممکن است تغ

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

قضایی بلژیک توجهی به دکترین  هایرویه، دهدمیسوابق نشان 

ندارد که البته این مبحث زیر مجموعه قاعده  "پیش بینی"

adagium pacta sunt servanda ("بایستی حفظ شوند هاتوافق" )

 است. تأییدین بند از قرارداد از نظر قانون بلژیک مورد ا

در صورت چنین بندی در قرارداد هر یک از طرفین )یا در موارد استثنایی 

یکی از طرفین( حق دارند مذاکره مجدد را تا زمان وجود یکی از  صرفاً

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

. طرفین باشدمیآمده است حقوق مدنی بلژیک  1134که در ماده 

بندی را بنام  توانندمیبرای حفظ منافع خود در برابر این عدم توجه 

hardship در قرارداد تصریح نمایند. در ضمن توصیه  ()عسر و حرج

نحوه بر طرف نمودن و مدیریت اختالفات ناشی از  ،شودمی

 مذاکرات مجدد )مانند فسخ قرارداد( در قرارداد تصریح گردد.

شرایط مطرح شده در این بند، درخواست نمایند. با توجه به مفاد این بند، 

ه بر روی کل قرارداد یا بخشی از قرارداد متمرکز خواهد شد. در عین مذاکر

حال، طرفی که متقاضی مذاکره مجدد است، متعهد به ادامه انجام قرارداد 

 .باشدمی

مفهوم فورس ماژور در قانون مدنی بلژیک آورده شده است ولی  

توسط طرفین قرارداد محدود، توسعه یا شفاف سازی شود.  تواندمی

تا شرایط و نتایج حاصل از فورس ماژور در قرارداد  شودمیتوصیه 

تصریح گردد و همچنین بطور شفاف مشخص شود که چه حوادثی 

 باعث فسخ قرارداد شود. تواندمی)اگر وجود دارد( 

ق باعث تاثیرات اگر فورس ماژور دائمی شود، فسخ حاصل از این اتفا

 غیر قابل برگشت خواهد بود.

 پذیرفته شده است. عموماًفورس ماژور در قوانین بلژیک 

واقع شدن این شرط در قرارداد، شرایط و وقایع مورد ادعا  مؤثربرای 

 داشته باشند: مجموعاًمعیارهای ذیل را  بایستمی

 و غیر قابل پیش بینی باشد. اجتناب ناپذیر .1

ماژور به شخصی که بدنبال معافیت از تعهدات به پیرو موضوع فورس  .2

 این بند است، مورد انتساب نباشد.

 انجام تعهدات موجود در قرارداد غیر ممکن شده باشد. .3

 فورس ماژور

 هایبازرسییک رژیم خاص در مورد عیوب نهفته وجود دارد که از طریق  

ونی فروشنده دقیق اما معمولی خریدار کشف نگردیده است. تعهدات قان

با اختیار توسط طرفین تمدید یا محدود  تواندمیمبنی بر جبران خسارت 

 شود.

واقع شدن این  مؤثردر صورت محدودیت وارانتی، معیارهای ذیل برای 

 محدودیتها ضروری است:

 فروشنده باید با حسن نیت عمل نماید. .1

تقاضای جبران خسارت  تواندنمیبه عیوب نهفته  خریدار با علم قبلی .2

 نماید.

 دارای ابهام باشد. تواندنمیتبرئه از چنین موضوعی  .3

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بطور اخص، محدود نمودن مسئولیت در مورد نقایص پنهان 

ممنوع است، به این دلیل که یک فروشنده یا تولید کننده 

قضایی  هایرویهبایستی از چنین عیوبی مطلع باشد.  ایحرفه

که اگر خریدار در این گونه موارد هوشیار  دهدمیاخیر نشان 

 باشد، موارد فوق الذکر به حساب نخواهد آمد.

ر واقع نگارش شرطی در قرارداد است که در خصوص محدوده مسئولیت مجاز د

 .باشدمی

 این شروط دارای شرایط خاصی هستند:

 بر خالف نظم اجتماعی یا قوانین باشند. توانندنمیاین شروط  .1

باعث ازکار انداختن قرارداد یا تعهداتی که قراراست  توانندنمیاین شروط  .2

 جام برسانند باشند.اهداف قرارداد را به سران

این شروط بایستی شفاف و واضح باشند و توسط طرفی از قرار داد که قرار  .3

 است در برابرش استفاده شود پذیرفته شود.

 انصاف و حسن نیت بعنوان ابزار محافظ کننده پایدار هستند. .4

 ناخواسته )عمدی( ممنوع است. تقصیرمحدود نمودن مسئولیت در خصوص  .5

 محدوده مسئولیت

  

بطور اخص، بند مربوط به صالحیت قضایی در کنار قرارداد 

 (.1اصلی مطرح است )دکترین تفکیک پذیری

قرار بگیرد و بعد از  بطالن قرارداد تأثیرتحث  تواندنمیاین بند 

 عدم کارکرد قرارداد قابلیت اجرایی نیز خواهد داشت.

 طرفین جز در موارد خاص در انتخاب دادگاه یا داوری مختار هستند.

آزادانه دادگاه  توانندمیتجاری بین المللی  قراردادهایبطور اخص، طرفین در 

رد نظر، داور یا مرکز داوری( را که صالحیت تصمیم خود )یا با توجه موضوع مو

 گیری در موضوعات ناشی از قرارداد دارند را انتخاب نمایند.

اجرای این موضوع بر اساس معاهده و کنوانسیون بین المللی مربوطه صورت 

 دادگاه صالح

                                                           
مربوط به شروطی در قرارداد )مانند شرط داوری( است که به موجب این دکترین، آن شرط، مستقل از خود ( Doctrine of Separability) مترجم: دکترین تفکیک پذیری 1

 شود.قرارداد محسوب می
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 قواعد بلژیک و بین الملل در مورد تعارض قوانین )حقوق بین

را در خصوص  هاییمحدودیتالملل خصوصی( ممکن است 

 استفاده این مطلب در یک حوزه قضایی خاص اعمال نمایند.

. طبق قوانین بلژیک تشخیص و اجرای آرای بین المللی بدون توجه به گیردمی

طرفین )بر اساس قواعد کنوانسیون نیویورک( تضمین شده ملیت یا محل اقامت 

 است.

در بلژیک برای اجرای یک حکم خارجی، قبل از صالحدید دادگاه بلژیک، 

احکام صادره در سایر کشورهای عضو  خانه نیاز است بجزصالحدید رسمی سفارت

 اتحادیه اروپا.
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  جمهوری چک

در  اتریش ،شرقیشمالدر  لهستان، غربیشمالدر  آلمان مرز با، هماروپای مرکزی واقع در کشوری محصور در خشکی جمهوری چک

 و به دنبال تقسیم کشور ۱۹۹۳ است. این کشور در تاریخ اول ژانویه اتحادیه اروپا شرقی و یکی از اعضایجنوبدر  اسلواکی و غربیجنوب

است. با وجود این که این کشور عضو اتحادیه اروپا است، واحد پول  پراگ ترین شهر آن شهرو بزرگ پایتخت. سابق پدید آمد چک اسلواکی

 .است کرونا آن

این  پارلمان. شودتلقی می رئیس کشور آندر  وزیرنخست است که زبیچندح پارلمانی ی نیابتیدموکراس نظام سیاسی جمهوری چک یک

  .نفر هستند ۸۱نفر و اعضای مجلس سنا  ۲۰۰است و اعضای مجلس نمایندگان  دو مجلسی کشور

العاده ماهر، این کشور به قدرت صنعتی کشورهای بلوک شرق سابق تبدیل شد. این کشور که در قلب اروپا به سبب وجود نیروی کار فوق

های سرد و مرطوب بوده، و میزان بارندگی آن بسیار زیاد است. کشاورزی در اقتصاد کشور، های خنک و زمستانواقع شده، دارای تابستان

کارخانه . داری نیز در این کشور متداول استباشد. دامداری و جنگلش مهمی به عهده دارد، و عمده محصوالت آن، جو و چغندر قند مینق

کند. صنعت کمک بسیاری به اقتصاد پویای این جمهوری می کریستال های تولیدو الکل و کارخانه آبجو ، صنعت تولیدسازی اشکوداماشین

توان به سنگ آهن و کند. از صادرات جمهوری چک، میکشور ساالنه جمعیت بسیاری را میهمان خود میگردشگری و طبیعت زیبای این 

سازی صنعت و اکنون، در حال گذر از نظام اقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصیزغال سنگ اشاره کرد. جمهوری چک، هم

 .کشاورزی است
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال) چکجمهوری 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

رونوشت امضاء شده قرارداد همانند اصل قرارداد دارای اعتبار است. 

همچنین بعنوان احراز وجود یک قرارداد قابل استناد است. با این حال 

تواند در زمان اختالفات احتمالی از طرفین درخواست کند تا اصل قاضی می

روش قرارداد را به محکمه ارائه دهند. و به طور کلی قراردادهایی که به 

 شودمیتبادل از طریق ایمیل صورت گرفته باشد، بعنوان قراردادی محسوب 

 که بصورت شفاهی منعقد شده است.

در قوانین جمهوری چک، قراردادها برای تعهد آور شدن نیاز  اصوالً

نیست که لزومأ به بصورت مکتوب تنظیم شده باشند مگر در مورد 

 برخی موارد استثنا.
 7توافق غیر کتبی

طور کلی آزادی طرفین در خصوص فسخ و اتمام مذاکرات در قانون  به

 جمهوری چک به رسمیت شناخته شده است..

ای بین طرفین صورت گرفته، به نقطه اما اگر این مذاکرات قراردادی که

برسد که احتمال تنظیم قرارداد قوی باشد، طرفی که علیرغم این مذاکرات 

با وجود انتظارات و رفتار معقول و  بدون دلیل موجه موجب خاتمه شده و

با حسن نیت مذاکره و منعقد شوند. این قاعده  بایستمی قراردادها

رفتار منصفانه و با در قانون مدنی جمهوری چک وضع شده است. 

ین یعنی بر اساس قانون رفتار نموده و به حقوق حسن نیت طرف

 وارد ننماید. یاخدشه دیگران

در مرحله پیش از انعقاد قرارداد، هرگونه  ندوظیفه دار طرفین

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Czech Republic (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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در صورت بروز خسارت به  بایستمیعرفی طرف مقابل به آن خاتمه داده، 

 طرف مقابل، آن را جبران نماید.

پیرامون توافق نامه را که ممکن است  مرتبط و اساسی اطالعات

 نمایند.افشا را  داشته باشدبر قصد طرفین تأثیر 

ن در خصوص تصمیم گیری برای تأیید قرارداد مکتوب آزاد هستند. طرفی

تجارت انجام دهند و یک طرف تأیید  عملیات اگر این کار را در جریانکه 

سپس به  ،ارائه نموده صریحکند که طرف مقابل مطالب قرارداد را به طور 

فته گر صورت تأیید ،شده ارائهمطالب  در نتیجهکه  شودمیطور قطع تصور 

 .دهدمینشان  نیز رااست واقعاً تصریح شده  ی کهحتی تغییرات است،

که تغییرات ذکر شده در تأیید، به  شودمیاما، این تنها در صورتی اعمال 

با محتوای تصریح شده تفاوت نداشته باشد و از  ایمالحظهمیزان قابل 

 تأیید ار این تغییرات متعارف تاجرچنین ماهیتی برخوردار باشند که یک 

 طرف مقابل نیز آنرا رد ننماید.همچنان  کند و

جمهوری قانون به استثنای قراردادهای مربوط به اموال غیر منقول، 

 صرفاً توسط طرفین  لزومأ که قراردادها باید کندنمیچک تصریح 

 واحد به امضاء رسیده باشند.نسخه در یک 

طبق قانون جمهوری چک، یک قرارداد ممکن است از طریق مبادله 

دو یا چند نسخ قرارداد )بسته به تعداد طرفین قرارداد( منعقد شود 

یک نسخه واحد از قرارداد را امضا  صرفاًو الزم نیست تمام طرفین 

 صرفاًنمایند. در وقع اینگونه است که ممکن است هر یک از طرفین 

 امضاء نمایند. را هانسخهیکی از 

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

حال اگر دو نمونه زبان مختلف در قرارداد آمده باشد و بندی برای تعیین 

بررسی نمود که  بایستمیتکلیف آنگونه موارد در قرارداد ذکر نشده باشد، 

کدام زبان غالب است )به ویژه در مواردی که نیاز به تفسیر بوده و یا 

 (.شودمیمواردی که منتهی به وقوع اختالف 

از آنجا که یک اصطالح ممکن است به معنای یک موضوع خارج از مباحث 

قضایی باشد و در جای دیگر مفهومی متفاوت از آن شود، بسیار توصیه 

 الحات زیادی را در ابتدای قراداد تعریف کنید.که اصط شودمی

حتی در قرارداد بهتر است برای اجتناب از شک و یا تفاسیر مختلف، 

 اصطالح را به زبان اصلی بیان کنید.

 

 

بین طرفین  تواندمی، زبان در قراردادهای تجاری بطور آزادانه اصوالً

 هایتگاهدستوافق گردد. ترجمه به زبان چک ممکن است مورد نیاز 

 دولتی باشد.

کشور چک معموالً ترجمه رسمی را مالک قرار  هایدادگاهولی 

 .دهندمی

 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 
 

 
 

 

 

 

طرفین همچنین ممکن است به قوانین تفسیری 

که بر مبنای ماهیت قرارداد است مراجعه نمایند. 

، که یکی از قواعد Incoterms)به عنوان مثال 

تجاری بین المللی است و توسط اتاق بازرگانی 

 بین المللی منتشر شده است(.

 

طبق قانون مدنی چک، بیان اراده )به عنوان پاسخ به پیشنهاد(، اگر شامل مواردی باشد که بیان 

کننده مطالب اضافی، رزرو، محدودیت یا موارد دیگری که ماهیت پیشنهاد اول را تغییر دهد، به 

ق که نیاز به تواف شودمیمنزله رد پیشنهاد است و به عنوان یک پیشنهاد جدید در نظر گرفته 

که اساساً شرایط  ایمتفرقهبا تغییر دادن ضمائم یا موارد با این حال، مجدد نسبت به آن دارد. 

مگر اینکه پیشنهاد دهنده چنین  پذیرش پیشنهاد است،به منزله ، دهدنمییک پیشنهاد را تغییر 

 ه همراهجدید را که بپذیرش پیشنهاد  تواندمیپیشنهاد دهنده  رد کند. پیش از موعد را یپذیرش

یا به روش دیگری که است در خود پیشنهاد  آنچه)مواردی از این دست هستند را الحاق یا 

فروشنده و خریدار متفاوت باشد، قرارداد  شروط و بندهای اگرنپذیرد. ( آوردنمیتردیدی را بوجود 

 ند.متناقض نباش آن شروط منعقد شود که بایستمی تحت شرایطی

داد با جمله بندی مطالب مندرج در خود قرارداد متناقض باشد، اگر شروط و بندهای قرار

 موجود در قرارداد دارای اعتبار غالب است. هایجمله

شروط و بندهای مربوط به یکی از طرفین قرارداد، در صورتی قابل اجرا خواهد بود که طرف دیگر 

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهحاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای فرمی را که  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 به موجب تحویل کاال یا بطور ضمنی هم اتفاق بیفتد، مثالً تواندمیآنها را بپذیرد )این قبولی 

 پرداخت مبلغ خرید(

 

 
عدم تعادل ناعادالنه بین  که موجب در قرارداد مفاد مندرجقانون مدنی چک برای مقابله با 

را به شرح ذیل  هاییمحدودیتشود، می "ترضعیف طرف"برای  یبه ویژه مقررات نامطلوب طرفین،

 گیرد:در نظر می

 . عدم اجرای شروط ذکر شده در قرارداد مربوطه1

 . تعدیل حقوق و تعهدات متقابل طرفین توسط دادگاه کشور چک2

 1تعهدات اساسی

شناخته شده نیست. و به همین  2در قانون مدنی کشور چک، مفهوم عوضین مانند قانون کامن ال 

خاطر، به دلیل احتمال مواجه شدن با ریسک عدم تعادل، طرفین به صراحت هدف خود را از 

 کنند.تنظیم آن قرارداد مشخص می

 3عوضین

 

 

قیمت باید در قرارداد تعیین شود و یا حداقل قابل تعیین باشد؛ و در صورتی که قابل تعیین 

ین حال، هنگامی که مشخص است طرفین قصد شود. با ایکن تلقی می نباشد، قرارداد کان لم

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

                                                           
1 Essential obligations 

میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 2

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینضعومترجم:  3
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

اگر قیمت در قرارداد قید نشده یا قابل تعیین 

خودش قیمت قرارداد را  تواندنمینباشد، دادگاه 

 تعیین کند.

کارشناس تعیین  بایستمیبرای تعیین قیمت 

شود. و یا قرار تعیین کارشناس صادر نماید. 

توانند درخواست تعیین همچنین طرفین می

 کارشناس را از دادگاه داشته باشند.

داشتند بدون تعیین مبلغ، قراردادی را منعقد کنند، قیمت مورد نظر بر اساس قیمتی که معموالً 

در همان زمان طبق کاالی مشابهی قابل فروش است فرض خواهد شد. این موضوع همچنین در 

 مورد قیمت تعیین شده با

قراردادهایی که طرفین در اصول اولیه موافق هستند(، در صورت عدم )قراردادهای پایه  در انعقاد

 ، )مثالً قرارداد توزیع(.باشندمیتعیین قیمت نیز معتبر 

( حاصل گردد هایی که قرار است درآمد مازاد)مانند بند ه بهااضافپرداخت تعدیل و  هایروش در

 شود.به طور معتبر در قرارداد پیش بینی  تواندمی

 قیمت ممکن است بر اساس ارز خارجی تنظیم شود.

شرایط پرداخت توسط قانون مدنی چک تنظیم شده است. در واگذاری کاال و خدمات، مبلغ بدون 

روز از زمان تحویل کاال یا ارائه خدمات یا صدور فاکتور  30نیاز به در خواست مشخصی طی مدت 

 ام که رخ دهد( قابل پرداخت است، پرداخت شود.)هر کد

که نسبت به بشرطی روز تعیین کنند 60بیش از را برای  پرداخت موعد مقرر توانندمیطرفین 

 .طلبکار ناعادالنه نباشد

پرداخت و روش 

 تعدیل

با توجه به قانون توزیع، این شرط باید محدود به 

محدودیت عملکردی مشخصی  زمان یا دارای

 باشد تا از اعتبار برخوردار گردد.

در قراردادهای آژانس تجاری، در صورتیکه در 

قرارداد موضوع انحصاری بودن آن قرارداد 

مشخص نشده باشد، چنین تلقی خواهد شد که 

استفاده انحصار )از طرف فروشنده یا خریدار( عموماً در صورتی که خالف قوانین کشور  و اعطا 

 .شودمیچک نباشد، مجاز بوده و انجام 
 1شروط انحصاری

                                                           
1 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 باشد.فاقد شرط انحصاری بودن می

انحصاری بودن نباید یک عمل عدم رقابت را 

 یا فاقد نتیجه باشد. ایجاد نماید و

)یعنی سوءاستفاده از موقعیت غالب یا قرارداد 

 عدم رقابت(.

چنین بندهایی از منظر قانون رقابت مورد توجه  

 .گیردمیخاص قرار 

باعث شوند تا ی یعالوه بر این، اگر چنین بندها

طرف بیش از آنچه برای حمایت از منافع یک 

، دادگاه رعایت نماید طرف مقابل مورد نیاز است

این رقابت  ،به درخواست شخص متضرر تواندمی

 .نار بگذاردرا محدود کند، لغو کند یا ک

 

یا گروهی از افراد که  هافعالیتیک بند مربوط به تعهد عدم رقابتی باید حداقل قلمرو و محدوده 

 مشمول چنین ممنوعیتی هستند را تعیین کند.

 در غیر این صورت، باید نادیده گرفته شود.

شود و این بند مربوط به تعهد عدم رقابت ممکن است برای مدت زمان معتبر در قرارداد تصریح 

در صورت انعقاد شرط  شود. شرط تواندمیمدت حداکثر تا پنج سال پس از پایان قرارداد مربوطه 

فقط  یبرای مدت زمان بیشتر از پنج سال، براساس قانون فرض بر این است که چنین بندهای

 مدت پنج سال منعقد شده است. برای

: در دوره گویدمییک آیین نامه خاص برای نمایندگان تجاری در خصوص بندهای عدم رقابت 

باشد. که در صورت پس از خاتمه قرارداد، مدت زمان تعهد عدم رقابت محدود به دو سال می

 نقض، ممکن است پرداخت جریمه قراردادی را به همراه داشته باشد.

 1تعهد عدم رقابت

در اتحادیه اروپا  ایگستردهروم اول مقررات  قانون

که باید در  کندمیبرای تعیین قانون ملی تعیین 

مورد تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری 

طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد که ممکن است برای کل یا بخشی از قرارداد اعمال 

مقررات اتحادیه اروپا به  1در تبصره  3آزاد هستند. این مطابق با اصل مندرج در ماده  شود،

یا معاهدات ممکن است بسته به  هاکنوانسیونباشد. اما سایر آیین نامه رم می 593/2008شماره 

 2قانون حاکم

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 موضوع و نوع قرارداد به آنها ارجاع گردند. که شامل بیش از یک کشور است، اعمال شود.

ین حقوقی، در موارد استثنائی برای انتخاب با توجه به قوانین مربوط به تعارض قوان هادادگاه

 قانون، درقراردادها آزاد هستند.

 وجود دارد، از جمله: حاکم انوناستثناعاتی در آزادی و تعیین ق
 تبصره 3قانون حاکم کشور دیگری را به طور صوری تعیین کنند )ماده  توانندنمیطرفین • 

 روم اول(. 3
از تعیین قانون حاکم اجتناب  تواننمی، شودمیدر قراردادهایی که با مشتریان یا کارمندان تنظیم 

 کرد.

در بعضی موارد، برخی از مقررات امری یک کشور )به طور معمول بر اساس قوانین مقر دادگاه( 

 .گرددمیبجای قانون انتخابی از سوی طرفین اعمال 

 آیین نامه اول روم(. 9)ماده 

 قواعد روم اول( 21نظم عمومی. )ماده  ه دلیل مسائل مربوط بهب
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 قرارداد ممکن است برای مدت معین یا نامعین منعقد شود.

قرارداد امکان پذیر نیست )به استثنای قراردادهای اگر در قرارداد، تمدید پیش بینی نشده باشد، تجدید ضمنی 

 اجاره نامه( با این حال، رفتار طرفین ممکن است باعث شود که یک قرارداد جدید منعقد شده باشد.

 )یعنی، طرفین همچنان به تعهدات خود تحت اصل قرارداد عمل کنند(

هیچ دلیلی پس از انقضاء اخطار قبلی قرارداد منعقد شده برای مدت نامعلوم ممکن است به طور کلی بدون 

 (.فسخ خاتمه یابد )ممکن است موارد خاص استثنائاتی در نظر گرفته شود

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

در خصوص موارد فسخ، حتی اگر قرارداد در این مورد سکوت کند امکان فسخ قرارداد براساس اخطار قبلی 

 پذیر است ولی باید بطور مؤثر بوده و به طرف مقابل ابالغ شود.برای خاتمه، امکان 

زمان اخطار و ابالغ به طرف مقابل، بهتر است در قرارداد قید شود. در غیر این صورت، طبق قانون مدنی 

 کشور چک، یک دوره زمانی سه ماهه در سال را در ارتباط با قراردادهای نامحدود تعیین خواهد کرد.

 3فسخاعالمیه قبلی 

 

در صورتی که در قرارداد شرایط خاصی برای خاتمه آن در نظر بگیرند، این شرایط باید دقیقاً در قرارداد قید 

 شود.

در صورتیکه طرفین در قرارداد شرط فسخی را پیش بینی نکنند، یکی از طرفین ممکن است تحت شرایط 

 و آن را فسخ نماید. خاصی بتواند از قرارداد خارج شود

 4با دلیلفسخ 

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

یک اصل کلی توسط قانون کشور چک وضع شده مبنی بر اینکه، 

طرف قرارداد ممکن است در صورت نقض تعهد، مسئول جبران 

 خسارت طرف مقابل باشد.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

شروط و شرایط مربوط به ساقط نمودن حق انتقال یا  شودمیتوصیه 

 واگذاری را به روشنی تعریف کنید.

این موضوع معموالً در قراردادهای مالی )مثالً قراردادهای اعتباری( و 

های مرتبط با قراردادهای مربوط به امالک تجاری زیاد درج اجاره نامه

 .شودمی

، در شودمیکه از آن ناشی  واگذاری یک قرارداد بطور کلی یا تعهداتی

هر صورت نیاز به رضایت هر دو طرف دارد. از طرف دیگر حقوق 

)یعنی مطالبات دریافتی( ناشی از قرارداد بدون رضایت طرف مقابل را 

واگذار نمود مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده  توانمی

 باشد.

قرارداد نداشته  یک طرف ممکن است مخالفتی با تغییر یا واگذاری

باشد. در صورت سکوت قرارداد نسبت به این موضوع، ممکن است این 

 تغییر در کنترل، طبق قانون چک معتبر باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

 

 

 

 

کلی، طرفین ممکن است درخواست مذاکره مجدد در قرارداد به طور 

 نماید اگر:

. شرایط نا متناسبی به وجود آید که حقوق و وظایف طرفین موجب 1

آسیب و ضرر به یکی از آنها شود. که در این حالت، موارد ذیل اتفاق 

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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در صورت درج بندهای مربوط به فورس ماژور و هارد شیپ در قرار داد 

 آنها را با دقت زیاد نگارش نمایید..

 

 می افتد:
 عملکرد هایهزینهافزایش نامتناسب • 
 موضوع عملکردکاهش نامتناسب مقدار ارزش • 
قابل پیش بینی نبوده یا قابل  متعارف. چنین شرایطی به طور 2

کنترل توسط یک طرف در زمان انعقاد قرارداد نباشد و این شرایط 

 پس از آن رخ داده یا معلوم شده باشد.

نسبت  تواندمیدر صورت امتناع یا عدم موفقیت در مذاکرات، دادگاه 

تنظیم و تطبیق نماید یا فسخ آن  عدیل یایا ت به قرارداد بازبینی نماید

نماید. )در اثنای این  تأییدرا بنا به درخواست هریک از طرفین 

رسیدگی، تا تعیین تکلیف نسبت به آن، هر یک از طرفین باید به 

 اجرای قرارداد ادامه دهند(.

طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط موجود آزاد هستند تا با 

قرارداد، برخی مواد را که قبأل پیش بینی نشده،  مذاکره مجدد این

 نمایند. جهت اداره کردن بهتر، اصالح

با این حال، چنین شرایط سختی توسط قانون مدنی چک پیش بینی 

شده است. که البته اجباری نبوده، بنابراین طرفین ممکن است 

تصمیم بگیرند آن را از این امر مستثنا نمایند و طور دیگری توافق 

 کنند.

دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط فورس ماژور به وقوع پیوسته یا 

 خیر.

به عنوان فورس ماژور در  تواندمیوقایع و شرایطی که  شودمیتوصیه 

قرارداد شناخته شود به دقت درج شود. و نسبت به جزئیات بیشتر در 

 ته شود.مورد قوانین اجرا و اثر آن با دقت بیشتری پرداخ

 

فورس فورس بطور کلی طبق قانون چک مورد شناسایی قرار گرفته 

 است.

معیارهای زیر برای معافیت طرفین از تعهداتی که طبق قرارداد 

اینگونه باشد )مگر اینکه در قرارداد  بایستمیانجام دهند  بایستمی

 فورس ماژور
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توسط طرفین قابل گسترش  تواندمیدامنه تعریف حقوقی فورس ماژور 

 شامل اعتصابات نیز باشد. تواندمیباشد. به عنوان مثال، 

شرایط خاتمه قرارداد را نیز رقم بزند. و یا  تواندمیاین بند همچنین 

 قرارداد را منتهی به مذاکره مجدد آن پس از وقوع فورس ماژور نماید.

اطالع قبلی از وقوع شرایط فورس ماژور به طرف مقابل طبق قانون کشور 

 چک ضروری است.

 غیر از این توافق شده باشد(:

وقایع اجتناب ناپذیر )یعنی عمل کردن به قرارداد غیرممکن  .1

 باشد(

توان آن را وقایع غیرقابل پیش بینی )یعنی در هنگام قرارداد نمی .2

 پیش بینی نمود(

 وقایعی که خارج از کنترل طرفین باشد. .3

توسط طرف  متعارفبایست بدون تأخیر غیر نواقص و عیوب نهفته می 

 دعوی به طرف مقابل اطالع داده شود.

 حداکثر زمان اعالم به طرف مقابل: 

. دو سال از تاریخ تحویل )قرارداد خرید کاال یا قرارداد ارائه 1

 خدمات(، در مورد اموال منقول.

. پنج سال از تاریخ ثبت قرارداد خرید اراضی و امالک یا از زمان 2

اموال غیر منقول(. با )انتقال موضوع قرارداد خدماتی یا ساخت و ساز 

 این وجود، شرایط ممکن است توسط طرفین در قرارداد متفاوت باشد.

ممکن است بین طرفین قرارداد  هانامهمجموعه خاصی از ضمانت 

 توافق شود.

انتی عیوب نهفته وار

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
شروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 تعهدات

مسئولیت یک طرف را افزایش  توانمیهمچنین 

داد، مانند حذف حق مطالبه اعالن فورس ماژور یا 

حذف خسارتهای غیرقابل پیش بینی یا غیر 

 مستقیم.

 

به جبران  شودمیبر اساس یک قائده کلی، طبق قانون کشور چک، نقض تعهدات قراردادی منجر 

 شده است.خسارت و ضررهایی که از قبل توسط طرفین در قرارداد پیش بینی 

ایجاد محدودیتهای مسئولیت قراردادی معتبر است. با این حال، یقینأ شروط و بندهای مربوط به 

 اشخاص غیرقابل اجرا هستند، به عنوان مثال: هایمحدودیتبرخی محرومیت یا 

عمدی یا به دلیل تقصیر در موارد خسارت ناشی از لغو حقوق طبیعی فرد، یا خسارت ناشی از • 

 کوتاهی فاحش و غیر قابل مسامحهو  تقصیر
برای جبران خسارت ناشی  ترضعیفمحرومیت یا محدودیت بیش از حد برای یکی از طرفین • 

 در آن قرارداد. ترقویاز قرارداد برای طرف 

محدوده 

 مسئولیت

  

 

 

در رابطه با امور بازرگانی بین المللی، طرفین معموالً 

برای حل و فصل حق انتخاب دادگاه یا مرجع داوری 

 اختالف را خواهند داشت.

داوری  مقرجمهوری چک به عنوان کشور اگر 

انتخاب شود، مقررات ضروری قوانین مربوط به چک 

اعمال  آنآیین دادرسی مدنی  قوانینو به ویژه 

 .شودمی

توانند آزادانه نسبت به صالحیت مرجع رسیدگی به اختالف بر اساس اصل صالحیت، طرفین می

 لی خود توافق نمایند.احتما

خصوصأ در خصوص قراردادهای تجاری، طرفین برای انتخاب رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه آزاد 

 هستند.

کنید )یعنی به رسمیت  در جمهوری چک برای اجرای حکم خارجی الزم است ابتدا درخواست

این موضوع در مراجع شناختن حکم خارجی توسط مرجع صالحیتدار داخلی، مثل کنسولگریها(. 

 قضایی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزم نیست.

طبق قانون چک، به رسمیت شناختن و اجرای بین المللی آرای داوری، بدون در نظر گرفتن ملیت یا 

 باشد.به مدد کنوانسیون نیویورک دارای اعتبار بوده و قابل اجرا می مکان سکونت طرفین آن،

تابع مقررات قانونی کشوری که قرار است رأی در آن کشور به اجرا گذاشته شود اجرای رأی عموماً 

 .باشدمی

 دادگاه صالح
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 قوانین و تغییرات اخیر

، قانون مدنی چک به دلیل اثربخشی قانون مدنی جدید که توسط قوانین مختلف دیگری تکمیل شده است، 2014ژانویه  1از تاریخ 

چک هنوز کامالً مشخص نیست و هیچ پرونده حقوقی در رابطه با آن کشور قانون مدنی  تعابیر جدیددستخوش تغییر اساسی شده است. 

 .مقررات وجود ندارد

  دانمارک

میلیون نفر برآورد  ۸٫۵حدود  ۲۰۱۹است. جمعیت این کشور در سال  کپنهاگ آن پایتخت و اروپا شمال کشوری است در  دانمارک

های محلی در این کشور رسمیت دارند. نیز به عنوان زبان آلمانی و گرینلندی ،فاروئی هایاست. زبان دانمارکی است. زبان رسمی آنشده

 ۸۰٪است. نپیوسته منطقه یورو اروپا پیوسته اما به اتحادیه به ۱۹۷۳است و با اینکه این کشور در سال  کرون دانمارک واحد پول این کشور

بازی، های بادی، پوست سمور و روباه، اسبابتوربینهای لبنی و گوشتی، کشتی و نفتکش، فراورده .هستند پروتستان مردم دانمارک مسیحی

 .ترین کاالهای صادراتی دانمارک هستنددارو و تجهیزات پزشکی مهم

 1(1نظام حقوقی سیویل ال)دانمارک 

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون همین جهت بهروند، به شمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 2قواعد شکلی
 5شروط و تعهدات 4اصلی هایخصوصیت 3 توضیحات

 

 بسته به نوع پرونده و وضعیت طرفین، یشده امضااسناد اسکن و  کپی

 .را داردتوسط دادگاه دانمارک  قابلیت پذیرفته شدن آن

 

 ها الزامأ نباید به صورت کتبی تنظیم شده باشد.توافق نامه

طبق قانون دانمارک قراردادها چه به صورت شفاهی و چه کتبی هر دو 

 .شودمیالزام آور هستند اگرچه برخی استثنائات اعمال 

بودن  ترراحتکتبی اغلب بدلیل شفافیت بهتر و نیز  هایمهناتوافق 

 .شوندمیاثبات مفاد توافق نامه توصیه 

 6توافق غیرکتبی

در مرحله پیش قراردادی، اگر قرارداد غیر معقول باشد یا هریک از 

 توانمیطرفین تحت رفتارهای تقلب آمیز قرارداد را تنظیم نموده باشند، 

آنرا تغییر داده یا تعدیل نمود یا اینکه بخشی از آن یا بطور کامل حذف یا 

 باطل گردد.

 موضوع حسن نیت در رفتار در قانون دانمارک شناسایی شده است.

در  بودنو متعارف منطقی وظیفه متقابل رفتار صادقانه، صداقت و 

انعقاد قراردادی که به  بستگی دارد.قرارداد به طرفین  تنظیممرحله 

در بعضی موارد غیر الزام آور  تواندمیناحق یا غیر منصفانه تنظیم شده 

 گردد.

تعهدات پیش 

 7قراردادی

قراردادها ممکن است توسط شخصی با دارا بودن اختیارات صریح یا 

براساس موقعیتی که دارد یا به موجب اعطای نمایندگی یا وکالتنامه 

 صورت پذیر باشد.جهت تنظیم قرارداد 

 در بعضی موارد قراردادها ممکن است بصورت الکترونیکی منعقد شوند.

به عنوان یک قاعده استاندارد، قراردادهای منعقد شده اغلب در دو 

به صورت دیجیتالی  و هر یک از طرفین شوندمینسخه اصلی امضاء 

 .نمایندمیآن را نگهداری 

معتبر باشند،  توانندمیلف های مختو رونوشت هانسخهامضاها در 

امضاء نسخ متعدد 

 8قرارداد

                                                                                                                                                                                                                                  
1 Denmark(Civil Law) 

2 Formation 

3 Additional Remarks 

4 Main Characteristics 

5 Clauses and Obligations 

6 Non-written agreement 

7 Pre-contractual obligation 

8 Signature by counterparts 
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 5شروط و تعهدات 4اصلی هایخصوصیت 3 توضیحات

؛ به عنوان باشندمیاگرچه دارای استثنائاتی درعمل و بنا به شرایط نیز 

 د مورد نظر.اسنا شهودی اطالعات هایویژگیمثال، 

 دانمارکی است. هادادگاهدر اصل، زبان 

دانمارک ممکن است بطور کلی اسناد مربوط به  هایدادگاهبرخی 

 خارجی را تأیید کنند. هایزبان

اگر دادگاه و طرفین موافق باشند، زبان انگلیسی )یا به ندرت، زبانهای 

 دیگر(

 ممکن است بعنوان شهود یا ادله اسنادی استفاده شود.

مکن شود مدر مواردی که قراردادها به زبان انگلیسی به دادگاه ارائه می

 است نیاز به ارائه ترجمه دانمارکی نباشد.

طرفین با برخی موارد استثنائی در تصمیم گیری در مورد انتخاب زبان 

 قرارداد، مادام که برای تمام طرفین قابل درک و فهم باشد آزاد هستند.

که با مقامات دولتی درمورد امور داخلی تنظیم  قراردادهاییمعموالً 

 رکی است.شود به زبان دانمامی

 انگلیسی دومین زبان رایج در دانمارک است.

 

 1زبان قرارداد

 

 

 

  

                                                           
1 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

بدلیل غیر  در موارد خاص ممکن است یک قرارداد یا بخشهایی از قرارداد

دانمارک،  قراردادهایمعقول بودن نا معتبر به نظر برسد که از نظر قانون 

نیز به این موضوع پرداخته شده است. با این حال رویه قضایی  36بخش 

 .نمایدمیدر این خصوص بسیار محدود عمل 

توسط  ،اختالف زماناستاندارد ممکن است در  شروطدر  عدم تطابق

تصریح  بایستمیاین موضوع  طرف مقابل به چالش کشیده شود.

یا با تفسیر موضوع، ادعا نماید  شود که بند مورد نظر غیر معتبر است

 دهدمینشان  که نتیجه حاصله غیر سودمند خواهد بود. رویه قضایی

 هایدادگاهباشد،  از منافع کمتری برخوردار شرطکه هرچه یک 

 ..نمایندمیآنرا از نظر اعتبار و ارزش تفسیر  تردقیقدانمارک 

یا در  اگر شروط استاندارد مرتبطی به طرف مقابل ارائه نشود

مذاکرات اولیه بین طرفین مورد توجه قرار نگرفته باشد، این نوع 

شروط در صورت عدم مخالفت طرفین و با گذشت زمان و در مسیر 

 روابط طوالنی، قابلیت اجرایی و نفوذ پیدا خواهند کرد.

 ،2هافرمنبرد 

 بندها و شروط قرارداد

 

 
طرفین بطور کلی در مورد تصمیم گیری تعهدات قراردادی آزاد 

هستند، مگر آنکه به نحو دیگری توسط قانون تصریح شده باشد 
 3تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

)مانند قانون کار(. در قوانین دانمارک تفاوتی بین تعهدات اساسی و 

که با  قراردادهاییدیگر تعهدات وجود ندارد. تنها استثنا اینست که 

 راه شکل گرفته باشد تعهد آور نخواهند بود.ربا، کالهبرداری و اک

 1قانون دانمارک، مفهوم عوضین را بر اساس آنچه در کامن ال 

 مورد شناسایی قرار نداده است. باشدمی
 2عوضین

 بایستمیقیمت باید در قرارداد تعیین گردد. اگر اینگونه نباشد،  

 قیمت بر اساس بندهای معمول و قابل مقایسه تعریف شود.

شروط قابل سنجش نیز یکی از همین موارد است مانند اینکه 

مکانیسمی تعریف شود تا بر اساس آن تعیین و تنظیم قیمت در 

 قرارداد صورت گیرد.

در قسمت شروط  معموالًبندهای مربوط به شرایط پرداخت 

 .شوندمیاستاندارد آورده 

 

یمت: تعیین، بازنگری ق

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قوانین دانمارک مقررات مربوط به انحصاری بودن را به رسمیت  

بطور شفاف در قرارداد درج شود؛  بایستمی. این مقررات شناسدمی

و عدم درج آن به طور شفاف، شرط  و در صورت عدم انجام این مهم،

 ت اجرایی نخواهد داشت.انحصاری بودن به احتمال زیاد قابلی

 1شروط انحصاری

  

 

 

قوانین دانمارک از ورود شرکتها در قراردادهایی با هدف محدود 

نمودن رقابت مستقیم یا غیر مستقیم منع نموده است. با بررسی 

تعیین کرد که این موضوع تا چه حد قابل اعمال  توانمیشرایط 

 است.

 2تعهد عدم رقابت

در بیع کاال، محل استقرار فروشنده ممکن است بعنوان قانون حاکم 

ممکن است  (CISG) المللانتخاب گردد. و همینطورکنوانسیون بیع بین 

 در این خصوص مد نظر قرار گرفته شود.

 توانندمیبنا به قوانین حقوق خصوصی بین المللی، طرفین آزادانه 

نسبت به تعیین قانون حاکم تصمیم گیری نمایند. در صورت بروز 

بعنوان  هادادگاهتعیین نشده باشد،  قبالًاختالف، اگر قانون حاکم 

 قانون حاکم را تعیین کنند. توانندمیآخرین راه حل هستند که 

 3قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

برای مدت ثابت یا نامحدود منعقد شوند. شروط صریح و قابل تجدید در مدت قرارداد مورد  توانندمیقراردادها 

پذیرش است به شرطی که هیچ یک از طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد. گرچه چنین شروطی در 

 نیز نخواهد بود. همه شرایط قابل اجرا

تجدید مدت قر ارداد و 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

. اگر در قراردادی شروط فسخ تعیین نشده باشد، قرارداد شودمیاخطاریه قبلی ارسال  عموماًبرای فسخ قرارداد 

بین سه تا شش  معموالًنسبت به فسخ اقدام شود )که  متعارفبر اساس یک دوره اخطاریه معقول و  تواندمی

 ماه است(.

زودتر از موعد فسخ شوند مگر شروط مربوط به فسخ در قرارداد  توانندنمیقراردادهایی با مدت زمان مشخص 

 ذکر شده باشد.

گرچه فسخ شود،  متعارفو  یک دوره معقولدر ممکن است  نامعیندر موارد ورشکستگی، یک قرارداد مدت 

در ، حق فسخ زودرس معینارداد با مدت فسخ غیرعادی طوالنی باشد یا در صورت عقد قر شاید دارای شرط

 نشده باشد.فراهم  آن

 3اعالمیه قبلی فسخ

فسخ اشتباه موجب دعوی 

متقابل برای جبران خسارت 

 خواهد شد.

و فوری صورت  تأخیربدون  بایستمیفسخ با علت نیاز به نقض اساسی قرارداد دارد. این نوع فسخ همچنین 

 گیرد.

 پذیرد.کننده به طرف مقابل صورت میاغلب جبران خسارت توسط نقض 

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

حسن نیت یک اصل اساسی و جداناپذیر در قانون قراردادها در کشور دانمارک است. همچنین 

تقلبی صورت نگیرد، یک قرارداد گردد. حتی اگر یک تعهد پیش از قرارداد نیز محسوب می

 ممکن است به دلیل فقدان صداقت مشترک و تعادل در آن، غیرقابل قبول تلقی شود.

 تعهد به انجام با حسن نیت

 

بند مربوط به واگذاری قرارداد یا تغییر مجری، ممکن است در صورت تغییر در مالکیت طرف 

 مقابل منتهی به خاتمه قرارداد برای یک طرف باشد.

 واگذاری حقوق یا تعهدات یک قرارداد نیاز به رضایت طرفین آن دارد.

 توافقات رسمی مبنی بر انتقال ممکن است نیازمند یک نوع قرارداد واگذاری باشد.

 واگذاری کار یا تغییر مجری

. بنابراین، فورس ماژور را شناسدنمیقانون دانمارک شروط مربوط به هارد شیپ را به رسمیت  

 .کنندمیمعموالً برای مقابله با حوادث غیر منتظره استفاده 
 2هارد شیپ

 

قراردادها در صورت رویارویی با یک واقعه غیر قابل پیش بینی ممکن است به حالت تعلیق در 

بیایند. این امکان فقط در مورد حوادث یا بالیایی که طبق قانون دانمارک تعریف شده صدق 

 :کندمی

 یک لیست جامعی از موضوعات نوشت( توانمیو بالیای طبیعی ) هاتحریماز جمله جنگ، 

 اژورفورس م

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 .شناسدنمیقانون دانمارک مفهوم ضمانت عیوب پنهان را به رسمیت  

تعهد عیوب پنهان تا حدودی توسط فروشندگان متعهد با توجه به افشای صادقانه، و تا حدودی 

توسط خریداران به موجب آزمایش کردن آن کاال، یا در هنگام خدمات مربوط به تحویل کاال 

 .شودمیتعیین 

عیوب نهفته )بین طرفین وارانتی 

حقوقی قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(

 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

حدود شروط مسئولیت در قراردادها به طور کلی اغلب به موجب 

 محدوده مسئولیت .شودمیقانون دانمارک مشخص 

  

 
آزاد هستند که شیوه حل و فصل طرفین برای حل اختالف خود 

 اختالف از طریق داوری را انتخاب نمایند.

شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی بدون در نظر گرفتن ملیت 

یا محل زندگی طرفین، به مدد کنوانسیون نیویورک تضمین شده 

 است.

 دادگاه صالح
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 نانگلستا

ترین و پراهمیت پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی یدهندهیلتشکیکی از چهار کشور و  England انگلیسی بهن انگلستا

بریتانیای  ترین و ثروتمندترین بخشترین، پرجمعیتانگلیس وسیع  .دهدرا تشکیل می جزیره بریتانیای کبیر بخش آن است که نیمه جنوبی

 .است لندن باشد و پایتخت این کشور، شهرمی کبیر

دریای  ، در جنوب غربدریای ایرلند مرز است. مرزهای آبی این کشور در شمال غربهم ولز و از غرب با اسکاتلند شور از شمال بااین ک

 .سازدجدا می فرانسه و کشور ایاروپای قاره آن را از کانال مانش هستند، و در جنوب نیز دریای شمال و در شرق سلتی

 لندن اشاره کرد. شهر جزیره من و جزیره وایت توان بهها میدارای بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ است که از جمله آن انگلستان

گذرد و به است که از میان شهر لندن می رود تیمز ترین رود انگستان،است. پرآب بریتانیا پادشاهی پایتخت انگلستان و در عین حال پایتخت

 .ریزددریای شمال می

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B2
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 2(1النظام حقوقی کامن)انگلستان 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

موضوع را  توانمیسؤالی که مطرح است اینست که در صورت الزام به نگارش و امضا، 

 و شکل دیجیتالی فرمتهرچند پاسخ اینست که . ارائه نمودبه صورت الکترونیکی 

شفاف مطالب اگر قرار باشد در قالب واژه باشد  یارائهنوشتن نیست، اما  الزاماً ،ارتباطات

 باشد. تواندنمیچیزی جز نوشتار و نوشتن 

 

جز در  توافق نامه لزومی ندارد که حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشد،

 مانند: موارد استثنائی و خاص

 ضمانت نامه .1

، فسخ یا اجاره زمین و اموال غیر قراردادهای مربوط به فروش، انتقال .2

 منقول

برای واگذاری یا مجوز انحصاری برخی موارد خاص  هایینامهموافقت  .3

 مربوط به حقوق مالکیت معنوی

 7توافق غیر کتبی

                                                           
میالدی به بعد توسط  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامن 1

. قوه مجریه و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیدادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول کلی  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا

پردازد و در صورت شباهت بین عناصر ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایویدع با شده مطرح دعوی عناصرحقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی جدید  نماید.دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه صادر می
2 England(Common Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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، اظهار خارجی مانند فریبیک قرارداد ممکن است به دلیل عوامل مبطل کننده در 

 معامالتهویت ناشی از تدلیس متقلبانه در درک و اشتباه در  نفوذ ناروا، اکراه، نادرست

ف زیان دیده در دوران این موارد باعث شود تا طریا  قابل ابطال باشد رو در رو،

 .مذاکرات پیش قراردادی به دالیل گفته شده ادعای خسارت نماید

 .نماینددرج  صراحتاًقرارداد، مبحث حسن نیت را  در توانندمیطرفین 

قراردادی انگلیس وجود هیچ گونه نظریه کلی در مورد حسن نیت در قوانین 

زمان  ندارد و دادگاهها خیلی تمایل ندارند به این مسائل بپردازند. )چه در

اجرای قرارداد و چه در مذاکرات پیش از قرارداد( و تکلیف عمومی برای 

 افشای اطالعات در مرحله قبل از قرارداد نیز وجود ندارد.

تعهدات پیش 

 1قراردادی

داده شده است تا براساس قراردادها معموالً حاوی بندهایی هستند که صریحاً اجازه 

 .نسخ متعدد آن اجرایی شوند

متعدد آزاد هستند و در  هاینسخهطرفین جهت تنظیم قرارداد با استفاده از 

متعدد امضاء شده اجرایی  هاینسخهعمل، اغلب قراردادها به وسیله 

 گردند.می

جداگانه اما یکسان  هایکپیاین بدان معناست که هر یک از طرفین قرارداد، 

کپی امضا شده با هم یک توافق  هاینسخه. کنندمیاز همان سند را امضا 

 آورند.نامه الزام آور را به وجود می

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

که  برداشتیو هرگونه  این قرارداد مطابق با اصولی که دادگاهها برای تفسیر قراردادها

 .شودمی، تفسیر صورت گیردممکن است توسط خود قرارداد 

 .شودمیهای فنی و طبق حوزه تخصصی و فنی آن معنی بر اساس اصطالحات و واژه

زبان مطابق معانی خاص عرفی یا کاربردی آن در چگونگی برداشت از تعیین معنی به 

 استعمال است.روشنی به وسیله عرف و کاربرد آن قابل 

 .شودمیسایر موارد در قرارداد بر اساس مفهوم متداول و معمولی آن در زبان برداشت 

بایست زبان غالب اگر بیش از یک زبان در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد، طرفین می

 را مشخص کنند.

 آزادانه توسط طرفین انتخاب شود. تواندمیاصوالً زبان قرارداد 

است برای تعیین آنچه طرفین  هادادگاهابزار در  تریناصلیزبان قرارداد، 

. بنابراین، باید توسط همه طرفین توافق نامه قابل اندکردهنسبت به آن توافق 

 درک و فهم باشد.
 3زبان قرارداد

  

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

را در  "آخرین اقدام"انگلستان در بیشتر موارد قاعده  هایدادگاه

بین طرفین صورت گرفته است اعمال  ایمعاملهپیچیده که  هایپرونده

از پذیرش شروط  مکرراً. بطور مثال در مواردی که هر دو طرف نمایدمی

انگلستان به ندرت  هایدادگاه. کنندمیو تعهدات طرف مقابل امتناع 

تا شروط مورد توافق  دهندمی، و ترجیح پذیرندمیرا عدم وجود قراداد 

بین طرفین را شناسایی نمایند و سپس با اتکا به قوانین عمومی و کامن 

 ال دیگر مفاد قرارداد را مدیریت نمایند.

 

 2"آخرین اقدام"، کشور انگلستان قاعده هافرمدر موارد مربوط به نبرد 

ات اگر بعد از اینکه قرارداد . شروط و تعهددهدمیرا مالک نظر قرار 

 تواندنمیشکل گرفت بخواهد مطرح شود، بعنوان بخشی از قرارداد 

 باشد.

 ،3هافرمنبرد 

 4بندها و شروط قرارداد

 

 
تعهدات اساسی بعنوان یک مفهوم در قوانین انگلیس شناخته شده 

 نیست.

قرارداد تفاوتهایی قائل است )که  "اصلی"قوانین انگلیس بین بندهای  

برخالف بندهایی که  (شوندمیتحت عنوان شروط قرارداد شناخته 

 5تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

 )قاعده آخرین اقدام( بدین مفهوم است که آخرین شروط مطرح شده از هر طرف که باشد مالک نظر خواهد بود. Last shut rule مترجم: 2

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of form, and T&C 

5 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 را بررسی نمایید.( "فسخ با دلیل"بدون نام هستند. )بخش 

بعنوان یک  تواندنمیوعده یک طرف متعاهد برای اجرای وظایف قرارداد 

مناسب برای تعهد پرداخت بعدی بحساب آید. تغییرات قرارداد  عوض

شناسایی  شودمیتوافق واقع  توسط عوضینی که مجدد مورد بایستمی

شود. بطور مثال شخصی  تأمینتوسط متعهدله  بایستمیگردد. عوض 

عوضی که طرفین قرارداد  بایستمیکه مایل به اجرای قرارداد است 

به متعهد  مستقیماًرا اثبات نماید. عوض قرار نیست که  اندنمودهفراهم 

 پرداخت شود.

عوضین یکی از بخشهای اصلی هر قراردادی در قوانین انگلیس بشمار 

 ایوعدهمتقابل باشند یا  هایوعدهحاوی  بایستمی قراردادها. آیدمی

که با توجه به تعهدات یا اعمال متقابل بر اساس توافق طرفین شکل 

عوضین پول، کاال یا انجام کاری باشند.  توانندمیعوضین باشد. گرفته 

کافی باشد ولی نیاز نیست که مساوی هم بوده باشد.  بایستمی

دادگاها به اینکه عوضین دارای ارزش اقتصادی باشند توجه زیادی 

 .نمایندنمی

 1عوضین

 شود.قیمت قرارداد جزو بندهای اساسی قرارداد محسوب می 

ت قراردادی دقیق بودن شروط است یعنی شفافیت داشتن. این از الزاما

 گردد.موضوع از الزامات عمومی قانون کشور انگلستان محسوب می

بر اساس قوانین انگلستان قواعد خاصی برای نحوه پرداخت وجود ندارد. 

پرداخت ایفای تعهد مبنی بر مقررات قانونی در مورد تأخیر در و فقط 

 پرداخت پس از موعد مقرر در قرارداد )یعنی )وجود دارد 

حداقل روش  بایستمیقیمت اگر در قرارداد تصریح نشده باشد 

به اسناد  توانمیمحاسبه آن تعیین شده باشد. برای تعیین قیمت 

 مجدداً  تواندمیدیگر نیز ارجاع داد. تجدید نظر ارزش ترازی قیمت 

مطمئن و  بایستمیقابل محاسبه باشد ولی روش محاسباتی قیمت 

دقیق باشد. انتقال مالکیت ربطی به پرداخت قیمت تعیین شده ندارد 

مگر در قرارداد، طرفین به نحوی این موضوع را تعیین نموده باشند. 

 به ارز خارجی تعیین شده باشد. تواندمیقیمت 

 در قوانین انگلستان وجود ندارد. مربوط به پرداختهیچ گونه قواعد 

، بازنگری قیمت: تعیین

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

ترتیبات معامالت انحصاری باید مطابق قوانین انگلیس و دکترین تجارت 

و عاری از مغایرت با منافع  متعارفباشد. بدین مفهوم که دارای شرایط 

خریدار و  اعطای انحصار در موضوعی یا فعالیتی خاص )چه از طرف

چه از طرف فروشنده( در قوانین انگلستان مجاز شناخته شده است. و 
 2شروط انحصاری

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1

2 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

عمومی باشد. و این شرایط بایستی مطابق با قوانین حقوق انگلستان در 

و عدم سو استفاده از شرایط تسلط در  رابطه با توافقات ضد رقابتی

 انحصار باشد.

 :باشدمیبودن این شرایط شامل موارد ذیل  و متعارف منطقی

 مدت زمان شرط انحصاری .1

 منطقه جغرافیایی مرتبط با شرط انحصاری .2

 تحت پوشش( هایفعالیتدامنه )دامنه موارد انحصاری  .3

البته برای این موضوع شرایط خاص در نظر گرفته شده است که 

 .اندنمودهاستفاده از این شرایط را توصیه 

تعهدات عدم رقابت باید مطابق قوانین انگلیس و دکترین تجارت باشد.  

و عاری از مغایرت با منافع عمومی  متعارفبدین مفهوم که دارای شرایط 

باشد. و این شرایط بایستی مطابق با قوانین حقوق رقابت انگلستان در 

 رابطه با توافقات ضد رقابتی و عدم سو استفاده از شرایط باشد.

تعهدات مرتبط با عدم رقابت مربوط به بعد از فسخ یا اتمام همکاری 

 به نحوی دقیق نگارش شود که قابلیت اجرایی داشته باشد. بایستمی

 

بر اساس قوانین انگلستان تعهدات عدم رقابت شامل محدودیت در 

باشد مجاز شناخته شده است. این موضوع هم در رقابت محصوالت می

و هم بعد از مدت مشخصی پس از فسخ یا اتمام طول مدت قرارداد 

همکاری نیز در قوانین انگلستان شناسایی شده است که به استفاده از 

 این شرایط توصیه شده است.

 1تعهد عدم رقابت

 

برای تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین  توانندمیطرفین آزادانه 

المللی برای تمام یا بخشی از قرارداد خود تصمیم گیری نمایند. این 

( آیین نامه اتحادیه اروپا به شماره 1)3مطابق با اصل مندرج در ماده 

البته این موضوع مربوط به زمانی ) باشدمیرم ورژن یک  2008/593

اروپا بوده است(. اما با توجه به موضوع  بود که انگلستان عضو اتحادیه

 2حاکمقانون 

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

و معاهدات نیز قابلیت اعمال را  هاکنوانسیونو نوع قرارداد، دیگر 

 دارند.

به این امر  هادادگاهاگر طرفین قانون حاکم را خود انتخاب ننمایند، 

 اقدام خواهند نمود.

 البته در انتخاب قانون حاکم استثنائاتی نیز وجود دارد:

قوانین امری محلی یک کشور بر اساس انتخاب طرفین تطابق  .1

 اعمال خواهد شد.

قانون حاکم کشور دیگری را بطور تصنعی  توانندنمیطرفین  .2

 ( از قانون روم ورژن اول(3)3ماده ) نمایندانتخاب 

مربوط به نظم عمومی است.  هایسیاستاین استثنا بر اساس  .3

 از قانون رم ورژن اول( 21)ماده 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بر اساس  بایستمیجایی که قرارداد بصورت نامعین باشد، طرفین 

با  معموالًبندها و شروط قراردادی نسبت به فسخ اقدام نمایند؛ که 

 ارسال اعالمیه همراه خواهد بود.

 برای مدت زمان معین یا نامعین منعقد شدههر قراردادی ممکن است 

تا زمان  بایستمیباشد. اگر مدت زمان معین اعمال شده باشد، قرارداد 

امکان تمدید  توانندمی قراردادهاانقضا، قابلیت اجرایی داشته باشد. البته 

همکاری را فراهم نمایند. و اگر قراردادی مدت آن نامعین باشد هر یک از 

 هر زمان و بدون دلیل، قرارداد را فسخ نمایند. دتواننمیطرفین 

 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

انگلستان از عضویت در اتحادیه اروپا، اینگونه بود که  قبل از خروج

نمایندگی تجاری  قراردادهایاعالمیه در  مدت زمانهایی که بصورت

مطابق با دستورالعملهای نمایندگان تجاری  بایستمیمطرح بود 

 .شدمیاتحادیه اروپا اجرا 
  

بر اساس شرایط قرارداد انجام شود از جمله اعالمیه  بایستمیفسخ 

 مشخص و دارای مدت زمان یا انقضاء یک زمان مشخص.

طبق قانون انگلیس هیچ الزامی وجود ندارد که مدت زمان اعالمیه 

قبل از پایان مدت تعیین شده  ایاعالمیهو معقول بوده باشد یا  متعارف

 فراهم گردد.

اگر قرارداد مکانیزم فسخ را در نظر نگیرد، یک طرف باید نسبت به فسخ 

 .اقدام کند قبلی مبنی بر فسخقرارداد قبل از اعالم 

 براساس مدت قرارداد قبل از اعالم فسخ است. متعارفاخطار معقول و  

قانونی قرارداد ممکن است ایجاد خسارت نماید و ممانعت از  فسخ غیر

 فسخ زود هنگام باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیر خواهد شد.

 

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

مهم در قرارداد  هاینقضنقض عدم پذیرش به ادامه همکاری یکی از 

. اینکه این نقض به چه میزان جدی باشد بستگی به ماهیت باشدمی

قرارداد دارد که در چه زمانی این مدت نقض شده است مدت  و

 همچنین به مهم بودن نقض تعهد نیز بستگی دارد.

نقض یکی از بندهای مهم قرارداد که شرط قراردادی محسوب 

، هم قرارداد را فسخ و دهدمیبه شخص مقابل این اجازه را  شودمی

 هم مطالبه خسارت نماید.

رارداد، بستگی به جدی بودن عواقب نقض یک شرط نامشخص از ق

آن نقض دارد. اگر این موضوع باعث محروم نمودن طرف مقابل از 

 بهره مندی از قرارداد گردد، به این شخص اجازه فسخ را خواهد داد.

موضوع فسخ مطرح شود، در شروط قرارداد  هایزمینهاگر در قرارداد 

 مشخص گردد. باشدمیرا که زمینه ساز دقیق فسخ  هایینقض بایستمی

نقض عدم  صرفاًایجاد فسخ بیان نگردید،  هایزمینهاگر در قرارداد 

فسخ  هایزمینهپذیرش توسط فرد خاطی به طرف مقابل در خصوص 

 .گرددمیقرارداد ارائه 

مبنی  ایاعالمیههیچ الزامی برای فرد مقابل )نه خاطی( وجود ندارد که 

 بر اصالح نقض رفتاری بوجود آمده داشته باشد.

 در ضمن برای فسخ قرارداد نیازی نیست موضوع به قاضی ارجاع گردد.

 1فسخ با دلیل

 

  

                                                           
1 Termination for cause 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /142

 

 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

طرفین قرارداد ممکن است وظایف صریحی در خصوص رعایت حسن 

 هایدادگاهنیت بعهده داشته باشند. در صورت وجود چنین شرطی، 

نمایند. مانند انواع خاصی از روابط انگلیس بر این اساس رسیدگی می

قراردادی که مشمول رعایت حسن نیت است، یا مانند قراردادهای 

 نمایندگی و مشارکت.

کلی در مورد حسن نیت در قوانین قرارداد  ایتوصیهز و کار و هیچ سا

 انگلیس وجود ندارد.

همچنین دادگاهها بعنوان یک وظیفه، تمایل زیادی ندارند تا در مورد 

قرارداد یا موضوع مذاکرات پیش از قرارداد  مسائل مربوط به اجرای

 بپردازند.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

به صراحت در خصوص  قراردادهایی است که در آن این امر معموالً برای

 .کنندمیاظهار نظر  اجازه دادن به واگذاری و تغییر مجری

 واگذاری صرفأ به معنی انتقال منافع یک قرارداد است.

بین واگذار کننده و گیرنده منافع،  تواندمیانتساب منافع یک قرارداد 

 بدون رضایت طرف دیگر قرارداد باشد.

تعهدات قراردادی، قبول تعهدات نیاز  "بار مسئولیت"ال برای انتق

است. و اثر آن خاتمه قرارداد فعلی و جایگزین نمودن آن با طرفین 

قرارداد جدید است. بر این اساس قبول تعهدات نیازمند اخذ رضایت 

 طرف دیگر قرارداد است.

از یک طرف به طرف دیگر  مجریتغییر اعمال در قراردادهای تجاری، 

مگر اینکه  گرددنمیارداد، باعث ایجاد حق فسخ به طرف مقابل قر

 طرف اخیر با موضوع تغییر مجری بتواند مخالفت نماید. صرفاً

، هویت طرف مقابل تغییر کند در صورتیکهقرارداد شخصی معموالً در 

 .شودمیفسخ  قرارداد به طور خودکار

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تا با شرایط سخت قرارداد، طرفین بتوانند  هاردشیپ طراحی شده است

 این روند را ادامه دهند.

بنابراین، در حالی که بندهای فورس ماژور مربوط به عدم امکان اجرای 

قرارداد است، ولی هارد شیپ در ارتباط با اعمالیست که ایجاد سختی در 

 .باشدمیاجرای قرارداد 

 

زارهای بی ثبات اجازه هاردشیپ در قراردادهای بلند مدت یا در با

 شود.استفاده از آن داده می

 این شروط بستگی به مذاکره بین طرفین دارد.

هاردشیپ با وقایع غیرقابل پیش بینی ناشی از آن سروکار دارد و 

 کردند.کند از آنچه از اول تصور میمی ترسنگینادامه قرارداد را 

بندهای هاردشیپ باید طوری تدوین شود که شرایطی که در آن 

که احتمال وجود خواهند داشت را به روشنی تعریف کند  هاییسختی

 اتخاذ نماید. رخدادهاو روشی برای مقابله با آن 

 1هارد شیپ

 بندهای فورس ماژور از سه بخش تشکیل شده است و معموالً عبارتند از:

و رویدادهایی که  شوندمی. شرح وقایعی که باعث توقف اجرا قرارداد 1

 معموالً خارج از کنترل طرفین هستند.

 حدوث شرایط فورس ماژور. . تعهدات طرفین در2

تواند موجود پس از وقوع یک رویداد فورس ماژور، می هایحل. راه 3

 شامل حق تمدید یا فسخ قرارداد باشد.

ن است تعلیق یا تغییر متن قرارداد را به دنبال این بند همچنین ممک

 داشته باشد.

شروط مربوط فورس ماژور در قانون انگلیس نه به مفاهیم ثابتی از آن 

اشاره شده است و نه نتایج و اعمال رفتار مشخصی در قانون آمده 

به طور کلی به عنوان عذر یک طرف در خصوص  هاآناست. اما، 

تعهدات، هنگام مواجه با رویدادی که فراتر از حد معقول آنهاست و 

، مورد شودمیو مانع از تأخیر در اجرای قرارداد  خارج از کنترل بوده

 .گیرندمیپذیرش قرار 

توان برای پوشش هر رویداد استثنایی از بندهای فورس ماژور می

 استفاده نمود. بعنوان مثال جنگ، بالیای طبیعی، آشوب یا اعتصاب.

 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

دکترین حقوقی غیر "با وجود بند فورس ماژور در قرارداد در مقایسه با 

، انعطاف پذیری بیشتری برای چاره اندیشی در "ممکن شده قرارداد

 قرارداد به وجود آورد.
 

دکترین "بندهای فورس ماژور معموالً برای جلوگیری از استناد به

. شوندمیدر قرار داد آورده  1"ممکن شدن قراردادحقوقی غیر 

برخالف دکترین مذکور، عملکرد این بند باعث فسخ خود به خودی 

انعطاف پذیری را برای طرفین فراهم ، این بندها. البته شودمیقرارداد 

در قرارداد را در صورت عدم موفقیت  تعدیلو به آنها امکان  آوردمی

 .آوردمیفراهم  اجرا قرارداد را

نهان وجود ندارد، اما یک  عیوب نهفته و در مواجه با خاصی روش 

بر کیفیت رضایت بخش و کافی، و نیز سازگاری با  رژیم قانونی حاکم

 –اهداف، مطابقت با اوصاف کاال، رفع مسئولیت و مالکیت وجود دارد 

 است. )اصالح شده( 1979شرایط مندرج در قانون بیع کاالها  و آن

مگر اینکه طرفین مسائل موجود  شوندمیاین شرایط ضمنی اعمال 

در قرارداد را به طور دیگری مورد بررسی قرار بدهند: به نحوی که از 

نظر عیوب نهفته، شروط ضمنی مربوط به کیفیت رضایت بخش 

در آن  محدودتریبوسیله طرفین از قرارداد خارج شده و با وارانتی 

 جایگزین شود.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(

 

  

                                                           
1 Doctrine of Frustration 
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

طرف  در قرارداد بین تاجر با تاجر که طبق شرایط استاندارد تجاری برای

مسئولیت، غیر معقول قرارداد تهیه شده، احتمال دارد محرومیت کامل از 

 تلقی شود. مانند:

در اینگونه موارد بندهای محدود کننده )نه خروج کامل( مسئولیت برای 

اما تنها در صورت  دارای اعتبار باشد، تواندمینقض شروط استاندارد 

 .UCTAطبق قانون  متعارفمطابقت با معیارهای 

بنابراین، هر محدودیتی در مورد مسئولیت باید بین طرفین معقول  

باشد. در شروط استاندارد، در انگلستان این معمول است که محدود 

گردد اما در در معامالت فردی اعمال معقول  ایشیوهنمودن مسئولیت با 

هر صورت مطابق بودن با عقالنیت و منطق در معامالت فردی مد نظر 

، حال، آن چیزی که ممکن است برای یک مشتری منطقیاست. با این

و قابل قبول باشد، برای مشتری دیگر ممکن است غیر معقول در  متعارف

 نظر گرفته شود.

این موضوع نیز مجاز و معمول است که مسئولیت یک تأمین کننده را در 

قبال عواقب و خسارت ناشی از آن محدود یا حذف کنند که در هر 

 باشد.تدوین دقیق مطالب می صورت، مستلزم

 UCTA منصفانه و معقول بودن شرط مربوطه که  باشدمی بعنوان معیار

که آیا با مواردی که  سنجدمیو اینگونه  دهدمیرا مورد توجه قرار 

را  هاییمحدودیت( UCTA) 1977قانون شروط قراردادهای ناعادالنه 

یا موارد دیگری از نقض  تقصیردر خصوص مسئولیت نقض قرارداد، 

 UCTAتعهدات را در بندها و مقررات قراردادی ایجاد نموده است. 

، به عنوان مثال محرومیت یا کندمیبعضی از شروط را کامالً ناکارآمد 

، یا تقصیرمحدودیت مسئولیت مرگ یا جراحت اشخاص در اثر 

کالهبرداری یا سوء تفسیر از کالهبرداری و جعل. همچنین بیان 

باشند که از استدالل که شروط دیگر بشرطی قابل اجرا می کندمی

 برخوردار باشند.

دودیت نباید آنقدر گسترده باشد که موضوع و هدف قرارداد شرط مح

 را منتفی کند.

به عنوان مثال، مانند شروطی که برای از بین بردن مسئولیت طرف از 

هر گونه اجرا )اجرا نکردن به دلیل از بین بردن مسئولیت انجام تعهد( 

 باشد نباید استفاده گردد.

 1محدوده مسئولیت

                                                           
1 Limitation of Liabitity 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

همخوانی داشته است یا با آنچه در زمان  اندداشتهطرفین از قبل آگاهی 

 عقد قرارداد صورت گرفته مطابقت دارد یا خیر.

  

 
برای انتخاب دادگاه یا داوری آزاد هستند، مگر در  طرفین قرارداد

 موارد خاص.

مهم است طرفین مطلع باشند از اینکه اگر داوری را با مقر کشور 

انگلستان انتخاب نمایند، رژیم قانونی خاص این کشور در رسیدگی 

مگر اینکه طرفین آن را از این امر مستثنی  آن اعمال خواهد شد،

 سازند.

ی طبق کنوانسیون نیویورک در این کشور شناسایی رأی داوری خارج

 شود.و اجرا می

بین  هایکنوانسیونتشخیص و اجرای احکام بر اساس معاهدات یا 

 .شودمیالمللی مربوطه و اساسنامه انگلستان و قانون کامن ال انجام 

 دادگاه صالح

 اخیر: هایرویهقوانین و 

بامداد شنبه اول فوریه به وقت تهران( پس از سه  ۳۰ :۰۲به وقت لندن )مصادف با ساعت  2019 ویکم ژانویهجمعه سیکشور انگلستان 

. با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اعتبار آرای صادره سال و نیم مجادله، اختالف و مذاکره سرانجام به حضور خود در اتحادیه اروپا پایان داد

 ف و در برخی موارد دچار چالش گردید.از آن اتحادیه و دیگر مواردی از این دست حذ
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  فنالند

است. حدود یک میلیون نفر  هلسینکی میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن ۵٫۵این کشور حدود  .اروپا کشوری است در شمال فنالند

 .کنندشهری هلسینکی زندگی میاز جمعیت کشور در منطقه کالن

برد، ولی وضع اقتصاد این کشور صورت رسمی در رکود اقتصادی به سر میبه یورو عنوان یکی از کشورهای عضو منطقهبا اینکه فنالند به

تأثیر  کشورهای اروپایی بهتر از سایر کشورهای منطقه یورو است. اقتصاد فنالند وابستگی فراوانی به صادرات دارد و بحران اقتصادی سایر

اعتبار و  در زمینه است. فنالند تنها کشور منطقه یورو است که بر اساس اعالم سه نهاد مطرح مالیزیادی روی صادرات این کشور گذاشته

 .برخوردار است )AAA (، از وضع باثباتسنجیدرستی

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C


 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /148

 

 2(1نظام حقوقی سیویل ال)کشور فنالند 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

خواهد به قرارداد ، طرفی که میقضایی مطابق با منابع حقوقی و رویه

 استناد کند، بار اثبات وجود قرارداد غیرکتبی را به عهده خواهد داشت.

توافق نامه غیر مکتوب الزام آور است. با این حال، این موضوع منوط به 

به  هانامهیک سری استثنائات در قوانین فنالند است. در فنالند، توافق 

اقدامات رسمی نیاز ندارند مگر اینکه به طور خاص برای آن قانونی 

 وضع شده باشد.

 7توافق غیرکتبی

هستند هر زمان بخواهند از مذاکرات  طبق قانون کشور فنالند طرفین آزاد

 خارج شوند و این امر در قوانین این کشور به رسمیت شناخته شده است.

در برخی موارد، ممکن است طرفین مسئول جبران خسارت ناشی از  اما

 سوء رفتار باشد.

 بطالن و عدم اعتبار در قانون قراردادها عبارتند از: دالیل

 (29و  28اضطرار )مواد  .1

 (30و تدلیس )ماده  تقلب .2

 33قراردادها باید با حسن نیت تنظیم و به اجرا در بیایند. طبق ماده 

اصالح شده(، در صورت عدم الزام آور  ،228/2009قانون قراردادها )

 بودن قرارداد، قرارداد نباید به اجرا در بیاید اگر:

تحت شرایطی تنظیم شده است که با صداقت و حسن نیت  .1

متناقض بوده و طرف مقابلی که به آن قرارداد تن داده است به آن 

 موارد آگاه بوده و آن را اجرا کرده است.

م شده، بایستی فرض شود که از شخصی که معامله با وی انجا .2

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-حقوقی رومینظام  یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Finland (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 (31نفوذ ناروا )ماده  .3

 (1، 32اشتباه در بیان مطالب )مواد  .4

 (2، 32اشتباه در انتقال مطالب )مواد  .5

 (33رفتار ناشایست و بی ارزش )ماده  .6

 (34اسناد جعلی )ماده  .7

 شرایط اطالع داشته است.

به عنوان یک قاعده کلی، طرفین وظیفه دارند هرگونه اطالعات مرتبط 

و اساسی مربوط به رضایت طرف مقابل برای ورود به معامله است را 

افشا کند. نقض این وظیفه ممکن است باعث تعهد به پرداخت خسارت 

 شود.

باعث ایجاد سردرگمی در مورد این موضوع  تواندمیعدم امضای یک سند 

شود که آیا قراردادی به واقع تنظیم شده یا خیر. امضاء یکی از بهترین 

 های اثبات بار تحمیل این واقعیت است.راه

 در موارد خاص، شهود برای تأیید هویت امضا الزامیست.

امضاء کردن در  غیر مکتوب الزام آور هستند، بنابراین هاینامهتوافق 

نیست. با این وجود، برخی از قراردادها تابع  اکثر قراردادها الزامی

 مقررات رسمی هستند و نیاز به امضای اصلی قرارداد دارند.

)قانون اصالح شده  باشندمیامضاهای الکترونیکی مطابق با قانون مجاز 

به طورجداگانه بر روی نسخ  توانندمیین . امضاها همچن(617/2009

 متعدد اسناد معتبر باشند.

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

به عنوان یک اصطالح ممکن است یک عبارت در یک حوزه قضایی یک 

معنی بدهد و در حوزه دیگر، معنی دیگری از آن مستفاد شود. توصیه 

اصطالحات را در قرارداد تعریف کنید، به ویژه اگر قرارداد بین  شودمی

 قضایی مختلف منعقد شده باشد. هایحوزهطرفین در 

در اصل، ممکن است زبان قرارداد به صورت آزادانه بین طرفین تعیین 

 شود.
 2زبان قرارداد

 

 

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

هر دو طرف از شفافیت شروط و تعهدات قرارداد  شودمیپیشنهاد 

 اطمینان حاصل نمایند.

راههای حل و فصل موضوع نبرد فرمها در ادبیات حقوقی در منابعی 

که در  آورده شده است. Hemmo: Sopimusoikeus I, 2007همچون 

 اشاره شده است: ذیالًخصوص این موارد 

تفاهم نامه، کاربرد خواهد . بیان شروط و بندهای مورد نظر اولین 1

 داشت.

برمبنای مورد به مورد بررسی و  توانمیوضعیت نبرد فرمها را 

بندها و شروط قرارداد بدون بحث بین  مدیریت نمود مگراینکه

یکی از موارد ذیل  تواندمیطرفین توافق شده باشد. نتایج مربوطه 

 باشد.

 2. قاعده اولین اقدام1

 3ده آخرین اقدام. قاع2

 4. قاعده حذفی3

 ،5هافرمنبرد 

 6بندها و شروط قرارداد

                                                           
1 Content 

 شخصی که اولین فرم را فرستاده است بر قرارداد حاکم است.)قاعده اولین اقدام( بدین مفهوم است که شروط مترجم: 2

 )قاعده آخرین اقدام( بدین مفهوم است که آخرین شروط مطرح شده از هر طرف که باشد مالک نظر خواهد بود.مترجم:  3

. در این شودمیهنگامی که فرمها حاوی شروط متناقض هستند اعمال  "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده"مترجم:  4

نمایند تا برسند به شروطی که با ماهیت قرارداد میهر دو طرف را حذف متناقض شروط  قاعدهاین  ، بارد و بدل شده ها و اطالعاتفرماختالف بین وجود  در صورتشرایط، 

 رین ارتباط را دارد.بیشت

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 5

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
6 Battle of form, and T&C 



 151/ فنالند

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

که آخرین ایجاب  شودمی. طرفی که آخرین سند را ارسال کرده تصور 2

که خریدار پیشنهاد را بوسیله یا با  شودمیرا بوجود آورده است و تصور 

امضاء ابالغیه یا با پذیرفتن و استفاده کردن کاالهای ارسال شده قبولی 

 کرده است.

پیشنهادی طرفین همخوانی ندارد و باعث  هایفرم. شروطی که با 3

 دوری آنها از یکدیگر شده، از قرارداد حذف خواهند شد.

توسط دادگاههای  که آیدمیی بدست مختلف شروطراه حل میانی از . 4

 .شودمیفنالند تعیین و اعمال 

بنا به شرایط  باشدمی. فروشنده یا طرفی که دریافت کننده وجه 5

 ی به ماجرا نداشته باشد متعهد به انجام خواهد بود.مقتضی که اعتراض

 . راه حل میانی4

. خریدار، در صورت عدم مخالفت، متعهد به انجام شروط قرارداد 5

 است.

عالوه بر این موارد، هنگامی که شروط و بندهای قرارداد غیر معقول 

باالترین الزام به  معموالً، توافق و آگاهی طرف مقابل شودمیتلقی 

ادامه همکاری خواهد بود. و همچنین در مواردی که شروط و 

به ضرر  توانندمیبندهای قرارداد نا مشخص است، در بعضی موارد 

 طرفی که آن را نگارش نموده تفسیر شوند.

 

 
موجب مسئولیت پرداخت  معموالًنقض تعهدات اساسی قرارداد 

خسارت به طرف مقابل و حق فسخ پیش از موعد را در بر خواهد 

 داشت.

 1تعهدات اساسی

بعنوان  تواندمیعوض از جمله معیارهایی است که وعده دادن آن  

یک قرارداد تعهدآور در قانون فنالند بشمار آید. اعمال یکطرفه )یعنی 

رایگان هستند( در قسمت  مواردی که بعنوان تعهدات بدون عوض یا

 مربوط به قوانین مربوط به هبه درج شده است.

 

 2عوضین

                                                           
1 Essential obligations 

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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اگر طرف مقابل قیمت مندرج در فاکتور را نپذیرد، باید بر این موضوع 

اعتراض نماید. و اگر اعتراضی بیان نشود، به منزله اینست که قیمت ذکر 

شده قطعی است مگر اینکه قیمت مطرح شده غیر معقول و فاحش باشد. 

د بعنوان تغییرات و اصالح آنچه در قراردا تواندنمیبا این حال، فاکتور 

 توافق شده است بکار گرفته شود.

انعطاف  کامالًبین طرفین به صورت  تواندمیقیمت و روشهای تعدیل 

پذیر توافق شود. اگر قیمت بطور خاص توافق نشده باشد، اینگونه 

 بر مبنای شرایط، توافق نمود. توانمیکه  شودمیبرداشت 

به قیمت توافق در دادگاه هدایت  تواندمیتعدیل شرط غیر معقول 

 که این مورد بسیار نادر است. شود.

اگر زمان پرداخت مورد توافق واقع نشده باشد، در این حالت بخش 

از قانون بیع کاال فنالند بر آن جاری خواهد بود. این قانون  49

که خریدار بایستی مبلغ را بر اساس خواسته فروشنده  گویدمی

 پرداخت نماید.

بر  (Zug-um-Zug)نین، اصل عملکرد همزمان تحت عنوان همچ

از قانون فنالند در مورد بیع کاال اعمال خواهد شد.  10اساس ماده 

بنا به این اصل، اجرای تحویل عوضین از سوی هر دو طرف در یک 

 عملیاتی گردد. بایستمیزمان 

 ی پرداخت که قرار است خریدار قبل از تحویل کاالدر روشهای نحوه

بطور خاص در خصوص این موضوع توافق  بایستمیصورت دهد، 

 صورت گرفته باشد.

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

ممنوع شده رقابت، در قانون رقابت فنالند تصریح شده  هایمحدودیت

 است.

 

امکان اعطای شرایط انحصاری برای خرید یا فروش در صورتیکه 

پذیر های ممنوع شده در قوانین رقابتی نباشد، امکانمحدودیتدارای 

 خواهد بود.

 1شروط انحصاری

                                                           
1 Exclusivity clauses 
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منع  هایمحدودیتذکر شرط عدم رقابت مانعی ندارد به شرطی که 

 1تعهد عدم رقابت شده برای بحث رقابت در آن مد نظر قرار گرفته باشد.

 

برای تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین  توانندمیطرفین آزادانه 

المللی در خصوص تمام یا بخشی از قرارداد خود تصمیم گیری 

( آیین نامه اتحادیه 1)3نمایند.. این مطابق با اصل مندرج در ماده 

. اما با توجه به باشدمیرم ورژن یک  2008/593اروپا به شماره 

و معاهدات نیز قابلیت  هاکنوانسیونموضوع و نوع قرارداد، دیگر 

 اعمال را دارا خواهند بود.

 در انتخاب قانون حاکم استثنائاتی نیز وجود دارد:

تطابق قوانین امری محلی یک کشور عالوه بر انتخاب طرفین  .1

 ( روم ورژن یک(3)3اعمال خواهد شد. )ماده 

قانون حاکم کشور دیگری را بطور صوری انتخاب  توانندنمیطرفین 

 ( از قانون روم ورژن اول(3)3اده نمایند. )م

 مربوط به نظم عمومی است. هایسیاستاین استثنا بر اساس  .2

 از قانون رم ورژن اول( 21ماده )

اگر طرفین بر قانون حاکمی توافق ننمایند، اصل بر اینست که قانون 

 گردد.کشوری که ارتباط نزدیکتر به قرارداد را داشته اعمال می

 2قانون حاکم

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 سه نوع روش تعیین مدت زمان قرارداد وجود دارد:

: قراردادی که پس از اتمام کار تعیین شده خاتمه 2(ایمرحلهقراردادهای کار معین )تک 

 .یابدمی

تا قبل از انقضاء مدت زمان مشخص  بایستمی قراردادها: این نوع 3مدت معین قراردادهای

 اجرایی گردد.

بندهایی در خصوص حق  شودمیتوصیه  قراردادهایی: در چنین 4با مدت نا معین قراردادهایی

 فسخ یا موارد الزام آور در آن تصریح گردد تا از اختالفات احتمالی طرفین جلوگیری شود.

مدت قر ارداد و تجدید 

 5ضمنی مدت قرارداد

مگر  باشدمیزمان شروع از زمان اعالمیه فسخ  

 به نحو دیگری توافق شده باشد.

مربوط به  هایچالشاز  جلوگیریبه منظور 

 مبنی بر اعالمیه کتبی ارسال اثبات، معموالً

 .شودمیتوصیه  فسخ

شود مگر راه کار دیگری در خالف اصل و غیر معمول در قرارداد محسوب می معیارهایفسخ از 

اد تصریح نشده باشد. اگر اعالمیه فسخ دارای نقص و عیب باشد، فسخ غیر قابل نفوذ قرارد

 را دریافت کرده است. فسخمگر اینکه تصور شود که طرف مقابل اطالعات کافی در مورد است. 

 6اعالمیه قبلی فسخ

 
ممکن  دلیلبی . در این حالت، خاتمه نموده باشدقرارداد ممکن است زمینه فسخ را فراهم 

 شود. به پرداخت خسارت به طرف مقابلمنجر است 
 7فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 One-time contracts 

3 Fixed-term contracts 

4 Indefinite-term contracts 

5 Term and tacit renewal 
6 Prior notice of termination 
7 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

نظم عمومی  در قراردادها باید مذاکره، اجرا و تنظیم قرارداد با رعایت

 و توام باحسن نیت باشد.

طرف ممکن است مسئول جبران در صورت نقض این تعهد، یک 

 خسارت باشد.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

تعهدات خود را به شخص ثالث اختصاص دهد مگر  توانندنمیطرفین 

 اینکه این واگذاری مورد تأیید طرف قرارداد واقع شود.

حقوق مربوط به خود را بدون رضایت طرف  تواندمییک طرف 

 قرارداد به شخص ثالث منتقل کند.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

و اساساً  دهدمیهاردشیپ مواردی است که در آن حوادث غیرمترقبه رخ 

آن تحمیل فشار بیش از حد به  تعادل یک قرارداد را تغییر داده و نتیجه

 یکی از طرفین قرارداد است.

 

، 355/1987مطابق با قانون فنالند در خصوص فروش کاالها )

اصالحی(، خریدار مستحق ادامه و پایبند بودن به قرارداد است و 

مطالبه حق نماید. با این وجود فروشنده تحت دو شرایط  تواندمی

 ملزم به اجرا و ادامه قرارداد نیست:

 ای بر آن غلبه کند. تواندنمیاگر مانعی وجود دارد که  .1

اگر اجرای قرارداد نیازمند قربانی کردن غیر متعارف مصلحت  .2

 خریدار در اجرای قرارداد توسط فروشنده باشد.

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /156

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قرارداد را فسخ یا آن را بر اساس قاعده  تواندمی، دادگاه در نهایت

 انصاف مورد رسیدگی قرار دهد.

و اوضاع در بعضی موارد بعضی از شرایط فورس ماژور خارج از تمامی 

 ماژوری است که در قرارداد درج شده است.فورس احوال مربوط به 

این بند به دنبال وقوع شرایط غیرقابل پیش بینی یا اتفاقاتی که 

خارج از کنترل طرف باشد، یک یا هر دو طرف را از اجرای قرارداد به 

. آن طرف از معافیت یا مجاز به تعلیق عملکرد کندمی معذورنوعی 

کلیه یا بخشی از تعهدات خود برخوردار است. در این رویداد، طرفی 

جبران که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نباشد، مسئولیت 

 خسارت را ندارد.

برای اینکه یک رویداد مشمول شرایط فورس ماژور تلقی شود، 

 زیر باشد:بایست دارای معیارهای می

اجتناب ناپذیری، به این معنی که اجرای توافقات را غیر ممکن  .1

 سازد.می

غیرقابل پیش بینی، بطوریکه در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش  .2

 بینی نبوده است.

 فراتر از کنترل طرفین باشد.  .3

 فورس ماژور

 هایمحدودیتشروط مربوط به وارانتی یا ضمانت نامه ممکن است حاوی 

 در قسمت زیر مراجعه کنید( "شروط و تعهدات "صریحی باشد )به 

 

قانون فروش کاالها، اینکه کاالیی معیوب باشد، باید  21مطابق ماده 

بر اساس ویژگی آن و احتمال بروز خسارت در هنگام انتقال به 

خریدار تعیین شود. فروشنده مسئول جبران هرگونه نقص و عیوبی 

د داشته است، حتی اگر بعداً این عیوب است که در آن زمان وجو

بر اساس مفاد قرارداد از این  توانندمیظاهر شود. طرفین با این حال 

 تعهدات عدول کنند.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 محدود نمودن مسئولیت طبق قانون کشور فنالند مجاز است.
 به شرح ذیل تشریح نمود: توانمیمحدودیت را 

 )بند مربوط به محدودیت( موافقت با حداکثر میزان مسئولیت  .1
 با استثناء بعضی خسارات مشخص و خاص  .2
 با محدود کردن ادعا و مطالباتی که قبأل به ایشان اجازه داده شده باشد.  .3

 محدوده مسئولیت

در صورتیکه ارجاع به قلمرو صالحیت قضایی در قرارداد 
مشخص نشده و یا نسبت به آن سکوت شده، بر اساس 
معاهدات بین المللی مانند مقررات روم اول یا بیع بین 

دادگاه صالح  توانمی( یا قوانین محلی CISGالمللی کاال )
 را تعیین نمود.

ه انتخاب نظام حقوقی مدنی از قبل نسبت ب شودمیتوصیه 
مربوط به دادگاه صالح یا قانون حاکم را اقدام  1یا کامن ال

 نمایید.

طرفین مختار هستند که شیوه رسیدگی از طریق داوری یا دادگاه را انتخاب کنند، مگر در 
 موارد خاص.
مربوط به نظم عمومی و بر  هایسیاستاین موارد خاص مطابق با  هایموقعیتمسائل یا 

اساس نظر دکترین )نظم عمومی( و برخی قوانین اجباری که در روم به آن تصریح شده 
 کنوانسیون رم( 7و  3.3است. )مواد 

شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی بدون در نظر گرفتن ملیت یا محل زندگی آن به 
 مدد کنوانسیون نیویورک تضمین شده است.

که در کنوانسیون ارائه شده،  از طریق این امر با در نظر گرفتن استثنائات خاصیطرفین 
که رأی را در آن کشور به اجرا گذارند. منتها ذکر این نکته بسیار  کنندمیاطمینان حاصل 

 حائز اهمیت است که کشور مقابل نیز وارد این کنوانسیون شده باشد.

 دادگاه صالح

                                                           
میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  1

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می
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 فرانسه

رانسه یکی از سه کشوری است ، فآنسوی دریاهاست ها و قلمروهای زیادی دراست که دارای منطقه اروپای غربی کشورهاییکی از  فرانسه

کشورهای  فرانسه یکی از .مراکش و اسپانیا باشد )دو کشور دیگر عبارتند ازمی اقیانوس اطلس و نیز دریای مدیترانه که دارای سواحلی هم در

 هفتم یرتبه برابری قدرت خرید است که قدرت اقتصادی زیادی دارد. از دید اقتصادی، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان و از نظر توسعه یافته

 .است جهان

امید  دهای باالی زندگی، تحصیالت، سالمت،استاندار. دانست پیشرو کشورهای از توانمی را فرانسه المللی،بین استانداردهای یینهزمدر 

کشورهای کند. فرانسه همچنین از فرانسه را از جمله کشورهای ایدئال برای زندگی معرفی می شاخص باالی توسعه انسانی ، آزادی وگیبه زند

 .باشدبوده و یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز می سازمان ملل متحد مؤسس

قرار دارند. عطرهای معروف فرانسه از همین گلزارها  مارسی و گلزارها نزدیک زیتون های مرکبات وباغها، ها و توتستاندر فرانسه تاکستان

گویند. در شمال این سرزمین و شراب می ذرت گذرد که به آن سرزمیناز سرزمینی می گارون آید. در جنوب غربی فرانسه رودمیفراهم 

نامند. در فالت جنوب فرانسه کشاورزان گوسفند و بز فرانسه می غله آید و آن را انبارای است که گندم فراوان در آن به عمل مینطقهم

ز کشاورزان فرانسه چهارپایان اهلی دارند. شهرهای فرانسه نیز شود. بسیاری ادهند و پنیر معروف فرانسه در همین فالت تهیه میپرورش می

 نیس بندر شراب و بوردو  .های ابریشمی استمرکز تهیه پارچه لیون های اقتصادی گوناگون دارند. شهرمانند مناطق کشاورزی آن فعالیت

های فوالدسازی بسیاری تأسیس گردشگاهی بسیار معروف است. معادن آهن فرانسه در شمال شرق آن کشور است و نزدیک آن محل کارخانه

کنند و به کسب و تجارت اشتغال دارند. در فرانسه چند هزار کیلومتر شاهراه آبی ها نفر از مردم فرانسه در کارخانه کار میاست. میلیونشده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B3
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 .کنندوآمد میها رفتها در سراسر این راهو قایق وجود دارد

و  منسوجات ،مشروبات و مواد خوراکی ،وسائط نقلیه ،شیمیایی ،آالتماشین ،فلزکاری توان به صنایعکشور می صنایع تریناز جمله مهم

 ،برنج ،ذرت ،سیب ،چغندرقند ،زمینیسیب ،جو ،گندم. اشاره نمود نظامی و اتمی ،الکتریکی ،پتروشیمی ،سازیکشتی ،هواپیماسازی البسه،

 .دهندکشور را تشکیل می دامپروری و کشاورزی ترین محصوالتنیز مهم خوک و گاو ،ماهی ،پنیر ،انگور

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)فرانسه 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

قانون مدنی فرانسه، نسخه رونوشت یک قرارداد امضاء  1379طبق ماده 

مثل اصل آن معتبر در نظر گرفته شود و به عنوان اثبات  تواندمیشده 

قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال در صورت اختالف، قاضی 

 ضروری بداند. ارائه نسخه اصلی قرارداد را از طرفین تواندمی

برای آنکه بتوانند الزم االجرا باشند، نیازی نیست که  هانامهتوافق 

 حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشند.

با این حال طبق قانون فرانسه، برخی موارد استثناء نیز وجود دارد از 

 جمله: واگذاری حقوق، معامالت و روابط مالی و کارگری.

 7توافق غیرکتبی

 

 

، اما طرف شناسدمیقانون فرانسه لغو و خروج از مذاکرات را به رسمیت 

قرارداد ممکن است در قبال سوء استفاده یا رفتار غیرقانونی مسئول 

جبران خسارت باشد. )رفتار مسئولیت آور(. این رویه قانوی از سابقه 

 طوالنی بر خوردار است.

در نظر طرف مقابل  ممکن است در قرارداد مقرر شود، اطالعاتی را که

قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و به اجرا در بیایند، طبق 

قانون مدنی فرانسه. این قاعده مربوط به نظم عمومی  1104ماده 

 است.

اقدام بر مبنای حسن نیت یعنی مطابق قانون عمل نموده به حقوق 

 دیگران آسیب نرسانیم.

قانون مدنی فرانسه، طرفین وظیفه دارند در  1-1112طبق ماده 

هنگام انعقاد قرارداد هر گونه اطالعات مرتبط و اساسی که برای طرف 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  حقوقیهای نظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 France (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 دارای اهمیت باالیی است حفظ شده و محرمانه تلقی شود.

 

 مقابل برای ورود به قرارداد دارای اهمیت باشد را افشا کنند.

رفت آن را نادیده گ تواننمیاین قاعده مربوط به نظم عمومی است و 

 یا آن را محدود کرد.

قانون مدنی فرانسه، به یک طرف اجازه  1158طبق اصالحیه اخیر ماده 

 درخواست کند. را که رسماً تأییدیه امضای طرف مقابل شودمیداده 

قانون فرانسه در خصوص امضای جداگانه نسخ متعدد قرارداد چیزی را 

نسخه از قرارداد باید توسط نمایندگان مقرر ننموده است. حداقل یک 

مجاز کلیه طرفین قرارداد امضا شود. فرآیند امضای قرارداد جوهره گواه 

 و شاهد آن قرارداد است.

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

الزام برای استفاده از زبان فرانسوی برای توافقات قراردادی خارج از 

 صالحیتدار حکومتی وجود دارد.مبحث عمومی، برای مسئولین و مراجع 

اگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد، مهم است که آن زبان غالب 

 را مشخص کنید. خصوصأ در مورد اجرا و اختالفات احتمالی.

از آنجا که ممکن است یک اصطالح به معنای یک چیز در یک حوزه 

ار توصیه قضایی، و به معنی خاصی در حوزه قضایی دیگری باشد، بسی

که اصطالحات زیادی را در ابتدای قرارداد به زبان اصلی و  شودمی

 تعریف کنید. همچنین برای اجتناب از شک و ابهام

آزادانه بنا به توافق  تواندمیبه طور کلی، انتخاب زبان قراردادی، 

 طرفین تعیین گردد. به جز در برخی موارد خاص.

 انتخابی را درک کنند.همه طرفین قرارداد باید زبان 

در غیر اینصورت، طرفی که اطالعات و دانش کافی نسبت به آن زبان 

که به طور نامناسب قرارداد تنظیم  رسدمیرا ندارد. چنین به نظر 

 نموده است.

برای ترجمه به زبان فرانسوی، قبل از ثبت مستلزم این است که توافق 

شده باشد. زیرا  توسط مراجع صالحیتدار قضایی تأیید هانامه

دادگاههای فرانسه معموالً نیاز به ترجمه رسمی قراردادها به زبان 

 فرانسوی دارند.

 2زبان قرارداد

 

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

آیند. این شروط و بندهای قرارداد اساس روابط تجاری به حساب می

احتمال وجود دارد که بین شروط و بندهای خریدار و فروشنده 

تفاوتهایی وجود داشته باشد. اگر خریدار شروط و بندهای فروشنده را 

حداکثر در قالب یک قرارداد دارای قابلیت اجرایی  هااینبپذیرد، 

 .باشندمی

در صورت تضاد بین شروط و بندهای خریدار و فروشنده، شروط هر 

دو طرف باطل هستند؛ بنابراین قانون مدنی و قانون تجارت فرانسه و 

با  2"قاعده حذفی". گرددمیهمچنین رویه قضایی مرتبط اعمال 

مانند قیمت و )توجه به توافق طرفین در موضوعات اصلی قرارداد 

 ،3هافرمنبرد 

 4بندها و شروط قرارداد

                                                           
1 Content 

. در این شودمیرمها حاوی شروط متناقض هستند اعمال هنگامی که ف "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده"مترجم:  2

نمایند تا برسند به شروطی که با ماهیت قرارداد میهر دو طرف را حذف متناقض شروط  قاعدهاین  ، بارد و بدل شده ها و اطالعاتفرماختالف بین وجود  در صورتشرایط، 

 بیشترین ارتباط را دارد.

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (forms battle ofها )فرمنبرد  مترجم: 3

ذیرد، ترجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپ دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیداد دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرار

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

. دهدمیقرارداد را مورد حمایت قرار  اساساًو  گرددمیموضوع( اعمال 

قانونی که در  هایحلبنابراین بندهای متضاد توسط قواعد و راه 

 حقوق مدنی یا تجارت تدوین شده است جایگزین خواهد شد.

 استاندارد بیشتر در کنترل دولت است. قراردادهای

محدودیت مسئولیت از این نظر بخصوص مورد بررسی مربوط به بندهای 

 .گیردمیقرار 

قانون تجارت فرانسه، شروط  L422-6قانون مدنی و ماده  1171ماده 

نامتقارن بارز در قرارداد را مانند بندهایی که یک طرف در شرایط 

ناعادالنه قرار گیرد یا مسئولیت نامتناسب در برابر طرف مقابل بر 

 د را منع نموده است.دوش وی نهاده شو

یا توسط طرفین اجرا گردد یا توسط مقامات اجرایی  تواندمیاعمال 

 فرانسه.

در نظر گرفته شده در خصوص بندهای نا متناسب در  هایمجازات

 توافقات تجاری به قرار ذیل است:

 لغو بند مورد نظر .1

 پرداخت خسارت .2

گردش درصد از محصول یا  5میلیون یورو یا  5خسارت مدنی تا  .3

 مالی

 الحاقی هایتوافقهر چند که موارد فوق مربوط است به 

 1تعهدات اساسی

پیش از اصالح قانون مدنی فرانسه در مورد قرارداد، قانون فرانسه به  

. در مورد شناسایی قرار نداده بودرا کامن ال طور دقیق مفهوم حقوق 
 2عوضین

                                                           
1 Essential obligations 

 شود.پرداخت می عنوان بهای آنگیرد و به عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بودن اعتبار توافق استفاده  متعارف، یعنی دلیل علتعوض، از مفهوم 

اکتبر  1. با این حال، از زمان اجرای اصالحات در تاریخ کردمی

 دیگر شرط اعتبار توافق نیست. علت، مفهوم 2016

قیمت  تواندنمیاگر قیمت در قرارداد ثابت یا تعیین نشده باشد، قاضی 

 تعیین کند.قرارداد را 

. در هر برای آن در نظر گرفت کارشناسیک  توانمیبرای تعیین قیمت 

یا صحبت شده  یا در خود قرارداد نسبت به تعیین کارشناس ،دو صورت

برای ک نفر کارشناس از دادگاه بخواهند که ی توانندمیاینکه طرفین 

در قانون مدنی فرانسه  1592تعیین کند، طبق ماده  قیمت گذاری

 .روشخصوص قراردادهای ف

، حتی دارای اهمیت است خاصپرداخت بطور وط رداشتن شانطباق 

دولتی فرانسه که  نماینده. این کار توسط درون مرزیبرای قراردادهای 

را بر عهده مصرف کننده و کالهبرداری  موارد مربوط بهرقابت،  یتمسئول

، ه استانجام شود زیادی در این خصوص. تحقیقات شودمیانجام  دارد

تعداد ، 2016عنوان مثال، در سال به  است. که به جریمه منجر شده

میلیون یورو  10.9مبلغ  به هاییجریمهدر خصوص تنظیم  رویه 228

 .تعیین شده است

قانون مدنی فرانسه، قیمت باید ثابت یا  1163ماده  2مطابق بند 

حداقل قابل تعیین باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل است. اما 

که اصول اولیه  هایینامهقانون مدنی فرانسه، توافق  1164طبق ماده 

مانند توافق نامه توزیع حتی اگر  آن مورد پذیرش قرار گرفته است

استفاده در  . در صورت سوءخواهد بودمعتبر  نشودائه قیمت الزم ار

و توافق را فسخ  تواندمی، قاضی ینطرف ی ازیکاز سوی تعیین قیمت 

 .ی در همین خصوص در نظر بگیردخسارت

که در آمد  بندهایی)مانند قیمت  ، تعدیل و افزایشروش تنظیم

ه ( ممکن است به طور معتبر ارائه شدگرددمیمشخصی از آن حاصل 

و در صورت امکان  باشد. با این حال، روش محاسبه باید به طور جزئی

منجر به این نشود که نتوان قیمت را  مثال، نشان داده شود تا با ذکر

 تعیین نمود.

 انتقال مالکیت با پرداخت قیمت ارتباطی ندارد.

 .قیمت ممکن است به ارز خارجی تنظیم شود 

روز از تاریخ  60نباید بیش از  ،شودمیشرایط پرداخت تنظیم وقتی 

 صادر شده است فراتر رود.فاکتور  ی کهروز از پایان ماه 45فاکتور یا 

 2 این موضوع جریمه مسئولیت مدنی به میزاندر صورت نقض 

قابل تجارت فرانسه،  قانون، L.441-6 میلیون یورو، مطابق ماده

 .دریافت خواهد بود

قیمت: تعیین، بازنگری 

پرداخت و و شروط 

 روش تعدیل
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

زمان و قلمرو  د نمودننیاز به محدو آنتوزیع، اعتبار  قراردادهایدر 

سال تجاوز  10تا  5انحصار ممکن است از  بند مربوط به دارد.جغرافیایی 

محسوب  نکند. عالوه بر این، انحصاری بودن نباید یک عمل ضد رقابتی

قابل ا توافق ضد رقابتی ی بوجود آمده استفاده از موقعیت ، یعنی سوءشود

 .قبول نخواهد بود

، مجاز ارو چه از طرف خرید ندهاعطای انحصار، چه از طرف فروش

 است.
 1شروط انحصاری

از منظر قانون رقابت قابل بررسی است. عالوه بر این،  عدم رقابت شروط 

در ارزیابی اینکه آیا برخی از مقررات  تواندمیوجود چنین بندهایی 

 .کندمی نیزکمک قراردادی ممکن است غیر متعادل تلقی شود

 

تحت  آن،در طول اجرای قرارداد و پس از فسخ  عدم رقابت شرط

 مجاز است.اند نمودهشرایطی که دادگاههای فرانسه تعیین 

 توانمی، عدم رقابتدر صورت تخلف از طرف متعهد، به موجب بند 

مجازات مالی در نظر گرفت. جبران خسارت مالی در قراردادهای 

 فرانسه اجباری است. استخدامی

 2تعهد عدم رقابت

که است مقررات گسترده اتحادیه اروپا  تعیین کننده مقررات روم اول

بیش از یک  بهباید در مورد تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری که 

 .گردداعمال  شودمیمربوط کشور 

 

قراردادهای بین المللی که در طرفین برای انتخاب قانون حاکم خود 

این  آزادند.کل یا بخشی از قرارداد باشد،  مربوط به ممکن است

به  EC( مقررات اتحادیه اروپا 1) 3مطابق با اصل مندرج در ماده 

اما بسته به موضوع یا  .آیین نامه روم اول است 593/2008شماره 

اعمال بر آنها ، سایر کنوانسیونها یا معاهدات ممکن است نوع قرارداد

 شوند.

توسط  این موضوع اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند،

 3قانون حاکم

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

 

3 Governing law 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 .شودمیدادگاههای فرانسه تعیین 

 :وجود دارد، مانند قانون حاکم نیز استثنائاتی در مورد آزادی انتخاب

طرفین  از سوی قانون حاکم محلی با وجود انتخاب امری قانون .1

 .روم اول( 9)ماده  است اعمالقابل 

 به صورت قانون حاکم بر کشور دیگری را توانندنمیطرفین  .2

 ( روم اول(.3) 3انتخاب کنند )ماده  صوری

اتخاذ  عمومی مربوط به نظم هایسیاستاین استثناء به دلیل  .3

 روم اول(. 21است )ماده  شده

 

  



 167/ فرانسه

 

 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 به دو شیوه منعقد شود: تواندمیقرارداد 

تا زمان انقضاء مدت آن  بایستمیاین قرارداد  -مدت معین .1

 قابلیت اجرایی داشته باشد. شده تمدیدیا مدت 

قرارداد را در هر  توانندمیهر یک از طرفین  -نامعینمدت   .2

خاتمه  ،زمان و بدون هیچ توجیهی، با توجه به اعالم شرط فسخ

 دهند.

مدت قر ارداد و تجدید ضمنی 

 2مدت قرارداد

، اعالمیه پیش بینی نشده باشدقرارداد چنین اخطاری  در درصورتیکه

تجاری و مطابق  عرفمعقول با استناد به مدت زمان روابط تجاری و 

. با این حال، حتی اگر اخطار شودمیتعیین  فی مابین هاینامهتوافق 

قبلی درباره خاتمه بین طرفین توافق شده باشد، قاضی باید بررسی کند 

بوده که آیا اخطار قبلی مطابق با مدت زمان روابط تجاری و سایر شرایط 

 ه(.تصمیم دیوان عالی فرانسیا خیر، )بر اساس 

، ممکن است خسارت و بر فسخاطالع قبلی معقول مبنی در صورت عدم 

را  دادخواهی ریسک و خطر)سطح باالیی از تعیین گردد. جریمه مدنی 

 (.قوانین دادرسی فرانسهمطابق با ، در بر خواهد داشت

 
 

 متعارفیک اعالمیه قبلی یک طرف باید نسبت به فسخ قرارداد، 

کند، حتی اگر این موضوع در قرارداد پیش بینی نشده  ارسال

ن امر هم برای قراردادهای مدت معین )هم در صورت باشد. ای

و همچنین در صورت  کندمیصدق  نامعینتمدید( و هم برای 

ت نیز این موضوع وجود رابطه تجاری ثاب وعدم انعقاد قرارداد، 

 صادق است.

، قانون تجارت فرانسه، اعالمیه L. 442 6 ،I ،5به موجب ماده 

از قواعد امری به حساب براساس مدت قرارداد  متعارفمعقول و 

 .آیدمی

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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را ایجاد کنند باید به  )سبب( با علتفسخ  توانندمیکه  وقایعی

 طور واضح در قرارداد مشخص شوند.

کرده زودهنگام سکوت با دلیل  فسخ خصوصاگر قرارداد در 

به در حالی  یکی از طرفین برای فسخ قرارداد،، ممکن است باشد

که یک نقض جدی رجوع نموده و درخواست فسخ نماید،  قاضی

این امر در صورتی قابل . صورت گرفته باشد خاطیتوسط طرف 

به طرف خاطی در خصوص نقض  متضرراجرا است که طرف 

 قرارداد اطالع رسانی کرده باشد.

 1فسخ با دلیل

 
 

  

                                                           
1 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و به مرحله اجرا در بیایند. این مورد طبق 

قانون مدنی فرانسه، در خصوص مقررات مربوط به نظم عمومی  1104ماده شماره 

 است و در صورت نقض این تعهد، یک طرف ممکن است مسئول جبران خسارت گردد.

انجام با حسن  تعهد به

 نیت

 

واگذاری قرارداد نیاز به توافق بین تخصیص دهنده و گیرنده، و همچنین مستلزم توافق 

با طرف اصلی قرارداد است. مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد )ماده 

 قانون مدنی فرانسه(. 1216

نیاز نیست، مگر اینکه قانون مدنی فرانسه، موافقت بدهکار مورد  1321مطابق ماده 

 مطالبات غیر قابل انتقال باشد.

اصالحی همان قانون قراردادی، واگذاری مطالبات قابل مطالبه  1322به موجب ماده 

 بود. باید به صورت کتبی باشد. در غیر این صورت، آن واگذاری باطل خواهد

ف شد مستلزم موارد مربوط به واگذاری مطالبات که در باال به عنوان اصالحات تعری

تواند در ضمن، یا بعد از تعیین تکلیف واگذاری بین بدهکار قبول طلبکار بوده که می

 از قانون مدنی فرانسه( 1327 مادهاول و بدهکار جایگزین صورت گیرد. )

اگر غیر از موارد فوق صورت بگیرد، طلبکار اول بطور تضامنی با بدهکار جایگزین 

 مسئولیت خواهند داشت.

 قانون مدنی فرانسه(. 2-1327)ماده 

در صورت عدم وجود بند خاصی نسبت به این موضوع، هر یک از طرفین ممکن است 

 مخالفتی با تغییر واگذاری نداشته باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 تغییرات خاص واگذاری با حمایت قانون فرانسه معتبر است.

غیرقابل پیش دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط 

بینی که توسط طرفین تعریف شده، با شرایط به وجود 

 آمده مطابقت داشته یا خیر.

برای اطالع از شرایطی که باعث ایجاد بند  شودمیتوصیه 

تدارک الزم را صورت  شودمیو شرایط مذاکره مجدد 

 دهید.

همچنین به صورت شایسته و صحیح با ذکر جزئیات 

ماژور و شروط هاردشیپ در موارد مربوط به فورس 

در زیر  "فورس ماژور"قرارداد را بیان کنید )به قسمت 

 مراجعه کنید(.

 

طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط بوجود آمده و مذاکره مجدد در قرارداد آزاد 

هستند. تا اصالحاتی را برای رسیدگی به رویدادهای پیش بینی نشده که اساساً تعادل 

به یکی از  مسئولیت تحمیلی در نتیجه بار بیش از حدو  دهندمیتغییر  یک قرارداد را

 گردد را بوجود آورند.موجب می راطرفین 

قانون مدنی فرانسه، در صورتیکه آن شرایط و اوضاع و احوال در  1195مطابق ماده 

 زمان عقد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد و اجرای قرارداد را برای یک طرف بسیار

درخواست مذاکره مجدد کند. در این زمان، باید به  تواندمیار نماید. آن طرف دشو

 اجرای قرارداد ادامه دهد.

در صورت اجتناب از  توانندمیدر صورت امتناع یا عدم موفقیت در مذاکرات، طرفین 

ادامه قرارداد توافق نمایند یا از قاضی بخواهند که آن را با شرایط تطبیق دهد. اگر 

تجدید نظر کرده یا به درخواست یکی  تواندمیهنوز هم مخالفت نمودند، قاضی  طرفین

 از طرفین، به آن خاتمه دهد و آن را فسخ نماید.

با توافق یکدیگر آن را صراحتأ از  توانندمیحمایت فوق الذکر الزامی نبوده و طرفین 

 قرارداد خود حذف کنند.

 1هارد شیپ

فرانسه مشخص خواهند کرد که آیا شرایط به  هایدادگاه

 وجود آمده مشمول شرایط فورس ماژور بوده یا خیر.

قانون مدنی فرانسه، برای اینکه یک رویداد را فورس ماژور تلقی کنیم  1218طبق ماده 

 داشته باشند:معیارهای کلی ذیل باید وجود 
 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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از آنجا که بعضی وقایع، توصیف صحیح از  شودمیتوصیه 

گردد و در قانون ممکن شرایط فورس ماژور تلقی می

ای مبنی بر فورس ماژور است دارای تعاریف گسترده

جرای مقررات ناشی از آن را توان اباشد. در کنار این، می

 بصورت قراردادی، مشمول احتمال فسخ قرارداد یا

 مذاکره مجدد نمود.

اعالم قبلی به طرف مقابل در خصوص رویداد فورس 

 ماژور الزامی است.

 

 اجتناب ناپذیر باشد، به نحوی که اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد. .1

 غیرقابل پیش بینی باشد به طوری که نتوان از قبل متوجه وقوع آن شد. .2

 فراتر از کنترل طرفین است. .3

قرارداد در پی وقوع این شرایط  فورس ماژور معموالً یک یا هر دو طرف را از اجرا و ادامه

 نماید.وقایع غیرقابل پیش بینی معذور مییا 

، اجرای کلیه یا بخشی تواندمیتوان گفت، طرفی که دارای عذر موجه بوده، به نوعی می

از تعهدات خود را به تعویق انداخته، بدون اینکه متحمل مسئولیت جبران خسارت 

 باشد.

خاصی در رابطه با ناسازگاری قانون مربوط به مصرف کنندگان و دیگر موارد  یرویه 

 قانون مدنی فرانسه وجود دارد. 1641مربوط به عیوب پنهان بر اساس ماده 

بایست ظرف مدت دو سال از زمان کشف عیب هشدار: هر اقدام حقوقی یا قضایی می

حقوق ناظر بر عیوب نهفته، قائل  صورت پذیرد. )به نوعی قانون فرانسه برای استفاده از

 به مرور زمان شده است(

 محدود نمودن ضمانت، تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. بندهای مربوط به

در صورتی معتبر هستند  شروط محدودیت ضمانت، روابط تاجر با تاجردر واقع، در یک 

ط به آن ویژگی با این حال، معیارهای مشابه مربو دارای همان تخصص باشند. آنان که

 به صورت بسیار محدود توسط قاضی قابل تفسیر است.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

جبران  رسیدگی در خصوص فرانسه تمایلی به هایدادگاه

احتمالی یا غیرمستقیم، از دست دادن سود یا  هایخسارت

 ندارند. اینچنینی هایخسارت

، مانند تغییر دادمسئولیت یک طرف را  توانمیهمچنین 

 ماژور.محرومیت از حق ادعای فورس 

قانون مدنی فرانسه، نقض قرارداد منجر به جبران  4-1231با توجه به ماده 

 .شودمیپیش بینی بوده  خسارت مستقیم یا ضرری که قابل

 شروط مربوط به محدود نمودن مسئولیت تحت شرایط ذیل معتبر است:

محدودیت نمودن شرط مسئولیت نباید قرارداد را از هدف یا تعهد اصلی  .1

آن محروم کند و یا موجب عدم تعادل قابل توجه بین طرفین شود. این موضوع 

باطل شدن شزط، جریمه مدنی تا جریمه نیز به همراه خواهد داشت: عالوه بر 

 میلیون یورو ممکن است اعمال شود. 2

نادرست و  اظهار محرومیت و محدودیت در موارد شروط مربوط به .2

 .ناخواسته غیر قابل اعمال هستند تقصیر

در برخی از موضوعات خاص مانند صدمات شخصی، شروط محدود  .3

 کننده معتبر نیستند.

 محدوده مسئولیت

  

بازرگانی بین المللی، طرفین معموالً حق دارند هر در امور 

 دادگاهی را برای حل اختالف انتخاب کنند.

داوری به مراتب دارای انعطاف پذیری بیشتری خواهد بود )زیرا 

طرفین حق دارند داوران رسیدگی کننده را خودشان انتخاب 

کنند( و همچنین به مراتب سریعتر بوده و اطاله دادرسی در آن 

 تواندمیباشد، اما در برخی موارد نادر، حتی از دادگاه می کمتر

 گرانتر از دادگاه باشد.

 طرفین مختار هستند که داوری یا دادگاه را انتخاب کنند، مگر در موارد خاص.

در فرانسه، رویه قضایی که منجر به شناسایی و اجرای حکم خارجی در آن 

 الزم الرعایه است. شودمیکشور 

طبق معاهده و کنوانسیون بین المللی در صورت به رسمیت شناختن آرای 

قرار است به اجرا در بیاید و کشوری که  المللی، در کشوری که رأیداوری بین 

رأی در آنجا صادر شده، طبق قانون فرانسه بدون در نظر گرفتن ملیت یا محل 

زندگی آن به مدد کنوانسیون نیویورک و قبول این کنوانسیون توسط هردو 

کشور صادر کننده رأی و کشوری که قرار است رأی در آنجا به اجرا در بیاید، 

 دادگاه صالح
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 .آوردمیداوری امکان محرمانه بودن جلسات را فراهم 

اگر کرسی داوری پاریس است )به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین 

(، مفاد مربوط به قانون مدنی فرانسه اعمال خواهد ICCالمللی 

 شد.

در مورد آن بررسی  کنیممیانتخاب نوع دادرسی، توصیه  در مورد

الزم را صورت دهید. همچنین اینکه هزینه و مدت زمان معمول 

برای بدست آوردن رأی قابل اجرا چگونه است. به طور معمول در 

کشور فرانسه، رسیدگی دادگاه حداقل دو سال در مرحله بدوی و 

 خواهد کشید. دو سال نیز برای مرحله تجدیدنظر به طول

 کشور فرانسه میسر خواهد بود. اجرای آن رأی در

شناسایی احکام صادره در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 

 پذیرد.اتوماتیک صورت می

 (2012دسامبر  12مورخ  EU 1215/2012آیین نامه اروپا  39مطابق ماده )

توانند توافق کنند که در صورت بروز اختالف، قبل از اینکه پرونده طرفین می

جع داوری یا دادگاه برود، شخص میانجیگر ابتدا به آن رسیدگی نماید. به مر

 .است الزامیالزم به ذکر است در این صورت، مراجعه ابتدایی به میانجیگر 

 اخیر: هایرویهقوانین و 

 2017را در مارس  مجازات( پیش نویس اصالح قانون 2016فوریه  10وزیر دادگستری سابق عالوه بر اصالح قرارداد )آیین نامه مورخ 

که تقدیم مجلس شده،  ایالیحههر نمایندگان،  جدیداعضای اکثریت  با 2017 یپس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ماه م .اعالم کرد

 منتهی به ثبت شده است.

 .است "قانون مدنی توسط قوانین متعدد  پر محتوا و غنی نمودنسازی و  شفاف، به روزرسانی"، اصالحاتهدف از این 

این قوانین شامل تمایز بین مسئولیت مدنی و  تنظیم گردید. قانون مجازات در ارتباط با در ماه مارس، پیش نویس قوانین اساسی

مبتنی  مجازاتقضایی خارجی، قانون  هایحوزهزیست محیطی بود. برخالف سایر  هایآسیبو معیوب  کاالهایقراردادی و حفظ مسئولیت 

 .بر تقصیر است و نه ماهیت خسارت
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  آلمان

 ، از شرق بادریای بالتیک و دانمارک ،دریای شمال است. آلمان از شمال با برلین با پایتخت اروپاقاره  کشوری در "Germany " آلمان

آلمان دارای یک بازار  .مرز دارد هلند و بلژیک ،لوکزامبورگ ،فرانسه و از غرب با سوئیس و اتریش ، از جنوب باجمهوری چک و لهستان

ترین اقتصاد ملی اقتصادی اجتماعی با نیروی کار مجرّب، موجودی سرمایه بزرگ، سطح پایین فساد، و سطح باال از نوآوری است. آلمان بزرگ

و  ۲۸٪از کل تولید ناخالص داخلی، صنعت  ۷۱٪است. بخش خدمات  ۲۰۰۹در اروپاست و هم چنین جزو چهار تولیدکننده بزرگ در سال 

است و تعداد است. عرضه نیروی کار نیز با کمبود روبرو بودهبوده ۷٬۶٪طور متوسط نرخ بیکاری در ماه مه در آلمان است. به ۱٪کشاورزی 

 از شرق، تمهاجر کمبود نیروی کار در غرب کشور با ۱۹۹۰اند. از سابق به کار گرفته شده یوگسالوی و ترکیه به ویژه از زیادی کارگر مهمان

ر این کشور با افراد نیمه کار به دنبال کار تمام وقت است. با این حال نرخ متوسط بیکاری دسابق، نیز مواجه شده جمهوری دموکراتیک آلمان

 .استگرفته شده

توان به برخوردار است. از جمله برندهای معروف آلمانی در صنعت اتومبیل سازی می اییژهوصنعت خودروسازی در آلمان از اهمیت 

 .و، پورشه، آئودی، فولکس واگن اشاره کرد باممرسدس بنز، 

های تجاری خود را کند و آلمان مدافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا است. آلمان سیاستقانون تعیین می اتحادیه اروپا کشور آلمان در

است. معرفی کرده ۲۰۰۲ژانویه سال  ۱را از  یورو کند. آلمان واحد پولی مشترک اروپا،نامه اتحادیه اروپا تأیید می ای در موافقتطور فزایندهبه

 .کنندهای پولی آلمان را اعضای بانک مرکزی اروپا تعیین میسیاست
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 2(1وقی سیویل النظام حق)آلمان 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

برای اثبات  تواندمییک نسخه امضاء شده از رونوشت توافق نامه 

 قرارداد استفاده شود.

در صورت بروز اختالف ارائه  تواندمیبا این حال، یک قاضی 

 نسخه اصلی توافق نامه را مطالبه نماید.

قواعد نقض  تصحیحدر موارد خاص، قانون آلمان فرصتی را برای 

 در نظر گرفته است. شکلی

قانون مدنی  2 تبصره، 1بند  311b مادهبه عنوان مثال، مطابق 

آلمان، هنگامی که انتقال یا مالکیت یک قطعه زمین توسط دفتر 

و  و واگذاری ، اما اظهارنامه انتقالباشداسناد رسمی ثبت نشده 

انجام شده باشد مدتی برای اصالح زمین  آن در مرکز ثبت ثبت

 .شودمیآن در نظر گرفته 

برای آنکه الزام آور باشند  هانامهطبق قانون کشور آلمان، به طور کلی توافق 

لزومأ نیازی نیست که حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشند. با این وجود 

 استثنائات خاصی نیز وجود دارد، مانند:

 که کشاورزی هایزمینامالک و مستغالت یا قراردادهای مربوط به . فروش 1

از  1بند  311bبه ثبت رساند. )مطابق با ماده اسناد رسمی  در دفاتر بایستمی

 Getetzbuch(Bürgerlichesقانون اسناد رسمی ثبت شده از قانون مدنی آلمان )

(BGB 
)نوعی شخصیت  Gesellschaft mit beschränkter Haftung. انتقال سهام در 2

 به اختصار معموالً حقوقی همانند شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود که

GmbH شود( باید از قبل در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. )طبق ماده نامیده می

 Gesetz betreffend die) هاشرکتقانون مسئولیت محدود  3پاراگراف  15

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG.)) 

 7توافق غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Germany (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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رعایت فاقد  قانونی مورد نظردر غیر این صورت، اگر معامله 

 چنین نقض تصحیحمقدمات  باشد و قانونمقرر در  قواعد شکلی

قانون مدنی آلمان،  125، طبق بند ده باشدبرآورده نش قواعدی

 .معامله باطل است

قانون مدنی آلمان، کتباً صادر  1بند  از 766 مادهباید مطابق  قطعیت . اعالمیه3

 شود.

نقض قواعد شکلی هنگامی اتفاق می افتد که موارد الزم در آن قواعد محقق 

 نشده باشد.

مذاکرات را متوقف  توانندمیطبق قانون آلمان، طرفین هر زمان 

نمایند. اما طرف قرارداد ممکن است مسئول جبران خسارات 

 ناشی از سوء رفتار و سوء نیت به موجب قانون این کشور باشد.

جبران  مسئولیت در صورت نقض وظایف قبل از انعقاد قرارداد،

قانون مدنی آلمان امکان پذیر  311 مادهبراساس  خسارت

 یک مفهوم قانون culpa in contrahendoعبارت  .خواهد بود

 "تقصیر در انعقاد قرارداد"ه معنای است بقرارداد  مربوط به

 است.

قراردادها باید بر اساس اصل حسن نیت و رفتار منصفانه مذاکره، اجرا و تنظیم 

 شوند.

قانون مدنی  242این قاعده بر اساس اصل حسن نیت و رفتار منصفانه طبق بند 

 (.Treu und Glauben. )باشدمیآلمان 

اند پیش از قرارداد هرگونه اطالعاتی را که برای هر یک از طرفین قرارداد موظف

طرف مقابل دارای اهمیت بوده و برای موافقت طرفین معامله نیاز است تا به 

 قرارداد ورود نمایند را افشا نمایند.

تعهدات پیش 

 1قراردادی

 

فرم  با قانون مدنی آلمان، 126aمطابق بند  تواندمیرم مکتوب ف

 درسپس طرفین باید نام خود را . الکترونیکی جایگزین شود

اظهارنامه )یا قرارداد( بیفزایند و سند الکترونیکی را با امضای 

مطابق با قانون امضای . )الکترونیکی واجد شرایط ارائه دهند

 (Signaturgesetz (SiG.)الکترونیکی آلمان )

 

 امری شهودی و اثباتی است. روند امضای قرارداد

در صورت تجویز فرم کتبی به موجب قانون یا طبق توافق طرفین، آن قرارداد 

باید توسط هر دو طرف امضا شود. امضاها باید در همان سند موجود باشد. با این 

، 2پاراگراف  126حال، اگر بیش از یک قرارداد تنظیم شده باشد، طبق بخش 

از قرارداد توسط هر  اینسخه، در صورت امضاء هر قانون مدنی آلمان 2حکم 

 .کندمییک از طرفین برای طرف مقابل کفایت 

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 
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اگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد، مهم است که زبان 

غالب را خصوصاً برای اجرا و اختالفات قراردادی مشخص کنید. 

آلمان ممکن است  هایدادگاهدر جریان اختالفات حقوقی، 

ترجمه رسمی سوابق یا اسناد )مانند قراردادها( را به زبان آلمانی 

 درخواست کنند.

به صورت آزادانه جز  تواندمیدر قراردادهای تجاری )تاجر با تاجر(، زبان قرارداد 

 بر طبق توافق طرفین مشخص شود. در موارد خاص

قبل از ثبت قرارداد در مراجع صالحیتدار و یا قراردادهای مربوط به مراجع 

دولتی، معموالً ترجمه به زبان آلمانی الزم است. )مانند ثبت تجاری، ثبت زمین 

خاص باید توافق نامه  وقایعاست که برای اثبات  به این دلیلاین و سایر مراجع(. 

 ارائه شود.

 1زبان قرارداد

 2قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 قانون مدنی آلمان مبتنی بر اصل آزادی قرارداد است.

در صورت عدم رعایت این شرایط، قرارداد مورد نظر باطل تلقی 

 .شودمی

اصل حسن نیت یا  خسارات ناشی از نقض تواندمی خسارت دیدهطرف 

ناعادالنه یا اصطالحات  ا و شروطاستفاده از بندهدلیل عمومی یا با  نظم

 .نمایدمطالبه ، را استانداردغیر 

 B2B روابط در نیز شروط و بندهای قراردادمقررات قانونی در مورد 

 .مرتبط با منطق است B2B قراردادهای مربوط به بندهای. استحاکم 

قانون مدنی آلمان توسط  309و  308این موارد مطابق بندهای 

را صورت  یتوافق هر ممکن است در مورد محتوای یک قرارداد طرفین

 zwingendeاجباری یا مقررات قانونی ) قوانین، اما برخی از اصول دهند

Regelungen) قرارداد با هدف حصول اطمینان از حمایت طرف ضعیف 

 نباید نقض شود.

انطباق آن  را در جهتدادها قرارشروط  هادادگاه تاجر با تاجر، در روابط

 دهند:با اصول قانونی مورد بررسی قرار می

 قانون مدنی آلمان) 242 مادهحسن نیت )

 قانون مدنی آلمان 138 مادهعمومی ) نظم

قانون  125 مادهو  134 ماده) شکلی نع قانونی و الزاماتوام نظارت بر

روط، بندها و ش

 3تعهدات اساسی
 

                                                           
1 Language of agreement 

2 Content 

3 Essential obligations, T&C 
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از شرایط ممنوعه  و عدم خروج قانونی موارددادگاهها به منظور رعایت 

قانون مدنی آلمان  309و  308. از نظر فنی، بندهای شودمیبررسی 

مدل تجاری که بر  -با مصرف کننده )تاجر B2Cبرای قراردادهای 

( نیز قابل و مشتری بنا شده است رجتااساس ارتباط مستقیم بین 

 است. اعمال

شروط و بندهای قانون مدنی آلمان،  307عالوه بر این، مطابق با بند 

داشته یا ضرر غیر معقول برای طرف قرارداد بوده که ناعادالنه  قرارادی

 استاندارد این شروط. شودمیمحسوب ، از نظر قانونی غیرمجاز است

 باید اینگونه باشد:

 ت.سازگار نیسدارد ف انحرامقررات قانونی  مهمبا اصول اصولی که 

قرارداد را به حدی محدود کنید که  یک اساسی ذاتیحقوق یا وظایف 

 .فتداینبه خطر  یقرارداد اهدافتحقق 

قانون مدنی آلمان از  306 ماده 2غیرمجاز طبق بند  شروط و بندهای

 بقیه شروط. شودمیجایگزین  موضوعهنظر قانونی باطل و با قانون 

معتبر قانون مدنی آلمان همچنان  306 از ماده 1 بندقرارداد طبق 

 خواهد بود.

 مدنی آلمان)

 :شودمیعمومی  نظموقتی صحبت از 

ارزش اساسی درک شود که در واقع در زمان با باید به عنوان یک قاعده 

آلمان رویه قضایی و مطابق با  قابل پذیرش استمربوطه توسط جامعه 

قانونی و اخالقی همه  شعور" به عنوان، که در اصل باشدمینیز 

 تعریف شده است. "شهروندان عادل و معقول

 ناعادالنه از که بهره برداری اردی دمعامالت تاکید بر ممنوعیت به خصوص

و فشار  ، نفوذ بیش از اندازهمانند رباخواری آیدمیبوجود قدرت چانه زنی 

 .اقتصادی

، شروط و بندهای قرارداد عالوه بر این، مقررات قانونی آلمان در مورد

مربوطه باید  رویه قضاییقانون مدنی آلمان و  طبقو  305 مادهمطابق با 

 305 مادهاین مقررات خاص در مورد شرایط قرارداد )طبق  رعایت شود.

 شامل:قانون مدنی آلمان(، 

 از قبل مطرح شده باشد. .1

 در نظر گرفته شود. برای استفاده مکرر .2

ارائه شده باشد و توسط طرف دیگر برای انعقاد  طرفیک توسط  .3

 قرارداد نهایی شده باشد.

ذاکره قرار گیرند تا به هر یک از قراردادها باید بطور جداگانه مورد م

 یقانون رویه تجاری در نظر گرفته نشوند. طبق شروطعنوان تحمیل 

برای ارائه  دهنده آلمان، چنین مذاکراتی مستلزم تمایل طرف پیشنهاد

( برای در سطح باال استانداردهاییانفرادی ) توافقاتجدی هر یک از 

 (.ernsthaft zur Stelled stenenبحث و گفتگو است )
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مقررات  لیو گرفتخواهد  قرار حمایتمورد  هادر نتیجه، اساساً قرارداد

ارائه شده توسط قانون مدنی  هایحلمتناقض با مقررات قانونی یا راه 

 آلمان جایگزین خواهد شد.

شروط و  است.معموالً اساس روابط تجاری  شروط و بندهای قرارداد

را  همه موارددر صورتی قابل اجرا است که طرف مقابل  بندهای قرارداد

شروط و در صورت تعارض بین  قرارداد قبول کند.هنگام تنظیم در 

، تا شودمیاعمال  برای طرفین 1، قاعده حذفیقرارداد مختلف بندهای

زمانی که طرفین در مورد تعهدات اصلی )یعنی قیمت و موضوع( توافق 

 کنند.

 

 

 

 
 

بندها و ، 2هافرمنبرد 

 3شروط قرارداد

                                                           
. در این شودمیهنگامی که فرمها حاوی شروط متناقض هستند اعمال  "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده"مترجم:  1

نمایند تا برسند به شروطی که با ماهیت قرارداد میهر دو طرف را حذف متناقض شروط  قاعدهاین  ، بارد و بدل شده ها و اطالعاتفرماختالف بین وجود  در صورتشرایط، 

 بیشترین ارتباط را دارد.

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهحاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای فرمی را که  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms 
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در قوانین خود  1عوضین را همانند قانون کامن القوانین آلمان مفهوم  

، یعنی علت، اما، در بهترین حالت، از مفهوم مورد بررسی قرار نداده است

 .کندمیبودن اعتبار قرارداد استفاده  متعارفدلیل 

 2عوضین

 ،چارچوبو دارای  مشخص هاینامهتوجه داشته باشید که توافق  لطفاً

 قراردادمعتبر باشند حتی اگر قیمت را مشخص نکنند )مانند  توانندمی

مربوطه مطابق با آخرین لیست قیمت یا  هایقیمتزیرا (، توزیع

 .شودمیمتعاقباً تعیین و توافق  ،کاتالوگ قابل اجرا در تاریخ سفارش

و  فروشنده در شروط و بندهای مربوط بهتنظیم قیمت معموالً  بندهای

این  در . با این حال، برای اعتبار قانونیشودمیارائه  توسط ایشان

 شود:رعایت  کلیموارد، به ویژه باید الزامات زیر را بصورت 

 داده شود.روش محاسبه تنظیم قیمت را با جزئیات بیشتر توضیح  .1

 خواهد بود.)افزایش و کاهش( مجاز  به هر نحوقیمت  تغییر .2

موجب بروز یک قیمت ممکن است  تعدیل در صورتیکه .3

قیمت باید ثابت یا حداقل قابل تعیین باشد. در غیر این صورت، قرارداد 

 باطل است.

 توافق کنند: در مورد موارد ذیل طرفین ممکن است

 هاقیمتآن تعدیل  با قیمت، که مطابق در خصوص بند مذاکره مجدد .1

 پذیر خواهد بود.امکانرضایت هر دو طرف  اب

 طرف مجازبه بند تعدیل قیمت، که امکان یک جانبه قیمت را تنها  .2

 .فقط مشمول معیارهای خاصی خواهد بود این موضوع ، امادهدمی

بخشهای تجاری خاص )به عنوان مثال، خدمات مالی، اجاره نامه، برای 

 انرژی و گاز(، موارد خاص دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.

مگر به طور کلی، انتقال مالکیت با پرداخت قیمت خرید ارتباطی ندارد، 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 تعدیل روش

                                                           
میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  1

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی اهیت دعوی اختالف دارندال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در مدر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنمیعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار  (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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شود، حق فسخی برای طرف قرارداد به وجود غیرقابل قبول  مشکل

 بیاورد.

 تنظیمطبق قانون آلمان، طرفین در روابط تجاری ممکن است در مورد 

( توافق erweiterter Eigentumsvorbehaltاشکال گسترده عنوان )

 کنند.

ان جلب رضایت کلیه ادعاهایی مربوطه تا زم مبیعبا توجه به این موارد، 

ناشی از روابط  و که ممکن است فروشنده در برابر خریدار داشته باشد،

 .خواهد گرفت، در اختیار فروشنده قرار باشدتجاری موجود بین طرفین 

 ذکر شده باشد. صراحتاًآنکه حفظ مالکیت 

میزان مجاز بودن یا دامنه مجاز مقررات انحصاری به نوع روابط 

 قراردادی مورد نظر بستگی دارد، مانند توافق توزیع یا توافق نامه

 .نمایندگی تجاری اعطای

این موضوع غالباً تحت الزامات قانونی خاص ناشی از قانون ضد انحصار 

پیمان عملکرد  101)ماده  ارائه شده است. آلمان و اتحادیه اروپا

 Block Exemption نامه( و همچنین آیین TEUFاتحادیه اروپا )

Regulation (EU )330/2010 شماره.) 

، باید از ارو چه از طرف خرید نده باشداعطای انحصار، چه از طرف فروش

اقدامات معین اطمینان  خصوص حق انحصاری یک طرف قرارداد در

طرف مقابل از انجام قراردادهای مشابه با  آیابدین معنی که  ،حاصل کند

اشخاص ثالث برای انجام همان خدمات یا خرید همان کاال منع شده 

 است.

بسته به موقعیت خاص  ،در عمل، انواع مختلفی از مقررات انحصاری

 مانند: گیرندمیشده و مورد استفاده قرار  شناساییقراردادی، 

 (Alleinbezugsverpflichtungتعهد خرید انحصاری ) .1

 (Alleinbelieferungsverpflichtungتعهد عرضه انحصاری ) .2

 (Alleinvertriebsrechtحق توزیع انحصاری ) .3

 1شروط انحصاری

مورد نظر، ممکن  قراردادی، بسته به نوع روابط غیر رقابتیتعهدات   معموالً به زمان اجرا، یعنی  عدم رقابتمجاز بودن و پیامدهای تعهدات   2تعهد عدم رقابت

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
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است تابع الزامات قانونی خاص ناشی از قانون ضد انحصار آلمان و 

و همچنین آئین نامه  TEUF 101)اعطای ماده  .اتحادیه اروپا باشد

 (330/2010( شماره EUمعافیت بلوک )

، عالوه بر مسئولیت عمومی غیر رقابتیدر صورت نقض تعهدات 

 همراه خواهد داشت.به  را نیز خسارت، مجازات خاص

 بستگی دارد. آندر طول مدت قرارداد یا بعد از فسخ 

قرارداد محدودتر اتمام پس از  غیر رقابتیعموماً، مجاز بودن تعهدات 

مربوط به عدم که طرفی که باید از تعهدات  اینگونه استاست. غالباً 

جبران شده در موضوع مربوطه مالی  به طرقپیروی کند، به نوعی  رقابت

 ت.تعیین گردیده اس مربوطهقوانین  البته این موضوع در ، کهاست

گسترده اتحادیه اروپا را برای تعیین قانون  قوانینمقررات روم اول 

که باید در مورد تعهدات قراردادی در امور مدنی و  نموده تصریح حاکم

 شود.تجاری که شامل بیش از یک کشور است، اعمال 

در صورتی که طرفین هیچ قانون حاکم خاصی را انتخاب نکنند، طبق 

 .شودمیتعیین  قانون حاکم روم اول، 4شرایط مقرر در ماده 

قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی را  توانندمیبه طور کلی، طرفین 

 به آیین نامه اتحادیه اروپا 3از ماده  1بند  با عنایت بهانتخاب کنند )

بسته به  که یا معاهدات دیگر هاکنوانسیون؛ Iرم  593/2008اره شم

 موضوع یا نوع قرارداد ممکن است اعمال شوند)

در برخی موارد دارای محدودیت با این حال، آزادی انتخاب ممکن است 

 باشد:

 روم اول) 9قوانین اجباری محلی )ماده  در صورت وجود

 روم اول) 21عمومی )ماده  نظم مرتبط با به دالیل

برای انواع خاص قراردادها، مانند  الزم االجرا قوانین الزام آورطبق 

 استخدامیروم اول( و قراردادهای  6قراردادهای مصرف کننده )ماده 

 (روم اول 8)ماده 

 1قانون حاکم

 قرارداد 2قواعد مربوط به مدت و فسخ

                                                                                                                                                                                                                                  
 

1 Governing law 

2 Duration and termination 
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 استاندارد شرایطبه عنوان  بایستمیدر صورتی که مفاد قرارداد مربوطه 

 معین، یک قرارداد شوددر نظر گرفته  یا مشمول شروط و بندهای قرارداد

بیش از یک سال ممکن است توسط  برای و همچنین تمدید ضمنی آن

برای طرف مقابل تلقی  غیر معقولآلمان به عنوان یک ضرر  رویه قضایی

 یلیخ موارد خاصدر  مدت مربوطه چنین حالتی ممکن استر د)شود 

 قانون مدنی آلمان. 307مطابق بند آید( نظر  به یطوالن

 در پایان مدت معین ضمنی تمدید در خصوص درصورتیکه قرارداد

، مدعی شده باشدیکی از طرفین تمدید قرارداد را  صحبتی نکرده باشد و

شد. )در صورتیکه نخواهد  مشخصقرارداد  اصلی قرارداد فراتر از مدت

بخواهیم قائل به تمدید ضمنی قرارداد هم باشیم، فقط برای همان مدت 

ابتدایی که در قرارداد قید شده، این قرارداد تمدید خواهد شد و نه بیشتر 

 از آن(

در  اعالمیه قبلی فسخ به صورت صریحبا این وجود، معموالً یک دوره 

اخطار قبلی ")به بخش  .پذیردمیت صورمورد مدت قرارداد نامعین 

 (در زیر مراجعه کنید "فسخ
 

 طرفینکه  یبراساس حقوق و تعهدات -به طور کلی، هر قراردادی که 

موردی )در کنار به عنوان یک قرارداد  - اندآوردهآن را بوجود 

در نظر  جهت تکمیل قراردادهای اصلی( صرفاًقراردادهای اصلی و 

محسوب گردد  یک رابطه طوالنی مدتبلکه بعنوان گرفته نشود، 

(Dauerschuldverhaltnisممکن است آزادانه ،)  برای یک مدت معین یا

 یرد.مورد مذاکره توسط طرفین قرار گنا معین 

 .متداول هستند امری در روابط تجاری نا معینو هم  معینهم شرایط 

فین را تا زمان به طور معمول طر معیندوره  مربوط به یک موافقتنامه

 در خصوص حقانقضاء مدت مربوطه متعهد خواهد کرد، مگر اینکه 

 .وجود داشته باشد توافق صریحی فسخ پیش از آن

قرارداد را  تواندمی، هر طرف باشد نامحدود قرارداد یکه مدتدر صورت

 در فسخدر هر زمان و بدون هیچ توجیهی فسخ کند )به اعالمیه 

 زیر مراجعه کنید) قسمت

مدت قرارداد و تجدید 

 1ضمنی مدت قرارداد

علت  با در بعضی موارد، قانون آلمان نیز مقررات اجباری در مورد خاتمه 

به عنوان مثال، طبق  نموده است.را تعیین  فسخ مبنی بر و اخطار عادی

 هاشرط(، پیش ordentliche Kundigung) در صورت اخطار عادی فسخ

به ویژه،  - شودمیمعموالً توسط طرفین در قرارداد به طور جزئی بیان 
 2اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Term and tacit renewal 

 
2 Prior notice of termination 
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((، شرایط HGB) Handelsgesetzbuchقانون تجارت آلمان ) 89 ماده

قراردادهای نمایندگی تجاری نباید به ضرر عامل اخطار فسخ معمولی در 

 کاهش یابد.

با یک دوره  فسخ غیر طبیعیدر مورد  قضایی هایرویهکاربرد واقعی 

منافع هر دو بر اساس سنجش  فسخی است که منوط به مشخصاخطار 

 باشد.پرونده هر  با توجه بهطرف 

ین به ممکن است توسط طرف فسخ، اعالمیهبه طور کلی، روش انتقال 

بر این اساس، طرفین ممکن است موافقت کنند که  طور آزاد تعیین شود.

یا از طریق  ،ثبت شده باید به صورت کتبی، با نامه معمولی فسخاعالم 

 صورت پذیرد.ایمیل 

 .شودمی تنظیمدر مواردی که قرارداد برای مدت نامحدودی 

 را از پیش تعیین ننموده باشد، ایشدهزمانیکه قانون، قواعد مشخص 

را  اینانوشته وقحق هادادگاه موجود باشد،شرایط زیر  جمیع جایی که

ایجاد  ابالغ اعالمیه متناسب با خاص بطور افق نامهبرای فسخ تو

 :نمایدمی

 طرفین، تعهدات نامعین و غیر صریحی را منعقد نموده باشند. .1

 حق فسخی در قرارداد پیش بینی نشده باشد. .2

طرفین حق خاتمه دادن به تعهدات جاری را به طور عادی حذف  .3

 .نکرده باشند

پذیر بوده یا اینکه آیا ادامه روابط قراردادی امکان ارزیابی برای هادادگاه

 :گیرندیمفاکتورهای خاص زیر را در نظر  خیر،

حق فسخ با اعالم قبلی  حال شده و مشمولزمان اجرای تعهدات  .1

 باشد. بوده

 به وجود آمده باشد. برای طرف مقابل و شرایط فسخ آثار .2

 (شدت نقض قرارداد )در صورت وجود .3

 طرفینرفتار  .4

وجود دارد که به یک طرف اجازه ی آلمان موارد کشور حقوقی اعمالدر 

این  فسخ کند و به همین دلیل با دالیل کافیفوراً قرارداد را  دهدیم

دوره  در نظر گرفتن بدون قرارداد خاتمهریه خاص در خصوص اخطا

ممکن است  (auberordentliche sofortige Kundigung) اخطار

قانون مدنی  314 ماده مستفاد شده از به معنای دالیل کافیبراساس 

انتظار داشت که روابط  تواننمیفسخ  یقآلمان باشد، جایی که از طر

با در نظر گرفتن  ابالغ اعالمیهرا تا پایان توافق یا تا زمان  قراردادی

 داد.دامه ا منافع هر دو طرف سنجشکلیه شرایط خاص پرونده و 

 دالیل کافی با قرارداد در شرایط خاص واحتمال خاتمه در زمانیکه 

 شود. حذف از آن توافق طرفین وجود دارد نباید

قانون مدنی آلمان کامالً  314 ماده مفهومبا این حال، از آنجا که 

 1فسخ با دلیل

                                                           
1 Termination for cause 
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 :عبارتند از موارد . اینشوندیماغلب قراردادها اجرا  مورد در

مبلغ توافق شده را در سر موعد  نه تنها قرارداد طرفهنگامی که  .1

 موعدیک  انقضای اعطای مهلت درپس از نپرداخته )عوض معامله( بلکه 

 پرداخت نماید.، هنوز هم نتواند مبلغ مورد توافق را معقول

در تعهدات قرارداد شده و  اساسیوقتی طرف مقابل مرتکب نقض  .2

 و ،اشدصورت گرفته بمهلتی که با هشدار فسخ نیز  اعطایحتی پس از 

 نسبت به رفع آن اقدامی انجام نداده باشد.طرف مقابل 

موجبات که  بودههنگامی که شخص متضرر از شرایط خاصی آگاه  .3

 تأثیر منفی بر اعتبار طرف مقابل را به همراه داشته است.

نه  در گذشتهدارد، طرف مقابل اشاره  اعساربه  صراحتاًکه  فسخ شروط

شد مگر مواردی خاص و نمیآلمان تأیید  یهادادگاهتوسط  چندان دور

 باتوجه به نوع پرونده.

دالیل غالباً درمورد موضوعات خاص که  طرفیننامشخص و کلی است، 

. عالوه بر با جزئیات بیشتری توافق نمایند بایستمیآورند میرا  کافی

، باید مشخصات دالیل کافیاین، هنگام تصمیم گیری در مورد وجود 

 حوزه حقوقی مربوطه در نظر گرفته شود.رویه حاکم در 

موارد و یا وقایع در نظر گرفته شده به عنوان  فسخبند  شودمیتوصیه 

 کنید.مشخص  تردقیقرا هرچه  دالیل فسخ

باشد )که  یقرارداد تعهداتنقض بر مبنای  دالیل فسخدر صورتی که 

ضروری نیست(، تا  قانون مدنی آلمان 314الزاماً فسخ آن براساس بند 

ارسال نکند، قرارداد فسخ را  اعالمیه فسخ متقاضی فسخ،زمانی که 

 فاقد نتیجه مورد نظر ایاعالمیهچنین نخواهد شد و احتمال دارد 

 باشد.
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، و Contrahendoدر صورت نقض این تعهد، براساس اصل مفهوم قصور در 

قانون مدنی آلمان، ممکن است مسئولیت جبران  311با توجه به ماده 

 خسارت به وجود آید.

 ("تعهد پیش قراردادی ")مراجعه کنید به بخش  
 

 قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و به مرحله اجرا در بیایند.

قانون مدنی آلمان، از اصل حسن نیت و برخورد عادالنه  242ماده در 

(Treu und Glauben.صحبت شده است ) 

جزئیات در قانون بیان نشده، اما این موضوع برای تفسیر موارد کلی 

 .شودمیتوسط دادگاها در نظر گرفته 

تعهد به انجام با 

 2حسن نیت

 

توافق بین تخصیص دهنده، واگذاری یک قرارداد به طور کلی نیازمند 

 طرف اصلی آن دارد. گیرنده و رضایت

در خصوص انعقاد قراردادهای خاص اگر تغییر مجری صورت بگیرد، 

چنین  اغلب حق فسخ را برای طرف مقابل بوجود خواهد آورد. درج

 بندهایی در قرارداد به موجب قانون کشور آلمان معتبر است.

مخالف  تواندنمیدر صورت عدم وجود چنین شرطی، طرف قرارداد 

 تغییر مجری طرف دیگر قرارداد باشد.

واگذاری کار یا 

 3تغییر مجری

قانون مدنی آلمان، بیشتر  313استانداردهای اعمال شده در ماده 

سختگیرانه است زیرا عملکرد متناسب و مذاکره مناسب در مورد قرارداد 

از تغییر قابل توجه شرایط قرارداد نسبت به زمان تنظیم قرارداد صحبت 

 کند.می
 4هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

2 Obligation to act in good faith 

3 Change of control or assignment clause 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  4

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در



 187/ آلمان

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 .شودمیاساساً این را وظیفه هر دو طرف شمرده 

و  313گاهی اوقات در راستای جلوگیری از نیاز طرفین به استناد به ماده 

الزامات خاصی که باید در مورد اعمال این ماده قانونی ارائه گردد، طرفین 

، بند مذاکره مجدد را به منظور پوشش موارد پیش بینی نشده که توانندمی

قرارداد را اساسأ از تعادل خارج کرده و یا بار اضافی برای یکی ممکن است 

 نماید، در قرارداد لحاظ کرد.از طرفین قرارداد ایجاد 

طرفین اساساً برای تصمیم گیری در مورد شرایط مذاکره مجدد یا تنظیم 

 قرارداد یا تعدیل آن آزاد هستند.

باید جزئیات آن،  در صورت توافق مبنی بر مذاکره مجدد یا شروط تعدیل،

به دقت بیان شود از جمله رویدادهایی که سبب نتایج حقوقی به عنوان 

)منظور مذاکره مجدد( و یا حتی کناره گیری از آن  یک حق تجدید نظر

 شوند.می

(. Wegfall der Geschäftsgrundlage -)ناکامی در نیل به مقصود  

درواقع این موارد عمدتأ در خصوص تورم شدید، کاهش ارزش شدید 

افزایش عظیم ارزش عملکرد به دلیل اصالحات قانونی و  پول رایج یا

اقتصادی بوده که در  هایسیاستمداخله غیرقابل پیش بینی دولت در 

 تعهدات قراردادی تأثیر گذار خواهد بود.

، قرارداد را بدون هیچ گونه تغییر حفظ متعارفوانستید با انتظار اگر نت

تقاضای اصالح و  توانندمی، هر یک از طرفین 313کنید، مطابق ماده 

تجدیدنظر در خصوص قراردادی را که به طور معتبر تنظیم شده است را 

داشته باشند.، البته اگر به خاطر دالیل زیر بوده باشد )که باید در 

 ه آن توجه شود(:مجموع ب

، نتیجه آن به طور قابل دهدمی. شرایطی که اساس قرارداد را تشکیل 1

 توجهی تغییر کرده یا نادرست تشخیص داده شده باشد.

چنین تغیراتی را پیش بینی نمایند یا قرارداد  توانستندمی. اگر طرفین 2

منعقد  قراردادی را با محتویات متفاوتی یا نمودندنمیمنعقد  را

 .کردندمی

نباشد یا امکان نداشته باشد،  متعارفاگر سازگاری با شرایط تغییر یافته 

در مورد لغو مسئولیت طرف متضرر در قرارداد  3پاراگراف  313ماده 

 تصریح نموده است.

اجرای قرارداد،  شود در خصوص شرایط مربوط بهبه شدت توصیه می بند فورس ماژور به طور معمول یکی یا هر دو طرف را از اجرای قرارداد   1اژورفورس م

                                                           
1 Force majeur 
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با فورس ماژور را در قرارداد لحاظ  موارد مرتبط توصیف دقیقی نسبت به

کنید. همینطور درج جزئیات بیشتری در خصوص قواعد مرتبط با اجرای 

این بند )به عنوان مثال جزئیات خاص در خصوص اعالم آن شرایط به 

 طرف مقابل( و تأثیرات آن بر قرارداد نیز نگارش شود..

ره مجدد آن را مذاک شرایط خاتمه قرارداد و تواندمیاین شرط همچنین 

 فراهم کند.

معموالً اطالع قبلی به طرف مقابل در مورد اعالم شرایط فورس ماژور الزم 

ای از فورس ماژور داشته است. ممکن است طرفین تعریف حقوقی جداگانه

اساساً در تعیین اینکه آیا شرایط  هادادگاهباشند و یا آنرا گسترش بدهند. 

 فورس ماژور رخ داده است یا خیر اظهار نظر خواهند کرد.

به نوعی در پی وقوع شرایط یا رویدادهای غیرقابل پیش بینی و یا 

 .کندمیشرایط خارج از کنترل هر دو طرف معذور 

ین شخص یا حتی طرفینی که عذر موجهی در این خصوص دارند چن

توانند از حق تعلیق اجرای همه یا بخشی از تعهدات خود در این می

واقعه استفاده کنند. در این شرایط طرفی که قادر به انجام تعهدات 

 قراردادی خود نیست مشمول خسارت نخواهند بود.

ا شرایط موجود طوری بر در زمان فورس ماژور، اگر شرایط قانونی ی

را تغییر دهد،  قرارداد حاکم شود که بطور غیر قابل پیش بینی همه چیز

قانون مدنی آلمان مورد  313طرفین بر اساس مقررات قانونی ماده 

 .گیرندمیحمایت قرار 

 که در باال به آن پرداخته شد(. "قسمت هارد شیپ")رجوع کنید به 

قانون  313به طور خاص در ماده  با این حال، موضوع فورس ماژور 

 مدنی آلمان درج نگردیده است.

پیاده نمودن و درج شروط تکمیلی فورس ماژور معموأل در قراردادهای 

تجاری بر اساس قوانین آلمان پذیرفته شده است که با توجه به 

به صورت دقیق و به صراحت در  بایستمیویژگیهای خاص هر قرارداد 

 آن درج گردد.

تعهد خریدار برای بررسی از محصوالت تحویل شده فقط در مورد کاالهای 

. مانند تهیه قطعات تولیدی، مواد غذایی، پزشکی، شودمیمنقول اعمال 

بزرگ در  هایشرکتمحصوالت و کاالها، اما این موضوع در مورد مالکیت 

خصوص فروش امالک و مستغالت یا در قراردادها برای تولید کارخانه 

 قانون مدنی آلمان( 631مورد استفاده نخواهد بود. )طبق ماده 

 در قرارداد فروش تاجر با تاجر، خریدار باید:

کاالهای تحویل شده را سریعاً مورد بررسی قرارداد داده و در صورت  -1

 را عودت یا تحویل نماید. هاآنمواجه با عیوب یا نقایص، 

صورت کشف عیب، مراتب اعتراض خود را فورأ به فروشنده اطالع . در 2

 قانون تجارت آلمان( 377دهد. )با توجه به بخش 

 

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین 

حقوقی قرارداد، نه 

 با مصرف کنندگان(
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قانون تجارت  377در ماده  "فورای"آنچه در این خصوص به مفهوم اقدام 

آلمان آمده است بستگی به عوامل خاص و منحصر به شخص مورد نظر 

 به بخش صنعت، میزان تشکیالت و نوع محصول بستگی دارد. دارد یا

توجه داشته باشید که خریدار دقیقأ باید نواقص کشف شده را شرح  لطفاً

 دهد.

قانون تجارت آلمان را  377طرفین ممکن است تعهدات مندرج در ماده 

قانونی خاصی وجود داشته باشد را تغییر دهند  هایمحدودیتدر صورتیکه 

 ادیده بگیرند.یا حتی ن

تجارت آلمانی باشد،  377در صورتی که تعهدات خریدار مشمول ماده 

( یا جایگزینی Nachbesserungتعمیر را درخواست کند ) تواندمیخریدار 

(Nachlieferung کاالی معیوب تحویل داده شده را از توسط فروشنده )

 بخواهد.

تواند در می( قانون مدنی آلمان، فروشنده 3) 439به موجب ماده 

صورتیکه تقاضای خریدار مبنی بر تعمیر بوده و این تعمیرات فقط با 

نامربوط و غیر متعارفی همراه باشد، از قبول آن امتناع نماید و  هایهزینه

 آن را نپذیرد.

قوانین فروش آلمان، صراحتی در مورد حق تعمیر نواقص توسط خود 

نده را ندارد. این حق فروشنده مربوطه از فروش هایهزینهخریدار و مطالبه 

 است تا شانس دیگر خود را برای تعمیر کاالی معیوب بکار گیرد.
 

و بررسی کاال باید متناسب و با توجه به مورد و موضوع  دامنه معاینه

فعالیت مربوط به فرد طرف قرارداد باشد، در این خصوص عرف و آداب و 

 فته شود.رسوم تجاری نیز باید در نظر گر

نقص آشکار باید به محض معاینه یا و کشف آن سریعأ تعیین تکلیف 

 شود.

در صورت مواجه با عیب پنهان، باید فوراً طی یک یا دو روز پس از 

 کشف، این موضوع به اطالع طرف مقابل برسد.

اگر خریدار نتواند عیب کشف شده را به اطالع فروشنده برساند، چنین 

مورد پسند خریدار واقع شده و تحویل شده تلقی خواهد که کاال 

 گردد.محسوب می

داشته باشد و چنین  تواندنمیدر نتیجه، خریدار ادعایی مبنی بر گارانتی 

 .دهدمیحقی را از دست 

در غیر این صورت، در مورد نقصی که به موقع گزارش شده، خریدار از 

قانون بیع  437طبق ماده  حقوق خود مبنی بر ضمانت و گارانتی کاال

 آلمان و به تبعیت از قانون مدنی آلمان بهره مند خواهند شد.

این حقوق وارانتی ممکن است به صورت خاص نسبت به طرفین قرارداد 

طبق شروط و بندهای مربوط به فروشنده و خریدار محدود شود یا 

 شخصی سازی گردد.

ارچوب اما، در عین حال، این موارد باید تا حدی دقیق باشند و درچ 

 قانونی و توسط قوانین و رویه قضایی آلمان تعیین شده باشد.

 پس بنابراین به طور کلی باید شامل موارد ذیل باشد: 

 قانون مدنی آلمان( 439. رفع نقص به وسیله تعمیر یا تعویض )ماده 1
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از قانون مدنی  323و  440. فسخ قرارداد یا صرفنظر از ادامه آن )مواد 2

 آلمان(

 قانون مدنی آلمان( 441قیمت خرید )ماده  . کاهش3

، مشروط بر اینکه عمل هاهزینه. جبران خسارات و یا بازپرداخت 4

و پیروی از  280 و 440متخلفانه و قصور صورت گرفته باشد. )مواد 

 قانون مدنی آلمان(

 با حل و فصل اختالف قواعد مرتبط 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

که قوانین فعلی و رویه قضایی آلمان در  شودمیدر هر صورت، توصیه 

مورد محدود نمودن مسئولیت در شروط و بندهای قرارداد به تفصیل 

 قبل از انعقاد قرارداد بررسی شود.

چنین بندهایی باطل در صورتی که قرارداد شامل شرط غیرمجاز باشد، 

است و مورد تأیید نخواهد بود، اما قابلیت جایگزین شدن با قواعد قانونی 

 را دارد.

این به معنای مسئولیت نامحدود برای کلیه خسارات مستقیم و  

غیرمستقیم طرف دیگر است، از جمله سود از دست رفته )خسارت عدم 

 النفع(

به ویژه، از نظر قانونی محدود کردن مسئولیت برای خسارتهای تبعی و 

عدم النفع به ارزش چند برابر، یا حذف آن به طور کلی مجاز نیست. 

های خسارت شامل تمام خسارت به طور کلی، طبق قانون آلمان، ادعا

بدون هیچگونه محدودیتی حتی سود از  شودمیمستقیم و غیرمستقیم 

 دست رفته.

با توجه به آن، قراردادها غالباً شامل بندهای خاصی نیز برای محدود 

نمودن مسئولیتهای زیاد موجود در قانون است تا بتوانند آنرا محدود 

 نمایند.

ت که در قالب شروط و بندهای قرارداد در مورد محدود نمودن مسئولی

مشمول فرد  معموالً(، و شودمی)معموالً بسیار گسترده تفسیر  آیدمی

، قانون آلمان و رویه قضایی باشدنمیخاص و مذاکرات خاصی 

زیادی را در رابطه با قانونی بودن و مجاز بودن اینگونه  هایمحدودیت

نباید شامل موارد ذیل  هاآنشروط ارائه داده است که به عبارت دیگر، 

 1محدوده مسئولیت

                                                           
1 Limitation of liability 
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البته استثناء در خصوص اشخاص و مذاکرات خاص بین آنها برای اهداف 

 خاص با ارائه مستندات دقیق وجود دارد.

 باشند:

مسئولیت مرگ یا ایجاد جراحت بدنی و سالمتی ناشی از فعل  -1

 دیگری

 مسئولیت اقدام ارادی و عمدی و قصور فاحش -2

. مسئولیت قواعد امری بر اساس قانون مسئولیت محصوالت تولیدی 3

 آلمان

ناشی از عالوه بر این، مطابق با آئین دادرسی آلمان، مسئولیت نقض 

تعهدات اساسی قراردادی فقط ممکن است محدود به  تقصیر و کوتاهی از

 خسارات مشخص و معموالً قابل پیش بینی باشد.

 خسارات مشخص و قابل پیش بینی اصوالً نباید نادیده گرفته شوند.

برآورد شده و  هایهزینهمعموالً هنگام انتخاب مرجع داوری، بهتر است  

قابل اجرا در حوزه قضایی مرجع منتخب  رأیمدت زمان دریافت یک 

 مد نظر گرفته شود.

 هایروشتر شود. گاهی اوقات، جریان داوری ممکن است از دادگاه گران

فی مابین رسیدگی بر اساس قواعد اجرایی سازمان داوری توافق شده 

و این نیز در صورتیست که  باشدمیطرفین و طبق قوانین مدنی آلمان 

 مقر داوری در کشور آلمان باشد.

های ها و نه شخصیتبرای اختالفات صرفاً تجاری اشخاص )نه شرکت

عادی به جای داوری  هایدادگاهحقوقی(، توافق بر سر دادخواهی در 

حث محرمانگی برای طرفین از باشد مگر اینکه مب ترارزان تواندمی

(، Business to businessدر روابط تجاری بین المللی تاجر با تاجر )

 طرفین حق دارند بین داوری و دادگاه، با استثنائات محدود توافق نمایند.

بایست به صورت کتبی مرجع رسیدگی کننده میبند صالحیت و تعیین 

درج شود تا مواد )الزامات رسمی یا مقررات مربوط به اتحادیه اروپا )ماده 

در حوزه قضایی و  1215/2012از آیین نامه )اتحادیه اروپا( شماره  25

( Iaتشخیص و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری )آئین نامه بروکسل 

 Zivilprozessordnung) آلماندادرسی مدنی  قانون آیین 38یا بخش 

(ZPO.نسبت به آن اعمال شود ) 

مطابق قانون کشور آلمان، بند صالحیت قلمرو قضایی معین شده در 

قانون مدنی آلمان  307شروط و بندهای قرارداد ممکن است طبق ماده 

 1دادگاه صالح

                                                           
1 Competent jurisdiction 
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ای برخوردار باشد، که در این صورت بهترین گزینه مراجعه اهمیت ویژه

 به داوری است.

 

 

 نامعتبر باشد، اگر:

در شروط و  . هر دو طرف دارای صالحیت نظام حقوقی مشترک بوده و1

 بندها قرارداد حوزه نظام حقوقی دیگری را انتخاب کرده باشند.

. طرفین صالحیت مرجعی را انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با ماهیت 2

 و محتوای قرارداد آنها و مقر آنها نداشته باشد.

. صالحیت مرجع قضایی خارجی را تعیین کنند که قرارداد آنها هیچ 3

 ارد.گونه ابعاد خارجی ند

پس از بروز اختالف در مورد تعیین مرجع داوری به  توانندمیطرفین 

توانند در ابتدای قرارداد آن را قید نمایند و توافق برسند. همچنین می

همه اختالفات احتمالی آینده یا ناشی از آن را در هنگام تنظیم قرارداد 

 به داوری ارجاع دهند.

ارجی نیازمند اجرای آن مطابق با های خدر آلمان، اجرای احکام دادگاه

را  ایاختیارنامهآیین دادرسی مدنی آلمان است که چنین  722ماده 

توسط کشور آلمان به همراه داشته باشد. )منظور شخصی که درخواست 

 اجرای رأی را دارد(

احکام صادره توسط دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا طبق ماده 

قانون آیین دادرسی  1112ن نامه یا ماده یا طبق آیی Iaبروکسل  39

 .شودمیمدنی آلمان با یک روش ساده اجرایی 

قانون آلمان تصدیق و مجوز شناسایی و اجرای همه آرای خارجی را 

 فراهم نموده است.

مطابق کنوانسیون تشخیص سازمان ملل و اجرای آرای  آرای داوری نیز

از ملیت یا محل زندگی داوری خارجی )کنوانسیون نیویورک( صرف نظر 

 باشد.طرفین قابل اجرا در کشور آلمان می
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 یونان

شبه جزیره  و جنوب اروپا کشوری در جنوب شرقی .است شبه جزیره بالکان و جنوب اروپا واقع در جنوب شرقی اوراسیایی کشوری یونان

دارای مرز مشترک زمینی است. سرزمین اصلی یونان در  ترکیه و از شرق با بلغارستان و مقدونیه ،آلبانی است. این کشور از شمال با بالکان

 ایونیا این کشور است و این نام از فارسی نام« یونان»نزدیک است.  دریای یونان احاطه شده و از غرب به دریای اژه جنوب و شرق به وسیله

 .استنشین آسیای صغیر گرفته شدهمنطقه یونانی

صنعت گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی برای . استرشد تولید ناخالص داخلی یونان از بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا بیشتر بوده

از نیروی کار یونان در این صنعت به  ۵٫۱۶٪طور مستقیم و غیر مستقیم به .شوداز سهم تولید ناخالص داخلی را شامل می ۱۵٪یونان است و 

 .اندکار گرفته شده

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)یونان 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

به عنوان یک نسخه معتبر در  تواندمیامضا شده  ینامهرونوشت توافق 

نظر گرفته شود و به عنوان اثبات قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. با این 

در صورت بروز اختالف و در صورت لزوم، ارائه نسخه  تواندمیقاضی  حال

 روری بداند.اصلی این توافق نامه یا قرارداد را ض

ماده قانون مدنی یونان )یونان  361طبق اصل آزادی قراردادی، ماده 

CC برای  هانامه( و قاعده عدم تشریفاتی بودن اعمال حقوقی، توافق

آنکه الزام آور باشد، نیازی نیست لزومأ به صورت کتبی تنظیم شده 

 باشد.

 دارای استثنائاتی هم هست. با این حال، این موضوع

 7غیرکتبیتوافق 

 

هر زمان بخواهند از مذاکرات خارج شوند. با این حال،  توانندمیطرفین 

ممکن است طرفی که مذاکرات را لغو نموده بدلیل سوء رفتار و اعمال 

و  197نادرست مسئول جبران خسارات ناشی از آن باشد طبق مواد 

 یونان. CCقانون  198

 

و به اجرا در بیایند و معامله  قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم

 200و  198و  197بوجود آید. این قاعده بر اساس ماده  ایمنصفانه

 قانون مدنی یونان بعنوان نظم عمومی مطرح است. CCاز 

بدین  کندمیرفتار  "عادالنه"و به طور  "حسن نیت"شخصی که با 

رد و معنی است که بر اساس قانون رفتاری صادقانه در امور تجاری دا

 .نمایدنمیبه حقوق دیگران آسیبی وارد 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Greece (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

طرفین مکلفند در مرحله مذاکرات و قبل از انعقاد قرارداد هر گونه 

اطالعات مرتبط و اساسی که مربوط به قبول قرارداد توسط طرف 

 مقابل باشد و برای او مهم بوده را افشا نماید.

قانونی یا نمایندگانی که به آنها تفیض قرارداد باید توسط نمایندگان  

اختیار شده است امضا شود. فرآیند امضای قرارداد امری شهودی جهت 

 اثبات وقوع عقد است.

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

بایست اگر بیش از یک زبان در قرارداد لحاظ شده باشد، زبان غالب را می

 حائز اهمیت است. مشخص نمود، این امر در خصوص اجرا و بروز اختالف

از آنجا که یک اصطالح ممکن است در یک حوزه قضایی به یک معنی 

که اصطالحات  شودمیمتفاوت از حوزه قضایی دیگر باشد، بسیار توصیه 

 زیادی را در قرارداد برای اجتناب از ابهام، به زبان اصلی تعریف نمایید.

اس توافق طرفین به طور آزادانه بر اس تواندمیاصوالً زبان قرارداد 

 انتخاب شود.

منتها همه طرفین قرارداد باید این زبان را درک کنند و نسبت به مفاد 

 آن آگاهی داشته باشند.

 رسدمیدر غیر اینصورت، طرفی که دانش کافی از زبان نداشته، به نظر 

 که به طور نامناسب قرارداد تنظیم نموده است.

 بایستمیبرای ثبت قرارداد جهت ارائه به مراجع صالحیتدار و دولتی، 

 از قبل به زبان یونانی ترجمه شوند.

یونان نیز معموالً نیاز به ترجمه رسمی قراردادها به زبان  هایدادگاه

 یونانی دارند.

 2زبان قرارداد

 

 

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /196

 

 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

ده. نتوسط طرفین در توافقنامه تجاری گنجا شروط قرارداد بندها و

هیچگونه نباید به استثنای اینکه  . لذا این شروطگرددمیتوافق 

)ماده  ارادهبراساس اصل آزادی نون آمره داشته باشد، تضادی با قا

متناقض با  بندهایقانون یونان( بین طرفین قابل اجرا است،  361

یونان قانون مدنی  ارائه شده توسط قانونی هایحلمقررات و راه 

 جایگزین خواهد شد.

تا زمانی که تعهدات اصلی )یعنی قیمت و موضوع( توسط طرفین 

باشد، این توافق  هم بودهنامعتبر  شروطتوافق شده باشد، حتی اگر 

 .معتبر خواهد بود

 ،2هافرمنبرد 

 3بندها و شروط قرارداد

 

 

 

بیش از  درج شروط غیر متعادلقانون مدنی و بازرگانی یونان اجازه 

بندهایی که موجب  بطور مثال، دهدنمییک قرارداد را  در بندهای حد

ناعادالنه قرار داشته باشد یا  شرایطیکی از طرفین در یک  شودمی

 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع مذاکرات به  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 
4 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

معموالً در قراردادها  محدود نمودن مسئولیتمربوط به بندها و ضوابط 

 .گردندمیتعهدات اساسی تلقی جزئی از  که شوندمیدرج 

باشد. این ی داشته سنگینتعهد نسبت به طرف مقابل بطور نامناسب 

استفاده از  سوءنیز  قراردادی وط وسوء استفاده از شر به نحوی

 .شودمیقرارداد تلقی  بندهای یک

به روشهای حل و فصل خارج  تواندمیتوسط طرفین هر گونه اعتراض 

 .شود منتهیقضایی  صلو فحل  از دادگاه یا

که باعث نامتعادل شدن بندهای قرارداد احتمالی  هایتحریمهرگونه 

 .خواهد شدو جبران خسارت  بندهاابطال شود منجر به 

با این  .داندمی اعتبار قرارداد ی بررا دلیل "علت"قانون یونان مفهوم  

علت را مشخص کنند، یعنی دامنه بایستی حال، طرفین معموالً 

مورد  را قرارداد به منظور محدود کردن خطر عدم تعادلعملکرد 

 در باال مراجعه شود.( "تعهدات اساسی")به بحث  توجه قرار دهند.

 1عوضین

 

 

 

باشد، نتعیین قابل یا  مشخص نباشدهنگامی که قیمت در قرارداد 

 .دکنقیمت قرارداد را تعیین  تواندنمیدادگاه 

تعیین گردد،  گذاری برای قیمت کارشناسیک  این امکان وجود دارد تا

برای قیمت گذاری تعیین شده  کارشناسیقرارداد ممکن است  در متن یا

، گذاری از دادگاه بخواهند برای قیمت توانندمییا طرفین  باشد

در غیر این  یا حداقل قابل تعیین باشد مشخص بوده وقیمت باید 

که توافق بر  هایینامهصورت قرارداد باطل است. با این حال، توافق 

حتی  توزیع( قراردادهایاصول اولیه صورت گرفته است هستند )مانند 

در صورت  .باشندمیمعتبر در آنها مشخص نشده باشند،  اگر قیمت

، در برابر طرف دیگر یک طرفتوسط استفاده در تعیین قیمت  سوء

شرایط جبران خسارت توافق را فسخ کرده و  تواندمیدادگاه یونان 

 .فراهم آوردطرف مقابل را برای 

در  تواندمی ،قیمتقیمت و نیز پیش بینی افزایش روش تعدیل 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1
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قیمت، روش تعیین نمودن . اما، با توجه به ضرورت گردد لحاظقرارداد  .تعیین شود برای این منظور کارشناسی

با ترسیم یک نمونه  مثألدر قرارداد مشخص شود ) بایستمیمحاسبه 

 (.نشان داده شود

 .ندارد مبلغهیچ تأثیری در پرداخت  مالکیتتغییر 

 قیمت ممکن است به ارز خارجی تنظیم شود.

با تأخیر در پرداخت  مقابلهمبنی بر  EU/  2011/7بخشنامه  با مطابق

 ، شرایط پرداخت(f بند 4152/2013طبق مصوب )معامالت 

 روز از تاریخ فاکتور 60بیش از مدت  و نباید شدهتنظیم  بایستمی

 تجاوز نماید.

قلمرو جغرافیایی زمان و  یمحدوده بایستمی، در قواعد مربوط به توزیع

 مشخص گردد.انحصار در بندهای مربوط به 

اید یک عمل ضد رقابتی مانند سوء نب است انحصار بندی که مربوط به

به همراه داشته استفاده از موقعیت غالب یا یک توافق ضد رقابتی را 

 باشد.

، معتبر ارو چه از طرف خرید ندهبندهای انحصاری، چه از طرف فروش

 هستند.

هدف از شرط انحصاری بودن این است که طرف مقابل را برای انجام 

قرارداد با اشخاص ثالث منع  دربه همان خدمات یا خرید کاالهای مشا

 .نمود

 1شروط انحصاری

بند عدم رقابت باید از منظر قانون رقابت و همچنین از دیدگاه منع عدم  

 .قرار گیردتوجه  مورد در شروط قرارداد تعادل

از فسخ قرارداد  بعدشرط عدم رقابت در طول اجرای توافق نامه و 

 مجاز است.

ممکن است رقابت است  مربوط به عدمی که با این وجود، بندهای

باید در  لذا بعنوان سوء استفاده تشخیص داده شود هادادگاهتوسط 

 2عدم رقابتتعهد 

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
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 شود. نگارشقرارداد به دقت 

از قبل  جبران خسارت مالی ،در صورت تخلفمقرر نمود تا  توانمی

از  استخدامی. جبران خسارت مالی برای قراردادهای گردد تعیین

 است. قواعد آمره

است که در مقررات گسترده اتحادیه اروپا تعیین کننده مقررات روم اول 

که باید در مورد تعهدات  باشدمی مورد توجهتعیین قانون ملی خصوص 

قراردادی در امور مدنی و تجاری که شامل بیش از یک کشور است، 

 .اعمال شود

نیز در این  حقوقی ضمنی اعمال شده در قانون یونانو قواعد اصول 

 .بودخواهد  خصوص قابل توجه

قراردادهای بین المللی که ممکن قانون حاکم بر طرفین برای انتخاب 

. این طبق مختار هستندکل یا بخشی از قرارداد اعمال شود،  بهاست 

است.  ECمقررات اتحادیه اروپا شماره  1بند  3اصل مندرج در ماده 

اما، بسته به موضوع یا نوع  .باشدمی ، آیین نامه روم اول593/2008

 قرارداد، سایر کنوانسیونها یا معاهدات ممکن است اعمال شوند.

خود قانون حاکم را  هادادگاهطرفین،  توسط در صورت عدم انتخاب

 .کنندمیتعیین 

 21و  9یک استثنا در مورد آزادی انتخاب این است که طبق مواد 

یک کشور  ایمنطقهوانین آمره روم اول، مقررات نظم عمومی و ق

 .عالوه بر انتخاب طرفین اعمال خواهد شد

 1قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 زیر منعقد گردد: هایشیوهبه  تواندمیموافقت نامه  یک

تا زمان انقضا مدت تعیین شده یا تا زمان تمدید آن، اجرای قرارداد ادامه  بایستمی. برای مدت معین: در این حالت 1 

 داشته باشد.

، که البته در این حالتقرارداد را در هر زمان و بدون هیچ توجیهی فسخ کند.  تواندمیهر طرف  نامعین:مدت برای . 2 

 خسارت را باید در نظر گرفت. جبران موضوع

مدت قر ارداد و تجدید ضمنی 

 2مدت قرارداد

  

  

، حتی اگر این موضوع در قرارداد پیش بینی از قبل ارسال نمایند متعارفمعقول و  یهفسخ قرارداد، اعالم برایطرفین باید 

 .شودمیحسن نیت تلقی  عملی مبنی بر اعالم قبلی در خصوص فسخ، ناظر بهنشده باشد، زیرا تعهد به 

یا در صورت عدم انعقاد قرارداد در صورت وجود رابطه  تمدید شدهیا قراردادهای  معینبا مدت این امر در مورد قراردادهای 

 .کندمیصدق  با مدت معینتجاری 

 شود.از الزامات قرارداد محسوب میکه  خواهد بوداخطار معقول براساس مدت قرارداد 

 بعنوان رویه مرسوم درای یونان )توسط دادگاههبه پرداخت و جبران  رأی، فسخدر صورت عدم اطالع قبلی نسبت به 

 .قابل صدور خواهد بود( دادرسی

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

 دقیق تدوین شود. این دالیل بایدباشد،  شده قرارداد دالیل خاصی برای فسخ در نظر گرفته در اگر

 :مشروط به شرایط زیر خواهد بود زودتر از موعدفسخ قرارداد، فسخ برای در صورت عدم وجود دالیل خاص 

 و اساسی قرارداد.نقض جدی  .1

  به طرف خاطی، برای الزام به ایفای تعهد و نهایتأ رفع نقص به وجود آمده. اخطار قبلی .2

 رده و فسخ را تقاضا نماید.به دادگاه مراجعه ک بایستمیفسخ . متقاضی 3

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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با نهایت انصاف و تعادل  باید با حسن نیت، مذاکره، تنظیم و هانامهتوافق 

به اجرا گذاشته شوند. نقض این امر منجر به جبران خسارت خواهد شد 

که در باال عنوان شد مراجعه  "تعهدات پیش از قرارداد")به قسمت 

 فرمایید(.

انجام با حسن  تعهد به

 نیت

 

واگذاری قرارداد مستلزم توافق بین انتقال دهنده و گیرنده آن است. 

همچنین نیاز به رضایت طرف اصلی قرارداد دارد، مگر اینکه در قرارداد به 

 نحو دیگری مقرر شده باشد.

در صورت عدم درج چنین شرطی در قرارداد، ممکن است یک طرف با 

بر تغییر مجری نداشته باشد. در اینصورت، طرف مقابل مخالفتی مبنی 

تغییر مجری و واگذاری قرارداد، تحت انحصار قانون یونان معتبر خواهد 

 بود.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط غیرقابل پیش بینی که توسط 

 اتفاق افتاده یا خیر. واقعاًطرفین مطرح شده است 

دهد، برای شرایطی که قرارداد را تحت تأثیر قرار می شودمیتوصیه 

شروط مربوط به ایجاد مذاکره مجدد و همچنین برای جلوگیری از 

وقوع بپیوندد و اساسأ تعادل در قرارداد را شرایطی که ممکن است به 

دگرگون نماید و منجربه تحمیل بار مسئولیت سنگین برای یکی از طرفین 

 نسبت به دیگری شود.

طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط مذاکره مجدد قرارداد به 

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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درج  مشکالت تفسیری در قرارداد، با دقت و به درستی نسبت به

در زیر مراجعه  "Majeure Force"شرط فورس ماژور اقدام نمایید )به 

 کنید(.

منظور اصالح شروط آن برای رسیدگی و حل و فصل وقایع پیش بینی 

 .نشده آزاد هستند

یونان چنین تصریح شده است که اگر شرایط  CCقانون  388در ماده 

غیرقابل پیش بینی در زمان اجرای قرارداد بوجود آید و باعث شود اجرای 

شود، طرفین بر این اساس  "بیش از حد دشوار"قرارداد برای یک طرف 

 تواند مجددأ مذاکره نماید.می

عدم موفقیت مذاکرات،  در صورت امتناع یادر حین اجرای قرارداد، 

به توافق برسند یا برای  ادامه قرارداددر مورد اجتناب از  توانندمیطرفین 

آن به دادگاه مراجعه کنند. اگر طرفین هنوز هم مخالف باشند،  تعدیل

 نماید.یا فسخ  تمدیدقرارداد را  آنانبنا به درخواست  تواندمیدادگاه 

توسط طرفین قابل گسترش و تغییر است تعریف حقوقی فورس ماژور 

 تواند شامل اعتصاب نیز باشد(.)به طور مثال می

یونان مشخص خواهند کرد که آیا شرایط فورس ماژور به  هایدادگاه

 وجود آمده یا خیر.

که در قرارداد تعریف خاصی از وقوع و همچنین  شودمیتوصیه 

ر قرارداد تا زمان جزئیات این روند یا شرایط اجرا و تأثیرات آن د

 خاتمه یا مذاکره مجدد را درج نمایید.

در صورت بروز شرایط فورس ماژور، اعالمیه قبلی به طرف مقابل 

 الزامیست.

برای اینکه یک رویداد فورس ماژور تلقی شود، باید موارد زیر را مالک قرار 

 داد:

 اجتناب ناپذیر بوده و موجب غیر ممکن شدن اجرای قرارداد شود.  .1

در هنگان تنظیم قرارداد غیرقابل پیش بینی بوده و امکان پیش   .2

 بینی آن موجود نباشد.

 خارج از کنترل طرفین برای رفع آن باشد.  .3

به محض وقوع یک رویداد فورس ماژور، یا طرفین را از اجرای تمام یا 

بخشی از تعهدات قرارداد بدون آنکه طرفی در معرض خسارت باشد معذور 

 آورد.موجبات تعلیق آن را فراهم می ، و یاداردمی

 فورس ماژور
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در قوانین یونان روش خاصی در رابطه با عدم انطباق و عیوب نهفته وجود  

 دارد.

، 499کشور یونان، عیوب قانونی و واقعی را به طور مشخص در مواد 

 قانون مدنی شرح نموده است. 689و  688، 534، 499، 515، 514

محدود نمودن مسئولیت تحت شرایط خاص معتبر وجود شروط مربوط به 

 است.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(

 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

پذیر است، از جمله با محروم نمودن امکان توسعه مسئولیت طرفین امکان

 از فورس ماژور که منوط به توافق طرفین است.حقوق ناشی 

مربوط به خسارت و ضرر  صرفاًجبران خسارت مربوط به نقض قرارداد 

 .باشدمیمستقیم و قابل پیش بینی  هایزیانو 

 برای محدود نمودن مسئولیت بایستی به شرایط زیر توجه نمود:

. این بند نباید منجر به دور نمودن قرارداد از تعهدات اصلی آن و یا 1

ایجاد عدم تعادل قابل توجه شود که از آن به شرط نامرتبط نام برده 

 .شودمی

شروط مربوط به محرومیت و محدودیت در مواردی از جمله  -2

 ارادی هیچ گونه کارکردی ندارند. و تقصیر تدلیس

و موارد  شرایط خاص مانند صدمه شخصی . این بند در بعضی از3

 اینچنینی باطل است.

 محدوده مسئولیت

 

طرفین معموالً حق دارند در امور بازرگانی بین المللی داوری را به جای 

دادگاه جهت حل و فصل اختالف انتخاب کنند. رسیدگی داوری انعطاف 

طرفین آزاد هستند که اختالفات احتمالی خود را با در نظر گرفتن 

 یونان ارجاع دهند. هایدادگاهبرخی استثنائات به داوری یا 

بایست هزینه و مدت زمان دریافت احکام قابل اجرا در کشور یونان می

 دادگاه صالح
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پذیرتر است. طرفین دارای حق انتخاب داوران، زبان و مقر داوری هستند 

شود، و نیز سرعت رسیدگی باالست. اصل محرمانگی در داوری رعایت می

از محاکم قضایی نیز گران باشد. در صورت  تواندمیالبته گاهی اوقات 

انتخاب شهر آتن به عنوان مقر داوری، مقررات مربوط به قانون آیین 

 .شودمیرسی مدنی کشور یونان بر آن اعمال داد

 

قضایی کشور یونان حداقل  در محاکم مدنظر قرار داده شود. رسیدگی

دو تا سه سال در مرحله بدوی و دو تا سه سال دیگر در مرحله تجدید 

 نظر زمان بر خواهد بود.

بین المللی  هایکنوانسیوناجرای آرای داوری به موجب معاهدات و 

)کنوانسیون نیویورک( با صدور رأی در کشور دیگر فارغ از ملیت یا 

ی با رعایت قوانین کشور یونان به مکان و محل اقامت طرفین، ول

 رسمیت شناخته شده و شناسایی و اجرای آن نیز تضمین شده است.

روند قضایی که منجر در یونان برای اجرای احکام خارجی الزم است 

طبق پیمان معاهد در  شودمیبه تشخیص و اجرای حکم خارجی 

و کشور کشور صادر کننده با قبول صالحیت متقابل کشور یونان بین د

/  44/2001صورت گرفته باشد. اما، این مورد به موجب آیین نامه 

EC "احکام صادر شده در اتحادیه اروپا ضروری نیست. "بروکسل اول 

 

 

 

 

 

 

 



 205/ ایتالیا

 

 ایتالیا

 اقتصادی  های اصلیاست. این کشور یکی از قدرت رم قرار گرفته و پایتخت آن شهر تاریخی اروپای جنوبی کشوری است که در ایتالیا

دریای  در سارد نی و سیسیل ییرهجزو دو  جزیره ایتالیاشبه کشور از .است تولید ناخالص داخلی و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر جهان

های آید. گروه هشت یا جی هشت به قدرتشمار میبه گروه هشت است و جزو یافتهتوسعه است. امروزه ایتالیا کشوریتشکیل شده مدیترانه

 .شوند. کشور ایتالیا به دلیل شکل ظاهری قلمرو آن به کشور چکمه معروف استمی صنعتی گفته

باشند و در وضع قوانین محلی می خودمختاری ها دارای نوعیتا از آن ۵شود که ناحیه تقسیم می ۲۰کشور ایتالیا از نظر جغرافیایی به 

 .دهدکشور ایتالیا رسیدگی، موارد محلی این مناطق را توسط انتخاب شدگان محلی انجام می

 توان به صنایعترین صنایع کشور میو از اعضای مهم آن نظام است. از جمله مهم داریسرمایه امایتالیا دارای اقتصادی پیشرفته در نظ

، الکتریکی، پتروشیمی سازی،، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتیوسائل نقلیه ،شیمیایی آالت،، ماشینفلزکاری

، ماهی فرنگی، سبزی، میوه )نظیر هلو، گالبی و کیوی(، انگور،، چغندر قند، ذرت، برنج، گوجهگندم. افزار و انرژی پاک اشاره نموداتمی و جنگ

 در کشاورزی یمزرعهمیلیون  ۶٫۱تعداد  ۲۰۱۰دهند. تا سال ترین محصوالت کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل میگاو و خوک نیز مهم

 .است ۲۰۰۰کمتر از آمار سال  ۴٫۳۲٪ رقم این که داشته وجود ایتالیا
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)ایتالیا  

 3قواعد شکلی
شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

بر اساس آزادی مربوط به قواعد شکلی، هر توافقی برای آنکه الزم االجرا باشد،  

 نیازی نیست که حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشد.

، قرارداد باشدمیطبق شروط عمومی قراردادها که در قانون مدنی ایتالیا مطرح 

شود که پیشنهاد طرف مقابل مورد قبولی طرف زمانی منعقد شده محسوب می

 قانون مدنی ایتالیا( 1326دیگر واقع شود. )مستند به ماده 

هنگامی که بنا به درخواست طرف قانون مدنی کشور ایتالیا،  1327طبق ماده  

قرارداد بدون  اجرای، عملکردمعامله یا با توجه به  ماهیت بر اساس یا متقاضی

قرارداد در همان لحظه  که شودمیاینگونه تلقی  ،پذیردپاسخ رسمی قبلی صورت 

 .است صورت گرفته، آغاز شدهو در محلی که اجرای آن 

قانون مدنی در خصوص اصل آزادی قواعد  1350دیگر استثنائاتی که طبق ماده 

نیازمند تنظیم به صورت کتبی  قراردادهاشکلی وجود دارد، به موجب آن برخی 

توافق 

 7غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Italy (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 



 207/ ایتالیا

 
شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

و بر کتبی بودن آن تأکید شده است. که در صورت عدم تنظیم کتبی،  باشدمی

باطل شده تلقی خواهد شد. )مانند قراردادهایی که برای انتقال مالکیت اموال غیر 

 شود(منقول و اجاره نامه تنظیم می

ی وجود دارد، مانند خاص قرارداد هایرویههمچنین استثنائات دیگری نیز توسط 

ایتالیا در  192/1998قراردادهای فرعی، که مطابق ماده شماره  هاینامهتوافق 

 Disciplina) تولیدی هایفعالیتمورد رعایت تنظیم قراردادهای فرعی در 

della subfornitura nelle attività produtitive ) که باید به صورت

 شده و بی اعتبار تلقی خواهد شد.کتبی تنظیم شوند در غیر اینصورت باطل 

 و 4628/2015مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 

، دادگاه عالی ایتالیا اخیراً رعایت پیش شرط مسئولیت قراردادی 4118/2016

را منتشر کرده است. و در مواجه با ضرر و زیان، ایجاد مسئولیت نموده است. 

این وضعیت، طرفین را در نقض حسن نیت قبل از تنظیم قرارداد بنابراین در 

مسئول جبران خسارت دانسته است. به ویژه، بار اثبات و ارائه دلیل را به عهده 

 متخلف قرار داده و آن را نیز مشمول مرور زمان دانسته است.

)یعنی از بین رفتن حق ناشی از گذر زمان بدون اجرایی شدن حق مورد نظر(  

سال مشمول مروز زمان دانسته که  10سال، برای مدت  5ن را به جای و آ

حقوق خود را مطالبه کند. خصوصأ اینکه، مرور زمان اعمال  تواندمیشخص 

از زمانیکه طرف درخواست حق و حقوق خود را نماید آغاز  حقوق ناشی از آن،

 .شودمی

 

نیت و مسئولیت  در مذاکرات فی مابین تاجر با تاجر، موضوع مربوط به حسن

قانون مدنی ایتالیا پیش بینی شده است. این ماده  1337پیش از قرارداد در ماده 

قرارداد، با حسن نیت رفتار  الزام نموده است که طرفین در مذاکرات و تشکیل

 کنند.
تعهدات پیش 

 1قراردادی

                                                           
1 Pre-contractual obligation 
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شروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 6تعهدات

یح در قانون ایتالیا در خصوص امضای نسخ متعدد و جداگانه قرارداد مطلبی تصر 

 نشده است.

امضاء نسخ 

 1متعدد قرارداد

در کشور ایتالیا، در قراردادهای تاجر با تاجر، معموالً زبان انگلیسی مورد 

 .گیردمیاستفاده قرار 

 

طبق قانون کشور ایتالیا، هیچ گونه الزام خاصی برای تعیین زبان خاصی در 

 قرارداد تصریح نشده است.

لزومأ  که تنظیم شده هایینامهدر نظر بگیرید به موجب رویه قضایی، زبان توافق 

 به زبان ایتالیایی نیست.

قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا، در صورتیکه  123در واقع، به موجب ماده 

و  قاضی دانش الزم را در خصوص ترجمه زبان قراردادی داشته باشد، وظیفه

 عهده نخواهد داشت.تکلیفی در این خصوص به 

باید به زبان ایتالیایی  هابرعکس، انجام برخی فرآیندها مانند ارسال احضاریه

 صورت پذیرد.

)این ماده  163/2006این در حالی است که طبق مصوبه قانونگذاری شماره 

 هایبخشنامهمربوط به قراردادهای عمومی کار، خدمات و منابع در اجرای 

2004/17  /CE  2004/18و  /CE پیشنهادات و موارد دیگر که یک طرف ،)

آن مربوط به تنظیم اسناد با مقامات عمومی ایتالیاییست باید به زبان ایتالیایی 

 تهیه شود،

وجود داشته  امکان دو زبانه بودن در استان خودمختار بولزانو مشروط بر اینکه

 باشد.
 

 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

طبق قانون کشور ایتالیا، در صورت یکسان بودن ایجاب و قبول، قرارداد مورد نظر تنظیم شده و معتبر 

 گردد.محسوب می

با شروط طرف  هاآنیک پیشنهاد متقابل )مثالً با پیشنهاد شروط و تعهدات یکی از طرفین و جایگزین نمودا 

 .شودمیدیگر قرارداد( به عنوان یک ایجاب جدید در نظر گرفته 

 شود.بعنوان نظر غالب در نظر گرفته می 2"قاعده آخرین پیشنهاد"به گفته محققان حقوقی، 

 ظاهراً هیچ پرونده قضایی در این مورد منتشر نشده است. 

 ( بر اساس قانون ایتالیا قابلیت اجرا دارد.CISG) 1980کنوانسیون سازمان ملل درباره بیع بین المللی کاال 

 ،3هافرمنبرد 

 4بندها و شروط قرارداد

 

 
ی فاحش در قرارداد، مانند شرطی که منتهی به ضرر و زیان غیر منصفانه یک طرف مفاد و تعهدات غیر عادالنه

منجربه بی اعتبار  تواندمیتری باشد، قرارداد یا به طور نامتناسب نسبت به طرف مقابل دارای ضرر سنگین

 شدن قرارداد شود.
 

 5تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

 )قاعده آخرین اقدام( بدین مفهوم است که آخرین شروط مطرح شده از هر طرف که باشد مالک نظر خواهد بود. Last shut ruleمترجم:  2

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

رجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ت دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of form, and T&C 

5 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

شود. این ممکن است به صورت عوض در قرارداد شمرده می "علت یا دلیل"در قانون ایتالیا عوض بعنوان  

 دیگری نیز باشد. هایصورتنقدی یا به 
 1عوضین

 در قرارداد، قیمت باید ثابت یا حداقل قابل تعیین باشد. در غیر این صورت، قرارداد باطل خواهد بود. 

دلیل این امر از پیش تعیین شده حتی اگر برای آنها قیمت تعیین نشود، معتبر هستند.  هاینامهولی، توافق 

کنند. در این حالت، قیمت تبعیت می این قراردادها از قواعد خاصیتعیین قیمت، عدم آن است که در صورت 

است. در صورت  خاص تضمین شده هاینامهباشد. بنابراین اعتبار این توافق مشخص نیست اما قابل تعیین می

سوءاستفاده در تعیین قیمت به ضرر یکی از طرفین، قاضی و محاکم ایتالیا ممکن است توافق را فسخ اعالم 

 کرده و برای آن طرف خسارت در نظر بگیرد.

 در مورد روشهای تعدیل و یا افزایش قیمت توافق کنند )مانند توانندمیطرفین 

 بایستمیید( با این حال، یک روش دقیق و روشن برای محاسبه بندی که قرار است درآمدی را تعیین نما

 ارائه شود حتی با آوردن یک مثال.

 پرداخت شود معموالً کارکرد ضمانتی برای خریدار دارد. بعداًتعدیل و دیگر مبالغی که قرار است  هایروش

 قیمت ممکن است به ارز خارجی تنظیم شود.

 ست به صراحت مورد توافق واقع شود. اما این نحوه پرداخت ممکن استبایروز می 60شرایط پرداخت بیش از 

بعنوان بندهای ناعادالنه نیز تفسیر شوند که در این صورت ممکن است توسط قاضی باطل اعالم شود. این امر 

/  2000/35، که در اجرای دستورالعمل پارلمان اروپا به شماره 231/2002مطابق دستور قوه مقننه به شماره 

EC  در مورد مبارزه با تأخیر در معامالت تجاری صادر شده است. 2000ژوئن  29و شورای 

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 2روش تعدیل

 3شروط انحصاری شوند.شروط انحصاری معموالً در قراردادهای بلند مدت در نظر گرفته می 

                                                           
 شود.پرداخت می بهای آنگیرد و به عنوان عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1

2 Price: determination, revision, indexing and payment terms 

3 Exclusivity clauses 



 211/ ایتالیا

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

یک طرف از انعقاد قرارداد با اشخاص بندها و شروط تضمین کننده حقوق انحصاری طرفین قرارداد، ممنوعیت 

 باشند.ثالث برای همان خدمات یا خرید کاالهای مشابه می

  

 

 

 درج شرط عدم رقابت در طی اجرای قرارداد و پس از فسخ آن، برای یک دوره خاص مجاز است.

حاوی یک مرجع خاص، تعریف، محدوده،  بایستمیتعریف نشده و کلی باشد بلکه  تواندنمیشرط عدم رقابت 

 و موضوع مربوط به آن باشد.

 در صورت تخلف از سوی طرف متعهد مجازات مالی به همراه داشته باشد. تواندمیاین بند 

 1تعهد عدم رقابت

 

 طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خود آزاد هستند.

این توافق ممکن است در خصوص کل یا بخشی از قرارداد در نظر گرفته شود. این موضوع طبق اصل مندرج 

باشد. با این حال، ممکن ، آیین نامه رم اول میEC. 593/2008( مقررات اتحادیه اروپا شماره 1) 3در ماده 

اد بر آن اعمال شود تا در صورت عدم یا قراردادهای دیگری نیز بسته به موضوع یا نوع قرارد هاکنوانسیوناست 

 ها قانون حاکم را تعیین نمایند.تعیین قانون حاکم توسط طرفین، به موجب آن، دادگاه

 استثنائاتی در خصوص آزادی طرفین نسبت به تعیین قانون حاکم نیز وجود دارد که عبارتند از:

 روم اول(. 9)ماده  شودمیحاکم، اعمال  . قوانین الزامی محلی یک کشور، که حتی با وجود انتخاب قانون1

 ( روم اول(.3) 3قانون حاکم بر کشور دیگری را به طور صوری انتخاب کرده باشند )ماده  توانندنمی. طرفین 2

 روم اول(. 21مرتبط با نظم عمومی است )ماده  هایسیاست. این استثناء به دلیل 3

 2قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /212

 

 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 قرارداد ممکن است در دو حالت تنظیم شود:

برای مدت معین: در این صورت باید تا پایان قرارداد اجرا شود و   .1

 یا مدت آن تمدید شود.

برای مدت نامعین: در این صورت هر طرف ممکن است در هر   .2

 زمان و بدون هیچ توجیهی با اعالم قبلی، از قرارداد خارج شود.

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

یک طرف باید برای فسخ قرارداد از قبل نسبت به اطالع قبلی به طرف 

دهد، حتی اگر این موضوع مقابل اقدام نماید و مراتب فسخ را اطالع 

 در قرارداد پیش بینی نشده باشد.

این همچنین در مورد مدت زمان مشخص )در صورت تمدید( یا 

قراردادهای نامعین یا در صورت عدم انعقاد قرارداد، در صورت وجود 

 کند.روابط تجاری ایجاد شده نیز صدق می

 اعالم و اطالع متعارف، برمبنای مدت قرارداد است.

متقاضی فسخ را در معرض خسارت  اعالم قبلی موجه و معقول، عدم

 قرار خواهد داد.

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 



 213/ ایتالیا

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 هاینامهبه عنوان مثال، در توافق  فسخ اختیاری در روابط قراردادی:

موضوع آن اقتصادی باشد و  تواندمیقراردادهای پیمان کاری، جایی که 

کار فرعی، در میان باشد، ممکن گذار اصلی و پیمانوابستگی بین سرمایه

است منجر شود به اینکه بعلت نامعتبر بودن شروط موجود درقرارداد، 

 در ایفای تعهداتش را داشته باشد. ایوقفهکار فرعی اجازه چنین پیمان

 

ا باید با مراجعه به تعهدات شرط مربوط به حق فسخ طبق قانون ایتالی

 و الزامات خاص صریح مندرج در توافقنامه تعیین شود.

فسخ، اشاره به  شرطمعتقد است که  به عبارت دیگر، رویه قضایی

قراردادی که نقض کلیه تعهدات توافق نامه یا به طور کلی به تعهدات 

 مورد نقض واقع شده دارد.

ای فسخ در نظر گرفته نشده خاصی بر هایزمینهاگر در این قرارداد 

باشد، طرفی که تعهد را نقض نکرده )متقاضی فسخ(، ممکن است 

 برای فسخ قرارداد به دادگاه مراجعه کند.

 عالوه بر مداخله قاضی، امکان خاتمه توافقات در دو مورد وجود دارد:

قانون مدنی ایتالیا، طرفی که متعهد به  1454به موجب ماده   .1

کتباً ایفای تعهد طرف مقابل را در طی زمان  تواندمیقرارداد بوده 

 معقول درخواست نماید.

این باید شامل یک بیان و اظهارت صریح و روشن باشد و اعالم شود  

که در صورت انقضا چنین مدتی، در صورت استمرار مبنی بر عدم 

 .یابدمیایفای تعهد، قرارداد به طور خودکار خاتمه 

روز باشد، مگر اینکه بین  15کمتر از  واندتنمیاین مدت معقول 

طرفین طور دیگری توافق شود، یا نوع قرارداد اینطور پیش بینی 

 نموده باشد.

در صورتی که در یک قرارداد چنین شرایطی تعیین شده باشد،  .2

که  شودمیاین موضوع برای یکی از طرفهای قرارداد الزامی دانسته 

 .شودمیبطور خودکار فسخ اگر آن را اجرا ننماید، قرارداد 

ظرف مدت سه روز از تاریخ  متعهد به قراردادطرف  مادام که این امر

هنوز  انقضاء به طرف مقابل اطالع دهد که حتی با وجود انقضاء مدت،

صادق  هم قصد دارند که ایفای تعهد از سوی طرف مقابل اعمال شود،

 قانون مدنی ایتالیا(. 1457)ماده است 

 1فسخ با دلیل

                                                           
1 Termination for cause 

 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /214

 

 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

بر اساس حسن نیت مذاکره، منعقد و اجرا شوند،  بایستمیقراردادها 

 1375و این یک تعهد عمومی الزام آور در قوانین قرارداد است )ماده 

قانون مدنی ایتالیا(. نقض این تعهد موجب مسئولیت قراردادی برای 

 شود.طرف نقض کننده قرارداد می

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

بین واگذار کننده و گیرنده آن است و واگذاری قرارداد مستلزم توافق 

توافق طرف اصلی قرارداد را نیز احتیاج دارد، مگر اینکه در قرارداد 

 طور دیگری مقرر شده باشد.

شرط واگذاری در صورتی معتبر است که هویت شخصی که قرار است 

آن را انجام دهد تضمین شده باشد. این ممکن است در قراردادهایی 

خصیت و هویت یکسان بوده و در همان قرارداد که طرفین دارای ش

است که هر نوع تغییر  ایگونهذینفع باشند وجود داشته باشد. این به 

ایجاد شده، باعث کاهش منافع در هنگام حفظ روابط قراردادی سابق 

 شود.

ها و واگذاری قرارداد یا تغییر مجری معموالً در قراردادهای بانکی، وام

ود دارد و همینطور زمانیکه هویت یکی از تسهیالت اعتباری وج

طرفین در قرارداد مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین 

معنی که قرارداد صرفأ به علت وجود شخصیت طرف مقابل تنظیم 

 شده باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 



 215/ ایتالیا

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اگر شرایطی که در زمان عقد غیرقابل پیش بینی بوده باشد، و اجرای  

نماید، آن طرف  "بیش از حد سنگین"قرارداد را برای طرف دیگر 

دوباره درخواست مذاکره کند. در این صورت، باید قرارداد را  تواندمی

ادامه داده و اجرای آن را متوقف نکند. در صورت امتناع طرفین یا 

از قرارداد  در مورد اینکه توانندمی هاآندر مذاکرات، عدم موفقیت 

گیری کننده به توافق برسند و یا از قاضی بخواهند نسبت به آن کناره

رسیدگی کرده و یا آن را تعدیل نمایند. اگر طرفین هنوز هم مخالف 

باشند، قاضی ممکن است آن را اصالح کرده یا قرارداد را به درخواست 

 اید.طرف دیگر فسخ نم

 توانندمیاز آنجا که چنین مکانیسمی الزامی نیست، بنابراین طرفین 

 توافق کنند تا آن را صریحاً در قراردادهای خود حذف کنند.

 1هارد شیپ

 

این بند عذر یک طرف یا هردو طرف را نسبت به اجرای قرارداد در 

خصوص رویداد غیر قابل پیش بینی یا حتی خارج از کنترل طرفین 

 همراه دارد.به 

اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات قراردادی را  تواندمیطرف معذور، 

معوق گذاشته و نسبت به آن بخش از تعهدات قراردادی که قادر به 

 انجام نبوده، فاقد مسئولیت است.

 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیار اختالل گردد، طرفین که تعادل قراردادی دچ ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /216

 

 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قوانین عمومی قراردادهای خرید و فروش بر موضوع یا کاالی ناقصی  

که مورد معامله قرار گرفته است نیز صادق است. این قواعد عمومی 

بایست ضمانت کند که کاالی فروخته که فروشنده می داردمیمقرر 

شده عاری از نقایصی است استفاده آنرا یا ارزش آنرا کاهش داده و 

خریدار نتواند عیب کاال را در مدت هشت روز از مختل نماید. اگر 

زمان کشف آن به اطالع فروشنده برساند یا در زمان دیگری که توسط 

طرفین توافق شده، یا طبق قانون تعیین شده باشد و در هر صورت 

بعد از گذشت یک سال از تاریخ تحویل کاال باشد، ضمانت دیگر قابل 

 اجرا نخواهد بود.

 انت تحت شرایط خاص امکان پذیر است:محدودیت شروط ضم

وارانتی را حذف یا  توانندمیدر صورتی  صرفاًبه طور ویژه، طرفین 

محدود نمایند که فروشنده عیوب آن را با سوء استفاده پنهان نکرده 

باشد و یا نسبت به آن تدلیس ننموده باشد. که در غیر این صورت 

 بود. محدودیت یا محرومیت از ضمانت مؤثر نخواهد

عالوه بر این نیز اگر خریدار از عیوب کاال آگاه بوده و یا نقص کاال به 

نسبتی مشهود بوده که به راحتی قابل تشخیص باشد، وارانتی برای 

 فروشنده الزام آور نخواهد بود.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(

  

 

 

  



 217/ ایتالیا

 

 فصل اختالفقواعد مرتبط با حل و 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

قانون مدنی ایتالیا، نقض قرارداد منجر به جبران خسارت  1223در اصل طبق ماده 

. خسارت قابل جبران شامل مواردی از جمله خسارت جسمی و خسارت به شودمی

؛ و همینطور خسارت ناشی از سود از دست رفته باشدمیاموال و دارایی طلبکار 

خاص )به عنوان نمونه  هاینامهیعنی از دست دادن سود به دلیل عدم اجرای توافق 

 شود(.در ایران به نام خسارت عدم النفع از آن یاد می

در هر صورت جبران خسارت فقط محدود به ضرر و زیانی است که مربوط به نتایج 

 ینی نقض یکی از طرفین صورت گرفته است.مستقیم و قابل پیش ب

مربوط به مسئولیت به طور کلی تحت قانون ایتالیا معتبر است. با این  هایمحدودیت

، مرتکب تدلیس وجود، هیچ گونه محرومیت یا محدودیتی در مواردی که طرفین

، معتبر و قابل استناد نخواهد اندشدهفاحش یا آسیب شخصی از روی اراده  تقصیر

 .بود

 محدوده مسئولیت

 

 
طرفین قرارداد آزاد هستند که مرجع داوری یا مراجعه به دادگاه را برای حل و فصل 

 اختالفات احتمالی خود تعیین کنند.

اجرای تصمیمات صادره از دیگر دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 

 1215/2012خودکار پس از تصویب آیین نامه اروپا )اتحادیه اروپا( به شماره 

 .پذیردمیصورت 

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیز، به صورت خودکار در کشورهایی که 

 پذیرد.صورت می، باشندمیعضوکنوانسیون نیویورک 

 ذیربط کشور ایتالیا خواهد بود. هایمقامسایر تصمیمات و آراء صادره، نیازمند تأیید 

 دادگاه صالح



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /218

 

 لهستان

 ، از شمال شرقی بااسلوواکی ، از جنوب باجمهوری چک ، از جنوب غربی باآلمان ، از غرب بااروپا کشوری است در مرکز لَه ستان یا ل ه ستان

 .همسایه است دریای بالتیک و از شمال با اوکراین ، از جنوب شرقی بابالروس ، از شرق با(کالینینگراد بومیبرون منطقه)  روسیه و لیتوانی

یافته از شوروی سابق است. ترین در میان کشورهای اروپایی تازه استقاللاقتصاد ل ه ستان در اروپا از جایگاه هشتم برخوردار است و بزرگ

لهستان به عنوان اقتصاد با درآمد باال توسط بانک (. ۲۰۱۷میلیارد دالر آمریکا است ) ۵٬۵۲۴به ارزش  )GDP (دارای تولید ناخالص داخلی

شاخص  در ام ۲۴و همچنین  )GDP (تولید ناخالص داخلی جهان از نظر ام ۲۳جایگاه  ۲۰۱۷است. لهستان در سال بندی شدهجهانی طبقه

را دارا بود.  ام ۲۱جایگاه  ۲۰۱۶در سال  شاخص پیچیدگی اقتصادی است. این کشور دارای اقتصاد متنوعی است که دررا داشته تجارت آسان

 .درصد( است ۵٬۳درصد( و کشاورزی ) ۲٬۳۴درصد(، پس از آن صنعت ) ۳٬۶۲جزء اقتصاد آن بخش خدمات ) ینتربزرگ
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)لهستان  

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

کپی قرارداد امضاء شده به عنوان یک سند معتبر از قرارداد در 

توسط دفتر اسناد  آن مگر اینکه مطابقت، شودنمینظر گرفته 

 آن را ارائه نماید. یا یک وکیل در دادگاه شود تأیید رسمی

ارائه نسخه اصلی آن را در صورت  تواندمیبا این وجود، دادگاه 

 بروز اختالف ضروری بداند.

به عنوان یک قاعده کلی، بر اساس قانون کشور لهستان، قراردادها برای آنکه 

 حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشد. الزام آور باشند، نیازی نیست که

با این حال، استثنائات متعددی توسط قانون این کشور ارائه شده است، مانند 

 بازرگانی. هایشرکتقراردادهای لیزینگ و انتقال یا اجاره 

 7توافق غیرکتبی

طرفی که آغاز کننده مذاکره بوده در حالیکه نقض عرف شایسته 

عهد به جبران خسارتی باشد که در باید مت را موجب شده است،

 نتیجه طوالنی شدن قرارداد شده است.

طرفی که اطالعات محرمانه را فاش کرده یا منتقل نموده باید 

 خسارت وارده را جبران نموده یا سود حاصله از افشا را ارائه نماید.

 یایدهدر قانون لهستان مفهوم حسن نیت شناسایی شده است. و بعنوان یک 

قابل قبول در نظر گرفته شده است به نحوی که هر شخص در قبال عمل 

مشابه با مفهوم  هایویژگیواگذار شده مشروعیت یابد. مفهوم حسن نیت دارای 

 رفتاری است که در عرف پذیرفته شده است.

در عمل، انجام مذاکرات با سوء نیت به منزله نقض آداب و رسوم شایسته 

مطابق با عرفهای شایسته صورت  بایستمیقراردادها . انعقاد آیدمیبحساب 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Poland (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 پذیرد.

مواردی همچون مذاکره بدون قصد انعقاد  تواندمینقض آداب و رسوم شایسته 

قرارداد باشد یا طوالنی کردن عمدی مذاکرات و گمراه کردن و فریب طرف 

 مقابل.

مطلع طرفین نباید اطالعات محرمانه که در طول مذاکرات با یکدیگر از آن 

استفاده  اند را افشا یا به دیگری منتقل کنند یا از آن برای اهداف خودشده

 نمایند.

. به عنوان شناسدمیقانون لهستان امضای نسخ متعدد قرارداد را به رسمیت  

قصد طرفین بطور شفاف  شودمییک قاعده، کافی است مستنداتی که مبادله 

در آن مشخص شده باشد و هر یک از نسخ توسط یکی از طرفین امضاء شده 

 باشد.

به عبارت دیگر، اسناد حاوی اعالم قصد یکی از طرفین که در آن مشخص شده 

 است توسط همان شخص نیز در قرارداد اصلی امضا شده باشد کافیست.

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

قرارداد در دادگاه لهستان )یا به مراجع عمومی  در صورت ارائه

مدارک باید به زبان لهستانی ترجمه شود. معموالً مستلزم  دیگر(،

 باشد.گیرانه نیز میارائه ترجمه بسیار دقیق و سخت

برای تهیه قراردادهایی که دارای بیش از یک زبان  شودمیتوصیه 

باشند، برای مشخص شدن اختالف احتمالی در برداشت بین می

 زبانها، در صورت امکان نسبت به تعیین زبان غالب اقدام شود.

آزادانه توسط طرفین آن تعیین  تواندمیبه عنوان یک قاعده، زبان قراردادی 

شود با این وجود، استثنائات متعددی توسط قانون ارائه شده است، مانند 

قرارداد با اشخاصی که در راستای وظایف عمومی خود در داخل قلمرو 

 گردد. و یا تنظیم قرارداد با مصرف کنندگان.جمهوری کشور لهستان انجام می
 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت ضیحاتتو

 

 

طبق که توسط یکی از طرفین تنظیم شده )به ویژه  قراردادیبه عنوان یک قاعده، یک الگوی 

شروط و بندهای قرارداد( برای طرف استاندارد قراردادها و  قالبشرایط عمومی قراردادها، 

برای طرف دیگر ارسال شده در صورتی که قبل از انعقاد قرارداد مقابل الزام آور خواهد بود اگر 

 باشد.

ملزم و محدود به ، طرفین شروط و بندهای قرارداد و در صورت بروز هرگونه اختالف بین محتوا

 تبعیت از قرارداد هستند.

، مفاد متناقض معتبر قرارداد تضاد وجود دارد هر دو طرفشروط و بندهای در مواردی که 

 (.2حذفی قاعده)طبق  شودمیو مقررات قانون مدنی لهستان در این رابطه اعمال  نبوده

 ،3هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 4قرارداد

 

 

 

، طرفین یک قرارداد ممکن است روابط حقوقی را مطابق آنچه مناسب کلی به عنوان یک قاعده

اما محتویات یا هدف آن نباید خالف ها(. قرارداد اراده آزادیاصل ترتیب دهند ) دانندمی

باشد. به عنوان مثال، در صورت  میو نظم عمو ، قانون و اصول زندگی جامعهقراردادماهیت 

 5تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

2 Knock-out rule 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهآن نوشته شده است برای فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی  دهدمی

 تواند دلیلی باشد در بوجودپردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of forms, and T&C 

5 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت ضیحاتتو

قانون مدنی لهستان هیچ مجازات خاصی راجع به 

تصریح نکرده  یقرارداد ارادهسوءاستفاده از آزادی 

مغایرت  نظم عمومیاما اگر قرارداد با قانون یا  است.

 .داشته باشد، ممکن است باطل تلقی شود

 بیش از حد فقدان تعادلامکان تغییر محتوای قرارداد به صورت دلخواه توسط یک طرف یا 

 .داندمی نظم عمومیرا مغایر با  آن یک طرف، دادگاه برای

طرفین همچنین موظفند قرارداد را مطابق با محتویات آن و به روشی که مطابق با هدف 

 ، اجرا کنند.با نظم اجتماعی باشد و همسواقتصادی 

اگر در این رابطه رویه و عرف دخیل باشد، قرارداد نیز باید به شکلی مطابق با آن آداب و رسوم 

 تنظیم شود.

 مورد شناسایی قرار نداده است.را  عوضینقانون لهستان مفهوم  

به مهمی در قراردادهای مربوط  به رسمیت شناخته شده است و نقش تبا این حال، مفهوم عل

، که باید صریحاً در استدارد. اعتبار آنها بستگی به وجود علل معتبر  اموال غیر منقولانتقال 

 .قرارداد بیان شود

 1عوضین

ممکن است به ارز خارجی تعیین شود. با این حال، به عنوان یک قاعده، هنگامی که  قیمت 

به نرخ  قیمت را لهستان انجام شود، بدهکار حق داردکشور در قلمرو  بایستمی تعهد موضوع

 پرداخت کند. (zlotys زلوتی) لهستان

است، بدهکار باید مبلغ اسمی را  وجهپرداخت  ،تعهد ایفای اگر طرفین توافق کردند که هدف از

طرفین  با این حال ای بر خالف آن تصریح شده باشد.پرداخت کند، مگر آنکه مقررات ویژه

میزان اقدام و عمل مبتنی بر ارزش پولی در مقایسه با ممکن است در قرارداد تصریح کنند که 

 است. تریثابتخود پول دارای ارزش 

روز تجاوز کند. با  60به عنوان یک قاعده، مدت پرداخت مشخص شده در یک قرارداد نباید از 

به توافق  ترطوالنیان پرداخت این حال، طرفین یک قرارداد ممکن است در مورد مدت زم

تعیین، قیمت: 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت ضیحاتتو

 ناعادالنه نباشد. طلبکارکه نسبت به  ستدر صورتی. این توافق برسند

روز است یا اصالً مدت  30اما اگر طرفین یک قرارداد مشخص کنند که مدت پرداخت بیش از 

روزه، طلبکار ممکن است  30، پس از اتمام مهلت باشندزمان پرداخت را پیش بینی نکرده 

از تاریخی که طلبکار  خسارت حساباین طلب با ارا مطالبه کند،  خود قانونی و طلبحقوق 

 در این .گرددلحاظ می نمودهتعهد خود را انجام داده و فاکتور مربوطه را به بدهکار تحویل 

 2011فوریه  UE 16/  2011/7 به شماره اروپا و شورای نتیجه اجرای دستورالعمل پارلمان

 است.

رقابت را  عدمانحصاری بودن نباید مقررات  شروط

با  خواهدمینقض کند. بویژه منع انعقاد قراردادی که 

موجب حذف،  فروشتقسیم بازارهای خرید یا 

 .محدود کردن یا تحریف رقابت در بازار مناسب شود

 1شروط انحصاری دانسته است.معتبر  به صراحت رامقررات انحصاری بودن  ،قانون لهستان

رقابت نباید نقض مقررات ضد رقابتی  تعهد عدم 

با  خواهدمیباشد. بویژه منع انعقاد قراردادی که 

موجب حذف،  فروشتقسیم بازارهای خرید یا 

 .محدود کردن یا تحریف رقابت در بازار مناسب شود

 تنظیم و تحمیلبرای مدت زمان اجرای قرارداد و پس از فسخ آن  تواندمی عدم رقابتتعهد 

 .شود

 .شودمیاعمال  رقابتی خسارت قراردادیمعموالً در صورت نقض تعهدات غیر
 2تعهد عدم رقابت

در مورد آزادی انتخاب  Iمقررات اتحادیه اروپا رم 

از . دهدمیقانون حاکم، استثنائات متعددی را ارائه 

 :جمله این موارد

، قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب کنند توانندمیقراردادهای بین المللی، طرفین  در

قرارداد یا : ، آیین نامه روم اولEC. 593/2008ادیه اروپا شماره ( مقررات اتح1) 3مطابق با ماده 

 بین المللی دیگر بسته به موضوع یا نوع قرارداد ممکن است اعمال شود. هایکنوانسیون

 3قانون حاکم

 

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
3 Governing law 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت ضیحاتتو

 9نادیده گرفت )ماده  تواننمیرا  قواعد امری .1

 )اآیین نامه مقررات روم اول اتحادیه اروپ

در زمان  و احوال کلیه عناصر مرتبط با اوضاع .2

 حاکم در کشوری غیر از کشوری که قانون ،انتخاب

 3)ماده  گرفته شده باشد.قرار  باشدآن انتخاب شده 

 (.( آیین نامه مقررات اتحادیه اروپا روم اول3)

در تضاد عمومی  نظمبا  به صراحت و اشکارا  .3

 آیین نامه روم اول اتحادیه اروپا( 21)ماده باشد. 

طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند، براساس مفاد آیین نامه مقررات اتحادیه اروپا  در صورتکیه

توسط دادگاههای لهستان تعیین  ، قانون حاکمالمللی مربوطه( یا سایر قراردادهای بین) Iروم 

 .شودمی

 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قانون لهستان مقررات خاص فسخ )به عنوان مثال الزام به ارسال اخطار 

برخی از انواع قراردادها مانند قراردادهای اجاره نامه و  را برای قبلی(

 ارائه نموده است.قراردادهای نمایندگی را 

 ذیل تنظیم شود: هایشیوهبه  تواندمییک قرارداد 

 .حسب موردآن یک دوره زمانی ثابت و تمدید عقد قرارداد با 

 عقد قرارداد در مواردی که مدت زمان آن نامعین باشد.

یک قاعده، قرارداد منعقد شده برای مدت زمانی معین به عنوان 

 صراحتأممکن است با یک دوره اخطار قبلی مناسب فسخ شود، اگر 

مقرر شده باشد. این قرارداد  در قرارداد اینچنین توسط طرفین

 شود.تمدید ی تحت شرایط خاص تواندمیهمچنین 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

مشخص  یک دوره برای فسخ قراردادی که دارای زمان نا معین است،

 .اخطار قبلی الزم است برای

  

  

به عنوان یک قاعده، فسخ قراردادها باید با اخطار قبلی انجام شود. اما 

ممکن است دالیل خاص )به ویژه نقض مفاد یکی از طرفین قرارداد( 

و به طرف دیگر این حق را بدهد که بدون اطالع  به وجود آوردرا 

 قبلی قرارداد را فسخ کند.

 1اعالمیه قبلی فسخ

دالیل فسخ قرارداد را به طور  ابهام،برای جلوگیری از  شودمیتوصیه 

دقیق ذکر کنید. حق فسخ قرارداد بدون دالیلی که فقط به یک طرف 

اعی )یا آداب و مغایر اصول همزیستی اجتم تواندمیداده شده است 

 ( تلقی شود و بنابراین، بی اعتبار تلقی شود.مناسبرسوم 

به  هاآنتوسط قانونگذار لهستان تعریف نشده است.  عمداًاین اصول 

لهستان به صورت  هایدادگاهو توسط  کنندمیعنوان یک بند کلی عمل 

قواعد اصلی از صداقت و به عنوان  هاآن. شوندمیتعریف  موردی

 .شوندمیا محسوب نهادهدیگر اخالقی با  رفتارهای

در عمل، اصول همزیستی اجتماعی ارائه شده توسط قانون مدنی لهستان 

 کشور ارائه شده توسط قانون تجارت مناسبممکن است معادل اقدامات 

 .لهستان باشد

در توجیه فسخ قرارداد هیچ الزام عمومی وجود ندارد. طرفین 

 علت بعنوانی را برای توجیه فسخ قرارداد دالیل خاص توانندمی

امکان فسخ قرارداد بدون هیچ دلیلی  با اینحالبیان کنند.  )سبب(

 برای قراردادهای مدت معین یا نامعین نیز وجود دارد.

 2فسخ با دلیل

                                                           
1 Prior notice of termination 
2 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

مفهوم حسن نیت در تعدادی از قوانین ارائه و مطرح شده است. در غالب موارد، قانون 

 .داندمیلهستان نتیجه موضوع انجام عمل حقوقی را منوط به وجود حسن نیت 

در جایی که قانون عواقب حقوقی را منوط به حسن نیت یا سوء نیت کند، باید فرض را بر 

 حسن نیت گرفت.

الفظی حسن نیت در مذاکره، انعقاد یا اجرای قراردادها الزامی ندارد. در درج معنای تحت 

این اقدام مطابق با آداب و رسوم متناسب یا مطابق با اصول نظم عمومی  صورتیکه مفهوم

 باشند.مفاهیم مشابه ویژگی حسن نیت می هااینتوسط قانون لهستان ارائه شده است. 

از حقوقی استفاده  تواندنمی، کسی کندمیصریح همچنین یک بند کلی وجود دارد که ت

 . )مثالً حق انعقاد قراردادها، حق آزادی بیان و حقبردمیکند که شخص دیگری از آن بهره 

مالکیت(. رفتار مغایر با اصول اجتماعی و اقتصادی یا اصول مشارکت اجتماعی، ممکن است 

 شود.منتهی به بی اعتباری و بطالن اقدامات حقوقی آن شخص 

تعهد به انجام با 

 حسن نیت

 

به عنوان یک قاعده، واگذاری قرارداد مستلزم توافق واگذارنده و گیرنده آن دارد. این نیز با 

 رضایت طرف اصلی قرارداد امکان پذیر خواهد بود.

را در مورد واگذاری آن به وجود آورد. به عنوان  هاییمحدودیتیک قرارداد ممکن است 

مثال، تعهد برای اخذ رضایت طرف دیگر در یک فرم خاص یا امکان انجام واگذاری فقط با 

 تجاری. هایشرکتیک گروه خاص از 

در خصوص شروط مربوط به تغییر مجری، در صورت عدم وجود چنین شرطی در قرارداد، 

با تغییر مجری و واگذاری آن به شخص دیگر مخالفتی نداشته  توانندمیهر یک از طرفین 

واگذاری کار یا 

 تغییر مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تحت قانون کشور لهستان نگارش و  تواندمیباشد. درج محدودیت واگذاری و تغییر مجری 

 اعتبار پیدا کند.

طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط مربوط به مذاکره مجدد که به منظور اصالح  

 آزاد هستند. شودمیقرارداد در مورد برخورد با رویدادهای پیش بینی نشده انجام 

با مشکالت بیش از حد مواجه شده یا  پیرو تغییر چشم گیر و قابل توجه شرایط، اگر اجرا

ل توجهی که در هنگام تنظیم قرارداد قابل پیش بینی نبوده یکی از طرفین را با ضرر قاب

مطابق با اصول نظم عمومی نحوه انجام تعهدات و میزان  تواندمیتهدید نماید، دادگاه 

در مورد آن تصمیم به فسخ قرارداد نیز بگیرد.  تواندمیعملکرد را تعیین کند. دادگاه حتی 

. هنگام خاتمه قرارداد، پذیردصورت میین همه این موارد با در نظر گرفتن منافع طرف

 گفته شده، با رعایت اصول هاحسابتا آنجا که الزم باشد در مورد تسویه  تواندمیدادگاه 

 تصمیم گیری کند.

 1هارد شیپ

نسبت به تعریف دقیق در خصوص  شودمیتوصیه 

فورس ماژور در قرارداد اقدام کنید و جزئیات قواعد و 

شرایط آن را نیز در قرارداد مشخص کنید. در مورد 

اجرای آن و تأثیرات آن بر قرارداد، و همچنین در 

خصوص مواردی از جمله احتمال خاتمه یا مذاکره 

 مجدد قرارداد نیز مشخص نمایید..

 در خصوص فورس ماژور تعریف مشخصی توسط کشور لهستان ارائه نشده است.

که این موضوع به یک رویداد خارجی  شودمیبر اساس رویه موجود، اینطور در نظر گرفته 

از  تواننمی)یا به سختی امکان پذیر باشد( و اشاره دارد که پیش بینی آن غیرممکن است 

 آن جلوگیری نمود.

طبق قانون لهستان، شرط فورس ماژور یکی یا هر دو طرف را از عملکرد قرارداد به نوعی 

 .کندمیمعذور 

 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

تعارف ایجاد شده برای جهت تحمل پذیر شدن فشار نام توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

در خصوص واقعه فورس ماژور به طرف  اعالمیه قبلی

 مقابل، بر اساس قوانین لهستان الزامی باشد.

وقوع شرایط غیرقابل پیش بینی یا حوادث خارج از کنترل طرف که عذر موجه برای 

ی از تعهدات خود در اجرای این رویداد را به همراه دارد. حق تعلیق تمام یا بخش استفاده از

آن طرف که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود بر اساس این شرایط نبوده، در قبال 

 خسارت مسئول نیست.

فروشنده معموالً در هنگام خرید کاال و خدمات فروخته شده نسبت به خریدار در خصوص  

 و قانونی آن مسئول است. عیوب و نواقص مادی

ای با هدف کاهش قیمت یا انصراف از اظهارنامه تواندمیدر صورت کشف نقص، خریدار 

 قرارداد ارائه دهد.

مگر اینکه فروشنده فوراً و بدون هیچ گونه نارضایتی، محصول یا خدمات معیوب را با  

 ن را برطرف کند.کاالی دیگری که فاقد عیب بوده تعویض نماید یا بالفاصله عیوب آ

طرفین ممکن است مسئولیت خود را به صورت شرط ضمن العقد کتبی گسترش، محدود 

 یا لغو نمایند.

در صورتیکه فروشنده با علم به معیوب بودن کاال، نواقص آنرا کتمان کرده و در این 

خصوص تدلیس نماید، در صورت وجود شرط لغو یا محدود نمودن ضمانت قرارداد، این 

 بی اعتبار خواهد بود.شرط 

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین 

حقوقی قرارداد، نه 

 با مصرف کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

به عنوان یک قاعده، شخص متعهد به پرداخت غرامت، فقط در قبال اثرات عادی عمل یا غفلت آن که منجر به 

خسارت وارد شده به شخص زیان دیده را بپردازد. همچنین مزایایی  بایستمیخسارت شده، مسئول است. و 

قرارداد و به موجب قانون در صورت عدم بروز خسارت بدست آورد. مگر اینکه در شروط  توانستمیکه شخص 

 طور دیگری مقرر شده باشد.

بدهکار ممکن است مسئولیت عدم اجرای قرارداد یا عملکرد نادرست تعهد را به دلیل شرایط مشخص شده در 

قبال مسئولیتی که نداشته، به موجب قانون موضوعه به عهده بگیرد. ولی اگر تصریح شده باشد که بدهکار 

 باشد.وارده کرده مسئول نیست، این شرط باطل می صورت عمدی به طلبکار نسبت به خسارتی که به

 محدوده مسئولیت

و مدت زمان  هاهزینه شودمیتوصیه  

دادرسی را هنگام تصمیم گیری در مورد 

 دادگاه صالح یا مرجع داوری در نظر بگیرید.

انتخاب مرجع داوری دارای انعطاف پذیری 

بیشتری خواهد بود )زیرا حق انتخاب داوران 

سریعتر  تواندمیتوسط طرفین وجود دارد(، 

باشد و جلسات آن نیز محرمانه برگزار گردد. 

با این حال، در برخی موارد، داوری نیز 

 با هزینه باالتری همراه باشد. تواندمی

 

ه و داوری برای طرفین مجاز است. با این حال، برخی موارد استثنا توسط قانون ارائه انتخاب هر دو مرجع دادگا

شده است: مانند موارد مربوط به امالک و مستغالت، که فقط توسط دادگاهی که در منطقه حوزه قضایی که 

 شود.امالک در آن واقع شده تصمیم گیری می

با رعایت قوانین حسنه به رسمیت  شوندمیادر حکم دادگاههای کشورهای خارجی که در امور مدنی ص

، مگر اینکه موانع خاصی وجود داشته باشد )برای مثال، شناسایی این حکم مغایر با اصول شودمیشناخته 

 حقوق اساسی و نظم عمومی کشور لهستان باشد(

شند، بعد از احکام دادگاههای کشورهای خارجی در امور مدنی که ممکن است برای اجرا درخواست شده با

باشند که تأیید حکم دادگاه توسط کشور لهستان در آنجا قابل اجرا خواهند بود. احکامی قابل اجرا می

 شناسایی شده و از نظر دادگاه نیز قابلیت اجرایی داشته و مانع خاصی برای عدم اجرای آن وجود نداشته باشد.

ر دادگاههای عضو اتحادیه ایالت اروپا صادر شده دادگاه لهستان نیاز به اجرا نمودن احکامی که توسط دیگ

 ندارد.

 دادگاه صالح



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /230

 

  روسیه

اقیانوس  خاوری واقع است و باقرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای  اوراسیا پهناورترین کشور جهان است که در شمال روسیه

کشور آسیایی و اروپایی  ۱۴مرز آبی دارد. روسیه با  دریای بالتیک ، ودریای سیاه ،دریای خزر ؛ و نیز بااقیانوس منجمد شمالی شمالی و آرام

 .دارد مرز آبی دریای بالتیک ، ودریای سیاه ،دریای خزر ،دریای ژاپن ،دریای برینگ مرز زمینی، و با کشورهای پیرامون

ششمین ) اقتصاد بزرگ جهانهشتمین  ۲۰۱۷تریلیون دالر در سال  ۵۷۸٫۱ تولید ناخالص داخلی است. روسیه با روبل واحد پول روسیه

عظیم خود  ع طبیعیمناب است و بهروی آورده اقتصاد بازار این کشور پس از فروپاشی شوروی به .استبوده (قدرت برابری خرید بر مبنای

را در رتبه پنجاه و که این کشور  (قدرت برابری خرید هزار دالر )بر مبنای ۱۸بیش از  ۲۰۱۳ سال در کشور این یسرانهمتکی است. درآمد 

 ،سازمان تجارت جهانی ،شورای اروپا ،گروه هشت عضو ،شورای امنیت سازمان ملل نشاند. این کشور یکی از پنج عضو دائمیهفتم دنیا می

 .است کشورهای مستقل همسود و سازمان همکاری شانگهای
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)روسیه 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

قابلیت انعقاد به روش مبادله  انددرآمدهکه به صورت کتبی  هاییتوافقنامه

تا طرفین بتوانند  شودمیاسناد الکترونیکی را دارند، و همین موضوع باعث 

 موجودیت قرارداد فیمابین را ثابت نمایند.

طبق قانون کشور روسیه، قراردادها برای اینکه الزام آور باشند لزومأ 

حال، این نیازی نیست حتمأ به صورت کتبی تنظیم شده باشند. با این 

باشد، ازجمله در زمان بروز اختالف، موضوع دارای استثنائاتی نیز می

برای تأیید وجود قرارداد و شرایط آن به عدله  توانندنمیطرفین 

 موجودیت قرارداد رجوع نمایند.

قراردادها در حد امکان به صورت  شودمیبه همین منظور توصیه 

 کتبی تنظیم شود.

 7توافق غیرکتبی

که بر خالف حسن نیت عمل کند ممکن است در قبال خسارت طرفی 

 طرف مقابل پاسخگو باشد.

طرفین ممکن است در قرارداد خود براساس حسن نیت به توافقاتی از 

حقوق و تعهدات برسند که در صورت نقض آنها مشمول  هاهزینهجمله 

طرفین باید با حسن نیت عمل کنند. اصل بر آن است که طرفین 

شوند، مگر اینکه خالف بدون سوء نیت و با حسن نیت وارد قرارداد می

آن ثابت شود. بر اساس قانون روسیه این اصل کلی در پیش از انعقاد 

 و رعایت آن عمومی بوده و اجباری است. شودمیقرارداد اعمال 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به قوانین تدوین مجموعه و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Russia (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 مجازات خواهند شد.

در  قراردادی وطشرطرفین برای ورود به چنین  وقمفاد مربوط به حق

 است.بروز  کامالًو  است به تصویب رسیده 2015سال 

طرفین در مراحل مذاکره، شکل گیری و اجرای قرارداد مجاز به افشا یا 

استفاده از اطالعات محرمانه طرف مقابل برای اهداف غیر مرتبط 

نیستند. در صورت نقض این مهم، ممکن است مسئول جبران خسارت 

 وارده باشند.

در صورت اختالف، تنها سندی که توسط طرفین امضا شده است قابلیت 

 .شودمیپذیرش بعنوان یک واقیت غیرقابل انکار پذیرفته 

حداقل یک نسخه از قرارداد اصلی باید توسط نمایندگان طرفین امضا 

 شود.

با این وجود، طبق قانون روسیه امضاء نسخ متعدد قرارداد در شرایطی 

 با تبادل نسخ حاصل شود، امکان پذیر خواهد بود. تواندمیکه 

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

شود، حتمأ اند، توصیه میدر مورد قراردادهایی که به دو زبان تنظیم شده

 زبان غالب را تعیین کنید.

در صورتی که زبان غالب روسی نباشد، ترجمه معتبر از دفاتر اسناد رسمی 

 دگاهها و ادارات مالیاتی الزم خواهد بود.برای مراجع دولتی مانند دا

طبق قانون روسیه، توافق باید به زبان روسی انجام شود، منتها طرفین 

 در مورد انتخاب هر زبان دیگری در قرارداد آزاد هستند.

زبان انتخابی و قراردادی باید توسط همه طرفین قابل درک و فهم 

ممکن است به چالش باشد. در غیر این صورت، اعتبار توافق نامه 

 کشیده شود.

 2زبان قرارداد

 

  

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

جزو شروط کاالها اساساً  تعدادنام و کاال،  تأمیندر قراردادهای 

 .آیندمیاساسی بحساب 

 کاال توافق نامه تأمیندر ، محاکمدر  پذیرفته شده رویهبه دلیل 

 کاال نیز تعیین شده باشد.مدت تحویل  باید

با پذیرش بندها و شروط اصلی قرارداد توسط طرفین، قرارداد مذکور منعقد شده 

قانون یا  توسط شروط در صورتی دارای اعتبار هستند که یااین  .گرددمیتلقی 

در صورت عدم توافق در شناسایی شده باشند.  شناسایی در قراردادطرفین  توسط

به منزله عدم انعقاد قرارداد ، در قرارداد اساسی شروط و بندهایمورد چنین 

 .باشدمی

، شروط و بندهای اساسی در قرارداد اختالف نظر در خصوصبنابراین، در صورت 

اختالف نظر در صورت  .که قراردادی به توافق نرسیده است. شودمیچنین تلقی 

 .شودمی، قانون روسیه اعمال اسیدر خصوص بندهای اس

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 قرارداد

با  کاالها را بایستمیبراساس توافقنامه تأمین، تأمین کننده 

نیز متعهد به کیفیت مناسب به خریدار عرضه کند و خریدار 

 پذیرش و پرداخت است.

 

جدا گانه بیان نموده قانون روسیه تعهدات اساسی در رابطه با هر نوع قرارداد را 

طرفی که نتوانسته تعهدات خود را مطابق توافق نامه انجام دهد، در صورت است. 

 دریافت نماید.خسارت آن در قبال  تواندمی ،قراردادذکر این موارد در 
 3تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع مذاکرات به  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بعنوان بدهکار به طرف مقابل هر یک از طرفین طبق قانون روسیه، در قرارداد  

انجام دهد و همزمان به  بودهآنچه که وی موظف  نسبت به شودمیمحسوب 

 شود.مطالبه آن را داشته برداشت میبا آنچه حق نسبت عنوان طلبکار 

در عین حال، یک قرارداد  هر عوضی به توافق برسند.طرفین آزاد هستند که در مورد 

این موضوع ه ، ممکن است در دادگااتفاقی بیافتد اگر چنین ندارد.اعتبار  عوضینبدون 

 نماید.باطل  قرارداد مورد نظر تواندنمی، اما قانون به چالش کشیده شود

 1عوضین

 

 

 کاال نیست. تأمینقیمت، یک شرط اساسی برای قرارداد 

بنابراین، در صورت عدم توافق در مورد آن، مقررات عمومی 

 .شودمیقانون روسیه برای تعیین آن اعمال 

که معموالً در شرایط  تعیین شودقرارداد باید به قیمتی  اجرای

 صورت پذیرفته است.مشابه با کاالهای مشابه 

شود، تأمین کننده براساس  پرداختکاال پس از تأمین  هزینه اگر

به  تعهد بر این قبیل کاالها دارد، مگر اینکه در قرارداد ،قانون

 .مقرر شده باشد نحو دیگری

 د.حداقل قابل تعیین باشقیمت باید ثابت یا 

 طبقباید با قیمتی که معموالً  موضوع تعهد یا تحویل اجرادر غیر این صورت، 

 .، جبران شوداستقابل پرداخت عملکرد و خدمات مشابه  شرایط

اساسی است، عدم توافق در مورد آن ، جزو شروط و ضوابط در مواردی که قیمت

 .شودمیمنجر به عدم انعقاد قرارداد 

تغییر دهند  آن را فقط درصورتی توانندمیقیمت، طرفین  نسبت به از توافقپس 

 که یا توافق کرده باشند یا قانون این کار را نماید.

 طرفین در خصوص توافق مبنی بر زمان پرداخت آزاد هستند.

مشروط بر اینکه قانون کنترل ارز  ،قیمت ممکن است به ارز خارجی تعیین شود

 .رعایت شود

تعیین، قیمت: 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

با در نظر گرفتن با این حال، چنین مقررات انحصاری باید 

مراجع اگر تنظیم شود. روسیه  تراستقانون ضد  هایمحدودیت

در خصوص شرط انحصاری بیان ننموده،  یقانون مدنی روسیه مقررات صریح

 همچنین شروطی در این خصوص را به صراحت منع نکرده است.
 2شروط انحصاری

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1

2 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 رعایتکه چنین شرطی الزامات رقابتی را زیربط تشخیص دهند 

محکوم  دولتی طرفین به جریمه قابل توجه ممکن است ،نکرده

 ند.شو

الزامات  ،که چنین مقرراتی متوجه شندجع ضد انحصار ااگر مر 

قابل  دولتیبا جریمه مکن است ، طرفین مرا از بین بردهرقابتی 

 .توجهی روبرو شوند

 صحبت نکرده است. تعهد عدم رقابت در خصوص قانون مدنی روسیه صراحتاً

 1تعهد عدم رقابت .داندمیروسیه چنین تعهدی را در قراردادها خالف قانون  یقانون ضد انحصار

ود به صراحت در قرارداد پیش بینی ش یا بایستمی قانون حاکم

 قرارداد تفکیک گردد. از شروط و بندهای یا و

توافق مبنی برقانون حاکم، بعد از انعقاد قرارداد دارای اثر عطف 

 به ماسبق شدن دارد.

آزاد غیر از قانون روسیه  برای تعیین قانون حاکم خود یروابط قرارداد درطرفین 

به عنوان مثال، یکی  .هستند، مشروط بر اینکه عنصر خارجی وجود داشته باشد

 .باشدحقوقی خارجی از طرفین شخص 

قوانین امری آن اگر این توافقنامه بیشتر با قانون دیگری مرتبط باشد،  با این حال

 قانون بر آن محمول خواهد بود.

 کشورقوانین  تعارض ، بایدحاکمقانون  نسبت بهدر صورت عدم توافق طرفین 

کم بر ، قانون تأمین کننده باید قانون حاقواعدیطبق چنین  روسیه اعمال شود.

برای توافق نامه خدمات نیز و قانون ارائه دهنده خدمات  باشد توافقنامه تأمین

 اعمال شود.

که تعریف خاصی برای مغایر با نظم عمومی روسیه باشد  تواندنمیمفاد قرارداد 

گسترده  به صورت کامألو بنابراین، ممکن است توسط دادگاه  آن وجود ندارد

 تفسیر شود.

 2قانون حاکم

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 :منعقد شودبا شرایط ذیل قرارداد ممکن است 

 است.تعریف شده بر اساس تقویم یا یک دوره زمانی مشخص -و معین ثابت مدت●

 نامعین مدت●

تجدید ضمنی  استناد نکنند،اگر هیچ یک از طرفین به روش مقرر در قرارداد  که

 مشخص قابل اعمال خواهد بود.برای یک دوره  قرارداد

مدت قر ارداد و 

تجدید ضمنی مدت 

 2قرارداد

تا طرفین نسبت به  شودمیتوصیه ، کلی به عنوان یک قاعده 

مشخصی را اتخاذ  ایرویهتوافق در خصوص فسخ قرارداد 

بعنوان الزامات قراردادی  هاییرویهنمایند. در نتیجه چنین 

 منظور خواهد شد.
  

حتی اگر  به طرف مقابل داده شود فسخ قرارداد اعالمیه قبلی برای شودمیتوصیه 

 لزومی به این اقدام نباشد.طبق قرارداد  صراحتأ

، طرف مقصر ممکن است پیش بینی شده باشدچنین اخطاری اعالم قرارداد  در اگر

 گردد.خسارت  جبران مسئولج شده است درقرارداد بر اساس آنچه در

 3اعالمیه قبلی فسخ

به طور  توانندمی ،خدمات با موضوع هر یک از طرفین قرارداد

را به موجب قانون فسخ کنند، مشروط بر  قراردادیک جانبه 

اینکه ارائه دهنده خدمات خسارات وارده به مشتری را 

 .نمایدپرداخت 

خاتمه یک  شرایط متقابل طرفین فسخ شود.یک قرارداد ممکن است با توافق 

 توانمی. اما در قرارداد هم باشدکه توسط قانون پیش بینی شده  است جانبه، همان

 .نمودپیش بینی  آن را

توسط یکی از طرفین  تعهدات ناشی از نقض اساسی یدر صورتی که چنین فسخ

 فسخ شود. منتهی به باشد، قرارداد ممکن است به طور یک جانبه

 4سخ با دلیلف

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

طرفین باید در هر زمان با حسن نیت عمل کنند. طبق مقررات اجباری قانون روسیه این 

نمایند، مگر یک اصل کلی است که طرفین با حسن نیت نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می

 خالف آن ثابت شود.اینکه 

براساس قانون مدنی روسیه، هیچ یک از طرفین حق ندارد حقی را برای خود در اثر رفتار 

 توام با سوء نیت یا ناعادالنه بهره مند شود.

 ممکن است در قبال خسارت وارده پاسخگو باشد. کندنمیطرفی که با حسن نیت عمل 

تعهد به انجام با 

 حسن نیت

 

با تغییر  تواندنمیدر صورت فقدان مقررات و شروط مربوط به تغییر مجری، یکی از طرفین 

 مجری طرف مقابل مخالفتی نماید، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد.

واگذاری قرارداد مستلزم رضایت طرف مقابل است، مگر اینکه رضایت اولیه به موجب 

 قرارداد اخذ شده باشد.

در صورتیکه یک طرف بخواهد قرارداد را بدون درج نکات فوق در قرارداد، در آینده به 

شخص دیگری منتقل نماید، طرف واگذارکننده موظف است طرف مقابل را از چنین انتقالی 

 مطلع نماید.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

به تغییرات اوضاع و احوال، بعنوان موضوع مهم نگاه 

شود بدین حالت که اگر این تغییرات را طرفین به می

طبق قانون مدنی روسیه، تغییر اساسی شرایط، زمینه را برای مذاکره مجدد یا فسخ قرارداد 

آورد، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد یا از مفاد آن بتوان به وجود می
 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

نتوانند آن را پیش بینی  متعارفصورت معمول و 

 بودندمینمایند و به شدتی باشد که اگر از آن مطلع 

رفتند و یا اگر هم قصد تنظیم زیر بار تنظیم آن نمی

حت شرایط دیگری نسبت به تنظیم قرارداد را داشتند ت

 نمودند.قرارداد اقدام می

 ای را برداشت کرد.چنین نتیجه

ت عدم دستیابی به توافق در مورد مذاکره مجدد یا فسخ قرارداد به دلیل تغییر در صور

اساسی شرایط، طرف ممکن است درخواست تعدیل یا اصالح یا خاتمه قرارداد را در دادگاه 

 مطرح نماید.

طرفین آزاد هستند که در صورت وجود، در مورد هر شرایط دیگری نسبت به انجام مذاکره 

 یا شرایط خاص آن توافق کنند. مجدد در قرارداد

 قرارداد باید به طور شفاف نسبت به تعیین چنین شرایطی تنظیم شده باشد.

در صورتی که طرفین قصد دارند معنای فورس ماژور 

را گسترش دهند و نسبت به اقدامات مراجع دولتی، 

تغییرات حاصل در قانون، یا هر رویداد دیگری که 

سازد آن را پوشش را غیر ممکن میانجام قرارداد 

دهند، باید این شرایط را به وضوح و بدون ابهام در 

 قرارداد بیان نمایند.

 

مسئول عدم اجرا یا اجرای  تواننمیطرفی که مشمول شرایط فورس ماژور قرار گرفته را 

 نامناسب تعهدات خود دانست، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد.

یدادهای فورس ماژور غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی هستند. رویدادهایی که رو

خارج از کنترل طرفین باشند، مانند سیل، زلزله، آتش و سایر بالیای طبیعی و اقدامات 

تجاری )مانند کمبود کاالیی که باید تهیه شود یا  هایریسکجنگی. بر اساس قانون روسیه، 

توان به عنوان یک رویدادهای فورس ماژور ید پرداخت شود( را نمیکه با ایسرمایهکمبود 

 در نظر گرفت.

 فورس ماژور

طرفی که کاالی خریداری شده را از طریق خرده 

، در صورت ارائه کاالی رساندمیفروشی به فروش 

ادعای جایگزین  تواندمیمعیوب توسط مصرف کننده، 

نمودن کاالی معیوب را با کاالی دیگر داشته باشد تا 

، مگر اینکه بتواند آن را به مصرف کننده تحویل نماید

به نحو دیگری در قرارداد بین تأمین کننده و خریدار 

 مقرر شده باشد.

از طرف دیگر کاهش قیمت  تواندمیدر صورت وجود نقص در کاالی عرضه شده، طرف 

 وارده را مطالبه کند. هایهزینهز بین بردن نقص، بازپرداخت خرید، ا

 مگر اینکه طرف مقابل کاالهای معیوب را با کاالی دیگری جایگزین کند.

 در صورت عیب اساسی، طرف ممکن است قرارداد را فسخ کند.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 ل و فصل اختالفقواعد مرتبط با ح
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

)مانند ترک  تقصیر فاهشطرف قرارداد در صورت کوتاهی در انجام تعهد، تنها درصورتی که ناشی از 

فعل( باشد، مسئولیت خسارت مندرج در قرارداد یا عملکرد نامناسب آن را بر عهده دارد. مگر اینکه 

 مسئولیت دیگری در قرارداد پیش بینی شده باشد. هایزمینه

 گردد.محرومیت یا محدود کردن مسئولیت برای نقض عمدی تعهدات، یک شرط باطل محسوب می

با در نظر گرفتن میزان مراقبت و احتیاط، و با توجه به اینکه شخصی تمام اقدامات الزم را جهت انجام 

 .یابدمیمقصر شناختنش کاهش  صحیح تعهدات خود صورت داده باشد، احتمال
 محدوده مسئولیت

طرفین برای انتخاب محل و مرجع صالحیتدار برای رسیدگی به اختالف آزاد هستند. این موضوع   

 خاص، و نوع شرط حل و فصل اختالف دارد. هایمحدودیتبستگی به 

ایالتی روسیه به استناد معاهدات بین المللی، باید آرای محاکم خارجی که نیاز به تأیید  هایدادگاه

 بشناسند و اجرا نمایند. به رسمیت دارند را

، مگر اینکه دادگاه این موضوع را تشخیص دهد که طبق قانون روسیه موارد شودمیاین کار انجام  

یص دهد اجرای آن رأی با نظم عمومی روسیه . و یا اینکه تشخشدمیخاصی باید در نظر گرفته 

 مغایرت دارد.

در خصوص موضوع اخیرالذکر هیچ تعریفی وجود ندارد و بنابراین، ممکن است کامالً به طور گسترده 

 تفسیر شود.

 

 دادگاه صالح
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 اخیر هایرویه. قوانین و 6

تجاری )مانند توافقات عرضه، خدمات و  هاینامهدر قانون مدنی روسیه شکل گرفت، توافق  2015با توجه به اصالحاتی که در سال 

 خاص و نیز جبران خسارت طرفین را مد نظر قرار دهد. هاینامهتوزیع( ممکن است ضمانت 

 :هانامهضمانت 

باید  هانامهبه شخص دیگری ارائه دهد. این ضمانت  در تاریخ عقد، قبل یا بعد از آن، دیگری را هاینامهضمانت  تواندمییک طرف قرارداد 

مختلف فعالیت یک شخص، حق انعقاد قرارداد، وضعیت مالی آن یا وضعیت شخص  هایجنبهدر نتیجه عملکرد یا فسخ قرارداد آنها باشد و به 

 ثالث مربوط باشد.

خسارت یا مجازات را به مبلغ مقرر در قرارداد مطالبه  تواندمیارائه شده، طرف مقابل  هایهنامدر صورت نقض کلیه یا برخی از ضمانت 

را نقض کرده، مطلع باشد از اینکه شخص مقابل به او اعتماد  هانامهکه طرفی که ضمانت  شودمیکند. چنین حقوقی تنها در صورتی اعطا 

 کرده و بر اساس آن قرارداد را تنظیم نموده است.

 امت )جبران ضرر و زیان(:غر

در قرارداد ممکن است شرایطی فراهم شود که یک طرف از قرارداد موظف به جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد. قرارداد باید 

میزان جبران خسارت مندرج در قرارداد را تغییر دهد. چنین  تواندنمیمقدار این جبران خسارت یا شیوه آن را مشخص نماید. دادگاه 

 شناخته شده است. "غرامت"مکانیسمی بسیار شبیه سازوکاری است که در قوانین انگلیس به عنوان 
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  اسپانیا

 با شرق و جنوب است. سرزمین اصلی اسپانیا از ااتحادیه اروپ و عضو اروپای غربی واقع در شبه جزیره ایبری در کشوری مستقل اسپانیا

 اقیانوس اطلس و پرتغال و شمال غرب با غرب و از خلیج بیسکای و آندورا ،فرانسه و شمال شرق با شمال ، ازجبل الطارق و دریای مدیترانه

 مختلط داری  سرمایه اقتصاد .ترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا استطوالنی« کیلومتر ۱۲۱۴به طول »اسپانیا با پرتغال  مرز  .مرز است هم

 .باشدمی منطقه یورو و چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا اقتصاد بزرگ جهان، پنجمین اقتصاد بزرگ نسیزدهمی اسپانیا

کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و پس از  کیفیت زندگی اسپانیا از نظر( ۱۳۸۴) ۲۰۰۵های انجام شده در سال بر اساس پژوهش

اسپانیا پس از چین دومین شبکه بزرگ قطار تندروی جهان و بزرگترین شبکه بزرگ  .کره جنوبی در بین ده کشور نخست جهان قرار دارد

 .قطار تندروی اروپا را در اختیار دارد

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AC%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AC%D8%A8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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بعضی از قراردادها باید در دفاتر اسناد قابلیت اجرایی پیدا 

شده سند برای  تأییدنمایند. برای این نوع قراردادها، کپی 

 اثبات وجود آن کافیست.

برای قراردادهای خصوصی نیز، هم نسخه اصلی و هم کپی 

 شده برای اثبات وجودی قرارداد قابلیت استفاده دارد. تأیید

 

یک قرارداد برای آنکه الزام آور باشد، نیازی نیست لزومأ کتبی تنظیم شده باشد. با 

 6توافق غیرکتبی این حال طبق قانون کشور اسپانیا، استثنائاتی نیز وجود دارد.

 

 

رسمیت قانون اسپانیا آزادی طرفین خروج از مذاکرات را به 

شناخته است، اما طرفین در قبال سوء نیت یا سوء رفتار 

 مسئول جبران خسارت بنا به شرایط هستند.

مذاکرات را نقض کرده  طرفی که توانندمیاسپانیا  هایدادگاه

است را مجبور به پذیرش پیشنهاد طرف مقابل نمایند البته 

یده به توافق رس قبالًاگر در مورد قیمت یا موضوع قرارداد 

قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و اجرا شوند. این مورد برای رعایت نظم 

عمومی بوده و در قانون مدنی اسپانیا به آن تصریح شده است. رفتار با حسن نیت 

زمانی اتفاق میافتد که عملکرد طرفین مطابق بر قانون بوده و به حقوق دیگران 

 کنند.ای وارد نمیصدمه

در قانون مدنی اسپانیا هیچ ماده خاص راجع به تعهدات مبنی بر ارائه اطالعات درج 

نشده است. با این حال، طرفین در مرحله قبل از قرارداد موظف به افشای اطالعاتی 

هستند که برای طرف مقابل از اهمیت برخوردار است تا بتوانند بر اساس آن قرارداد 

 را منعقد نماید.

الزامات پیش 

 7قراردادی

                                                           
1 Spain (Civil Law) 

2 Formation 

3 Additional Remarks 

4 Main Characteristics 

5 Clauses and Obligations 

6 Non-written agreement 

7 Pre-contractual obligation (Duties) 
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رت، کسری اطالعات یا اطالعات نادرست ممکن است موجب نارضایتی در غیر این صو باشند.

 قرارداد را باطل اعالم کند. تواندمیطرف مقابل شده و در نتیجه، قاضی 

 .داندمیقانون اسپانیا رضایت طرفین را یکی از سه عنصر اساسی در امور قراردادها 

قانون اسپانیا این دیدگاه را در قوانین خود پیش بینی ننموده است. با این حال، این  

قراردادی متعددی امضاء شوند و این یک امر متداولی  هاینسخهامکان وجود دارد که 

 باشد.می

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

 قراردادهایالزام بر اینست که از زبان اسپانیایی برای توافق و 

مرتبط با خدمات عمومی و مراجع دولتی اسپانیا استفاده 

 شود.

در صورتی که بندی خاص در قرارداد توسط طرفین در 

خصوص قانون حاکم در نظر گرفته نشده باش،. بندهای 

مرتبط با تفسیر مفاد قرارداد بر اساس قانون مدنی اسپانیا 

 .شودمیاعمال 

زبان  شودمیدر صورت استفاده از بیش از یک زبان، توصیه 

ارجح مربوط به اجرا قرارداد و نیز برای تفسیر قرارداد در زمان 

 اختالف، تعیین گردد.

قاعده بر اینست که ممکن است زبان قرارداد به صورت آزادانه بین طرفین انتخاب 

 و برای آنها قابل فهم باشد؛بایست زبان قرارداد را درک کرده شود. تمام طرفین می

 رسدمیدر غیر اینصورت، طرفی که دانش کافی از زبان قرارداد ندارد چنین به نظر 

 که آن قرارداد از اعتبار الزم برخوردار نیست.

دیگری غیر از اسپانیایی تنظیم شده، قبل از  هایزبانکه به  هایینامهبرای توافق  

 باشد.سیار دقیقی به زبان اسپانیایی نیاز میب هایترجمهارائه به مراجع دولتی 

دقیق از قراردادها به زبان اسپانیایی نیاز  هایترجمهاسپانیا معموالً به  هایدادگاه

 دارند.

 2زبان قرارداد

 

 

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

خریدار در در صورتی که البته است،  آورالزام فروشنده در برابر خریدار  بندهای مربوط بهو  شروط

خریدار  شروط و بندهای. در صورت تناقض بین پذیرفته باشدقرارداد  تنظیمرا در  آن موارد نهایت

. این قانون شودمیفروش اسپانیا اعمال  عمومیبوده و قانون  غیر نافذ شروطفروشنده، هر دو  و

)یعنی قیمت، کاالها و خدمات( توافق کنند تا زمانی که طرفین در مورد تعهدات اصلی  2حذفی

 .گیردمیو اساساً قرارداد مورد حمایت قرار  شودمیاعمال 

مقررات متناقض با ارائه شده توسط قانون مدنی اسپانیا  هایحلمقررات قانونی و راه نتیجه اینکه 

 .جایگزین خواهد شد

 ،3هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 4قرارداد

 

 
به محض و  آیدبه حساب میقانون قراردادهای اسپانیا  در اصل اساسی یک طرفین حاکمیت اراده

 .رضایت طرفین، قراردادها الزام آور خواهند بود

 درتعادل ی که دارای عدم مفاددر خصوص  و قانون اسپانیا مبتنی بر حسن نیت طرفین است

طرفین، قضات  سوء نیتبا این حال، بر اساس . داندنمیرا ممنوع است قراردادهای تجاری 

 5تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

2 Knock-out rule 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of forms, and T&C 

5 Essential obligations 
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طرف نسبت به طرف مقابل تا هر  شودمیقرارداد را که موجب  ی ازآن بندهای توانندمیاسپانیایی 

 د، باطل کنند.نشومتضرر به طور نامتناسب  و زیان نامعقول شدهدچار ضرر 

، ستنی و پذیرش و متخصصان قابل ادعا شرکتها از طرفبه طور کلی، مفهوم قانونی سوء استفاده 

 ادعایی مبنی بر مورد سوء استفاده واقع شدن را ارائه نمایند. توانندنمیدر واقع اشخاص مطلع 

را مورد  مفهوم علت . در عوض،شناسایی قرار نگرفته استمورد عوضین قانون اسپانیا مفهوم در 

. این است قرارداد بخشیدن به اعتبار جهت منطقی توجه قرار داده که البته به نوعی بعنوان یک

یعنی رضایت طرفین، علت تعهد و هدف  :آیدمییکی از سه عنصر اساسی قراردادها به حساب 

 .از تنظیم قرارداد واقعی

 و قانونی است البته داشتهوجود  حتی وقتی علت در قرارداد بیان نشده باشد، فرض بر این است که

 الف آن ایرادی مطرح نکرده باشد.)مدیون( در خصوص خ تا زمانی که بدهکار

علت قرارداد را صراحتاً  ،تجاریعدم تعادل  ات ناشی ازخطر کاهشرفین معموالً به منظور ط

 مراجعه کنید(. "تعهدات اساسی"به قسمت)به توضیحات ما در باال  کنندمیمشخص 

 1عوضین

 

 

 

 

 

 شخص ثالث برای قیمت نفر بعنوان تعیین یک

امکان پذیر است. شخص ثالث لزوماً گذاری 

قرارداد  ،در غیر این صورت طبق قانون اسپانیا یا حداقل باید قابل تعیین باشد.مشخص، قیمت باید 

 است. غیر قابل اعتبار

استفاده در تعیین قیمت توسط یک طرف، قاضی  ، در صورت سوءحسن نیت با توجه به اصل

 در نظر بگیرد. طرف مقابل جبران خسارت رایتوافق را فسخ و ب تواندمی

مربوط به منافع مادی حاصله غیر از  کهی )مانند بند مازادقیمت تعیین  قیمت گذاری و روشلذا 

 مشخصروش محاسبه گردد، به نحوی که حتمأ  تهیه تواندمی( قیمت اصلی موضوع قرارداد است

 باشد.

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

یا کارشناس در آن  متخصص نیستنیازی 

 باشد. موضوع

توسط یکی از طرفین  صرفاً تواندنمیقیمت 

. درصورتی که قیمت تنها با اختیار گردد تعیین

یک طرف تعیین شده باشد، ممکن است 

 قرارداد باطل شود.

که قرار است به فروش برسد،  مبیعواگذاری مالکیت با پرداخت قیمت ارتباطی ندارد بلکه با انتقال 

 ارتباط دارد.

 تنظیم شود.قیمت ممکن است به ارز خارجی 

. بنابراین، در صورتی که داندمیخریدار برای  اساسی تعهدقیمت را یک موضوع قانون اسپانیا 

)مگر اینکه باشد. ، فروشنده ملزم به تحویل مبیع به خریدار نمیپرداخت نکرده باشد مبلغ را خریدار

عدم  ،اسپانیا رکشو (. طبق قانونکرده باشندموافقت  بصورت مدت دار طرفین در مورد پرداخت

 قرارداد شود. فسخمنجر به  تواندمیپرداخت 

انحصاری بودن نباید باعث ایجاد یا نتیجه در 

رفتارهای ضد رقابتی مانند سوء استفاده از 

 موقعیت غالب یا توافق ضد رقابتی شود.

انحصاری  شروط( مجاز است. با این حال، اریا خرید ندهفروشاز طرف چه انحصاری )شرایط اعطای 

تا طبق قانون  شده باشدتعیین  در آن ،ف و مدت زماناهداقلمرو،  موضوعات مربوط به بایستمی

 اسپانیا معتبر باشند.

 1شروط انحصاری

بندهای مربوط به عدم رقابت از منظر قانون  

رقابت مورد توجه خاص قرار دارد. عالوه بر این، 

در ارزیابی  توانمیوجود چنین بندهایی را 

تعادل منافع در آن رعایت نشده  شروطی که

 مورد توجه قرار گیرد.

 و قابل اجراست.در طول اجرای قرارداد و پس از فسخ آن مجاز  عدم رقابت تعهد

 .به همراه داشته باشد برای او جریمه مالیخاطی،  شخصدر صورت تخلف  تواندمیاین بند 

 2تعهد عدم رقابت

مقررات گسترده تعیین کننده مقررات روم اول 

که  استقانون ملی  در خصوصاتحادیه اروپا 

باید در مورد تعهدات قراردادی در امور مدنی و 

به  تواندمیاین  که نمایندخود را انتخاب  بین المللیدر قرارداهای طرفین آزاد هستند قانون حاکم 

 اعمال شود.کل یا بخشی از قرارداد 

 آیین نامه روم اولمطابق با  EC 593/2008( مقررات اتحادیه اروپا شماره 1) 3این اصل در ماده 

 3قانون حاکم

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Non-compete obligation 

3 Governing law 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تجاری که شامل بیش از یک کشور است، 

 اعمال شود.

 بایستمی هانامهتوافق و تشریفات قانونی شکل 

حاکم برقرارداد که  یقوانین کشور مطابق با

 شده صورت پذیرد.

 

ممکن است اعمال  نیز است؛ اما بسته به موضوع یا نوع قرارداد، سایر کنوانسیونها یا معاهداتآمده 

 شوند.

قرارداد توسط طرفین انتخاب نشده باشد، قانون  بر حاکم برخی از موضوعات، تا جایی که قانون

 مطابق با. در غیر این صورت، شودمیآیین نامه روم اول تعیین  8تا  4بر قرارداد طبق ماده حاکم 

 خواهد شد.قانون مدنی اسپانیا توسط دادگاهها تعیین 

 :وجود دارد، از جمله ئاتیاستثنا قانون حاکم، در مورد آزادی انتخاب

روم ورژن  9خواهد شد. )ماده تطابق قوانین امری یک کشور عالوه بر انتخاب طرفین اعمال  .1

 یک(

( از قانون 3)3توانند قانون حاکم کشور دیگری را بطور تصنعی انتخاب نمایند. )ماده . طرفین نمی2

 روم ورژن اول(

 از قانون رم ورژن اول( 21این آزادی، استثنایی بر اصل نظم عمومی است. )ماده  .2
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 نامعینبرای مدت  تواننمیطبق قانون اسپانیا همه قراردادها را 

در  تواندمیقاضی ، قراردادهای اجاره در برای مثال،. منعقد کرد

 بر اساسنکرده باشند  تعیینرا مدت قرارداد صورتی که طرفین 

 نماید.آنان، مدت قرارداد را تعیین قصد 

 بر مبنای ذیل تنظیم شوند: تواندمی قراردادیک براساس قانون اسپانیا، 

 .نافذ باشدشده  تمدیدباید تا زمان انقضاء مدت آن یا مدت قرارداد  :معین مدت. 1

قرارداد را در هر زمان و بدون هیچ  توانندمیهر یک از طرفین  نامعین: مدت .2

 در زیر مراجعه کنید(. "قبلی فسخ اعالمیه"بخش فسخ کنند )به  دلیلی

مدت قر ارداد و 

تجدید ضمنی 

 2مدت قرارداد

  

  

جهت  متعارفمعقول و  اعالمیه از قبل در زمان ارسال یک طرف باید نسبت به

کند، حتی اگر این موضوع در قرارداد پیش بینی نشده باشد.  اقدام فسخ قرارداد

 در صورتیا  نامعینورد قراردادهای این امر در م ،در صورت عدم انعقاد قرارداد

 .کندمیصدق نیز  مشخص وجود رابطه تجاری

اعالمیه قبلی 

 3فسخ

 

در صورتیکه دلیل فسخ، عدم توانایی مالی )اعسار( باشد، این فسخ 

 طبق قانون کشور اسپانیا، بی اعتبار خواهد بود.

 

را که  هایینقضباید دقیقاً مورد نظر ، بند به وجود آورداگر قرارداد زمینه فسخ را 

 ، شناسایی کند.شودمیبا دلیل ممکن است منجر به خاتمه 

طرف مقابل را وادار به انجام  توانمی، تعهدات نقضبه علت در صورت فسخ 

 کرد قرارداد فسخ شود.تعهدات خود نمود یا درخواست 

در  افتاده تأخیربه مجاز به مطالبه خسارت و منافع مقابل در هر دو مورد، طرف 

 برابر طرف نقض کننده خواهد بود.

 4فسخ با دلیل

 

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و به مرحله اجرا در بیایند. 

. در باشدمیاین مقررات طبق قانون اسپانیا جزو قواعد نظم عمومی 

صورت نقض این تعهد، هر یک از طرفین بنا به موقعیت، مسئول جبران 

 .باشدمیخسارت 

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

واگذاری قرارداد نیاز به توافق بین انتقال دهنده و گیرنده آن و توافق 

طرف اصلی قرارداد دارد، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده 

 باشد.

صورت عدم وجود شرطی در این زمینه، طرفین نه اختیاری دارند تا  در

با طرف مقابل در خصوص تغییر مجری مخالفت نماید و نه توافقنامه را 

بدلیل تغییر مجری فسخ نمایند. اجازه صریح در عدم تغییر مجری در 

 باشد.ها طبق قانون اسپانیا معتبر مینامهتوافق

واگذاری کار یا تغییر 

 2مجری

Rebus sic stantibus  بعنوان یک دکترین حقوقی در اسپانیا است که

زمانیکه که شرایط اولیه برای رسیدن به هدف توافق تغییر یافته است 

 .دهدمیاجازه مذاکره مجدد را 

مطابق با قوانین قضایی اسپانیا، شرایط هاردشیپ ممکن است در هنگام 

 وقوع شرایط زیر در نظر گرفته شود:

 زمانیکه مدت قرارداد مورد نظر طوالنی است.. 1

در قانون مدنی اسپانیا مقررات خاصی در رابطه با رویدادهای پیش بینی 

رداد را تغییر دهد و بار بیش از حدی را که اساساً تعادل یک قرا اینشده

 به دوش یکی از طرفین قرار بدهد، تدوین نشده است.

بنابراین، طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط به وجود آمده، 

جهت مذاکره مجدد به منظور مواجه با یک رویداد پیش بینی نشده در 

 قرارداد آزاد هستند.

 3هارد شیپ

 )عسر و حرج(

                                                           
1 Performance and nonperformance 

2 Change of control or assignment clause 

3 Hardship 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 . وقوع تغییرات زیاد در شرایط یا وقایع غیر قابل پیش بینی.2

 . یک طرف در مقایسه با طرف دیگر متحمل زیان بیش از اندازه شود.3

داد غیرقابل پیش بینی بوده و انجام اگر شرایطی که در زمان عقد قرار

 توانندمینماید، طرفین  "برای یک طرف بیش از حد دشوار"قرارداد را 

مجددأ مذاکره کنند. در این میان، قرارداد باید ادامه پیدا کند. در صورت 

امتناع یا عدم موفقیت در مذاکرات، طرفین حق فسخ قرارداد را دارا 

 باشند.می

والنی مدت، بر اساس قواعد حقوقی اسپانیا اصطالح برای قراردادهای ط

بایست به منظور ( میRebus sic stantibus)"با توجه به شرایط موجود"

تعادل موقعیت طرفین طوری فرض شود که گویی تغییر اساسی در 

 شرایط آن به وجود آمده است.

ماژور به وقوع پیوسته یا دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط فورس 

 خیر.

گسترش تعریف حقوقی فورس ماژور توسط طرفین امکان پذبر است: به 

 طور مثال اعتصابات.

شوند در قرارداد وقایعی که شامل حالت فورس ماژور می شودمیتوصیه 

را مشخص کرده و در خصوص اثرات آن نسبت به اجرای قرارداد و 

 دد، اظهارنظر نمایید.شرایط فسخ قرارداد یا مذاکره مج

 اطالع رسانی از وقوع شرایط فورس ماژور، به طرف مقابل الزامی است.

حقوقی اسپانیا گاهأ بین شرایط فورس ماژور  هایرویهدکترین حقوقی و 

که برای  شوند،و حوادث اتفاقی )تصادفی( قائل به تفکیک و تفاوت می

 

 

برای اینکه یک رویداد، فورس ماژور در نظر گرفته شود باید طبق قانون 

 ا دارای معیارهای زیر باشد:اسپانی
 اجتناب ناپذیر بوده و باعث شود اجرای توافق غیرممکن گردد.• 
غیرقابل پیش بینی باشد و نتوان در هنگام تنظیم قرارداد، وقوع آن • 

 را پیش بینی نمود.
 فراتر از کنترل طرفین باشد.• 

 1فورس ماژور

                                                           
1 Force majeure 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

. دانندمیهر کدام از آنها مسئولیت جبران خسارت در قرارداد را مجاز 

پیش  تواندنمیحوادث اتفاقی به عنوان رویدادی تعریف شده است که 

 از آن اجتناب کرد. توانمیبینی شود اما در صورت پیش بینی، 

 را اصالح نماید:فروشنده موظف است در صورت این شرایط عیوب پنهان  

 = وقتیکه موجب غیر قابل استفاده شدن کاال شود. 

= اگر نواقص به حدی از ارزش آن کسر نموده است که اگر خریدار از  

 کرد.، با این معامله موافقت نمییافتمیآن اطالع 

 .کردمیهزینه کمتری برای آن پرداخت  شدمی= یا اگر به آن وارد  

را نیز نادیده  هانقصتعهد به اصالح کاال حتی در صورتیکه فروشنده  

از چنین  توانندمیشود. با این حال، طرفین گرفته باشد هم اعمال می

تعهدات قراردادی که تا حدودی تحت قوانین امری اسپانیا نباشد، عدول 

 کنند.

 1وارانتی عیوب نهفته

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(

  

  

                                                           
1 Warranty of latent defects 
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

طبق قانون اسپانیا، اصل کلی وجود دارد مبنی بر اینکه نقض قرارداد منجر به جبران خسارات 

 .شودمیناشی از ضرر و زیان واقعی و یا سود از دست رفته 

با این حال، طبق موارد ذیل ممنوع بوده و  داندمیقانون اسپانیا محدود نمودن مسئولیت را معتبر 

 گردد:توسط این کشور منع می

 تعهدات خود نباشد. محرومیت از بندهای مسئولیت وقتی طرف عامدأ متعهد به ایفای -1

 . محرومیت کامل از مسئولیت.2

 باشند.یب رساندن به افراد، شروط محدودیت مسئولیت معتبر نمیدر برخی شرایط خاص مانند آس

محدود نمودن 

 1مسئولیت

داوری نسبت به محاکم دارای انعطاف پذیری باالیی 

بوده و طرفین حق انتخاب داوران اختصاصی خود را 

باشند و جریان داوری با سرعت باالیی همراه دارا می

برد. اما در برخی بوده و اطاله دادرسی را از بین می

 نیز باشد. ترگرانتواند از دادگاه مواقع می

 .کندمین جلسات را فراهم داوری امکان محرمانه بود

 

طرفین مختار هستند که اختالفات احتمالی خود را به داوری یا دادگاه ارجاع نمایند، مگر در برخی 

 موارد خاص.

شرط داوری باید تا آنجا که ممکن است دقیق نگارش شود تا بتواند در آینده از تفاسیر مختلف 

بت به تعیین مقر داوری اقدام نمود. همچنین به دقت نس بایستمینسبت به آن جلوگیری نماید. 

است در خصوص نوع داوری )موردی یا سازمانی(. اجرای آرای داوری خارجی بر اساس قانون 

امضا شده توسط کشورها، به رسمیت  هایکنوانسیوناسپانیا، و به موجب پیمان بین المللی و 

گرفتن تابعیت یا محل زندگی طرفین،  شناخته شده و اجرای آرای داوری بین المللی، بدون در نظر

 گیرد )به مدد کنوانسیون نیویورک(.تضمین شده و در این کشور مورد شناسایی قرار می

گردد، تأیید آن توسط در اسپانیا، برای اجرای احکام خارجی که توسط محاکم قضایی صادر می

آرایی که در کشورهای  کنسولگری برای رسیدگی به آن، قبل از اجرای آن حکم الزامیست. مگر

 عضو اتحادیه اروپا صادر شده باشد.

 

دادگاه صالح و اجرای 

 2احکام خارجی

                                                           
1 Limitation of liability 

2 Competent jurisdiction, execution of foreign decisions and exequatur 
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 وئدس

، خلیج بوتنی ، از شرق بافنالند ، از شمال شرق با کشورنروژ از غرب با کشور اسکاندیناوی جزیرهشبه در اروپا کشوری است در شمال سوئد

 .استهمسایه دانمارک از جنوب غربی با کشور و دریای بالتیک از جنوب شرقی با

در گذشته نه چندان دور، تا اواخر سده هجدهم میالدی، سوئد یکی از فقیرترین کشورهای اروپا بود، اما بعدها دوران رشد اقتصادی سوئد 

از شد. بعد جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود گرفت، درآمد خالص ملی کشور باال رفت و شکوفائی رشد اقتصادی آغ

به وجود آمد. درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسبتاً کوچک صنعتی، وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از 

میلیارد دالر بود  ۱/۱۲۰۰میالدی  ۲۰۰۶تولید ناخالص داخلی این کشور در سال  .ین صادرات و واردات برخوردار استرشد باالئی در توازن ب

 .داددرصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می ۵/۴و رشدی 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)سوئد 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

به عنوان یک نسخه  تواندمیامضا شده معموالً  ینامهیک رونوشت از توافق 

معتبر از قرارداد در نظر گرفته شود که به عنوان اثبات قرارداد نیز قابلیت استفده 

 دارد.

احتیاجی نیست به صورت  ، لزومأ قراردادسوئد قانون کشورطبق 

مانند قوانین خاص، به موجب برخی ، مگر کتبی تنظیم شود

که  و به طور کلی اموال غیر منقول معامالت امالک و مستغالت

 به صورت کتبی تنظیم شوند. بایستیم

 7توافق غیرکتبی

قانون کشور سوئد آزادی طرفین برای خروج از مذاکرات اولیه به رسمیت  طبق

شناخته شده است، اما یک طرف ممکن است در قبال خسارتی که به طرف 

 یا سوء رفتار نشان داده، ملزم به جبران خسارت شود. مقابل وارد کرده

ص تخلف طبق اصول کلی حقوق قراردادی، از جمله نظریه دکترین در خصو

یا نداشتن صداقت در حین مذاکرات، ممکن است ناشی از نقض قرارداد، تقصیر 

 طبق قانون مسئولیت مدنی موجب جبران خسارت شود.

به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین، بدون قصد وارد مذاکره شود یا در پی یک 

طبق قانون سوئد، هیچ قانون خاصی در مورد حسن نیت طرفین 

 در خصوص اطالع قرارداد وجود ندارد. همچنین هیچ تعهد خاصی

 افشای اطالعات قرارداد، قبل از تنظیم آن وجود ندارد. و

 با این حال، تعهد نباید به دور از صداقت صورت پذیرد.
تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Sweden (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

روند مذاکره، از فقدان قصد خود به طرف مقابل اقدامی صورت ندهد و او را آگاه 

 نکند.

ایست برای طرفین این موضوع که یک قرارداد منعقد شده باشد، مدرک و ادله

ه یا در نسخ قرارداد. اگرچه معموالً ترجیح بر آن است که یک قرارداد امضاء شد

متعدد به امضاء برسند یا حتی قبولی آن از طریق ارسال ایمیل برای اینکه یک 

 قرارداد منعقد شده در نظر گرفته شود کافیست.

از آنجا که یک قرارداد الزم نیست حتمأ به صورت کتبی تنظیم 

شده باشد، امضاءها نیز طبق قانون سوئد لزومأ نباید در قرارداد 

 گنجانده شوند.

مگر در خصوص برخی قوانین خاص، مثل قراردادهای امالک و 

 مستغالت یا به طور کلی اموال غیر منقول.

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

زبان غالب را مشخص  بایستمیاگر بیش از یک زبان در قرارداد درج گردید، 

 کنید. خصوصأ در مورد اجرا و مواردی از جمله بروز اختالف در قرارداد.

آزادانه  توانندمیدر اصل، طرفین برای انتخاب زبان قراردادی 

توافق نمایند. و اهمیت این موضوع فقط در جائیست که طرفین 

مفاد آن رادرک کرده و قصد آنها از ورود به این توافق مشخص 

 باشد.

 2زبان قرارداد

 

  

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اولویت  اختصاصاًشروط مذاکره شده در صورت تعارض، 

 دارند. اندنشدهبر شروط استانداردی که مذاکره 

ممکن است برای  برداشت و تعبیرنتیجه یک تفسیر و 

 .پیش بینی دشوار باشد

این بستگی به عوامل متعددی دارد که باید مورد توجه 

ات و اعمالی که طرفین، توافق نیتقرار گیرد، مانند 

و اعمالی که در حین معامله  انددادهانجام  قبالًطرفین 

 صورت گرفته است.

فروشنده و خریدار، تفسیری با هدف بین شروط و بندهای قرارداد فی مابین در صورت تناقض 

 .شودمیطرفین با توجه به مفاد خاص انجام  نیتتعیین 

که به نحوی این  شود وط و بندهایی از قراردادشر رداین تفسیر ممکن است منجر به اصالح یا 

مشترک، مقررات  شکل گیری قصددر صورت عدم  باشند.اهداف طرفین شروط در حال بیان 

، مگر اینکه تعدیل قابل توجهی الزم باشد، شوندمیسوئد جایگزین  وانینق و متناقض با مقررات

 خواهد شد.قرارداد  بطالنکه منجر به 

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

 

 
الزم موجب تا  شوداساسی که الزم باشد در قرارداد درج شروط یا  اتبه طور کلی، هیچگونه تعهد

)مانند  .قانون تصریح شده باشد به موجبمگر اینکه  .، وجود نداردقرارداد شود شدن االجرا

 اموال غیر منقول(معامالت 

 4تعهدات اساسی

زیر بار موارد در شرایط خاص، طرف متعاهد ممکن است   2عوضین نداده است.مورد توجه قرار  1عوضین را همچون قانون کامن ال قانون سوئد مفهوم

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 



 257/ سوئد

 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

. مقررات غیر رفته باشد غیر متعارف و پر مسئولیت

و یا از  شود ممکن است تعدیل پر مسئولیت و متعارف

و حتی ممکن است منجر به ابطال  شدهآن صرف نظر 

 .قرارداد شود

 .شود مشخص باید قرارداد در ،اول مرحلهقیمت در  

قیمت به طور کلی با استفاده از اصول کلی  ،نداشتدر قرارداد وجود  بندی در این خصوص اگر

همخوانی با )در صورت  شودمیسوئد تعیین  در فروش کاالها مربوط به قراردادی و قانون

تعیین پرداخت  برای ایعادالنه مبلغکه در صورت عدم توافق طرفین در مورد قیمت،  موضوع(

الزم  ،برخی از قراردادها مانند توافق نامه معامالت امالک و مستغالت برای معتبر بودن .شودمی

 د.شو درجاست که قیمت در قرارداد 

، شودنمیقرارداد پذیرفته اجرای قیمت معموالً در طول مدت  شاخص نماییتعدیل، بازنگری و 

 .شده باشد درجمگر اینکه در خود قرارداد 

به روز از تاریخ فاکتور انجام شود، مگر اینکه  30در قراردادهای تجاری، پرداخت باید حداکثر 

 .شده باشدتوافق  طرف مقابلبا  نحو دیگری

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                                                                                                                                                                                                  
میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  1

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیه کند و چه بسا این رأی سابقجدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

برخی قوانین  بودن منوط به انطباق بامقررات انحصاری 

 .به عنوان مثال، قوانین کار و قوانین رقابت ،است

عالوه بر این، چنین بندهایی بسته به شرایط ممکن، غیر 

و از این رو ممکن  شدهتلقی  پر مسئولیتو  متعارف

 است نادیده گرفته شوند.

 1شروط انحصاری د مجاز است.انحصاری )از طرف فروش یا خرید( طبق قانون سوئ شروط اعطای

از منظر قانون کار و رقابت مورد عدم رقابت بندهای  

 .گیرندمیتوجه خاص قرار 

و  شدهتلقی  متعارفغیر  کامالً تواندمیچنین بندهایی 

 شوند.از این رو ممکن است نادیده گرفته 

مدت زمان معقول به طور کلی طبق قانون سوئد در طول مدت قرارداد و در عدم رقابت  شروط

 پس از آن مجاز هستند.

 باشد. متعهددر صورت نقض  ،بندها ممکن است شامل مجازاتهای مالی معقول
 2تعهد عدم رقابت

در اتحادیه اروپا برای  ایگسترده قوانینمقررات روم اول 

که باید در مورد  کندمیتعیین  حاکمتعیین قانون 

که شامل بیش تعهدات قراردادی در امور مدنی و تجاری 

 و مد نظر قرار بگیرد. از یک کشور است، اعمال شود

 وبین المللی آزاد هستند  روابط قانون حاکم در طرفین تجاری برای تصمیم گیری در مورد

( 1) 3این طبق اصل مندرج در ماده  .کننداعمال  آن را در کل یا بخشی از قرارداد توانندمی

اما قراردادها یا معاهدات  .آیین نامه روم اول است 593/2008شماره  به مقررات اتحادیه اروپا

 دیگر بسته به موضوع یا نوع قرارداد ممکن است اعمال شوند.

 .شودمیسوئد تعیین  هایدادگاهتوسط  این قانون اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند،

 :موارد زیرموارد استثنائی در مورد آزادی انتخاب وجود دارد، مانند 

 روم اول( 9. )ماده شودمیاعمال  قانون حاکم محلی با وجود انتخاب امری قانون

 (( روم اول3) 3)ماده  .انتخاب کنند صوریقانون حاکم بر کشور دیگری را به طور  توانندنمیطرفین 

 (.روم اول 21عمومی است )ماده  مربوط به نظم هایسیاستبه دلیل  ئاتاین استثنا

 3حاکمقانون 

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 

 

3 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

با این وجود، ممکن . باشد صورت گرفته مگر اینکه توافق دیگری ،شودنمیبه طور خودکار تمدید  معین،مدت  های دارایقرارداد

عملکرد خود ادامه دهند، که براساس آن، ممکن است قرارداد است طرفین پس از اتمام چنین مدت معینی، مطابق با قرارداد، به 

 س د.برای مدت نامعین تمدید شو

شده باشد، تا اطالع ثانوی یا بدون مدت مشخص و بدون اعالم زمان اعالم شده، معموالً این  تنظیماگر قرارداد برای مدت نامعلومی 

 اهد بود.قابل فسخ خوقرارداد با هشدار معقول توسط هر یک از طرفین 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  
  

 3اعالمیه قبلی فسخ است. الزامیدر صورتی که در قرارداد پیش بینی نشده باشد  تنظیم شده، نامحدود ی که به صورتمعقول قبلی برای قرارداد اعالمیه

 

 قابل فسخ است. در نظر گرفته شده آنها با شرایطی که برایقراردادها مطابق 

، یا در غیر این صورتنقض را بدهد،  جبران یا این امکان را برای اصالح ،نقض کننده متخلف و یک طرف باید به طور کلی به طرف

 .امکان پذیر نباشد و متعارف به صورت منطقی اقدام، مگر اینکه این اصالح نمایدرا قبل از فسخ قرارداد  نقض مورد نظر

 .باشد، طرف غیر متعهد به طور کلی حق دارد فوراً قرارداد را فسخ کند اساسینقض  یک اگر این

 4فسخ با دلیل

 

  

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

اگر یک طرف در طی یک قرارداد بدون حسن نیت رفتار کند، 

)بر اساس مقررات  ممکن است مسئول جبران خسارت وارده باشد.

 مربوط به مسئولیت مدنی(

باشند. در قبل از انعقاد قرارداد معموالً طرفین موظف به رعایت حسن نیت نمی

طبق قانون سوئد در مورد احتمال خطر و ریسک شرایط خود  هاآنعوض، 

 کنند.مذاکره می

عمل پس از انعقاد قرارداد، طرفین قرارداد باید در این زمینه با حسن نیت 

 نمایند.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

باشد، واگذاری یک قرارداد به طور کلی مستلزم رضایت هر دو طرف قرارداد می

مگر اینکه به نحو دیگری توافق نمایند. یک طرف ممکن است مخالفتی با 

تغییر و انتقال مجری نداشته باشد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگری مقرر 

 شده باشد.

اری کار یا تغییر واگذ

 مجری

قانون قرارداد سوئد امکان تعدیل قرارداد را در شرایطی که برای 

یک طرف، شرایط بیش از حد  معمول سخت شده باشد را فراهم 

 آورد.می

از آنجا که طرفین ممکن است در مذاکرات قراردادی به توافق 

تدابیر دیگری را نیز در قرارداد لحاظ  شودمینرسند. توصیه 

نمایند. از جمله امکان وجود تحویل یک محصول یا خدمات مشابه 

طرفین برای تصمیم گیری در مورد شرایط مربوط به مذاکره مجدد به منظور 

 تغییر شرایط پیش بینی نشده در قرارداد آزاد هستند.

ت قرارداد، اگر شرایط اجرا در زمان عقد قرارداد غیرقابل پیش در زمان سکو

مجددأ درخواست مذاکره  تواندمییک طرف  "بیش از حد دشوار"بینی باشد

کند. در عین حال، باید به اجرای قرارداد ادامه دهد. در صورت امتناع یا عدم 

موفقیت در مذاکرات، به درخواست یک طرف، قرارداد ممکن است توسط 

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 دگاه تجدید یا فسخ شود.دا و فسخ قرارداد یا جبران خسارت وارده.

قطعی مقررات فورس ماژور در قرارداد  احتماالً در صورتیکه به طور

خود از آن  اصول حقوقی کلی درقانون سوئد وجود نداشته باشد، 

 صحبت کرده است.

وقایع و شرایط فورس ماژور را به وضوح تعریف  شودمیتوصیه 

 کنید، و همچنین مشخص کردن شرایطی که کیفیت فورس ماژور

نماید، خصوصأ جزئیات اجرای آن را را بین طرفین تعیین می

مشخص کنید، از جمله در مورد فسخ احتمالی قرارداد یا مذاکره 

 مجدد آن تعیین تکلیف نمایید.

 یداد فورس ماژور معموالً الزم است.اطالع رسانی قبلی از رو

این امکان  شرط فورس ماژور بر اساس قوانین کشور سوئد معتبر خواهد بود.

برای طرفین وجود دارد که نسبت به تعیین شرایط خاص و تعیین شمول آن 

 نیز توافق نمایند.

فورس ماژور به شرایط غیر طبیعی و غیرقابل پیش بینی یا رویدادهایی که 

کنترل طرفین بوده که حتی با استفاده از مراقبت و تمهیدات مناسب  خارج از

شود. طرفی که معذور بوده حق دارد نتوانند از آن جلوگیری نماید گفته می

 اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد.

که در این وضعیت، طرفی که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نیست 

 لیتی از بابت جبران خسارت نیز بعهده نخواهد داشت.مسئو

 فورس ماژور فقط در صورت عدم امکان اجرای قرارداد، معنی پیدا خواهد نمود.

 فورس ماژور

فروش و خرید وسایل  خصوصقانون فروش کاالها در سوئد در 

معامالت مصرف  خصوصالبته در . قابل اجرا است منافعیا  منقول

 .شودمیکننده، قانون فروش مصرف کننده سوئد اعمال 
 

در صورتیکه توافقی بر خالف قانون فروش کاال در سوئد صورت گرفته باشد 

)اگر مجری باشد(، فروشنده مسئولیت این کاال را در خصوص هدف مورد نظر 

 و اینکه کاال دارای خصوصیات عادی است عهده دار خواهد بود.

 .اعتماد نکند در خصوص کاالگرفته  صورتبه بررسی  تواندمیخریدار 

امکان پذیر است؛ با این حال، در  "به همان نحوی که است"فروش کاال 

صورتیکه خرید کاال با سوء نیت فروشنده همراه بوده باشد هنوز هم ممکن 

است ادعا از سوی خریدار مطرح شود، حتی اگر فروشنده صراحتأ کیفیت یا 

 کارایی آنرا تضمین کرده باشد، یا اگر نقص مربوط به کاال، اساسی باشد.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

بودن  و غیر متعارف در صورت غیر منطقی تواندمیقانون قرارداد سوئد 

به آن پرداخته شد  "هارد شیپ"شروط قرارداد همانطور که در قسمت 

 اعمال گردد.

محدود نمودن شروط مربوط به مسئولیت طبق قانون سوئد بطور کلی 

 مجاز است.

از مسئولیت ممکن است  ایگسترده هایمحدودیتبا این حال، 

 بدالیل عدم رعایت منطق غیرقابل اجرا باشد:

دود نمودن مسئولیت هنگامی که یک طرف عمدأ یا به مح .1

از موارد اعالن بطالن  تواندمیصورت فاحش غفلت نموده باشد، 

 محسوب شود.

در برخی شرایط خاص مانند آسیب شخصی، شروط محدودیت  .2

 باشد.معتبر نمی

 محدوده مسئولیت

در امور بازرگانی بین المللی، طرفین قرارداد معموالً حق دارند هر  

 دادگاهی را برای حل اختالفات احتمالی انتخاب کنند.

داوری انعطاف پذیرتر خواهد بود، زیرا حق انتخاب داوران، زبان، و مقر آن 

 توسط طرفین وجود دارد.

رد گرانتر از در برخی موا تواندمیسریعتر باشد اما  تواندمیهمچنین 

دادگاه نیز باشد. در داوری امکان محرمانه بودن رسیدگی فراهم و میسر 

 است.

طرفین در انتخاب مرجع رسیدگی بین دادگاه یا داوری مختار 

با توجه به صالحیت،  هستند، مگر در موارد خاصی که موضوعات آن

. )در آیین نامه شماره شودمیتشخیص و اجرای شرایط خاصی اعمال 

 اتحادیه اروپا( 1215/2012

اگر هیچگونه مفادی در قرارداد مبنی بر تعیین مرجع داوری وجود 

 شود.صالح رسیدگی می هایدادگاهنداشته باشد، اختالفات در 

اما طرفین ممکن است اختالفات خود را به جای دادگاه، از طریق 

 داوری حل و فصل نمایند.

 دادگاه صالح
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 سوئیس

 جنوب ، ازلیختن اشتاین و اتریش با شرق ، ازآلمان با شمال که از اروپای غربی کشوری است در کنفدراسیون سوئیس نام رسمی، سوئیس

 .همسایه است فرانسه با غرب و از ایتالیا با

است.  )EFTA (نیست ولی عضو انجمن تجارت آزاد اروپا اتحادیه اروپا سوئیس عضوسوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. 

گردید. به موجب این قرارداد، داد و ستد بین کشورهای عضو  EFTA میالدی سوئیس با اتحادیه اروپا قرارداد بست و عضو ۱۹۹۹در سال 

های بیمه نیز سهم شود. شرکتهای این کشور محسوب میترین بخشتر گشت. بانکداری در سوئیس یکی از مهماتحادیه با سوئیس آسان

همچنین جزو شهرهای گردشگرپذیرند.  زوریخ و ژنو. است صنعت توریسم زیادی در اقتصاد سوئیس دارند. دیگر بخش مهم اقتصادی

آالت یکی از کنند. صنعت ماشینبه این کشور سفر می برفی هایهای این کشور میزبان گردشگرانی هستند که برای ورزشکوهستان

رگران کشور به این بخش اختصاص دارد. سوئیس درصد کل کا ۴۴درصد صادرات و  ۴۵که طوریهای سوئیس است؛ بهترین بخشبزرگ

ها و افراد های لوکس ساخت این کشور در دست بسیاری از سلبریتیدرصد از مجموع تولید جهانی ساعت را دارا است. ساعت ۵۰تقرییا 

 .ودشمیلیون قطعه شکالت معروف تابلرون در شهر برن سوئیس تهیه وتولید می ۷درخشد. هر سال ثروتمند جهان می

 .شناسندهایش میسازی و کوهستانسوئیس را با شکالت، پنیر، سیستم بانکداری، ساعت
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در جایی که طرفین در مورد همه شرایط اساسی توافق 

، فرض بر این است که قرارداد مورد نظر الزام آور اندکرده

 آتی. یثانویهاست بدون توجه به شروط 

طبق قانون سوئیس انعقاد قرارداد مستلزم بیان متقابل قصد هر دو طرف قرارداد 

 انعقاد قرارداد است.

قراردادی که طبق قانون الزم است کتبی باشد باید توسط 

همه افراد امضا شده و مشخص کند به چه کسی تعهدات را 

 .کندمیتحمیل 

به صورت دستی در قرارداد  طرفین قرارداد باید امضاها را

 درج نمایند.

مدارک،  برای بهره مندی از ادله اثباتی و شودمیتوصیه 

 تنظیم نمایید.قرارداد را به صورت کتبی 

با فرم خاصی نیست، مگر اینکه شکل خاصی  اعتبار قرارداد منوط به انطباق آن

 توسط قانون تعیین شده باشد.

در صورت عدم ارائه خالف تأثیر الزامات رسمی مقرر در قانون، قرارداد تنها در 

در مواردی که قانون مستلزم  .خواهند بودمعتبر  یصورت برآورده شدن چنین الزامات

انعقاد قرارداد به صورت کتبی باشد، آن ماده در مورد هر گونه اصالح در قرارداد نیز 

 .شودمیاعمال 

 توافق غیر کتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون همین جهت بهروند، به شمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Switzerland (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 
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در صورت نقض تعهدات قبل از انعقاد قرارداد، مسئولیت 

ناشی از آن ممکن است اعمال شود. )تخلف ناشی از نقض 

ن است طرفی که با سوء نیت رفتار قرارداد( بنابراین، ممک

 کرده مسئول جبران خسارت باشد.

هر شخص باید در اعمال حقوقی و در انجام تعهدات با حسن نیت عمل کند )ماده 

قانون مدنی سوئیس( بنابراین، قراردادها باید در کمال حسن نیت مورد  1بند  2

 مذاکره، و انعقاد قرار گرفته و به مرحله اجرا در بیایند.

هر طرف وظیفه دارد در مرحله پیش از انعقاد قرارداد هر گونه موضوع یا اطالعاتی 

که مربوط به رضایت طرف مقابل باشد و برای او مهم بوده و به آن دلیل وارد 

 قرارداد شده را افشا کند.

 طرفین موظف به مذاکره واقعی و صادقانه هستند.

. باشندمیدات با رعایت محرمانگی همچنین موظف به راستگویی و اجرای تعه هاآن

برنامه ریزی شده توسط طرف مقابل نیز باید  هایگذاریدر هر حالت، دانش سرمایه 

 در نظر گرفته شود.

تعهدات پیش 

 1قراردادی

در قانون سوئیس امضای نسخ متعدد قرارداد به صورت جداگانه دیده نشده است.  

قرارداد باید توسط نمایندگان مجاز همه بنابراین در اصل، حداقل یک نسخه از 

 طرفین قرارداد امضا شده باشد.

با این حال، طرفین ممکن است در متن قرارداد با موضوع امضای نسخ متعدد 

 قرارداد به توافق برسند.

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

نسبت به  بایستمیاگر بیش از یک زبان استفاده شود، 

 اقدام نمود. ادتعیین زبان غالب در قرارد

یک اصطالح ممکن است به معنای یک چیز در یک حوزه 

کلی، زبان یک قرارداد ممکن است آزادانه بین طرفین آن تعیین شود، به جز به طور 

زبان انتخابی باید توسط همه طرفین قرارداد قابل  برخی موارد خاص. با این حال

درک و فهم باشد؛ در غیر اینصورت، طرفی که دانش کافی از زبان قرارداد ندارد، 

 3زبان قرارداد

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 قضایی و دارای معنای متفاوتی در حوزه قضایی دیگر باشد.

اصطالحات مهم را تعریف کنید، به  شودمیبنابراین، توصیه 

ماده قانونی قابل اجرا مراجعه کنید یا این اصطالح را به زبان 

 اصلی خود بیان کنید.

 فاقد اعتبار است. اینطور به نظر خواهد رسید که قرارداد تنظیمی

ترجمه به زبان رسمی مربوطه )مانند آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و یا به زبان رومانی( 

در مراجع اداری )به عنوان مثال، ثبت زمین و ثبت نام  هانامهپیش نیاز ثبت توافق 

کارآمد قراردادها به  هایقسمتسوئیس معموالً به ترجمه  هایدادگاهتجاری( است. 

 سمی آن نیاز دارند.زبان ر

نیمه مستقل در  هایایالت) ، کانتون هارسمی متنوع هایزبان صورت وجوددر 

 .کنندمی تعییناستفاده از زبان را  سوئیس(
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

طرفین آنها را شوند که در صورتی شروط قراردادی، بخشی از قرارداد می

که هر یک از  شودمیتوصیه  پذیرفته و برای آنها قابل دسترسی باشد.

 را امضا کنند. شروط و بندهای قراردادطرفین برای تأیید درخواست خود، 

هردو ، شروط و بندهای خریدار و فروشندهدر صورت بروز تضاد بین 

و در  .ی()اختالف جزئاز درجه اعتبار خارج خواهند شد  بندهاشروط و 

تا زمانی که طرفین در  قاعدهاین  .شودمیعوض قانون سوئیس اعمال 

، اعمال دارندمورد عناصر اساسی قرارداد مانند قیمت و موضوع توافق 

 .شودمی

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

ی که براساس اشتباه اساسی، قراردادی را تنظیم کند، ملزم و متعهد طرف

بر خالف حسن  به رفتار تواندمیبا این حال، شخص  نیست. به آن قرارداد

نموده باشد و طرف مقابل خطا ی که طرفاگر  به ویژه،ند. نک استنادنیت 

 مکلفقرارداد  اجرای به آن قرارداد را پذیرفته باشد، آن طرف نسبت

در حدود قانون ولی  به طور کلی، محتوای یک قرارداد ممکن است آزادانه

قرارداد غیرممکن، غیرقانونی یا شروط ابراین اگر شود. بن تنظیمسوئیس 

، این حال با باشد، قرارداد باطل است. خالف نظم عمومی و اخالق حسنه

قرارداد مربوط باشد، این  شروطدر صورتی که نقص فقط به برخی از 

 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

مسئولیت هرگونه ضرر و  مرتکب خطا شده است، طرفی کهخواهد بود. 

 تقصیره توافق نامه را در جایی که خطا ب شدنزیان ناشی از بی اعتبار 

مگر اینکه طرف  شده باشد بر عهده خواهد داشت.نسبت داده  شخص خود

 مطلع باشد. اساسأ از این اقدام بایستمیآگاه بوده یا  از آن مقابل

در  ذف طرف مقابلحبا دلیل اعمال کالهبرداری یا  در اثر که شخصی

، حتی اگر نیستچنین قراردادی  اجرای ، مقید بهی وارد شده باشدقرارداد

 نباشد.اساسی  چندان خطاآن 

 یا شخص ثالث طرف مقابل سویاز  و اضطرار )اکراه( اگر طرفی تحت فشار

به آن قرارداد و متعهد  مکلف، اقدام نمایندقرارداد  نسبت به تنظیم

 نخواهند بود.

نسبت به تنظیم و قبول  اکراهخطا، کالهبرداری یا در اثر  طرفیک اگر 

و در طی یکسال از تاریخ تنظیم، به  ،تعهدات قراردادی اقدام نموده باشد

و یا  طرف مقابل اعالم نکرده باشد که قصد توقف در ادامه قرارداد را دارد

ه ک رسدمیبه نظر چنین باشد، نبه دنبال بازپرداخت عملکرد انجام شده 

دوره مورد قبولی او واقع شده و آن را تأیید نموده است. این این قرارداد 

روز پایان یافتن  ازیا  ،یکساله از روزی که خطا یا کالهبرداری کشف شده

 آغاز شود. تواندنیز می فشار روانی

، مگر اینکه بوده و مبطل قرارداد اصلی نخواهد بودبه تنهایی باطل  شروط

شروط مفهوم خودش را نداشته و اصأل بر اساس و پایه قرارداد بدون آن 

 آن شرط تنظیم شده باشد.

عوض معامله به ضرر عالوه بر این، در صورتی که اختالف بین عملکرد و 

یکی از  یدر نتیجه بی تجربگی یا بی فکر باشد و یکی از طرفین قرارداد

 طرفسخت برای او شود، شرایط آن از  سوء استفادهطرفین، موجب 

 پایبند نبودهظرف یک سال اعالم کند که به قرارداد  تواندمیآسیب دیده 

 .باشدمیخود نیز  عملکرد قبلی برگشتو خواهان 

قانون قراردادی سوئیس برای آنکه معتبر باشد نیاز به هیچ عوضی در  

 قرارداد ندارد، حتی اگر نسبت به عوضین آن توافقی صورت نگرفته باشد.
 1عوضین

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

و  هزینه بابت عوضین صورت گرفته یا خیر،پرداخت  اینکهبا این وجود، 

وضعیت و شده، برای  قرار داده توافقخصوص مورد در آن  عوضیچه نوع 

پول  عوض قراردادقرارداد مربوطه اهمیت دارد. در صورتی که  شرایط

رد و  اموالیاگر شرایط مربوط به عقد بیع بر آن بار خواهد شد. و باشد، 

به  مالیاگر  معاوضه از آن یاد خواهد شد. ول شود، به عنوان قرارداد بد

شخص دیگری منتقل شود، قرارداد واجد شرایط  صورت غیر معوض به

 هبه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

در مواردی که طرف نماینده صریحاً صالحیت اعطا شده را اعالم کرده 

ابطال کامل یا جزئی این اختیار علیه شخص ثالثی  بهباشد، ممکن است 

نکند، مگر اینکه به همین ترتیب  استناد، نمودهکه با حسن نیت اقدام 

 .باشد شدهعالم ا یچنین ابطال

وجود  هانمایندگی(، انواع مختلفی از COسوئیس ) تعهداتبراساس قانون 

 دارد، مانند:

یا در ارتباط با قرارداد  و حقوق و تعهدات ناشی ازی: نمایندگی قرارداد

منعقده توسط یک نماینده به نام شخص دیگری که به شخص نماینده 

مجاز به امضای قرارداد  ،، مشروط بر اینکه نمایندهگیردمی)اصلی( تعلق 

اگر شخصی از طرف شخص ثالث بدون مجوز انجام این کار د. مربوطه باش

، مگر گیردنمیتعلق  ردیگوارد قرارداد شود، حقوق و تعهدات به طرف 

 نماید. تنفیذاینکه این قرارداد را 

که  چنین تداعی کندخود و رفتار اگر شخص با سلوک ظاهر اختیار تام: 

ایجاد  رفتارشخص نسبت به  آنیا اگر  ،اختیار به نماینده واگذار شده باشد

رفتاری در به چنین  تواندمیباشد، شخص ثالث  نداشتهشده اعتراض 

 نماینده اعتماد کند. مقابل طرف

 1نمایندگی

                                                           
12 Representation 
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اگر شخصی بدون مجوز از طرف شخص دیگری  نمایندگی بدون مجوز:

 تجارت انجام دهد، آن شخص موظف است این کار را مطابق با منافع

 .انجام دهد از پیش تعیین شده وی قصد بر اساس و قرارداد اصلی طرف

تنظیم قیمت را  هایمکانیسمممکن است  و فروش یک قرارداد خرید

توافق نشده  ی. اگر در قرارداد خرید هیچ شرط پرداختکرده باشد مشخص

آن  بر اساس ، قیمتدر بیایدبه مالکیت خریدار  کاالباشد، به محض اینکه 

 شود.محاسبه میزمان 

به  ٪5مالی، باید  تعهددر پرداخت  در صورت قصور و کوتاهییک بدهکار 

 پرداخت کند، به طرف مقابل تعهداتقصور در  بعنوان ،سال ازای هر

در قرارداد پیش بینی  تریپاییننرخ  اگرحتی  )اشاره به نرخ بهره دارد(

درصد را پیش بینی  5در مواردی که قرارداد نرخ بهره باالتر از  .شده باشد

چنین  بانکی، نرخ اعالمتوافق  بر اساسمستقیم یا  به طور خواهکرده باشد، 

که  وضعیتیدر معامالت تجاری، در خواهد شد. االتری اعمال نرخ بهره ب

درصد باشد،  5عادی بانک در محل پرداخت باالتر از  کاهش بهاینرخ 

 د.محاسبه شو نیز با نرخ باالتر مربوطهممکن است سود 

توسط طرفین  تواندمی شودمیقیمت خریدی که طبق قرارداد پرداخت 

، اما حداقل مشخص نشده باشد تواندمی، شود. قیمت تعیینقرارداد آزادانه 

اگر در قرارداد هیچ قیمتی ذکر نشده باشد، فرض . باید قابل تعیین باشد

به چه میزان است و آن محل  در آن بازار روز قیمت میانگین که شودمی

در جایی که قیمت براساس وزن کاال باشد، وزن بسته شود. اعمال می

 .شودمیکسر  از اصل مبلغ وزن ظروف( بندی )وزن خالص بدون احتساب

ارز خارجی تعیین  به یاپول رایج سوئیس به صورت  تواندمیقیمت خرید 

 شود.

قیمت: تعیین، 1

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

  

 

 

طبق قانون کشور سوئیس با رعایت قوانین آنتی تراست  مقررات انحصاری،

مصداق نقض مقررات و شوند تا  تنظیمباید با احتیاط  لی، وباشدمیمجاز 

 قوانین نباشد.

 2شروط انحصاری

با در نظر گرفتن کلیه شرایط موجود، با  توانندمیسوئیس  هایدادگاه عدم رقابت، در طول اجرای  مربوط به تعهد طبق قانون سوئیس بندهای  1تعهد عدم رقابت

                                                           
13 Price: determination, revision, indexing and payment terms 

14 Exclusivity provisions 
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 بیش از حد هایممنوعیترا در مورد  هاییمحدودیتتوجه به اختیار خود، 

 عوضیبه ویژه به هر گونه  هاآنرقابت اعمال کنند.  پیرامون تعهدات عدم

 نمود.، توجه خواهند دهکه توسط طرف مقابل پرداخت ش

با این حال، چنین باشد. میمجاز  آن نیزپس از فسخ  حتی قرارداد و

ممنوعیت  .محدود شوند شمول قراردادو  مکانباید در زمان،  شروطی

رقابت نباید بیش از سه سال باشد. بیش از سه سال فقط در شرایط خاص 

 مجاز است.

جریمه مالی  ،در صورت نقض توانندمیرقابت  عدمعالوه بر این، بندهای 

جبران  ،رقابت تعهد عدمدر صورت وجود بند  .به دنبال داشته باشندرا 

بند  418d)پس از ماده الزامی است.  نماینده قراردادیخسارت مالی برای 

 .سوئیس( COشرکت  2

باید کتبی باشد و حداقل  استخدامیبندهای عدم رقابت در قراردادهای 

 .معتبر باشد بتواند تا بوده داراامضای کارمند را 

 وجود دارد: ، در قراردادهای بین المللیای پیرامون موارد ذیلویژه مقررات

 فروش اموال منقول

 حقیقی، مربوط به مال یا ملکاموال 

 مصرف کننده مربوط به حقوق قرارداد

 استخدامیقراردادهای 

 قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت معنوی

حاکم بین المللی همچنین ممکن است قانون  هایکنوانسیونمعاهدات یا 

 .کنند و تعیین را در یک زمینه بین المللی تعریف

 حاکم در سوئیس اقامت دارند طبق قانون طرفین آن که قراردادهایی

یعنی اگر حداقل )در قراردادهای بین المللی خواهد شد. سوئیس تنظیم 

طرفین در انتخاب قانون حاکم  (یک طرف در خارج از کشور مستقر باشد

 .آزاد هستند

 باید از شرایط قرارداد یا شرایطی کامالً آشکار یا واضح حاکم انتخاب قانون

در قراردادهای بین  حاکم باشد. در صورت عدم انتخاب قانون تعیین شده

حقوق بین الملل  موضوع یس درئقانون سو 117ماده طبق المللی، 

 و دیگر قوانین مرتبط عمل خواهد شد.( CPILخصوصی )

 2قانون حاکم

                                                                                                                                                                                                                                  
15 Non-competition obligation 

16 Governing law (implied content and public order) 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 در قالبهای ذیل باشد: تواندمیقرارداد  انعقاد
این قرارداد باید تا زمان انقضاء  در این صورت-معینمدت  .1

 شود. اجرا مشخص شده مدت

 توانندمیهر یک از طرفین  در اینصورت-نامعینمدت  .2
 مربوطه فسخ کنند. مندرج در قراردادقرارداد را مطابق با مفاد 

اگر قراردادی با مدت مشخص بطور ضمنی ادامه یابد، مدت آن 
 شود.تلقی مینامعلوم 

مدت قر ارداد و تجدید 
 2ضمنی مدت قرارداد

فسخ قرارداد مانند  و شرایط آزادانه در مورد مفاد توانندمیبه طور کلی، طرفین  
اخطار یا  مگر اینکه حداقل مدت توافق نمایند. اخطار و تاریخ خاتمه و زمان دوره

، که در این تعیین شده باشد الزامی به صورت تاریخ خاتمه توسط مقررات قانونی
خالف قوانین آمره عمل کرده و نسبت به آن به صورت  توانندنمیصورت طرفین 

فسخ  ی مبنی بر حقاگر یک قرارداد حاوی هیچگونه مفاد آزادانه به توافق برسند.
اعمال  زمان شروع تا پایاناز  در آن، اعالمیه و تاریخ فسخ مقرر هایدورهنباشد، 

 .شودمی
انواع قراردادها از قبیل قراردادهای  فسخدر مورد  الزام آورمقررات قانونی 

 .شودمی، قراردادهای اجاره نامه و قراردادهای نمایندگی اعمال استخدامی

بدون اطالع قبلی خاتمه  معین،مدت  قراردادی بایک رابطه 
ممکن است توسط  نامعینمدت  با قراردادیرابطه . یابدمی

با در نظر گرفتن فسخ  قبلی مبنی بر هریک از طرفین با اخطار
 .قرارداد مربوطه خاتمه یابدشروط 

 3اعالمیه قبلی فسخ

 
در  ،در هر زمان أقرارداد را فور توانندمیهر یک از طرفین 

فسخ را  به طور قانونی شرایط احرازصورتی که قرارداد مربوطه 
 .کنندفسخ  و متعارف منطقییل دال اب نموده باشد،فراهم 

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 قراردادها باید با حسن نیت مذاکره، تنظیم و به مرحله اجرا

در بیایند. در صورت نقض این تعهد، یک طرف ممکن است 

 در قبال خسارات مسئول باشد.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

واگذاری و انتقال قرارداد نیاز به توافق بین اختصاص دهنده و 

 گیرنده آن، و تأیید

 طرف مقابل قرارداد دارد.

قرارداد  ، مگر اینکه درگذاردنمیتغییر مجری بر قرارداد تأثیر 

 به نحو دیگری مقرر شده باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

است ولی محدود به این شامل موارد زیر  کندمیرا ایجاد  تعدیلمقررات قانونی که امکان 

 :باشدنمیموارد 

: در مورد عقد قرارداد اجاره، اگر شرایطی وجود CO 1از پاراگراف  266gطبق ماده   .1

قرارداد  توانندمیداشته باشد که اجرای قرارداد را غیر قابل پیش بینی نماید، هر دو طرف 

 قانونی فسخ کنند. هایدورهرا طی 

در مورد قرارداد کار: اگر عملکرد کارفرما غیر قانونی بوده باشد و  337a COماده   .2

بدون اخطار قبلی، قرارداد را  توانندمیگران را تأمین کند، کارگران نتواند مطالبات کار

توسط طرفین  بایستمیابتدا مبنا بر اینست که قراردادها 

 تکمیل گردد. با این حال:

شرایطی را که تحت آن  توانندمیطرفین آزادانه   .1

نسبت به مذاکره مجدد، یا اصالح شروط قرارداد  توانندمی

 اقدام کنند را تعیین نمایند.

طرفین همچنین ممکن است درباره بندهای شاخص   .2

 گذاری و مذاکره مجدد در زمان امضاء قرارداد توافق نمایند.

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 فسخ نمایند.

اجازه عقد قرارداد  تواندمی: در مورد قرارداد کار: قاضی CO 2از پاراگرفا  373ماده   .3

را صادر کند یا قیمت را باال ببرد اگر شرایط به صورت چشم گیری غیر قابل پیش بینی 

 یا پیچیده شدن بیش از حد نتیجه قرارداد شود. خیرتأبوده باشد که موجب 

 تحقق یابد: بایستمیشرایط زیر برای تعدیل قرارداد توسط دادگاه 

 تغییر شرایط پس از امضاء قرارداد  .1

اختالل جدی در برقراری تعادل )یعنی رویدادهایی که اساسًا تعادل یک قرارداد را   .2

 (دهدمیطرفین تغییر  با توجه به فشار بیش از حد بر روی یکی از

 عدم قابلیت پیش بینی و جلوگیری از شرایط سخت  .3

وجود  کندمیهیچگونه رفتار متناقضی از طرف کسی که چنین شرایطی را ادعا   .4

 نداشته باشد.

به عنوان مثال، قاضی بازبینی قرارداد را در خصوص توافق مربوط به اخذ وام، در جائیکه 

ه توجیه موجهی برای تغییر یا اصالح قرارداد ندارد رد روال شرایط اقتصادی وام گیرند

 خواهد کرد.

ای وجود دارد که امکان مقررات و قوانین موضوعه  .3

 سازد.تنظیم توافق قراردادی را ممکن می

گر شرایطی در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی ا  .4

و غیر قابل اجتناب باشد و سپس اجرای آن قرارداد را برای 

 clausula rebus sic) "بیش از اندازه دشوار"یک طرف 

stantibus نماید، آن طرف ممکن است درخواست مذاکره )

 مجدد کند. در این موعد، طرف باید به اجرای قرارداد ادامه

دهد. در مورد عدم موفقیت در مذاکره یا اجتناب طرف مقابل 

از قاضی بخواهند که آن را  توانندمیدر این خصوص، طرفین 

 بررسی نماید.

بنابراین اگر طرفین هنوز هم مخالفت نموده و به توافق 

بنا به درخواست یکی از  نرسند، قاضی سوئیس ممکن است

 اتمه دهد.تمدید یا به آن خ طرفین، قرارداد را

 

طبق قانون سوئیس هیچ قاعده مفصلی در مورد فورس ماژور 

که شرایط مربوط  شودمیوجود ندارد. بنابراین، بسیار توصیه 

 به فورس ماژور را به دقت در قرارداد پیش بینی نمایید.

است که فراتر از کنترل  ایواقعهیک رویداد فورس ماژور 

آن را در هنگام  تواننمیمعقول شخص آسیب دیده باشد، و 

تنظیم قرارداد پیش بینی کرد و با تالش و کوشش نیز 

 از آن جلوگیری بعمل آورد. تواننمی

اجرای قرارداد غیرممکن شود،  شودمیچنین رویدادی باعث 

 فورس ماژور
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ماژور را نیز زیرا قرارداد باید لیستی از وقایع مربوط به فورس 

فراهم کند. به عنوان مثال بالیای طبیعی، اعتصاب، تحریم؛ 

همچنین باید عواقب و پیامد مربوط به آن نیز دیده شود 

اینکه تأثیر آن بر تعویق تعهدات شخص و یا جبران خسارت 

 بابت این تأخیرات پرداخت شود. بایستمیای که یا جریمه

در مورد عیوب نهفته و وارانتی وجود دارد،  ایویژهمقررات  

در مورد شرکت سوئیسی.  3و  2، پاراگراف 201مانند ماده 

طبق این ماده، خریدار باید وضعیت کاالی خریداری شده را 

 در دوره عادی و عرفی در امر تجارت مورد بازرسی قرار دهد.

اگر خریدار عیوبی که فروشنده مسئول نواقص آن بوده را 

 پاسخگو باشد. تأخیربایست بدون کند، فروشنده میکشف 

در صورت عدم انجام این اقدامات توسط خریدار، کاالی 

. مگر در مورد شودمیخریداری شده پذیرفته شده تلقی 

عیوب نهفته که نتوان با بازرسی عرفی متوجه چنین نواقص 

ای شد. که در صورت کشف آن نیز، پس از تشخیص، نهفته

اید به فروشنده اطالع داده شود. در غیر این صورت بالفاصله ب

حتی در مورد چنین مواردی نیز، عیوب پذیرفته شده تلقی 

خواهد شد. )منظور این است که عالرغم وجود عیوب موجود، 

 خریدار کاال را با این شرایط پذیرفته و با آن مشکلی ندارد(.

وارانتی عیوب نهفته )بین 

طرفین حقوقی قرارداد، 

 با مصرف کنندگان(نه 

  

  



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /276

 

 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

به طور کلی، هر طرفی که هر گونه تقصیر و خطایی متوجه عمل او بوده، 

خواه خسارتهای مستقیم خواه خسارتهای غیرمستقیم باشد، همان طرف 

طرف به طور پیش یک در صورتی که مسئول جبران خسارت خواهد بود. 

فرض قصد دستیابی به مزایا یا منافع حاصل از قرارداد مربوطه را نداشته 

 قضاوت الیمت بیشتری موردبا م هاییمسئولیتباشد، ممکن است چنین 

 .دشو واقع

 طبق قانون سوئیس تعیین محدوده مسئولیت مجاز است. با این حال، هر

 غیرقانونی یا تقصیر مسئولیت در مورد نیت به منظور حذف اینامهتوافق 

 هایمسئولیتفاحش باطل است. طبق تشخیص دادگاه، محرومیت از 

جزئی قبل از انعقاد قرارداد ممکن است طبق موارد ذیل باطل شده فرض 

 شود:

در صورتیکه یکی از طرفین عدم مسئولیت طرف دیگر در انجام  .1

همان زمان حذف مسئولیت بر  تعهدات و خدمات را بپذیرد، این موضوع در

 عهده همان طرف بوده است.

اگر این مسئولیت در ارتباط با فعالیتهای تجاری تحت مجوز رسمی   .2

 .باشد

کاال یا  هایمسئولیتمحرومیت یا محدود نمودن مسئولیت اگر در رابطه با 

 محصول باشد مجاز نیست.

 

 

 محدوده مسئولیت
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شرایطی که برای شناسایی آرای خارجی الزم است به رسمیت شناخته  

 سوئیس بوده و شامل موارد زیر است: CPILشود به طور کلی مطابق با 

رأی توسط یک مقام معتبر صالحدیت دار خارجی تهیه شده   .1

 باشد.

رأی صادره، رأیی قطعی باشد )یعنی از نظر قانونی الزام آور   .2

 باشد(.

هیچ دلیلی برای امتناع از اجرای آن وجود نداشته باشد. به عنوان   .3

تصمیم مشابهی  قبالًمثال، مخالف نظم عمومی نباشد یا در صورتی که 

از طرف دادگاه صادر شده است با موضوع مربوطه همخوانی داشته باشد 

(res iudicata.) 

حتمالی خود طرفین به طور کلی آزاد هستند که تصمیم بگیرند اختالفات ا

را از طریق داوری یا از طریق محاکم قضایی حل و فصل نمایند. در 

اختالفات بازرگانی بین المللی، طرفین معموالً حق انتخاب مکان و مقر 

 باشند.را دارا می صالحیت قضایی

شناسایی و اجرای آرای خارجی مطابق دستورالعمل پیمان یا 

 .شودمیم های بین المللی مربوطه انجاکنوانسیون

نسبت به شناسایی و اجرای آرای  1به عنوان مثال، کنوانسیون لوگانو 

قضایی در امور مدنی و تجاری است و کنوانسیون نیویورک در خصوص 

 شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.

در صورت عدم وجود پیمان دوطرفه بین کشورها یا کنوانسیون، اجرا تحت 

و رویه قانونی  2CPIL در کشور سوئیس قواعد حقوق بین الملل خصوصی

 شود.انجام می 3CPCمدنی 

 دادگاه صالح

 

  

                                                           
1 Lugano Convention 

2 Swiss Code on Private International law 

3 Civil Procedure Code 
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 هلند

 آلمان شود. هلند از شرق بانیز شامل می آمریکای مرکزی رود که جزایری را درشمار میهلند بخش اصلی و اروپایی پادشاهی هلند به

دومین شهر بزرگ هلند است و از نظر  روتردام جوار است. بندرهم بریتانیا و از غرب نیز از طریق دریا با بلژیک ت و از جنوب بااسهمسایه

ی هاترین لقبکشور گل الله و سرزمین آسیاب بادی از معروف .رودشمار میترین بندر اروپا نیز بههایی که دارد، بزرگمساحت و تعداد اسکله

 .هلند است

ها شود. هلندیهای اقتصاد هلند محسوب میهلند در پرورش و تجارت  گُل مقام اول را در جهان داراست. دامداری و کشاورزی نیز از پایه

یکی از بازارهای اصلی هلند است و  آمریکا ی ایاالت متحده. رغم کوچکی کشورشان سهم بزرگی در تجارت و بانکداری جهانی دارندعلی

 گازی شل را هلند در اختیار دارد و مابقی را -ترین شرکای تجاری آن هستند. بیش از نیمی از سهام شرکت نفتیمهم اتحادیه اروپا کشورهای

 جمله از جهان سراسر در گاز و نفت تجارت و استخراج یینهزممعروف است در  رویال داچ شل این شرکت که بخش هلندی آن به .بریتانیا

سازی و صنایع شیمیایی از دیگر کند. کشتیکند. هلند خود نیز دارای ذخایر گاز طبیعی است و بخش از آن را صادر میفعالیت می ایران

اشاره  آکزونوبل مانند (و )صنایع شیمیایی (صنایع الکترونیک) فیلیپس توان بههای بزرگ هلندی میمادر در هلند هستند. از شرکتصنایع 

 .هلندی بود گیلدر یا فلورن ،یورو کرد. واحد پول هلند پیش از تبدیل به

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%DA%86_%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%DA%86_%D8%B4%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)هلند 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

به عنوان یک نسخه معتبر در  تواندمییک رونوشت از قرارداد امضاء شده 

نظر گرفته شود که در واقع دلیلی براصل قرار دادخواهد بود. با این حال، 

در صورت بروز اختالف، ارائه نسخه  توانندمیهر یک از طرفین یا قاضی 

 اصلی قرارداد را الزام یا درخواست نمایند.

شفاهی معتبر هستند، اما همیشه )از منظر قضایی(  اگرچه قراردادهای

اثبات توافق کالمی آسان نیست. بار اثبات بر عهده طرف مقابل است، به 

 این معنی که طرف مدعی

 توافق شفاهی باید ثابت کند که چنین قراردادی وجود دارد.

 

طبق قانون کشور هلند یک قرارداد برای آنکه الزام آور باشد نیازی 

 به صورت کتبی تنظیم شده باشد. حتماًنیست که 

با این حال، این موضوع دارای استثنائاتی است مانند توافقاتی که مربوط 

 به خرید و فروش اموال غیر منقول است.
 7توافق غیرکتبی

 

 

 

تعهدات پیش از عقد قرارداد سه مرحله دارد و متأثر از منطق و انصاف 

 باشد.می

مذاکره کنند بدون اینکه تعهدی نسبت  توانندمیدر مرحله اول، طرفین 

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 The Netherlands (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

را  کنیدمیراتی که در مورد قرارداد ایجاد در مذاکره، انتظا شودمیتوصیه 

 شفاف نمایید.

خسارات ناشی از خاتمه مذاکره قبل از انعقاد قرارداد به ندرت توسط  عمالً

 گیرد.دادگاه مورد توجه قرار می

به یکدیگر داشته باشند. اگر طرفین به مرحله دوم برسند، خاتمه 

منجر به بروز خسارت به طرف مقابل و در  تواندمیمذاکرات )غیر موجه( 

 نهایت منجربه جبران خسارت وارده توسط یکی از طرفین باشد.

مذاکرات ممکن است نقض اگر طرفین به مرحله سوم برسند، خاتمه 

حسن نیت محسوب شود زیرا وابسته به انتظارات مشروع طرف مقابل در 

 خصوص انعقاد قرارداد مورد انتظار بوده است.

برخی از طرفین )مانند ارائه دهندگان خدمات مالی( وظیفه دارند در 

مرحله قبل از انعقاد قرارداد برای رضایت طرف مقابل و همچنین ورود 

له، تمام مواردی که مورد نیاز بوده یا برای طرف مقابل از اهمیت به معام

 برخوردار است را افشا نمایند. ایویژه

یک قرارداد ممکن است به هر تعداد نسخه و به صورت جداگانه توسط 

طرفین امضاء شود. سپس هر کدام پس از امضاء و تحویل به یکدیگر 

سخه اصلی بحساب بیاید ولی زمانی یک قرارداد کامل به بعنوان ن تواندمی

 که نسخ متعدد امضاء شده در کنار یکدیگر باشند. آیدمیحساب 

دارای فرم مشخصی نبوده و  هانامهبراساس قانون کشور هلند، توافق 

 در نسخ متعدد به امضا برسند. توانندمی

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

استفاده قرار گیرد، زبان غالب باید توسط  اگر بیش از یک زبان مورد

 طرفین مشخص شود. خصوصأ در مورد اجرا و اختالفات احتمالی.

 زبان توافقنامه ممکن است به صورت آزادانه توسط طرفین تعیین گردد.

طرفین قرارداد یک نهاد هلندی باید به زبان هلندی قرارداد را تنظیم 

 نمایند.

برای طرفین با توجه به ابهامات موجود،  تواندمیترجمه غیر رسمی 

 پیچیده شده و مشکل ایجاد نماید.

 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

در قراردادهای بین المللی، این امکان وجود دارد که کنوانسیون سازمان 

ملل متحد درباره قراردادهای بین المللی برای فروش کاالها )کنوانسیون 

قابل اجرا اعمال  شروط و بندهای قراردادفروش وین( در مورد تعیین 

 شود.

قرار مورد استفاده اغلب بین طرفهای تجاری شروط و بندهای قرارداد 

 گیرند.می

 با توجه به شروط و بندهای مربوط به صرفأ هلند، کشور طبق قانون

شروط و  برای عملی کردن آنها کافی نیست. قرارداد یک طرف

و تفهیم تحویل  قرارداد ینطرفهر یک از باید به بندهای قرارداد 

 .گردد

شروط و که  داردمیابراز قانون هلند  ،فرمهانبرد قاعده در صورت 

قاعده اولین کاربرد ندارد( ارجاع در مرحله دوم طرف مقابل با  ندهایب

شروط مگر اینکه شخص با صراحت آن  ته شده است(پذیرف 2پیشنهاد

شروط و  را با تأیید کتبی رد کند، و اظهار کند که و بند قرارداد

 قابل اجرا است. شخودبندهای مربوط به 

 ،3هافرمنبرد 

 4بندها و شروط قرارداد

                                                           
1 Content 

 قرارداد حاکم است. )قاعده اولین پیشنهاد یا اقدام( بدین مفهوم است که اولین شروط پیشنهادی از هر طرف که فرستاده شده است بر First shut ruleمترجم:  2

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

ه به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح و طرف دیگر به جای این ک دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیشرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد  دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

شروط و که یک طرف بتواند  ،اما اجباری نیست ،این امکان وجود دارد

دفتر دادگاه  به همراه مسئولاتاق بازرگانی هلند  درخود را  بندهای

 .ثبت نماید

 اگر: ممکن است باطل شودشروط و بندهای قرارداد 
با محتوای  دالیل غیر مرتبط، متعارفغیر  هایمسئولیت● 

 و فاحش ، منافعبندهای قرارداد در اثررفتار غیر منطقی ، قرارداد

نسبت به طرف  متعارفبه طور غیر  مشابهی که سایر شرایط

 باشد. بیشترمقابل 

ین قرارداد طرفیک از اگر فرصتی مناسب برای و همینطور ● 

 آگاه شود. تا از شروط و بندهای قرارداد وجود نداشته باشد
 فاحشعدم توازن باعث جلوگیری از خاصی وجود ندارد که  بندهیچ 

مقررات موارد مربوط به هلند، این از  کشور با این حال، طبق قانون شود.

 و انصاف است. عدل رابطه باکلی در 

 نظم)مثالً مفاد عدم رقابت( یا قواعد امری موجب نقض  عملی که

 عمومی شود، باطل است.

وشن نباشد، توافق در صورتی که محتوای توافق نامه به اندازه کافی ر

 ابطال دارد. یتنامه قابل

 1تعهدات اساسی

ولی با نبود . باشندمیمعتبر  عوضین بدون در نظر گرفتن هانامهتوافق 

به عنوان مثال، د. مبنای حقوقی توافق نامه متفاوت خواهد بو عوضین

 .خواهد شدمحسوب  یا هبه یک هدیه عوض،بدون  عقدیک 

 

عوضین را همانند قانون کامن ال مورد شناسایی  هلند مفهوم کشور

 قرار نداده است.

 2عوضین

 

 

تا  نمودتعیین  کارشناسیک  توانمیدر صورت عدم دستیابی به توافق، 

قیمت باید حداقل قابل تعیین باشد؛ در غیر این صورت، قرارداد قابل 

ه توافق که در اصول اولیه ب هایینامهبا این حال، توافق . تفسخ اس

حتی اگر قیمت الزم را ارائه نکنند معتبر هستند، اما  اندرسیده

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

                                                           
1 Essential obligations 

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آندر ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار میعبارت است از آنچه که  (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

از دادگاه هلند  توانندمیطرفین  . همچنینقیمت را تعیین کند

 معرفی نماید.را برای تعیین قیمت  کارشناسدرخواست کنند که یک 

به طرف مقابل موارد فسخ را طرفی که ادعای فسخ قرارداد را دارد باید 

در صورت اعتراض طرف مقابل، طرف دعوی باید به قاضی اعالم نماید. 

 مراجعه کند.

تحت توافق  متعاقباًی که مکانیسمی برای تعیین قیمت قراردادهای

 مورد نیاز است. گیردمیاولیه صورت  هاینامه

شرطی که درآمد مشخصی از آن قیمت مانند  افزایش روش تعدیل و

 ارداد در نظر گرفت.در قر توانمیرا  رودمیانتظار 

 .ارتباطی ندارد مبلغ موضوع قراردادانتقال مالکیت با پرداخت 

 قیمت ممکن است به ارز خارجی تنظیم شود.

طی  باید )تاجر با تاجر( هاشرکتارسال شده بین  هایصورتحساب

به دالیل  تریطوالنیروز پرداخت شود، مگر اینکه مدت  60مدت 

، فاکتور باید ظرف قراردادیتوافق شود. در صورت عدم توافق  متعارفی

مقامات دولتی باید فاکتور دریافت شده را ظرف  روز پرداخت شود. 30

 روز بپردازند. 30

قانون رقابت است و باید در هر  در نظر گرفتن انحصاری بودن منوط به

 .شود و شناسایی مورد جداگانه ارزیابی
 1شروط انحصاری اعطای انحصاری بودن )از طرف فروش یا خرید( مجاز است.

 .گیردمیچنین بندهایی از منظر قانون رقابت مورد توجه خاص قرار  

بیش از حد گسترده باشد، ممکن  عدم رقابتاگر مدت و دامنه تعهد 

عدم رقابت را ابطال کند یا مدت و دامنه تعهد  شرط آن که قاضی است

 را کاهش دهد.

مجاز  آندر طول اجرای قرارداد و پس از فسخ  عدم رقابتبند  درج

در قانون وضع شده است  عدم رقابتاست. شرایط، مدت و دامنه تعهد 

 قرار گرفته است.و بیشتر در معرض استدالل و انصاف 

، عدم رقابتدر صورت نقض تعهد  شرطاین امر معمول است که این 

 .کندمیمالی را فراهم  جبران خسارت

 2تعهد عدم رقابت

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

در اتحادیه اروپا برای تعیین قانون  ایگسترده قوانینمقررات روم اول 

که باید در مورد تعهدات قراردادی در امور مدنی و  کندمیملی تعیین 

 تجاری که شامل بیش از یک کشور است، اعمال شود.

طرفین آزاد هستند که قانون حاکم خود را برای قراردادهای بین 

المللی انتخاب کنند که ممکن است در کل یا بخشی از قرارداد اعمال 

حادیه اروپا شماره ( مقررات ات1) 3طبق اصل مندرج در ماده ) شود.

EC  .آیین نامه روم اول593/2008است ،) 

اما، بسته به موضوع و نوع قرارداد، سایر کنوانسیونها یا معاهدات 

 شوند.میممکن است اعمال 

توسط دادگاه این قانون اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند، 

 خواهد شد.تعیین 

رد که موارد زیر را شامل استثنائاتی در مورد آزادی انتخاب وجود دا

 :شودمی

اعمال  قانون حاکم محلی ی با وجود انتخابامری قانون  .1

 روم اول( 9. )ماده شودمی

 صوریقانون حاکم بر کشور دیگری را به طور  توانندنمیطرفین  .2

 (.( روم اول3) 3ماده )انتخاب کنند 

 .(روم اول 21عمومی )ماده  نظمبه  ائات مربوطاستثن  .3

 1مقانون حاک

 

  

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 :منعقد شود موارد ذیلیک قرارداد ممکن است برای 

توافق ضمنی مقرر نشده و چنین اگر  ،رسدمیقانون به پایان  آن به موجب این توافق نامه پس از مدت معین با اجرایمعین: مدت 

 مبنی بر ادعا کرد که توافق به طور خودکار توانمیاما اگر طرفین روابط حقوقی خود را ادامه دهند،  .باشدصورت نگرفته  تمدیدی

 صورت گرفته است.تمدید 

درصورتیکه اینگونه مقررات لحاظ  پیش بینی نمایید.مقررات مربوط به دالیل و نحوه فسخ توافق را  شودمیتوصیه مدت نامعین: 

توافقهای ضایع انصاف، عدم تحقق و  عدل و ، مانند استدالل وو فسخ قرارداد مقررات عمومی هلند در مورد خاتمهو  انینقونشود، 

 .گرددمیاعمال  شده

مدت قر ارداد و 

تجدید ضمنی مدت 

 2قرارداد

  

  

به صورت کبتی به طرف مقابل مراتب فسخ خود را یک طرف باید قبل از فسخ قرارداد شود، این معمول است که در قرارداد درج 

مطابق استدالل  تواندمینشده است، یک طرف  درجیک اعالمیه قبلی در قرارداد  ارائهاما در برخی موارد، گرچه تعهد به  اعالم نماید.

وقتی فسخ  به عنوان مثال، این مورد برای قراردادهای بلند مدت یا انصاف، موظف به اعالمیه قبلی به طرف مقابل باشد. و عدل و و

 ت.قرارداد تأثیر مهمی بر تجارت طرف مقابل دارد، قابل استفاده اس

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

را ایجاد  را که زمینه فسخ هایینقضباید دقیقاً  قراردادی یا همان شرط ضمن العقد بنداین اگر قرارداد دالیل فسخ را فراهم کند، 

 ، شناسایی کند.نموده

 :فسخ کند را قرارداد شرایط ذیل، در صورت وقوع تواندمیطرف  یک که کندمیقانون اجباری تصریح 

 نتوانسته به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند. متعهدطرف  .1

 .شده باشد زمان معقول برای انجام تعهدات خود طبق قرارداد داده متعهدبه طرف  .2

 توافق نامه را بدون اطالع قبلی فسخ کند. تواندمی متضرررف مقدور نباشد، ط متعهد به ادامه و اجرای قراردادطرف  الزاماگر  .3

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 قراردادها باید طبق قوانین هلند با حسن نیت مذاکره، انعقاد و به اجرا در بیایند.

رعایت اصل نظم عمومی مقرر شده است. در صورت طبق قانون هلند این موضوع با 

 نقض این تعهد، یک طرف ممکن است مسئول جبران خسارت باشد.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

واگذاری قرارداد مستلزم توافق بین واگذارنده و گیرنده آن و موافقت طرف مقابل 

 باشد./قرارداد است، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده 

با تغییر مجری  توانندمیدر صورت عدم وجود این بند، ممکن است طرفین 

 مخالفتی نداشته باشد، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

بنا به درخواست یکی از طرفین کارکرد قرارداد را  تواندمیطبق قانون هلند، دادگاه  

براساس  قرارداد کارکردهایاز طرف دیگر، ممکن است تغییر یا اصالح نماید. 

طرف  بطوریکه گذاشته شودشرایط غیرقابل پیش بینی، به طور کامل یا جزئی کنار 

 عدم اصالح را نداشته باشد.ممکن است انتظار  متعارفمقابل طبق معیارهای 

عطف به  اندشدهاین امکان وجود دراد که اصالحات یا مواردی که کنار گذاشته 

 ماسبق نیز شوند.

 2هارد شیپ

برای جزئیات قوانین الزم االجرا و تأثیرات  شودمیتوصیه 

 آن در قرارداد تعریف رویدادها و

به نوعی به دنبال وقوع شرایط  ی کهیک یا هر دو طرف را از انجام قرارداد این بند

 دارد.هست معذور می ینغیرقابل پیش بینی یا رویدادهایی که خارج از کنترل طرف
 فورس ماژور

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

این شرایط فورس ماژور را با دقت در قرارداد لحاظ نمایید. 

بند همچنین ممکن است شرایط فسخ قرارداد یا مذاکره 

 رقم بزند.را  و اناطه قراردادمجدد 

ابعاد  تواندمیتوسط طرفین فورس ماژور تعریف حقوقی 

تواند اعتصاب را شامل می برای مثال، باشد. ایگسترده

از رویداد فورس ماژور  شود. اطالع قبلی به طرف مقابل

 الزامی است.

 

یا بخشی از  تمام اجراییا مجاز به تعلیق  برخوردار بوده از معافیت دیگر طرف

قادر به انجام تعهدات قراردادی  در این رویداد، طرفی که .باشدمیتعهدات خود 

 .خود نباشد، مسئولیت خسارت را ندارد

طبق قانون هلند بعنوان  تواندمیدر صورت رعایت معیارهای زیر، یک رویداد 

 :محسوب شود شرایط فورس ماژور

 اجتناب ناپذیر بوده و باعث شود اجرای توافق غیرممکن شود.  .1

پیش بینی کرد چه موقع با این شرایط  تواننمیغیرقابل پیش بینی بوده و   .2

 مواجه خواهیم شد.

 فراتر از کنترل طرفین باشد.  .3

و  کاالی فروخته شده خاصی در رابطه با عدم انطباق ساز و کارطبق قانون هلند،  

اشخاص  فی مابیندر قراردادهای تجاری ولی  .وجود دارد پنهان در کاال عیوب

 کارکردی ندارد.غالباً  ساز و کارحقوقی، این 

 استفاده از شروط محدود کننده وارانتی تحت شرایط خاص امکان پذیر است.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

، مانند محرومیت از داد گسترشمسئولیت یک طرف را  توانمیهمچنین 

 ماژور.فورس بر اساس شرایط  حق مطالبه

به ضرر یا  صرفاًاصل کلی طبق قانون هلند نقض قرارداد بر اساس یک 

 .شودمیقابل پیش بینی مستقیم منجر  هایخسارت

 محدود نمودن مسئولیت تحت شرایط زیر امکان پذیر است:

 خسارت مرتبط با نقض قرارداد، جبران باشد اعتبار اینکه دارای برای

 مورد پذیرش واقعباید مورد توجه طرفین قرار گرفته و توسط آنها 

 .شود

 تقصیرکه  یبندهای محرومیت یا محدودیت ممکن است در موارد

 ارادی وجود داشته است، فاقد کاربرد باشد.

بندهای  -به عنوان مثال آسیب شخصی  -در برخی شرایط خاص 

 محدود کننده مسئولیت معتبر نیستند.

 محدوده مسئولیت

در امور بازرگانی بین المللی، طرفین معموالً حق دارند هر مرجع  

 رسیدگی را برای حل و فصل اختالف انتخاب کنند..

روش داوری انعطاف پذیرتر است، زیرا حق انتخاب داوران، انتخاب زبان و 

سریعتر باشد، اما در برخی موارد  تواندمیمحل و مقر داوری فراهم است. 

تواند گرانتر از دادگاه باشد. در داوری، اصل محرمانگی رعایت نیز می

 شود.می

 

 طرفین برای انتخاب مرجع داوری یا دادگاه آزاد هستند.

بین المللی مربوطه در  هاییا کنوانسیون معاهداتطبق ی رأی اجرا

 .شودمیانجام  رأی، صدوراجرا و کشور محل محل کشور 

براساس قانون هلند، بدون در نظر گرفتن ملیت یا محل سکونت 

)طبق  شودمیبین المللی تضمین  آرایو اجرای  شناساییطرفین، 

 (کنوانسیون نیویورک

برای اجرای حکم  رأی، دریافت مجوزاجرای قبل از هلند، کشور در 

ای عضو سایر کشوره ازاست، به جز احکام صادره  خارجی الزم

 .اتحادیه اروپا

 دادگاه صالح
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 برزیل

 آن زبان رسمی و برازیلیا آن پایتخت .است آمریکای جنوبی ترین کشورترین و پرجمعیّتبزرگاز  جمهوری فدراتیو برزیل آن نام رسمی

برزیل که منطقه وسیعی را بین  .نفر است ۲۱۲٬۵۵۹٬۰۰۰آن  جمعیت و کیلومتر مربع ۸٬۵۱۵٬۷۶۷برزیل  مساحت .است پرتغالی برزیلی

 ،بولیوی ،پاراگوئه ،آرژانتین ،اروگوئه ترین کشور قاره آمریکاست و با کشورهایگیرد، شرقیدر بر می اقیانوس اطلس مرکز آمریکای جنوبی و

با تمامی دیگر کشورهای آمریکای  شیلی و اکوادور مرز است. در حقیقت، برزیل به جزهم گویان فرانسه و سورینام ،گویان ،ونزوئال ،کلمبیا ،پرو

گسترده و نیروی  منابع طبیعی داشتن های استوایی است؛ و باوسیع و جنگل کشاورزی هایبرزیل دارای زمین .جنوبی مرز مشترک دارد

 .کاری غنی قدرتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی است

گویند. برزیل سخن می زبان پرتغالی بود و این کشور تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به امپراتوری پرتغال یمستعمرهبرزیل 

 هب اصلی این کشورپوستان آمریکا، آفریقائی و نیز آسیائی است. مذاروپایی، سرخ نژادهای کشوری چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از

 .استکلیسای رم است. بخش اعظم جنگلهای آمازون در خاک برزیل واقع شده کاتولیک

ایاالت  .دهندواحد فدرال را تشکیل می ۲۷ایالت و یک منطقه فدرال تشکیل شده، که در مجموع  ۲۶برزیل یک فدراسیون است که از 

گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را برزیل استقالل چشمگیری از دولت در نظام قانون

های هر ایالت دارای شهرداری .ب شده و نیز هر ایالت دارای مجلس خاص خود نیز هستفرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخا

گذاری و شهردار خاص خود را دارند، که دارای استقالل بوده و از دولت فدرال و دولت ها نیز شورای قانونخاص خود است که شهرداری

قوه  .ها فاقد دولتی مستقل هستندز در بر بگیرد، اما این شهرکایالتی نیز مستقل هستند. یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نی

کومارکاً ممکن است شامل چندین "شود. هر نامیده می« کومارکاس»دهی یافته و قضائیه در سطح ایالتی و فدرال در مناطق سازمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
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 .شهرداری باشد

، تولید، خدمات و نیز نیروی کار، دارای تولید ناخالص داخلی یافته کشاورزی، معدنهای گسترده و توسعهرزیل با در اختیار داشتن بخشب

است. برزیل در )برابری قدرت خرید( بیش از سایر کشورهای آمریکای التین است و این امر برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطقه کرده

دارای بال ثابت، قهوه، وسایط نقلیه، سویا، سنگ ترین صادرات برزیل را هواپیمای حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است. مهم

 .استمعدن آهن، آب پرتقال، فوالد، منسوجات، کفش، گوشت و تجهیزات برقی تشکیل داده

المللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت بر اساس گزارش صندوق بین

است. نظر نرخ دادوستد بازار است. برزیل دارای اقتصاد متنوع درآمد متوسط است و نیز دارای تنوع از نظر سطح توسعه اقتصادی جهان از

است. منطقه شمال شرقی فقیرترین منطقه برزیل های جنوب و جنوب شرقی این کشور تجمع یافتهبیشتر بخش صنعتی این کشور در بخش

 .های جدید استگذاریسرمایه است، اما این منطقه نیز در حال جذب

ترین بخش صنعتی در آمریکای التین است. صنایع برزیل که یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود برزیل دارای پیشرفته

شود. با توجه مل میاست، از صنایع خودروسازی تا صنایع فوالد، پتروشیمی، رایانه، هواپیما، و نیز کاالهای مصرفی بادوام را شااختصاص داده

گذاری های تجاری برزیل و نیز واحدهای تجاری چندملیتی سرمایهبه افزایش ثبات اقتصادی که ماحصل اجرای طرح رئال است، بخش

 پتروبراست. اس ای آمریکای شمالی خریداری شدههاند، که بخش عمده آن از شرکتای در تجهیزات و فناوری جدید کردهگسترده

 .ترین شرکت نفتی برزیل استو قوی ینتربزرگ

درصد از تولید ناخالص داخلی برزیل را  ۱۶، بخش بانکداری ۱۹۹۰برزیل دارای صنعت گسترده و پیچیده خدمات نیز هست. در اوایل دهه 

است، اما این صنعت محصوالت متنوعی در اختیار ای روبرو شدهبه خود اختصاص داد. صنایع خدمات مالی برزیل گرچه با تحول عمده

بورس  .ریکاستهای مالی ایاالت متحده آمهای جدید بسیاری از جمله شرکتواحدهای بازرگانی محلی قرار داده و در حال جذب شرکت

 .در حال ادغام هستند ریودو ژانیرو و سائوپائولو اوراق بهادار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88_%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88_%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)برزیل 

 3قواعد شکلی
 6تعهداتشروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 به صورت کتبی تنظیم گردد. قرارداد شودمی پیشنهاد یداًاک
فاکتورها، ایمیل شواهد مکتوب را درخواست نماید از جمله قاضی ممکن است 

 تا بتواند توافق غیر کتبی را اثبات نماید. یا سایر اسناد
کوچک دادگاه که  یهاپرونده، بجز در پذیرش است قابل شفاهی شهادت

قانون مدنی  401که طبق ماده  ،برابر حداقل دستمزد است 10 میزان آن
 2017در سال  BRL937.00 یعنی، برزیل

 
. با شودبین طرفین الزم االجرا  تا بتواندتوافق نامه الزم نیست کتبی باشد 

 استثنائاتی نیز دارد.این حال، این موضوع 
 7توافق غیرکتبی

 بر اساس بایستیمی قراردادات که مذاکر کندیمقانون مدنی برزیل تصریح 
 کندیمهمچنین تصریح د. تفسیر شو متعاهدینمشروعیت و حسن نیت بین 

غیرقانونی تلقی  ایشان که اگر یک طرف بر خالف این اصل عمل کند، عمل
 از اجرا باید برزیل قانون مدنی 422و  187، 113طرفین مطابق مواد . شودیم

 نمایند.رفتار  قرارداد اینچنین تا خاتمه

 جبران مسئول بنا به شرایط، اما لغو نمایندآزاد هستند که مذاکرات را  طرفین
 .باشندیمسوء رفتار خود خسارات ناشی از 

این دادها رعایت حسن نیت ضروریست. شکل گیری، اجرا و انعقاد قراردر 
. رزیل قید شده استب اساسی فدرال مدنی و قانونی در قانون موضوع

نیت یعنی طرفین انتظارات موجه و قابل قبول طرف دیگر  عملکرد با حسن
 یاخدشهرا که بر اساس احترام، تعهدات اخالقی و صداقت صورت گرفته را 

 وارد ننماید.
در مرحله پیش از انعقاد قرارداد، هرگونه اطالعات و  ندوظیفه دار طرفین

 برای طرف مقابل جزئیات پیرامون توافق نامه را که ممکن است تأثیر آن

تعهدات پیش 
 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Brazil (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6تعهداتشروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 احترامد با نهمچنین وظیفه دار نمایند. طرفینافشا را  داشته باشد اهمیت
 نماید.حفظ  قراردادیو وفاداری خود را نسبت به تعهدات  کردهرفتار 

 
مشخص شده  قراردادامضا صفحه قراردادها باید با نامهای کامل طرفین که در 

 .دناست امضا شو

در قانون برزیل در خصوص امضای نسخ متعدد و جداگانه قرارداد مطلبی 
 کپی حداقل یک نسخهتصریح نشده است. در صورت تعدد نسخ قراردادی، 

نمایندگان مجاز همه طرفین قرارداد امضا شود. تمامی از قرارداد باید توسط 
 شهودیست.روند امضای قرارداد امری 

امضاء نسخ متعدد 
 1قرارداد

زبان این قرارداد  یپرتغالی برزیلدو زبان در عمل، این بدان معنی است که اگر 
 دارد.نیاز  به ترجمهاین قرارداد نباشد، 

 ارائه به قبل از هانامهبرای ثبت توافق  یدر واقع، ترجمه به پرتغالی برزیل
 .الزم است دولتیمقامات 
ادها به پرتغالی برزیل برزیل معموالً نیاز به ترجمه رسمی قرارد یهادادگاه
 .دارند

آن استفاده  ازکه  جایگاهیاز آنجا که ممکن است یک اصطالح معین بسته به 
تا حد امکان در  شودیممعانی متفاوتی داشته باشد، بنابراین توصیه  شودیم

 فاسیر ارائه دهید.تاین برای جلوگیری از  مشخصیقرارداد تعریف 

 

ممکن  و این امروجود ندارد  قراردادیهیچ محدودیت قانونی برای زبان 
 .است میان طرفین به طور آزادانه توافق شود

که اسناد نوشته  کندیمتنها استثنا این است که قانون مدنی برزیل تعیین 
 زبان به ،برزیلکشور اثر حقوقی در  دارا شدنشده به زبانی دیگر برای 

 د.پرتغالی ترجمه شو
در غیر این صورت، طرفی . بان را درک کنندهمه طرفین قرارداد باید این ز

اراده او مبنی بر قبول که  رسدیمکه دانش کافی از زبان نداشته، به نظر 
 این قرارداد مورد نظر ایشان نبوده و قرارداد نا معتبر خواهد بود.

قراردادهایی است در خصوص پرتغالی  زبان همچنین موظف به استفاده از
 .در آن دخیل هستندکه مقامات اداری برزیل 

کلیه اسناد نوشته مقرر نموده، در واقع، قانون آیین دادرسی مدنی برزیل 
فقط در این  باشند. رسمیشده به زبانهای خارجی باید همراه با ترجمه 

. برای داشتصورت برای مقامات فدرال، ایالتی یا شهرداری اعتبار خواهد 
مستقیم توسط نظارت ، واحدهای زیر مجموعه آنیا برای  هادادگاه
 های دولتی عمومی نیز به همین نحو خواهد بود.دستگاه

 2زبان قرارداد

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

 .دهندیماساس روابط تجاری را تشکیل شروط و بندهای یک قرارداد 

فروشنده و خریدار  فیمابینشروط و بندهای قرارداد اختالف نظر بین  این احتمال وجود دارد

 خریدار و فروشنده، شروط و بندهای مربوط بهدر صورت مغایرت بین شد. وجود داشته با

که  باشند، قرارداد انعقادبه دنبال قصد واقعی هر دو طرف در زمان  دادگاهها( باید )یا طرفین

 گرفته شود.ارائه شده توسط قانون مدنی برزیل در نظر  یهاحلهمیشه راه بهتر است 

 رگذار باشد.تحت شرایط خاص تأثی تواندیم 2حذفی قاعده

 ،3هافرمنبرد 

 4بندها و شروط قرارداد

 

 
مانند درج هر  ،کندیمقابل توجه در قرارداد را منع  فاحش و قانون مدنی برزیل عدم توازن

ناعادالنه یا به طور نامتناسب نسبت  در شرایطکه ممکن است باعث شود یک طرف در  یبند

 عبارتند از انتقال مسئولیت به اشخاص ثالث، هانمونهاین برخی از واقع گردد. به طرف مقابل 

 5تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

. در این شودمیهستند اعمال هنگامی که فرمها حاوی شروط متناقض  "نبرد فرمها"دادگاهها در حل وفصل موضوع  ( توسطknock-out rule) "حذفی قاعده" مترجم:2

نمایند تا برسند به شروطی که با ماهیت قرارداد میهر دو طرف را حذف متناقض شروط  قاعدهاین  ، بارد و بدل شده ها و اطالعاتفرماختالف بین وجود  در صورتشرایط، 

 بیشترین ارتباط را دارد.

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

رجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ت دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of form, and T&C 

5 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 ولیت.استفاده اجباری از داوری و کاهش مسئ ،نیتسوء  و توام باتعهدات ناعادالنه 

ت و مبطل عقد فقط مبطل شرط اسخواهد شد ) فسخو  شودیمباطل تلقی  شروطیچنین 

 د.شو صادرپرداخت خسارت ممکن است توسط دادگاهها نیز نیست(. 

و الزام قانونی برای مفهوم عوضین را مانند کامن ال مورد شناسایی قرار نداده است قانون برزیل  

صراحتاً  توانندیمبا این حال، طرفین معموالً  نیز ارائه نشده است. در نظر گرفتن این موضوع

به )در قرارداد را کاهش دهند  خطر عدم تعادل موضوع عوضین را تعیین نمایند تا احتمال

 قسمت تعهدات اساسی در باال مراجعه کنید(.

 1عوضین

 

 

 

قانون مدنی برزیل، ممکن است قیمت توسط  485طبق ماده 

 د.شخص ثالثی که با توافق طرفین انتخاب شده، تعیین شو

درصورتیکه هریک از طرفین  قانون مدنی برزیل، 489طبق ماده 

قرارداد ممکن است ، اختیار خود تعیین کنند بر اساسقیمتها را 

 د.باطل تلقی شو

در غیر اشد. قیمت باید ثابت یا حداقل قابل تعیین ب، قانون مدنی برزیل 487و  486طبق مواد 

موجود  کاالی یهاشاخصاین باید با توجه به د. این صورت قرارداد ممکن است باطل تلقی شو

یا طبق سایر پارامترهای مورد توافق ، قابل تعیین باشد تعدیل یهاروش بر اساس بازار یا در

 .باشند مندمشروط بر اینکه این پارامترها قادر به تعیین هدف، طرفین

 ،را فراهم نمایدی درآمد ی از قرارداد که قرار استمانند بند ،افزایش قیمتو  تعدیلروش 

 د.شو ذکراما روش محاسبه باید دقیقاً در قرارداد ، معتبر باشد تواندیم

 د.ارتباطی ندار مبلغانتقال مالکیت با پرداخت 

قراردادهای ولی قیمت ممکن است برای قراردادهای بین المللی به ارز خارجی تعیین شود. 

 شد.با Brazilian Reals به نرخمحلی باید 

ر د ٪12 نرخ تا پرداخت را یرتأخسود  تواندیمقانون مدنی برزیل، فروشنده  406مطابق ماده 

 مطالبه نماید.سال، 

قیمت: تعیین، بازنگری و 

شروط پرداخت و روش 

 تعدیل

منجر به محرومیت طرف از دسترسی به بازار  این موضوع اگر مشروط بر اینکه بند  ( به طور کلی مجاز است،ندهیا فروش اراعطای انحصار )از طرف خرید   2شروط انحصاری

                                                           
 شود.پرداخت می بهای آنگیرد و به عنوان عبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1

2 Exclusivity clauses 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

شود، مقررات انحصاری بودن ممکن است نقض قانون رقابت 

 محسوب گردد.برزیل 

را  جغرافیا و هدف و همچنین جبران خسارت مالی برای انحصار بودن مذکور محدوده زمانی،

 .تعیین کند

چنین بندهایی از منظر قانون رقابت تحت نظارت ویژه قرار  

ارزیابی  برای تواندیمعالوه بر این، چنین بندهایی فت. خواهد گر

 مورد استفاده قرار گیرد. فاحشتعادل  فقدان

را تعهدات عدم رقابت برزیل معمواًل مقررات  یضد انحصار رژیم

 .پذیردیمحداکثر تا پنج سال 

موجود در قرارداد را مشخص  یهاخسارتزان می شودیمتوصیه 

ارزیابی منصفانه  جهت ،برای دادگاه بعدی مشکالتاز کنید تا 

 جلوگیری بعمل آید.خسارات وارده 

، در شرایطی که آندر طول اجرای قرارداد و پس از فسخ  مربوط به تعهد عدم رقابتیک بند 

جریمه  ،این بند همچنین ممکن است در صورت نقض ست.مجاز ا اندکردهدادگاهها تعیین 

 ست.جبران خسارت مالی برای یک قرارداد کاری الزامی ا به همراه داشته باشد.مالی را 

 1تعهد عدم رقابت

 

مشروط  آزاد هستند که قانون حاکم خود را برای قراردادهای بین المللی انتخاب کنند، طرفین

 25طبق ماده  اصل این شد.با معامله داشته با موضوعی ارتباطبر اینکه قانون انتخاب شده 

 باشد.میقانون آیین دادرسی مدنی برزیل 

 حسنه کشورنظم عمومی و اخالق  منطبق باتوسط طرفین انتخاب شده باید  ی کهقانون حاکم

 شد.برزیل با

 باشد.برزیل  کشور حاکمیت ملی مخالف با خارجی نباید احکامهمچنین اجرای 

 2قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Noncompete obligation 
2 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 طبق شرایط ذیل منعقد شود:یک قرارداد ممکن است 

 تا زمان تمدید مدت یا انقضایدر چنین حالتی، باید تا پایان  معین:مدت برای 
 د.مدت آن اجرا شو

قرارداد را در هر  توانندیمدر چنین شرایطی، هر یک از طرفین  نامعین:مدت برای 
)مشروط بر آنکه اخطار قبلی را همانطور  .زمان و بدون هیچ توجیهی فسخ کنند

 که در قسمت اعالمیه قبل از فسخ آمده رعایت نموده باشند(.

مدت قر ارداد و 
تجدید ضمنی مدت 

 2قرارداد

این قراردادها به همراه دارند. برخی از قراردادها معموالً امکان فسخ را 
قرارداد سپرده گذاری و قرارداد اجاره امالک  ،شامل قرارداد خدماتی

 ست.مدت معینی انجام نشده ا در تعهدات آن شهری است که

  

 متعارفمعقول و  هر چیز در مدت زمان، قبل از برای فسخ قرارداد یک طرف باید
، حتی اگر این موضوع در قرارداد مراتب فسخ خود را به طرف مقابل اعالم نماید

 شد.پیش بینی نشده با
معیارهای د. باید معقول باش مبنی بر فسخ، زمان بندی برای اطالع قبلیاین 

 .شوندیمارزیابی  یاستدالل بر اساس معیارهای مختلف
منجر به خسارت و  ،خاتمهمعقول از  با در نظر گرفتن مهلت عدم اطالع قبلی

 ()یعنی سطح باالیی از خطر دادخواست .جریمه مدنی خواهد شد

 3اعالمیه قبلی فسخ

یا از  درخواست فسخ را در دادگاه مطرح نماید. تواندیممتقاضی فسخ 
در هر صورت طرف دهد.  طرف مقابل بخواهد تعهدات خود را انجام

 باشد.ملزم به جبران خسارت متخلف ممکن است 

را که  نقض تعهداتیباید دقیقاً  هاگر قرارداد زمینه فسخ را فراهم کند، بند مربوط
 کند.خاتمه باشد شناسایی  اینبه عنوان زمینه معتبر برای  تواندیم

ممکن است برای  متقاضی فسخ، نکرده باشداگر قرارداد زمینه فسخ را فراهم 
 کند.قرارداد به قاضی مراجعه  خاتمه دادن

 4با دلیل فسخ

 

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 

4 Termination for cause 



 297/ لیبرز

 

 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

و  یک قانون موضوعشوند. این  اجراو  منعقدبا حسن نیت مذاکره،  بایستیمقراردادها 

 .اساسی است اصل

 .خسارت باشد جبران در صورت نقض این تعهد، یک طرف ممکن است مسئول

انجام با تعهد به 

 حسن نیت

 

 ،که به دلیل ماهیت کامالً شخصی وجود داشته باشد،ممکن است قراردادهای خاصی 

 امکان واگذاری آن وجود نداشته باشد.

 رضایتو  گیرنده آنو  واگذار کنندهبه طور کلی واگذاری یک قرارداد نیاز به توافق بین 

 به نحو دیگری مقرر شده باشد.طرف متعاهد دیگر نیاز دارد، مگر اینکه در قرارداد 

واگذاری کار یا 

 تغییر مجری

دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط غیرقابل پیش 

اگر به وجود آمده یا خیر.  ادعا شدهبینی، که توسط طرفین 

که قبالً در توافق  احتماالتیاین رویداد بطور عینی در بین 

نامه مشخص و پذیرفته شده، گنجانده شود، غیرقابل پیش 

 نخواهد شد.بینی تلقی 

در قرارداد شرایطی که ممکن است باعث  شودیمتوصیه 

شود را  مجدد و شرایط مذاکرههاردشیپ ایجاد بند 

گیرد صورت میطرفین آزاد هستند که در قرارداد شرایطی که تحت آن مذاکره مجدد 

 را مشخص نمایند.

و  غیر عادیکه در یک اتفاق ایست  پیش بینی نشده وقایعاین امر برای برطرف کردن 

که قرارداد برای یکی از طرفین  شودیمو باعث  پذیرد،صورت میغیرقابل پیش بینی 

 شد.بیش از حد سنگین و برای طرف دیگر بیش از حد سودمند با

 توانندیم، بنابراین طرفین نمودپیش بینی  توان تمام شرایط رالزومأ نمی از آنجا که 

 پیش بینی نمایند.توافق کنند که چنین سازوکاری را در قرارداد 

 2هارد شیپ

 )عسر و حرج(

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

تعارف ایجاد شده برای جهت تحمل پذیر شدن فشار نام توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 د.مشخص کنی

فقط در صورت پذیرش  هادادگاهدر صورت سکوت قرارداد، 

یا  بیهوده هایینههزبرای جلوگیری از عملکرد قرارداد 

معامالت  ماهیتکه اصل و  جائیکه، تا انجام ناپذیر تتجار

 .کنندیم، تجدید نظر در قرارداد را قبول نکندتغییر 

 هارد شیپو فورس ماژور  بندهای که کنیمیمما توصیه 

 نمایید.موجود در قرارداد را به درستی بیان 

 تقاضای ن موضوع، یک طرف ممکن است باز همدر صورت سکوت قرارداد در مورد ای

در صورت امتناع  دهد.باید به اجرای قرارداد ادامه  حیندر این داشته باشد ولی مذاکره 

از قاضی بخواهد که قرارداد را  تواندیم، طرف دعوی طرف مقابل نسبت به مذاکره

 تمدید، اقاله یا فسخ کند.

خواهد کرد که آیا شرایط فورس ماژور به دادگاه مشخص 

 وجود آمده یا خیر.

شود که در قرارداد، تعریفی به درستی و به شدت توصیه می

صراحت از شرایط مربوط به فورس ماژور مشخص کنید و 

به جزئیات، رویه مربوط به اجرا و تأثیرات آن در قرارداد را 

 تنظیم نمایید.

تواند به صورت خاص در قرارداد می یبندهااین شروط و 

خصوص مذاکره مجدد و یا فسخ و پایان دادن به قرارداد 

 صحبت نماید.

اطالع قبلی به طرف مقابل از به وجود آمدن شرایط فورس 

 .است یالزامماژور 

شود به ویژگیهای مفصل در خصوص شرایط توصیه می

این است که بخاطر وقوع شرایط غیرقابل پیش بینی یا وقایع خارج از  فورس ماژورتأثیر 

کند. با وقوع شرایط فورس  معذورکنترل طرفین، یک یا هر دو طرف را از انجام قرارداد 

ماژور، آن طرف که معذور از ایفای تعهدات قراردادی بوده یا نسبت به اجرای قسمتی یا 

د به دلیل وقوع این شرایط نتوانسته تعهدات را عملی نماید، مسئول جبران تمام قراردا

باشد. مگر آنکه این فقدان مسئولیت سابقأ در قرارداد بدین نحو مقرر شده خسارت نمی

 باشد.

بایست بر طبق قانون کشور های مربوط به شرایط فورس ماژور میضوابط و شاخص

 برزیل شامل موارد ذیل باشد:

بایست غیر قابل پیش بینی و یا به دشواری قابل پیش بینی بوده و یط میاین شرا .1

 همچنین غیر قابل اجتناب باشد.

این موارد شامل شرایطی است که از وقایع طبیعی نشأط گرفته باشد. مانند: زلزله،  .2

 سیل و یا در اثر اقدامات انسان صورت گرفته باشد مثل: اعتراضات و جنگ.

 1فورس ماژور

                                                           
1 Force majeure 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 فورس ماژور و شروط مربوط به هارد شیپ دقت کنید.

تواند چنین این را به یاد داشته باشید، آن طرفی که نمیهم

تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، همچنان ممکن است 

در قرار داد مسئول جبران خسارت تعیین شده باشد، در 

واقع این مسئولیت به صراحت، حتی با وجود شرایط فورس 

ه ماژور یا هارد شیپ در قرارداد به بعهده او قرار گرفته شد

 باشد.

به  عیوب پنهان در مبیع، فروشنده در خصوص براساس قانون مدنی برزیل، ضمانت 

غیر  مورد اموالمنقول( و برای یک دوره یک ساله )در  مورد اموالروز )در  30مدت 

 .شودیمزمان تحویل محاسبه  ازمنقول(، 

ن وقوع چنیاز  مقابل ، پس از آنکه طرفموعد فوق اتفاق افتاداز  بعد عیوباگر این 

 اموالمنقول و یک سال برای  اموالروز برای  180مدت حدود این ) ،آگاه شد عیبی

 شود.از زمان اطالع آغاز می( این مدت شودمحاسبه می غیر منقول

روز  30 تا ضمانت قراردادی، طرف متضرر باید حداکثربعضی از بندهای  خصوصدر 

 .به طرف مقابل اطالع دهد را و عیب رد نقصامو ،پس از آگاهی از این موضوع

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین 

حقوقی قرارداد، نه 

 با مصرف کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 ،صریحاً در قرارداد بیان شده باشد در صورتیکه همچنین

از بین  :مانند گسترش داد.مسئولیت یک طرف را  توانیم

 شرایط فورس ماژور.حق مطالبه معافیت از  بردن

کامل خسارات ناشی از آن  تأمینمنجر به جبران خسارت و لزوم  ،نقض قرارداد اصوالً

 .شودیم

 :شرایط زیر معتبر استجمیع قراردادی با توجه به  هاییتمحدود

 )به عنوان مثال دارای نقل و انتقال باشدیک حق مبتنی بر توافق باید  موضوع .1

 (دولتی یا بر اساس شرایط محیطی بوجود نیامده باشد

 نموده باشند.طرفین آزادانه با چنین شرایطی توافق  .2

 باشند.قرارداد را داشته  شروط مربوط به طرفین باید فرصت مذاکره درباره .3

و  نباید منجر به محرومیت قرارداد از هدف ،محدودیت شرط مربوط بهیک  .4

نتیجه عدم رعایت شود.  در آن یا عدم تعادل قابل توجه خود ماهیت یا تعهد اصلی

 خواهد شد.خسارت و عدم اعتبار قرارداد  مشمول این امر،

عمدی  ارادی و در موارد نمودن مسئولیت محرومیت و محدود شروط مربوط به .5

 .قابل استفاده نیستند همراه با سوء نیت تقصیرو 

محدودیت معتبر نیستند. به  ا و شروط مربوط بهص، بندهخا موارددر برخی  .6

 زیست محیطی یهاخسارتعنوان مثال، 

 محدوده مسئولیت

در امور بازرگانی بین المللی، معموالً طرفین حق دارند هر  

 خود و فصل اختالفات احتمالی را برای حل و مرجعی دادگاه

 .انتخاب کنند

طرفین ممکن است تصمیم بگیرند که تجدید نظر را محدود 

 تعیینداوری را  محل و مقرکنند یا ممکن است زبان و 

 .کنند

 هستند.داوری یا دادگاه آزاد  مرجع برای انتخاب طرفین

 :بایستیمقابل اجرا باشد، رأی داوری برای اینکه در برزیل 

 .شودیمبه طور واضح مشخص کنید که اختالفات از طریق داوری حل 

 که قرار است نسبت به اختالف رسیدگی نماید را مشخص کنید.داوری  مرجع

 .و محل داوری را انتخاب کنیدحاکم قانون 

 مشخص کنید. عیین داور یا داوران رای تنحوه

 دادگاه صالح
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

مستلزم استفاده از مفاد  مقر داوری،انتخاب برزیل به عنوان 

 داوری قوانینآیین دادرسی مدنی برزیل و  قانون مربوط به

 ت.اس حاکم بر آن

و مدت زمان معمول برای اجرای  هاینههزغیر برزیلی،  یهادادگاهدر صورت انتخاب 

 .گرفته شود ر قرارد نظمحکم خارجی در برزیل باید 

به رسمیت شناخته شود. سال الزم است تا حکم خارجی  5/2تا  5/0در برزیل حداقل 

 بیانجامد.ممکن است دو یا سه سال به طول  روند اجرای حکم ،و به دنبال آن

انسانی  عمومی، حاکمیت ملی یا عزت نظم مخالف باخارجی نباید  آرایعالوه بر این، 

باشد. نباید هیچگونه تضادی بین رأی صادره خارجی با نظری که قبأل در برزیل در 

 وجود داشته باشد.برزیل نسبت به همان موضوع و بین همان طرفین صادر شده 

 اخیر هایرویهقوانین و 

 تواندیموجود دارد، که  هادادهدر رابطه با حریم خصوصی  )Projeto de Lei PL5276 / 2016 (و بررسی در برزیل، یک الیحه مورد بحث

 دهد.طریق الکترونیکی را تحت تأثیر قرار  منعقد شده از یهاتوافق
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  کانادا

اقیانوس اطلس، از غرب  است. این کشور از شرق تاتشکیل شده ده استان و سه قلمرو است که از آمریکای شمالی شمال قارهکشوری در 

همسایه است. کانادا با مساحت  ایاالت متحده آمریکا است و از جنوب با گسترده اقیانوس منجمد شمالی و از شمال تا اقیانوس آرام تا

 .است چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی و دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت کیلومتر مربع، ۹٬۹۸۴٬۰۰۰

آن کشور است. بخش  شهر بزرگترین تورنتو و اُتاوا کانادا پایتخت .ترین مرز زمینی در جهان استمرز مشترک کانادا با ایاالت متحده، طوالنی

 .، خالی از سکنه استقطب شمال و نزدیکی به سرما کانادا به دلیل سرزمین زیادی از

رئیس کشور است.  الیزابت دوم ه در حال حاضر ملکهاست ک پادشاهی مشروطه و یک فدرال انیدموکراسی پارلم کانادا یک حکومت

که به عنوان  فرماندار کل های ایالتی و، دولتعوام و مجلس سنا ، دودولت فدرال ،انیای کبیربریت ی ملکه یا پادشاه ساختار حکومت کانادا از

 این. گیرندمی قرار هرم این ینیز در قاعده شهروندان و کانادا دهندگان رأی. استشده تشکیل کند،می نقش ایفای الیزابت ملکه ییندهنما

 یملکهیا، بریتان یملکه الیزابت دوم .اندگرفته قرار فدرال دولت پوشش زیر مجموع در که شود،می اداره هم از مستقل هایدولت توسط کشور

 .کندمی پیدا اجرایی ضمانت و رسمیت او نام به و امضاء به قانون و هست نیز کانادا کشور

ای که آمریکا و کانادا سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه آمریکا نزدیکی جغرافیایی این کشور به

رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معامالت این دو کشور با هم از معامالت هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر است. با ترین بزرگ

های آمریکایی در نزدیکی مرز است. آلودگی ناشی از فعالیت کارخانههایی هم برای کانادا در پی داشتهاین حال این رابطه اقتصادی قوی، زیان

 .هاستز این زیاندو کشور یکی ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87%D9%94_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 کانادا منابع طبیعی فراوانی دارد. آب و هوای آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر

پایتخت سیاسی  .قرار دارد ایاالت متحده ، پهناورترین آبشار جهان هم در مرز این کشور باآبشار نیاگارا .در آن قرار دارد، معتدل است ونکوور

ادایی است که به صورت تشریفاتی قرار دارد. او یک کان فرماندار کل یخانهفدرال کشور و  مجلس است، محلی که در آن اتاوا کانادا شهر

تمام امور را در دست ندارد اما در  کند. هرچند فرماندار کلدر کانادا خدمت می ملکه الیزابت دوم ییندهنمارئیس مملکت است و به عنوان 

 وزیرنخست ییهتوصطور مستقیم نقش دارد و مؤثر است. فرماندار کل، توسط پادشاه و به طور غیر مستقیم و در امور قضایی بهامور اجرایی به

 .شودمی منصوب

که نظام حقوقی آن بر مبنای ترکیبی از  استان کبک )برگرفته از حقوق انگلستان( است، به استثنای کامن ال کانادا پیرو نظام حقوقی

ال، دادگاه عالی نقش مهمی در معرفی قوانین این است. مانند دیگر کشورهای پیرو کامن)سیویل ال( و کامن ال بنا شده حقوق نوشته سیستم

، باالترین مرجع قضایی کشور است و توسط دادگاه عالی این کشور .تکند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراسکشور بازی می

 .شودانتخاب می وزیرنخست به پیشنهاد فرماندار کل عضو آن توسط ۹شود. قاضی ارشد، ریاست می

وزیر و وزیر دادگستری، بعد از مشورت با تمامی قضات در سطح عالی و تجدیدنظر )استانی( توسط فرماندار، به پیشنهاد نخست

. کنندمی انتخاب کشوری، و استانی حسط در عالی هایدادگاه فدرال، یینهکابشوند. اعضای های قانونی غیردولتی منصوب میسازمان

 .شوندی و کشوری، توسط دیگر دولتمردان، انتخاب میاستان سطح در قضایی هایپست

های اجرای قوانین، مانند قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصراً در اختیار مسئولین فدرال است و در سرتاسر کانادا یکی است. سازمان

 (RCMP) پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا ی استان به عهده یک فرد است، اما در مناطق روستایی، نظارت برعهدههای جنایی، در هر دادگاه

 .است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%84_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_(%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7)&action=edit&redlink=1
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 3(2و کامن ال 1نظام حقوقی مختلط: سیویل ال)کانادا 

 4قواعد شکلی
 7شروط و تعهدات 6اصلی هایخصوصیت 5 توضیحات

، اما قرارداد شودیمتوصیه  یداًاکقراردادهای کتبی  تنظیم اگرچه 

بوده و طبق معموالً توسط قانون قابل اجرا  شفاهی و غیر کتبی هم

 نیاز نیستیک قرارداد لزوماً قانون این کشور معتبر است. بنابراین 

الزم االجرا باشد، اما استثنائات خاصی مانند قراردادهای  تاکتبی باشد 

 .وجود دارد اموال غیر منقولامالک و 

 8یتوافق غیرکتب

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن

میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  2

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می
3 Canada (mixed:Civil Law and common law) 

4 Formation 

5 Additional Remarks 

6 Main Characteristics 

7 Clauses and Obligations 

8 Non-written agreement 
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 7شروط و تعهدات 6اصلی هایخصوصیت 5 توضیحات

وظیفه عمومی یک ، عمل به حسن نیت در کشور کانادا بکودر استان ک

 باشد.مذاکرات قراردادی می وپیش از قرارداد  زماندر 

 مذاکره با حسن نیتاینکه آیا تشخیص بررسی و عمدتاً از  هادادگاه

در صورت وجود  کنند. مگرصورت گرفته یا خیر، خودداری می

کار و  مربوط به روابط هایینهزمویژه مانند مناقصه یا  مذاکرات

 .اشتغال

تعهدات پیش 

 1قراردادی

نسخ متعدد قرارداد مجاز بوده و کانادا امضای شرکتهای قانون طبق  

نسخ صرف نظر از اینکه چطور یا به چه شکلی دارای اعتبار است. 

ارسال شده است، بند مربوط به دیگر  یهاطرف برای متعدد قرارداد

 تنظیمبرای  یانامهکه توافق  دهدیمامضاء نسخ متعدد قرارداد نشان 

 شکل گرفته است.یک سند اصلی 

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

طبق منشور کبک، قراردادهای حاوی بندهای استاندارد چاپ شده یا 

فرانسه  باید به زبان، مواردی که توسط یک طرف از پیش تعیین شده

. هر چند این موضوع مانع از آن نیست که طرفین به صراحت زبان باشند

که مایل به انعقاد  ییهاطرف دیگری را در قرارداد خود توافق نمایند.

این کار را با درج بندهایی که  توانندیمقرارداد به زبان انگلیسی هستند، 

در  .، انجام دهندداشتهرضایت خود را برای انجام این کار اعالم  صراحتأ

زبان در کبک،  با دولت کبک یا نمایندگان آن صورت انعقاد قرارداد

 .باشد ویباید فرانسقرارداد 

طرفین هر زبانی را بعنوان زبان قرارداد تعیین نموده و در  ممکن است

 این خصوص به توافق برسند.

 3زبان قرارداد

  

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

پیروز خواهد  و بندها و شروط قرارداد هافرمهمیشه پیش بینی اینکه چه کسی در نبرد 

رویه مشخص و صریحی در خصوص تصمیم گیری در این  هادادگاهزیرا  شد، دشوار است

 .کندیمهر مورد نتیجه را تعیین موجود در  هاییتواقعدر عوض،  موارد ندارند.

 د.خوشبختانه برخی دستورالعملهای کلی وجود دار

 و شروط و بندهایی که با نوع معامله قابل اعمال است رفتار طرفین معامله ابتدا هادادگاه

 کنند.می ارزیابی را

اینکه طرفین از  اثبات به منظور معامالت قبلی طرفین ممکن است بههمچنین  هادادگاه

 توجه نمایند. اندهبودشروط و بندهای یکدیگر مطلع 

با توجه به دو اصل اساسی در مورد قراردادها به این موضوع نگاه  هادادگاهدر مرحله بعد، 

 :کنندیم

 افتد.اتفاق بی قبولو  ایجابقرارداد باید یک  بوجود آمدنبرای  .1

بدون رضایت همه  گرفته،کامل شکل  ی که به صورتبه طور کلی شرایط یک قرارداد .2

 ،2هافرمنبرد 

شروط بندها و 

 3قرارداد

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  ( formsbattle ofها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمین روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدو

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 
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 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 باشد.نمیطرفین قابل تغییر 

مورد بررسی را  هافرممربوط به نبرد  یهاپروندهکه  ییهادادگاهبا توجه به این اصول، 

 زمانکه طرفین در  شروطیاز  ستغالباً معتقدند که شرایط قرارداد عبارت دهند،قرار می

 باشند.توافق کرده  نسبت به آن پیشنهاد پذیرش

 

 
شناخته  تعهدات از زمره مباحث مربوط بهطبق قانون کانادا تعهدات اساسی به طور کلی 

 .شوندینم
 1تعهدات اساسی

 امضا شده و خاص،یک قرارداد قالب  اسناد رسمی، در

اسناد بیشتر  گردد.عوضین محسوب می ی بر الزاماستثنائ

هستند  منقولمربوط به اموال غیر در قراردادهایی که 

بعنوان یک سند محسوب شود قرارداد  اگر افتد.اتفاق می

 باشد.دیگر نیازمند عوض نمی

قرارداد یکی از سه معیاری  الزام آور شدنقبل از  عوضین بایستی، بر اساس قانون کامن ال

 ذیل را داشته باشند:

 پول؛پول یا پرداخت موضوع 

 ؛گیردیم، بهره، سود یا منفعتی که به یک طرف تعلق وقحق

 از طرف مقابل. شده متحملضرر یا مسئولیت ، خسارت، تأخیر در اعمال حقیا میزان 

 2عوضین

توصیه د. باید حاکم باش اندکردهبه طور کلی، هر آنچه طرفین از نظر قیمت توافق  

خواهد اگر اینگونه نباشد، جای بحث  شد.یا حداقل قابل تعیین با معین ،قیمت شودیم

ممکن است باعث و این موضوع  .یا خیر عوضین مورد توافق قرار گرفتهآیا  داشت. اینکه

شرایط پرداخت ، خالف قانون باشدپرداخت عالوه بر این، اگر شرایط د. قرارداد شو ابطال

 با.مانند نرخ بهره رلحاظ نمود. در یک قرارداد  توانینمرا 

 شد.در قرارداد ارائه شده با تواندیم مربوط به تعیین و افزایش قیمت بند

 د.قیمت ممکن است به ارز خارجی نیز تعیین شو

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                           
1 Essential obligations 

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 1شروط انحصاری ست.مقررات انحصاری به طور کلی مجاز ا 

یک  صرفأ است یا عدم رقابت شرط،این که آیا این یک  

، یکی از سؤالهای کلیدی است که تقاضا و درخواست

قابل اجرا است،  این شرط دادگاه قبل از تعیین اینکه آیا

محدودیت لحاظ شده متعارف و که آیا  کردخواهد  اعالم

 منطقی است یا خیر.

دشوار معموالً در قراردادهای تجاری مجاز است، اما اجرای آن برای افراد  عدم رقابتتعهد 

 د بود.خواه

نماید متوقف  نموده و یا رقابت آزادانه فردی رااین است که رقابت آزاد را محدود  منظور

 شوند.اجرا  توانندیمنتیجه، بندهای عدم رقابت  که در

استخدامی در زمینه فروش یک که در قراردادهای  عدم رقابتیاز منظر تجاری، بندهای 

 داشت.د ناجرا خواه یت، قابلدرج شده تجارت

 2تعهد عدم رقابت

 

احترام به استقالل و آزادی طرفین در تعیین قانون حاکم، به ویژه در قانون کانادا، با 

 نماید.خصوص قراردادهای بین المللی حمایت می

قصد دارند قرارداد بر قانونی را انتخاب کنند که  توانندیمدر کانادا، طرفین یک قرارداد 

نیز  هایییتمحدودالبته در این خصوص ، داده شوداساس آن قانون مورد اجرا قرار 

 موجود بوده که عبارتند از:

 شد.قرارداد باید قانونی با

 شد.با همراه با حسن نیتانتخاب قانون باید 

 داشته باشد.وجود  نظم عمومی با انتخاب قانون حاکم هیچ دلیلی برای جلوگیری ازنباید 

 3قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
3 Governing law 
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 قرارداد 1فسخقواعد مربوط به مدت و 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

به صراحت پس از  ،مدت مشخصبا برخی از قراردادها مانند قراردادهای 

 .رسندیمبه پایان تعیین شده، مدت زمان 

برای دستیابی به فسخ نیاز به  ،مانند قراردادهای نامحدود در دیگر قراردادها

 .باشدیم متناسب در این خصوصیک اقدام 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

در قراردادهایی که با اخطار فسخ مواجه هستند، مقررات  شودیمتوصیه 

از آنها وجود داشته باشد، باید  موارد اگر ایندرج گردد.  اییستهشاصریح و 

اگر اینگونه نباشد، باید اعالمیه معقولی ارائه شود که عموماً  پیروی کرد.

 باشد.میانتظار طرفین  توافق و براساس

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

در شرایط خاص و مراحلی  خاتمهرا برای  یقراردادها معموالً شرایط صریح

برای مثال، شرایط مشخص  .نمایندیمارائه که باید برای فسخ انجام شود 

 موارد ذیل باشد: شده ممکن است شامل

شروط قراردادی طبق قوانین )معموالً نقض  تعهدات انواع خاصی از نقض .1

 (است مناسبی برای فسخ قراردادتوجیه  عرفی

 یک طرف قرارداد مجری و مدیرتغییر  .2

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 

 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 یکی از طرفین قراردادورشکستگی واقعی  .3

که حق فسخ تنها پس از آن  کنندیمقراردادها همچنین غالباً پیش بینی 

در مدت معین  باشدنتوانسته  نقض کننده تعهدات، که طرف گیردیمصورت 

 باید در چنین شرایطی، متقاضی فسخ نماید.اصالح نقض صورت گرفته را 

 داده باشد.این فرصت را به طرف مقابل 

ممکن است فسخ  یفسخ نباشد، گاه نی برمب اگر قرارداد حاوی شرط صریح

 در و متعارف منطقی در اثر رفتار ضمنی یکی از طرفین صورت پذیرد. اعالم

 د.مشخص شو قرارداد شرایط باید در زمان خاتمه هر

 :دهندیم مد نظر قراراما دادگاهها موارد زیر را 

معیار روابط طرفین یک پایبندی و رعایت تشریفات قانونی در بین  .1

 در رابطه با اعالمتوجه بیشتری  مستلزماحتماالً  تریرسمروابط ت. اس اساسی

 باشد.قرارداد می فسخ

این بستگی به طول مدت روابط تجاری و میزان سرمایه گذاری طرفین  .2

روابط طوالنی مدت با سرمایه گذاری قابل توجه احتماالً نیاز به  د.در آن دار

 د.دار خ برای طرف مقابلبرای اعالم موارد فس بیشتری اهمیت

قابل اهمیت  دارای مدت و دامنه تعهدات طرفین تحت قرارداد نیز .3

 ترگسترده، هرچه مدت قرارداد بیشتر و دامنه آن توجهی است. همچنان

 خواهد بود.بیشتر  بودهباشد، مدت اخطار که احتماالً الزم 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

طرفین باید تعهدات  باشد.می ایویژه جایگاهدارای اصل حسن نیت در قانون کانادا رعایت 

 ( کهBhasin vs. Hrynewخود )دیوان عالی کانادا در تصمیم  .قراردادی خود را صادقانه انجام دهند

اصل  بر اساسکانادا  یکه قانون قرارداد کندیممنتشر شد، تأیید  2014نوامبر  13در تاریخ 

همچنین اظهار داشت که طرفین  بنا شده است. سازمان دهنده حسن نیت به عملکرد قراردادی

 .وظیفه دارند تعهدات قراردادی را صادقانه انجام دهند

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

آزادانه حقوق و تواند می طرفین هر یک ازواگذاری، مربوط به مقررات وجود به طور کلی، بدون 

شخصیت طرف مقابل استثناء این موارد شامل قراردادهایی است که  منتقل کند.مزایای قرارداد را 

شده یا جایی که واگذاری باعث افزایش تعهدات طرف مقابل  باشد ودر قرارداد دارای اهمیت می

تواند موجب انتقال تعهدات ایا نمیانتقال حقوق و مزذکر است که  شایانعالوه بر این،  باشد.

 قراردادی شود.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

 شاملممکن است  هارد شیپعموماً با بندهای فورس ماژور همپوشانی دارد. بندهای  هاردشیپبند  

 نیز بشود.از قبیل ورشکستگی  هایییتموقع
 2هارد شیپ

 

تأخیر یا  خصوص که یک طرف توافق نامه مسئولیتی در کندیمبه طور کلی مقرر  فورس ماژوربند 

فراتر از کنترل معقول  و یک رویداد غیرقابل پیش بینی خود در زمانعدم انجام هر یک از تعهدات 

 طرفین نداشته باشد.

 فورس ماژور

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایهگونکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

در  .St. Anne Nackawic Pulp Paper Coهمانطور که توسط دادگاه عالی کانادا در آتالنتیک 

عدم ایفای تعهد توسط یکی از به طور کلی برای " ت.شرح داده شده اس فورس ماژور خصوص

ین فراتر از کنترل هر یک از طرفبایست آن شرایط می فوق العاده، شرایطیک  مواجه بادر  طرفین،

چیزی فراتر از پیش بینی و  بوده غیر منتظره نیز این مسئله وقوع سازد.را غیرممکن  و اجرا، بوده

 ."است یک انسان به صورت متعارفقول مع خارج از تصور

در رابطه با تعهد فروشنده برای تضمین کیفیت ملکی  "نهان عیب"از عبارت  1کیبوقانون مدنی ک 

 صحبت نموده است. هکه فروخته شد

قابل قانون مدنی کبک  1726در ماده  و پنهان نهفته عیوب رابطه باماهیت ضمانت قانونی در 

 باشد:به شرح ذیل می رؤیت بوده و

خریدار یا  در مقابلشده  کشففروشنده موظف است در برابر هرگونه نقص نهان  تحت هر شرایطی

 نماید.آن را تضمین  ،هرگونه نقص ظاهری

وارانتی عیوب نهفته )بین 

طرفین حقوقی قرارداد، نه 

 با مصرف کنندگان(

  

  

                                                           
1 Civil Code of Quebec 
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

یا مسئولیت  ناشی از قرارداد ادعاهایکانادا به طرفین اجازه داده مسئولیت  یهادادگاه

تنظیم نمایند. به طور  و نمودهمحدود بندهای نگارش شده در قرارداد را از طریق  مدنی

به این   Associates LtdEdgeworth Construction Ltd. v. N.D. Lea مثال در پرونده

 موضوع پرداخته شده است.

، اغلب محدودیت مرور زمان را به طرفین تحمیل محدود کردن مسئولیتشروط مربوط به 

 شود.وقوع حوادث خاص محاسبه میشش سال، از ابتدای  برایمعموالً زمان این کند. می

 محدوده مسئولیت

توانند هرگونه توافقی را میاختالفات  مرجع رسیدگی به به طور کلی برای انتخاب طرفین  

، طرفین شرط رسیدگی به حل و فصل اختالفات در قراردادبسته به متن صورت دهند. 

همزمان به  هر دو را رسیدگی را به صورت انحصاری، غیر انحصاری یا صالحیت توانندیم

 ارجاع دهند.خاص  مرجعیک 

 رسیدگی انحصاری:

یک شخص خاص را برای رسیدگی به  گیرندیمآنها تصمیم  این بدین معناست که 

 اختالف در قرارداد مشخص نمایند.

 رسیدگی غیر انحصاری:

یک  هببرای رسیدگی به اختالفات احتمالی  موافقت نمایند همچنین ممکن است طرفین 

 عیین نکنند.مرجع یا سازمان داوری مراجعه نمایند و شخص خاصی را در قرارداد ت

رسیدگی غیر انحصاری از بندهای  اییرمجموعهزبه عنوان رسیدگی به روش هر دو حالت: 

مورد  مرجع،طرفین ممکن است بخواهند اختالفات در بیش از یک  بدین معنی است که

 استماع واقع شود.

 دادگاه صالح
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  شیلی

 و بلند نوار یک مانند به جنوبی آمریکای ینقشهاست. شیلی در  سانتیاگو آن پایتخت که آمریکای جنوبی کشوری است واقع در شیلی

دهد، و از است. اقیانوس آرام کل مرز غربی این کشور را تشکیل میدر غرب کشیده شده اقیانوس آرام در شرق و رشته کوه آند میان باریک

مرز است. این کشور به هم گذرگاه دریک ترین نقطه جنوبی کشور با، و در پایینآرژانتین ، از شرق بالیویبو ، از شمال شرق باپرو شمال با

 ۶۴۳۵تنها کشورهایی در آمریکای جنوبی هستند که با برزیل مرز مشترک ندارند. طول خط ساحلی این کشور با اقیانوس آرام  اکوادور همراه

 .کیلومتر است

به  ۱۹۹۷است؛ قانون اصالح بانکداری که در سال های دیگر اقتصاد طی چند سال اخیر پیشرفت نمودهبخش مالی شیلی سریعتر از حوزه

آزادی بیشتری را در بازارهای  ۲۰۰۱های شیلی گسترش داد. دولت شیلی در سال تصویب رسید دامنه فعالیت مجاز خارجی را برای بانک

مسکن، معامالت سلف و حقوق  گذاریسرمایه هایاند همچون وامپیاده نمود. مردم شیلی از ابزارهای مالی جدیدی برخوردار شده سرمایه

های اعتباری. ارائه این محصوالت جدید نیز همراه با کاربرد فزاینده از ابزار خرید و فروش ارز، کارگزاری )مقاطعه کاری(، لیزینگ، و کارت

لیارد دالر در پایان می ۵۴های حدود است. سیستم پرداخت خصوصی مقرری شیلی، با دارائیهای اعتباری بودهها و کارتسنتی همچون وام

 .استای برای بازار سرمایه تبدیل شده، به منبع مهمی از دارایی سرمایه۲۰۰۴سال 

است. دولت به بازپرداخت قروض را در بین کشورهای آمریکای التین حفظ نموده (S&P A +) شیلی یکی از بهترین نرخهای اعتباری

 تولید ناخالص ملی درصد کل ۵۰، تقریباً ۲۰۰۴ی دولتی و خصوصی در پایان سال هادهد. قروض مرکب خارجی بخشخارجی خود ادامه می

 .ین رقم پایینی استکه بر اساس استانداردهای آمریکای الت -دادرا تشکیل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)شیلی  

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

بایست از ابتدا حتمأ میتعهد یک  در مواردی که

به صورت کتبی تنظیم شده باشد، اگر بخواهیم 

با شهادت نسبت به اثبات آن اقدام نماییم، ادله 

 شد.اثباتی پذیرفته نخواهد 

 

جدی  هاییژگیورا بدون توجه به  مبتنی بر رضایت طرفینقانون تجارت شیلی استفاده از قراردادهای 

مبتنی بر قبول در قراردادهای  ایجاب و با. همزمان داندیم دارای اعتبار تجاری هاییونکنوانسبرخی از 

این پذیرش ممکن است  .خصوصی(، قرارداد معتبر تلقی خواهد شدقراردادهای  منظور) رضایت طرفین

 باشد. بر قصد و رضای آنان داشته داللت و بوده شفاهیصریح یا 

تا زمانی که و  باید به موقع باشد پس گرفتنممکن است پس گرفته شود، اما این  )ایجاب( پیشنهاد

به صورت صریح و رسمی اعالم شود. استرداد  بایستیمهمانند قاعده آن آن را قبول نکرده مخاطب 

 پیشنهاد نباید قابل پیش بینی باشد.

قراردادها طبق قانون  گردد.موارد یاد شده بدون غرض ورزی، یک قرارداد صادقانه و رسمی محسوب می

 ی موارددر بعض، تلقی شوند قابل اجرامعتبر و  تا بتوانندمطابقت داشته باشند  واضعشیلی باید با بعضی از م

 مشمولکه قرادادهایی  در موردبه عنوان مثال، شود. کتبی بودن قرارداد موجب یادآوری تعهدات آن می

 به صورت کتبی بایستیم ،بودهدالر آمریکا  0.5تعهد تحویل یا وعده تحویل کاالیی به ارزش بیش از 

 7توافق غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Chile (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 .شودیماعمال  این موضوع ،به این ترتیب در بیشتر قراردادهای خصوصی فروش یا خدمات. شود تنظیم

 

 

 

عدم رعایت هر یک از این تعهدات قبل از انعقاد 

مسئولیت افزایش قرارداد ممکن است منجر به 

 .قراردادی شود

 :شناسدت مییرسم شرح زیر به قانون شیلی تعهدات قبل از انعقاد قرارداد را به

تا روابط بوجود آمده را  دهدیمقرار  طرفینتعهدی را بر دوش  ،حسن نیت: اطالعات وظیف هدایت روابط و

 با هدایت مذاکرات به سمت برابری طرفین در معامله فی مابین طرفین پیش ببرد.

ایجاد، حفظ  آن را باید متعاقدیندارد که  روابط آیندهبه  مستقیم این تعهد نگاهیوظیفه عملکرد صادقانه: 

 .و تقویت کنند

 بایستیمطرفین باید اطالعات را تبادل کنند و این اطالعات احتیاط: با جدیت و  امعملکرد تووظیفه 

 .داشته و محرمانه نگه داشته شود واقعی بوده و حقیقت

 .ف پیشنهادی قرارداد استاهدااز  حراستاین شامل و حراست:  وظیفه حفظ

تعهدات پیش 

 1قراردادی

، بنابراین تجلی داندمی حائز اهمیت و معتبررا  رضایت طرفینمبتنی بر قانون تجارت شیلی قراردادهای  

 .کتبی ندارد تنظیم حتمی به صورت اراده طرفین نیازی به

در صورت بروز مشاجره،  زیرا .درستی است اقدامبا این وجود، روش معمول نوشتن و امضای قرارداد 

را به  نسخ متعدد قراردادقانون شیلی عموماً امضای خواهد بود.  قابل بررسیتعهدات طرفین به خوبی 

 .شناسدینمرسمیت 

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

 در مراجعثبت  نیازمندبرای قراردادهایی که 

 یهاسازمانبه مواردی که در عمومی هستند، یا 

، ترجمه به شودیمدولتی یا دادگاه شیلی ارائه 

 د.زبان اسپانیایی الزم خواهد بو

تا در مورد انتخاب زبان قراردادی به صورت اسپانیایی یا هر زبان دیگری به توافق آزاد هستند طرفین 

 برسند.

 تعیین)یعنی ستون دوتایی(، طرفین باید زبان غالب را  شده باشد تنظیماگر قرارداد به بیش از یک زبان 

 .کنند

 3زبان قرارداد

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

را تشکیل  روابط تجاری شروط و بندهای یک قرارداد، اساس

اختالف نظر بین  در این خصوص ممکن استدهند. البته می

 شد.فروشنده و خریدار وجود داشته با

 شروط قراردادی را در جهت انعقاد قرارداد بپذیرد، اگر فروشنده

 ست.اجرا ادر مقابل خریدار قابل این شروط و بندهای فروشنده 

شروط و بندهای قرارداد بین خریدار و در صورت تضاد بین 

واقعی  و نیت دنبال قصد به ، طرفین )یا دادگاهها( بایدفروشنده

انعقاد در زمان تصمیم گیری برای  طرفین از تنظیم این قرارداد

قانون کلی فروش )مندرج در  قرارداد باشند. که در این خصوص

 .شودیمی( اعمال شیل تقانون مدنی و تجار

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

 

 
 شوندیمتنظیم  بندهاییشیلی، قراردادها با  قانون کشوربراساس 

داشته و برای وقوع تعلق  مربوطه قرارداد آنکه به طور ذاتی به 
 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهحاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای فرمی را که  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
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 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

اختیاری  شروطبر خالف  یک عقد نیاز به درج این شروط باشد.

عقد ذات پیکره و تعهداتی که ست. که برای اعتبار قرارداد الزم نی

زیرا آنها الزامات  نمود،حذف  توانینم، دهد رارا تشکیل می

به حساب  سازنده قرارداد و عناصر الزم برای وجود قرارداد

 آیند.می

تعهدات اساسی یک قرارداد نیستند. در  تغییرطرفین مجاز به 

متفاوت تبدیل  واقعه حقوقیاین کار، قرارداد به یک صورت انجام 

 .شودیم

برای تفسیر دامنه  مورداین است. قرارداد  اصلی و جوهرهیکی از عناصر  "علت"

در  صریحبطور  عقد وقوع معموالً علتمهم است. تعهدات مربوط به طرفین 

 .شودیمقراردادها مشخص 

مورد  1کامن الحقوق  همانند را عوضینقانون شیلی مفهوم 

از مفهوم علت )یعنی  به جای آنو شناسایی قرار نداده است. 

 .کندیمبودن اعتبار قرارداد( استفاده و متعارف دلیل منطقی 

 2عوضین

آزادانه در مورد قیمت توافق کنند. برای آن  توانندیم طرفین 

، مبلغ باید شده تعیین آن به ارز خارجی قیمت یی کهقراردادها

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

                                                           
میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  1

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی اهیت دعوی اختالف دارندال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در مدر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنمیعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار  (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

با توجه به و ( CLPشیلی ) رایج کشور در زمان پرداخت به پول

بانک مرکزی شیلی نرخ  انجام شود.روز  هماننرخ ارز در 

هر روز را یورو، دالر آمریکا و ین های رایج مانند: مهمترین ارز

 کندیممنتشر 

الاقل بر اساس یک فرمول یا  شده باشدباید تعیین یا قیمت 

، موجب ابطال عدم انجام این کارشد. تعیین باقابل مشخص 

 شود.قرارداد می

منتخب از  شخص ثالثتوسط توسط طرفین یا  تواندیمقیمت 

 شد.تعیین شده با سوی آنان،

 ست.خواسته طرفین ا ی ازشرایط پرداخت تابع

 تهیه روش ینترمتداولمجاز است و قبض الکترونیکی  خرید دین

 ست.شیلی اکشور فاکتور در 

پرداخت و روش 

 تعدیل

 کنندیماعتبار بندهای انحصاری به موقعیت غالب کسانی که آنها را تحمیل 

بر این امر اگر آنها بتوانند تأمین کنندگان را از بازار خارج کنند،  د.بستگی دار

باید  کنندیمکسانی که آن را تحمیل رگذار خواهد بود. رقابت منصفانه تأثی

 ساختاریزمانی و  کارایی توجیه نمایند و اینکه از نظر از نظر کهدالیل خود را 

تجارت عادالنه بر اساس  این بندها ممکن است در دادگاه شیلیند. معقول باش

مجازات و جریمه را  ،نداند متعارفاگر دادگاه این بند را د. به چالش کشیده شو

ممکن است علیه طرفی که این بند را  دادگاه همچنینبه همراه خواهد داشت. 

خریدار باشد و چه از طرف بطور کلی اعطای انحصار )چه از طرف 

این بندها لزوماً محدود به زمان یا منطقه ست. ( مجاز افروشنده

مادامی که به یک عمل رقابتی ناعادالنه  و ،باشندنمیجغرافیایی 

 نشوند قابل قبول هستند.منجر 

 1شروط انحصاری

                                                           
1 Exclusivity provisions 
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 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

تجارت د. وضع کرده است تحقیقاتی را آغاز کند و باطل بودن آن را اعالم کن

 د.عادالنه و احتماالت ضد انحصاری نیز ممکن است بوجود بیای

به دنبال داشته را  یخاص هاییمهجر ،این بند ممکن است در صورت نقض 

 باشد.

مجاز هستند، مادامی که محدود به یک  تعهدات عدم رقابت

تعهد ممکن است برای مدت معین یا شند. تجارت خاص تجاری با

برای مدت معینی که توسط طرفین  ،پس از فسخ آن نامعین و

 د.توافق شده اعمال شو

 1تعهد عدم رقابت

 

به اجرا درآید، با  آنجاشود و در  تنظیمقراردادی که در شیلی 

شیلی  حاکم کشور لکرد آن توسط قانونتوجه به تفسیر و عم

 .شودیماداره 

 2قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Noncompete obligation 

 

2 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 خود را منعقد نمایند: شرایط زیر قرارداد طبق توانندیمطرفین 

متوالی، مثالً برای  یهادورهتوان برای این قراردادها را میشود. ادامه داشته و اجرا میتا زمان انقضاء مدت معین، که مدت برای 

قراردادهای اجاره نامه تمدید کرد. به طور معمول، این قراردادها تا زمان تحقق کامل تعهدات ناشی از قرارداد، از طریق پرداخت یا 

 منتفی نمودن تعهدات مربوط به پرداخت ادامه دارند.

که به طور کلی در همان قرارداد تنظیم  اییهاعالمقرارداد را در هر زمان و بدون توجیه از طریق  تواندیم، هر طرف نامعینای مدت بر

 نماید.شده فسخ 

مدت قرارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

اما به طور کلی، . برای نوع خاصی از قراردادها یافت توانیمرا  ایویژهمقررات هستند.  اعالمیه آزاد ارسال زمان برای تعیین طرفین

 مشخص نمایند.و تشریفات اعالمیه را  از فسخ قبل اعالمیه زمانوظیفه طرفین است که 
 3اعالمیه قبلی فسخ

 

شرایط باید دقیقاً  شروط ضمن العقد قرار گرفته باشد.در قرارداد ممکن است دالیل خاتمه، مانند ورشکستگی، مورد توافق طرفین 

 احراز وقوع حق فسخ را مشخص کند.

 :ممکن است در قانون شیلی یافت شود مانند با دلیلدیگری از خاتمه  یهانمونه

 مطلق و نسبی بی اعتباری .1

 و قصد طرفین به خاتمه تصمیم .2

 .(فسخ کنند انانقراردادها را بخاطر کالهبرداری علیه  دهدیمپائولین که به طلبکاران اجازه قانون )ابطال  .3

 .شود طرفینتعهد  از بین رفتنسرنوشت ساز، هنگامی که باعث  وقایع .4

 یکی از پیمانکاران قراردادهای فوت .5

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 
است که صریحاً در قانون شیلی به رسمیت شناخته شده است. همه  مهمدر مورد قراردادها، حسن نیت یک اصل 

 .قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند
 تعهد به انجام با حسن نیت

 

، زیرا انتقال به دانستآن را معتبر  انتقال توانینمباشد،  به اعتبار شخصیت یکی از طرفین تنظیم شده اگر قرارداد

 .خواهد شد برداشتعنوان ایجاد یک قرارداد جدید 

تنها توسط حقوقدانان و و صحبتی نشده است. به صراحت در قانون شیلی  واگذاری قراردادهااز به طور کلی، 

 به در قراردادها اییژهو واگذاریمعمول است که چنین پژوهشگران مورد بحث واقع شده است. این موضوع 

یک  این شرکتی که به آن واگذار شده است بعنوان مگر اینکه از قبل تعیین تکلیف شده باشد طرفیندرخواست 

 .واگذار کننده باشداز شرکت  یاتابعهشرکت 

 گیرندهخود را به  هاییبدهحقوق و کننده  ، که در آن واگذارگرددمشخص میصریحاً  هایبدهحقوق و  انتقال

 .دهدیم انتقال

 بایا بین یک شرکت  های گروهیشرکتبزرگ یا  یهاشرکت هب ی مربوطدر قراردادهامجری تغییر ربوط به بند م

 به همراه داشته باشد.را  باعث درج بند تغییر مجری تواندیمیک بانک معمول است. اراده آزاد طرفین 

 واگذاری کار یا تغییر مجری

، و شود درج نمایندموجب به وجود آمدن شرایط آن میرا که  مواردیو  هارد شیپممکن است آزادانه بند  طرفین   2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  2

پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده برای جهت تحمل  توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 د. بند هارد شیپ با شرایط ذیل مرتبط است:حسن نیت مجدداً مذاکره کنن اباعث شود طرفین ب

 وجود داشته باشد.عملکرد مداوم یا حداقل یک قرارداد اجرایی معوق  توام با باید یک قرارداد .1

 باشد. پیش بینی نشده بایستیممربوط به عملکرد طرفین باشد. همچنین  شرایطیباید ناشی از ن هارشیپ .2

 قرارداد منجرب شود. در باید به عدم تعادل شرایطاین  .3

و جدی باشد که اگر طرفین در زمان  نامتعارفباید آنقدر  شودیم شرایط هاردشیپحقایقی که باعث ایجاد  .4

یا این کار  کردندینم را تنظیم ، قراردادو از آن اطالع داشتند دادندیم را در معرض دید قرار هاآنانعقاد قرارداد، 

 .دادندیمانجام  دیگریرا در شرایط 

 
نقض  ناشی از به صراحت در قانون شیلی به رسمیت شناخته شده است و طرفین را از مسئولیت فورس ماژور

 .غیرقابل پیش بینی باشد اجتناب وباید غیر قابل  ماژوررویداد فورس  سازد.می مبراشرایط  این تعهدات تحت
 فورس ماژور

به موجب آن فروشنده برای مدت زمانی محدود که  .است مرسوم و فروش ضمانت نامه در قراردادهای خرید شرط 

 .کندیمضمانت کاالی فروخته شده را ، صورت گرفتهتوافق طرفین  طبق

چنین ضمانتی در واقع  کند،فروشنده گارانتی را به خریدار اعطا  و نباشد همان کاال تولید کننده، اگر فروشنده

 .همان ضمانت تولید کننده خواهد بود

وارانتی عیوب نهفته )بین 

طرفین حقوقی قرارداد، نه با 

 مصرف کنندگان(

  

 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات
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محدود کردن مسئولیت قراردادی معموالً طبق قانون شیلی به 

کالهبرداری، رفتار در خصوص ، مگر شده استرسمیت شناخته 

 و قصور فاحش. تقصیریا  منتهی به خسارت

را در قراردادهای خود  بند مربوط به جریمهبند  توانندیمطرفین 

 .مشخص کنند

 محدوده مسئولیت

مراکز و معموالً به  ،قراردادهای بین المللیاختالف در رسیدگی به 

 .شودیمداوری واگذار  هایسازمان

را برای حل و  مرجعیدرمورد امور بازرگانی، طرفین حق دارند هر 

 .فصل اختالف خود انتخاب کنند

، به ویژه باشدیم نیز هایییتمحدوددارای قانون مدنی در این مورد 

 .عمومی باشد منافع و حقوقمربوط به موضوع مواردی که  در

کنوانسیون نیویورک است. اجرای  گانامضا کنند جزو شیلیکشور 

به مراجع قضایی شیلی تصمیمات بین المللی باید از طریق درخواست 

 داده شده و مورد بررسی قرار بگیرند.

 دادگاه صالح

 
 

  



 325/ کیمکز

 

 مکزیک

مرز است. هم بلیز و گواتماال و از جنوب شرقی با ایاالت متحده آمریکا این کشور از شمال با  .است آمریکای شمالی کشوری در مکزیک

 ۲در جنوب شرق آن قرار دارند. این کشور با حدود  دریای کارائیب در شرق و خلیج مکزیک ، در غرب و جنوب،اماقیانوس آر همچنین

 .ستکشور پرجمعیت دنیا یناُم ۱۰کشور وسیع دنیا و  یناُم ۱۴میلیون کیلومتر مربع وسعت، 

اُمین اقتصاد بزرگ دنیاست. استخراج ذخایر بزرگ گاز  ۱۱سنتاوو است مکزیک  ۱۰۰معادل  )Mex ($ .واحد پول آن پزوی مکزیک

اکنون نیز مکزیک بخش بزرگی از ثروت میسر ساخت. هم ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰های العاده اقتصادی کشور را در دههطبیعی و نفت توسعه خارق

اساس  در حال رشد اقتصادی شامل صنایع مهم پتروشیمی، نساجی، وسایل نقلیه موتوری و . اش استاش را مدیون منابع نفتیفزاینده

لت آمریکا و توافقهای تجاری مربوط های عمده آمریکایی به دلیل ترکیبی از سیاست دوشرکت ۱۹۹۰های غذایی است. در اوایل دهه فراورده

و هزینه پایین نیروی کار به تأسیس کارخانه در مکزیک تشویق شدند. نتیجه این حرکت، رشد  رارداد تجارت آزاد آمریکای شمالیق به

 .العاده اقتصاد مکزیک بود، که اکنون یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال مشکالت اقتصادی باقی استخارق

است که به ای، نفت و محصوالت نفتی، نقره، میوه، سبزیجات، قهوه و پنبهمحصوالت کارخانهحصوالت صادراتی این کشور شامل م

 .شوددرصد( صادر می ۳/۱درصد( و اسپانیا ) ۱/۲درصد(، کانادا ) ۸۴/۷کشورهای آمریکا )

یزات الکترونیک، قطعات آالت کشاورزی، تجهآالت فلزکاری، فلزات تراشکاری شده، ماشینمحصوالت وارداتی این کشور شامل ماشین

درصد( و کره جنوبی  ۶درصد(، ژاپن ) ۵/۹درصد(، چین ) ۹/۵۰ماشین برای مونتاژ، هواپیما و تجهیزات آن است که از کشورهای آمریکا )

 .کشور برتر در تولید غالت در جهان است ۱۰شود. مکزیک همچنین جزو درصد( وارد می ۲/۴)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 2(1نظام حقوقی سیویل ال)مکزیک  

 3اعد شکلیقو
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 ید.کن تنظیمکتبی  را به صورت قراردادها شودیمتوصیه 

 10طرفین وظیفه دارند نسخه اصلی قراردادهای خود را به مدت 

یا هرگونه اسناد دیگر مانند توافق  هایمیلا، هانامهسال از جمله 

 ند.حفظ کنرا  هانامه

اختالف قضایی، نسخه اصلی توافق نامه باید در  در صورت بروز

 .دادگاه ارسال شود

تنظیم دیجیتالی  ی را که به صورتقانون تجارت مکزیک قراردادهای

آن  ، مشروط بر این که شرایط خاصداندشده است را معتبر می

 رعایت شده باشد.

 

 شدهتنظیم ن قراردادها حتی اگر کتبی هم مکزیک، قانون قراردادها درطبق 

 خواهند بود.الزام آور د، باشن

 اییژهونیاز به تشریفات  قراردادهاخاصی از  تعداد ،به موجب قانون با این حال

توسط دفاتر اسناد و  تنظیم شدهکتبی  به صورت حتماًبایست می یعنیدارند. 

 رسمی تأیید شوند.

 7توافق غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Mexico (Civil Law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

تعهدات دادگاه ممکن است در صورتی که یک طرف از اجرای 

 اجرای قرارداد نهاییایشان را ملزم به ، ورزدامتناع  قرارداد نهایی

 نماید.

یک طرف قابل اجرا نباشد، ممکن  غفلتاگر قرارداد نهایی به دلیل 

 نماید.خسارات  جبرانمسئول را طرف  آناست 

 یک از طرفیندر صورت نقض توسط وعده دار  یهانامهموافقت 

 .مشمول جریمه شود تواندیم

 

در بردارنده ی قولی باشد برای انعقاد قرارداد  تواندیم یقرارداد پیشتعهدات 

 برای مدت زمانتعیین و  نهایی اصلی قرارداد حاوی شروط و بندهای که

 .باشد شدن قرارداد یاجرای
تعهدات پیش 

 1قراردادی

اصل اسناد  ارائه در صورت بروز اختالفات قضایی در دادگاه مکزیک،

 یا هر چیزی که آن را اثبات نماید الزامیست. و مدارک

 دارد.قرارداد ننسخ متعدد قانون مکزیک هیچگونه محدودیتی در زمینه امضای  

 پذیرد.بر اساس شواهد صورت میروند امضای قرارداد 

به صورت کتبی یا الکترونیکی،  )ایجاب( یک پیشنهاد و قبول پس از پذیرش

رعایت ، تا حدی که تشریفات مربوطه شودیمقرارداد معتبر و الزم االجرا تلقی 

 شده باشد.

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

 د.اسپانیایی را دارنزبان استفاده از  الزام بهمقامات دولتی مکزیک 

، شودیمدر هر اقدامی که در مکزیک برای اجرای قرارداد انجام 

و  کندیمرویه مکزیک را اعمال  حاکم و دادگاه مکزیک قانون

 برای این قرارداد الزم است.ترجمه رسمی به اسپانیایی 

اگر بیش از یک زبان در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد، توصیه 

مشخص  اختالف حاکم است بروززبانی را که در صورت  شودیم

در صورت انعقاد قرارداد به د. طرفین برای انتخاب زبان قرارداد خود آزاد هستن

که هر طرف به صراحت اظهار  شودیمزبانی غیر از اسپانیایی، بسیار توصیه 

آن را متوجه شده و به تبع آن، محتوای  زبان قرارداد را درک نمودهکه  کند

 است.

قرارداد دادگاه مکزیک،  طرح دعوی در هرگونه اقدامی قبل از بروزر صورت د

بایست توسط یک مترجم اسپانیایی به صورت رسمی ترجمه شده و آن را می

 3زبان قرارداد

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

 درانو صالحیت قابل اجرا  حاکم قانون ،زبان کشور یحاًترجکنید، 

 مشخص شود.

 در اختیار دادگاه قرار بدهند.

 در قرارداد مطرح شده است را اعمال نمایند یحاًصرتی را که طرفین باید تعهدا 

را که به طور ضمنی در قانون بسته به نوع قرارداد وجود مواردی  همینطورو 

 نمایند.رعایت را  دارد

ممکن است  شودیم تنظیم با سوء نیتیا  فقدان صداقتقراردادهایی که با 

 .اثبات شود رفتاری حاوی سوء نیتکه چنین  البته بشرطی باطل اعالم شود،

حسن نیت و 

 مربوط به تعهدات

 اطالعات
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

آمده است. قابل اجرا همان مواردیست که در قرارداد شروط و بندهای طبق قانون مکزیک، 

اراده  بر اساس قابل اجرا همان مواردی است که شروطدر صورت عدم انعقاد قرارداد، 

 .شودیماثبات  غیرقابل اعتراض طرفین در دادگاه

 بایستیمقرارداد  ،تناقض باشد قرارداد هر یک از طرفین شروط و بندهای مربوط بهاگر بین 

 بر اساس موارد ذیل تفسیر شود:

 طرفینذهنی  نیت .1

 آنآثار ماهیت قانونی و  .2

 تجاری قابل اجرا هاییوهش .3

نه تضاد بین شروط و بندهای هر یک از طرفین قابل حل نباشد، قانون مکزیک اینگواگر 

 :نمایدیممطرح 

قرارداد بر روی بندهای غیر اساسی و مهم تأثیر بگذارد،  صرفاًتضاد بوجود آمده، اگر  .1

 سهولت برای طرفین تفسیر شود. باباید 

 ،2هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 3قرارداد

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع مذاکرات به  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قرارداد داشته باشد، قرارداد بندهای اساسی تأثیر زیادی در  و عدم تناسب اگر تضاد .2

 د.باطل خواهد بو

 

 
صرفأ بر اساس اختیار طرفین  تواندینمطبق قانون مکزیک، اعتبار و عملکرد یک قرارداد 

 پذیر باشد.امکان

در قرارداد باید به وضوح قصد طرفین و موضوع مورد نظر مشخص شود. در غیر این صورت، 

 شود.قرارداد ممکن است باطل 

یا  شروط نامتعادل ناشی از ضرر ناعادالنه برخالف قانون مدنی فدرال، قانون تجارت مکزیک

 را ممنوع ننموده است. یکی از طرفینبر فشار نامتناسب 

 تواندیم (Suprema Corte de Justicia de la Naci hasnمکزیک )با این حال، دیوان عالی 

ر د توازن عدمدر صورت ات را وام یا اعتبار قراردادهای مربوط به نرخ بهره عادی را در مورد

 دهد.کاهش احتمالی را حل و فصل نموده و  یهااستفادهنرخ بهره یا سوء 

برای دستیابی به ، استاندارد یهانامهپایبندی به توافق  بایک دسته خاص از قراردادها 

عمومی محصوالت یا ارائه خدمات در چارچوب قوانین حمایت از مصرف کننده، باید الزامات 

 :دنزیر را رعایت کن و کلی

 شند.باید به زبان اسپانیایی با هاآن .1

 شوند.شامل ن ی که سوء استفاده در آن راه داشته باشد راهیچ گونه عدم تعادل یا مفاد .2

 یهانامه، فرم برخی از موافقت قوانین دفتر حقوقی مصرف کننده در فدرال مطابق .3

 از قبل، در چنین مرجعی به ثبت برسد.استاندارد الزم است 

 1تعهدات اساسی

اما،  مورد شناسایی قرار نداده است.را  1مفهوم عوضین و علت در قانون کامن القانون مکزیک    2عوضین

                                                           
1 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

مربوط  خالف قوانین در خصوص عوضین طبق قانون مکزیک، در صورتی که انگیزه طرفین

 اعالم شود.باطل  هانامهنظم عمومی باشد ممکن است توافق  به

در  پولی نقل و انتقاالت هایینههزپیامدهای مالیاتی و 

ذیربط باید در  یهاطرفقرارداد بین  تنظیمصورت 

 د.نظر گرفته شو

مکزیک، با توجه به نرخ ارز منتشر  پولیمطابق قانون 

شده توسط بانک مرکزی )بانکو دو مکزیک( در روزنامه 

رسمی فدرال در تاریخ پرداخت، ممکن است هرگونه 

مکزیکی  نرخاز غیر  یپرداخت در مکزیک به هر ارز

برای محدود  هدر نتیجه، هرگونه مقررد. پرداخت شو

غرامت یا جبران  تعهد پرداخت ایفایکردن توانایی 

ناشی از که به یک طرف دیگر  خسارت احتمالی

ممکن است در مکزیک قابل بوده، تغییرات نرخ ارز 

ورت، قرارداد ممکن است باطل قابل تعیین باشد. در غیر این صالاقل یا  مشخصقیمت باید 

 تلقی شود.

پرداخت شود. در غیر این  بایستیممشخص شده در قرارداد  شروط و بندهایقیمت مطابق 

 شود.پرداخت مبلغ بایستی جلوتر صورت، 

 د.قیمت ممکن است به ارز خارجی تنظیم شو

در قرارداد لحاظ شود. در  خسارتدر صورت تأخیر در پرداخت قیمت، بند  شودیمتوصیه 

 این جریمه، )اشاره به نرخ تأخیر در تأدیه دارد( قانونی مقرراتصورت عدم وجود این بند، با 

 خواهد بود. اعمال قابل ٪6 تا حداکثر

نیز ممکن است توافق شود، مشروط بر اینکه روش محاسبه در  اضافه قیمتروش تعدیل و 

 شد.شده با تعیینقرارداد 

 د.لکیت لزوماً با پرداخت قیمت ارتباط ندارواگذاری ما

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

                                                                                                                                                                                                                                  
میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  1

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

یص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی در غیر این صورت اگر قاضی تشخ نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  2
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 نباشد.اجرا 

در و  شوندیمنسبی در نظر گرفته  طلبانهانحصار مقررات انحصاری بودن به عنوان شیوه 

 بر آن صدق نماید: ذیل شرایطاست که مجاز صورتی 

رقابت بازار تحت تأثیر قانون رقابت فدرال )سوء استفاده از موقعیت غالب یا توافق ضد  .1

 نگرفته باشد.رقابتی( قرار 

 نداشته باشند.در بازار مربوطه  فاحشیقدرت  طرفین .2

 1شروط انحصاری

کمیسیون رقابت فدرال ممکن است این بند را بررسی  

ا این ب باشد.قانون رقابت نقض نشده  تا ببیندکند 

حال، کمیسیون رقابت فدرال، یک دوره سه ساله را به 

مربوط به عنوان یک دوره قابل قبول برای تعهدات 

 .گیردیمدر نظر  عدم رقابت

مربوط به تعهدات عدم از منظر قانون کار، بندهای 

گاه با این استدالل که قانون اساسی مکزیک  رقابت

در هرگونه  وکه هر فردی باید آزاد باشد نموده تصریح 

، به اشتغال داشته باشدفعالیت قانونی به طور آزادانه 

 .شودیمچالش کشیده 

 :باشد به شرایط ذیل محدود ،مجاز است مشروط بر اینکه تعهد تعهد عدم رقابتبندهای 

 نیست( )معموالً بیشتر از پنج سال تنظیم شده باشد یک دوره زمانی مشخصبرای  .1

 باشد. قلمرو معینمربوط به حوزه و  .2

 ()مشخص کردن فعالیتهای رقابتی باشد دامنه مشخصدارای  .3

 2تعهد عدم رقابت

                                                           
1 Exclusivity clauses 

2 Noncompete obligation 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قوانینی که در قانون فدرال در امور مدنی و تجاری 

 هاییالتاتعیین شده برای بیش از یک کشور یا 

 .شودیممختلف در مکزیک اعمال 

 lex situs)یا lex rei sitae) ،قوانینکلی  قاعده اصل

 ست.مکزیک به رسمیت شناخته شده اتوسط قانون 

آزاد هستند که قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخاب کنند، مشروط بر اینکه یک  طرفین

 شد.با قانون حاکم انتخاب شده )یا در رابطه با قرارداد یا طرفین( وجود داشته با ارتباط

شند یا اگر این قرارداد اما در صورت سکوت قرارداد در مورد قانون حاکم، اگر طرفین مقیم با

 .شودیماجرا شود، قانون مکزیک اعمال  قرار باشد در مکزیک

قانون مکزیک در رویدادهای زیر  انتخاب قانونی غیر از قانون حاکم کشور مکزیک، علی رغم

 :اعمال خواهد شد

 .مکزیک باشد امری و الزام آور وانینانتخاب شده خالف ق حاکماگر قانون  .1

برای فرار  صوری وبه طور  مربوطه حاکمکه قانون  تشخیص دهددرصورتی که دادگاه  .2

 .مکزیک انتخاب شده است ی دراز اصول اساسی قانون

عمومی  مرتبط با نظمآن خالف هر اصل اساسی  یهابرنامهیا نتیجه حاکم اگر قانون  .3

 .مکزیک باشد

 1قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تعهدات )غیر از قرارداد  ایفای در صورتی که قرارداد برای تحقق

روز  10تحویل کاال( مدتی را مشخص نکند، این تعهدات باید ظرف 

 د.از زمان اجرای قرارداد انجام شو

اگر در قرارداد خرید مدت تحویل کاال مشخص نشده باشد، تحویل 

 صورت پذیرد.ساعت پس از اجرای قرارداد  24باید طی 

 اینگونه باشد: تواندیممدت قرارداد 

تا زمان انقضاء مدت الزم االجرا خواهد بود، مگر اینکه  معین که برای مدت

 .طرفین توافق کنند که قرارداد را تمدید کنند

هر طرف ممکن است قرارداد را در هر زمان فسخ  نامعین کهمدت برای 

 .شود ارسالکند به شرط آنکه اعالمیه کتبی از قبل 

اجاره نامه و  یهانامهفقط در موافقت  تمدید ضمنیطبق قانون مکزیک، 

تمدید با این حال، بند . شودیمفقط در صورت بروز شرایط خاص اعمال 

لحاظ شود، مشروط بر اینکه  هانامهممکن است در سایر توافق  ضمنی

 شد.باقرار گرفته صریحاً مورد توافق طرفین 

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

  

، قرارداد تعهدات نقض به دلیل ،به عنوان یک قاعده کلی، فسخ بدون علت

تصریح  دیگری، مگر اینکه در قرارداد بطور شودیمخاص تلقی  شرایط با

 شده باشد.

 کرده باشدمدت خاصی نداشته باشد یا در این رابطه سکوت  توافق نامهاگر 

قانون مکزیک فسخ بدون علت را با اخطار قبلی و تابع  ،()مدت نامعین

 به رسمیت شناخته است. داشتهمقررات خاصی که به نوع قرارداد بستگی 

نیاز به اخطار  از انقضاء روز قبل 15ل، قراردادهای اجاره نامه )به عنوان مثا

 (دارند مبنی بر فسخ قرارداد قبلی

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 مشمولبه موقع تعهدات، قرارداد ممکن است  ایفایدر صورت عدم 

 باشد. دیرکرد جریمه

 جریمه مشمولدر صورتی که قراردادها )غیر از قراردادهای خرید( 

( شوند، آن وقت طرف بند وجه التزامبرای نقض کل قرارداد )

 شد.باجریمه خواهان انجام قرارداد یا پرداخت این  تواندیم متقاضی

یکه توسط طرفین در علت فقط در صورت با به عنوان یک قاعده کلی، فسخ

 قرارداد درج شده باشد، امکان پذیر است.

 ین عبارتست از:تیار طرفموجود در اخ یهاحلدر چنین حالتی، راه 

منافع حاصل از خاتمه توافق نامه و پرداخت خسارت و از بین رفتن  .1

 قرارداد

 .سودمربوط به و پرداخت خسارت و ضرر  یخاص قرارداد اجرای تعهد .2

 1فسخ با دلیل

 

  

                                                           
1 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت  

سوء نیت باید به اثبات برسد تا بنابراین  بوده، نیتحسن اصل بر وجود 

 خالف این اصل در نظر گرفته شود.

شرط مربوط به محدود نمودن ادعاهایی که مربوط به تملک امالک است 

بستگی به حسن نیت یا سوء نیت در ادعای شخص متقاضی از طرف 

 مقابل دارد.

 ا گذاشته شوند.به اجرو  تنظیمقراردادها باید با حسن نیت مذاکره، 

اعالن  باطل تنظیم شده، بدون حسن نیت که قراردادی است ممکن

 .شود

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

در مقابل اشخاص ثالث قابل اجراست، مشروط بر اینکه  وظایفاین 

 رعایت شده باشد.شرایط مندرج در قانون مدنی 

به طور کلی براساس قانون مکزیک، حقوق و تعهدات مربوط به 

، به شوند منتقل به طور کاملجزئی یا  به صورت توانندیمقراردادها 

 :باشد را داراشرط آنکه شرایط زیر 

به  تصریح شده وصریحاً در قرارداد  تکالیف و وظایف طرفین .1

 توافق رسیده باشد.

در صورتی که قرارداد شامل تعهداتی باشد که به شخص ثالث  .2

قرار گرفته  نیز شخص ثالث این تعهدات مورد موافقت، منتقل شده

 باشد.

شخص ثالث به در صورتی که قرارداد شامل تعهداتی باشد که  .3

 شخص ثالث اعالم به به صورت کتبیاین تعهدات ، شودمنتقل می

 شده و واگذاری صورت پذیرد.

طبق قانون مکزیک  مجری و انتقال قراردادتغییر ات مربوط به مقرر

 باشد.قابل قبول و معتبر می

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت  

اجباری نیست،  بند مربوط به هاردشیپطبق قانون بازرگانی مکزیک،  

 .کنند درجرا  شروطاما طرفین در قرارداد خود آزاد هستند که همین 

با این حال، دیوان عالی مکزیک تصریح کرده که دادگاه مکزیک 

در صورت عدم تعادل به وجود آمده در خصوص تعهدات، ممکن است 

 نسبت به کاهش تعهد طرف مقابل تصمیم گیری نماید.

 1هارد شیپ

به  وقایع طبیعییا  ماژور دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط فورس

 وجود آمده یا خیر.

به  تواندیمدر قرارداد تعریفی از وقایع و شرایطی که  شودیمتوصیه 

را به خود اختصاص دهد، درج  وقایع طبیعییا  ماژور عنوان فورس

شریطی که موجب شروط و تعهدات در  در مورد کلیه همچنین ، ونمایید

 شود را نیز درج نمایید.برخورد با این وقایع می

شرایط فسخ قرارداد یا مذاکره مجدد آن را این بند همچنین ممکن است 

 .فراهم کند

بروز یا  ماژور فورس وقوع شرایطبه طرف مقابل در مورد  اعالمیه قبلی

الزامی  جهت استفاده از این حق توسط شخص متعهد وقایع طبیعی

 .است

شرایط ذیل، شرایط فورس ماژور محرز تلقی خواهد در صورت وقوع 

 شد:

ابل پیش بینی که مانع از انجام تعهد یک رویداد طبیعی غیرق .1

 .شودیم

)فراتر از کنترل شخص( که مانع از انجام  وجود عامل خارجی .2

 .شودیمتعهد 

در صورت بروز چنین شرایطی، متعهد حق دارد عملکرد همه یا 

مسئولیت و از  بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد

، مبرا باشد به طرف مقابل و ضرر به وجود آمده پرداخت خسارت

 شرایط ذیل به وجود آمده باشد:مشروط بر اینکه 

 فورس ماژور به وجود آمدن شرایطبه خودی خود باعث  متعهد .1

 باشد.نشده 

 فورس ماژور

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

تعارف ایجاد شده برای جهت تحمل پذیر شدن فشار نام توانندمیکه تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 یکی از آنان، درخواست بازبینی در عقد را نمایند.
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت  

 آن را نپذیرفته باشد. متعهد مسئولیت .2

متعهد مسئول اجرای قرارداد تحت این شرایط  بر طبق قانون .3

 نباشد.

قانون تجارت مکزیک در مورد قراردادهای خرید و توزیع موارد زیر را  

 تصریح نموده است:

در صورت مشخص نبودن نوع و کیفیت کاالی تحویل شده،  .1

کاالهایی را تحویل دهد که از نوع و کیفیت  بایستیممتعهد 

 .استاندارد برخوردار باشند

 :علیه فروشنده اقدام کند تواندیمدر صورت شرایط زیر، خریدار  .2

پنج روز از تاریخ تحویل، کتباً به  مدت در صورتی که خریدار ظرف

اعالم نموده  کتباًموضوع را به فروشنده  ،دلیل عدم کیفیت یا کمیت

 باشد.

 نهفته عیبروز پس از تاریخ تحویل، از هرگونه  30اگر خریدار ظرف 

نموده  گله شفاهاً هو پنهان در مورد کاالی تحویل شده، از فروشند

 باشد.

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قراردادی ممکن است محدود یا تحت تأثیر  و مسئولیتهای تعهدات نفوذ

قوانین مشابهی باشد که بر حقوق یا  مالیات، کار، ورشکستگیقوانین 

 د.طلبکاران تأثیر بگذار

بر اساس ممکن است  قراردادیخسارت  جبران نفوذ بندهای مربوط به

 گردد. مکزیک محدودکشور عمومی  نظم

طرفین آزاد هستند که مسئولیت قرارداد خود را محدود کنند، مگر 

 :در مواردی که

 باشد.یکی از طرفین در اثر سوء رفتار نقض قرارداد  .1

چنین محدودیتی باعث نقض نظم عمومی یا حقوق اشخاص ثالث  .2

 شده باشد.

 خسارتهمچنین طبق قانون مکزیک قابل قبول است که طرفین 

خسارت  کنند که در این صورت، طرف صریحپیش فرض نقدی را ت

وجه التزام تعیین شده، خسارت حق نخواهد داشت که عالوه بر  دیده

 طرف مقابل طلب نماید. ازبیشتری را 

 :با توجه به موارد زیر معتبر هستند مربوط به خسارتبندهای 

در قرارداد لحاظ شود، مشروط بر اینکه  خسارتممکن است یک 

 د.روناز مقدار تعهد اصلی قرارداد فراتر خسارتی مبلغ چنین 

 .در مورد خسارت نیست شهودبرای درخواست جریمه نیازی به ارائه 

مانع پرداخت خسارت اضافی یا خسران  جریمه تعیین شدهپرداخت 

 مازاد است.

 .تعدیل شود جریمهاگر تعهد تا حدی برآورده شود، ممکن است 

 محدوده مسئولیت

مکزیک، ممکن است  هایقانونی به دادگاه رسیدگی درخواست در صورت 

این  شود فارغ ازعمال ا آن در موردبه صورت محدود مکزیک قانون 

قراردادهای خود  برواقعیت که طرفین ممکن است یک قانون خارجی را 

 نموده باشند. حاکم

جز در  .داوری یا دادگاه آزاد هستند انتخاب مرجع در مورد طرفین

 به وقوع پیوسته باشد:شرایط زیر  بطوریکه موارد خاص

قانون حاکم انتخاب شده )در ارتباط با رفتار خاصی در خصوص 

 باشد. قرارداد یا طرفین( وجود داشته

 دادگاه صالح
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 نشود.چشم پوشی  یحقوق هاییهرواز طبق قانون مکزیک ممکن است 

 .حق انتخاب داوران( و سریعتر خواهد بودبه دلیل داوری انعطاف پذیرتر )

رخالف موارد )ب جزو ملزومات آن استهمچنین محرمانه بودن جلسات 

بسیار  تواندیمبا این حال، داوری باشد( که به صورت علنی می دادگاه

 باشد. نیز مکزیک یهادادگاهگرانتر از حل اختالف در 

طرفین به صراحت حقوق مرتبط با هر حوزه قضایی که ممکن است 

صالحیت رسیدگی به اختالف را داشته باشد اسقاط کرده باشند. به 

دلیل برخی موارد از جمله مقر و محل رسیدگی یا تعهدی که 

 ورت پذیرد.در محلی ص بایستیم

در مکزیک قابل اجرا  ،رأی صادره از طرف دادگاه خارجی یا داوری

این موضوع مطابق با الزامات خاص مندرج در قانون تجارت  .است

در میان این الزامات، اولین مورد این  باشد.امکان پذیر میمکزیک 

 اینگونه باشد: بایدرسیدگی صورت گرفته است که 

رأی در که  مرجعیصالحیت رسیدگی در  مطابق با الزامات قانونی .1

 باشد.صادر شده  آنجا

و مربوط به دعوی شخصی بوده  باشد درمورد پرداخت پول مؤکدأ .2

 و دعوی ملکی نباشد.

 مطابقعمومی مکزیک یا هر معاهده بین المللی که مکزیک  با نظم .3

 نباشد. مخالف آن را امضاء نمودهیا اصول کلی 

 د.نهایی باشصادره  یرأ .4

 شده باشد.به اسپانیایی ترجمه  رسمیتوسط یک مترجم  .5

باید بصورت حضوری انجام  رسیدگیشرط دوم این است که خدمات 

 ایمیلاز طریق  اقدام قضایی و رسیدگیطبق قانون مکزیک . شود

 نیست.معتبر 
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 الجزایر

باشد، قسمت اعظم الجزایر بزرگترین کشور در آفریقا به لحاظ مساحت می .است تونس و مراکش ، میانآفریقای شمالی در کشوری اَلجَزایر

یابد، شود و تا تل اطلس امتداد میای که از ساحل شروع میدارد. منطقهمناطق ساحلی الجزایر کوهستانی است و بنادر طبیعی اندکی 

 .ای داردباشند. شمال الجزایر آب و هوای معتدل مدیترانهمی عنابه و قسنطینه باشد. شهرهای مهم الجزایر، الجزیره، آوران،خیز میحاصل

شود. غرس میوه و مرکبات در الجزایر پرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته میبیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی می

سازی و غیره رواج کاری، کاشیسازی، منبتدوزی عربی، فرش الجزایری، چرمور صنایع دستی مانند سوزنگیرد. در این کشروز رونق میروزبه

آید و ذخایر گسترده نفت نیز در تن زغال بدست می ۲۸۰٬۰۰۰تن فسفات  ۷۰۵٬۰۰۰تن آهن  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰دارد. در این کشور سالیانه 

 .جنوب و جنوب شرقی آن وجود دارد

میان قشرهای غنی و فقیر در این  فاصله الجزایر دارای معادن بسیار و درآمد باالی حاصل از فروش گاز طبیعی است، امابا وجود آنکه 

هم بر خالف  گردشگری .کنندای اشتغال ایجاد نمیکشور زیاد است. وضع صنعت و کشاورزی در الجزایر کساد است و ظرفیت چندانی بر

، به حاشیه رانده شده ۱۹۶۲های پس از انقالب در سال هواری بومدین کاری و انزوای سیاسی و فرهنگی رژیمتونس و مصر، به دلیل محافظه

است و مشکل گرانی و کمبود مسکن هم از قشر متوسط کند. بیکاری به ویژه در میان جوانان گستردهو نقشی در اقتصاد این کشور بازی نمی

 .استا تحت فشار قرار دادهتر رتا قشرها ضعیف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 2و نظام حقوقی اسالمی( 1نظام حقوقی سیویل ال)الجزایر 

 3قواعد شکلی
 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

کتبی امضا دارند که بصورت  ییهانامهالجزایر نیاز به توافق  ادارات دولتی

 باشند.شده 

خرید، فاکتور، سفارش  درخواست قالببه  تواندیمیک قرارداد تجاری 

 که در بردارنده اییلهوستحویل یا هر سندی تحت هر شکل یا هر 

 شد.عمومی فروش با شروط و بندهای مربوط به ارجاعاتمشخصات یا 

که کارکرد آن  داردیم، قواعدی را بیان 2-4قانون شماره از  3ماده 

 است.تجاری  هاییتفعالمربوط به 

نیازی نیست حتمأ به  الزم االجرا باشدی آنکه ها برادر اصل، توافق نامه

 باشد.صورت کتبی تنظیم شده باشند، مگر مواردی که دارای استثناء 

که طرفین  شودیم منعقدهنگامی  قراردادقانون مدنی الجزایر طبق 

با متقابل خود را بدون غرض ورزی به مقررات قانونی  رضایتمندی

 یکدیگر رد و بدل نمایند.

متی عالبطو کلی با هر بطور شفاهی، کتبی یا  تواندیم رضایتمندی

با این حال، توافق ( قانون مدنی الجزایر 60و  59شود )مواد  احراز

باشد مانند ثبت در دفاتر ثبتی،  تجاری باید به صورت کتبی یهانامه

و  یا از طریق مکاتبات ثبت پیش فاکتور، اعمال شخصی بین طرفین

 (نون تجارت الجزایرقا 30)ماده  .شود تنظیم

 7توافق غیرکتبی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به قوانین تدوین مجموعه و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Algeria (Civil Law-Islamic law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 
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 6شروط و تعهدات 5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

، سوء نیتیا  نادرستدر قبال رفتار بنا به شرایط هر یک از طرفین 

 .باشندیم خسارت جبران مسئول

 با تهر اطالعاتی را که مربوط به موافق عموماً ینطرفهر یک از در عمل، 

 بایسترا می برای ورود به معامله باشد طرف مقابل و اخذ رضایت ایشان

 نماید.فاش 

که توافق نامه باید مطابق با  کندیمقانون مدنی الجزایر تصریح 

 .محتوای آن و با حسن نیت تشکیل و اجرا شود

عمومی در  اتتعهداطالعات مربوط به قانون الجزایر، هیچگونه  در

 "تعهدات اساسی")به بخش  .مرحله قبل از انعقاد قرارداد وجود ندارد

 (مراجعه کنید

پیش تعهدات 

 1قراردادی

 تصریح را جداگانه طورقرارداد متعدد  یهانسخهقانون الجزایر امضای  

باید توسط نمایندگان حقوقی یا  قرارداد یا توافق نامههر  نکرده است.

امضای  و رویه روند. نمایندگان مجاز همه طرفین قرارداد منعقد شود

 .است شهودی و ناظر به ادله و مدرکقرارداد امری 

امضاء نسخ متعدد 

 2قرارداد

اگر بیش از یک زبان مورد استفاده قرار گیرد، باید زبان که غالب است 

ات اختالف یا بروز ودر ارتباط با اجرای قرارداد مشخص شود، خصوصاً 

 احتمالی.

به طور آزادانه  قرارداد رازبان  تواننداصل بر این است که طرفین می

 تعیین نمایند.

ترجمه رسمی به فرانسه یا ، با مقامات و دولت الجزایر مکاتباتبرای 

 .عربی الزم است

 3زبان قرارداد

 

 

  

                                                           
1 Pre-contractual obligation 

2 Signature by counterparts 

3 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

شروط و بندهای یک  مربوط به روابطی که در قصور و عدم پرداخت

 10000تا  DZD 10،000از  اییمهجر معامله باید در نظر گرفته شود،

DZD  (یورو 822تا  82)یعنی تقریباً  .گرددیملحاظ 

 ست.اساس روابط تجاری اشروط و بندهای مربوط به یک معامله، 

در چارچوب معامالت تجاری، فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باید 

فروش مربوط به معامله را به مشتری اطالع  شروط و بندهای قرارداد

این  .ابالغ شود یبا هر وسیله مناسبدهد. اطالعات ممکن است 

 شد.باید آشکار و واضح بااطالعات 

 ،فروش در شروط و بندهای قرارداد، مالیدر روابط بین نمایندگان 

شود و حسب مورد تخفیف و  نیز در نظر گرفتهباید شرایط پرداخت 

 ند.را نیز در نظر بگیر تعدیل

 ،2هافرمنبرد 

 3بندها و شروط قرارداد

 

 
روابط تجاری، فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باید قبل از انعقاد در 

این دهد. به مشتری ارائه  صادقانه را به صورت معامله معین، اطالعات

، شودیماطالعات باید به خصوصیات محصول یا خدمتی که ارائه 

 باشد.مربوط  طرفینمسئولیت هر یک از  یمحدودهشرایط معامله و 

 4تعهدات اساسی

                                                           
1 Content 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 2

و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع مذاکرات به  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیدهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد 

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
3 Battle of forms, and T&C 

4 Essential obligations 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

قرارداد هر بند یا شرطی که عدم تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین 

 .ممنوع است را به همراه داشته باشد،

 وجود ندارد. عوضینمفهوم  خصوصدر  تعریفیدر قانون الجزایر هیچ  

، سازدتوجه واقع  عوضین را موردقانون مدنی الجزایر به جای آن که 

 .کندیمبه مفهوم علت انعقاد قرارداد اشاره 

 1عوضین

 هایمتقفروش یا خدمات، الزم است که فروشنده  یهانامهبرای موافقت 

از طریق عالمت گذاری، برچسب زدن،  توانیمدهد. را به خریدار اطالع 

 هاییمتق .مناسب اطمینان حاصل کرد نوشتاریارسال یا هر وسیله 

اعالم شده باید قابل مشاهده و خوانا باشد و با مبلغی که خریدار باید 

شروط و شرایط فروش همچنین باید شامل داشته باشد. بپردازد مطابقت 

 باشد.)در صورت وجود(  تعدیلتخفیف و  بندهای مربوط به

 5000 جریمه معادلبا  هاتعرفهو  هایمتقاطالعات در مورد خطای 

DZD  10000تا DZD .822تا  41)یعنی تقریباً  همراه خواهد بود 

 (یورو

 

 د.قیمت باید ثابت یا حداقل قابل تعیین باش

شرایط نشان  در صورتیکهاگر طرفین قیمت را در قرارداد ذکر نکنند، 

که عموماً در بازار دارند دهد طرفین قصد مراجعه به قیمتهایی را 

گرفته است صورت میو یا در معامالت قبلی بین آنها مطرح است 

بنابراین این معامله نه بی اعتبار است و نه باطل. ضرورتی ندارد که 

 باشد.. همراه انتقال مالکیت با پرداخت قیمت

قیمت: تعیین، بازنگری 

و شروط پرداخت و 

 روش تعدیل

 با این حال، هر قرارداد خرید منحصر به فرد که منجر به انحصار توزیع

این  ه ومحسوب شد بازدارندهرقابت  عملشود، یک در بازار  )مونوپول(

 است. و بی اعتبار نوع قرارداد احتماالً باطل

انحصاری بودن طبق قانون الجزایر مجاز به  شروط مربوطبه طور کلی 

ی در منطقه توزیع انحصار که از قرارداد یبه عنوان مثال، بند. است

 خاصی را مد نظر دارد.

 2شروط انحصاری

انعقاد  عدم رقابت دردر قانون الجزایر هیچ ماده خاصی در رابطه با بند   به طور کلی تحت شرایط مندرج در قرارداد یا توافق  عدم رقابت شرط  3تعهد عدم رقابت

                                                           
 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینعوضمترجم:  1

2 Exclusivity clauses 

3 Noncompete obligation 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

طرفین آزاد هستند که چنین بندهایی را د. قراردادهای تجاری وجود ندار

 استخدامیاین بند در قراردادهای بازرگانی و کنند. در قرارداد درج 

 است.معمول 

که کارمند نباید در طول مدت  آمده استکار الجزایر  در قوانین صرفاً

 تی با کارفرمای خود داشته باشد.در این بخش رقاب ،اشتغال با کارفرما

 ست.بین طرفین مجاز ا ،منعقد شده ای کهنامه

مالی را  جریمه تواندیمتعهد،  ایفایدر صورت عدم  شرطیچنین 

 ی طرف مقابل به همراه داشته باشد.برا

 

که تمایل دارند حاکم بر قرارداد  قانونی را توانندیمدر اصل، طرفین 

قانون  18انتخاب کنند )طبق ماده  باشد، با توافق و به صورت آزادانه

 (.مدنی الجزایر

 حسنه بر خالف نظم عمومی یا اخالق انتخاب شده اگر قانون خارجی

قانون  24)طبق ماده  شد.قانون الجزایر اعمال خواهد  باشددر الجزایر 

 مدنی الجزایر(

 1قانون حاکم

 

  

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1قواعد مربوط به مدت و فسخ
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تجاری برای مدت معینی  یهانامهمعموالً توافق 
 توافقیو امکان تمدید آنها به صورت  شوندیممنعقد 

 د.وجود دار

 برای: منعقد شود یانامهممکن است توافق 
 معین: این قرارداد تا زمانی الزامیست که مدت آن منقضی شود و یا مجددأ تمدید شود.مدت 

 هر طرف ممکن است قرارداد را در هر زمان فسخ کند، اما باید یک اعالمیه نامعین: در این وضعیتمدت 
 (زیر مراجعه کنیددر  "اخطار قبلی فسخ")به قسمت ارسال نماید. قبل از فسخ برای طرف مقابل

مدت قر ارداد و تجدید 
 2ضمنی مدت قرارداد

  
  

، متعارفمعقول و  و اعالمیه ، مقدماتی که مدت آن مشخص نیستیک طرف باید نسبت به فسخ قرارداد
 باشد.حتی اگر این موضوع در قرارداد مشخص نشده  ارسال نماید. برای طرف مقابل

 کرده است.تعیین ن ای،یهقانون الجزایر محدوده زمانی دقیقی برای صدور چنین اخطار
و  معقولمدت زمان  ،چنین بازه زمانی معمواًل در قرارداد تعیین شده است. اگر اینگونه نباشد، معیار

 .کنندیم آن اقدام تفسیرنسبت به که دادگاههای الجزایر  است متعارفی
پیش بینی در صورت عدم ارائه  قرارداد به طرف مقابل، و فسخ مبنی بر در صورت عدم اعالم قبلی معقول
 خواهد بود.ی باال ایدعو بوجود آمدن چنین حداقل مدت اخطار، ریسک این موضوع در قرارداد برای تعیین

 3اعالمیه قبلی فسخ

 

طرف مقابل  که اگر یک طرف طبق قرارداد تعهدات خود را انجام ندهد، کندیمقانون مدنی الجزایر مقرر 
 اجرای قرارداد یا فسخ آن الزام به رسمی، در دادگاههای الجزایر نسبت به اظهارنامه ارسالپس از  تواندیم

قاضی ممکن است بسته به شرایط، نماید. مالی علیه طرف نقض کننده  جریمهرا مشمول  اقدام نموده و آن
در همچنین قاضی ممکن است درخواست فسخ قرارداد را  ایفای تعهدات لحاظ کند.زمان دیگری را برای 

 د.ادعای عدم اجرای تعهد با توجه به کل مجموعه تعهدات مندرج در قرارداد ناچیز باشد رد کن صورتیکه
 تواندیمباید دقیقاً مواردی که  شرط ضمن العقد خاصی برای فسخ مشخص کند، هایینهزماگر قرارداد 

 طرفین همچنین ممکن است در قرارداد تلقی نماید، مشخص کند. ها را معیاری از وقوع فسخهزمین این
 کرد. ساقطتوسط قاضی را  قرارداد تفسیر جمله اعطای اختیار جهت جنجالی از اظهارنظرهر گونه  شودیم

 4فسخ با دلیل

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
4 Termination for cause 
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 1با انجام و عدم انجامقواعد مرتبط 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 
 و حسن نیتی موجود در آن به مرحله اجرا در بیایند محتواطبق  بایستیمها قرارداد

 در آن رعایت گردد.

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

قرارداد لحاظ  را در واگذاری شرط مربوط به معموأل

 کنند.می

 .بدهیها طبق قانون الجزایر مجاز استواگذاری مطالبات و 

 :واگذاری توسط طلبکار

 .دهد انتقالبدون درخواست تأیید قبلی از بدهکار، حقوق خود را  تواندیمطلبکار 

واقع  طرف مقابلدر صورتی که مورد قبول  ،چنین تکلیفی در برابر شخص ثالث و بدهکار

 د.مؤثر خواهد بو شده باشدضمنی این اجازه داده یک عمل  به موجبیا اگر  شده

 :واگذاری توسط بدهکار

بدهکار همچنین ممکن است بدهی خود را به شخص ثالث منتقل کند. این تکلیف فقط 

 .دوم در برابر طلبکار مؤثر است تأیید نفردر صورت 

بدهکار جدید نسبت به طلبکار است، مگر اینکه خالف  طلبمعموالً ضامن  سابقبدهکار 

 .مشخص شده باشدآن در قرارداد 

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

 

نسبت به درج شرایط مربوط به درستی  شودیمتوصیه 

به فورس ماژور و شرایط هارد شیپ در قرارداد اقدام 

شرایط فورس ماژور که در زیر آمده توجه  )به کنید.

 (کنید.

به هم و اساساً تعادل یک قرارداد را  محتمل استحوادث پیش بینی نشده احتمال وقوع 

در چنین  کند.ی را به یکی از طرفین تحمیل می، در نتیجه بار بیش از حدزندمی

را  ی که به یکی از طرفین وارد شدهمواردی، قضات الجزایر ممکن است تعهد بیش از حد

و پس از در نظر گرفتن  ،این امر با توجه به شرایط. به روشی معقول کاهش دهند

 .عمومی است موارد مربوط به نظم. این ماده از شودیمطرفین انجام  مصلحت

 2هارد شیپ

                                                           
1 Performance and nonperformance 

2 Hardship 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

یا رویدادهایی را  هاپروندهقانون الجزایر هیچ لیستی از 

ارائه در نظر گرفته شده،  فورس ماژورکه به عنوان 

و معیارهایی را نیز برای رسیدن به یک  نداده است.

 هیچ بنابراینگرفته است. در نظر ن فورس ماژوررویداد 

 .وجود ندارد فورس ماژورتعریف حقوقی از 

را در خصوص  چنین توضیحی شودیمبنابراین توصیه 

وقوع شرایط فورس ماژور مفصأل در قرارداد لحاظ 

 نمایید.

به طرف مقابل در خصوص  به طور کلی اطالع قبلی

 الزم است. ،رویداد فورس ماژور وقوع

 

قانون گذاری و پیش بینی شده است. طبق قانون الجزایر به خوبی  مفهوم فورس ماژور

 . طرفینرا از انجام تعهد و از مسئولیت قراردادی محافظت کند مدیون تواندیماین 

را  فورس ماژورمربوط به  هاییسکر یکی از طرفین قراردادکنند که  توافقممکن است 

 .به عهده بگیرد
 1فورس ماژور

تقاضای وارانتی کاال در مواقعی که کاال  و مطالبات

توسط دستگاه قضایی به حراج گذاشته شده قابل اجرا 

 باشد.نمی

اگر فروشنده کیفیت کاالیی را که فروش رفته برای مدت معینی تضمین کرده باشد، 

هرگونه عیبی که مشاهده نموده را به فروشنده اطالع دهد خریدار باید در طی یک ماه 

 گر به نحو دیگری توافق نموده باشند.م

مراجعه به باعث از بین رفتن حق  مهم و عدم رعایت این مدت زمانعدم انجام این 

اعالمیه به طرف  ارسال شش ماه از طی ستیضمانت بایفروشنده خواهد شد. مطالبه 

 مقابل صورت پذیرد.

حق مطالبه و مراجعه به فروشنده را در زمان خرید آگاه باشد،  عیب موجوداگر خریدار از 

 سوء نیت در عملکرد فروشنده محرز باشد.مگر ندارد. 

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 2کنندگان(

  

                                                           
1 Force majeure 

2 Warranty of latent defects 
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

به عنوان مثال، با محرومیت  گسترش داد.مسئولیت یک طرف را  توانیم

)برای  ماژور. برای مطالبه معافیت ناشی از فورس یک طرفاز حق 

 مطالعه فورس ماژور به سطور باال مراجعه کنید(.

و رفتار همراه با سوء  تقصیر فاهشکه مرتکب کالهبرداری و یا  طرفی

قابل  موارد ضرر یا خسارت جبران نشده، در اصل تنها مسئولیت نیت

 که در زمان قرارداد وجود داشته را به عهده خواهد داشت. پیش بینی

مسئولیت قراردادی طبق قانون الجزایر  نمودن ، محدودبه طور کلی

 .معتبر است

غفلت فاحش محرومیت و محدودیت در موارد کالهبرداری یا  شروط

، . با این حالنیستندو استناد  قابل استفادهو همراه با سوء نیت 

تقصیر در صورت کالهبرداری و  مکن است بدهکار تصریح کند کهم

که توسط افراد تحت کنترل یا فرعی آنها صورت گرفته و از  فاهش

، از مسئولیت خود معاف خارج بودهعهده انجام تعهدات خود 

 باشند.یم

 .باطل است مربوط به اعمال غیر قانونی محرومیت از مسئولیتشروط 

 1محدوده مسئولیت

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Limitation of liability 
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  ساحل عاج

است. جمعیت این بوده آبیجان است؛ که البته قبالً پایتخت آن شهر یاموسوکرو پایتخت آن. آفریقا کشوری است در غرب  ساحل عاج

درصد از مردم این کشور  ۳۹و بقیه از چندین قوم دیگر هستند.  آکان درصد از آن از قوم ۴۲که حدود ت میلیون نفر اس ۲۶٫۳کشور حدود 

همسایگان  .است ای آفریقای غربیاففرانک سی د پول رایج آندرصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج فرانسوی و واح ۳۳مسلمان و 

 .متصل استدر شمال و از جنوب به اقیانوس  بورکینا فاسو و مالی در غرب، لیبریا و گینه در شرق، غنا اند ازاین کشور عبارت

ها در بخش ندرصد آ ۶۸نفر است که  ۶٬۹۰۷٬۰۰۰میلیارد دالر است. نیروی کار این کشور  ۳۲٫۸۶این کشور  تولید ناخالص داخلی

تا  ۴۰شود نرخ بیکاری در این کشور آمار دقیقی از تعداد بیکاران در این کشور در دست نیست اما تخمین زده می .کشاورزی مشغول به کارند

 .درصد بود ۱٫۸میالدی  ۲۰۰۷کنند و نرخ تورم در سال دگی میزن خط فقر درصد مردم زیر ۴۲درصد باشد.  ۵۰

 ۱۸٫۳محصوالت صادراتی این کشور شامل کاکائو، قهوه، الوار، نفت، پنبه، موز، آناناس، روغن خرما و ماهی است که به کشورهای فرانسه )

محصوالت وارداتی این کشور  .شوددرصد( صادر می ۴٫۲درصد( و آلمان ) ۷٫۲درصد(، نیجریه ) ۹٫۱درصد(، آمریکا ) ۹٫۷درصد(، هلند )

درصد( وارد  ۴٫۳درصد( و چین ) ۲۵٫۴درصد(، فرانسه ) ۲۷٫۶شامل سوخت، کاالهای اساسی و مواد غذایی است که از کشورهای نیجریه )

 .شودمی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%82%D8%B1
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 2عرفی( -1نظام حقوقی سیویل ال)ساحل عاج 

 3قواعد شکلی
 6تعهداتشروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

از  معتبربه عنوان یک نسخه  تواندیمشده  امضاءیک قرارداد رونوشت 

 گردد.استفاده  مدرک و ادلهقرارداد در نظر گرفته شود و از آن به عنوان 

قاضی ممکن است در صورت بروز اختالف بین طرفین، نسخه  با این حال،

 درخواست نماید.اصلی قرارداد را 

برای آنکه قابلیت اجرا داشته  قرارداد یکطبق قوانین ساحل عاج، 

 باشد، لزومأ احتیاجی نیست به صورت کتبی تنظیم شده باشد.
 7توافق غیرکتبی

سوء نیت و رفتار  خسارت وارده ناشی از در قبال احتمال داردطرف  هر

 وارده گردد. جبران خسارتقبل از عقد قرارداد، مسئول  نادرست

 به اجرا در بیایند.و  تنظیم شدهقراردادها باید با حسن نیت مذاکره، 

عمومی است که در قانون مدنی  الزامات مربوط به نظماین موضوع از 

 به آن اشاره شده است.ساحل عاج نیز 

همه طرفین وظیفه دارند در مرحله پیش از انعقاد قرارداد، هرگونه 

قابل برای ورود به معامله اطالعاتی را که مربوط به رضایت طرف م

 ند.باشد، افشا کن

تعهدات پیش 

 8قراردادی

                                                           
شکل گرفته و مهمترین  حقوق رومپایه  بر اولاست که در درجه  های حقوقینظام ای ازخانواده ژرمنی-نظام حقوقی رومی یا Civil law انگلیسی به سیویل المترجم:  1

 .نیز شهرت دارد حقوق نوشته و حقوق مدون روند، به همین جهت بهشمار می است که منبع اصلی آن به تدوین مجموعه قوانین و قانون نقش عمده ،ویژگی آن
2 Ivory Coast (Civil Law-customary law) 

3 Formation 

4 Additional Remarks 

5 Main Characteristics 

6 Clauses and Obligations 

7 Non-written agreement 

8 Pre-contractual obligation 
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 6تعهداتشروط و  5اصلی هایخصوصیت 4 توضیحات

حداقل دو نسخه از قرارداد توسط طرفین یا  شودیمدر ساحل عاج توصیه 

 .نمایندگان مجاز آنها امضا شود

 .است شهودیروند امضای قرارداد امری 

صحبتی به  قرارداد نسخ متعدد امضای ساحل عاج در خصوصقانون در 

حداقل یک نسخه از قرارداد باید توسط نمایندگان میان نیامده است. 

 .مجاز همه طرفین قرارداد امضا شود

امضاء نسخ متعدد 

 1قرارداد

 ،با خدمات عمومی و اداری فرانسوی زبان مواجهزبان فرانسه در ارائه 

 .الزامی است

، الزم است که یکی از را در قرارداد تعیین گردیداگر بیش از یک زبان 

بروز و  اجراخصوصاً برای . مشخص کنید بودهرا که غالب  هاییزبان

 ف در قرارداد و همچنین اختالف در تفسیر عناوین قرارداد.اختال

از آنجا که یک اصطالح معین بسته به صالحیت مورد استفاده در آن، 

تا حد  دشویمممکن است دارای معانی مختلفی باشد، بنابراین توصیه 

این  ،امکان در قرارداد تعریف شود و حتی برای جلوگیری از شک و تردید

 د.بیان کنی نیز اصطالح را به زبان اصلی خود

در اصل، ممکن است زبان قرارداد به طور آزادانه بین طرفین توافق 

 ص.موارد خادر برخی بجز  .شود

 .همه طرفین قرارداد باید این زبان را درک کنند

نیاز به ترجمه به زبان  ی،دولت مراجع مقامات و ارائه به قراردادها قبل از

عاج معموالً نیاز به ترجمه رسمی ساحل  یهادادگاه. دارندفرانسه 

 .فرانسوی دارندزبان قراردادها به 

 2زبان قرارداد

 

 

  

                                                           
1 Signature by counterparts 

2 Language of agreement 
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 1قواعد ماهوی
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 

 .دهندیماساس روابط تجاری را تشکیل شروط و بندهای قرارداد 

مورد قبول  در قالب یک قرارداد در صورتی کهشروط و بندهای فروشنده، 

 ست.قابل اجرا ا او، در مقابل خریدار واقع شود

فروشنده شروط و بندهای قرارداد فی مابین ممکن است اختالف نظر بین 

شروط در صورت تضاد بین آنها، هر دو شد که و خریدار وجود داشته با

در ساحل عاج  مربوط به کشور و قانون کلی فروش شوندیمباطل تلقی 

 .گرددیماعمال  مورد آنها

تا زمانی که طرفین در مورد تعهدات اصلی )یعنی  صرفاً 2قانون حذفی

 اینگونه قراردادها از و اساساً، شودیم، اعمال دارند قیمت و موضوع( توافق

مندرج  یهاحلمتناقض با مقررات قانونی و راه  . و بندهایشودیمحمایت 

 .در قانون مدنی ساحل عاج جایگزین خواهد شد

 ،3هافرمنبرد 

بندها و شروط 

 4قرارداد

                                                           
1 Content 

2 Knock-out rule 

یا در  فرستدمیرا بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری  پیشنهادیکه در آن، یک طرف  شودمیبه وضعیتی اطالق  (battle of formsها )فرمنبرد  مترجم: 3

شده را بپذیرد، ترجیح و طرف دیگر به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده  دهد،میمذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع  زمان

مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع  زماناول بفرستد یا در  پیشنهاد دهندهفرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای  دهدمی

تواند دلیلی باشد در بوجود پردازند که این موضوع میمیجرای قرارداد دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به ا

 آمدن اختالفات احتمالی در مراودات تجاری آنها.
4 Battle of forms, and T&C 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 د.تعهدات طرفین به ماهیت قرارداد بستگی دار

به عنوان مثال، در قرارداد فروش، فروشنده باید کاال را به خریدار 

شده  از انطباق کاال با مشخصات سفارش یا تحویل دهد،منتقل 

در اعطا گردد. و ضمانت نامه فروشنده به خریدار  اطمینان حاصل شود

در کند. عوض، خریدار باید قیمت را بپردازد و کاال را دریافت 

باید تعهدات خود را خدمات ، ارائه دهنده ارائه خدماتقراردادهای 

، شده استطرفین در قرارداد تعیین توسط و به نحوی که  آزادانه

شرایط در عوض، ذینفع باید هزینه خدمات را بپردازد و  هد.انجام د

 بوجود آمدن کار را فراهم نماید.

 

 

مورد شناسایی قرار عاج بطور کلی مفهوم تعهدات اساسی  در قوانین ساحل

در قرارداد باید تکالیف هر یک از طرفها به روشنی مشخص نگرفته است. 

 تعهدات نقض آن کنند.طرفین باید تعهدات قراردادی خود را عملی  د.شو

 .شودیم جبرانمعموالً با پرداخت خسارت 

 1تعهدات اساسی

 مورد شناساییرا  2عوضین در کامن العاج بطور کلی مفهوم  ساحل قانون 

بودن  و متعارف از مفهوم علت )یعنی دلیل منطقی به جای آنو  قرار نداده

. با این حال، طرفین معموالً علت قرارداد را کندیماعتبار قرارداد( استفاده 

 3عوضین

                                                           
1 Essential obligations 

میالدی به بعد  ۱۰۶۶هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال  یقضایسابقه  و یقضاینظام رویه  حقوق که بهاست  Common law یانگلیس به الکامنمترجم:  2

قوه  و اقدامات اجرایی قوه مقننهمصوب  قوانین تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامن. ایجاد شد انگلستان های شاهیتوسط دادگاه

به جای استفاده از مواد قانونی و اصول  قاضی ال به هنگام مطرح شدن دعوی جدید و در مواردی که طرفین در ماهیت دعوی اختالف دارنددر نظام حقوقی کامن لذا. مجریه

پردازد و در صورت شباهت بین ، میاندکرده صادر آن مورد در پیشتر هادادگاه که آرایی و شده قبلی رسیدگی هایدعوی با شده مطرح دعوی عناصرکلی حقوقی به مقایسه 

در غیر این صورت اگر قاضی تشخیص دهد که دعوی اخیر اساساً با دعوی سابق متفاوت است از آن قاعده عدول کرده و رأی  نماید.عناصر دو دعوی حکم مشابه صادر می

 نماید. ایجاد جدیدیکند و چه بسا این رأی سابقه جدید صادر می

 شود.پرداخت می گیرد و به عنوان بهای آنعبارت است از آنچه که در ازای چیزی دیگر که ارزشمند است قرار می (Consideration) ینضعومترجم:  3
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

عدم  تفسیر مبنی بر خطراز تا  کنندیمصورت کتبی مشخص ب یحاًصر

به قسمت هاردشیپ در ذیل ) فاحش در قرارداد در امان باشند.تعادل 

 مراجعه کنید(

قاضی حق ندارد قیمت تعیین شده توسط طرفین را در یک قرارداد 

 دهد.تغییر 

طرفین مشخص نشده باشد، قاضی  سویاما در صورتی که قیمت از 

احتماالً با در نظر گرفتن خدمات یا کاالهایی که از طریق قرارداد 

قیمت را بنا به  با توجه به تحلیل و تفسیر خود،، شودیمفروخته 

 .کندیمتقاضای یک طرف تعیین 

شرطی که قرار است درآمد قیمت، مانند  افزایش روش تعدیل و

 است.معتبر  ساحل عاج، طبق قانون مشخصی را در آینده بوجود آورد

قیمت باید مشخص یا حداقل قابل تعیین باشد. در غیر این صورت، قرارداد 

پایه )قراردادهایی که قراردادهای در باطل تلقی خواهد شد. با این حال، 

، مانند قرارداد توزیع، حتی اگر شده است.( ییدتأاصول اولیه توسط طرفین 

 .معتبر هستنددرج نشده باشد نیز آنها  در قیمت

 تواندیماستفاده در تعیین قیمت توسط یک طرف، قاضی  در صورت سوء

 خسارت نماید. را محکوم به جبرانقرارداد را فسخ کند و طرف مقابل 

 د.تعیین شو بر اساس ارز ثابتی توسط طرفین تواندیمقیمت 

 د.مشخص شو تنظیم و شرایط پرداخت باید به صورت کتبی

قیمت: تعیین، 

بازنگری و شروط 

پرداخت و روش 

 تعدیل

 یمحدودهزمان یا  به محدود انحصاری باید شروطتوزیع،  محدودهدر

 تعیین شده باشد.جغرافیایی 

( عموماً طبق قانون ارخرید نده باشدطرف فروشاز انحصاری )خواه  شروط

 شود.مورد شناسایی قرار داده می ساحل عاج

است، از  طرف قرارداداعطای حق انحصاری به یک  شروط،هدف از این 

قرارداد با اشخاص ثالث برای انجام همان خدمات یا  انعقادطرف دیگر منع 

 د بود.خواهخرید کاالهای مشابه ممنوع 

 1شروط انحصاری

 .گیرندیمتحت نظارت قرار  ،از منظر قانون رقابت عدم رقابت شروط 

احتمالی  فاحشعالوه بر این، چنین بندهایی در ارزیابی عدم تعادل 

 اعمال خواهد بود.بین تعهدات مربوط به طرفین نیز قابل 

در طول اجرای قرارداد و پس از فسخ  مربوط به تعهد عدم رقابتیک بند 

 خواهد بود.مجاز  اندکرده، در شرایطی که دادگاهها تعیین آن

مالی را در صورت تخلف از طرف متعهد  هایخسارتاین بند ممکن است 

 2تعهد عدم رقابت

                                                           
1 Exclusivity provisions 

2 Non-compete obligation 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 استخدامیدر روابط  تعهدات عدم رقابتجبران خسارت مالی برای 

 ست.الزامی ا

 به همراه داشته باشد.

 

طرفین برای تصمیم گیری در مورد قراردادهای بین المللی که ممکن است 

برای کل یا بخشی از قرارداد اعمال شود، قانون حاکم خود را انتخاب 

( مقررات اتحادیه اروپا 1) 3این طبق اصل مندرج در ماده و  کنندیم

 است. ، آیین نامه روم اول593/2008 بخش و ECشماره 

ممکن  نیز سایر کنوانسیونها یا معاهدات یا نوع قرارداد، اما، بسته به موضوع

 .است اعمال شوند

تعیین  هادادگاهتوسط این قانون اگر طرفین قانون حاکم را انتخاب نکنند، 

 خواهد شد.

که وجود دارد،  قانون حاکم در مورد آزادی انتخاب نیز موارد استثنائی

 شود:شامل موارد ذیل می

 شدن قانون حاکم، آن قانون با وجود انتخاب حتی محلیامری قانون 

 روم اول( 9)ماده  .شودیماعمال 

انتخاب صوری قانون حاکم بر کشور دیگری را به طور  توانندینمطرفین 

 (( روم اول3) 3)ماده  .کنند

روم  21)ماده  است عمومی نظم سیاست مربوط به استثناء به دلیلاین 

 (اول

 1قانون حاکم

 

                                                           
1 Governing law 
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 قرارداد 1به مدت و فسخقواعد مربوط 
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 ذیل باشد: هاییوهشبه  تواندیمقرارداد  انعقاد

باید تا زمان انقضاء مدت مذکور یا امکان تمدید آن اجرا که  :مدت معین

 د.شو

قرارداد را در هر زمان و بدون هیچ  توانندیمهر یک از طرفین  نامعین:مدت 

 پذیرد.صورت میاخطار قبلی با عنایت به توجیهی فسخ کنند، اما این موضوع 

 شود(مراجعه  اعالم قبلی فسخ قسمت )در زیر به

مدت قر ارداد و تجدید 

 2ضمنی مدت قرارداد

  

و  معقول را به طور قبلی یهمدت زمان اعالم شودیمتوصیه 

 کنید. تعییندر قرارداد  متعارف

برای طرف مقابل  متعارفیک طرف باید قبل از فسخ قرارداد، اخطار معقول و 

 شد.، حتی اگر این موضوع در قرارداد پیش بینی نشده باارسال نماید

بدون )در صورت تمدید( یا  با مدت معینقبلی برای قراردادهای  فسخاخطار 

 هادادگاهیا در صورت عدم انعقاد قرارداد کتبی، در صورتی که  مدت معین،

 .رابطه تجاری مستقر بین طرفین را تشخیص دهند، الزم است

باشد. معیارهای  و متعارف قبلی باید معقول اعالمیهزمان بندی برای 

 .شودیمارزیابی  یمختلف موارداستدالل بر اساس 

منجر به  فسخ و خاتمه قرارداد، برمبنی  و متعارف عدم اعالم قبلی معقول

 .خواهد شد جبران ضرر مالیو  مدنی خسارت

 

 

 3اعالمیه قبلی فسخ

                                                           
1 Duration and termination 

2 Term and tacit renewal 
3 Prior notice of termination 
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 بایستیم همربوط شرط، مشخص شده باشد قرارداددر فسخ  هایینهزماگر 

 فسخ با دلیلمعتبر برای  هایینهزمبه عنوان  تواندیمرا که  ییهانقضدقیقاً 

 کرده باشد.شناسایی 

با قرارداد، فسخ در فسخ  ی مبنی برخاص هایینهزماعالم در صورت عدم 

 :مشروط به شرایط زیر خواهد بود دلیل

 کند.ممکن است برای فسخ قرارداد به قاضی مراجعه  متقاضی فسخ .1

 فاحش نقضوجود  .2

شخص مقصر اعالمیه قبلی در خصوص جبران باید برای  متقاضی .3

 خسارت نقض مورد نظر ارائه نماید.

 1فسخ با دلیل

 

  

                                                           
1 Termination for cause 
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 1قواعد مرتبط با انجام و عدم انجام تعهد
 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

 

 .شوند اجراو  تنظیم شدهقراردادها باید با حسن نیت مذاکره، 

 نظم ات مربوط بهعاج از موضوعساحل طبق قانون  موضوعاین 

 .عمومی است

جبران  مسئولدر صورت نقض این تعهد، یک طرف ممکن است 

 .خسارت باشد

تعهد به انجام با حسن 

 نیت

 

و  گیرنده آنواگذاری قرارداد مستلزم عقد قرارداد بین واگذارکننده و 

قبلی  مگر اینکه رضایت. همچنین رضایت طرف متعاهد دیگر است

 .در قرارداد اصلی تصریح شده باشدایشان 

قرارداد، طرف ممکن است با تغییر  فقدان شرط خاصی دردر صورت 

در قرارداد طرف مقابل مخالف باشد، مگر اینکه  مجری و واگذاری کار

 به نحو دیگری مقرر شده باشد.

واگذاری کار یا تغییر 

 مجری

                                                           
1 Performance and nonperformance 
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

تعیین خواهد کرد که آیا شرایط غیرقابل پیش بینی،  است که دادگاهاین 

 خیر؟به وجود آمده یا که توسط طرفین تعریف شده، 

و  هارد شیپبرای اطالع از شرایطی که باعث ایجاد  شودیمتوصیه 

ای برای طرف اطالعیه و اعالمیه، شودیم مجدد مذاکره مربوط به شرایط

 مقابل ارسال نمایید.

به قسمت ) شرایط مربوط به فورس ماژورکه  شودیمهمچنین توصیه 

مربوط به ( و بندهای فورس ماژور که در زیر آمده مراجعه کنید

 ید.موجود در قرارداد را به درستی بیان کن هاردشیپ

مذاکره مجدد  برای ایجاد بستریطرفین برای تصمیم گیری در مورد 

تا قرارداد را برای رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده ، آزاد هستند

 در قرارداد اصالح نمایند.

اساساً تعادل یک آن شرایط است که  گسترش شرایطیاین شامل 

و در نتیجه بار اضافی بر روی یکی از طرفین متغیر ساخته، قرارداد را 

 شود.قرارد داده می

اجباری نیست، بنابراین  این شرایط در قرارداد از آنجا که پیش بینی

توانند توافق کنند که چنین سازوکاری در قرارداد حذف طرفین می

 شود.

، یک طرف کرده باشد سکوت یکه قرارداد در این موضوعدر صورت

 نماید.مذاکره  تقاضای ممکن است باز هم

 دهد.، باید به اجرای قرارداد ادامه شرایطدر این 

از قاضی  تواندیم، طرف دعوی از مذاکره در صورت امتناع طرف مقابل

 نماید.فسخ  اقاله یابخواهد که قرارداد را 

 1هارد شیپ

                                                           
شرطی است که براساس آن، در صورتی که شرایط اولیه قرارداد »در اصطالح حقوقی نامند، ( که معادل آنرا در قوانین ایران عسر و حرج میhardship)هاردشیپ مترجم:  1

که تعادل قراردادی دچار اختالل گردد، طرفین می توانند جهت تحمل پذیر شدن فشار نامتعارف ایجاد شده  ایگونهکه مبنای توافق طرفین بوده است، دگرگون شود، به 

 عقد را نمایند. برای یکی از آنان، درخواست بازبینی در
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 شروط و تعهدات اصلی هایخصوصیت توضیحات

به وقوع پیوسته یا  ماژور فورسدادگاه تعیین خواهد کرد که آیا شرایط 

 خیر.

 فورس ماژورکه تعریف وقایع و شرایطی را که به عنوان  شودیمتوصیه 

تعریف قانونی ممکن است  در قرارداد پیش بینی نمایید. شودیمشناخته 

و  اعتصابات گسترش یابد و متغیر باشد. به عنوان مثال:توسط طرفین 

 اعتراضات.

ررات مربوط به اجرا و اثرات آن در قرارداد را به همچنین باید قوانین و مق

این بند همچنین ممکن است شرایط فسخ قرارداد یا کنید. تفصیل بیان 

 آورد.مذاکره مجدد آن را فراهم 

 .الزامی است ماژوراز رویداد فورس  به طرف مقابل اطالع قبلی

به دنبال وقوع شرایط یا اتفاقات غیرقابل پیش بینی یا حوادث 

یک یا  معذوریت باعث ماژور سطرفین، فور سوی غیرقابل کنترل از

 شد.هر دو طرف از اجرای تعهدات قراردادی خود خواهد 

تمام یا بخشی  اجراییا مجاز است  بودهاز این امر معاف  معذور، طرف

 متقبل شود.بدون آنکه مسئولیتی را  ،از تعهدات خود را متوقف کند

در نظر  ، فورس ماژورعاج ساحل قانونبرای اینکه یک رویداد تحت 

 گردد:گرفته شود باید معیارهای زیر رعایت 

 سازد.و عملکرد قرارداد را غیرممکن  بوده باشداجتناب ناپذیر 

پیش  توان آن ران در زمان تنظیم قرارداد و بودهغیرقابل پیش بینی 

 .بینی کرد

 باشد. طرفینخارج از کنترل رویداد این 

 فورس ماژور

  

 

 عیوببرای مقابله با عدم انطباق و  یخاص رویه ساحل عاجقانون 

 مقرر نموده است. پنهان

 ند.ضمانت محدود تحت شرایط خاص معتبر هست شروط

وارانتی عیوب نهفته 

)بین طرفین حقوقی 

قرارداد، نه با مصرف 

 کنندگان(
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 قواعد مرتبط با حل و فصل اختالف
 تعهداتشروط و  اصلی هایخصوصیت توضیحات

، مانند محرومیت از گسترش دادمسئولیت یک طرف را  توانیمهمچنین 

 حق استفاده از ادعای فورس ماژور.

قابل نقض قرارداد منجر به جبران خسارت مستقیم یا خسارت  اصوالً

 .شودیمبه طور انحصاری پیش بینی 

بندهای محرومیت و محدودیتهای قراردادی تحت شرایط زیر معتبر 

 :است

اصلی خود  تعهد یا هدفقرارداد از  باعث شود تانباید  این شروط ●

این کار شامل  بوجود آید. عاقبت فاحشیا عدم تعادل  دور شده

 .است بطالن آن قراردادخسارت و اعالم 

غیر قابل  تدلیس آگاهانه و قصور بیش از حد خصوصدر  این موارد ●

 .باشندیماستفاده 

شخصی، نامعتبر  هایخاص مانند آسیب موارددر برخی همچنین  ●

 .هستند

 محدوده مسئولیت

بین المللی، معموالً طرفین حق دارند  و روابط تجاری در امور بازرگانی 

 .انتخاب کنند ات احتمالیهر دادگاهی را برای حل اختالف

که رسیدگی به آزاد هستند  طرفین قرارداد، جز در برخی موارد خاص،

 را به داوری یا به دادگاه ارجاع نمایند. اختالفات احتمالی خود

کنوانسیون بین بر طبق یا آرای خارجی به موجب معاهدات  اجرای

رأی را در آن این  درخواست اجرای المللی مربوطه در کشوری که

 پذیرد.باشد، صورت میشده 

توسط دادگاه  مستلزم تأیید آندر ساحل عاج، اجرای احکام خارجی 

و  شناساییکه منجر به  است قضایی این رویهی )یعن. ساحل عاج است

 (شودیماجرای حکم خارجی در قلمرو ساحل عاج 

 دادگاه صالح
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 (1ضمیمه )

 المللی بین بازرگانی مکاتبات قواعد و اصول

 بازرگانی مکاتبات

با افراد مختلف از سایر کشورها دارد. هر کشوری زبان، فرهنگ،  ارتباطات خارجیکاال نیاز مبرم به  و صادرات تجارت در بحث واردات

د، قوانین و آداب خاص خود را داشته که رعایت کردن آن از سوی بازرگانان الزامی است. از آنجا که افراد دسترسی آسانی به تجار خارجی ندار

ها، قراردادها، نامهمکاتبات بازرگانی شامل  .دور خواهد بود هز رابه صورت مکتوب یا ا هاآنها و قراردادهای بنابراین بیشتر مکالمات، صحبت

و بسیاری از مواد دیگر بوده که یک بازرگان جهت صادرات یا واردات کاال باید انجام دهد. بنابراین از مکالمات  هامکالمات، گفتگوها، نشست

ی تا عقد قرارداد حقوقی همگی در زمره مکاتبات بازرگانی قرار های اجتماعی، ایمیل زدن به وساده شما با یک بازرگان خارجی در شبکه

حرف اول و آخر را خواهد زد که مکاتبات بازرگانی  اعتماد متقابلدر تجارت خارجی،  .گرفته که نیازمند رعایت اصول و قواعد خاصی هستند

ها و ملل مختلف هستند، بنابراین یک ه دو طرف از فرهنگترین راه برای خلق اعتماد در طرف مقابل یا سلب اعتماد وی است. از آنجا کاصلی

 .تواند موجب سلب اعتمادشان شودتفاهم ساده نیز می سوء

  المللبین تجارت مکاتبات انواع

ت توان انواع مکاتباهای خارجی مکاتبه کنند. بنابراین میتوانند با طرفبازرگانان بنا به موضوعات و مشکالتی که پیش رو دارند، می

هایی که دارند، اما باید به نکات افتراق رغم شباهتها علیبندی کرد. هر کدام از این بخشبازرگانی خارجی را به چندین بخش مهم تقسیم



 365/ (1) مهیضم

 

  .نیز دقت کرد. در ادامه به معرفی انواع مکاتبات بازرگانی اشاره خواهیم کرد هاآن بین

  تجاری هاینامه 

به  حتماًترین جزء مکاتبات بازرگانی دانست که هر بازرگانی در طول حیات کاری خود ترین و البته مهمصلیتوان اهای تجاری را مینامه

چند موضوع مختلف مانند معرفی شرکت یا  معموالًتواند بسیار متفاوت باشد. اما های تجاری میکند. موضوع نامهنیاز پیدا می هاآننوشتن 

 هاآنیافت نمایندگی شرکت خارجی، دریافت یا ارسال قیمت کاال و موضوعاتی از این قبیل در میان محصول، دریافت کاتالوگ محصول، در

شده و در روابط بین الملل بعنوان ادله و در جهت بر طرف نمودن هر  شود. از آنجا که یک نامه تجاری سند مکتوب محسوببیشتر دیده می

 .نهایت دقت را به خرج داد هاآن، بنابراین باید در نوشتن روندمیگونه ابهامات احتمالی در کنار قراردادها بکار 

 بین المللیهای تجاری نامه در نگارشترین نکات مهم

  است(. ترینمرسومزبان انگلیسی  معموالً که )مشترک نگارش نامه به زبان 

 دقت نمایید. کنیدمیی که نگارش کلمات و عبارات به بار حقوقی 

  نماید.برداشت مثبتی ایجاد ی که لحننگارش با 

  نمایید.در سربرگ شرکت تنظیم  رانامه 

  نمایید.عنوان مناسب و جذاب انتخاب 

  گردد.از اصطالحات بازرگانی خارجی درست و به موقع استفاده 

  دهید.مورد احترام قرار  بپردازید و این موارد را فرهنگ، زبان، دین و هویت فرد و کشور موردنظرکمتر به موضوعات 

 از بیان کلمات پیچیده، چند پهلو و مبهم خودداری کنید 

 نامه به لحن رسمی نوشته شده و از الفاظ نامحترمانه خودداری شود 
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 حاوی اطالعات تماس شماره تلفن، آدرس، ایمیل و موارد دیگر باشد 

 گویی پرهیز شودمحتوا نامه بازرگانی باید مفید، خالصه و از کلی 

 مشخص باشد کامالًی مورد خطاب نامه شخص حقیقی یا حقوق 

  به همراه نامه پیوست کنید حتماًمستندات الزم را 

 در نامه معرفی محصوالت، مشخصات دقیق کاال ذکر شود 

  تجاری ایمیل

وان به راحتی به تهای خارجی است. از این راه میبرای ایجاد ارتباطات تجاری با طرف هاآنترین ها و البته سریعایمیل یکی از بهترین راه

شود، اما این وسیله یکی از های خارجی دسترسی پیدا کرد. هر چند در ایران کمتر از ایمیل برای ارتباط گرفتن استفاده میتمامی طرف

اما واقعیت  ای است.شاید ابتدا اینگونه به نظر برسد که ایمیل زدن کار بسیار ساده .های ارتباطی در اکثر کشورهای جهان استترین راهاصلی

 .است دارای پیچیدگی نوشتن نامه تجاری همانند معموالً آن است که این کار 

 های خارجیها و طرفایمیل به شرکت درترین نکات مهم

  ،نمایید.از ایمیل رسمی شرکت استفاده  حتماًدر صورت داشتن شرکت 

  فارسی معمول است خودداری نمایید. هاینامهو مفید باشد. از توضیخات اضافی که در  خالصهایمیل باید متن 

  نمایید.مشخص  خود راابتدا خودتان را معرفی و سمت  حتماًایمیل اولین در 

 هدف و کلی خودداری کنیدهای تکراری، بیاز ارسال ایمیل. 

 سعی کنید که انتهای ایمیل شما امضای دیجیتال داشته باشد. 

  های پیوست ارسال کنیددر فایل مانند جداول و غیره آنها رابود  توضیحات بیشتراگر مطالبتان دارای. 
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 در بخش Subject نمایید.عنوانی جذاب و مرتبط انتخاب  حتماً ،ایمیل 

  نمایید.در انتخاب واژگان، اصطالحات و لغات تجاری دقت 

باید نهایت دقت را به  هاآنهنگام نوشتن  لذاروند ترین نوع مکاتبات بازرگانی خارجی به شمار مییکی از مهم قراردادهای تجارینکته: 

 .خرج داد

  تجاری قراردادهای

های و یک بازرگان به احتمال زیاد نیاز دارد که در طول حیات کاری خود بارها نسبت به عقد قراردادهای تجاری و بازرگانی با طرف 

لفی از قبیل همکاری در ساخت محصول، خرید و فروش کاال و تواند در موضوعات مختهای خارجی اقدام کند. قراردادهای تجاری میشرکت

شود، بنابراین در تدوین و عقد آن باید نهایت دقت را به از آنجا که قرارداد تجاری یک سند حقوقی محسوب می .مواردی از این قبیل باشد

توانند در مراجع قضایی مختلف به آن استناد کنند. برخی ترین سندی بوده که طرفین در صورت هر گونه مشکل، میمهم قراردادخرج داد. 

مسئول حل انتخاب طرفین قرارداد بعنوان  توانندمیهای مشترک بازرگانی بین کشورها، المللی یا اتاقبازرگانی بین نهادها از قبیل اتاق

 .ار بگیرندقراختالف و دعاوی تجاری 

 المللیعقد قراردادهای تجاری بیندر نکات  ترینمهم

  طرفین قراردادنام و مشخصات ذکر دقیق. 

  مورد تبادل با ذکر جزئیات اتکاال، محصول یا خدمذکر دقیق. 

  اختالفات روش رسیدگی به حل و فصلمشخص شدن. 

 آثار بعد از آن.فسخ قرارداد  شرایط 

  و نکات مالی با جزئیاتمبلغ قرارداد، چگونگی پرداخت. 

 ق شروع و خاتمه قراردادتاریخ دقی. 
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 هر کدام از طرفینها یا تعهداتی مشخص شدن مسئولیت. 

 ان و محل اجرای قراردادمک. 

 بارنامه و بیمه کاالونقل کاالنکات مربوط به حمل ،. 

  اجتماعی هایشبکه در مکاتبات 

اند. دسترسی آسان و الملل نیز راه پیدا کردهدر سالیان اخیر رشد بسیار زیادی را تجربه کرده و به عرصه تجارت بینهای اجتماعی شبکه

الملل کاال، های اجتماعی به ابزار بسیار مناسبی جهت بازاریابی بینها، باعث شده تا رسانهایجاد ارتباط با افراد مختلف از طریق این شبکه

هایی هستند که آپ، تلگرام و لینکدین از جمله شبکهبوک، اینستاگرام، واتسفیس .د ارتباط و موارد دیگر تبدیل شوندشناخت مشتری، ایجا

دارای کارکردها و  هاآنهای اجتماعی انواع مختلفی داشته که هر کدام از برای بازرگانی خارجی به خوبی استفاده کرد. شبکه هاآنتوان از می

 های خاص خود هستند.تفاوت

 اجتماعی هایشبکهنکات ضروری در استفاده از 

  است.پرطرفدار که در کشور مقصد تعامل با بازرگانان از طریق شبکه اجتماعی 

  اتفاق می افتدفضای مجازی یی که در هاکالهبرداریهوشیار بودن در. 

 های حقوقی نیستیا پیمان های اجتماعی محلی برای عقد قراردادشبکه. 

 اجتماعی برای یک فعالیت خاص مناسب است هر شبکه. 
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 (2ضمیمه ) 

 اصول نامه نگاری انگلیسی

غیر رسمی به آن دسته از  هاینامه .گردندمیدسته بندی  (اداری)و رسمی  (دوستانه)به دو گروه غیررسمی  هانامهدنیا  هایزباندر تمام 

 هانامه، این گروه روندمیو بیشتر برای مکاتبات دوستانه و خانوادگی بکار  شوندمیکه خارج از عرف اداری نگاشته  شودمیاطالق  هانامه

جهت مکاتبات اداری و یا مخاطب قرار  الزاماًکه  شودمیاطالق  هانامهرسمی به آن دسته از  هاینامه .دهندنمیاصول خاصی را مد نظر قرار 

رکت، دعوت به استعالم قیمت، تشکر، شکایت، معرفی ش)و بر مبنای موضوعات متفاوت کاری از قبیل  شوندمیته دادن طرف تجاری نگاش

 .در شکل زیر یک نمونه کامل از یک نامه انگلیسی آورده شده است .گردندمی تهیه( …، معرفی کاال و همکاری، سفارش کاال

 رسمی نامه یک دهنده تشکیل اجزای

 عنوان Heading 

 نامه متن Letter body 

 پایان محترمانه Ending 

 عنوان

و پس از درج عنوان از  شودمیکه در گوشه سمت چپ بخش باالیی نامه نوشته  گیردمیگیرنده مورد خطاب قرار  غالباً در این بخش 
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 .شودمیعالمت کاما استفاده 

 :مثال عنوان به

  ,Dear Mr. Jackson آقای جکسون عزیز

  ,Dear Ms. Albertin خانم آلبرتین عزیز

 ,Dear All حضور محترم همه

 ,Dear Messer’s آقایان عزیز

 نامه متن

متن اصلی دارای انشای رسمی بوده و نباید از ضمیر اول شخص  اصوالً و باید توجه نماییم که  گیردمیاین قسمت متن اصلی نامه را دربر 

 .مفرد در نوشتن جمالت استفاده نمود

 محترمانه پایان

 نام آن زیر و گرددمی درج صفحه پایین چپ سمت گوشه در …در پایان محترمانه نامه عباراتی مانند با تقدیم احترام، ارادتمند شما و 

 .گرددمی امضا و نوشته مربوطه شرکت نام یا نامه نگارنده

 Yours Truly Yours, Sincerely Regards, Best Sincerely, Yours  :مثال

 .باشید که حروف اول عبارات فوق همگی باید بزرگ نوشته شودتوجه داشته 

مکاتبات بازرگانی به هر طریقی که صورت گیرد )ایمیل، فکس، نامه و تلکس( در دنیای تحارت جنبه کلیدی دارد. این مکاتبات باید واضح 

غلطی را به گیرنده منتقل کند  یایده تواندمیمات و با رعایت اصول و تفهیم آنچه منظور واقعی شماست باشد. یک اشتباه در استفاده از کل

 .در تحویل، خسارت و در نهایت عدم موفقیت در معامله را داشته باشیم تأخیرکه در این صورت باید انتظار سوءتفاهم، 
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 به نمونه زیر توجه نمایید.

 رسمی نامه یک قسمتهای دیگر

 نشانی فرستنده 

که دارای سربرگ  هایینامههمانند نمونه ذیل 

یا نشانی فرستنده در سمت راست  حتماًباید  باشندنمی

 .باالی صفحه نوشته شودوسط 

 تاریخ 

فرستنده با کمی فاصله زیر نشانی  تواندمیتاریخ 

 دو روش تاریخ نویسی انگلیسی و آمریکایی در این جدول آمده است: یا طبق نمونه نامه ذیل آورده شود. نوشته شود

  گیرندهنشانی 

 .شودمینشانی گیرنده بطور کامل در زیر نشانی فرستنده ولی در سمت دیگر نوشته 

 نام و نام خانوادگی 

از نام  استفاده شود در غیر اینصورت Dear Madam یا Dear Sir بایستی از عناوین ادبی مانند دانیمنمینام و نام خانوادگی مخاطب را  اگر

 .نماییممیخود شخص استفاده 

 Mr. John Smith :مثال عنوان به
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 در قسمت ابتدا و انتهای نامه طبق این جدول رعایت شود: در نامه نگاریعناوین ادبی 

 

 روش تهیه یک نامه اداری برای ارسال با سیستم فکس

 ،باشدمیشرکت وتلفن ها  نام سربرگ فرستنده دارای اطالعات کامل از قبیل آدرس. 

  شودمیدر بخش سمت چپ باالی صفحه سربرگ کلمه ارسال با فکس نوشته. 

 روش ارسال یک نامه اداری با سیستم پست الکترونیکی

آدرس ایمیل داشته باشد. با  تواندمیکه به یکی از پرکاربردترین ابزار ارتباطی تبدیل شده و هرکسی  هاستسالپست الکترونیکی )ایمیل( 
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برای خودتان آدرس ایمیل  توانیدمی دهندمیکه همگی یک کار را انجام  yahoo ،Hotmail،Gmail دهندگان مانندورود به سیستم سرویس 

 .Dear Mr از توانیممیبرای شروع  مثالً، کندمیپیروی  گیردمیایمیلی از روشی که در نامه و فکس مورد استفاده قرار  هایپیام .درست کنید

Parker  محترمانه ازو برای پایان Thanks&Regards و امثالهم استفاده کنیم. 

 

  از جمله: کنندمیدر مکاتبات ایمیل بعضی اوقات افراد از اختصارات استفاده 
As Far As I Know                  AFAIK 
Bye For Now                     BFN 
By The Way                     BTW 
For Your Information                       FYI 
In Other Words                      IOW 

Reply NecessaryNo                     NRN 
On The Other Hand                 OTOH 
As Soon As Possible                  ASAP 

AFAIK                as far as I know 

BFN                   bye for now 

BTW                  by the way 

COB                  close of business 

CU                    see you 

FAQ                  frequently asked questions 

Fwd                   forward 

FYI                   for your information 

IMO                 in my opinion 

IOW                 in other words 

LOL                 laughing out loud 

NRN                no reply necessary 

OTOH             on the other hand 

Thx                 thanks 

TIA                  thanks in advance 

2                      to 

U                     you 

RU                  are you 
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 (3ضمیمه )

 بین المللی قراردادهایبندها و شروط اساسی در تنظیم 

 مشخصات طرفین قرارداد -1
هر قراردادی همیشه دو طرف دارد و تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است. در این رابطه ذکر موارد زیر 

 در قراردادهای بین المللی ضروری است:

بر اساس مدارک قانونی. طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت  مشخصات قانونی طرفین قراردادنام و نشانی و  -الف

 مراجع ذیصالح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید. تأییدخود را که به 

 قرارداد. شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد.طرفین کامل و مشخصات دقیق نماینده  نام -ب

 سایر مشخصات الزم طرفین قرارداد بر حسب موضوع قرارداد در صورت نیاز. -ج

 تعاریف -2
روشن، مشخص و با رعایت ایجاز باشد. اصطالحات و  بایدمیکلیه مفاهیم، اصطالحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد 

باید به نحو دقیق و  رودمیترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن 

 واضح مورد تعریف قرار گیرد.
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 موضوع قرارداد -3
مقدار، مشخصات کمی و کیفی کاال و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن ذکر موضوع قرارداد بطور دقیق الزم است. نوع، 

 شود. چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

 مدت قرارداد -4
در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار 

 بر حسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد. ضمناًضمیمه قرارداد شود. 

 مبلغ قرارداد -5
به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی ذکر گردد. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و  کل مبلغ قرارداد باید

حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. باید اجزا مبالغ ارزی و ریالی قرارداد از قبیل قیمت کاال، هزینه حمل، خدمات و غیره با توجه به 

 ک در قرارداد قید گردد.مقررات ارزی کشور و به تفکی

 و غیره باید مشخص و قیمت واحد کاال بر مبنای خالص یا ناخالص دقیقاً معین گردد. اف .اند مبنای قیمت گذاری کاال اعم از فوب، سی.

 محل اجرای قرارداد -6
 برای قراردادهایی که انجام خدمات است دارای اهمیت ویژه است. مخصوصاًدرج محل اجرای قرارداد  

 نحوه پرداختها -7
 ریالی: قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرایط مذکور در قرارداد در داخل کشور قابل پرداخت است. -الف

 ارزی: پرداخت ارزی هر قراردادی به یکی از صور زیر خواهد بود: -ب
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 اعتبار اسنادی -

که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرایط اعتبار  باشدمیز طریق اعتبار اسنادی نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها، ا ترینرایج

از مبلغ آن استفاده کند. اعتبار اسنادی جهت کاال و خدمات هر دو قابل افتتاح است. شرایط پرداخت از قبیل: مبلغ  تواندمیاسنادی مربوطه 

شده خدمات باید بطور دقیق در قرارداد و فرم گشایش  تأیید هایوضعیتاال و صورت پیش پرداخت، درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل ک

 اعتبار اسنادی قید گردد.

 حواله ارزی -

 با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد. توانمیدر موارد خاص 

 بروات ارزی -

پس از قبولی  فرستدمیاد برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد تمام یا قسمتی از مبلغ قرارد

 طرف ایرانی در سررسید قابل پرداخت است.

 بازرسی و نظارت -8
در صورتی که کاالی موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد، باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که 

مزبور نیز در قرارداد مشخص گردد. آزمایش و بازرسی  هایهزینهتسهیالت الزم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده 

، صورت گیرد. شوندمیبین المللی که با توافق طرفین انتخاب  مؤسساتاید توسط طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وی و یا قبل از حمل ب

 بدیهی است این امر موجبی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود.

 نحوه حمل کاال -9
نحوه بسته بندی کاال باید با در نظر گرفتن حساسیت، کیفیت و مشخصات کاال، متناسب با طریقه حمل مشخص گردد. عالوه بر رعایت 
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مقررات و استانداردهای بین المللی در نوع بسته بندی باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکتهای حمل و نقل نیز در متن قرارداد 

 ت که روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یا شخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود.منعکس گردد. بهتر اس

 اطالعات حمل کاال -

 از قبیل نام، وسیله حمل، تاریخ حرکت و سایر مشخصات الزم

 اسناد حمل -

 تأییدبه  بایدمیگواهی مذکور  سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد. همچنین -الف

 کنسولگری و یا سفارتخانه جمهوری اسالمی ایران در آن کشور نیز برسد.

 بارنامه بدون قید و شرط -ب

 با ذکر نام کشور سازنده کاال در سه نسخه. مبدأگواهی  -ج

 ر مشخصات( در سه نسخه.حاوی وزن، ابعاد، و ریز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سای) کاالصورت بسته بندی  -د

 موسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه. تأییدگواهی کیفیت و کمیت کاال که به  -ه

چنانچه عالوه بر اسناد فوق الذکر، اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت، قرنطینه کشاورزی، گواهی آزمایش کارخانه، سیاهه حمل و  -و

ی قرارداد باشد، جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توسط کنسولگری و یا سفارت غیره مورد احتیاج طرف ایران

ه جمهوری اسالمی ایران در کشور طرف خارجی قرارداد مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی آورد

 شود.

 وسیله حمل کاال -

. در این گرددمیطریق زمینی، دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کاال و حساسیت و دوام آن انتخاب حمل کاال به 

 :شودمیخصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه 
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تعداد دفعات باید  گیردمیحمل کاال در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کاال انجام  -الف

 معلوم شود.

 .باشدنمی( بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز Transshipment) حملتغییر بین راهی طریقه  -ب

 حمل هوائی و دریایی کاال باید بوسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و یا مباشرت آنها انجام پذیرد. -ج

 ترخیص کاال -10
 .کشور گمرکات به یا و/ از صادرات کاال یا و واردات کاال برای گمرکی تشریفات کلیه انجام از است عبارت کاالترخیص 

 :باشدمی زیر موارد شامل آنها تریناصلی که است نیاز مورد مدارکی ترخیص کاال برای انجام تشریفات گمرکی و

 B/Lبارنامه یا  .1

 COیا سیاهه کاال یا  مبدأگواهی  .2

 PACKING LISTلیست عدلبندی یا  .3

 INVOICEیا  PROFORMAفاکتور فروش یا  .4

 به اگر حال گیرد قرار ترخیص کاال برای ترخیص کار دسترس در بایستی مقصد کشور خانه گمرک به ورود کاال همه این مدارک قبل از

 کار شروع جهت نیاز مورد مدارک لیست به نیز را مورد این باید باشید داشته نیاز نیز(( قرنطینه یا بهداشت گواهی)) قبیل از دیگری مجوزات

 خاص ممکن است مدارک خاصی مورد نظر باشد که بستگی به نوع کاال دارد. کاالهای برخی برای اینکه یا و نمود اضافه ترخیص کاال

 ضمانتنامه ها -11
 ضمانت نامه پیش پرداخت -1-11

حداقل به  اینامهدر صورتی که در قرارداد، انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد، در مقابل باید ضمانت 
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 همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد.

 .باشدنمیدرصد ارزش قرارداد  25بیشتر از  معموالً مبلغ ضمانت نامه  -الف

 بانک مرکزی ایران صادر گردد. تأییدوسسه اعتباری مورد ضمانتنامه توسط بانک یا م -ب 

 بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد. کامالًضمانت نامه  -ج

نتنامه ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد. چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضما -د

 را تمدید کند متعهد است و چه ضمانتنامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید.

در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی، از طریق تلکس و یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی  -ه

 ت.یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیر اس قرارداد و

مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرار داد ویا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت. بانک صادر کننده ضمانت  -و

 .نمایدمینامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرار داد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام 

 خودداری شود. گرددمیمانت نامه هائی که به صورت اعتبار اسنادی صادر از ض -ز

 در متن ضمانت نامه تاریخ شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد. -ح

 وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد. -ط

قبل از تاریخ سررسید آن انجام دهند. در صورت عدم  حتماً د، ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را اجرایی موظفند درخواست تمدی هایدستگاه

دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف 

 ایرانی ابالغ نماید.

 کسور وجه الضمان-2-11

مبلغی وجه الضمان کسر نمود. در این مورد نحوه  توانمیدر قراردادهای خرید کاال و خدمات با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط مربوطه 
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 کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرارداد قید گردد.

 تعدیل قیمت -12
به تفکیک بخشهای ) ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمتدر صورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت 

در متن قرارداد  دقیقاًدر نظر گرفتن شاخصهای بین المللی و یا مورد توافق( برای قسمت ریالی و ارزی بطور جداگانه  مختلف قرارداد و

 .گیردنمیعدیلی صورت ت معموالً مشخص و قید گردد. برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است 

 تغییر مقادیر کار -13
افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و بر اساس قیمتهای قرارداد تا درصدی که مقررات 

ید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر دولتی اجازه دهد مجاز است. پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و با

 قرار داد.

 هادستورالعملو  هانقشه -14
الزم برای  هایدستورالعملو  هانقشهدر قراردادهای خرید ماشین آالت و تجهیزات فنی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه 

 دهد.نصب، بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار 

 تغییر شرایط و مشخصات فنی -15
این تغییرات در قیمت، زمان تحویل، ضمانت و سایر ارکان  تأثیرامکان تغییر دادن هر یک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به 

 قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد.
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 مرکی، حقوق و عوارض گهاهزینه -16
گمرکی( در کشور مقصد  هایهزینه)حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و  در قراردادهای خرید کاال و یا خدمات، کلیه مخارج گمرکی

 و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد. باشدمیبر عهده طرف ایرانی قرارداد )خریدار( 

 بیمه کاالهای خریداری شده -17
کاال تعیین گردد. با توجه به نوع کاال و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل و نقل باید  اف .اند باربری حداقل با ارزش سی.مبلغ بیمه 

باید  اصوالً هانامهنزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود. بیمه 

 در ایران صادر شود.

 اجتماعی تأمینحق بیمه سازمان  -18
اجتماعی در زمان انجام  تأمیندر قرارداد بین المللی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان 

 باید در قرارداد پیش بینی شود. اجتماعی تأمینموضوع قرارداد بیمه نماید. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان 

 مالیات -19
ا کلیه مالیاتهای قانونی متعلق به قراردادهای خرید کاال و یا خدمات بر اساس ضوابط و نرخهای مقرر در قوانین مالیاتی ایران الزم االجر

 است.

 قطعات یدکی و ابزارآالت -20
که هر گونه قطعات یدکی و ابزارآالت تعمیراتی مربوط به کاالی  در صورتی تقاضای طرف ایرانی قرارداد، طرف خارجی متعهد شود

 خریداری شده را در قرارداد را برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کاال در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد.
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 آموزش -21
د متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها، نیاز به آموزش افراد است، طرف خارجی قرارداد بای

برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآالت خریداری شده آموزش دهد. مدت، مکان، روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و 

 آموزشی مشخص گردد. هایهزینهتعداد کارآموزان، باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده 

 کنان خارجیکار -22
هر گاه در قراردادهای خرید کاال و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد، باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با 

د گردد. ایران و اخذ مجوزهای الزم، تعیین و در قرارداد قی قوانینتوجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت 

، باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران شوندمیکارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران 

ه کار که . موضوع مفاصای مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانآیدمیدریافت دراند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد بعمل 

 باید در قرارداد پیش بینی شود. گیرندمیقبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترک ایران 

 دیرکرد و جریمه -23
ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد، دیرکرد تلقی و مشمول جریمه  تأخیر

و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به  شودمییزان و نحوه محاسبه جریمه دیر کرد، حداکثر مدتی که مشمول جریمه . قید مشودمی

در شروع کار از جانب طرف خارجی، بیش  تأخیردر انجام تعهدات و یا  تأخیردر قرارداد ضروری است.  گرددمینوع مشخصات قرارداد تعیین 

 یکی از موجبان فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد. تواندمیمقرر و پیش بینی شده در قرارداد  هایمهلتاز 
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 حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر -24
. واگذاری قسمتهایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول باشدنمیمجاز  اصوالًانتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی 

به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسئولیت، تعهدات، تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در 

 خذ نماید.تعهدات اضافی از طرف خارجی قرارداد و یا پیمانکار دست دوم ا تواندمیصورت لزوم 

 (Force Majeure)-)قوه قاهره(-فورس ماژور -25
در انعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه بر قرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قاهره و فورس ماژور مشخص گردد. منظور از 

به نحوی که دفع آن از عهده طرف  کندمیکن فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیر مم

د ایرانی یا خارجی خارج است. تاخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. در متن قرارداد باید طرفین متعد شون

 که شروع و خاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطالع دهند.

 قانون حاکم بر قرارداد -26
ای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد، قوانین جمهوری اسالمی ایران است در قراردادهای غیر دولتی نیز طرف ایرانی در قرارداده

 با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید. هر گاه قرارداد در ایران منعقد شود، با توجه به تواندمی

ن مدنی، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هر گاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد اشتراط قانو 968ماده 

 حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.

 حل و فصل اختالفات -27
از نمایندگان طرفین بررسی و به طریق دوستانه حل و فصل  ابتدا در هیئتی مرکب تواندمیکلیه اختالفات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد، 

صالحه جمهوری اسالمی ایران  هایدادگاهنرسد هر یک از طرفین قرارداد مختار است به  اینتیجهخواهد شد. هر گاه مذاکرات دوستانه به 
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ین اصل و تصریح به صالحیت دادگاههای ایران باید در ایران قطعی و الزم االجرا خواهد بود. ا هایدادگاهصادره از طرف  رأیمراجعه نمایند. 

کلیه قراردادهای خرید خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. هر گاه صالحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختالفات قراردادی طرف 

 رجاع به داوری پیش بینی گردد.در این خصوص شیوه ا توانمیخارجی مورد قبول قرار ندهد 

 سخف -28
در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر معامله پیش بینی گردد. جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ، 

منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در  تأمیننحوه اطالع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هر یک از طرفین برای 

 شود.قرارداد تصریح 

 حفظ محرمانگی -29
توانید به عنوان صاحب یک کسب و کار یا کسی که تمایل دارد از محرمانگی اطالعات خود با تنظیم قرارداد محرمانگی اطالعات می

حفاظت کند، آسوده خاطر باشید که چه در جریان مذاکرات و چه در زمان مشارکت با یک شرکت، شخص حقیقی یا همکار خود از فاش 

غیرمجاز و کنترل  افشاء کند. در واقع این تعهدات در برگیرنده منع متعهد )گیرنده اطالعات( از هرگونهاطالعات خود جلوگیری میشدن 

د نشده اطالعات محرمانه قبل، حین انجام همکاری و بعد از آن است. لذا بهترین رویکرد و راهکار پیش روی شما این است که حتماً از قراردا

 .العات و عدم افشا اطالعات استفاده کنیدمحرمانگی اط

 مکاتبات -31
در مکاتبات ارجح بر سایر زبانها خواهد بود و  انگلیسی، باید زبان مکاتبات مشخص گردد. بدیهی است زبان بین المللی قراردادهایدر 

 هت مکاتبه مورد پذیرش قرارداد.ج انگلیسییکی از زبانهای بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان  توانمیعنداللزوم 
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 ضمائم قرارداد -33
 ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء الینفک آن تلقی گردد.

 

با  توانمیمورد اشاره فوق در تمامی مدلهای قراردادی کاربرد ندارد و بسیاری از بندهای دیگر نیز وجود دارد که  بندهایهمه  الزاماً نکته: 

 توجه به ماهیت و نوع قرارداد بنا به توافق طرفین اضافه نمود.
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 (4ضمیمه )

 بین المللی اسناد بازرگانی

در مبادالت بین المللی برای آنکه طرفین قرارداد از مشخصات کامل کاالی مورد مبادله و نحوه حمل. بسته بندی و شرایط پرداخت آن 

ابهامی از نظر توافقهای به  را مورد استفاده قرار می دهندتا مبین این موارد بوده و حتی المقدور اطالع کافی داشته داشته باشند. اسنادی

 .عمل آمده وجود نداشته باشد

 :باشدیماسناد مذکور به قرار زیر  ینترمهم

 پروفرما اینویس -1

 گواهی مبداء -2

 لیست بسته بندی و مشخصات کاال -3

 گواهی وزن - 4

 کارخانه سازنده کاال (و بازرسیکیفیت )گواهی  -5

 گواهی بازرسی شخص ثالث -6

 گواهی بهداشت و سالمت -7
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 PROFORMA INVOCE فاکتور پیش –پروفرما اینویس 

فروشنده برای خریدار پیش فاکتور ارسال نماید تا طرفین  بایستیمپس از اینکه مذاکرات اولیه فی مابین طرفین معامله صورت گرفت، 

 نمایند. تریکنزدبدینوسیله همکاری بوجود آمده را به مرحله اجرایی 

 :کامل باید شامل موارد زیر باشد PROFORMA INVOCE) (یک پیش فاکتور
 پروفرما.نام، آرم تجاری، آدرس، شماره تلفن و فکس شرکت فروشنده در قسمت سربرگ  -1

 تاریخ پروفرما به طوریکه دقیقاً مشخص باشد. -2

 باشد و نوع آن چندان مهم نیست.شماره پروفرما، که یک شماره مربوط به شرکت فروشنده می -3

 نام، نشانی و شماره تلفن و فکس شرکت خریدار. -4

 باشد:به صورت زیر می معموالًمقدار، قیمت واحد و کل و شرح کوتاهی از کاال که  -5
Amount Unit Price Quantity Description Items 

    

1 
2 
3 
 

 
Total 

 ... . و مدل شماره ابعاد، رنگ، آلیاژ، مانند. شودمی آورده نظر مورد کاالی از توصیفی و شرح( شرح) Description در ستون

شود. در این قسمت واحد کاال بایستی برای نوشته میشود میزان کاال نوشته می QTY ( که به اختصارQuantityدر ستون کمیت )

خریدار و فروشنده ثابت و مشخص باشد و سعی شود از واحدهای جهانی استفاده شود نه واحدهای محلی، مانند کیلوگرم، گرم، متر، 

 مکعب.مربع و مترمتر، لیتر، مترسانتی
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شود. در این قسمت بایستی ارز مورد نظر نیز به طور کاال نشان داده می ( که در آن قیمت یک واحد ازUnit Priceدر ستون قیمت واحد )

 واضح نوشته شود.

و در زیر آن نیز  (شود. )حاصلضرب مقدار در قیمت آن( که در آن ارزش کل هر کاال و یا خدمت نوشته میAmountستون قیمت کل )

 شود.این ستون جمع زده می

 (هوایی – جاده – قطار –کشتی ) درآن بایستی وسیله حمل کاال مشخص گردد.( که Shipmentنحوه ارسال کاال ) -6

 .شودمی آورده اینکوترمز قراردادهای از یکی درآن که: اینکوترمز -7

 .کاال حمل مقصد و مبدأ    -8

 گردد.( که کشور سازنده کاال مشخص میOrigin) سازنده کشور    -9

قسمت نحوه پرداخت پول مانند: نقدی، اعتبار اسنادی و ... و زمان دقیق آن مشخص  (: در اینpaymentنحوه پرداخت پول )-10

 گردد.می

گردد که معموالً چند روز پس از (: در این قسمت زمان ارسال و یا تحویل محموله دقیقاً ذکر میShipment Date) کاال ارسال تاریخ  -11

 باشد.دریافت پول و یا گشایش اعتبار اسنادی می

 .باشدنمی اعتبار دارای فعلی پروفرمای تاریخ این از پس: پروفرما انقضای تاریخ  -12

 .کاال استاندارد شماره -13

 .پول دریافت جهت حساب شماره و آدرس و بانک نام  -14

 مل کننده در صورت توافق.ح شرکت -15

 .اختالف بروز صورت در حکمیت برای دادگاه یا و داور نام  -16

 امضاء و نام فرستنده پروفرما.مهر و  -17
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تعهدات فروشنده از قبیل ارائه خدمات  -18

پس از فروش، تأمین قطعــات یدکی، نصب، راه 

اندازی، آموزش پرسنل، تضمین کیفیت 

 محصوالت و تضمین خط تولید نصب شده.

جهت ثبت  بعداً از این پیش فاکتور باید 

سفارش جهت واردات کاال استفاده نمائید، 

بنابراین دقت کنید که پیش فاکتور دریافتی 

 .شامل موارد فوق باشد حتماً

همانطور که دیدید، پیش فاکتور قیمت 

شود و در صورتی که نهایی کاال را شامل می

و تخفیف بیشتر را از  تریینپاانتظار قیمت 

اره از او درخواست دوب توانیدیمفروشنده دارید 

 .کنید

 

ا یک نمونه از پیش فاکتور یا همان پرفرم

 :یدفرمائیممشاهده  روبرویس را در اینو
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 CERTIFICATE OF ORIGIN :مبدأگواهی  

. این سند با وجودی که در بعضی از کشورها توسط فروشنده یا شودیمسندی است که نام کشور سازنده کاال درآن مشخص  مبدأگواهی 

. در متن این گرددیمدر فرم ارائه شده توسط اطاق بازرگانی محل پر شده و توسط آن اطاق نیز گواهی  معموالً نماینده او پرمی شود ولی 

 .شودیمیز و ممهور به مهر اطاق بازرگانی محل ن گرددیمسند شرح کاال و کشور سازنده آن قید 

 PACKING LIST & SPECIFICATIONلیست بسته بندی و مشخصات کاال 

این اسناد نشان دهنده جزئیات کاالی بسته بندی شده بوده و اغلب مسئولین گمرکات جهت بررسی محتویات داخلی صندوق و یا کارتن 

 و به همین جهت در باشدینمد کاالی بسته بندی شده . در لیست بسته بندی نیازی به ذکر ریز قیمت هر واحنمایندیماز آن استفاده 

PACKING LIST  ولی در لیست مشخصات شودینمقیمت ریز کاالی بسته بندی شده قید SPECIFICATION  قیمت ریز کاالی بسته

 .گرددیمبندی شده قید 

 WEIGHT CERTIFICATE :گواهی وزن 

نشان دهنده وزن کاال است که بایستی با مقدار وزن  صرفاً ی صادر می گرددو توسط شخص ثالث عمدتاًاین گواهی توسط فروشنده و یا 

 .نشان داده شده در اسناد دیگر مطابقت داشته باشد

 (فروشنده)کارخانه یا سازنده کاال  (گواهی )کیفیت و بازرسی 

MANUFACTURER’S OR SUPPLIER’S QUALITY OR INSPECTION CERTIFICATE 

که کاال مطابق با قرارداد  کندیمکه کاال را بررسی نموده و گواهی  نمایدیمسندی است که به موجب آن کارخانه یا تهیه کننده کاال اعالم 

 .باشدیم فاکتورمنعقده و یا پیش 

 کندیمه شده باشد قبول طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی. بانک هر سندی را که به عنوان گواهی کیفیت و بازرسی کاال ارائ
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 .تعیین شده باشد یقاًدقمگر اینکه مشخصات آن در متن اعتبار 

 THIRD PARTY INSPECTION CERTIFICATE:گواهی بازرسی کاال توسط شخص ثالث 

کاال را از نظر کمی و کیفی  مؤسسات. این گرددیماین نوع گواهی بازرسی کاال توسط اشخاص ثالث یا موسسه بازرسی مستقلی صادر 

که کاال را در زمان حمل و یا در انبار  نمایدیمبازرسی نموده و گواهی  (بستگی به نوع قرارداد و یا شرایط تعیین شده در اعتبارات اسنادی)

 .نمایندیمگواهینامه ذکر  در یقاًدقو یا این که مشخصات کاال را  اندیافتهکارخانه بررسی نموده و آن را برابر با مشخصات داده شده 

خریدار جهت جلوگیری از ضرر و زیانی که ممکن است در اثر عدم تطابق کاال با مشخصات ذکر شده د راعتبار به آنها وارد آید.  مؤسسات

 .نمایندیمبازرسی معروفند محول  یهاشرکتمستقلی که به  مؤسساتمسئولیت بازرسی و کنترل کاال را به 

 موجود نباشد و به عالوه اکثر توجه به شرایط اعتبار ممکن است امکان بازرسی کاال توسط خریدار و یا نماینده او با معموالًزیرا 

از قبول شرایطی که در آن  دهدیمختیار خریدار قرار ر اد کامالً. کنترل پرداخت را فروشندگان به علت آن که بازرسی کاال توسط خریدار

بازرسی  یهاشرکتلذا در چنین وضعیتی بازرسی کاال توسط  ورزندیمامتناع  ،باشد سط خریدار ذکر شدهگواهی بازرسی کاالی صادره تو

 .نمایدیممستقل. در زمینه کنترل شرایط کمی و کیفی کاال به خریدار کمک 

 HEALTH VETERINARY AND SANNITARY CRTIFICATE:گواهی بهداشت و سالمت دام 

توسط مقامات کشور خریدار درخواست  معموالً  باشدیماین نوع گواهینامه که برای خرید کاالهای خوراکی و دامی و پوست دام و حیوانات 

 .. کشاورزی و یا دامپروری کشور فروشنده تائید شده باشدیشتصحت آن بایستی توسط مقامات بهدا و گرددیم
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 (5ضمیمه )

 GUARANTEES اهضمانتنامه

 LETTER OF GUARANTEEضمانتنامه بانکی 

و به موجب آن بانک  شودیممنعقد  (BENEFICIARY)و ذینفع یا مضمون له  (ضامن)ضمانتنامه بانکی، قراردادی است که بین بانک 

 .که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید، در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد شودیممتعهد 

 و یا به صورت مشروط (UNCONDITIONAL/ON FIRST DEMAND) ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه

(CONDITIONAL) اما در عالم واقع نقطه شودیمو ذینفع ضمانتنامه منعقد  ضامن ،کی بین بانک، ضمانتنامه بانصادر شود. از نظر حقوقی ،

گویند  (APPLICANT) مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه درخواست و دستور، و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکیشروع 

. اما این وابستگی ظاهری، جز در موارد و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده استو مبنای آن معموالً قراردادی است که قبالً بین ضمانت خواه 

 .باشدیم. به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه ر استقالل ضمانتنامه بانکی ندارداستثنایی، تأثیری د

اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا نظر به 

 .شودیمعموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر 

به صورت بدون  (ضامن)ده ضمانتنامه ، نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننعندالمطالبهدر حقیقت ضمانتنامه بانکی 

از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد  (ضمانت خواه)هر گاه مضون عنه  نمایدیمقید و شرط تعهد 

http://www.bmi.ir/Fa/BMIOfficeAnnounce.aspx?id=26&annId=50
http://www.bmi.ir/Fa/BMIOfficeAnnounce.aspx?id=26&annId=50
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 .و بپردازدتعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به ا

 انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی

 tender guaranteeضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده  -۱

دولتی و عمومی  یهابخشمعموالً هنگام خرید کاال و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کاالها در سطوح بین المللی بخصوص در 

گروهی اعالم نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد  یهارسانهذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و  یهادستگاهسازمانها و 

با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت، جدی بودن  بایستیمبتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد کنندگان 

مایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا قصد شرکت خود را اعالم ن

 .در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود

 good performance guaranteeضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات  -۲

، پوشش رد. همانگونه که یک اعتباراسنادیرا همتای اعتبارات اسنادی تلقی ک (GPG) ضمانتنامه حسن انجام کار توانیم از نظر ماهیتی

، یک ضمانتنامه حسن عهده داردپرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی بر

دکننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و انجام کار نیز پوشش پرداخت وار

 .نمایدیممناسب عمل ننماید را تضمین 

که  شودیمو میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعالم  باشدیممبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده 

 .افزایش یابد تواندیمدرصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن  ۱۰تا  ۵ بین  ًمعموالً 

 advance payment guaranteeضمانتنامه پیش پرداخت  -۳

صد است با در ۳۰تا  ۵و اصلی، صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معموالً بین  اییهپادر اغلب قراردادهای 

زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی الزم و اولیه را جهت اجرای  رسندیمکارفرما یا خریدار به توافق 
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ارد که این تضمین از نماید. در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین د ینتأمتعهدات و یا قرارداد خود 

 .شودیم ینتأم (APGپرداخت )طریق ارائه ضمانتنامه پیش 

 retention money guaranteeضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان  -۴

در زمانیکه مهندسی پروژه  هاپرداختاینگونه  شودیممیانی انجام  یهاپرداخت، مبالغی بعنوان یاپروژهمعموالً در قراردادهای ساخت یا 

میانی پیمانکار  یهاپرداخت. این گیردیمکه قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت  کندیمتائید 

ا، درصدی از این مبالغ پرداختی تا نقدینگی الزم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرم سازدیمرا قادر 

تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای  داردیمدرصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه  ۱۰تا  ۵را که بین 

که این مبالغ کسر شده  کنندیموافقت کار و انجام عملیات مربوطه، مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید. کارفرمایان و پیمانکاران اغلب م

که به کسور وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید، مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد 

خود در مورد اتمام پروژه قصور در صورتی که پیمانکار از تعهد  تواندیمکسور وجه الضمان صادر شود. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان 

 .ورزید مورد مطالبه قرار گیرد

 customs guaranteeضمانت نامه گمرکی  -۵

که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را  کندیماین نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا 

ه ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد، برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز ب

. گمرک کشور مربوطه در صورتی که کاالی مورد نظر نمایدیمنکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان 

 .ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد تواندیمارض گمرکی پرداخت نشود در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عو

 payment guaranteeضمانتنامه تعهد پرداخت  -۶

قرارداد فروش، قراردادهای برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثالً در ارتباط با تضمین  تواندیمیک ضمانتنامه 
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از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سالهای اخیر  توانیمساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری  یقراردادها، اجاره

تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که 

شده خود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف  شودیمتبارات اسنادی عادی زمانی انجام تسویه حساب و پرداخت تحت اع

، در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و را به تحقق رسانده باشند

 .وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید تواندیمقصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک  در صورتیکه خریدار در پرداخت خود

 سایر ضمانتنامه ها -۷

برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که  تواندیمضمانتنامه های بانکی عالوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در باال به آن اشاره شد 

 رد مورد استفاده قرار گیرد.در مبادالت تجاری و بین المللی وجود دا

 انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور 

ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند یا از طریق یک بانک واسطه صدور ضمانتنامه 

 .شوندیمرد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم تحقق پذی

 DIRECT GUARANTEESضمانتنامه های مستقیم  -۱

، ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه، بانک پس از دریافت تقاضای در ضمانتنامه های مستقیم

 .نمایدیمذینفع صادر 

در حال حاضر قبول و ابالغ ضمانتنامه های مستقیم توسط بانکهای ایرانی داخل کشور در ارتباط با اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی 

 .باشدیمدر صورت قبول کلیه مسؤولیتهای مترتبه از سوی ذینفع مجاز  گردندیمکه از محل ارز متقاضی تأمین 

، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی نیز تقیم صادره توسط بانکهای ایرانیضمناً قبول و ابالغ ضمانتنامه مس

 .باشدیمپذیرش مسؤولیتهای مترتب توسط ذینفع امکان پذیر 

http://www.bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=10
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را در رابطه با  ، مطالعه نقطه نظرات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایراناستفاده از ضمانتنامه های مستقیمدر صورت تمایل مشتریان در 

 .شودیمپذیرش ضمانتنامه های مستقیم توصیه 

 INDIRECT GUARANTEESضمانتنامه های غیر مستقیم  -۲

، که در این حالت بانک شودیماصی یا بانکی در کشور خود در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانک خ

. بدیهی است در صورت دهدیمر صدور ضمانتنامه اصلی را فع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستو، ضمانتنامه متقابلی را به نضامن

نماید. در غیر اینصورت مراتب امتناع خود پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می

 .به بانک کارگزار اعالم خواهد نمودیا درخواست اصالحاتی در متن ابالغ شده را 

 از نقطه نظر فعالیت اقتصادیانواع ضمانتنامه های بانکی 

 :گرددیمضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم 

 صادارتیضمانتنامه های  -لف ا

که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرفهای خارجی یا  گرددیمضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطالق 

 :شودیم. این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم گرددیمایرانی شرکت معامالت بین المللی صادر 

 :(معدنی و ...صنعتی، کشاورزی، )کاالهای تولیدی  – ۱

صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان کاالهای  

 .باشدیمصنعتی کشاورزی، معدنی و غیره با رعایت کامل دستورالعملهای صادره امکان پذیر 

 خدمات فنی و مهندسی: – ۲

پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان خدمات ، ، حسن انجام کاری ارزی شرکت در مناقصهانتنامه هاصدور ضم 

 .فنی و مهندسی بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است

http://www.bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=11
http://www.bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=11
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 قراردادهای داخلی: -۳

صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و 

 یهاپروژهسازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی 

عمومی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  مؤسساتو شرکتهای دولتی، نهادها و  هاازمانس، مؤسساتوزارتخانه و 

 .باشدیمبا رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه امکان پذیر  کنندیماست و شرکتهای تابعه آنها را در داخل کشور اجرا 

 صدور سایر ضمانتنامه های ارزی: – ۴

 .باشدیملزوم اخذ مجوزات الزم امکان پذیر اضای مشتریان پس از بررسی و عنداانتنامه های ارزی مورد تقسایر ضم

 :ضمانتنامه های وارداتی - ب

 ضمانتنامه های وارداتی آندسته از ضمانتنامه هایی است که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل

(COUNTER GUARANTEE)  شودیمکارگزاران خارجی به نفع طرفهای ایرانی صادر. 

صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر، پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران امکانپذیر 

 .باشدیم

 قانون حاکم بر ضمانتنامه ها

. ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند باشدیمصادر کننده ضمانتنامه بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها، قانون کشور 

 .قانون کشور ثالثی را با توافق بانکهای ذیربط بر ضمانتنامه حاکم نمایند توانندیم

  



 399/ (6) مهیضم

 

 (6ضمیمه )

 المللیهای پرداخت در بازرگانی بینانواع روش

بین فروشنده و خریدار جهت انتقال مالکیت محصول به عوامل زیادی بستگی دارد که باعث به وجود آمدن انواع  المللیبین مالی مبادالت

ترین عوامل در های پرداخت در بازرگانی شده است. شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها، میزان اعتماد طرفین به یکدیگر ازجمله مهمروش

 :المللی هستندهای پرداخت زیر در سطح بینروشانتخاب یکی از 

 المللیروش اصلی پرداخت در تجارت بین ۴

 پرداختروش پیش .1

 روش پرداخت حساب باز .2

 روش پرداخت براتی .3

 روش پرداخت اعتبار اسنادی .4

 پرداختروش پیش

است که در آن خریدار باید )Advance Payment ( پرداختپیش روش گیردها که بر پایه اعتماد بین دو طرف صورت میترین روشاز ساده

نماید. سپس باید منتظر بماند فروشنده کاال را برای ریسک تمام هزینه محصول را در ابتدا همراه با درخواست آن برای فروشنده پرداخت می

https://sepahanhamrah.com/trading/
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 .او ارسال کند

 پرداختپیش روش از استفاده شرایط

 .شته باشندفروشنده و خریدار به یکدیگر اعتماد کامل دا .1

 .کامل وجه محصول را به او بدهد پرداخت مجوز قوانین و مقررات کشور خریدار .2

 .منع قانونی جهت واردات و صادرات کاال یا خدمت موردنظر در کشور مبدأ و مقصد وجود نداشته باشد .3

 پرداختپیش روش معایب

)واردکننده( باید ریسک باالیی کند. زیرا اگر فروشنده در ارسال کاال توان گرفت این است که خریدار ترین ایرادی که به این روش میمهم

شود. ها و خصوصیات مورد انتظار خریدار نباشد، موجب ضرر و زیان او میتأخیر کرده و حتی آن را نفرستد و یا محصول ارسالی دارای ویژگی

 .لوگیری کردتوان از بروز این اتفاقات تا حدودی جمی ارزی هاینامهضمانت هایی کمکی نظیرالبته به کمک شیوه

 روش حساب باز

پرداخت است. درواقع چنانچه روش حساب باز استفاده شود، فروشنده باید نقطه مقابل روش پیش (Open Account Trade) این روش

نیز اعتماد و ریسک کرده و پس از عقد قرارداد کاال را برای خریدار ارسال کند و مالکیت آن را در اختیار او قرار دهد. بنابراین در این روش 

 .زندنبود موانع قانونی در کشورها نیز حرف اول را می

کند تا پس از مرحله ارسال میبهصورت مرحلهگیرند مثالً فروشنده کاال را بهبرای رفع ریسک روش حساب باز نیز تمهیداتی در نظر می

 .پرداخت هزینه قسمتی از بار، ادامه آن نیز فرستاده شود

 

https://sepahanhamrah.com/%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2/


 401/ (6) مهیضم

 

 براتی پرداخت روش

ها شده دو روش قبلی است که برای اطمینان بیشتر طرفین و نیز تضمینی برای ارسال محصول یک سری برات بین آناین روش تکمیل

شده باشد به صورت مستقیم یا از طریق بانک از طرف فروشنده برای خریدار ارسال. پرداخت براتی بسته به اینکه این برات بهشودبدل میردو

 .گرددوصولی و اسنادی تقسیم می دو حالت

 وصولی بروات پرداخت روش

فرستد. این برات مستقیماً به دست ، براتی را در وجه خریدار آماده و میکاال ارسال با زمانهم  در این حالت بعد از توافق، فروشنده

 .معروف است (Clean Drafts) ه روش پرداخت برات وصولی یا سادهرسد که بخریدار می

 اسنادی بروات پرداخت روش

منظور باال بردن ضریب اطمینان و خطر ریسک کمتر، بروات را صادرکننده )فروشنده( به)Documentary Drafts ( اسنادی برات در حالت

کند تا از طرق آن به بانک کشور خریدار ارسال بانک کارگزار خود تنظیم میجای ارسال مستقیم برای واردکننده )خریدار(، اسنادی در به

. شودها دریافت و به فروشنده تحویل داده میدار، اسناد به خریدار منتقل و وجه آنشوند. بسته به نوع این بروات که دیداری باشند یا مدت

نویسی و تضمین دار، خریدار اسناد را پشتشود. اما در بروات مدتلغ دریافت میاز انتقال اسناد به خریدار مبچنانچه برات دیداری باشد، پس 

 .کندگیرد، سپس در زمان مقرر به بانک مراجعه و مبلغ را واریز میها را میپرداخت کرده و آن

ها، نام خود را بر روی از بانک در بروات اسنادی، بانک تنها نقش واسطه را ایفا کرده و تضمینی برات پرداخت پول نیست. اما گاهی برخی

 .دهنده ضمانتی برای فروشنده باشدنوعی نشانکند تا بهبروات ثبت می
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 روش اعتبار اسنادی 

 اسنادی اعتبار المللی بسیار طرفدار دارد. در روش پرداختهاست که در سطح بینخطرترین روش پرداخت در بین انواع آنکم

) Documentary Letter of Credit(پرداخت که به)LC(  شود، خریدار پس از توافق با فروشنده، در بانکی واسطه، یک حساب نیز شناخته می

کند تا به فروشنده اطمینان خاطر دهد. سپس بانک مطابق با اسنادی او افتتاح کرده و هر بار مبلغ بار را در این حساب اعتباری واریز می بنام

 کند. بنابراین این روش هم به نفع خریدارکند، به دستور خریدار هزینه توافقی را به او پرداخت میکه از فروشنده کاال در کشورش دریافت می

 .بر بودن مراحل گشایش اعتبار اسنادی در بانک استبر و هزینهترین آن زماناست و هم فروشنده. هرچند معایبی نیز دارد که مهم

 طرفین ذیربط در یک اعتبار اسنادی

 خریدار یا متقاضی اعتبار اسنادی ـ ۱

 فروشنده یا ذینفع ـ ۲

 بانک ا بالغ کننده اعتبار ـ ۳

 .بانک کارگزار ـ ۴

 مزایای اعتبارات اسنادی

 .کندیمکننده دریافت  ییدتأاسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا  ارائهاطمینان فروشنده از اینکه پس از  -۱

 .امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کاال-۲

 قرارداد میان طرفینتحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط -۳

 .گیردیماطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کاال از وی صورت -۴

 امکان کسب تسهیالت بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کاالی سفارش شده-۵

https://sepahanhamrah.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af%db%8c/
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 بجای فرد فروشندهتعهد بانک برای پرداخت بها در معامالت  -۶

 اعتبار اسنادی انواع

 :اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی .     ۱

اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کاال که در کشور دیگر قرار  کندیمبه اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش 

 .باشدیمدارد اعتبار صادراتی 

 Revocable L/C دی قابل برگشتاعتبارات اسنا .    ۲

، هرگونه تغییر یا اصالحی در شرایط اعتبار بوجود بدون اطالع ذینفع تواندیماعتبار در این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده 

زیرا فروشنده اطمینان الزم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار  شودینمبدون اجازه فروشنده( واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی آورد )

و انجام تعهدات خریدار ندارد. با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص 

 .جوز ندارددر حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به م نمایدیمبانک مرکزی را مطالبه 

 Irrevocable L/C اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت ..   ۳

در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت 

 .کنندیماز این گونه اعتبار استقبال بیشتری  معموالً فروشنده بوده. فروشندگان 

براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل 

 .برگشت بودن آن، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود

 Confirmed L/C شده ییدتأعتبار اسنادی ا . ۴

مورد نظر فروشنده است،  ههر بانک معتبر دیگر ک ییدتأا به تا اعتبار صادره از سوی بانک خود ر شودیماعتباری است که خریدار ملزم 

این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور  .برساند
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 .خریدار است

 Unconfirmed L/C نشده ییدتأاعتبار اسنادی  .  ۵

نشود آن  ذکر Confirmed . اگر در شرایط اعتبار کلمهیابدیمبانک دیگری گشایش  ییدتأاین نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به 

 .شودیمنشده تلقی  ییدتأاعتبار 

 Transferable L/Cانتقال اعتبار اسنادی قابل    .۶ 

که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در  شودیمبه اعتباری گفته 

 .شودیمواقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب 

 Untransferable L/C اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال . ۷

که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال  شودیمبه اعتباری گفته 

 .باشدیمبودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی 

 Usance L/C ()یوزانس اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار .۸ 

بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده  شودینماسناد از سوی ذینفع، پرداخت  ارائهز ای است که وجه اعتبار بالفاصله پس اعتبار

 .که بهای کاال را پس از دریافت و فروش آن بپردازد دهدیمدر واقع فروشنده به خریدار مهلت  .گیردیمصورت 

 At Sight L/C اعتبار اسنادی دیداری .۹

شده از طرف ذینفع )فروشنده(، در صورت رعایت تمامی شریط  ارائهاعتباری است که طبق آن بانک ابالغ کننده پس از رویت اسناد حمل 

 .کندیماعتبار از سوی وی، بالفاصله وجه آن را پرداخت 
 

 Back to Back L/C ()اتکایی اعتبار اسنادی پشت به پشت .۱۰

که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و  یابدیماین نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش 
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همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم )ذینفع دوم( که . به ارسال کاال نیست

 .یابدیم، از طرف ذینفع اول گشایش کاال را تهیه و ارسال کند ندتوایم

 Red Clause L/C اعتبار اسنادی ماده قرمز .۱۱

 .کننده دریافت کند ییدتأقبل از ارسال کاال، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابالغ کننده یا  تواندیمدر این نوع اعتبار فروشنده 

که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابالغ کننده شرایط علت این نام گذاری آن است 

را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار  کندیماعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت 

 .ماده قرمز معروف شد

 Revolving L/C( گردان)اعتبار اسنادی . ۱۲

به  در واقع بدون احتیاج یابدیماعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش 

 .شودیم، اعتبار موجود خود به خود تجدید افتتاح یا اصالح اعتبار جدید
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 (7ضمیمه ) 

 HS Code المللی کاالکد بین  

 HS Code  با توجه به  هادولتکه توسط  باشدمییک سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصوالت

مقررات تجارت بین المللی و  ایتعرفهو غیر  ایتعرفه اقدامات .شوندمی، بودجه بندی و اقتصاد طراحی مالیاتی، قیمت گذاری هایسیاست

 .در این سیستم گنجانده شده است گمرک اقتصادی خارجی و همچنین نگهداری از آمار هایفعالیتاع دیگر از انو

 و صادرات مقررات کتاب در بازرگانی بین المللی تمامی کاالهای تجاری طبق یک استاندارد هماهنگ جهانی دسته بندی شده و در

فصل در فرمت دو  ۹۸قسمت و  ۲۱نیز کاالها در  (سازمان توسعه تجارت ایران ایران )تهیه شده توسط دفتر مقررات صادرات و واردات واردات

هشت رقمی  (شماره تعرفه)هر کاال دارای یک کد . گیردمیرقمی تا هشت رقمی کدگذاری و بطور سالیانه منتشر و در دسترس عموم قرار 

بطور یکسان  تجارت و معدن ،صنعت وزارت ،، سازمان توسعه تجارتکشور مالیاتی امور سازمان از جمله هاسازماناستاندارد بوده و در تمامی 

که در  باشدمیکد کاالی بین المللی مشخص کننده بسیاری از جزئیات کاال  .باشدمیکه گویای مشخصات کاال  گیردمیمورد استفاده قرار 

 ورهایفاکترا در  باشدمی HS CODE بازارهای جهانی خریداران و فروشندگان کاال در فاکتورهای فروش خود کد بین المللی کاال که همان

که  باشدمییک سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصوالت   HS Code به بیان دیگر .کنندمیخود ثبت 

 .شوندمی، بودجه بندی و اقتصاد طراحی ی، قیمت گذارمالیاتی هایسیاستبا توجه به  هادولتتوسط 

HS Code   بین المللی است که توسط یسامانهیک WTO رقمی  ۱۰یا  ۸این سامانه تمام کاال بر اساس یک کد  در .به اجرا درآمده است

http://ixport.ir/tag/vezarate-sanat-madan-tejarat/
http://ixport.ir/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
http://ixport.ir/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/
https://ixport.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/
http://ixport.ir/tag/vezarate-sanat-madan-tejarat/
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رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کاالی ها  ۴یا  ۲عضو مشترک است و  کشورهایرقم اول بین  ۶یا  ۴طبقه بندی شده که  کشورهادر 

در مکاتبات و  تواندمیاز سمت چپ در بین کشورها مشترک است لذا  رقم اول ۶آنجایی که این تعرفه تا  از .باشد تواندمیکشور متفاوت 

 .مبادالت تجاری استاندارد خوبی برای تشخیص کاال باشد

اقتصادی خارجی و همچنین  هایفعالیتمقررات تجارت بین المللی و انواع دیگر از  ایتعرفهو غیر  ایتعرفهبه همین دلیل اقدامات 

 .در این سیستم گنجانده شده است گمرک نگهداری از آمار

 (و یا فروشنده کاال)صادر کننده  .و درج کد الزامی نیست کندمی. گرچه قید نام کاال کفایت آیدمیمعموالً کد کاال در پروفورم و فاکتور 

کد کاال اشتباه تعریف شود )چه به صورت عمدی و چه به صورت  HS و در صورتی که باشدمیموظف به تعریف کد گمرکی از محصول 

از ارزش گمرکی کاال  ٪۲۰۰تا  ٪۵۰اداری از نرخ  هایمجازاتسهوی( در هر صورت قوانین و مقررات گمرکی را نقض کرده که منجر به 

دولتی  هایسازمانیین کننده لزوم یا عدم لزوم مجوز واردات از خواهد شد، زیرا کد بین المللی کاال تعیین کننده حقوق ورودی کاال و تع

 .باشدمیکه با تعریف اشتباه این کد عواقب سنگینی خواهد داشت که بر عهده صاحب کاال یا همان خریدار کاال  باشدمی

  HS:کاربرد

 hs . کد تعرفهاندپیوستهدر ساختار طبقه بندی صادرات کاال و واردات کاال در گمرکات خود  HS کشور به استفاده از ۱۸۰، ۲۰۱۵تا سال 

متولی آمار و اطالعات تجاری، سایر نهادهای دولتی فعال در امر تجارت برای امور  هایبنگاهدر گمرکات دنیا برای انجام تشریفات گمرکی، 

 :عبارتند از hs : برخی کاربردهای تعرفه کاالگیردمیستفاده قرار نظارت و کنترل صادرات کاال و واردات کاال مورد ا

 گمرکی های تعرفه 

 جمع آوری اطالعات و آماری تجارت بین المللی 

  مبدأقوانین (rule of origins) 

 جمع آوری مالیات داخلی 

https://www.irica.gov.ir/index.php
https://www.irica.gov.ir/index.php
https://ixport.ir/iran-custom-tariff/
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  ترجیهی هایتعرفهکاالی در مذاکرات تجاری و  هایتعرفهاستفاده از این 

 مربوط به حمل و نقل کاال هایتعرفه 
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 الف( اصطالحات حمل و نقل عمومی
آهن، دریـایی، آبـراه داخلـی یـا  وسـیله حمـل و نقـل اعـم از زمینی، هوایی، راه انواعاصـطالح بـرای  هفـت ،2020اینکوترمز مطابق 

 شامل: ترکیبـی از انـواع مـذکور )حمـل مرکب( قابل استفاده است. این گروه
EXW | Ex Works 
FCA | Free Carrier 
CPT | Carriage Paid To 
CIP | Carriage and Insurance Paid To 
DPU | Delivered at Place Unloaded 
DAP | Delivered at Place 
DDP | Delivered Duty Paid 

 ب( اصطالحات حمل و نقل دریایی

ایـن چهــار اصــطالح بــرای حمــل و نقــل دریــایی یــا آبــراههــای داخلی اختصاص پیدا کرده اسـت.  2020در اینکــوترمز 

 :گـروه شـامل
FAS | Free Alongside Ship 

FOB | Free On Board 

CFR | Cost and Freight 

CIF | Cost Insurance and Freight 
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EXW 
Ex Works 

 تحویل در محل کار
نبار، محل کار و در اختیار خریدار قرار دهد. این محل معموالً کارخانـه، ا خودشکه فروشنده در محل  شودمیزمانی محقق  کاال تحویل

وظیفه بارگیری به عهده خریـدار اسـت مگـر اینکـه اما در بارگیری به خریدار کمک کند،  تواندمی امثال آن در کشور مبدأ اسـت. فروشـنده

مجوزهای صادرات  دراین روش .بــه عهــده خریدار خواهد بود بارگیری در صورت معیوب شدن کاال خالف آن شرط شده باشد. مســئولیت

به این جهت بانک مرکـزی ایران خرید به  ممکن است به هر دلیل خریدار نتواند مجوزهای صادراتی را اخذ نماید بر عهده خریدار است.

فروشنده هیچ تعهدی در زمینه حمل کاال یا بیمه آن ندارد و کلیه  است. را مشروع به اخذ مجوز صادرات توسط فروشنده کرده EXW صورت

در اختیار خریدار قرار دهد و خریدار موظف است  مشخص شدهفروشنده موظف است کاال را در محل  .این وظایف به عهده خریدار است

تا زمان تحویل کاال به خریدار کلیـه مخـاطرات کـاال و هزینـههای مربـوط بـه عهـده فروشنده و از آن به  .کاالها را در آن محل تحویل بگیرد

. در این اصطالح همچنین وظیفـه بازرسـی از کـاال و پرداخـت هزینـه مربوط به عهده خریدار اسـت. از ایـن شودمییدار منتقل بعد، به خر

 .بـرای خریـد و فروشهای داخلی استفاده کرد توانمی نیزاصـطالح 
FCA 
Free Carrier 

 تحویل به متصدی حمل و نقل
مـورد توافـق قـرار گرفتـه شـده بـه  کاال را در محله، مربوط هایهزینهفروشـنده ضـمن اخـذ مجـوز صادرات و پرداخت  در این روش

محل کار فروشنده، پایانه باربری، فرودگاه، ایستگاه قطار و یا بندری در کشور  تواندمی. این محل نمایدمی متصـدی حمـل و نقـل تحویل

اسـت کـه  هاییوسیلهمبدأ باشد. چنانچه محل کـار فروشـنده بـه عنـوان محل تحویل معین شده باشـد، فروشـنده مسـئول بـارگیری روی 

در جـای دیگری باشد، فروشنده مسئول بارگیری نیست و تحویل  ، ولـی اگـر محـل تحویـلارسال نموده استخریدار جهت حمل به محل 
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که کـاال روی وسیله نقلیه ارسالی توسط فروشنده در محل مقرر در اختیار خریدار یا متصـدی حمل وی قرار داده شود.  شودمیزمانی واقع 

داخلی یا ترکیبی از انواع مذکور )حمل مرکب( استفاده  آهن، دریایی، آبراه برای حمل و نقـل زمینـی، هـوایی، راه توانمیاین اصطالح را 

وظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده  ،FCA اصطالدر د. کر

 اسـت.

ظایف به عهده خریـدار اسـت. بـا وجـود ایـن، اگـر فروشنده هیچ تعهدی در زمینه حمل کاال یا بیمه آن از محل مقرر ندارد و کلیه این و

به  تواندمیخریدار تقاضا و یا عرف تجاری چنین مقـرر نمایـد و در مهلـت مقتضـی خـالف آن توسط خریدار مقرر نشده باشد، فروشنده 

مربوط، به عهده  هایهزینهکلیه مخاطرات کاال و  تـا زمـان تحویل کاال به خریدار. هزینه خریـدار نسـبت بـه انعقـاد قرارداد حمل اقدام نماید

. در این اصطالح همچنین وظیفه بازرسی از کاال و پرداخت هزینـه مربـوط بـه عهده شودمیفروشـنده و از آن به بعد به خریدار منتقل 

مل تحویل شده است، به وی ارائه خریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی مبنـی بـر اینکـه کاالها به متصدی ح

 .نماید
CPT 
Carriage Paid To 

 کرایه حمل پرداخت شده تا
که  شودمیآهـن و حتی دریایی و یا مرکب قابل استفاده است. زمانی تحویـل محقـق  برای هر نوع حمل زمینـی، هـوایی، راهاین روش 

آهن، بندر و امثال آن  کـاال را در فرودگاه، ترمینال باربری، ایستگاه راه ،مربـوط هایهزینهفروشنده ضمن اخـذ مجـوز صـادرات و پرداخـت 

به اولین متصدی حمـل و نقل )باربری( در کشور مبدأ تحویل نماید. فروشنده موظف اسـت قـرارداد حمـل تـا مقصد را نیز به نحوی که بعد 

را متقبل شود. وظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و حمل  هایهزینهاز اصطالح ذکر شده است، منعقـد نمایـد و 

، کلیه شودمیپرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. زمانی که کـاال بـه اولـین متصـدی حمـل و نقل تحویل 

حویل به اولین متصدی حمل و نقل دچار آسیب یا تلف شود، . بنـابراین اگر کاال قبل از تشودمیمخاطرات و ریسک کاالبه خریدار منتقل 
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کلیـه خسارات وارده به کاال به عهده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت پـس از تحویـل بـه متصدی حمل و نقل ایجاد شود، به عهده خریدار 

است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار بـه عهده خریدار  هاست. در این اصطالح وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط

اسـنادی را بـه وی ارائـه نماید تا بر این داللت کند که کاالها به متصدی حمل و نقل تحویـل شـده اسـت. در این اصطالح همچنین هزینه 

فروشنده است کـه بخشـی از تخلیه در مقصد در صورتی به عهده  هایهزینهبارگیری در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـی 

 .قـرارداد حمل باشد
CIP 
Carriage and Insurance Paid To 

 کرایه حمل و بیمه پرداخت شده تا
آهن و دریـایی و یـا مرکـب قابـل اسـتفاده اسـت. زمـانی تحویل محقق  اصطالحی است که برای هر نـوع حمـل زمینی، هوایی، راه

آهـن، بنـدر  ، کاال را در فرودگاه، ترمینال بـاربری، ایسـتگاه راههمربوط هایهزینهصادرات و پرداخـت  که فروشنده ضمن اخذ مجوز شودمی

و امثـال آن بـه اولین متصدی حمل و نقل در کشور مبدأ تحویل نمایـد. فروشـنده موظـف است قرارداد حمل را تا محلی که در مقصد توافق 

خت کند. فروشنده موظف است کـاال را تـا محـل مـورد نظـر در کشـور مقصد به هزینه خود بیمه شده، منعقد و هزینـههای حمـل را پرا

شـامل قیمـت خـود کـاال، هزینـه حمل و بیمه آن تا مقصد است. وظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام  CIP کند. در واقـع قیمـت

عهـده فروشـنده اسـت. زمانی که کاال به اولـین متصدی حمل و نقل در کشور تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه 

. بنابراین اگر کاال قبل از تحویل به اولـین متصـدی حمـل و شودمی، کلیه مخاطرات و ریسـک کـاال به خریدار منتقل شودمیمبدأ تحویل 

فروشنده اسـت و اگر خسارت پس از تحویل به متصدی حمل و نقـل نقل دچار آسیب یا تلف شود، کلیه خسارات وارده به کاال به عهده 

در این اصطالح همچنین وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عهده خریدار است. . ایجـاد شـود، بـه عهـده خریـدار است

اللت کند که کاالها به متصدی حمل و نقل تحویـل شـده فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی را بـه وی ارائـه نماید تا بر این د

تخلیه در مقصد در صورتی به  هایهزینهاسـت. در این اصطالح همچنین هزینه بارگیری در محـل مبـدأ بـه عهـده فروشـنده اسـت ولـی 
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 .عهده فروشنده است کـه بخشـی از قـرارداد حمل باشد
DPU 
Delivered at Place Unloaded 

 در محل تخلیه شده تحویل

مربوط، کاال را در محل مقرر در کشـور مقصـد، تخلیـه شـده در اختیـار خریـدار یـا  هایهزینهاخذ مجوز صادرات و پرداخت  بافروشنده 

لی بـارگیری به عهده فروشنده است، و پایانه. وظیفه تخلیه کاال از وسیله نقلیه ارسـالی در دهدمینماینده وی )متصدی حمل و نقل( قرار 

پایانـه در ایـن اصـطالح شامل اسکله، محوطه و انبار منظور از مجـدد آن یـا انتقـال آن بـه وسـیله نقلیه دیگر به عهده خریدار خواهد بود. 

آهـن،  هبرای هرگونه حمل از جمله حمل هوایی، زمینی، رات. این روش کانتینرها و یا ترمینال بـاربری زمینـی، هـوایی و راهآهـن اس

 .تابتدا با کشتی و سپس از طریق کامیون به ترمینال مـورد نظر برسد، مناسب اسیعنی مانند اینکه  دریـایی و یـا حمل مرکب

در این اصطالح فروشنده موظف است بـه هزینه و ریسک خود کاال را تا محل مورد نظر حمل کند و در آنجا تخلیه نمایـد و از زمانی که 

. در این شودمی، کلیـه مخاطرات و ریسک کاال به خریدار منتقل گیردمیکاال تخلیـه شـده در اختیـار خریـدار یـا نماینـده وی قـرار 

ین وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عهده خریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی اصطالح همچن

 را بـه وی ارائـه نماید تا بر این داللت کند که کاالها به متصدی حمل و نقل تحویـل شـده اسـت. در این اصطالح هزینه تخلیه در محل از

به عهده فروشنده است ولـی بارگیری مجدد آن یا ارسال آن به جای دیگر به عهده خریدار است. چنانچه خریدار تمایل وسیله نقلیه ارسالی 

داشته باشد که فروشنده وظیفه بارگیری مجدد و ارسـال آن را بـه محـل مـورد نظر خریدار انجام دهـد، در ایـن صـورت بهتـر اسـت از 

 .شود استفاده DDP یـا DAP اصـطالحات
DAP 
Delivered at Place 

 تحویل در محل
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در محـل مقـرر روی وسـیله  توسط فروشنده کـاالو ، استفروشــنده  ه بر عهدهمربـوط هایهزینهاخــذ مجــوز صــادرات وپرداخــت 

. وظیفه تخلیه کاال از وسیله نقلیه یا انتقال آن به وسیله نقلیه دهدمینماینده وی )متصدی حمل و نقل( قرار  نقلیـه در اختیـار خریـدار یـا

. ایـن اصـطالح بـرای هـر که باید مشخص گردد بندر یا هر محل دیگری در کشور مقصد یعنیدیگر به عهده خریدار اسـت. محـل مقـرر 

کاال ابتدا با کشتی و سپس از طریق  نند اینکهیعنی ما آهن، دریایی و یـا حمـل مرکـب گونـه حمل از جمله حمل هوایی، زمینی، راه

 هدر ایـن اصـطالح وظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوطست. آهـن بـه محـل مـورد نظـربرسـد، مناسب ا کـامیون یـا راه

فروشنده موظف اسـت بـه هزینـه و ریسک خود کاال را تا محل مورد نظر  و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت.

، کلیه مخاطرات و ریسک کاال به خریدار گیردمیحمل کنـد و از زمـانی کـه کـاال روی وسـیله نقلیه در اختیار خریدار یا نماینده وی قرار 

اال را انجام دهـد، فروشنده موظف است به اندازه کافی از قبل، زمان و . برای اینکه خریدار بتواند ترتیبات الزم جهت دریافت کشودمیمنتقل 

وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عهده خریدار است. فروشنده موظف  .نحوه ارسـال کـاال را بـه اطـالع خریدار برساند

این کند که کاالها به متصدی حمل و نقل تحویـل شـده اسـت. در این نماید تا داللت بر  است به هزینه خریـدار اسـنادی را بـه وی ارائـه

اصطالح همچنین هزینه و مسئولیت تخلیه از وسیله نقلیـه ارسـالی در محـل مـورد نظر یا بارگیری مجدد آن در صورت نیاز به عهده 

 .کندمیو خریـدار کلیـه مخاطرات تخلیه و بارگیری مجدد را تقبل  باشدمیخریـدار 

DDP 
Delivered Duty Paid 

 تحویل با پرداخت عوارض
کاال را روی وسیله نقلیه در محل مورد توافق در ه بر عهده فروشنده است. فروشنده مربـوط هایهزینهاخذ مجوز صادرات و پرداخت  

گمرکی متعلقه را  هایهزینهـام داده و و کلیه تشـریفات گمرکـی مربـوط بـه صـادرات و واردات را انج دهدمیمقصد در اختیار خریدار قرار 

. وظیفه تخلیه کاال از وسیله نقلیه در مقصد و هزینـه و ریسک آن به عهده خریدار است، مگر خالف آن در قرارداد شرط کندمیپرداخت 

اخـذ مجـوز  وظیفـه ،DDP در اصطالح .آهن، دریایی یا مرکب مناسب است شـده باشـد. ایـن اصطالح برای هر نوع حمل هوایی، زمینی، راه
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هزینه و  صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. فروشـنده موظـف اسـت بـه

ریسک خود کاال را تا مقصد حمل کند و برای حفظ منافع خـود آن را بیمـه نمایــد و کلیــه تشــریفات گمرکــی مربــوط بــه صــادرات 

قصد در و عوارض را نیز پرداخت نماید. از زمانی که کاال روی وسیله نقلیه در محـل مورد نظر در کشور م هاهزینهو واردات را انجــام داده و 

. برای اینکه خریدار بتواند ترتیبـات الزم جهـت دریافـت شودمی، کلیه مخاطرات و ریسک کاال به خریدار منتقل گیردمیاختیار خریدار قرار 

ین اصطالح کـاال را انجـام دهـد، فروشنده موظف است به اندازه کافی زمان و نحوه ارسـال کـاال را از قبـل بـه اطـالع خریدار برساند. در ا

همچنین وظیفـه بازرسـی از کـاال و پرداخـت هزینـه مربوط به عهده خریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی را بـه 

 وی ارائه نماید تا بر این داللت کند که کاالها به متصدی حمل و نقـل تحویـل شـده اسـت. در ایـن اصـطالح همچنـین هزینـه تخلیـه از

 .وسـیله حمـل در محـل مقصـد و مخاطرات آن به عهده خریدار است
FAS 
Free Alongside Ship 

 تحویل در کنار کشتی
 هایهزینهتجاری تنها برای حمل و نقل دریایی و آبراههای داخلی اختصاص پیدا کرده است. اخذ مجوز صادرات و پرداخـت  این اصالح

تحویل  بایستمیا در بندری که خریدار معرفی کرده در کنار کشتی به متصدی حمل و نقل )باربری( کاال ر ه بر عهده فروشنده است ومربوط

نماید. منظور از کنار کشتی محلی است که در بنـدر مبـدأ بـرای تجمیـع کاالها و آماده کردن آنها جهت حمل با کشتی اختصاص پیدا کرده 

ظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای و .است تا پس از تکمیل بار، بارگیری انجام شود

صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. فروشـنده هـیچ تعهـدی در زمینه حمل کاال یا بیمه آن از محل مقرر ندارد و کلیه این وظایف بـه 

چنـین تقاضـا نمایـد و در مهلـت مقتضی خالف آن توسـط خریـدار مقـرر عهـده خریـدار است با وجود این، اگر خریـدار یـا عـرف تجـاری 

 .بـه هزینـه خریدار نسبت به انعقاد قرارداد حمل اقدام نماید تواندمینشـده باشـد، فروشـنده 

 هایهزینهرات کاال و خریدار نیز موظف اسـت کاالهـا را در محـل مقـرر تحویـل بگیـرد. تـا زمـان تحویل کاال به خریدار، کلیه مخاط
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. بـرای اینکه خریدار بتوانـد ترتیبـات الزم جهـت تحویـل کـاال و حمـل شودمیبه عهده فروشـنده و از آن به بعد به خریدار منتقل  همربوط

برساند. در این اصطالح آن را انجـام دهـد، فروشنده موظف است بـه انـدازه کـافی از قبـل، زمـان و مکـان تحویـل را بـه اطـالع خریدار 

همچنین وظیفـه بازرسـی از کـاال و پرداخـت هزینـه مربــوط بــه عهــده خریــدار اســت. فروشــنده موظــف اســت بــه هزینــه 

رگیری در در این اصطالح هزینه با .خریــدار اسنادی را به وی ارائه نماید مبنی بر اینکه کاالها به متصدی حمل و نقل تحویل شده است

کشتی بـه عهـده خریـدار اسـت و چنانچـه کشتی در بارگیری دچار تأخیر شود و در این اثنا کاال خسارت ببیند، خسارات وارده به عهده 

 .خریدار است
FOB 
Free On Board 

 تحویل روی عرشه کشتی
 هایهزینهاخذ مجوز صادرات و پرداخـت  .شودمیاست که از طریق کشتی حمل ای روش خرید کاال  هایروش ترینمتعارفیکی از 

کـاال را در بنـدر مبدأ روی عرشه کشتی که خریدار معرفی کرده بـه متصـدی حمـل و نقـل  طه بر عهده فروشنده است. فروشندهمربـو

ی در زمینه حمل کاال یا فروشـنده هـیچ تعهـد. . این اصطالح تنها برای حمل و نقل دریایی و آبراههای داخلی مناسب استنمایدمیتحویل 

. با وجود این، اگر خریدار تقاضا کند یا عرف تجاری چنین مقرر باشدمیبیمه آن از محل مقرر ندارد و کلیه این وظایف بـه عهـده خریـدار 

قرارداد حمل اقدام  به هزینـه خریدار نسبت به انعقاد تواندمینماید و در مهلت مقتضی خالف آن توسط خریدار مقرر نشده باشد، فروشنده 

خریدار نیز موظف اسـت کاالهـا را در محـل مقـرر تحویـل بگیـرد. تـا زمـان قرارگرفتن کاال روی عرشه کشتی کلیه مخاطرات کاال و  .نماید

هزینه مربوط به . وظیفه بازرسی از کاال و پرداخت شودمیمربوط بـه عهـده فروشنده و از آن زمان به بعد به خریـدار منتقـل  هایهزینه

عهده خریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریدار اسنادی را به وی ارائه نماید مبنی بر اینکه کاالها به متصدی حمل و نقل تحویل 

کشتی در این اصطالح هزینه بـارگیری کـاال و قـراردادن آن روی عرشـه کشـتی در بندر مبدأ به عهده فروشنده است و چنانچه ست. شده ا

 .در بارگیری دچار تأخیر شود و در این اثنا کاال خسارت ببیند، خسارات وارده به عهده فروشنده است
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CFR 
Cost and Freight 

 هزینه و کرایه حمل
کـاال را در بنـدر مبـدأ و روی عرشـه است. فروشنده  فروشــندهه بر عهده مربـوط هایهزینهپرداخــت  اخــذ مجــوز صــادرات و 

. فروشـنده موظـف اسـت قـرارداد حمـل تـا نمایدمیشـتی کـه خریـدار معرفـی کـرده بـه متصـدی حمـل و نقـل )بـاربری( تحویـل ک

 .داخلی مناسب است هایآبراهحمل را متقبل گردد. این اصطالح تنها برای حمل و نقل دریایی و  هایهزینهبنـدر مقصـد را منعقـد نمـوده و 

مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. با اینکه در این  وظیفـه اخـذ

اصطالح فروشنده موظف است به هزینـه خـود ترتیبات حمل کاال تا بندر مقصد را فراهم نماید، زمانی که کـاال روی عرشـه کشـتی در بندر 

. بنـابراین اگـر کـاال قبـل از قرارگـرفتن روی عرشـه شودمی، کلیـه مخـاطرات و ریسـک کـاال بـه خریـدار منتقـل شودمیمبدأ قرار داده 

کشـتی دچـار آسـیب یا تلف شود، کلیه خسارات وارده به کاال بـه عهـده فروشـنده اسـت و اگـر خسـارت پس از قرارگـرفتن روی عرشـه 

هـده خریـدار اسـت، مگـر زمان انتقال ریسک به خریدار به نحـو دیگـری بـین طـرفین توافـق شـده باشـد. کشـتی ایجـاد شـود، بـه ع

 بـرای اینکه خریدار بتواند ترتیبات الزم جهت تحویل کاال و حمل مجدد آن را انجام دهد، فروشنده موظف است بـه انـدازه کـافی از قبـل،

در این اصطالح همچنین وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عهده  د.خریدار برسان عزمـان و مکـان تحویـل را بـه اطـال

را به وی تسلیم نماید.  کندمیخریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی کـه داللـت بـر تحویل کاالها به متصدی حمل 

در این اصطالح هزینـه بارگیری کاال و قراردادن آن روی عرشه کشتی در بندر مبدأ به عهده فروشنده اسـت و چنانچه کشتی در بارگیری 

 .دچـار تـأخیر شـود و در ایـن اثنـا کـاال خسـارت ببینـد، خسارات وارده به عهده فروشنده است
CIF 
Cost Insurance and Freight 

 هزینه، کرایه حمل و بیمه
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کـاال را در بنـدر مبدأ و روی عرشه کشتی که خریدار  ه بر عهده فروشنده است. فروشندهمربـوط هایهزینهاخذ مجوز صادرات و پرداخـت 

مققر شده  در محلی که. فروشنده موظف است قرارداد حمل تا بندر مقصد را نمایدمیمعرفی کرده به متصدی حمل و نقـل )بـاربری( تحویل 

 CIF آن را متقبل شود. فروشـنده همچنـین موظف است کاال را تا بندر مقصد به هزینه خود بیمه کند. در واقع، قیمت هایهزینهو  منعقد

ت. اس حمل و بیمه آن تا مقصد است. این اصطالح تنها برای حمـل و نقل دریایی و آبراههای داخلی هایهزینهشامل قیمت خود کاال و 

در  در حالیکهوظیفـه اخـذ مجـوز صـادرات، انجـام تشـریفات مربـوط و پرداخت عوارض و مالیاتهای صادرات بـه عهـده فروشـنده اسـت. 

به هزینه خود ترتیبات حمل و بیمه کاال را تـا بنـدر مقصـد فـراهم نمایـد، زمـانی کـه کاال روی  ایـن اصـطالح فروشـنده موظـف اسـت

. برای اینکه خریدار بتواند ترتیبات الزم شودمیکلیـه مخـاطرات و ریسـک کـاال به خریدار منتقل  گیردمیکشتی در بندر مبدأ قرار  عرشه

جهت تحویل کاال و حمـل مجـدد آن را انجام دهد، فروشنده موظف است به اندازه کافی از قبل، زمان و مکان تحویـل را از قبل به اطالع 

وظیفه بازرسی از کاال و پرداخـت هزینـه مربـوط بـه عهده خریدار است. فروشنده موظف است به هزینه خریـدار اسـنادی د. انخریدار برس

کـه داللـت بـر تحویل کاالها به متصـدی حمـل دارد، بـه وی تسـلیم کنـد. در ایـن اصـطالح هزینـه بارگیری کاال و قراردادن آن روی 

دأ به عهده فروشنده اسـت و چنانچه کشتی در بارگیری دچـار تـأخیر شـود و در ایـن اثنـا کـاال خسـارت ببینـد، عرشه کشتی در بندر مب

 .باشدمیخسارات وارده به عهده فروشنده 
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 (9ضمیمه )

 واردات و صادراتمفاهیم 

 واردات

 واردات قطعی

 :که اهم آن عبارتند از باشدمیها دارای انواع روش

 از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبارواردات  -۱

 واردات با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار -۲

 (غیرقابل واگذاری)از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده  کاال صادرات در مقابل کاال واردات- ۳

حق واگذاری به غیر برای )واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی  -۴

 (یکبار وجود دارد.

 گذاری خارجی پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارائیواردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه   -۵

 .واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقالم مجاز اعالم شده  -۶

 نفره مستقر در وزارت بازرگانی ۴واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون   -۷

 

https://ixport.ir/import/
https://ixport.ir/import/
https://ixport.ir/export/
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 واردات موقت

شوند و پس ورود موقت نوع دیگری از واردات است و معنای آن اینست که گاهی بعضی از کاالها به منظور معینی موقتاً به کشور وارد می

های بین المللی وارد گاهمانند: کاالهای خارجی که جهت شرکت در نمایش .گردندشد از کشور خارج می تأمیناز مدتی که منظور فوق 

. یی و مطالعات علمی یا فنی و غیرههای فیلمبرداری و عکسبرداری هوا. دستگاهشوندبرای تعمیر و تکمیل وارد میی که . کاالهایشوندمی

 .شوندمیالمللی بطور موقت وارد های مخصوص حمل کاال. کاالهایی که طبق قراردادهای گمرکی بینوسایط نقلیه و محفظه

 کاالهای مرجوعی

. کاالهای مرجوعی در اصل جزء واردات شوندمیخارج از کشور برگردانده  ور شده و بنا به دالیلی بهکاالهایی هستند که وارد کش

 .شوندغیرقطعی و موقت طبقه بندی می

 (خارجی و داخلی)ترانزیت 

ه مرزی دیگر ترانزیت خارجی عبارت از این است که کاالی خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقط

ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کاالی گمرک نشده  .شوندنمیقطعی محسوب  واردات و صادرات مقررات خارج شود. این نوع کاالها جزء

 .مرزی یا داخل کشور به گمرک دیگری در داخل کشور گمرک دیگری حمل و نقل شود مثالً حمل کاال از یک مجاز به گمرک ز گمرکا

 تشریفات مربوط به واردات کاال

 .دهد ارائه گمرک به را مدارکی و اسناد باید او قانونی نماینده یا کاال صاحب گمرک از ترخیص برای الف(

 :باشندمیاین اسناد و مدارک بر حسب مورد به شرح زیر 

 .قبض انبار یا ترخیصه و در جایی که الزم باشد هم قبض انبار و هم ترخیصه -۱

 جایی که کاال به صورت بار حمل و نقل شده )حمل بارنامه ) -۲

 (  Invoice) سیاهه خرید -۳

http://ixport.ir/import-export-rules-iran/
http://www.irica.gov.ir/
http://www.irica.gov.ir/
http://ixport.ir/bill-of-lading/
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   ) Origin of Certificate  (مبدا گواهی- ۴

 (حسب مورد راجع به کاالی مشروط یا غیر مجاز)مجوز ورود  -۵

 (حسب مورد)صحی  هایگواهیگواهی بهداشت یا سایر  -۶

 .موکول به رعایت استاندارد اجباری شده استگواهی موسسه استاندارد در مواردی که ورود کاال  -۷

  .حسب مورد  ) list Packing  (بندی عدل فهرست- ۸

 .در مواردی که الزم باشد (  Proforma Invoice) پیش فاکتور یا -۹

  .مورد حسب اقالم این از یک هر یا ورودی عوارض و حقوق در تخفیف از استفاده یا  احکام معافیت -۱۰

تسلیم چنین مدارکی به گمرک پیش  واردات و صادرات مقررات مثل گواهی بازرسی یا وزن و آنالیز کاال هر گاه طبق هاگواهیسایر - ۱۱

 .بینی شده باشد

  بازرگانی کارت اصل و فتوکپی- ۱۲

  .نمایندمیاصل و فتوکپی وکالتنامه برای اشخاصی که به گمرک مراجعه و کاال اظهار و مرخص  -۱۳

اقدام  گمرک از کاال ترخیص اصل و فتوکپی کارت حق العملکاری برای اشخاصی که به وکالت از طرف صاحبان کاال به اظهار و- ۱۴

 .نمایندمی

  .نمایندمیمعرفی نامه رسمی برای اشخاصی که به نمایندگی از طرف صاحب کاال مراجعه  -۱۵

یا بروات اسنادی سفارش و وارد شده  اسنادی اعتبارات اعالمیه فروش ارز در مواردی که کاال از طریق ثبت سفارش در بانک اعم از- ۱۶

 .است

  .شودمیکاتالوگ یا بروشور در مواردی که تشخیص کاال در گمرک به اعتبار این اوراق تسهیل  -۱۷

در اختیار صاحبان کاال  (ورود قطعی)لف بخصوص برای مصرف ب( اظهار کننده باید اظهار نامه ورودی که گمرک برای منظورهای مخت
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 .تنظیم نماید دهدمیقرار 

 :اظهار نامه ورودی متضمن اطالعات زیر است

 (…نام و نام خانوادگی، شماره کارت بازرگانی، آدرس و )مشخصات صاحب کاال  -۱

 مشخصات اظهار کننده -۲

 مشخصات مرز ورود و تاریخ ورود -۳

 وسیله حمل -۴

 (، کارنه یا اظهارنامه اجمالی بارنامه شماره و مشخصات مانیفست،)مشخصات اسناد ارائه شده در بدو ورود به کشور - ۵

 مشخصات قبض انبار و محل نگهداری کاال -۶

 (یا فارغ از سیستم بانکی /بروات اسنادی  / اسنادی اعتبارات از طریق)مشخصات و نوع معامله - ۷

 سفارش ثبت حق باربری، حق حمل کرایه ،مبدأ در خرید بهای) گمرک در کاال قیمت دهنده تشکیل اجزای – ارز نوع –شرایط خرید  -۸

 (… و

 مشخصات محموله -۹

  

http://ixport.ir/bill-of-lading/
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 صادرات

 مراحل انجام صادرات

 نفوذ به آن هایراهالف( بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و 

، تماس با های بین المللیشرکت در نمایشگاه، تفاده از اطالعات و آمارهای رسمی، اسناخت از طریق مذاکره با خریداراندستیابی به این ش

المللی و مراکزی که در این مورد خدمات ارائه بین مؤسساتگانی و همچنین استعالم از های بازرها و اتاقبازرگانی در سفارتخانه هایرایزن

های تبلیغاتی برای همچنین شناسائی کاالهای رقیب و کیفیت و قیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روش .دهند امکانپذیر استمی

 .معرفی کاال نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند

 سب مجوز صدورب( ک

 .شودمیدر حال حاضر صدور اغلب کاالها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای کاالهای خاصی مجوزهای موردی صادر 

 ج( تعیین قیمت صادراتی

رکب از نمایندگان وزارت گذاری مراجعه کند. این کمیسیون مصادرکننده برای تعیین قیمت کاالهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخ

، صادرکننده ملزم است . پس از تعیین قیمت صادراتیباشندمیگمرک ایران و بانک مرکزی  ،زرگانی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایعبا

 .های تعیین شده ارز به بانک مرکزی معرفی نمایدکه معادل قیمت

 د( صدور پروفرما

 .است برای خریدار ارسال نمایدصادرکننده باید پروفرما را که حاوی مشخصات کاال و فروشنده آن 

 ر( تهیه و تدارک و بسته بندی

 .صادرکننده در این مرحله باید کاال را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید
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 و( دریافت گواهی بازرسی کاال

 .شودمیاین گواهی که معموالً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر 

 مبدأی( صدور فاکتور و اخذ گواهی 

را  کاال مبدا گواهی اتاق بازرگانی محل برساند. اتاق بازرگانی تأییدصادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کاالی خود را صادر و به 

 .صادر خواهد نمود

 ن( سپردن پیمان یا تعهد ارزی 

 .شودصادرکننده با ارائه مدارک الزم متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می

 م( عقد قرارداد حمل و بیمه

کند و همچنین کاال را تا رسیدن به مقصد بیمه المللی قرارداد حمل امضا میعتبر حمل و نقل بینهای مصادرکننده با یکی از شرکت

 .کندمی

 گمرک کاالبه اظهار هـ ( 

گردد. پس از ارزیابی کاال و پلمپ شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه میدر این مرحله کاال به گمرک حمل می

 .گردداخذ می (پروانه صادراتی)جواز خروجی  هاکردن بسته

 س( ارسال کاال

دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کاال را از گمرک صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می

 .کندبارگیری و به مقصد حمل می

 ش( دریافت واریز نامه

به بانک طرف حساب مراجعه و معادل  حمل اسناد با ارائه تواندمیاگر کاال بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد، صادرکننده 

http://ixport.ir/certificate-of-origin-coo/
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، اگر بصورت امانی بخواهد صادر کنداما  .دریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نمای

و ارز حاصل از فروش را به کشور  رساندمینماید و در مهلت تعیین شده به فروش صادرکننده کاالی خود را به کشورهای موردنظر حمل می

 .کندگرداند و گواهی صدور دریافت میباز می

 تشریفات مربوط به صادرات کاال

تهیه و تدارک دیده است جهت ارائه به گمرک  قبالً  که را مدارکی و اسناد باید او قانونی نماینده یا کاال صاحب کاال –الف( برای صدور 

 آماده داشته باشد.

 :این اسناد و مدارک عبارتند از

  (در مواردی که کاال به اماکن گمرکی تحویل شده باشد)قبض انبار 

  (که طبق مقررات صادرات و واردات پیش بینی شده است جز در موارد استثنایی)اصل و کپی کارت بازرگانی 

  (حسب مورد)مجوز صدور برای کاالهای مجاز مشروط 

  (نباتی صادراتی هایفراوردهحسب مورد برای )ارائه گواهی بهداشت 

  (باشدمیآنها الزامی حسب مورد برای اقالمی از صادرات که رعایت استانداردهای اجباری اعالم شده در مورد )ارائه گواهی استاندارد. 

  (شودمیتوسط کمیسیون نرخ گذاری کاالی صادراتی که در محل مرکز توسعه صادرات تشکیل )قیمت گذاری کاالی صادراتی 

 بندی عدل فهرست تنظیم صورت  List Packing  خصوص کاالهای یکنواخت الزم نیست در –حسب مورد 

  (در مواردی که اظهار کننده کاال به گمرک غیر از صاحب کاالست)اصل و کپی وکالتنامه 

  (حسب مورد)معرفی نامه رسمی دایر به معرفی نماینده 

  مثالً )داده شود. سایر اسنادی که ممکن است در موارد استثنایی ارائه آنها از طرف صاحب کاال به توصیه گمرک ضروری تشخیص 

   (نتیجه آزمایش کاال جایی که الزم باشد

http://ixport.ir/packing-list/
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 (10ضمیمه ) 

 بین المللیحمل و نقل 

 متصدیان حمل و نقل

 .شوندمیتقسیم  فورواردرها .2 و )کریر( هاکنندهحمل . 1این گروه، خود به 

 تفاوت کریر با فورواردر

. ولی کندمیفورواردر شخص یا شرکتی است که در مقابل اجرت، ترتیبات حمل و نقل کاال را از یک کشور به کشور دیگر را فراهم 

میان فرستنده یا گیرنده کاال از یک سو و متصدی باربری از سوی  ایحرفهمسئولیت حمل کاال را بر عهده ندارد، بلکه به صورت یک واسطه 

، شخصی که با فرستنده برای حمل کاال قرارداد منعقد (کریر)اما حمل کننده قانونی کاال  .ه به آن کارگزار نیز گویندک کندمیدیگر عمل 

 .پذیردمیحمل را  هایمسئولیتکرده است ممکن است مالک کشتی یا اجاره کننده آن نیز باشد که به آن کریر گویند. کریر تمامی 

 :(CARRIER) کریرحمل کننده یا 

 نقل و حمل کننده یا متصدی حمل که در قوانین گوناگون کشور از آن نام برده شده است، شخصی است حقیقی یا حقوقی که حمل

 :مؤسسات. از جمله این دسته گیردمیرا به عهده   کاال فیزیکی

 هواپیمایی هایشرکت 

 کشتیرانی 
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  و راه آهن ایجادهحمل و نقل 

و  گیرندنمیطرف قرارداد فرستنده کاال قرار  مستقیماًوسایل حمل و نقل را در اختیار دارند به جز در حمل ساده  عموماًکه  هاشرکتاین 

، عرف بین المللی و همچنین در قوانین و مقررات داخلی کشورها تا حدود زیادی مشخص هاکنوانسیونآنان براساس  هایمسئولیتاختیارات 

 .باشدمیو شناخته شده 

 یا حمل کننده: شرکت کریروظایف 

 نامه انعقاد قرارداد حمل و صدور راه 

 گواهی قبولی و نامهبیمه ویزا،، تیرکارنه تهیه اسناد و مدارک الزم برای امکان سفر از قبیل ،… 

 های ذیربط جهت اخذ مدارک و اسناد ضروریهای الزم به ارگاننامهتودیع ضمانت. 

 کامیون مناسب برای حمل با توجه به مهلت مقرر شده در قرارداد حمل کاال تأمین. 

 تحویل گرفتن کاال از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیری کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله. 

  های گمرکینامه و مراقبت در سالم نگه داشتن پلمپ تا مقصد راه مبدأارائه اسناد کاالی مربوط به مقامات گمرکات از. 

 شودهایی که به وسیله مقامات گمرکی تعیین و اجازه داده میتحویل کاال به گیرنده در محل. 

 نمایندگمرکی تعیین می رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کاالی تزانزیتی که مقامات. 

 رعایت مسیر و مدت زمان حمل کاال بر طبق قرارداد حمل. 

 تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کاال و امضا اسناد کسر و اضافه و آسیب دیدگی. 

 های مربوطهدقت در تحویل محموله به مقصد و اخذ گواهی. 

 :(FORWARDER) فورواردر

انتقال کاال از یک کشور به شرایط که طی آن شخص یا یک شرکت حقوقی در قبال دریافت اجرت،  دشومیفورواردری به خدماتی اطالق 
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فورواردر شخصی است که  .و در اصطالح فورواردر یک شرکت واسطه برای ارسال بارهای عمده و گروپاژ هست کندمیکشور دیگر را فراهم 

حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصیل نه به عنوان نماینده )حمل کننده یا صاحب کاال( قرارداد 

 .گیردمیه تا مقصد به عهد مبدأ. فورواردر بارنامه خود را صادر نموده و مسئولیت حمل را از رساندمیحمل را با قبول مسئولیت به انجام 

 :شودمیبخش تقسیم  ۴خدمات فورواردی به 

 فورواردری هوایی .1

 فورواردری دریایی .2

 فورواردری زمینی .3

 فورواردری ریلی .4

  حمل و نقل کاال یپروسهفورواردر در  هایمسئولیت 

   نقل و انعقاد قرارداد حمل ، بارنامه و سایر اسناد حمل و (پروفرما)کسب اطالعات و دستورات الزم از مشتری برای صدور پیش برگ

 .و خدمات فورواردی

  طبق دستورات مشتری (حمل و نقل)انعقاد قرارداد اجرای عملیات ترابری 

 نظارت بر امور عملیات حمل، تهیه و ارائه اطالعات مورد نیاز به مشتری از قبیل اعالمیه حمل 

 آسیب دیدگی و فقدان کاال تحویل کاال به گمرک مقصد، امضا صورت مجالس کسر یا اضافه تخلیه یا 

 اخذ صورت مجالس از حمل کننده کریری و ارائه به مشتری 

 تسویه حساب با مشتری، شخص حمل کننده یا پیمانکاران ذی و سایر وجوهی که وصول آن به عهده فورواردر است. 

 اعالم ورود کاال به مشتری و صدور ترخیصیه های کلی یا تفکیکی کاال 

 در صورت لزوم و حسب قرارداد منعقده کاال ترخیص انجام تشریفات گمرکی 

https://ixport.ir/custom-release-process/
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 تحویل کاال در نقطه مقصد و عملیات حمل از گمرک تا انبار صاحب کاال در صورت توافق نسبت به حمل یکسره 

  در مهلت تعیین شده است هاآناخذ پروانه ورود موقت کانتینرهای واردشده به کشور از گمرکات و عودت. 

 به استثنای )مورد نیاز، مجاز به انعقاد قرارداد یا توافق مستقیم با خود راننده  هایکامیونفورواردر در جهت تأمین  هایشرکت

 .کریر بایستی اقدام به این امر نمایند هایشرکتق نیستند و صرفاً از طری (رانندگان تحت پوشش خود

  بیمه نماید گیردمیمدنی خود را بابت خدمات فورواردی که به عهده  هایمسئولیتفورواردر بایستی. 

 وظایف محوله سمت کارگزار فورواردی) R.A(  در حد مفاد قرارداد همکاری شامل انجام تشریفات مرزی، تحویل و تحول گمرکی و

 .باشدمینقل کاال در حد عرف و یا حسب قرارداد منعقده با فورواردر اصلی حمل و 

  قید گردیده و پرداخت حق بیمه جدای از هزینه حمل  صراحتاًبیمه باربری جزء وظایف فورواردر نیست مگر آنکه در قرارداد منعقده

 .و نقل توسط مشتری تعهد شده باشد

  طرف فورواردر اصلی از قبیل انجام تشریفات گمرکی در مرز و یا در گمرک مقصد و یا انجام ارائه خدمات محوله به عنوان کارگزار از

 عملیات ترانزیت داخلی یا بین المللی با رعایت مقررات و ضوابط حاکم

   ران الزم در مواقع بروز خسارات احتمالی یا فقدان کاال و مساعدت در پیگیری جب هایگزارشو  هاجلسههمکاری در تهیه صورت

 خسارت در این قبیل موارد

 ،تفکیک و توزیع کاال،  صادراتی کاال بندی بسته انعقاد قرارداد خدمات فورواردی از جمله جم آوری کاال، انبارداری، بیمه باربری ،

 مربوط به کاال برای مشتریاظهار کاال به مراجع رسمی، دریافت وجوه و تهیه اسناد 

  حمل با فورواردرها یا کریر ها؟

و نقل هستند  المللی کاال با کریرها که خود صاحبان وسایل حملو نقل بین نظر برسد که انجام حملطور بهدر نگاه اول ممکن است این

که فورواردرها به دلیل داشتن حجم  هاییقیمتا هستند و مشتریان اصلی کریرها در واقع فورواردره !است، اما در واقع اینطور نیست ترارزان

https://ixport.ir/packaging-for-export/


 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /430

 

صورت از قیمتی است که کریرها به بازرگانان به ترپایینکنند، صورت مرتب در یک مسیر از کریرها دریافت میقابل توجهی محموله به

 .دهدها قدرت چانه زنی بیشتری میبه آن شود،کنند. در واقع، حجم باالی محموالتی که از طریق فورواردرها حمل میمستقیم اعالم می

شود کنند و این باعث میو نقل کار می حمل هایکاری کنند، با یک مشتری کاربلد و آشنا به ریزهکریرها، وقتی با یک فورواردر کار می

! این خود دلیل دیگری است بر این کنندو نقل چی هستند و حرف هم را بهتر درک می ها آسان ترباشد. درواقع هر دو حملکارکردن با آن

 ،ترپایین هایقیمت این .کنندمیها اعالم را به آن تریپایینهای دلیل تمایل به کارکردن با فورواردرها، قیمتواقعیت است که کریرها به

 کاال صاحب همان به کریر پیشنهادی قیمت از کاال، صاحب یک به فورواردر یک پیشنهادی قیمت است ممکن که ایست گونهبه گاهی

دهند. یعنی یک کریر دریایی که در مسیر چین نسبت به دامنه عمل کریرها انجام می تریوسیعو  ترمتنوعفورواردرها، خدمات  !باشد ترپایین

باس به تهران ندارد. اما یک فورواردر، تمامی مسئولیت دهد، کاری به فرآیند حمل و ترانزیت از بندرعملیات حمل را انجام میبه بندرعباس ع

در این مثال، عالوه بر کریر  .شوددهد و این یعنی دریافت یک سفارش حمل که معموالً به کریر داده نمیحمل از چین به تهران را انجام می

ای از بندرعباس به تهران نیز وجود دارد و جمع دستمزد دریافتی یک فورواردر از چنین به بندرعباس، یک کریر جادهدریایی از چین 

است. عالوه بر کمتر بودن هزینه، این  ترپایینتوسط خود صاحب کاال انجام شود،  فرآیندی، از مجموع جداگانه این عملیات که مستقیماً

 .شودتر، و با کیفیت باالتری انجام میتر، ایمنبلد، سریععملیات توسط یک فورواردر کار
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 (11ضمیمه )

 لیست گمرکات ایران

 هااستان گمرکات فهرست

 هرمزگان استان گمرکات بویراحمد و کهگیلویه استان گمرک خوزستان استان گمرکات شرقی آذربایجان استان گمرکات تهران استان گمرکات

 همدان استان گمرکات گلستان استان گمرکات قزوین استان گمرک غربی آذربایجان استان گمرکات اردبیل استان گمرکات

 یزد استان گمرکات گیالن استان گمرکات قم استان گمرک بختیاری محال چهار استان گمرک اصفهان استان گمرکات

 مرکزی استان گمرکات لرستان استان گمرک کردستان استان گمرکات رضوی خراسان استان گمرکات ایالم استان گمرک

 سمنان استان گمرک مازندران استان گمرکات کرمان استان گمرکات جنوبی خراسان استان گمرکات بوشهر استان گمرکات

 فارس استان گمرکات مرکزی استان گمرکات کرمانشاه استان گمرکات بلوچستان و سیستان استان گمرک زنجان استان گمرک
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 توضیحات

 است نفتی محصوالت آن صادرات و سوخت سوآپ مقصد ترانزیت خارجی برای :خارک 

 سوخت برای صرفاً  مبداء ترانزیت خارجی صرفاً برای ورود کامیون خالی و مقصد ترانزیت خارجی :ایالم 

 شودمی انجام سرخس اقتصادی ویژه منطقه در فقط امور ترانزیت :سرخس 

 باشدمی ریلی کاالهای برای خارجی ترانزیت مبدأ :زاهدان 

 باشدمی فعالیت فاقد :اروندکنار 

  شودمیمبداء و مقصد ترانزیت خارجی فقط در منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز انجام 

 گیردمی صورت سوخت برای فقط ترانزیت خارجی :ساری 

  شودمی انجام خارجی ترانزیت مقصد و مبداء فقط رجاییدر منطقه ویژه اقتصادی شهید 

 شودمی انجام کارنه و خارجی ترانزیت مقصد و مبداء در منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد 

 شودمی انجام اهواز گمرک صادرات از محل :چذابه 

 شودمی انجام خرمشهر گمرک ترانزیت از محل :شلمچه 

 باشدمی مرزی هایبازارچه قانونی محدوده در فعالیت ،هابازارچهدر  واردات منظور از صادرات و. 

  

https://ixport.ir/import
https://ixport.ir/import
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 (12ضمیمه )

 مرزهای زمینی و دریایی ایران

زمینی و دریایی استان دارای مرزهای  ۱۶استان ایران،  ۳۱همسایه است و از  ۱۵لیست مرزهای زمینی و دریایی ایران: ایران دارای 

عربستان، کویت و روسیه  قطر، عمان، امارات، قزاقستان، کشور هشت و زمینی مرز هستند که سه کشور افغانستان، ترکیه و ارمنستان دارای

  .است دریایی و زمینی مرزهای دارای همزمان عراق و آذربایجان ترکمنستان، پاکستان، همسایه چهار با و. هستند دریایی مرز دارای

 :شامل که دارند زمینی مرز تنها که استان ۹

 آذربایجان شرقی 

 آذربایجان غربی 

 اردبیل 

 خراسان رضوی 

 خراسان شمالی 

 کرمانشاه 

 کردستان 

 ایالم 
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 خراسان جنوبی 

 :شامل که دارند مرز دریا راه از فقط استان ۳

 مازندران 

 هرمزگان 

 بوشهر 

 :شامل که باشندمی دارا را دریایی و زمینی مرزهای دو هر هم استان  ۴

 گیالن 

 گلستان 

 سیستان و بلوچستان 

 خوزستان 

 مرزهای زمینی

کیلومتر سهم مشترکی  ۵۵۰۰، بیست و هفتمین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است. این  زمینی مرز کیلومتر ۵۴۴۰ ایران با

 .است با هفت کشور دیگر

 دارد کیلومتری ۳۵ مرز که ارمنستان. 

 دارد کیلومتر ۴۳۲ طول به مرزی نخجوان، احتساب با که آذربایجان. 

 است کیلومتری ۴۹۹ مرزش که ترکیه. 

 .تر استاند. در شرق اما مرزها کمی طوالنیهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل واقع شدهاست که در استانمرزهای شمال غرب ایران  هااین

 ترکمنستان با کیلومتری ۹۹۲ شمالی مرز 
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 افغانستان کیلومتری ۹۳۶ مرز 

 پاکستان کیلومتری ۹۰۹ مرز 

 .دارد مرز ایران با کیلومتر ۱۴۵۸ که عراق رکورد دار مرزهای ایران، همسایه غربی است، یعنی

 ارمنستان مرزی دروازه

 نوردوز 

رود. پل نوردوز، شمار میاین روستا که در مجاورت رودخانه ارس واقع شده است از توابع استان آذربایجان شرقی و شهرستان جلفا به 

 .شاهراه صادرات به ارمنستان و نقــطه تردد ساالنه دو میلیون مسافر است

 آذربایجان مرزی دروازه

 آستارا مرزی گذرگاه: 

رود، دار ایران نیز به شمار می های تاریخگمرک ترینقدیمیآستارا که به نوعی یکی از  .آستاراست مرزی هایدروازه این ترینمعروف

 هاییبرنامه و هست هم بندر ترین نقطه استان گیالن که در آن سوی مرز بدیلی همنام خود دارد. آستارای ایران، البتهشهری است در شمالی

 .دارد وجود نیز خزر دریای در نقش ایفای منظور به آن بندری نقش احیای برای

 سوار بیله مرزی گذرگاه: 

های سوار در نوع خود یکی از دروازهدیگر دروازه مرزی ایران و آذربایجان است که در شمال شرق استان اردبیل واقع شده است. بیله

ال( از رود. استاندار اردبیل اعالم کرده که روزانه حدود سه هزار نفر )یک میلیون نفر در سورودی شهروندان آذربایجانی به ایران به شمار می

 .شوندسوار وارد ایران میاتباع آذربایجان از طریق بیله

اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خود را از دست داده و به تعطیلی کشانده شده بود، چرا که مبادالت با  تأسیسسوار از بدو گمرک بیله
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 .مرک زنده شد و به احیای آن انجامیدگرفت؛ اما با استقالل آذربایجان، نیاز به وجود این گشوروی از طریق جلفا صورت می

 جلفا مرزی گذرگاه: 

 ای است که رو به نخجوان، جمهوری آذربایجان سومین دروازه مرزی ایران با جمهوری آذربایجان است. جلفا در حقیقت دروازه

ارمنستان است،  ـدروازه مرزی ایران کند. نوردوز هم که یگانه شود. شهر جلفا در بخش غربی شهرستان جلفا این نقش را ایفا میگشوده می

 .در شرق شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی واقع است

مرز است و برای هر دو نیز گمرکی مجزا دارد. جلفا،  شاید از این جهت بتوان جلفا را تنها شهرستان ایران دانست که با دو کشور هم

 .رودطق نخجوان نیز به شمار میهمنامی هم در آن سوی مرز دارد: جلفا یکی از منا

 (بالغی صنم) پلدشت مرزی گذرگاه: 

دیگر دروازه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان، شهر پلدشت، از توابع استان آذربایجان غربی است. گمرک پلدشت البته به بزرگی دیگر 

 .اندکردهر نفر از گمرک پلدشت تردد هزا ۷۰در حدود  ۹۱ماهه نخست سال های مرز ایران و آذربایجان نیست. در پنجگمرک

 ترکیه مرزی دروازه

 (گوربوالغ مرز) بازرگان مرزی گذرگاه: 

ترکیه بنویسیم، بازرگان در صدر این فهرست قرار خواهد داشت. بازرگان، در شمال آذربایجان ـ های مرزی ایران اگر بنا باشد از دروازه

 .رودمیغربی، از توابع شهرستان ماکو به شمار 

اند هزار نفر از طریق آن تردد کرده ۹۷۰، ۹۱، یک میلیون و پانصد و بیست هزار و در سال ۹۰بازرگان به گمرکی تبدیل شده که در سال 

 .آیدهای مرزی ایران به حساب میو اینک یکی از پرترددترین دروازه

 (دره اسن مرز) س رو مرزی گذرگاه: 

شد. شهر سرو  تأسیسو با ادغام چهار روستا )از جمله روستای سرو(  ۱۳۷۹ترکیه در سال ـ رزی ایران شهر سرو، به عنوان دیگر گذرگاه م
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رود و در غرب استان آذربایجان غربی، در محلی نزدیک به نقطه تالقی مرز عراق، ایران و ترکیه یکی از شهرهای شهرستان ارومیه به شمار می

 .اندنفر از این گمرک تردد کرده هزار ۳۶۸ذشته، واقع شده است. در ده ماهه میانی سال گ

 (کوی کاپی مرز) رازی مرزی گذرگاه: 

های زمینی متفاوت ایران است. این گمرک به دلیل خروج خط آهن از آن اهمیت یافته است. رازی از توابع شهرستان رازی یکی از دروازه

 .رودمی شمار به ترکیه به زمینی مسیر تریننزدیک جهتی از رازی مرز .از مرز بازرگان دارد ترجنوبیاز مرز سرو و  ترشمالیخوی، موقعیتی 

 عراق مرزی دروازه

های مرزی ترین مرز و در عین حال بیشترین مجادالت مرزی را با ایران داشته، یکی از کشورهایی است که ایران دروازهکشوری که طوالنی

 .فراوانی در مرز آن دارد

 مرزی کیله سردشت، سیرانبند بانه و سیف سقز که در مرزهای تمرچین پیرانشهر و باشماق مریوان، ایران و عراق دارای  گذرگاه

 .های مشترک صنعتی نیز هستندشهرک

 (عراق مرکزی دولت منذریه،) خسروی مرزی گذرگاه: 

 .ستهای استان کرمانشاه امرز خسروی واقع در شهرستان قصر شیرین، یکی از شهرستان

 (عراق مرکزی دولت خانقین،) پرویزخان مرزی گذرگاه: 

 منظور به صرفاً در قصر شیرین، دروازه مرزی دیگری هم وجود دارد. پرویزخان که تردد زائران از آن ممنوع است، چرا که استفاده از آن 

 .دارند را عراق کردستان اقلیم به سفر قصد که گیردمی صورت مسافرانی تردد

 عمران( حاجی) – (عراق کردستان اقلیم) تمرچین مرزی گذرگاه: 

رود. سال های مرزی ایران و عراق به شمار میهای آذربایجان غربی از جمله دیگر دروازهاز توابع شهرستان پیرانشهر، یکی از شهرستان

 .اندهزار مسافر از طریق این دروازه مرزی تردد کرده ۶۳۴گذشته 
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 (زرباطیه) مهران مرزی گذرگاه: 

در استان ایالم قرار دارد و به سبب نزدیکی به شهرهای مذهبی عراق و امنیت مسیر منتهی به اماکن مذهبی در کشور عراق، یکی از 

نیست و تنها  پذیرترین مرزها برای تردد مسافرانی است که قصد زیارت عتبات عالیات را دارند. تردد انفرادی از مرز مهران امکانمهم

 .های دارای مجوز از سازمان حج و زیارت قادر به تردد از این مرز هستندکاروان

 (عراق کردستان اقلیم) باشماق مرزی گذرگاه: 

کیلومتری مریوان و از مناطق این شهرستان به  ۱۵مرزی است که مابین کردستان ایران و سلیمانیه عراق واقع شده است. باشماق در 

پرداخته و ها پیش از رسمیت یافتن به عنوان یک مرز غیر رسمی به فعالیت می. باشماق از جمله مرزهایی است که مدترودشمار می

جایی کاال بوده است. اینک باشماق عالوه بر اهمیت اقتصادی، اهمیت گردشگری یافته و به یکی از مرزهای پرتردد ای مهم برای جابهمنطقه

 .تبدیل شده است

 شلمچه یمرز گذرگاه: 

آشناترین مرزهای ایران و عراق باشد. شلمچه یکی از روستاهای شهرستان خرمشهر در جنوب غربی ایران است که البته  یکی از نام

های مرزی ایران شده است و حجم قابل توجهی از های اخیر شلمچه تبدیل به یکی از دروازههمنامی نیز در آن سوی مرزها دارد. در سال

 .کنند. البته تردد زائران به صورت انفرادی از مرز شلمچه ممنوع استآن تردد میزائران از 
 

 (الشیب) چذابه مرزی گذرگاه 

 (مندلی) سومار مرزی گذرگاه 

 (عراق مرکزی دولت) صالح شیخ گذرگاه 

 پاکستان مرزی دروازه
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 میرجاوه: 

کیلومتری جنوب شرقی زاهدان و در میانه محدوده مرزی استان  ۷۵ترین دروازه ایران در مرز پاکستان است. این شهر در میرجاوه اصلی

 .سیستان و بلوچستان واقع شده است

 کوهک مرز: 

دیگر دروازه مرزی، مرز کوهک، از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است. این دروازه مرزی به منظور ترانزیت کاال و 

و  تأسیسهای تازه های مرزی استان سیستان و بلوچستان دروازهشده است. به طور کلی دروازه تأسیسبهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه 

 .های فراوانی وجود داردرو به رو شدند که هنوز برای ارتقای جایگاه اقتصادی آنان ظرفیت

 جالق: 

کشور پاکستان از غرب به سردشت و از شهری در بخش جالق شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان ایران است. که از شرق به 

 شودجنوب و جنوب غرب به سراوان و از شمال غرب به خاش و میرجاوه منتهی می

 پیشین 

 ریمدان 

 افغانستان مرزی دروازه

 میلک: 

ع شده کیلومتری زابل واق ۴۵گذرگاه مرزی میلک که از روستاهای شهرستان هیرمند، از توابع استان سیستان و بلوچستان بوده و در 

 .آید. میلک در مجاورت والیت نیمروز افغانستان واقع شده استهای مرزی ایران و افغانستان به حساب میاست، یکی از دروازه

 دوغارون: 

 کیلومتر ۱۵ترین کریدور مرزی با افغانستان، دوغارون است. دوغارون از توابع تایباد در استان خراسان رضوی است. فاصله آن با تایباد مهم
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 .کیلومتر است. دوغارون در دولت دهم به منطقه ویژه اقتصادی ارتقا پیدا کرد. این گذرگاه در جاده ابریشم جدید نیز قرار دارد ۱۳۵و با هرات 

 غماهیرود 

 گمشاد 

 ترکمنستان مرزی دروازه

 .روندهای مرز ترکمنستان به شمار میآباد از دروازهسرخس، اینچه برون، باجگیران و لطف

 سرخس شهرستان مرزی گذرگاه: 

مرز سرخس، با فروپاشی شوروی و احداث پل رودخانه تجن ایجاد شد. سرخس در شمال شرقی ایران واقع است و بخشی از اهمیت آن 

ها نیز میونکرد و بعدها به عنوان مرزی برای تردد کاگردد. سرخس در ابتدا نقش مرز ریلی را ایفا میبه افغانستان باز می اشنزدیکیهم به 

 .کیلومتر با مشهد فاصله دارد ۱۸۶در نظر گرفته شد. سرخس 

 قوچان – باجگیران مرزی گذرگاه: 

 .دیگر مرز ایران و ترکمنستان، باجگیران از توابع شهرستان قوچان در خراسان رضوی است

 درگز شهرستان آباد لطف مرزی گذرگاه: 

کیلومتر تا  ۲۹۵کیلومتر تا اولی و  ۹۰تر است تا مشهد؛ آباد نزدیکآباد به عشقاست. لطفواقع در شهرستان درگز از توابع خراسان رضوی 

 .دومی

 گلستان استان برون اینچه مرزی گذرگاه: 

 .دارد قرار ترکمنستان کشور مرز در و گلستان استان شمال بُرون شهری مرزی در شهرستان گنبد کاووس، اینچه

 مرزهای دریایی
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 .که در ادامه لیست شهرها آورده شده است باشدمیکیلومتر دارای مرز دریایی  ۲۴۴۰کشور ایران به طول 

 خزر دریای طریق از

 .های گیالن مازندران گلستان از طریق دریای خزر با کشورهای دیگر مرز مشترک دارنداستان

 گیالن استان 

 آستارا 

 آستانه اشرفیه 

 بندرانزلی 

 رضوانشهر 

 طوالش 

 مازندران استان 

 بابلسر 

 فریدونکنار 

 بهشهر 

 گلوگاه 

 تنکابن 

 عباس آباد 

 چالوس 

 رامسر 
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 محمود آباد 

 نکا 

 نور 

 نوشهر 

 جویبار 

 میاندورود 

 گلستان استان 

 بندرگز 

 بندر ترکمن 

 گمیشان 

 

 فارس خلیج و عمان دریای طریق از

 .های زیر از طریق خلیج فارس با کشورهای دیگر همسایه هستنداستان

 خوزستان استان 

 آبادان 

 بندرماهشهر 

 شادگان 
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 هندیجان 

 بوشهر استان 

 بوشهر 

 تنگستان 

 دشتی 

 دیر 

 دیلم 

 کنگان 

 عسلویه 

 گناوه 

 هرمزگان استان 

 بندرعباس 

 بندر خمیر 

 بندرلنگه 

 پارسیان 

 سیریک 

 جاسک 

 میناب 
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 بلوچستان و سیستان استان 

 چابهار 

 کنارک 
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 (13ضمیمه )

 المللیهای مفید در بازرگانی بین تآدرس سای

 هایسایت B2B: 

که  باشدمی (B2B) به انواع مختلفی تقسیم نمود که یکی از انواع آن ارتباط بنگاه و بنگاه هاتراکنشاز حیث  توانمیتجارت الکترونیک را 

که تمامی  شودمیطراحی  ایگونهبه  B2B یک سایت .باشندمییا واحدهای تجاری  هابنگاهالگویی از تجارت الکترونیکی بوده وطرفین معامله 

که مایل به داشتن  هاییشرکتبازرگانی، وارداتی و صادراتی و نیز تمام  هایشرکتتولیدی و صنعتی، توزیع کنندگان عمده،  هایشرکت

کنار یکدیگر  در آن عضو شده و در توانندمی، باشندمیتبلیغات اینترنتی و داشتن محلی معتبر برای ارائه و معرفی خدمات و محصوالت خود 

 .با هم تجارت نمایند

، سایت هاسایتایـن  ترینمعروفتجاری یا در واقع خریداران کاال را جستجو نمود.  واحدهای، می تواناین B2B هایسایتبا مراجعه به 

ت خود به این سایت مراجعه برای انجام معامال هاشرکت. این سایت چینی دارای هزاران ببینده در روز بوده و بسیاری از باشدمیعلی بابا 

و جدا  آوردمیتولید کننده را با مصرف کنندگان و خریداران در تمام دنیا فراهم  هایبنگاهمعرفی و ارتباط  B2B . طراحی وب سایتکنندمی

وظیفه معرفی کاالهای یک تولید کننده را به مصرف کننده  تواندمیتجاری،  هایدایرکتوریامکان از کارایی آن برای مؤسسات واسطه و 

 .نهایی به عهده داشته باشد

 



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /446

 

 است شده آورده گوگل در هاآن رتبه همراه به B2B سایت معتبرترین و برترین از برخی لیست ذیل، جدول در

http://www.ecplaza.net (5/10 Rank: Google) http://www.tradezone.com (5/10 Rank: Google) 

http://www.alibaba.com (7/10 Rank: Google) http://www.kompass.com (7/10 Rank: Google) 

http://www.hktdc.com (7/10 Rank: Google) http://www.ec21.com (5/10 Rank: Google) 

http://www.ameinfo.com (7/10 Rank: Google) http://www.exportbureau.com (5/10 Rank: Google) 

6/10 Rank: (Google http://www.globalsources.com) http://www.worldbid.com (5/10 Rank: Google) 

http://www.tradeKey.com (6/10 Rank: Google) http://www.etradeasia.com (5/10 Rank: Google) 

http://www.b2bfreezone.com (6/10 Rank: Google) 4/10 Rank: (Google http://www.importers.com) 

http://www.toocle.com (6/10 Rank: Google) http://www.tpage.com (4/10 Rank: Google) 

http://www.ttnet.net (6/10 Rank: Google) http://www.go4worldbusiness.com (4/10 Rank: Google) 

http://www.zawya.com (6/10 Rank: Google) 4/10 Rank: (Google http://www.alilinks.com) 

 

 
 

 ها یلوپیج)Pages Yellow(  

https://www.ecplaza.net/
https://www.tradezone.com/
https://www.alibaba.com/
https://ir.kompass.com/en
https://www.hktdc.com/
https://www.ec21.com/
http://www.ameinfo.com/
https://www.exportbureau.com/
https://www.worldbid.com/
http://www.tradekey.com/
https://www.etradeasia.com/
http://www.b2bfreezone.com/
http://www.toocle.com/
http://www.tpage.com/
http://www.ttnet.net/
https://www.go4worldbusiness.com/
http://www.zawya.com/
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و اکثر کشورهای جهان و حتی برخی  اندشدهکه به صورت طبقه بندی ساماندهی  باشندمییلوپیج ها نوعی بانک اطالعاتی تماس مشاغل 

 .از آن مانند کتاب اول و یلوپیج ایران تدوین شده است هایینمونه. در کشور ما نیز باشندمیاز شهرهای بزرگ نیز دارای یلوپیج اختصاصی 

 را به همراه نام التین آن کشور در موتور جستجوگری مانند yellow page جهت دسترسی به یلوپیج یک کشور خاص، کافیست عبارت

 Google امعج هایسایتیا امثال آن جستجو کرد و با وب www.yellowpages.com ، www.kishyellowpages.com ، -www.business

yellowpages.com و www.worldyellowpages.com مراجعه نمائید. 

 است شده آورده کشورمان تجاری اصلی شرکای یلوپیج اینترنتی هایآدرس زیر جدول در

  

 آدرس کشور آدرس کشور

 www.yp.net.cn/english چین
china.com-www.yellowpages 

 www.afghanbusiness.com افغانستان
www.afghanyellowpage.com 

 www.yellowpages.com.iq عراق
www.iraqdirectory.com 

 www.turkeyellowpages.com ترکیه
www.yellowpages.com.tr 

 www.yellowpages.ae امارات
uae.com-www.yellowpages 

 www.koreayellowpage.net کره جمهوری
s.comwww.southkoreapage 

 www.yellowpages.co.in هند
www.indianyellowpages.com 

 www.europages.com اروپایی کشورهای
www.superpages.com/global/europe.html 

 

  

http://www.business-yellowpages.com/
http://www.business-yellowpages.com/
http://www.business-yellowpages.com/
http://www.worldyellowpages.com/
http://www.yellowpages-china.com/
http://www.afghanbusiness.com/
http://www.afghanyellowpage.com/
http://www.iraqdirectory.com/
https://www.yellowpages.com.tr/
https://www.yellowpages.ae/
https://www.yellowpages-uae.com/
http://www.koreayellowpage.net/
https://www.japanautopages.com/
http://www.yellowpages.co.in/
https://www.europages.com/
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 چینی سایت این اصلیت یک کنسرسیون خصوصی چینی است که در زمینه تجارت الکترونیک در اینترنت فعالیت دارد. Alibaba گروه

توان به های این وب سایت می. از جمله پورتالکندمی پشتیبانی را غیره و ژاپنی لهستانی، ایتالیایی، آلمانی، شامل را هازبان اکثر و است

 و قیمت مقایسه جستجوی موتور ،آنالین پرداخت همچون خدماتی وبسایت، این. کرد اشاره …بنگاه، خرده فروشی وهای بنگاه به مدل

هزار میلیون دالر( فروش  ۱۷۰ترلیون یوان ) ۱٫۱دو پورتال علی بابا در کنار هم  ۲۰۱۲در سال  .دهدمی ارائه را هاداده سازیذخیره خدمات

 فهرست کنگهنگ بورس بازار در حاضر حال در Alibaba .بود بیشتر آمازون و eBay رقیب خود یعنی، را اداره کردند که از ترکیب دو

میلیون کاربر در آن سهیم هستند.  ۳۵آنالین در جهان است که بیش از  B2B سکوی ترینبزرگ و ترینقدیمی از یکی راحتی به است،شده

 تجاری هستند و نه تولید کننده. هایشرکت؛ هاشرکتتنها مشکل موجود در این سایت این است که برخی 

 شرکت وابسته است که عبارتند از: ۱۰های موجود در وب سایت خود این شرکت دارای در حال حاضر شرکت
 Alibaba International 
 Alibaba China 
 Taobao 
 Tmall 
 Juhuasuan 
 AliExpress 
 Alimama 
 Aliyun 
 Alipay 
 China Smart Logistics 



 449/ (13) مهیضم

 

 
 عمده طریق از را چینی مرغوب کاالهای از کوچکی حجم تا دهدمی اجازه جهان سراسر از واردکنندگان به که است B2B پلتفرم یک 

چینی است ولی از زبان انگلیسی پشتیبانی  B2Bمعروف  هایسایتخریداری کنند. این سایت نیز مانند اکثر  عمده قیمت با اینترنتی فروشی

 .کنید خریداری را …توانید محصوالتی نظیر، لوازم دیجیتال، لباس، اقالم تزئینی، لوازم ورزشی و . در این پلتفرم میکندمی

 تسهیل را، این سایت نیز خرید و فروش محصوالت تولید شده از صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط eWorldTradeمانند سایت 

 است شده واقع پکن در آن مرکزی دفتر چه اگر. دهدمی ارائه را محصول ارسال سرویس و ایمن المللی بین هایپرداخت سایت این. بخشدمی

 .دارد فعال یشعبه هند و فیلیپین عربی؛ یمتحده امارات آمریکا؛ یمتحده ایاالت مانند جهان نقاط سراسر در ولی

میلیون مشتری در سراسر  ۵دارد. این سرویس دارای بیش از کشور در سراسر جهان  ۲۲۷میلیون محصول در  ۳۰دی اچ گیت بیش از 

 سایت پر بازدید جهان قرار دارد. ۲۱۰۰باشد و در حال حاضر در میان جهان می

 

 مارت ایندیا

هندی در فضای داخلی، بی رقیب است و در  B2B ی اقتصاد نو ظهور هند در بازار مدرن داد و ستد جهانی، ایندیا مارت است. ایننماینده

بیش از سه  ۲۰۱۵، در سال شودمیی اکونومیست، جایگاه دوم را در اختیار دارد. این طور که گفته جهانی، به استناد آمار مجله یعرصه

کرور  ۲۰۰بیش از  ۲۰۱۴در سال  IndiaMARTمیلیون محصول و خدمات، از قالب این سایت به بازارهای جهانی عرضه شده است. درآمد 

 یک کرور برابر یک میلیون روپیه است( بوده است.)
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از کشور  Co Technology Focus است. این شرکت توسط شرکت B2B هایسایتو بهترین وب  ترینمحبوباین مجموعه یکی دیگر از 

در چین یا  هاآنشود. این شرکت به عنوان یک رهبر در صنعت تجارت الکترونیک است که تمام محصوالت چین با مسئولیت محدود اداره می

 شوند.تایوان ساخته می

محصوالت مشتریان  با آمریکا؛ کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا در طیف وسیعی از ۲۰۰۷مشکالتی در سال  Made-in-Chinaاگر چه سایت 

 در فروش بنگاه به بنگاه باقی مانده است. هاسایتوب  ترینموفقداشته است، اما همچنان یکی از 
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مشهور  هایسایتاست که به سرعت جای خود را در بین  eWordlTradeاضافه شده است؛  B2Bبه صنعت  جدیداًکه  هاییسایتیکی از 

. این دهدمیمبتنی بر تکنولوژی و رسانه دیجیتال را ارائه  هایسرویس، شرکتی که Reckon Media LLCیافته است. شرکت آمریکایی تابعه 

 سایت در اکثر نقاط دنیا واحد عملیاتی دارد.

. این یک نقطه عطف برای کسب و کندمیقیمت پیشنهاد  ۱۰است که برای هر محصول به شما  B2Bاین سایت یک مارکت پلیس 

از طریق رشد آن در چند سال گذشته مشاهده نمود. اکثر تولیدکنندگان آن از چین هستند، اما از کشورهای  توانمی کارهاست و این را

 دیگری نیز مانند ایاالت متحده آمریکا؛ هند؛ مالزی و پاکستان نیز در این سایت حضور دارند.
Global Sources 

GlobalSources یک شرکت تابعه هنگ کنگ است که در GSOL  و NASDAQ  قدیمی  نسبتاًثبت شده است. گلوبال سورس یک شرکت

 .ثبت گردید Ltd Media Trade تجاری عنوان با C. Joseph Bendy و Merle A. Hinrichs توسط ۱۹۷۰است که در سال 

 استراتژی یک سایت این  به طور شگفت انگیزی رشد کرد و بیش از یک میلیون خریدار بین المللی داشت. ۲۰۱۸این سایت در سال 

با رقبای فعلی خود رقابت کند و همه روزه رشد کند. در انتهای سال  تواندمیبرای فروش دارد و به همین دلیل است که  B2B باورنکردنی

 میلیون دالر بوده است. ۲۳۱.۷، درآمد این مارکت پلیس آنالین، ۲۰۱۲

 در دیگر پلتفرم چندین تنها که سرویسی ،کندمی اعتبارسنجی و ارزیابی را تولیدکنندگان کیفیت فروش این پلتفرم این است که ینقطه

کنندگان را در  تأمین و خریداران که است جهان سراسر در تخصصی هاینمایشگاه دارای سایت این آن؛ امتداد در. دهندمی ارائه را آن دنیا

 .کندمییک محیط برای ارزیابی کیفی رو در رو 
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میلیون کاربر  ۳این وب سایت، یک شرکت هندی است که دفتر مرکزی آن در دهلی نو واقع شده است. این سایت در حال حاضر بیش از 

در سراسر جهان برای فروش محصوالت تولید هند و تجارت جهانی فعالیت  B2B هایسایتثبت نام شده دارد و به عنوان یکی از بهترین وب 

 .کندمیری منزل گرفته تا صنایع کشاورزی و ماشین آالت، این سایت از انواع زیادی از محصوالت پشتیبانی . از لوازم دکوکندمی

زیادی را در  هایشعبهشد و  تأسیس ۱۹۹۶این سایت به خصوص برای کسب و کارهای کوچک در هند مناسب است. این سایت در سال 

 د.کارمند متخصص دار ۱۲۰۰نمود و بیش از  تأسیسشهر  ۳۵

 .آوردمی فراهم جهانی صادرات – واردات عملکرد اساسی آن به این صورت است که یک سرویس دایرکتوری آنالین برای جامعه

؛ رویدادهای مرتبط با دهدمیرا ارائه  B2Bدسته بندی محصولی و زیردسته دارد. در کنار این که یک صنعت  ۱۲۰۰۰این سایت بیش از 

 گوگل است. SMEو پارتنر  کندمیگوگل را نیز پشتیبانی 
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“( تجارت و فروش خرید؛ برای مکانی“) اشتبلیغاتی شعار با مطابق و کندمی عمل eBay و آمازون با مشابه تقریباًیک مارکت پلیس که 

 .نمود فروش و خرید آن در را چیزی هر توانمی

iOffer  گردید. این وب سایت شهرت خود را در  تأسیس ۲۰۰۲یک سایت تجارت الکترونیک مستقر در سانفرانسیسکو است که در سال

 فروشنده است، به دست آورد. ۷۵۰۰۰از طریق ادعای داشتن یک میلیون کاربر که شامل  B2B هایسایتجهان به عنوان یکی از بهترین وب 

 .دهدمیت که این سایت راهکارهایی برای جلوگیری از کالهبرداری در خرید و فروش ارائه این اس eBayو  iOfferتفاوت بین 
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کاربر شناخته شده  ۱۰۰۰۰۰۰خدمات آنالین و آفالین با بیش از  یدهنده، این سایت به عنوان بهترین ارائه B2Bبه دلیل رهبری بازار 

در جهان است که  B2Bبه احتمال زیاد بهترین وب سایت  ECplaza گردید. تأسیسو در کره جنوبی  ۱۹۹۶ سال در توسط است. این پلتفرم 

 چینی؛ انگلیسی، مانند محدودی هایزبان از سایت این .هاستشرکتاز  هاییدایرکتوریمحصولی و  هایکاتالوگمملو از مشتری بالقوه؛ 

جهانی  یشبکهاین شرکت رشد آهسته ولی پایداری در سال دارد و در حال حاضر یک  رسدمیبه نظر  .کندمی پشتیبانی ژاپنی و ایکره

 یک بازار آنالین عمده فروشی مطمئن برای تجارت جهانی است. ECplazaاست که آگاهی از برند باالیی در جهان دارد. 

، اما باشندمیو انواع محصوالت اغلب شامل همه نوع دسته بندی محصولی  B2B هایسایتدر حالیکه شناخته شده ترین وب 

Fibre2Fashion ،این سایت با هدف تقویت و ارائه خدمات به صنعت نساجی ایجاد روز مد و فشن بر یک نوع از محصوالت تمرکز کرده است .

مراه محصوالت خود گردیده است. در حال حاضر این پرتال گزارشات تحلیلی؛ راهکارهای کسب و کار، مجالت و خیلی امکانات بیشتر را به ه

 .دهدمیارائه 
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 کنندگان تأمین یعمده بنابراین است هندی بی نظیر برای خریداران در سراسر جهان است. این وب سایت B2Bاین سایت یک مارکت 

 بی عیب و نقص است. هاآن. با این حال کیفیت محصوالت هستند هندی آن
key Trade 

در دنیا است که راهکارهای ارزشمندی را برای توسعه و رونق کسب و  B2B هایپلتفرم معتبرترینیکی از بزرگترین و  TradeKey پورتال

دنیا  B2B میلیون بازدید ماهیانه، جزء بزگ ترین پلتفرم ۱۰و با بیش از  کندمیارائه  (در حوزه صادرات و واردات خصوصاً)کارهای بین المللی 

ایندگی رسمی دارد و شرایط را بیش از هر پلتفرم دیگری برای ورود تجار ایرانی به بازارهای بین است که در چندین کشور دنیا و در ایران نم

 .المللی مهیا نموده است

  



 (المللی بین بازرگانان برای ساده زبان به) تجاری معامالت در دنیا مطرح کشور 30 مقررات و قوانین گزیده /456

 

 (14ضمیمه )

 قرارداد انعقاد قبل از تجاری مذاکرات پیشنویس

در هنگام مذاکره استفاده نمایید. ازآنجا که هنگام مذاکره ممکن است بسیاری از موضوعات از قلم بیافتد و در  توانیدمیاز این چک لیست 

برای ثبت با طرفهای خارجی از این چک لیست  خصوصاً تا در هنگام مذاکرات تجاری  گرددمیالبالی مذاکرات فراموش شود لذا پیشنهاد 

 ماید.استفاده ن مهمترین بخشهای مذاکراتتان

 اطالعات طرف مقابل

. نام شرکت: 1

................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ......................................................................................................................................................هر یک از طرفین: ............. . در مشتریان فعلی و آینده2

 .................................................................................................................................................................... در محدوده فعالیت جغرافیایی: .........................3

 .............................................................................................................................................................................. در میزان تولید وعرضه: .............................4

 ............................................................................................................................................................................................ متفرقه: ...........................................5

 

 احتمالی و نحوه پرداخت آنها از طرفین هایخسارت

 ⃝ پذیردنمی        ⃝ پذیردمی     . فروشنده کیفیت نامناسب کاال یا خدمات قابل ارائه را:1

 .............................................................................................................................................................توضیحات ......................................................................... 

 ⃝ پذیردنمی     ⃝ پذیردمی       . فروشنده کسری کاال یا خدمات قابل ارائه را:2

 ....................................................................................................................................................................................................................توضیحات .................. 

 ⃝نیستند        ⃝هستند      مجاز به افشای اطالعات یکدیگر: . طرفین3
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 نحوه تهیه مواد اولیه

 ................................................................................................................................................................................................................................... داخلی: .....1

 ........................................................................................................................................................................ خارجی: ..............................................................2

 ........................................................................................................................................................................... مستقیم از فروشنده: ....................................3

 ............................................................................................................................................................................... بدون محدودیت: .......................................4

 

 )در خصوص پیش پرداختها، حس انجام کار و ......( هانامهمقادیر ضمانت 

......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 تبلیغات و بازاریابی

 ................................................................................................................توضیحات: ......      ⃝برند       ⃝ دماتخ     ⃝ به کاال شودمی. تبلیغات مربوط 1

 ............................................................................................................ کارهای ستادی بر عهده کدام طرف است؟ ............................................................2

 ............................................................................................................................. کارهای عملیاتی بر عهده کدام طرف است؟ .........................................3

 ........................................................................................................................................: ...............................(سهم هر یک از طرفین). نحوه هزینه کرد 4

 ....................................................................................................................................................تبلیغات: ..................................... زمانیو  مکانی. محدوده 5
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 خواهد شد که موارد ذیل انجام گرفته باشدقرارداد در صورتی منعقد 

 فروشنده      ⃝ خریدار      ⃝............................................................ ارائه اسناد شامل: .........................................................................................................1

 فروشنده      ⃝ خریدار      ⃝................................... .از ارگانها و سازمانهای زیربط از جمله: .................................. هاییپروانهدریافت مجوزها یا . 2

 فروشنده.     ⃝ خریدار      ⃝...................................... . مشخص شدن اطالعاتی از جمله: ................................................................................................3

 فروشنده.     ⃝ خریدار      ⃝.............................................................................................................. . انجام کارها و اقداماتی از جمله: ............................4

 فروشنده.      ⃝ خریدار     ⃝......................................................... الزم از جمله: ....................................................................................... هایهماهنگی. 5

 فروشنده.     ⃝ خریدار     ⃝................................. . تعیین زمانبندی دقیق اجرای پروژه شامل: .....................................................................................6

 ............................................................................................................................................................... متفرقه: ........................................................................7

 

 اسناد مورد نیاز خریدار از فروشنده

 روزنامه رسمی، مدرک ثبت برند، اساسنامه و غیره آخرینمدارک ثبتی ازجمله:      ⃝. 1

 پروانه بهره برداری، مجوز نمایندگی، مجوز محیط زیست، مجوز فعالیت از ارگان زیربط و غیره مجوزهای قانونی از جمله:     ⃝. 2

 نامهضمانت      ⃝. 3

 استانداردها     ⃝.4

 برنامه آموزشی     ⃝.5

 متفرقه     ⃝.6

 

 از خریدار اسناد مورد نیاز فروشنده
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 روزنامه رسمی، مدرک ثبت برند، اساسنامه و غیره آخرینمدارک ثبتی ازجمله:       ⃝ . 1

 محیط زیست، مجوز فعالیت از ارگان زیربط و غیرهپروانه بهره برداری، مجوز نمایندگی، مجوز جوزهای قانونی از جمله: م       ⃝. 2

 ضمانت نامه      ⃝. 3

 استانداردها      ⃝. 4

 برنامه آموزشی      ⃝. 5

 متفرقه:      ⃝. 6
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 (15ضمیمه )
 مشاوران حقوقی اسامی

 تخصص و تجارب 
آدرس وبسایت و 
 صفحات اجتماعی

 عکس مشاورنام  شماره تماس عنوان کاری ایمیل

 تجاری بین المللی و داخلیداوری 
 حقوق DBAتخصص 

 متحد ملل بشر سازمان حقوق

Whats App 
روی شماره  

 تماس
Amirisaeed1342@gmail.com 

وکیل پایه 
یک 

 دادگستری
09133367296 

سعید امیری 
 چرمهینی

 

- - - 
مشاور و داور 

 - زهرا بابائی 09188640345 حقوقی

مشاوره حقوقی در خصوص 
امور  , تجاریشرکت های 
 و امور قراردادها کیفری، ثبتی

 M93bahgeri@gmail.com مریم باقری 09129687906 وکیل 

 
عضو رسمی سامانه جامع داوری  .1

 ایران 
 داور حقوقی .2
کتاب های قراردادها و  مؤلف .3

 تاثیر آن بر حق کارگران و  حقوق
 ثبت
 مدیرعامل مؤسسه حقوقی .4

Instagram: 
 Sahar.jalali.law Jalalisahar1@gmail.com 09126228870 داور حقوقی 

سحر جاللی 
 قصبه
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 امیرمحمّد جعفری هرندی

 مشاور حقوق خصوصی

 مشاوره و داوری تخصصی 

 در زمینه قراردادهای مدنی و تجاری و اسناد تجاری )چک، سفته(

 09196649576شماره تماس 

lawyerjafariharandi.blogfa.com    

amirjafari786726@gmail.com        

 

 
 مظاهری تهرانی          مسعود 

  وکالت حقوقی و داوری بین المللی
  حقوق یتخصص یدکترا -

 دانشگاه استاد
 یالملل نیب یداور و یحقوق وکالت

 یالملل نیب یداور یتخصص آموزش متعدد یها ینامهگواه ی دارنده
 نخبگان یمل ادیبن عضو

 یحقوق متعدد مقاالت و کتب مولف
 قیطر از یالملل نیب و یداخل یتجار یدعاو انواع فصل و حل در متخصص

 یداور ی وگریانجیم و سازش

 
 یالملل نیب و یداخل یحقوق یقراردادها انواع میتنظ و مذاکره در متخصص

 ۰۹۱۲۲۱۶۴۳۳۲شماره تماس 
http://Facebook.com/Dr.masoudmazaheritehrani  

https://twitter.com/dr_mazaheri 
Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com        

mailto:mirjafari786726@gmail.comاaیمیل
http://facebook.com/Dr.masoudmazaheritehraniصفحات
https://twitter.com/dr_mazaheri
mailto:Dr.masoudmazaheritehrani@yahoo.com
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 علیرضا رجبی جورشری

 
 مشاور امور قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی

 تنظیم تخصصی قراردادها به زبان انگلیسی
 بین المللی تجاری متخصص و مدرس قراردادهای

 

09129627813 

Instagram: rajabi_contract 

www.rajabicontract.com 

 

 

 
 حامد سیداشرفی

 مشاور و داور حقوقی
 وکیل در پرونده های داوری

 فعال و مدرس داوری داخلی و بین المللی
 متخصص وکالت و نمایندگی در داوری های سازمانی و موردی

 

09129614885 
Hamed.seyedashrafi@gmail.com      
Instagram: seyedashrafi_lawyer 

Whatsapp:  +989129614885  /Telegram 
Linkedin: Hamed seyedashrafi 

 

mailto:Hamed.seyedashrafi@gmail.com

