
  

 

 المللجزوه حقوق تجارت بین
اقتصاد،  ،یحسابدار  یریت،مد یلمرتبط از قب یهارشته یررشته حقوق و سا یاندانشجو ۀرشت یاندانشجو یژۀو

 .یسیراردادنوق ۀو متخصصان در حوز  یدادگستر  یوکال یزو ن یلیتکم یالتر مقاطع تحصو امثال آن د یبانکدار 

 خالصه
ها، سخنرانان و نویسندگان و کلیۀ کسانی که به نحوی با قراردادهای برای مدرس جزوهاین 

ظری و کوشد مباحث نمی نامهاین درسالمللی سروکار دارند نوشته شده است. تجاری بین
هد. د المللی را تلفیق کرده و به زبان ساده در اختیار عموم قرارراردادهای بینعملی حوزۀ ق

الصۀ کتاب و خ پردازدمی المللیقراردادهای تجاری بینبه بیان مسائل حقوقی  نوشتهاین 
 است. و منابع معتبر دیگر الملل آقای دکتر شیرویحقوق تجارت بین

 انشگاه)د عضو هیأت علمییک دادگستری و  دکتر امید مالکریمی (وکیل پایه به کوشش
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 :پیشگفتار

به اینکه  وّجهتبا  .به قرارداِد مطلوب است مذاکرهمتعاقبًا تبدیل  المللی ویکی از نیازهای ضروری امروز جامعۀ ما نحوۀ مذاکره در قراردادهای بین
ربردی و روان، اِب کااین کتدر  ،این موضوع است ،مدیریترشتۀ الملل و همچنین های رشتۀ حقوق خصوصی و بینآموختهرسالِت اصلِی دانش

ا به این کتاب با سبکی ساده اّما شیوا و رس .آوری کردم تا باعث موفقیت بیشتر آنها شومهای ارزشمند را جمعکارها و تکنیکای از راهمجموعه
نها بسیاری از آ کند کههای را پیشنهاد مییافته، قدم به قدم تکنیکبا ساختاری کامًال سازمان جزوهاین  .رشتۀ تحریر درآمده است

 .وپرداختۀ نویسنده در این زمینه بوده استساخته

صولی کند البته داد درست و ار کمِک شایانی به تبدیل یک مذاکره به یک قرا تواندنمی التحصیل حقوق یا مدیریتدونیم که یک فارغهمۀ ما می
ون حاکم، مطالبی را به قراردادها اضافه کند و یا به قول مهندسین شاید یک بتواند در مورد خیارات، حّل و فصل اختالف در قراردادها و قان

 .چارچوب یک قرارداد را ببیند که با یک قرارداد تعارض نداشته باشد ولی مسّلمًا این کافی نیست

ها جرأِت این سات و شرکتریبًا در اکثر مؤساعتماد به وکال و حقوقدانان در کشور ما در تنظیم قرارداد و مذاکرات قراردادی خیلی کم است تق
ره و تنظیم یک قرارداد را به یک وکیل یا حقوقدان بسپارند و ناچار هستند که این موضوع را به مهندسین اجرایی و و فنی کوجود نداره که مذا 

 :ّلت داردلبته این موضوع عا .آور است که یک نفر که مدیریت یا حقوق خوانده نتواند این مهم را بر عهده بگیردواگذار کنند و خب این تأسف
ها و چون واحدهای درسی دانشگاهی با علم روز و موضوعات کاربردی فاصلۀ زیاد دارند و اساسًا همین موضوع هست که بازار افرادی که دوره

 .گرفته است کنند رونقهای یک روزه در این زمینه را بر پا میها و حّتی همایشکارگاه

المللی به زبان دیگر وضع از این هم بدتر است چرا که زبان نوشتارِی قراردادنویسی خود بسیار ارش قراردادهای بینتازه در حوزۀ مذاکره و نگ
شاید به  .همین است المللیبین های ما در تعهدنویسِی تخصصی است و دانستن زبان عمومی نیز به تنهایی کافی نیست و یکی از نقطه ضعف

گذارید که ای بای مختلف وکالت و مدیریت باشد ولی باید متمایز از دیگران باشید و پا در عرصههزمینهاندازۀ کافی وکیل و متخصص در 
 بعدش دانلود کنید نویس را گوگل کنید والبته من منظورم در این کتاب این نیست که به شما یاد بدم چگونه یک پیش .متخصصین کمتری دارد

م این هست که هدف .کنیمکاری مینویس را چکشرویم در جلسه و پیشیش خودتان بگید نهایتًا میدستکاری کنید و پ آن راو چند تا جملۀ 
راردادهای نویس خوب را انشاء کنید و نهایتًا شما با انواع قالمللی را انجام دهید و نهایتًا چگونه یک پیشابتدا بگویم چگونه مذاکرۀ تجارِی بین

 .المللی آشنا سازمتجاری بین

 :نویسندهسخن 

 .ته شده استالمللی سروکار دارند نوشها، سخنرانان و نویسندگان و کلیۀ کسانی که به نحوی با قراردادهای تجاری بیناین کتاب برای مدرس
ضمن اب این کت .المللی را تلفیق کرده و به زبان ساده در اختیار عموم قراردهدکوشد مباحث نظری و عملی حوزۀ قراردادهای بینکتاب می

مرتبط از قبیل  هایدانشجویان رشتۀ دانشجویان رشته حقوق و سایر رشته .پردازدحقوقی آن می مسائلبیان فنون مربوط به مذاکره به بیان 
الملل)، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و امثال آن در مقاطع تحصیالت تکمیلی در سطح های مرتبط با حوزۀ بینمدیریت (خصوصًا گرایش

نسبتًا جامع  توانند کتابی قابل اعتماد والملل را گسترش دهند ولی به سختی میایل دارند اطالعات خود در زمینه مذاکره و تجارت بینکشور تم
 .المللی هستندنهای تجارتی بیکتاب حاضر همچنین برای کسانی مفید است که در عمل درگیر فعالیت .پیدا کنند که نیاز آنها را برطرف نماید

های گوناگون از قبیل حقوق، مدیریت، اقتصاد، بانکداری، حسابداری، مالی و گروه، شامل مدیران و کارشناسانی خواهد شد که در رشتهاین 
 .نویِش تعهدات هستندقراردادی مشغول به مذاکره و نهایتًا تهیه پیش

 لحسین شیروی)عبدا آقای دکتر »المللحقوق تجارت بین«(بر اساس کتاب  المللنیحقوق تجارت ب
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 المللتجارت بین :فصل اول •
 المللتعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین :فصل دوم •
 المللمنابع حقوق تجارت بین :فصل سوم •
 المللسازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بینیکسان :فصل چهارم •
 سازمان تجارت جهانی :فصل پنجم •
 المللیتنظیم قراردادهای بین :فصل ششم •
 المللی کاالکنوانسیون بیع بین :هفتمفصل  •
 )اینکوترمزالمللی (اصطالحات تجاری بین :فصل هشتم •
 المللیپرداخت بین هایروش :فصل نهم •
 المللیهای بیننامهضمانت :فصل دهم •
 المللیتأمین مالی بین :فصل یازدهم •
 تجارت متقابل :فصل دوازدهم •
 المللیبیمه بین :فصل سیزدهم •
 جارت الکترونیکیت :فصل چهاردهم •
 گذاری خارجیسرمایه :فصل پانزدهم •
 المللیحل و فصل اختالفات تجاری بین :فصل شانزدهم •

 هاي اجتماعی:سایت و شبکهمعرفی وب

کنم. همچنین ویدئوها و جزوات استاندارد براي هاي حقوقی رو تشریح میهاي مطالعه براي آزمون، روشکانال تلگرامدر  .1
 omidmollakarimi@ ام:قضاوت رو براي شما به اشتراك گذاشته هاي وکالت وآزمون

 صفحۀ اینستاگرامِ ماهاي حقوقیِ مختلف در دروس مرتبط با وکالت، قضاوت و سردفتري را براي آزمون مطالعۀ روشِ .2
 vekalatyar@ ببنید:

 https://www.mollakarimi.ir :سایت ماوب، در ارشد و قضاوت خوبِ وکالت، جزوة کلّی .3

 

 المللنیحقوق تجارت ب

 :پیشگفتار

توان ، میاساس این تعریف بر .»پردازدقواعد میل این دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّ « :اندعلم حقوق را چنین تعریف کرده
دولت و  مابیِن  روابِط  از قواعدی که مختِصّ  نام دارد را حقوق خصوصیو  پردازدمند کردن روابط افراد با یکدیگر میقواعدی را که به ضابطه

های مختلف فعلی در بین شاخه مرسوِم  بندِی ی تقسیمبا وجود این و بر پایه .مأموران دولتی با مردم است و حقوق عمومی نام دارد، متمایز کرد
شما  وشتارندر این  .الملل استکدام از این دو گروه قرار داد که یکی از آنها حقوق تجارت بین هایی را در ذیل هرتوان زیرشاخهدانش حقوق، می

از  .واهیم کردالمللی آشنا خالملل با حقوق اقتصادی بینالملل و جایگاه آن و همچنین تفاوت حقوق تجارت بینرا با رشته حقوق تجارت بین

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://t.me/OmidMollaKarimi
https://www.instagram.com/vekalatyar
https://www.mollakarimi.ir/
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الملل را در صحنۀ عمل تجربه کرد و از آن طریق به های علمی، باید حقوق تجارت بینطرف دیگر، در کنار مباحث نظری و تئوری و تحلیل
گاهی یافت و نمی  بی تنظیم و یا در مذاکرات موفقیت حاصل کرد.توان صرفًا با مطالعه و بدون کسب تجربه در عمل قراداد خوجزئیات آن آ

 .دی استرطرفدار و بسیار کاربر ای پُ الملل پدید آمده است که رشتهحقوق تجارت بین ۀدر ذیل گروه حقوق خصوصی، گرایشی در قالب رشت
مربوط از قبیل:  هایان در رشتهالبته باید گفت که مخاطِب این گرایش، محدود به دانشجویان رشتۀ حقوق نیست بلکه شامل سایر دانشجوی

 شخاصاآید، این رشته ناظر به روابط تجاری گونه که از اسم این رشته برمیهمان شود.مدیریت، حسابداری، اقتصاد، بانکداری و غیره نیز می
اید ویژگی ست بلکه بدر داخل یک کشور نی اشخاصی حقوقی، روابط تجاری دیگر، موضوع این رشتهعبارتبه .المللی استدر سطح بین

 .»روز است که همیشه در حال توسعه و پیشرفت استای بهالملل، رشتهحقوق تجارت بین«نهایتًا اینکه:  .المللی نیز داشته باشدبین

 گیرد؟ت میأاما ضرورت این رشته از کجا نش

های اولیه با شکار و انسان .بریمموقعیت این رشته پی می های خود، بهتر بههای انسان برای رفع نیازل تاریخی فعالیتبا نگاهی به سیر تحوّ 
، های دیگریی کاال به کاال روی آوردند که در آن با تبادل دسترنج خود با دستاوردتی به مبادلهبعد از گذشت مّد  ،کردندکشاورزی امرار معاش می

ین برای رفع نیاز خود، بلکه برای معامله با سایر  رفاً وش کاالها نه ِص ها به خرید و فر پس از چندی گروهی از انسان .شدهایشان برطرف مینیاز
 زندگی خود فراتر نهادند و به نقاط مختلف سفر کردند و یخود، پا از قلمرو  وکاری کسبی توسعهو کسب سود پرداختند که این افراد در ادامه
 .دیل شدندجهان تب مختلِف  نقاِط  به رابطی برای انتقال دستاوردهای ساکنیِن 

تقصیر کسی  ی آنان بدونمعامله التجاره یا کاالی مورددر این بین ممکن بود مشکالتی هم بر سر راه این کسبه پیدا شود، برای مثال اگر مال
ای از ضرردیده و موقعیت این کسبه با این فرض، به مجموعه وضعیِت  شد)، ساماندهِی ی حیوانات درنده میرفت (فاسد یا طعمهاز بین می

برای  یحلّ افتاد و راهکسب کرده بودند جا می ۀمرور زمان بین افرادی که در این زمینه تجرببه همگان احتیاج داشت که  قبوِل مورِد  قواعدِ 
هوم ری مفگیدرازی از زمان شکل با وجود اینکه سالیاِن  .گزیدندی خود برمیعنوان پیشهبه شد که تجارت را ی افرادی میمشکالت آینده

بنا به همین  ،الملل به خود گرفته است، ولی ضرورت آنای در قالب روابط بینشکال مختلف و پیچیدهأ ،ی تجارت گذشته و این حرفهاولیه
خود  های زندگانیچراکه هنوز هم مردم نقاط مختلف دنیا برای برآورده کردن نیاز .گرددی آن، برمال میاز تاریخچه ،تعریف ساده و ابتدایی

بین این دو  ی وصلنقطه ،نوعان خود در سایر نقاط جهان نیازمندند و در این بین، تجارخودکفا عمل کنند و به تعامل با هم توانند کامالً نمی
بر تسهیل الوه عتجار کمک شایانی کرده است و همین تکنولوژی  رسانِی خدمت به یالبته سرعت پیشرفت تکنولوژی به نحوه .گروه هستند

تجار با یکدیگر و همچنین با اشخاص غیرتاجر قرار داده است  معامالِت  راهِ  بوده است) مشکالتی را نیز سرِ  آن (که هدف اصلی پیدایش کارها
تر رنگر تر از آن صحبت کردیم، پُ ی حقوق که پیشنقش این گرایش از رشته ،در اینجا .مندی استکه برطرف کردن آن هم نیازمند ضابطه

 .شودمی

 المللبینحقوق تجارت رشته 

های مقطع رایشجمله گ از المللگرایش حقوق تجارت بینالملل شد؟ توان یک متخصص تجارت بینبا ضرورتی که این رشته دارد، چگونه می
ی نمندان به آن، پس از دریافت مدرک کارشناسی و آشنایی اولیه با دروس حقوق خصوصی (یععالقی حقوق است که کارشناسی ارشد رشته

مقطع  ط به زبان و متون تخصصی حقوقی، درالملل و با تسلّ ی حقوق بینی در زمینهدروس حقوق مدنی و حقوق تجارت) و همچنین مسائل کلّ 
ی ه عرصهی تجارت بتر شدن دامنههایی که با گستردهصی قراردادالملل (برای بررسی تخّص های بینباالتر با دروسی همچون حقوق قرارداد

به اصول رایج  ّجهتوالمللی با ی بینفصل دعاوی تجاری عرصهوالمللی (برای بررسی و حّل شوند)، داوری بازرگانی بینملل منعقد میالبین
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ی تجارت جهانی) های فعال در عرصهترین سازمانعنوان یکی از مهمبه ؛ WTOالملل)، حقوق سازمان تجارت جهانی (تجارت در عرف بین
 .ند شدرو خواهبهکنند، روط بر مباحث مطروحه در این شاخه کمک میبرای تسلّ  حقوقدانانص یی که به افزایش تخّص هاو سایر سرفصل

این  .کندکه روابط تجاری را در فراسوی مرزها کنترل و تنظیم می شودمیبه قواعد، اصول، قوانین و مقرراتی اطالق » المللحقوق تجارت بین«
 های تجاری از کشورها گوناگون که به آنتجار و شرکت بیِن  قراردادِی  صیت حقوق خصوصی باشد مثل روابِط روابط ممکن است واجد خصو

عمومی داشته باشد مثل قوانین راجع به کنترل واردات و صادرات، مناطق آزاد تجاری،  ۀشود و یا جنبالمللی نیز اطالق میبین بازرگانِی  حقوِق 
 ١.گرددطالق میالمللی نیز ابه آن حقوق اقتصادی بین کنند که بعضاً الملل دخالت میها در امر تجارت بینولتگذاری و سایر موارد که دسرمایه

داوری حل و  المللی از طریقالمللی ارتباط نزدیکی دارد چون بسیاری از اختالفات تجاری بینالملل با داوری تجاری بینحقوق تجارت بین
 .شودمیفصل 

 در تجارت .گنجدالملل میی تجارت بینشود، در حیطهمعامالت و مبادالت و تعامالت خارجی در تجارت خارجی مطرح میی آنچه در زمینه
صادرات و  :ندباشند و اموری مانکنندگان روابط و سیاست تجاری بین کشورها میگروه اّول که تنظیم .الملل، دو گروه نقش اساسی دارندبین

ها و نهادهای جهانی المللی و اّتحادیههای بینها، سازماندر این گروه، دولت .کنندها را هدایت میها و مالیاتعرفهواردات و امور گمرکی و ت
اتاق  ،]unidroitیونیدروا []، uncitralآنسیترال [ ،]World Trade Organization - Global tradeسازمان تجارت جهانی [ :(نظیر

المللی، گروه دیگر از طریق قراردادهای بین .باشندفّعال می]) ICC - International Chamber of Commerce[ المللیبازرگانی بین
گان معادن و کنند های تجاری، پیمانکاران و سازندگان کارخانجات در کشورهای دیگر و اکتشافبازرگانان، شرکت .عامل انجام تجارت هستند

قوق حو مسائل گروه دوم، مرتبط با  المللیحقوق عمومی بینموضوعات گروه اّول، مربوط به  .ندباشکنندگان آنها از این نمونه میاستخراج
جارت حقوق ت«در مورد مسائل گروه اّول، عبارت  .گیردالملل، هر دو دسته را در بر میدروس حقوق تجارت بین .است المللیخصوصی بین

 ٢.شودرده میبه کار بُ » المللوق بازرگانی بینحق«و در مورد موضوعات گروه دوم، اصطالح » المللبین

ر واقع شود که دالملل، مشّخص میها و اهداف تجارت بینها و سازمانگذاری تجارت جهانی، روابط دولتالملل، سیاستدر حقوق تجارت بین
ورد نیاز المللی است، مسائل مدنی بینالمللی، که در حقیقت حقوق خصوصی مدر حقوق بازرگانی بین .هاستها و دولتحکومت توّجهمورد 

علم حقوق تجارت و بازرگانی  .شودها و اخذ خسارت در مورد آن مطرح میمذاکره، انعقاد، اجرا و انحالل قرارداد و تضمین :بازرگانان، مثل
 .کندیدا میاین حقوق، در اجرا ظهور پ فِنّ پردازد، در حالی که المللی، به مسائل تئوری و اصول و احکام میبین

 :مقدمه

های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، بوده است، ولی با افزایش حجم فعالیت واردات و صادرات کاالتجارت، به طور سنتی شامل 
خرید و ، اّول گروهتوان به شش گروه عمده تقسیم کرد. ها را میامروز این فعالیت ای برخوردار شده است.هسابقهای تجاری از تنوع بیفعالیت

ای اندازی نمایندگی انجام گیرد. مباحث مربوط به خرید و فروش، اعطفروش کاالست که ممکن است مستقیمًا یا از طریق تأسیس شعبه و یا راه
ی در ن، مربوط به ارائۀ خدمات است که شامل مبادلۀ خدمات فنی و غیرفگروه دومگیرد. نمایندگی، عاملیت تجاری و توزیع در این گروه قرار می

های مربوط به ارائۀ خدمات مهندسی و طراحی فنی و ارائۀ خدمات مشاوره بازرگانی، مالی و حقوقی در این شود. فعالیتالمللی میسطح بین

                                              
 .1396 دهم، چاپ سمت،: تهران ،المللبین تجارت حقوق ،عبدالحسین یروي،ش۱ 
: تهران ،المللیبین تجاري هايسازمان و المللبین تجارت حقوق کلیات: نخست کتاب الملل،بین تجارت حقوق مبانی و اصول، مهراب پور، داراب۲ 

 .21 ، ص1397 دانش، گنج
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أمین مالی های بانکی و تنامههای مالی از قبیل گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت، مربوط به فعالیتگروه سومگیرند. گروه قرار می
برداری واگذاری و اعطای امتیاز از شامل بهره گروه پنجم، مربوط به حمل و نقل کاال و بیمه است. گروه چهارمهاست. خریدها و پروژه

کیل گذاری، تشهای مربوط به سرمایهشامل فعالیت گروه ششمهای فکری مثل عالئم تجاری، تکنولوژی و دانش فنی است. مالکیت
 اقتصادی و فنی است. هایها و همکاریمشارکت

 المللحقوق تجارت بین
وان گفت تدارد و حتی می الملل خصوصیحقوق بینو  ای از حقوق است که ریشه در حقوق تجارتشعبهالملل حقوق تجارت بین
ی از قواعد امجموعهالملل الملل، مادِر حقوق تجارت بوده است. در یک تعریف ساده و ابتدایی: حقوق تجارت بینحقوق تجارت بین

 .المللی استو مقرراِت حاکم بر روابط تجارِي بین
 :عناصر متشکله این تعریف خود نیاز به تشریح دارند

است که حاکم بر روابط میان افراد جامعه است که  دارای ضمانت اجرایی  (norms)هایُنرممنظور  قواعد و مقررات: -١
 شوند.و از برخی امور اجتناب کنند واال با ضمانت اجرا مواجه میای از امور را انجام بر اساس آن افراد باید پاره

 بیشتر به معنی کلمه معاملهکنند. هم استفاده می اصطالح معامالت تجاریجای آن، که برخی به روابط تجاری: -٢
اح را نیز مانند نک به معنایی عام که عقود غیرمالی کلمه معاملهرود. البته گاهی ی مالی دارد به کار میقراردادی که جنبه

دانان قرود. به اعتقاد برخی حقوگیرد به کار میرود و گاهی به معنایی اعم که ایقاعات را هم دربر میگیرد، به کار میدربر می
 ).١١به این معنا به کار رفته است (قواعد عمومی قراردادها، دکتر صفایی، ص  ۲۷۳کلمۀ معامله در ماده 

 »شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.که واقع می هر معامله«قانون مدنی:  ۲۲۳ماده 
 .توافق میان الاقل دو اراده بر سر تبادل یا تسلیم کاال یا خدمتی تعریف کردتوان معامله را به در هر حال می

 تجاری -اند: مدنی دو دسته معامالتاز نظر حقوق مّلی ایران 
شود. تجاری و مدنی که از حقوق فرانسه اقتباس شده است در حقوق کشورهای آنگلوساکسون دیده نمیاین تفکیِک میان معامالت 

اریخ تی این شناسایی در داند و ریشهآن را تجاری می قانوناز دید حقوق داخلی ما، معامالت تجاری، معامالتی است که  در هر حال
قانون  ۱منطقی همراه است. برابر ماده ا حدی با خصوصیت تحکم و بیتوان گفت تبوده و می حقوق تجارت و سنت تجاری اروپا

 »تاجر کسی است که شغل معمول خود را معامالت تجارتی قرار بدهد.«تجارت 
 .»معامالت تجارتی از قرار ذیل است ... : «۲برابر ماده 
 »شود.رتی محسوب میمعامالت ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجا: «۳برابر ماده 
 »شود.معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی: «٤برابر ماده 
یا تحصیل  مثًال خرید» کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.: «۵برابر ماده 

ی لهمعام به قصد مصرفاست اما خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول  ، معامله تجاریبه منظور فروش یا اجارههر نوع مال منقول 
 تجارتی نیست.

شود: می المللیمعامالت تجارِي بینو وقتی صحبت از  چنین تفکیکی در معامالت وجود ندارد المللدر سطح بینباید توجه داشت که 
ه دهند اعم از اینکت و امرار معاِش خویش به آنها تن میای داشته و تجار در راستای تجار ی حرفهمقصود معامالتی است که جنبه

، معامالت است اّما در علم اقتصاد. به عالوه با اینکه منظور از واژۀ تجارت ق.ت. احصاء شده است یا نه ۲از اموری باشد که در ماده 
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که مصرف، یک عمل حقوقی مدنی ا آنشود باین واژه حتی تولید و مصرف و حقوِق راجع به آنها را هم شامل می حقوق تجارتدر 
شود که ممکن است بر اساس قانوِن تجارت ما ای گفته میالملل به معاملهدر تعریف حقوق تجارِت بین معامله تجاریاست، پس 

جارت بدین ترتیب نباید تصور کرد که حقوق تی تجاری باشد و یا ممکن است صرفًا یک معاملۀ مدنی محسوب شود. واجد خصیصه
فکیکی را چنین تالمللی همهای تجارِی بین، به ویژه که کنوانسیونالمللی استالملل همان حقوق تجارت اّما در سطح بینینب

 .اندنپذیرفته
ای سنتی ه شاخهک الملِل خصوصیحقوق بینچیست؟ در  المللیبینحال باید دید منظور از  المللی:روابط تجاری بین -٣

ترین موجود است و در این موارد مهم الاقل یک عامل خارجیحقوقی است که در آنها  روابِط از علم حقوق است، بحث از 
توان ). البته می۱۰۲حاکم است (مقدمه علم حقوق، دکتر کاتوزیان، ص  روابط حقوقیکار، تشخیص قانونی است که بر 

آنها عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر جای رابطه به کار برد که رابطه میان جای رابطه بهاصطالح معامله را هم به
ای شود اّما هر رابطههمین جزوه) رابطه هم محسوب می ۱ای (البته در معنای دقیق و خاص، نگاه کنید به ص معامله

ی ی حقوقی اّما نکاح رابطهشود. مثًال بیع هم معامله است هم رابطهالزامًا معامله (در معنای دقیق و خاص) محسوب نمی
الملِل شود. پس در حقوق بیناست ولی معاملۀ حقوقی به معنای دقیق (قراردادی که جنبه مالی) محسوب نمی حقوقی

ضور داشته ح عنصر خارجيیک  معامله یا رابطهدر آنزمانی است که  المللیرابطه یا معامله خارجی یا معامله بینخصوصی 
 اگر و یا ... باشد. مثالً  متعاملینیا  تابعیت خارجی متعامل، ای قراردادمحل اجر ، محل انعقاد قراردادباشد که ممکن است 

یک ایرانی با یک فرانسوی در ایران قراردادی منعقد کند، به جهت تابعیِت فرانسوِي متعامل این قرارداد برای ایرانی، خارجی 
ود. شالمللی محسوب میی هم بینبرای آن فرانسو  به جهت محل انعقاد این قراردادشود و المللی محسوب میو بین

رواج دارد یک توصیف بر اساس  الملل خصوصیحقوق بینگونه توصیف و تعریِف عامل یا عنصر خارجی که در این
تواند فیزیکی باشد نظیر محل انعقاد یا اجرای های حقوقی می. مالکهای اقتصادیمالکاست که  های حقوقیمالک

 .باشد نظیر تابعیت طرفین تواند غیرفیزیکیقرارداد و می
ین مالک اقتصادی راهم دخالت داده است. ا المللیدر تعریف معامله بیناما در فرانسه و البته برخی دیگر از کشورها رویه قضایی 

وی رانس، بر طبق این مالک اگر یک فانتقال یا عدم انتقال دارایی یا خدمت از کشوری به کشور دیگرمالک اقتصادی عبارت است از 
ست. ا یک معامله و قرارداد داخلیای انجام دهد و مال موضوع معامله در ایران باقی بماند، معاملۀ واقعه با یک ایرانی در ایران معامله

ک فرانسوی عکس اگر یشود معامالتی داخلی است، بهبدین ترتیب معامالت روزمره خارجیان در کشور که با اتباع آن کشور انجام می
المللی محسوب است زیرا خدمتی از فرانسه به ایران منتقل شده است. باید توجه کرد مده و خدمتی ارائه دهد، معامله بینبه ایران آ

برای تشخیص معامالت طور توأمان با مالک حقوقی المللی مورد توجه قرار گرفته و از آن بهاین مالک هم امروزه در سطح بین
 .شوداستفاده می المللیبین

المللی معامالتی است که متضمن یک عنصر خارجی و یا متضمن انتقال مال یا خدمتی از کشوری به کشور مالت تجاری بینپس معا
 .دیگر باشد

 اعم از خریدوفروش کاال و المللیروابط تجاری بینداوری اختالفات در : «المللیقانون داوری تجاری بین ۲برابر با ماده  -
مجلس شورای اسالمی و تأییدشده توسط  ۱۳۷۹مصوب » ن قانون صورت خواهد پذیرفت.خدمات و ... مطابق مقررات ای

ه گذار ما ناآشنا نیست اما متأسفانالمللی برای قانونپس اصطالح معامالِت تجارِی بینشورای نگهبان در همان سال. 
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رویه باره ت اکتفا کرده است. دراینو تنها به ذکر چند مثال که حصری هم نیس گذار از آن تعریف رسمی ارائه ندادهقانون
شود و این به کشور ما هم اختصاص مطرح نمی های مّلیدادگاهالمللی در چراکه غالبًا مسائل بین قضایی هم وجود ندارد

در  هم اغلبها هستند و این داوری المللیداوری بینمتمایل به ارجاع اختالفات خود به  تجار در غالب مواردندارد چراکه 
 هر چند در دست نیستالمللی (بازرگانی) بین از معامالت تجارِي  پس تعریف رسمی و قانونیشود. انجام می ارج از ایرانخ

 .، امری روشن و شناخته شده استالمللیتجار و در عرف بینبرای  المللیکه در عمل معامالت تجاری بین
 اصطالحی دقیق و صحیح؟ با توجه به محتوای آن المللحقوق تجارت بینآیا اصطالح  -
قانون تجارت  ۲معامالت تجارِي منطبق با ماده  تواندمیالملل که معامالت مطروح در حقوق تجارت بینبا توجه به این -

تجاری،  که عبارت معاملةالذکر، برخی مؤلفین به جهت آنمعامالتِی مدنی و فاقد خصیصه تجاری از منظر مادۀ فوق یاباشد 
حقوق المللی اصطالح جای اصطالح حقوق تجارت بینکند بهق.ت. را به ذهن متبادر می ۲ر ماده معامالت مذکور د

 .اندرا پیشنهاد کرده المللیخصوصی بین
الملل از جای اصطالح حقوق تجارت بینالمللی به حقوق داده شده و بهاند وصف بینبرخی از مؤلفین پیشنهاد کرده -

ود که بخشی شالملل عمومی متمایل میاستفاده شود، بدین ترتیب ذهن به حقوق بین الملل تجارتحقوق بیناصطالح 
 الملل اقتصادی است.از مباحث آن حقوق بین

ستفاده شود، ا الملل معامالتحقوق بینالملل از اصطالح جای اصطالح حقوق تجارت بیناند بهبرخی دیگر پیشنهاد کرده -
 .ت نقش داردچراکه دولت ما هم در صحنۀ این معامال

، الملل ایراداتی وارد استروشن است که به هر یک از این اصطالحاِت جایگزین و حتی خوِد اصطالح حقوق تجارت بین -
کننده ها در صحنه حضور دارند اما نقش حاکمیتی و تنظیممثًال در مورد اصطالح جایگزین سوم، باید توجه کرد اگرچه دولت

الملل است که رایج است هرچند که قطعًا متناسب و ر تقدیر این اصطالِح حقوق تجارت بیندر روابط تجارتی ندارند؛ به ه
شده منطبق با محتوای این رشته از حقوق نیست ولی از گذشته در کشورهای کامن ال و حتی آنگلوساکسون استعمال می

 .است
 دو اصل مهم در دنیای تجارت:

ظار جامعه جهانی این است که معامالت منعقده اگر فرم و شرایِط صوری و به این معنا که انت :اصل امنیت در معامالت -١
. مثًال دارنده برات در با ضمانت اجرای قوی و الزم برای اجرای مفاِد قرارداد همراه باشدشکلی در آنها رعایت شده باشد، 

ه ن مشکِل قانونی حق رجوع بصورتی که در آن ِاشکال ظاهری و شکلی نباشد، این امنیت خاطر را داشته باشد که بدو
 هریک از امضاءکنندگان را دارد.

مقصود، هم سرعت در انعقاد، هم اجرا، هم رسیدگی به اختالفاِت ناشی از قرارداد است.  :اصل سرعت در معامالت -٢
وسط تلفن، ت چندان اثر نداشته باشد و حتی امکان انعقاد معامله تشریفاتالمللی در معامالت بین اوالً این اصل باعث شده 

را  های تجاری، دادگاههای مدنیدادگاهکشورها (البته برخی کشورها) در کنار  ثانیاً فکس و ایمیل و ... هم فراهم باشد، 
 ثالثاً ی کنند و به اختالفات تجاری رسیدگ البته دقت و تخصص باالترو  سرعت بیشتر و تشریفات کمترتعبیه کنند که با 

هم بسیار زیاد مورد توجه بازرگانان قرار گرفته است؛ البته در مورد نتیجه اول اصل سرعت در  المللیی داوری بینپدیده
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تبع آن افزاید اما به جهت تقابل منافع و بهمعامالت باید گفت هر چند که عدم رعایت شرایط شکلی به سرعِت معامالت می
 اند.ای تشریفات و اصول شدهدادن به پارهگیرند، تجار ناگزیر به تن ها در مقابل آن میای که دولتجبهه

 الملل:منابع حقوق تجارت بین
اند، اما مقصود از منابِع حقوِق دکترین برشمرده: ٤ی قضایی و رویه: ٣عرف،  :٢قانون، : ١در حقوق داخلی ما، منابع حقوقی را 

منابع مورد استناد در  دبندنالمللی به کار میوابط تجارِی بینهایی است که بازرگانان برای تنظیم ر ابزار حقوقی و ُنرمالملل تجارِت بین
کنند بلکه المللی متنوع است زیرا بازرگانان در تنظیم روابط و قراردادهایشان، خود را محدود به قوانین داخلی نمیروابط تجاری بین

البته  نابع مدرنمکنند هم از استفاده می نابع سنتیمباشد بنابراین از  محکمباشد این است که قراردادهایشان آنچه برایشان مهم می
ه غالِب کنند و به این دلیل است کخود را در قراردادهایشان تعیین می ِی خودشان شرایط حاکم بر روابط تجار تا آنجا که میسر باشد 

اعث ایجاِد شود اما بقرارداد میگرچه باعث تطویِل انعقاِد  های پیشاپیشاندیشیچارهالمللی مفصل است. قراردادهای تجاری بین
ویژه که در بسیاری از موارد، لزوم رجوع به یک قانون داخلی را مرتفع بیشتر در صورت بروز اختالف است به اطمینان و سهولت

 .منابع مّلی -٢ منابع فرامّلی -۱توان به دو دسته تقسیم کرد: سازد. به هرحال این منابع را میمی
تفاوت دارد؟ برای  لیقرارداِد داخبا  المللیقرارداِد بینو دسته از منابع باید در پِی یافتِن پاسخ این سؤال بود که آیا پیش از بررسی این د

مثال اگر یک ایرانی با یک آلمانی قرارداد بیعی را منعقد کند تا یک دستگاه کامیون توسط آلمانی به ایرانی تسلیم شود، قرارداد یک 
ود. اگر در شاست اما اگر یک ایرانی همین قرارداد را با یک ایرانی دیگر منعقد کند قرارداد داخلی محسوب میالمللی قرارداد بین

المللی است اختالفی پیش بیاید چه قواعدی حاکم بر اختالف خواهد بود؟ مثًال اگر رابطه با این دو معامله که یکی داخلی و یکی بین
المللی بین گیرد؟ یا نه در قراردادهایالمللی برخورد یکسانی صورت میدر قرارداد داخلی و بینبایع قادر به تسلیم مبیع نباشد آیا 

 آید و اگر پیش آید نتایج متفاوتی خواهد داشت.آید که در قراردادهای داخلی پیش نمیمسائلی پیش می
لی تنها کاِر الملاختالفات ناشی از معامالِت بین المللی اعتقاد داشته باشیم، دراگر به عدم تفاوِت بین قراردادهای داخلی و بین

ای که باید انجام دهیم این است که قانون حاکم بر قرارداد را معّین و سپس محتوای آن را بر اختالف بین طرفین اعمال کنیم اضافه
المللی ینالف ناشی از معامله بو اگر قرارداد داخلی باشد، بحث تشخیص قانون صالح منتفی است و مابقی راه همان است که اگر اخت

 کردیم.بود طی میهم می
شوند، کافی است ها مستقل از هم تلقی نمیالمللی با داخلی تفاوتی ندارد و ایناند که رابطه یا قرارداد بینبرخی مؤلفین بر این عقیده

اقعیت این است که و اعمال کنیم، اما باید توجه کرد  المللی قانون حاکم بر آن را معّین کنیم و بر روابط بین طرفیندر یک قرارداد بین
ثال یک بیع . برای مآورد که در معامالت داخلی با آنها مواجه نیستیمالمللی از نظر فنی و حقوقی مسائلی را پیش میمعامالت بین

شود که از هم رفینی منعقد میاین قرارداد بین ط از دید فنیالمللی، دو جنبه عمده دارد، یک جنبه فنی و یک جنبه حقوقی، بین
دورند و کاالیی که موضوع معامله است باید از کشوری به کشور دیگر حمل شود و از زمان حرکت کاال از کشور مبدأ تا تسلیم آن در 

ل شود مگذرد. برای مثال برای تحویل یک تن شکر از کشوِر کوبا به ایران باید این کاال توسط کشتی حکشور مقصد، زمان زیادی می
س شود که ابتدا باید مبیع را تسلیم کند و سپو به ایران بیاید و ممکن است دو ماه طول بکشد. با این وصف این سؤال مطرح می

که ابتدا باید ثمن پرداخت شود و سپس کاال تحویل مشتری گردد؟ انجام این دو کار به صورت مطالبه قیمت آن را بنماید و یا این
ود ویژه که با وجآید بهفاصله زمانی به وجود می روِز اجراتا  روِز انعقادصله، امکان ندارد و همیشه در عمل، میان زمان به علت فاهم

المللی با کشتی است و کشتی درصد کاالها در سطِح بین ۹۰تا  ۸۰ونقل ونقل، هنوز هم حملهای چشمگیر در صنایع حملپیشرفت
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زنند یدامن م المللیپرخطر بودن معامالت بیندر خواهد داشت. البته عوامل دیگری هم به های متعدد در بناهم کند است و توقف
 و ... . نفهمیدن زبان همدیگر، اختالِف تابعیتبرای مثال 

 رالمللی کارایی ندارد چراکه اگر فروشنده، کاال را تحویل بدهد ممکن است خریدالذا مقررات داخلی برای انجام تعهدات در روابط بین
توانند . بله در این فروض هرکدام میثمن را تحویل ندهد و اگر خریدار، ثمن را بپردازد، ممکن است فروشنده به تعهدش عمل نکند

هایی حلراه المللیرسد که در این رابطۀ بینبخش نباشد لذا بهتر به نظر میبه دادگاه مراجعه کنند اما ممکن است چندان نتیجه
ابداع شده  سنادیاعتبار اای به نام با تضمین و حسن اجرای مناسبی، توأم شود و از اینجا پدیده المللیاملۀ بینمعوجو کنند که جست

است. مکانیسم اعتبار اسنادی این است که بعد از انعقاد قرارداد بیع، خریدار برای پرداخت ثمن و مطالبۀ مبیع به بانکی در کشور 
کند ا میدهد و از بانک تقاضورت اعتبار به نفع فروشندۀ خارجی، در اختیار بانِک خودش قرار میمتبوعش مراجعه و مبلغ ثمن را به ص

ت در کشوِر مّحل اقامِت فروشنده درخواس بانک کارگزاراعتباری برای فروشندۀ خارجی باز کند. بانِک بازکنندۀ این اعتبار از یک 
ناِد راجع به تواند با تسلیم یک سری اسدار برای وی افتتاح شده است و او میکند که به فروشنده اعالم نماید اعتباری توسط خریمی

شود به بانک کارگزار، وجه مزبور را از این بانک دریافت کند. این اسناد گفته می اسناد حملنقِل کاالی مورد معامله که به آنها وحمل
واند رف خود خارج نموده است؛ لذا نسبت به کاال تصرفی ندارد تا بتحاکی از آن است که فروشنده، کاال را تسلیم کشتی کرده و از تص

کنندۀ ها مورد استفاده بوده و تا حدود زیادی جبرانحلی است که سالبعد از دریافت وجه، از تسلیم کاال استنکاف نماید. این راه
ی بیع وجود دارد: یک دو رابطهرد در این مکانیسم المللی است. باید توجه کناکارآمدی مقررات داخلی در مورد معامالت و روابط بین

ده و خریدار میان فروشن قرارداد بیعمیان فروشنده و خریدار و دیگری رابطۀ انتقال اسناد و این دو رابطه به موازات هم هستند. البته 
ها به نحوی است یعنی اینکه بانک عنهاست که نوعی رابطه ضامن و مضمون قرارداد اعتبار اسنادیها ارتباطی ندارد. این به بانک

ضامِن پرداخت ثمن از سوی خریدارند اما این رابطۀ ضمانتی، از جنس ضمان حقوق مدنی نیست چرا که در ضمانِت حقوِق مدنی اگر 
خواهد نمتعهد به پرداخت نخواهد بود کما اینکه خود خریدار هم متعهد به پرداخت  ضامنفروشنده در قبال خریدار، نقض تعهد کند، 

 با خریدار مشکلی پیدا در رابطه با بیِع منعقدهبود اما در رابطۀ اعتبار اسنادی اگر فروشنده 
 ست.ا یک ضمانت مستقل از قرارداد اصلیگویند این ضمانت کند بانک نباید به این مشکل توجه کند به همین جهت می

مقرراتی را تحت عنوان  )ICCالمللی (اتاق بازرگانی بینات باشد متکی بر یک سری قواعد و مقرر  رابطه اعتبار اسنادیبرای اینکه 
ucp  آخرین ورژن یا ویرایش این سند مربوط است به شودکه در آنها به سؤاالِت مربوط به اعتبار اسنادی پاسخ داده میوضع کرده .
 شده و در حین انعقاِد قرارداد با مشتریان برایها پذیرفته شود. این مقررات توسط بانکتعبیر می ٦٠٠ucpکه از آن با نام  ۲۰۰۷سال 

رارداد تابع مقررات شود که قشود بدین شکل که در ضمن یک یا چند بند تأکید میبرقراری رابطه اعتبار اسنادی به آنها نیز تحمیل می
٦٠٠ucp .خواهد بود 

در آن  ممکن است واسطه دخالت عامل خارجیبه هم با یک بیع داخلی متفاوت است و  نظر حقوقیاز نقطهالمللی یک بیع بین
وانین، زمانی که االجرا یا تدویِن قتوانند با صدوِر دستورات الزمها میمسائلی پیش بیاید که در روابط داخلی قابل تصور نیست. دولت

گاه مالت داخلی دولت هیچدر معا. از پرداخت ثمن معامالت و خروج آن از کشور جلوگیری کنندشوند مواجه می کمبود ارز خارجیبا 
ید، معموًال آالمللی این وضع پیش میاما در معامالت بین؛ معنا و غیرمعقول استکند چون بیمعامله با پول داخلی را ممنوع نمی

 رستدفالمللی را بدهد، مجبور است پولش را به پول خارجی تبدیل کند و برای فروشنده بی بینخریدار وقتی بخواهد ثمِن یک معامله
یدوفروش یعنی خر  کنددولت خروج ارز از کشور را ممنوع اعالم میتواند پول مّلی فروشنده یا غیر از آن باشد.) اما گاهی (این پول می
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البته باید توجه ( تواند پوِل کشورش را به پول خارجی تبدیل کرده و به تعهدش عمل نماید.در نتیجه خریدار نمیو  کندممنوع میارز را 
این ممنوعیت برای تأسیس شده است.)  ICCهای خارجی است که ها به پرداختد برای جلوگیری از چنین وضعی و التزام دولتکر 

تیجه معاف نیست درن پرداختمعاف است اما از  پوِل خارجِی مورد توافق. با این وضع او از پرداخِت به کندخریدار ایجاد فورس ماژور می
ت که یک است. روشن اس مکلف به تبعیتکاال مثًال به پول مّلِی خریدار به حسابش واریز شود، خریدار،  اگر فروشنده بخواهد ثمِن 

گاه یچآید چون دولت هباشد. در معامالت داخلی پیش نمیمی عدم جواز قانونی معامله به پول مّلیکه ناشی از  فورس ماژوریچنین 
داخلی  ، روابطی هستند که گاهی مقرراتالمللیمعامالت و روابط بیند. نتیجه پس کناش را ممنوع نمیمعامالت داخلی به پول مّلی

ن خاطر باشد و به همی تابع مقررات خاصی المللیروابط تجاری بینطلبد که برای حل اختالفاِت ناشی از آنها کارآمدی ندارد و می
داع برخی حکومت کند و حتی خود دست به اب المللیمقررات بینا همواره خواستار این بوده و هستند که بر روابط آنه بازرگاناناست که 

ی عرف تجار اند. این مقررات را که خودشان وضع کرده و به طور اتوماتیک بر روابط آنها حاکم است و زده ucpمقررات از جمله همین 
 نامند.می حقوق تجارت فرامّلییا  حقوق بین تجاریا  حقوق تجاردهد، را تشکیل می المللیبین

 الملل:منابع حقوق تجارت بین
 ای داد.ج منابع فرامّلیو  منابع مّلیتوان آنها را در دو دستۀ کلی منابع مختلفی حاکم است که می المللیروابط تجاری بینبر 

به حاکمیت کشورها  تهالمللی دارند و منابع مّلی منابعی هستند که وابسمنابع فرامّلی منابعی هستند که ریشه در اراده و خواست بین
 و حقوق داخلی آنها هستند.

 المللمنابع خصوصی تجارت بین
 .است کار مؤسسات مّلی غیردولتی ۀنتیجیا  ایهای حرفهابتکار انجمن ۀنتیجیا  المللمنابع خصوصی تجارت بین

 شرایط عمومی:١نقش گاهی به صورت صور مختلفی دارد که این  المللیهای داخلی در تدوین قواعد حاکم بر تجارت بیننقش گروه
اساس  بردهند تا ای بازرگانی تهیه و در اختیار بازرگانان قرار میهای حرفهکه انجمننمونه  تدوین قراردادهای: ٢و گاهی به صورت 

 شود.دست به انعقاد معامله بزنند متجلی می آنها
 ؛دسته جمعی -٢انفرادی  -۱شود. شرایط عمومی خود در دو نوع اصلی دیده می -
واقع  راست. د شرایط عمومی خدماتیا  شرایط عمومی فروشیا  شرایط عمومی خریدشرایط عمومی انفرادی یا  انفرادی: -١

مشتریان، الحاق به این شوند و که حسب مورد خریدار یا فروشنده با آن درگیر می ای از شروط قراردادی استمجموعه
روط شکنند، سپس طرفین قرارداد با بررسی و توافق بر سر ی منعقد میدر حقیقت یک قرارداد خصوص شرایط عمومی

ل شرایطی است که در مقابواقع  کنند. پس شرایط عمومی درکار را تمام و قرارداد را به طور کامل منعقد می ،اختصاصی
ی ندهکنش تسهیلیکسان است. این شرایط عمومی غالبًا برخواسته از عرف و قواعِد متداول است و نق مشتریان ۀهم

های طوالنی و در طی روابط متعدِد تجاری و تاحتمالی را دارد چراکه در طی مّد  اختالفاِت  بروزِ  معامالت و کاهندگِی 
اند اما در برخی از موارد این شرایط شان را در عمل نشان دادهکاری شده و کارآمدیچکش دعاوی و اختالفات حاصله از آنها

 شوند.بینی نمیبه صورت انفرادی پیش
دوین ت ای و اصناف و سندیکاهاهای حرفهانجمنعمومِی قرارداد را  شرایِط  ،گاهی اوقات جمعی:شرایط عمومی دسته -٢

است و اغلب یکی از کارهای مهِم آنها مذاکره  دفاع از حقوق جمعی بازرگانانها اصلی این قبیل انجمن کنند. هدف و کارِ می
م انجمن ابریشو  انجمن غله لندناند از انجمن که قدمتی شاید بیش از دو قرن دارند عبارتبا مقامات است، مثًال دو 
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ها که شرایط عمومی را تدوین خالف غالب انجمن یک انجمن خصوصی است، بر )ICCالمللی (. اتاق بازرگانی بینآمریکا
 خصوصی حضور دارند نمایندگانی را به محِلّ ها هم در این انجمن کنند و جنبه مّلی و غیرخصوصی دارند. البته دولتمی

 ها به عنوان یک بازرگان است نه به عنوان حاکم.کنند اما حضور دولتآن اعزام می
ICC  تشکیل شد و فلسفه تشکیل آن این بود که با تدوین مقرراِت متحدالشکل برای  ١٩١٩به تعاقب جنگ جهانی اول در سال

که  کاِر صلح جهانی باشد زیرا عقیده بر آن بودوفصل اختالفات تجاری، کمکوسایلی برای حل کردنالمللی و فراهممعامالِت بین
مقرراِت حاکم بر روابط تجاری از بروز و در مرحله بعد الینحل  ِی ساز بازرگانی است و یکسان ها ناشی از اختالفاِت بسیاری از جنگ

 جنگ جلوگیری کند. شدِن آتِش نتیجه روشن ماندن اختالفاِت مذکور و درباقی
و دارای ارکان مختلفی نظیر هیأت مدیره، هیأت امناء و ...  انجمن خصوصیدر پاریس است و گفتیم که این انجمن یک  ICCمقر 

اما با آن  ندارند ICCارتباطی با شوند های بازرگانی که در کشورها تشکیل میشوند. اتاقکه اعضاء آنها از میان بازرگانان انتخاب می
وفصِل اختالفات تجاری و جلوگیری از بروز جنگ بود. برای حل ICCطور که گفتیم هدف اصلی از تشکیل . هماندر تعامل هستند

ایجاد وسایلی  -۲ ؛المللیسازی قواعد حاکم بر معامالت تجاری بینیکسان -۱شد، انجام می دو کار اساسیرسیدن به این هدف باید 
 اختالفات از طریق همین مؤسسه. وفصِل اختالفاِت ناشی از معامالت تجارتی و ترجیحًا حل آمیزِ مسالمت وفصِل برای حل

د و در اعتنایی شتشکیل شد و در آغاز با استقبال خوبی مواجه شد اما به تدریج نسبت به آن بی ICCبا این اهداف و بینش بود که 
توان انکار کرد که تبعیت از هانی دوم شود اما به هر حال نمیو فعالیت آن نتوانست مانع بروز جنگ ج ICCعین حال هم تأسیس 

نشان داده است. به هر حال  ICCکاهد کما اینکه این وضع را، عملکرد ای از بروز اختالفات تجاری میقواعد، به نحو قابل مالحظه
ICC  داشته است از جمله: ه و ارزشمندیعملکرد قابل توّج تا به حال 

مشهور است. در این مجموعه،  INCOTERMSای که به نام در مجموعه المللیبیع تجاری بینبه تدویِن قواعد راجع  -١
ا ای که طرفین معاملۀ تجاری صرفًا باصطالحاتی معرفی شده که در مقابل مجموعه مقررات کدگذاری شده است، به گونه

است از ذکِر تفصیل مشروِح  INCOTERMSذکر نام آن اصطالح و تصریح به اینکه مقصود از آن، اصطالح مذکور در 
است.  اصطالحبه معنی  termگردند. (در زبان انگلیسی نیاز میتعهدات و وضعیت حقوقی ناشی از معامله تجاری، بی

 ncotermsIاست.) چند نمونه از  تجارییعنی  ommercialCهمان  oCو منظور از  internationalهمان  Inمنظور از 
ترم یا اصطالح است. از آنجایی که هرکدام از این ها یکهر یک از این FOB-CIF-C&F-Exshipاند از: ها عبارت

یا  FOBاصطالحات ممکن است بر اساس حقوق هر کشور تفسیر متفاوتی بشود، لذا طرفین هنگامی که قرارداد را از نوع 
CIF ست که کنند که مقصود از این اصطالحات معنایی اگذارند، تصریح میو یا غیره میICC  یاINCOTERMS  دارد

 است. ICCالمللی مذکور در مصوبات یعنی این اصطالحات به معنای بین
برای طرفین حکِم عرف را دارد؟ به تعبیر دیگر حتی اگر طرفین برای اجرای  Incoterms شود این است که اینسؤالی که مطرح می

ست شود؟ پاسخ منفی ااند بر قرارداِد آنها حاکم میخالفش توافق نکرده که برآن توافق نکنند بازهم به عنوان عرف و به جهت آن
المللی، بر قرارداد آنها حاکم عالم نکنند، این اصطالحات تجاری بینا  Incotermsیعنی تا زمانی که طرفین، تبعیِت قرارداد را از 

ها را مالک  Incotermالمللی در تفسیر اراده طرفین،نهای اخیر داوران در حین رسیدگی به اختالفات بینخواهد بود البته در سال
توان ها حاکم بر قرارداد آنها باشد یعنی هنوز نمی Incotermدهند اما این به آن معنا نیست که حتی بدون توافق هم قرار می

incoterm  ه قرار داد.المللی مورد توّج بین ها را در حد یک عرِف تجارِی 
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نام دارد   ucpاست که المللی حاکم بر اعتبارات اسنادیمقررات بینهیه کرده است، تدوین ت  ICCی دیگری کهمجموعه -٢
 وجود دارد: قراردادایم. در این رابطه، دو که قبًال این قرارداد و رابطه را توضیح داده

ادی که قرارداِد اعتباِر اسنالمللی میان فروشنده و خریدار و تجارِی بین ۀقرارداد پایه و اصلی که عبارت است از همان معامل
 در این رابطهدر آن حضور دارند.  بانک کارگزاِر بانِک محِل اقامِت خریدارو  اقامت خریدار بانک محِل و  خریدارو  فروشنده

است که آیا  اساسی این ۀ. مسئلگرددواقع ضامن پرداخت ثمن معامله در برابر تحویل اسناِد حمل تلقی می بانک کارگزار در
 ک به قرارداِد اصلی، ممکن است؟ مثًال اگر قرارداد اصلی باطل باشد آیا بانِک بانک کارگزار و فروشنده، استناد و تمّس بین 

 راردادِ ق بطالِن  معامله به استنادِ  ثمِن  تواند حتی در صورتی که فروشنده اسناد حمل را نشان دهد از پرداخِت کارگزار می
که از تعریِف ضماِن بانِک کارگزار در حقوق کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی  اصلی (پایه) خودداری کند؟ روشن است

 ۀ، نقل ذمه و برائت ذممدنی ماهیِت ضماِن گردد، برای مثال در کشور ما شود و پاسخ به این سؤال متغیر میحاصل می
 هیت ضمان، نقل نیست بلکهنه است درحالی که در دنیای غرب و حتی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، ماعَ مضموٌن 

نه است. برای جلوگیری از ایجاد اختالفاِت ناشی از تفاوِت حقوق، میان کشورها در صحنۀ عَ ذمۀ ضامن به مضموٌن  ضّم 
تدوین نموده که   ucpمجموعه مقررات حاکم بر قرارداِد اعتبار اسنادی را تحت عنوان ،ICCالملل است که تجارت بین

هم تدوین   Eucpبه نام ایمجموعه  ucpدر کنار است. ٦٠٠ucp میالدی تحت عنوان ۲۰۰۷ب مصو  ucpمؤخرترین آنها
  ucpقواعد ماهیتی آن با قواعد مذکور درقواعد حاکم بر اقتضائات ناشی از تجارت الکترونیک است و  ۀشده که در بردارند

  ucpاما در مورد اعتبار.؛ و .. امضاء الکترونیکی، یقبول الکترونیک، ایجاب الکترونیکی، مثًال مسائلی از قبیل تفاوتی ندارد
موارد از سوی بازرگانان در  ۀها دارد چراکه تقریبًا در هم ncoterm Iالمللِی بسیار بیشتری ازبین باید گفت اگرچه اعتبارِ 

ین در قرارداد ده و تا توسط طرفرا پیدا نکر  المللیبینشود، اما هنوز اعتبار عرف المللی ایجاد میبین روابط و معامالِت تجارِی 
قرارداد که  ضمِن  شرِط  جعِل  را پذیرفته و به صورِت   ucpها مقررات. البته همه بانکاالجرا نخواهد بودحاکم نشود، الزم

کنند زیرا آنها مجبورند برای داند، پذیرش و حکومت آن را به طرف مقابل نیز تحمیل میمی ucp قرارداد را تابع مقررات
مالک  ucpرفین ط ۀها را بپذیرند. البته باید اشاره کرد، در تفسیر اراداده از مزایای قرارداِد اعتباِر اسنادی، شرایط بانکاستف

 اسنادی، نشده است و حتی رویه قضایی برخی از اعتبارِ  گیرد حتی اگر توسط طرفین حاکم بر قراردادِ نظر و عمل قرار می
 اند.شی در حد عرف قائلارز  ucp کشورها نظیر بلژیک برای

 وفصِل است که برای حل المللیمجموعه قواعد حاکم بر داوری بینتهیه شده است،   ICCی دیگری که توسطمجموعه -٣
المللی، تنظیم شده است. این مقررات، مقرراتی شکلی است بین ۀبازرگانان در صحن میاِن  تجارِی  اختالفاِت  ۀدوستان

 واعدی ماهیتی هستند.ها که ق Incotermو  ucpبرعکس 
 .داوری سازمانیو  داوری موردیه کرد که دو نوع داوری داریم: باید توّج 

ای است ک خوِد طرفیِن مورد : داوریداوری موردیشود و ای است که توسط مؤسسۀ داوری انجام می: داوریداوری سازمانی
شود انجام می المللی این مؤسسهدیوان داوری بینکه توسط  یک داوری سازمانی است ICCدهند. داوری در اختالف آن را ترتیب می

، تصریح نکنند، ICCالبته دیوان، صالحیت اجباری نداشته و تا زمانی که طرفین به صالحیت دیوان یا مقررات داوری مدونه توسط 
 الزم نخواهد بود. ICCالمللی مصوب تبعیت از قواعد داوری بین

 المللبینالمللی حقوق تجارت منابع بین
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این قراردادها دو نوع  .شودی میان آنها محسوب میواقع قرارداد و معاهده ها است و دری جمعی دولتیعنی منابعی که ناشی از اراده
ین قراردادها الملل. اتجارت بین ۀال در زمینکنند یا به عنوان اشخاِص فعّ ها به عنوان حاکم در انعقاد آنها شرکت میهستند یا دولت

 ای یا در سطح جهانی.اند یا در سطح منطقهیا دوجانبه
ای دوجانبه هنامهالمللی از انعقاد توافقدهی به معامالت تجاری بینعمدتًا برای نظم :های دوجانبهنامهانعقاد توافق -١

و  عوارض ِی ماندهگذاری و گاهی سادوجانبه (یا متقابل) از سرمایه شود. موضوع این قراردادها گاهی حمایِت استفاده می
هایش مالیاِت تجاری است. مثًال وقتی یک فرانسوی در ایران فعالیت نماید باید به دولت ایران مالیات بدهد و وقتی دارایی

به امور  تواندرد باید به آن دولت هم مالیات بدهد یعنی پرداخت دو بار مالیات برای یک موضوع و این میرا به فرانسه بُ 
 کنند که وقتی مثًال شخص فرانسوی پستوافق می ،شدن استقبال از آن شود لذا دو طرفو باعث کم تجاری صدمه بزند

از فعالیت تجاری، به دولت ایران مالیات داد پس از بردن اموالش به فرانسه از پرداخِت مالیات به دولت متبوعش برای 
الملل هستند زیرا متعهِد قراردادی، قوق تجارت بینهمان درآمدها معاف باشد و برعکس. این قراردادها از منابع مهم ح

المللی نیست لذا ممکن است طرِف متعهدله بتواند، دولت خاصی را به پای میز نی بر عرف بینتها محسوب شده و مبدولت
 .المللی و یا داوری بکشاندمحاکمه بین

ی اند که تحت عنوان قراردادهااسنادی را تدوین کرده المللی،تجارِی بین معامالِت  البته در شرق و غرب اروپا برای انجاِم 
سازمان ملل متحد برای ساخت و تحویل  ۱۸۸شماره  ۀشوند. مثًال قرارداِد نموننمونه یا شرایط عمومی بیع شناخته می

آن،  رآمیز بوده و مورد استقبال کشورها قرار گرفته است زیرا دماشین آالت صنعتی به منظور صدور که بسیار موفقیت
 .تعهدات خریدار و فروشنده به نحو دقیقی مشخص شده است

ی رم های ایجاِد بازاِر مشترِک اروپا اشاره کرد که به معاهدهنامهتوان به توافقمی :ایهای منطقهنامهانعقاد توافق -٢
 و خدمات وجود ندارد.ونقِل کاال معروف است. با این توافق در واقع، مرز اقتصادی میان کشورهای اروپایی برای حمل

ها این است ترین ویژگی این کنوانسیون. مهم۱۹۳۱و  ۱۹۳۰های الهه مثًال کنوانسیون: های جهانینامهانعقاد توافق -٣
ین ها به تصویب برسانند و به امّلِی خویش در پارلمان عنوان قانوِن که دارای یک قانون ضمیمه است تا کشورها آن را به

ذیرفته شود. کشور فرانسه این دو کنوانسیون را پالمللی تأمین میواعد حاکم بر روابط تجاری بینسازی قترتیب یکدست
کنوانسیونی در  ١٩٨٦باشد. البته چند سال بعد در سال است اما انگلستان آن را نپذیرفته و تابع قانون بروات خویش می

المللی واعد بینالمللی که تابع قبراِت بین باشد. در تعریِف می االجراالمللی به تصویب رسید که هنوز هم الزممورد برات بین
 داقامت طرفین سن محّل جمله آنکه زمانی که  ها مختلفی ارائه شده است ازمّلِی کشورهای خاص، مالک است و نه حقوِق 

ی خاصی انسیون، قاعدهشود مگر اینکه کنو در دو کشور متفاوت است در این مورد منحصرًا مقررات این کنوانسیون اجرا می
 ۀالمللی در چرخهای مّلی رجوع کرد. به هر حال حقوق برات بینتوان به قانونبینی نکرده باشد و ساکت باشد که میرا پیش
 .حیات نیافته است یاقتصاد

ل عد مادی و دومی شاملی شامل قواالمللی وجود دارد: دو کنواسیون الهه که اوّ بیع بین ۀکنوانسیون مهم هم در زمین ٤به عالوه 
اال. المللی کعمال بر بیع بینإکنوانسیون راجع به قانون قابل  -۱۹۸۰کنوانسیون -١٩٦٤قواعد شکلی (تعارض قوانین) است مصوب 

ک اند، این کنوانسیون مربوط به حقوق و تعهداِت ناشی از یجمله انگلستان پیوسته ل تنها کشورهای محدودی ازبه کنوانسیون اوّ 
تر لستان نزدیکهای حقوق انگحلکشورهای آنگلوساکسون به این کنوانسیون تمایل نشان دادند چراکه به راه ؛المللی استینبیع ب
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گفتند و می کردندفهم برای تجار را مطرح می ی عباراِت غیرقابِل کردند و بهانهها از این کنوانسیون دوری میفرانسوی ،عکسبود به
این کنوانسیون  گیری فرانسه، ایراِد واقعیوقدانان است نه تجار. سوای از اختالفات فرانسه و انگلستان و بهانهاین کنوانسیون برای حق

مناسب نبود.  داشتند معامالِت کاالهایی که پیچیدگیمناسب بود و برای  کاالها و مواد اولیهاین بود که عمدتًا برای معاهدات راجع به 
ای از روی کنوانسیون پروژه  uncitralمعروف به الملِل مان ملل متحد برای حقوق تجارت بینکمیسیون سازبرای همین بود که 

ن متضمن یک قانودر وین به تصویب رسید. این کنوانسیون که  ۱۹۸۰ناموفق مذکور تدوین و برای تصویب آن تالش کرد تا در سال 
هایشان جمله فرانسه آن را در پارلمان کشور از ۱۰جه شد و بیش از بود با استقبال زیادی موا المللی کاالمتحدالشکل برای بیع بین

 .به عنوان قانون ملی به تصویب رساندند
ه تا هم قابل استفاده است. البته حوزۀ ِاعمال این کنوانسیون، محدود گردید کاالهای تکنیکیمزیت این کنوانسیون این بود که برای 

ریق مزایده المللی که از طبینهای بیع تنها محدود به بیِع امواِل منقول بوده و شامل مثالً . کشورهای بیشتری به آن متمایل شوند
 .شودشود و ... نمیانجام می

توانند باعث عمل محدودند نمی ۀنظر حوز  دو از اند ولی چون هری قواعد مادیاهای الهه و چه وین محتو پس چه کنوانسیون
ها و البته نهها کارایی ندارند در این زمیلوب شوند یعنی در بسیاری از موارد این کنوانسیونسازی قواعد تجاری به شکل مطیکنواخت

اند که های شکلی تدوین کردهکنوانسیون uncitralمواردی که کنوانسیون فاقد قواعد مشخصی هستند (سکوت) کشورها از طریق 
ن است در قوانین کشورها ای تعارِض ناهمگون قواعد حّل ین ضرِر تر است. مهم قواعد متحدالشکل راجع به تعارض قوانینموضوعشان 

دانند به طور قطعی قانون کدام کشور بر قرارداِد آنها حاکم است، زیرا بسته به اینکه دعوا در کدام کشور اقامه و که متعاقدین نمی
 شود. به همینمتفاوت می تعارض حّل  شده بر اساس آن قواعدقانون حاکم انتخابشود،  کدام کشور حاکم تعارض ی حّل قاعده

و  ولالمللِی امواِل منقاستعمال بر بیع بینکنوانسیونی راجع به قانون قابل ١٩٦٤در همان ساِل دلیل بود که برای کنوانسیون الهه 
ی که خود پس هرجای تدوین شد. المللِی کاالاعمال بر بیع بینکنوانسیونی راجع به قانون قابل ١٩٨٤در سال برای کنوانسیون وین 

 ّل های حها خارج است کنوانسیونی کنوانسیونشوند و آنجا که از حوزهاعمال است که خودشان اعمال میها قابلکنوانسیون
المللی در قسمتی که راجع به قانون حاکم بر قرارداد است به در بعضی قراردادهای بین .گیردتعارِض مذکور، مالک عمل قرار می

ت ناشی ، حاکم بر قرارداد و تعهدات و اختالفاعرفیا  کنوانسیون یا به همراه قانونیا  تنهایییا بهشود که قوق اشاره میاصول کلی ح
 .از آن حاکم باشند

 خصوص زمانی که کشورهای غربی معتقد بودند که کشورهایشود بهِی حقوقی، زیاد دیده میدر قراردادهای نفتی حاکمیِت اصوِل کلّ 
 حقوقی ِی ای در ارتباط با نفت ندارند البته بسیاری از کشورها از این وضع یعنی حاکمیِت اصوِل کلسالمی، حقوق پیشرفتهخیز انفت

آنها باید حاکم بر قرارداد باشد و در فرضی که در مورد اختالفاِت  ِی ملّ  بر قراردادهای نفتی ناراضی بودند و اعتقاد داشتند که حقوِق 
ست هم کشورهای توانشده باشد، روشی که میکلِی حقوقی پذیرفته اصوِل  ای نداشت، حاکمیِت ویژه بینِی شحاصله، حقوق مّلی، پی

 اسالمی و هم غربی را راضی کند.
چنین شرطی در قرارداد آمده بود که قرارداد حاضر و تفسیر آن تابع آن  شرکت آمریکاییو یک  لیبیبه طور مثال در یک قرارداد میان 

 الملل دارای وجه تشابه است و در صورت عدم تشابِه اصول قانونیل قانونی کشور لیبی است که با اصول حقوق بینقسمت از اصو 
ه مورد عمل ویژه آن اصولی کالمللی و بهبین ِی ِی حقوقالمللی، قرارداد مطابق اصوِل کلّ ی حقوقی بینکشور لیبی با اصول کلّ 

 شود.تفسیر میاند اجرا و المللی بودههای بیندادگاه
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ز احکام صادره المللی است. بسیاری ای حقوقی بینهمیشگِی قرارداد از اصول کلّ  روشن است که این سیاسِت زیرکانه، برای تبعیِت 
رکاِت میان کنند با استفاده از مشتالمللی هم بر پایه این قبیل شروط صادر شده است و بسیاری از داوران تالش میهای بیندر داوری

 شمول نیز داشته باشد، مثًال رأیی جهانق اسالمی و حقوق کشورهای اروپایی اقدام به داوری و اصدار رأی بنمایند که جنبهحقو
توافق شده بود اختالفات ناشی از اجرای قرارداد بر اساس اصول  ،صادره در اختالِف قطر با شرکت نفتی انگلیسی که در قرارداد

 ای وجودآورد که در خصوص این مورد در حقوق اسالم قاعدهگونه میاین پرونده در رأی خود این حقوقی اسالم، حل شود. سر داورِ 
 نظر به پذیرِش آن عده از اصول که توسط کشورهای اروپایی انجام شدهاسالم اشاره کرده و  مورد قبوِل  ِی حقوق ِی کلّ  ندارد و به اصوِل 

 اده است.رأی داده است. در واقع او بر اساس انصاف رأی د
ای میان عربستان سعودی و شرکت آمریکایی که داور پرونده در رأی خویش نظر به اینکه قرارداد تابع اصول ، پروندهآرام کویا در حکم 

ور تعریف کرده که اشاره کرده که اصول مذک شده توسط دول متمدن جهانشناخته اصوِل ی حقوقی را کلّ  شده، اصوِل  ی شناختهکلّ 
 المللی دادگستری آمده است.ساسنامه دیوان بینا ۳۸در ماده 

گیری در داوری خویش مفهوم از انگلستان در یک تصمیم Lordی حقوقی چیست؟ یک داور بنام حال سؤال این است که اصول کلّ 
ی ول کلّ اص ِی حقوقی در این قراردادچنین نظر داده است که منظور از اصول کلّ ی حقوقی داده است. وی اینعجیبی به اصول کلّ 

ای به اصول قانون انگلستان و حاکمیت آن نشده است. استدالل لرد این است حقوق انگلستان است. با آنکه در قرارداد هیچ اشاره
رود و لذا این نظر را داده است. این یک نظر نادر است و کسی به غیر واقع حقوق انگلیس، حقوق نظری نوین تجارت بشمار می که در

 قبول نیست.شود بدون توافق طرفین قرارداد را تابع قانون انگلستان بدانیم لذا چنین رأیی قابلا نپذیرفته است زیرا نمیآن ر  ،از او
شود که مشترک میان حقوق کشورهای مختلف است یعنی اصولی که ی حقوقی به اصولی گفته میاصول کلّ واقعیت این است که 

راردادها، ت در اجرای قر خاص و اینکه برای آن ضمانت اجرایی وجود دارد. مثًال اصل حسن نیّ دنیا آن را قبول دارد نه یک یا چند کشو
ول . البته اصبها، اصل توازن میان تعهدات طرفین ی محکوٌم اصل وفای به عهد، اصل دارا شدن بدون جهت، اصل اعتبار قضیه

ردادی با ت با دیگری قرایعنی اگر کسی با حسن نیّ  ظاهر اصل نمایندگِی جمله  شدن و جا افتادن است ازجدیدی در حال پذیرفته
ن اختیارات الزمه است یعنی این نمایندگی، ظهور در اختیار کامل دارد ای ۀعنوان نمایندگی منعقد کند اصل بر این است که دارای کلی

ییر ی در حال تغدر کشورهای اروپای های مّلی، اصل بر محدودیت است ولی این رونددر حالی است که هنوز هم در بسیاری از حقوق
 های سهامی چنین چیزی را در نظر گرفته است.الیحه قانون تجارت در مورد شرکت ۱۱۸در ماده ، ما گذارِ است. البته قانون

 شود.متعدِد داوری به آن اشاره شده و می المللی جاافتاده است و در آراِی : این اصل در قراردادهای بیناصل حسن نیت -
اء نمایند آن را امض قصد جدیبا قرارداد را با حسن نیت اجرا و البته منعقد کنند یعنی ، وجب این اصل، طرفین قراردادبه م

واقع عدم اجرای تعهد به طور کامل  کیلویی در ۵۰تن گندم با آنکه کسری  ۱۰طور است. مثًال در بیع و در اجرا هم همین
آورد زیرا مقدار ناچیزی است لذا با تصریح به اینکه در صورت عدم اجرای تعهد، ه اختیار فسخ نمیلَ است اما برای متعهٌد 

 حاکم است. ی اجرای قرارداددر مسئلهت در چنین موردی هم اصل حسن نیّ  فسخ دارد، باز ه حّق لَ متعهٌد 
ه آن شورها بی کشورها پذیرفته شده است و حتی برخی از کهمه داخلِی  : این اصل در حقوِق اصل لزوم وفای به عهد -

 اند چراکه بسیار بدیهی و واضح است.تصریح هم نکرده
عمال است که طرفین قرارداد إشدن است و در فرضی قابل این اصل هم در حال جهانی اصل داراشدن بالجهت: -

 .)قانون تجارت ۳۱۹برابر ماده (توانند بر مبنای تعهدات قراردادی، چیزی را از یکدیگر مطالبه نمایند نمی
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گیرد الف از ب مبلغی پول می ،این توازن یک اصل جاافتاده و جهانی است. مثًال بر اساس قرارداد ل توازن تعهدات:اص -
مین کند و اتفاقًا برای تخلف از این تعهد هیچ تضتا برای او کاالیی را بخرد و بعد از دریافت پول او از این کار استنکاف می

نهایت  گیریم درتواند به دادگاه مراجعه کند. فرض میین وضعیت شخص ب تنها میای هم در نظر گرفته نشده. در اویژه
های شود اما مثًال دو سالی گذشته و پول، بالجهت در اختیار شخص الف بوده است و از آن بهرهحکم به نفع او صادر می

عا ادّ  واقع با این دیرکرد نیست و درخسارِت  رده است و الف حاضر به برگرداندن پول هست اما حاضر به پرداخِت زیادی بُ 
 تواند. خیار غبن مثال دیگری در این مورد است.برد که درست نیست و نمیرا از بین می تعادل تعهدات

گویند  میشود اما حاالشود، باعث تعدیل عوضین نمیشد خسارتی که در پی عدم اجرای تعهد پرداخت میدر سابق گفته می
) اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، قانون مدنی ۲۳۰مدنی گفته شده (م شود لذا در قانون می

تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم تأدیه نماید حاکم نمی ،متخلف مبلغی را به عنوان خسارت
 نماید.

 تواند محّل قطع وجود ندارد و نمی ،ذا در مورد آناست ل بودن آنغیرمدونی حقوقی، مشکل اساسی در مورد اصول کلّ 
 ا پذیرفت.ر  المللیی حقوقی بینکلّ  اصوِل  حکومِت ، داخلی سکوِت مقرراِت  در فرِض اتکای مطمئنی باشد و لذا بهتر است 

المللی مثًال بینای و یا محاکم جمله محاکم منطقه است از المللیآراء محاکم بینالملل، بین حقوِق  فرامّلِی  جمله منابِع  از -
ات المللی وجود دارد که اختالفمشترک اروپا و یا دیوان الهه. عالوه بر این، داوری هم در سطح بین ۀدادگسترِی جامع دیواِن 

نماید در هر حال هنگامی که صحبت از آراء ها حل میی اقتدار دولتطور خصوصی یعنی خارج از حوزهمیان بازرگانان را به
 شود برخی از این محاکم قضایی و برخی داوری هستند.الملل میعنوان منبع حقوق تجارت بینللی بهالممحاکم بین

دوین حقوق تالمللی نقش چندانی در های قضایی بین، آراء محاکم قضایی: این نکته مورد اتفاق است که در وضع داخلی، دادگاهاول
ها با لتدو و  ها باهمدولتگونه مراجع به اختالفات میان ن این است که اینندارند. علت آ توسعه و تکامل آنو  الملِل تجارتبین

وص المللی دادگستری الهه در خصکنند مثًال دیوان بینالملل عمومی رسیدگی میی حقوق بیندر حوزه المللیهای بینسازمان
ندارد  یدر ایجاد و توسعه حقوق تجارت اروپایی نقش مهّم  مشترِک اروپا هم ۀامور بازرگانی تقریبًا رأیی نداشته و دیوان دادگستری جامع

با اشخاص  ها باهم وکند بلکه اختالفات میان دولتالمللی رسیدگی نمیی روابط تجاری بینچراکه به اختالفات اشخاص در حوزه
المللی برای ب به ایجاد یک دادگاه بینها را ترغیدهد، قاعدتًا وجود روابط بازرگانی میان کشورها باید دولترا مورد رسیدگی قرار می

گونه روابط بنماید اما در عمل این کار رخ نداده زیرا تجار عالقه دارند که اختالفاتشان توسط ناشی از این ِی رسیدگی به اختالفاِت تجار 
 وفصل شود.اشخاص خصوصی حل

ان داوری متفاوت است زیرا سازمان داوری، مرکزی ه کرد که محاکم داوری با سازمآراء محاکم داوری باید توّج در خصوص ، دوم
امر داوری را در مورد اختالفات بر عهده دارند نه اینکه خود به  یکند یعنی کار سازماندهاست که اختالفات را برای داوری هدایت می

ند کدهی میامر داوری را سازمانیک دیوان داوری دارد که کارش این نیست که خود داوری کند بلکه  ICCامر داوری بپردازند. مثًال 
ی حین کنند و حتذلک این اشخاص حقیقی هم خودشان را دادگاه تلقی میدهند، معو داوری را یک یا چند شخِص حقیقی انجام می

. سؤالی که تتعبیر شده اس هیأت داوری. البته در قانون آیین دادرسی ما از دادگاه به دادگاه داوری استدارند این انشاء رأی بیان می
عنوان یک منبع هب نقشی شبیه رویه قضاییتواند مورد استناد در اختالفاِت آتی بوده و شود این است که آیا این آراء میاینجا مطرح می

 کند؟؛ یعنی آیا داور را مکلف به تبعیت از نظریات داوری پیش از او میالملل بازی نمایندبرای حقوق تجارت بین
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لی دارند. حتی الملالملل و تنظیم روابط تجاری بینگیری و وضعیت قواعد حقوق تجارت بینی نقش مهمی در شکلشک آراء داور بی
الفات ناشی اخت وفصِل حلهای چندجانبه تنها راه المللی متضمن یک شرط داوری و حتی برخی از کنوانسیونغالب قراردادهای بین

اری متقابل گذهایی که دولت ایران در رابطه با حمایت از سرمایهمثًال بسیاری از کنوانسیون اند.از خود را ِارجاع امر به داوری دانسته
نامه داوری هم هست؛ اما همانطور که برخی از مؤلفین صاحب نظر و حقوقدانان حقوق تجارت امضاء نموده متضمن یک توافق

توان آراء داوری را یکی از نمیات و قراردادهای داوری هست، اند با همه و فوری که در جعل شرط داوری در معاهدالملل گفتهبین
لی محسوب گردد الملتواند به عنوان یک منبع حقوق تجارت بینالمللی حساب آورد بلکه آراء داوری زمانی میمنابع حقوق تجارت بین

ف، داور را . مثًال اگر طرفیِن اختالباشدالمللی وفصل اختالفات ناشی از روابط تجاری بینهای مناسبی برای حلحلکه متضمن راه
گیری تواند نقشی در توسعه و شکلمکلف کنند بر اساس قانون ملی فالن کشور اقدام به داوری و حل اختالف کند، رأی داوری نمی

اذ ِل اختالف و اتخدهند که برای حاما در مواردی که طرفیِن اختالف به داور اجازه میالملل داشته باشد، قواعد حقوِق تجارت بین
اید، آراء صادره المللی حل اختالف نمالمللی و یا قواعد عرفی بینتصمیم به انصاف تکیه کند یا بر اساس اصول کلِی حقوقی بین

اختیارات  و با استفاده از همین الملل داشته باشدگیری حقوق تجارت بینتواند نقش مهمی در تدوین و توسعه و تکامل و شکلمی
 اند.المللی قبوالندهالمللی را به تجاِر بینی است که تاکنون داوران، بسیاری از اصول حقوقی بیناعطای

ات و توافقات های حقوقی ملی است یعنی داوران مشترکالمللی بودن این اصول آن است که نتیجه مطالعات تطبیقِی سیستمعلت بین
المللِی حاکم با همه این تفاسیر، نقش داوران در ارائه قواعد متحدالشکِل بینگیرند. ولی های حقوقی ملی را مدنظر میمیان سیستم

المللی نقش چندان قابل توجهی نیست و آراء داوری آنقدر مورد اعتماد نیستند که اشخاص، روابط خود را بر پایه بر روابط تجاری بین
شود در مورد توجه و اهمیت است؛ یعنی محلی است که می ذلک این آراء شبیه ظرفی هستند که مظروفشانآنها تنظیم نمایند. مع

الملل پس آنکه آراء در هر حال منبع حقوق تجارت بینهای حقوقی مّلی را پیدا کرد. آن اصول کلِی حقوقي مشترک میان اغلِب سیستم
وق تجارت کامل و توسعه حقتواند در تحول و تالمللی هستند میشوند از این حیث که محل تجلی اصول حقوقی بینمحسوب نمی

 الملل محسوب شوند.نفسه منبع حقوق تجارت بینالملل نقش ایفا نماید بدون آنکه فیبین
شود که بینی میگونه پیشاست. گاهی این عرف و عادت و رسوم تجاریالملل یکی دیگر از منابع مهم حقوق تجارت بین -

خواهد شد؛ یعنی عرف مانند یک منبع آلترناتیو در نظر گرفته درجایی که قانون، حکم مشخصی ندارد حکم عرف اجرا 
کننده سلیمی تگوید هزینه تسلیم بر عهدهشود. مثًال قانون میشود و حتی گاهی عرف از نظر اصولی بر قانون مقدم میمی

ورد توجه بوده و است مگر اینکه عرف و عادت ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در حال حاضر عرف و عادت از مسائل مهم و م
المللی اشیاء منقوِل مادی راجع به بیع بین ۱۹۶٤نباید در قرن بیستم بسیار تحول و توسعه یافته است. مثًال کنوانسیون الهه 

اند که در قرارداد به آن اشاره شده ولی اگر بین آنچه که عرف حکم بیان داشته که طرفین قرارداد به عرف و عادتی مکلف
وین هم همین وضع  ۱۹۸۰ت این کنوانسیون اختالفی باشد باید عرف و عادت اجرا شود. در کنوانسیون کند و مقررامی

 شود.دیده می
یاری از ها متمایل شوند زیرا ممکن است بسعلت تقدم عرف بر کنوانسیون هم این است که کشورهای بیشتری به این کنوانسیون

گاهد نباشند. به عالوه ملتکشورها به آسانی حاضر به دست کشیدن از عرف خو ا از غالِب اند امها از قوانین و عادات و رسوم تجاری آ
گاهی ندارند و لذا عدم تقدم عرف بر کنوانسیونکنوانسیون  تواند مخل به نظم عمومی تجاری هم بشود.ها میها آ
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اند و مراجعه به این شدهتدوینها  incotermو  قراردادهای نمونه، ها ucpدر هر حال بخش مهمی از عرف تجاری به صورت 
ملل ایجاد الالمللی برای فعاالن عرصه تجارت بیناالجرا بودن آنها یک امنیت خاطر بینها و اشارۀ قرارداد یا معاهده به الزممجموعه

 ها آشنایند ولی با عرِف طرف قرارداد نه.االصول با این قواعد و عرفخواهد کرد. چراکه تجار علی
االجرا شدن عرف نیازی به تصریح آن هست؟ خیر، عرف قواعدی است که بدون توافق طرفین هم آیا برای الزم سؤال: -

 اند.ها قبًال در عرصه زندگی اجتماعی بر سر حکومِت قواعِد عرف توافق کردهقابل اعمال است چراکه این
لی چون الملپذیرفته نیست اما در روابط بین آیا جهل به عرف مسموع است؟ در روابط داخلی هنوز هم جهل به عرف سؤال: -

 گویند عرف در صورتی قابل تحمیل به طرفین است کهبسیار مشکل است که طرفین، عرِف همۀ ملل و اماکن را بدانند می
گواحوال هر قضیه نتوانند ادعا کنند که آن را نمیتوسط آنها شناسایی شود یا با توجه به اوضاع  اند.بودهاه نشناسند و از آن آ

 
 المللیمنابع داخلی حقوق تجارت بین

به، چند جانبه و های دو جانکند. مقرراتی نظیر کنوانسیونالمللی حکومت میالمللی، مقررات بیناالصول بر روابط تجاری بینعلی
المللی دیده که در سطح بینهای جهانی اما مقررات داخلی کشورها هم بر این روابط حکومتمی کند. آنچه ای و یا کنوانسیونمنطقه

المللی ینالمللی عمدتًا مبتنی بر قواعد بشود قدمت زیادی است که این موضوع دارد، یعنی خیلی وقت است که روابط تجاری بینمی
گفتیم این به ور که طالمللی یا فرامّلی با حقوق تجار یا بین تجار گذاشته شده است؛ اما هماناست. نام این نظام نیز نظام حقوقی بین

ترین توان گفت هنوز هم کاملآن معنی نیست که حقوق داخلی و مّلِی کشورها در این زمینه هیچ نقشی نداشته باشند، حتی می
 ها و ابزارهای بسیار پر قدمت دارد که کارایی خود را در طول زمانسیستم حقوقی، سیستم حقوِق مّلی یا داخلی است چراکه مکانیسم

اما باید نقش این منابع  ۱۳۷۹ق.آ.دم، مصوب  ۳دهد برای مثال ماده وفصل اختالفات را در هر شرایطی میاجازه حلنشان داده و 
 طور مشروح و دقیق بررسی کنیم.یعنی منابع داخلی را به

 منابع مدرن -۲منابع سنتی  -۱شوند به: این منابع تقسیم می
 است. رویه قضائیو  قانونمنظور از منابع سنتی دو چیز یعنی  منابع سنتی: -١

ی قاعدۀ حقوقی المللدهد که این قوانین به ندرت بر روابط بینقانون نگاهی به قوانین مدنی و تجارت در اکثر کشورها نشان می
، المللی، به حد امروزیگذرد و در زمان تصویب آنها ارتباطات بیناند چراکه غالبًا بیش از یک قرن از عمر آنها میوضع کرده

وسیع و فراوان نبوده است. مثًال در قانون تجارت فرانسه و البته کشور ما حتی یک ماده در رابطه با روابِط میاِن خریدار و 
، شود عمدتًا قواعد مربوط به تعارض قوانین یا تابعیت استالمللی وجود ندارد. آنچه در قانون مدنی ما دیده میفروشندگان بین

المللی اختصاص داده که آنها هم مربوط به بحث تعارض قوانین است برای مثال دی را به روابط بینقانون تجارت هم مواد معدو
 .٣٠٦و  ٣٠٥مواِد 

ها در عرف اند و بسیاری از مقررات آنشدهدهد که عمدتًا برای معامالِت ساده و قدیمی وضعبررسی این قواعد و قوانین نشان می
ی ی داخلی هم استفاده از آنها بسیار نادراست چه رسد به جامعه... که حتی در جامعه متروک است نظیر خیار حیوان مجلس و

های ملی ما محدود نیست و حتی در کشورهایی نظیر فرانسه هم به المللی این عدم تناسب مقررات داخلی فقط به قانونبین
 المللی وضع کرده است.روابط بینخورده است و برای همین بوده که کشور فرانسه، قانون مخصوص برای چشم می
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کارانه از خود المللی یک برخورد متأسفانه محتاطانه و محافظه: به طور کلی، قضات در برخورد با روابط تجاری بینرویه قضایی
گاهینشان داده و در اغلب موارد به قوانین مّلی خود تکیه می ست؛ ان اششان محدود به قوانیِن مّلیکنند. چراکه تخصص و آ

منطقًا این  المللی حاکم نمایند. تا جایی کهپس قاعدتًا باید انتظار داشت که متمایل باشند که مقررات ملی خود را بر روابط بین
شان وجود باآنکه امکان اجرای قانوِن مّلی نظر به مصلحتطور نیست بلکه کنند اما همیشه هم اینامکان باشد همین کار را می

حکومت  المللی، ازی بینز از آثار نامطلوب این کار و احیانًا عدم تطبیق منطقی قواعد مّلی با اوضاع رابطهدارد، به خاطر گری
الف ناشی کنند این است که در رسیدگی به یک اختکنند. به تعبیر دیگر اصوًال کاری که قضات مینظر میشان صرفقانون مّلی

به اقتضای  کند اما گاهیل تعارض در قوانین مّلی شده و قانون حاکم را انتخاب میالمللی، متوسل به قواعد حی بیناز یک رابطه
در  ی بارز این وضعدهند. نمونهکند و به اصطالح از خود شجاعت قضایی نشان میمصلحت از متدهای دیگری تبعیت می

ا در آراء خود ر  المللیمصالح تجارت بینها و ضرورتشود. بارها دیده شده که قضات این کشور ی قضایی فرانسه دیده میرویه
های دهند، حتی در برخی موارد دیواِن کشور فرانسه نظام تعارض قوانین فرانسه را با نیازها و ضرورتگیرند و ترجیح میمدنظر می

ادرشده است، از دیوان کشور ص ١٩٦٤کنند. برای مثال در رأی سان کارلو که در سال المللی، همسو و تعدیل میخاص بیع بین
نباید ی را المللهای دولتی و مؤسسات عمومی یا وابسته به دولت، در قبول شرط داوری در قراردادهای بیناهلیت دولت و شرکت

شد. می . این امر، یک انقالب محسوبتابع قانون ملی طرفین دانست بلکه اهلیت مزبور، تابع قانون قراردادها شمرده شده است
یک قراردادی را منعقد کرده و در آن شرط داوری گذاشته است در حالی که قانون داخلِی فرانسه دولت را از  مثًال دولت فرانسه

شود. طرف رجوع به داوری ممنوع کرده است. بعدًا در اجرای این شرط میان دولت فرانسه و طرف خارجی، اختالف حاصل می
ی قانون داخلی، از حضور در مرجع و نوعیت از اینکه به واسطهی ممخارجی تقاضای داوری کرده و دولت فرانسه به واسطه

کند و اعتقاد دارد به واسطه ممنوعیت مندرج در قانون مدنی فرانسه، چنین توافق داوری، باطل و جلسات داوری، استنکاف می
داد، اهلیت توانند با قرار نمیهای وابسته تابع قانون فرانسه است و اشخاص بالاثر است. چراکه اهلیِت دولت فرانسه و سازمان

اد است اهلیت دولت در این مقام، تابع قانون قراردگونه نظر داده: خود را معین کنند اما دیوان کشور فرانسه این را نپذیرفته و این
ولت داند و در قانون انگلیس چنین محدودیتی وجود ندارد، و چون طرفین در قرارداد به حکومت قانون انگلیس توافق کرده

 .فرانسه مجاز به قبول شرط داوری بوده و مکلف به تبعیت از آراء داوری است
ی دیگری هم مطرح شده به عالوۀ یک استدالل مصلحتی، یعنی دیوان کشور افزوده همین رویه و استدالالت عینًا در پرونده

المللی عرِف حاکم بر روابط تجاری بین است که این برخالف مصلحت دولت است که مانع شود نمایندگانش روشی را که موافق
مرور قضات فرانسوی جسورتر شده و در آراء خود همین قاعده را پیاده کردند و باالخره است برگزینند. به همین دلیل بود که به

توافق بر  امکان ی قانونی نیز به خود گرفت و به عالوه در فرانسه زمانیدر قانون آ.د.م. فرانسه این عملکرِد دیوان کشور، چهره
سر داوری وجود دارد که اختالف حاصل شده باشد و امکان عملکرد پیشاپیش در این مورد نیست و اگر هم توافقی بدین صورت 

للی حاکم المها پیش این قاعده را بر روابط تجاری بینباشد بالاثر است. این در حالی است که دیوان کشور فرانسه از سال
کنند و دیگر اصراِر المللی بودن قراردادها توجه میدهد که قضات به وصف بیناین مورد نشان می داند. در هر حالنمی

 کنند.المللی همخوان نباشد، نمیغیرمعقول بر اجرای قانوِن مّلی که ممکن است با روابط تجاری بین
المللی است شرط داوری مذکور در آنها بین خورد که مربوط به اصل قراردادهایالبته آراء دیگری هم در این زمینه به چشم می

در زمان طرح این پرونده در فرانسه یک بحران به وجود آمده است و آن اینکه پول فرانسه هرروز ارزش خود را بیشتر از دست 
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اطل اعالم بالمللی توسط فرانسویان با پول خارجی را ممنوع و داد. دولت برای جلوگیری و ترمیم این وضع، انجام معامالت بین
پول  جای استفاده از پول فرانسه،کرد. علت این بحران هم این بود که بعد از جنگ جهانی دوم افراد برای حفظ قدرت پولشان به

ر شد که در نظگذاشتند، در مورد قسم اخیر به این صورت عمل میبردند با شرط پرداخت به طال را میخارجی را به کار می
 اجرای تعهد هنگامگفتند طرف قرارداد باید توان خرید و بعد میچه مقدار طال می در حین انعقاد قراردادن گرفتند با پول معیمی
طور عمل قدر پول بدهد که بتوان همان مقدار طال حین انعقاد قرارداد را، با آن خریداری کرد. در مورد پول خارجی هم اینآن
رضه کرد در حالی که عِل خارجی را باال و تقاضای پول ملی فرانسه را کم میشد که چون معامالت با این پول، تقاضای پو می

ارز  شد و ارزشپول خارجی کم و عرضه پول ملی فرانسه زیاد بود که به طور مضاعف باعث کاهش ارزش پول ملی فرانسه می
رط پرداخت با شیا  پول خارجیرانسویان با المللی و البته ملي را توسط فداد. لذا دولت انجام معامالت بینخارجی را افزایش می

 را ممنوع و باطل اعالم کرد. طال
ونقل، یک فرانسوی باید مبلغی را به عنوان اجاره ولی با پوِل خارجی پرداخت ای که پیش آمده بود در قرارداد حملدر پرونده

 این ادعا را رد کرد وکشوِر فرانسه وارد ماجرا شد و کرد و لذا از دادگاه تقاضای ابطال معامله را کرده بود، در نهایت دیوان می
ر قرار مصلحت کشور را مدنظدیوان ، درواقع المللی غیرقابل اجرا استاعالم کرد و مقررات ملی فرانسه در مورد این قرارداد بین

 یافت.ت نمیداد در حالی که اگر قرار بود کامًال موافق با قواعد حل تعارض فرانسه عمل کند به این نتیجه دس
یا ارجاع به داوری در هر مورد موکول به تصویب  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی آنصلِح «ق.ا.ج.ا.ا  ۱۳۹برابر اصل 

و در موارد مهِم داخلی باید به تصویب  در مواردی که طرف دعوا خارجی باشدهیئت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد. 
للی ندانسته و الماعمال در روابط بینالمللی این اصل را، قابِل ولی داوراِن بین» کند.را قانون تعیین میمجلس برسد. موارد مهم 

ارد. ها در رجوع به داوری وجود دی ماهوی و منطقی بر توانایی و اقتدار دولتالمللی، قاعدهمدعی بوده و هستند که در روابط بین
شده در سطح ن ادعایی دقیقًا مشخص نیست اما این یک امر کامًال مسلم و پذیرفتهتوان گفت با آنکه مبنای چنیالبته می

 المللی است.بین
وارد قوانین ای از مطور که گفته شد قضات معتقدند در پارهشوند. هماناین منابع در قوانین نوین پیدا می منابع مدرن: -٢

مصلحت است و لذا به نحوی قاعده حل تعارِض مّلی را دور  داخلی، تناسبی با روابط خارجی نداشته با اجرای آنها مخالف
حاکم باشد.  المللیالمللی، مقررات بیناند که بهتر است در روابط تجاری بینگذاران هم متوجه این مهم شدهزنند. قانونمی

لمللی بود زیرا در ابینشان بسیار نامتناسب با روابط در زمانی که کشورها اروپای شرقی کمونیست بودند و قوانین داخلی
ای قوانیِن داخلِي آنها اصوًال مالکیِت خصوصی شناسایی نشده بود و در نتیجه در اجرای قانون داخلی آنها اشکاالت عدیده

اسلواکی زد کشور چک المللای برای حکومت هر روابط بینتدوین قواعد جداگانهشد. اولین کشوری که دست به حاصل می
المللی تصویب کرد. بعد هم جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان قانونی را در مورد روابط تجاری بین ۱۹٤۳بود که در سال 

یابی به مقررات المللی و درنهایت تالش برای دستی این اقدامات در مجموع موجب ایجاد یک نهضت بینو ... . همه
 المللی شد.متحدالشکل بین
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 المللیفعاالن تجارت بین

قیقی هستند اند. این اشخاص یا حالمللی به کار تجارت مشغولالملل، اشخاصی هستند که در سطح بینفعاالن تجارت بین مقصود از
اشته و در المللی نیاز به سرمایه فراوان دیا حقوقی، اما اشخاص حقیقی موضوع بحث ما نیستند چراکه به سبب آنکه معامالِت بین

الوه بحث دهند. به عندرت به آن تن میز ریسک باالتری برخوردار هستند اشخاص حقیقی بهعین حال نسبت به معامالت داخلی ا
از اهلیت و حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی در کشورهای مختلف و دریک کالم بحث از وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی در حیطه 

 ورتی ندارد.الملل ضر الملل خصوصی است و تکرارش در درس حقوق تجارت بینمباحث حقوق بین
ناشی  پذیری باالتری نسبت به ریسکهای باالیی داشته و تحملی تجارت، غالبًا سرمایهعکس، اشخاِص حقوقِی فعال درزمینهبه

وسط آنها، المللی تهای تجاری بینهای احتمالی حاصلۀ ناشی از فعالیتاز معامالت در مقایسه با اشخاص حقیقی دارند؛ زیرا زیان
اند: الملل دو دستهشود. در هر حال اشخاِص حقوقِی فعال در زمینه حقوق تجارت بینن سرشکن (تقسیم) میمیان اعضایشا

 خصوصی و عمومی (دولتی).
 ،اشخاص حقوقی عمومیاشخاصی هستند که سرمایه آنها متعلق به اشخاص خصوصی است و  اشخاص حقوقی خصوصی
 شان متعلق به دولت است.اشخاصی هستند که سرمایه

ها است. ترین سؤال در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، تابعیت آنعمده تابعیت اشخاص حقوقی خصوصی: -
ی این بحث هم ناگفته پیدا است زیرا در هر کشور مسلمًا اتباع آن کشور از حقوق بیشتری نسبت به خارجیان برخوردار فایده

تابعیت  توانندشود این است که آیا این اشخاص میمطرح میهستند. به عالوه سؤال دیگری که در رابطه با این اشخاص 
ها فعالیت خود را در یک کشور متمرکز نموده و صرفًا کاالها و خدمات را خود را تغییر دهند؟ به طور مثال برخی از شرکت

شورهایی در کنکرده و  ها صرفًا به امر صدور کاال و خدمات اکتفاکنند؛ اما برخی دیگر از شرکتبه کشورهای دیگر صادر می
خصیِت نمایند که ممکن است واجد شصورت مستمر میاقدام به تأسیس نمایندگی یا شعبی به غیر از کشور محل اقامت خود

دهد انجام دهد و در واقع دپارتمانی از شرکت باشد و یا اینکه حقوقی نبوده و درست همان کارهایی که شرکت انجام می

فعاالن تجارت 
بین الملل

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی حقوق 
خصوصی

تعیین تابعیت

تغییر تابعیت

شرکت هاي چند ملیتی اشخاص حقوقی حقوق 
)دولتی(عمومی 
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گویند، های را شرکت چندملیتی میو در عمل یک شرکت وابسته ایجاد نماید. چنین شرکتواجد شخصیت حقوقی بوده 
 داران آن متحدالتابعیه باشند.ی سرمایهیعنی شرکتی که در کشورها مختلف سرمایه دارد ولو آنکه همه

 ت؟ آیا همان تابعیت شرکتهای مذکور چگونه اسها مطرح است، برای مثال تابعیت شرکتهای زیادی در مورد این شرکتسؤال
 ها چگونه است و ...؟مادر است یا خیر؟ و اینکه حقوقشان در کشورها چگونه است؟ و روابطشان با شرکت مادر و سایر شرکت

 معنوی یاسیسشود یک رابطه الملل خصوصی مطرح میتابعیتی که در حقوق بین اشخاص حقیقی و تابعیت آنها: -
کند. برخی از حقوقدانان معتقدند که همین تعریف در مورد تابعیِت اشخاِص حقوقی تبط میاست که فرد را با یک دولت مر 

ن اند؛ اما واقعیت این است که ایهم صادق است و قائل به یکسان بودن مفهوم تابعیت میان اشخاص حقیقی و حقوقی
توانند در مثال اشخاص حقیقی می برای ی معنوی ندارد.چراکه تابعیت در مورد اشخاص حقوقی جنبهتلقی نادرست است 

 که در مورد اشخاصمقابل دولت متبوع خود مدعی یک حق معنوی شوند مثًال حق داشتن تابعیت همان کشور درحالی
 حقوقی چنین وضعیتی وجود ندارد.

ت از لاز نظر سیاسی هم یک شخص حقیقی حق دارد که انتخاب او را در مورد حقوق سیاسی به رسمیت بشناسند و یا دو 
ات . دادگاه و قضدر حالی که در مورد اشخاص حقوقی چنین روابطی وجود نداردافراد انتظار دارد که به سربازی بروند و ... 

دادرس با توجه به اوضاع و احوال هر قضیه به طور خاص  تابعیت شرکت رااند که گونه نظر دادهفرانسه در یک پرونده این
هوم و شود، با این وصف روشن است که مفالزامًا همیشه تابعیت شرکت محسوب نمی شدهتابعیِت تعیینکند و معین می

ماهیت تابعیِت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است. در واقع تابعیت اشخاص حقوقی یعنی تبعیت آنها از یک 
 ه قانون یک کشور.با توجه ب حقوق و تکالیف آنهاو  موجودیتسیستم حقوقی و قانونی مّلی، یعنی ارزیابی 

تشکیل، طرز کار و انحالل شخص حقوقی تابع چه خواهیم بدانیم آید: گاهی میبا این کیفیت دو محور عمده در مباحث پیش می
گریسته ن قرارداد. در محور اول به شرکت به عنوان یک حقوق شرکت تابع چه قانونی استخواهیم بدانیم و گاهی می قانونی است

قوانین هستیم اما در محور دوم شرکت به عنوان یک  ی مباحثات تعارضدر حیطهای تعیین قانون حاکم بر آن، شود و لذا بر می
 بیگانگان ی مباحثات وضعیتدر حیطهدر نظر گرفته شده است و لذا برای تعیین حقوق آن و قانون حاکم بر تعیین حقوق او  شخص
 هستیم.

دوم  یعنی اینکه شرکتی وجود دارد یا نه؟ و موجودیت شرکتآید: یکی به ذهن میکنیم دو نکته عمده وقتی صحبت از شرکت می
 .حقوق شرکت

ها رانسویفشود که کدام قانون؟ شود؟ طبعًا با مراجعه به یک قانون. لذا سؤال مطرح میاما موجودیت شرکت چگونه تعیین می-١
میان یک  رابطه عینی و واقعیصلت واقعی باشد، یعنی یک متضمن یک خ -۱این قانون باید سه ویژگی داشته باشد:  گویندمی

باشد، یعنی  ثابت -۳باشد، یعنی برای تقلب نسبت به قانون انتخاب نشده باشد.  صادقانه -۲شرکت و قانون یک کشور را نشان دهد. 
 است. قامتگاه شرکتقانون ادر طول حیات شرکت الیتغیر باشد و تغییر نکند، پس قانونی که واجد این سه ویژگی باشد، 

مالک قرار داده شده است هرچند که ممکن است این مالک واقعی  محل تشکیل شرکتدر مقابل در کشورهای آنگلوساکسون، 
نباشد؛ زیرا منطقی نیست که شرکتی در انگلستان تشکیل شود و سپس تا پایان حیات در فرانه مقیم باشد و همیشه هم تابع انگلیس 

داند؛ اما در آن زمان ی قضایی فرانسه، قانون حاکم بر تشکیل و انحالل شرکت را قانون اقامتگاه میسه و لذا رویهباشد نه قانون فران
گونه نظر داده بود که: انتخاب قانون اقامتگاه به نوعی حاصل اراده شرکا نیز هست زیرا آنها با انتخاب اقامتگاه دیوان کشور فرانسه این
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ی اند. این نظر در مقابِل انتقاداِت شدیدی قرار گرفت ازجمله آنکه اگر مالک، ارادهرکت را نیز معین کردهدر واقع قانون حاکم بر ش
ن بود که دیوان حاکم نمایند، ای قانون دیگری به غیر از قانون محل اقامت شرکتشرکا است، الجرم شرکا باید بتوانند در صورت تمایل 

دیوان کشور فرانسه، شرکت تابع قانون اقامتگاه است. چون شخص حقوقی است. پس اگر  بعدها نظر خود را تغییر داد. طبق نظرِ 
شده فلذا فاقد هایی که ثبت نشرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد و قضیه مشمول قواعد عاِم تعارض قوانین خواهد بود. پس شرکت

عی قرارداد محسوب شده و تابع قواعد حل تعارض هستند، زیرا نو تابع قانون محل اجراهای پنهان) اند (شرکتشخصیت حقوقی
های شان غالب است، نظیر شرکتهایی که وجه قراردادی آنها بر وجه سازمانیمربوط به قراردادها خواهند بود. البته در مورد شرکت

کا باشد و در قانون کشور ما ه شر نظِر کلیبا مسئولیت محدود یا تضامنی، اگر شرکت، تمایل به تغییِر تابعیت داشته باشد باید با اتفاق
 گونه است.هم همین

 تابعیت شرکت در بحث حقوق بیگانگان-٢
انگان وجود دارد. در این بحث مسئله، حقوقی و تکالیف بیگ حقوق و تکالیف بیگانگانالملل خصوصی بحثی به نام در حقوق بین

عمال شرکت اهلیت انجام چه ابلکه مسئله این است که  است در بحث ما هم مسئله این نیست که آیا شرکت موجود است یا نه؟
ا تابعیت م؟ یعنی مسئله این است که برای تشخیص این مطلب باید به قانون چه کشوری رجوع کرد. پس عنوان بحث حقوقی را دارد

گان به شرکت یگاندر بحث حقوق بو  در بحث تعارض قوانین به شرکت به عنوان یک قرارداداست.  شرکت در بحث حقوق بیگانگان
 کنیم.نگاه می به عنوان یک شخص

یستم سدر هر حال برای تشخیص تابعیت افراد باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قائل شد. در مورد اشخاص حقیقی یا 
ابعیت ی تشک بررس، اما در مورد اشخاص حقوقی مسئله متفاوت است. (بیسیستم خاک با سیستم خون و خاک یا خون حاکم است

مند در مورد اشخاص حقوقی واجد فواید عملی است. چراکه همیشه اتباع یک کشور، از حقوق باالتری نسبت به بیگانگان بهره
هستند و به عالوه بحث حمایت دیپلماتیک از اشخاص، تنها توسط دولِت متبوع ممکن است.) مالک تشخیص تابعیِت اشخاص 

 حل تشکیلمیگر متفاوت باشد. برای مثال در کشورهای آنگلوساکسون مالک تابعیت را حقوقی در هر کشور ممکن است با کشور د
محل اند، مالک، دانند یعنی جایی که شرکت عمًال به ثبت رسیده است و در کشور فرانسه و کشورهایی که مقّلد سیستم حقوقی آنمی

قی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن اشخاص حقو«ق.ت.  ۵۹۱است، کما اینکه برابر با ماده  اقامت شخص حقوقی
 »مملکت است.

یدند، جنگی واحد علیه آلمان میهای جهانی اول و دوم، هر دو کشور فرانسه و انگلستان که در جبههباید توجه داشت در زمان جنگ
شت. پایان جنگ رویه به حال سابق برگ کنار گذاشتند. هرچند که بعد از مالک کنترلرا به نفع  محل اقامتو  محل تشکیلمالک 

شود، عیین میت تابعیِت سهامداراِن شرکتشود آن است که تابعیت شرکت با توجه به علت آنکه به این مالک امالک کنترل گفته می
هایی شرکتسه نیعنی اشخاصی که کنترل و اداره شرکت به دست آنها است؛ اما قضیه به این قرار بود که هم در انگلستان و هم در فرا

ه حق انتقال های مقیم فرانس. در فرانسه قانونی تصویب شد که به موجب آن آلمانیمقیم بودند که اکثر سهامداران آنها آلمانی بودند
اموال خود از فرانسه به آلمان را نداشتند. علت این امر هم روشن بود زیرا باعث تقویت نیروی اقتصادی و مالی کشوِر دشمن یعنی 

گردید. اجرای این قانون در مورد اشخاص حقیقی مشکلی نداشت؛ اما در مورد اشخاص حقوقی این مشکل بود که بر طبق ان میآلم
ت خروج و لذا مشمول ممنوعی شدندفرانسوی تلقی مینظر از تابعیت سهامداران آنها های مقیِم فرانسه َصرفقانون فرانسه شرکت

ها را آلمانی تلقی کردند. استدالل آنها نیز این بود که شرکت یک آلمانی در آراء خود این شرکتشدند، این بود که قضات اموال نمی
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د ولی آنکه مقیم فرانسه تبار هستنهایی که اکثر سهامدارانشان آلمانیپاراوان بیشتر نیست و پشت این پارلوان شرکا هستند و لذا شرکت
 منوعیت خروج اموال خواهند شد.و مشمول قانون م شوندآلمانی محسوب میباشند، 
هم مقیم  و هم در ایران تشکیلشوند که هایی ایرانی تلقی می، شرکتهاقانون ثبِت شرکت ۱ماده اما در حقوق ایران برابر  -

ای بود که در زمان تصویب این قانون یعنی سال جو ضد خارجی طور توأمانبه. علت شرطیت هر دو مالک ایران باشند
ی ی کاپیتاالسیون به تصویب مجلس شورای ملّ ع ایران حاکم بود؛ زیرا این قانون اندکی بعد از لغو الیحهبر اوضا ۱۳۱۰

اشخاص «مقرر داشت  ۵۹۱در ماده  قانون مذکور هماین قانون جای خود را به قانون تجارت داد و  ۱۳۱۱رسیده بود. در سال 
 رط یا مالکدو شها با این وصف قانون ثبِت شرکت» مملکت است. حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن

داند. در رابطه با این دو ماده چهار شرط ایرانی بودن شخص حقوقی می صرفًا یک مالک رارا به طور توأمان و قانون تجارت 
 فرض متصور است:

 شود.ن، ایرانی محسوب میشرکت در ایران تشکیل شده و مقیم ایران هم هست در اینجا به موجب هر دو قانو -١
شرکت در ایران تشکیل نشده و مقیم ایران هم نیست. در اینجا به موجب هر دو قانون، غیر ایرانی است ولی برای تعیین  -٢

 دهد.قانون تجارت، مالک محل اقامت را ارائه می ۵۹۱مالکی نداشته ولی ماده  قانوِن ثبِت شرکتتابعیت آن، 
یم مملکت خارجی است. در اینجا به موجب هر دو قانون، شرکت، خارجی است ولی برای شرکت در ایران تشکیل ولی مق -٣

 تعیین تابعیت آن، صرف قانون تجارت کارایی دارد.
موجب قانون ها، ایرانی نیست اما به. در این حالت به موجب قانون ثبِت شرکتدر ایران مقیم باشدو  شرکت در خارج تشکیل -٤

ق.ت. همین فرض است. با دو  ۵۹۱ق.ث.ش. با ماده  ۱ود. پس تنها حالِت تعارِض ماده شتجارت، ایرانی محسوب می
استدالل، قانوِن تجارت مرجح است. یکی آنکه اگر ق.ث.ش. ترجیح داده شود، نتیجه، ایرانی نبودن شرکت است اما 

باشد و می ۱۳۱۰مصوِب  ق.ث.ش.و  ۱۳۱۱مصوِب  ق.ت.ماند و دوم آنکه مالکی برای تعیین تابعیت شرکت باقی نمی
 ، مقدم خواهد بود.گذاری اخیِر قانونارادهشک بی

یی هم در این است. البته قوانین استثنا محل اقامتها در ایران، با این وضعیت مالک تعیین تابعیت اشخاص حقوقی و البته شرکت
 رای تعیین تابعیت شرکت پذیرفته است.گذار ما، در دو مورد، مالک کنترل را بزمینه وجود دارد. به طور مثال قانون

درصد سهامش متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی است. در  ۶۰در این قانون هر بانکی که  در قانون پولی و بانکی: -١
خص نیست. گذار هم مشاینجا مالک تعیین تابعیت تابعیت سهامداران بوده است یعنی مالی کنترل علت این عمِل قانون

گیرد چون ممکن است هرروز سهامداران آن تغیر ن طرز عمل، تابعیت شرکت هر روز در معرض تغییر قرار میبه عالوه با ای
 نمایند.

کا ی جاسوسی آمریکا مابین دولتین ایران و آمریها حدود یک سال پس از اشغال النهاین بیانیه های الجزایر:در بیانیه -٢
ود گرفت که به خ دیوانتوافق شد. البته نام  دادگاِه داوریبر تشکیل یک ها برای حل اختالفات، صادر شد. در این بیانیه

مریکا توانستند علیه دولت آمریکا، اتباع آشود. در هر حال اتباع ایران مینظر به موقتی بودن این مرجع اشتباه محسوب می
بود اقدام به شکایت نمایند. با جریان  معروف شده دیوانکه به  دادگاِه داوریها علیه هم در این علیه دولت ایران و دولت

ص با تابعیِت اشخابینی آن را نکرده بودند و آن کدام از طرفین پیشیافتن این دادگاه یک مشکل ایجاد شد که شاید هیچ
 کردند امابود؛ یعنی اشخاصی که تابعیت توأمان ایرانی و آمریکایی داشتند. این اشخاص علیه ایران اقامه دعوا می مضاعف
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. درنهایت دانستی الجزایر میدولت ایران به استناد تابعیِت ایرانی آنها، دعوای مطروحه توسط آنها را خارج از حدود بیانیه
 رفینط در مورد اشخاص حقوقیقرار دهد؛ اما  تابعیت غالب یا مؤثردیوان داوری تصمیم گرفت برای حل مشکل، مالک را 

آمریکایی ، درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به آمریکا باشد ۵۰که هر شرکتی که الاقل  در بیانیه الجزایر توافق کرده بودند
درصد  ۵۰هایی هم که الاقل نمود چون شرکت. طرف ایرانی هم به راحتی آن را پذیرفت زیرا در نگاه اول عادالنه میاست

وری نبود زیرا اما دقیقًا آن تئتئوری کنترل بود  سرمایه با سهام آن ایرانی بود، ایرانی محسوبمی شدند، درواقع این به نحوی
تئوری ، این تئوری که از اختصاصات حقوق آمریکا است به درصد ۵۰درصد بلکه گفته بود الاقل  ۵۰نگفته بود بیش از 

رد ک ی الجزایر متوجه این مهم نبود و بعدها به آن اعتراضمشهور است. البته ایران در زمان امضای بیانیه منافع اساسی
 که راه به جایی نبرد.

الک مآنچه تا اینجا بررسی شده بررسی تابعیت اشخاص حقوقی از دید حقوق تطبیقی بود، یعنی حقوق داخلی کشورهای مختلف اما 
 چگونه است؟ المللتعیین تابعیت در حقوق بین

ی ه واسطهالت دیوان در مسئله تابعیت باست. دخالمللی دادگستری ی دیوان بینرویهشک منبع اساسی برای بررسی این مهم بی
کنند. آید؛ یعنی کشورها در مقام حمایت دیپلماتیک از اتباعشان در دیوان اقامه دعوا میحمایت دیپلماتیک از اتباع کشورها به وجود می

اتیک، تابعیِت مشک باید پیش از رسیدگی به مسئله حمایِت دیپلهستند، بی گاهی شخص حقوقیو  گاهی شخص حقیقیاین اتباع 
وان های دیمالکجا است که باید به دنبال شخِص حقوقِی متقاضِی حمایت از دولت حامی، برای دیوان محرز شود و درست همین

 .برای تشخیص تابعیت اشخاص حقوقی بود
 رأي آل سی.-۲رأی بارسلونا تراکشن -۱دیوان، دو رأی مهم در این زمینه دارد: 

ها ت مدتاندرکار تولید نیرو بوده است. این شرککتی بوده که در کانادا تشکیل شد و دستشر رأی بارسلونا تراکشن:  -١
ی اختالف هواسطشود. بعدها بهکرده و بعدها مقیم کشور اسپانیا میمقیم کانادا بوده و به دولت مذکور مالیات پرداخت می

نماید. در زمان مصادره سهامداران اموال شرکت می یمالی این شرکت با دولت اسپانیا، دولت اسپانیا اقدام به مصادره
ک هم در دیوان کنند. دولت بلژیاند و لذا به سراغ دولت بلژیک رفته و درخواست حمایت دیپلماتیک میشرکت بلژیکی بوده

حمایت  ککند به این استدالل که با حمایت از شخِص حقوقی، درواقع از اتباع بلژیالمللی دادگستری اقامه دعوا میبین
کانادا  داند و طبیعی هم بوده کهنموده است. دیوان دعوای بلژیک را علیه اسپانیا رد نموده و شخص حقوقی را کانادایی می

محل  تبعیت از مالکاند که این طرز عمل دیوان، دانان نظر دادهمیلی به پیگیری قضیه نداشته باشد. برخی از حقوق
 مذکور در تشخیص تابعیت شرکتی رأی مذکور متوجه خواهیم شد که دیوان بامطالعه است؛ اما باید توجه کرد که تشکیل

محل اقامت مستمر و طوالنی در مالک محل تشکیل را به صورت منفرد و منحصر موردتوجه قرار نداده و عواملی نظیر 
ی ی عینی و واقعپی کشف رابطه در دیوانرسد ای که گرفته دخالت دادهاست. لذا به نظر میرا هم در نتیجه کانادا و...

 .توجه بوده استمیان دولت و شرکت بوده و در این راستا به مالک کنترل یعنی تابعیِت شرکا هم بی
 ی آمریکایی در ایتالیا شرکتی ایجاد کرده و شخص حقوقیقضیه این بوده که به تبعه رأی صادره در پرونده آل سی: -٢

ها در ایتالیا مشغول فعالیت بوده تا اینکه سرانجام بر سر گزیند. این شرکت مدتمذکور هم در همان ایتالیا اقامت می
ه سراغ کشور ماند. شرکا بکند و درواقع از شرکت چیزی باقی نمیاختالفاِت مالیاتی، دولت ایتالیا اموال شرکت را مصادره می

به نفع آمریکا رأی  نماید. دیواندادگستری اقامه دعوا میالمللی متبوعشان رفته و درنهایت آمریکا برعلیه ایتالیا در دیوان بین
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حقوقدانان  نماید. لذا برخیی مقیم بودن شرکت، آن را ایتالیایی میدانت رد میواسطهگیری ایتالیا را که بهدهد و موضعمی
رفته است؛ مالک کنترل را پذیی بارسلوناتراکشن عدول کرده و ی سابق خود در قضیهاند که دیوان از رویهگونه نظر دادهاین

ای میان دولتین آمریکا و ایتالیا بوده که در آن طرفین، متعهد به نامهی موافقترسد صدور این رأی به واسطهاما به نظر می
اند و دیوان بر این اساس رأی داده نه به واسطۀ تبعیت از مالک کنترل؛ یعنی رویه دیوان حمایِت متقابل از اتباع خود شده

ست ی واقعی و عینی که آن هم مبتنی ای بارسلونا تراکشن است که آن هم مبتنی است بر کشف رابطههمان رویه قضیه
 های عدیده.بر مالک

 تغییر تابعیت:
عیت مملکتی ی تنگاتنگی دارند، به این معنا که شرکت تابدر سیستم حقوقی ایران و فرانسه مرکز شرکت و تابعیت شرکت با هم رابطه

در آنجا است. با این وصف اگر مرکز شرکت از کشوری به کشور دیگر منتقل شود، قاعدتًا تابعیت شرکت هم  مرکز شرکتدارد که  را
 تغییر مرکز شرکتی باید تغییر کند. پس این تغییر یک تغییر فیزیکی و کامًال محسوس است؛ اما گاهی تغییر تابعیت شرکت به واسطه

رانسوی هایی بودند که تا قبل از استقالل الجزایر از فرانسه، فاست. مثًال درگذشته شرکت یر حاکمیتتغیی نیست بلکه به واسطه
ر ها با وجود ثابت بودن مرکزشانه دچار تغییر تابعیت شدند. مثال دیگر دشدند اما بعد از استقالل این کشور، این شرکتمحسوب می

یر شود این است که آیا تغییر حاکمیت باعث تغؤالی که در اینجا مطرح میاین مورد اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی است. س
 شود یا خیر؟تابعیت شرکت می

 انتقال سیاسی مرکز. -٢انتقال فیزیکی مرکز  -١کنیم: در هر حال مطلب را در دو بخش بررسی می
گر برود. البته این ه کشور دیگفتیم که انتقال فیزیکی جایی است که مرکز شرکت از کشوری ب انتقال فیزیکی مرکز: -١

ای بسیار عظیم در کشور خارجی قبول کند و مجبور باشد برای اجرای آن بسیار نادر است اما برای مثال اگر شرکتی پروژه
به نحوی که مقرون به صرفه باشد، مرکز شرکت را به آن کشور خارجی انتقال دهد، آیا این عمل باعث تغییر تابعیت شرکت 

 .ن است اگر تابعیت را تابعی از مرکز شرکت بدانیم، این تغییر قاعدتًا مستلزم تغییِر تابعیت شرکت خواهد بودروششود؟ می
العاده در حقوق فرانسه برای تغییر تابعیت به تبع تغییر مرکز شرکت یک شرط وجود دارد و آن این است که مجمع عمومی فوق

شود با آنکه شخصیت حقوقی شرکت حفظ مییت رأی دهند. اگر چنین شود (و درواقع یعنی اکثر شرکا) به این تغییر تابع
 ، درست همانند یک انسان که تغییر تابعیت به معنی پایان حیات او نیست. به این ترتیب دیگرتابعیتش تغییر کرده است

ه به العادمجمع عمومی فوقبر نخواهد بود؛ اما اگر فرسای انحالل تصفیه و... و بسیاری اموِر زماننیازی به انجام طاقت
 دهد و به یک شرکت در حد یک قرارداد شرکت،تغییر تابعیت شرکت رأی ندهد شرکت شخصیت حقوقیش را از دست می

 ی افراد قرارداد نه اکثریت آنها است.شود و درنتیجه، تغییر تابعیت آن منوط به رضایت همهتبدیل می
های با مسئولیت محدود صراحتًا اعالم داشته است که تغییر تابعیت در مورد شرکتاما در حقوق ایران، قانوِن تجارِت ایران 

عد بُ خواهد بود. علت این امر هم روشن است، چون در یک شرکت با مسؤولیِت محدود، صرفًا با رضایت کلیه شرکا شرکت 
اعالممی دارد هیچ  ۱۳۶۷صوب الیحه م ۹های سهامی ماده است؛ اما در مورد شرکت ُبعد سازمانی، غالب بر قراردادی

 د.تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزایتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمیمجمع عمومی نمی

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


  

27 
 

mollakarimi.ir المللجزوه حقوق تجارت بین  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

با اینکه منشأ این مقرره حقوق فرانسه است اما با عبارت و نگارشی متفاوت، انشاء شده است. شاید مقنن در نظر داشته که 
هیچ اکثریتی حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد ولی اگر همه شرکا بخواهند تغییِر تابعیِت شرکت بالمانع مجمع عمومی با 

 خواسته از حقوق اقلیت دفاع کند.است و درواقع قانون می
دهد می شود بلکه به حیات خویش ادامهشود، شرکت منحل نمیوقتی مرکز شرکت از کشور مبدأ به کشور مقصد منتقل می -

گذرد. سؤال این است که حیات شرکت در طول این مدت حرکت، تابع کدام قانون است؟ ای از حیاتش از مرز میلحظه و در
ابعیت او ی انتقال مرکز شرکت و تغییر تبه تعبیر دیگر نقش هر یک از دو سیستم حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد در مرحله

که هم قانون کشور مبدأ و هم قانون کشور مقصد باید تغییر در عین حفظ شخصیت حقوقی آن چگونه است؟ مسلم است 
تابعیت را به رسمیت بشناسند. مثًال طبق قانون آلمان امکان تغییِر تابعیِت شرکت وجود ندارد. حال اگر شرکتی از آلمان 

 قانون فرانسه نهاد حرکت کرده و مرکز خود را به فرانسه انتقال بدهد، از دید قانون آلمان همچنان آلمانی است اما چون
شناسد ازنظر قانون فرانسه این شرکت، دیگر یک شرکت فرانسوی است. به هر حال ممکن تغییر تابعیت را به رسمیت می

است مرکز شرکت منتقل شود اما تابعیت تغییر نکند. البته در فرانسه هم تغییر تابعیت منوط است به اینکه واقعی باشد و لذا 
ابعیت واقعیت یکن و بالاثر است، در جایی که تغییر تلمطور صوری یا به صورت متقلبانه انجام شود، کأن اگر تغییر تابعیت به

داشته باشد تنها محذوری که ممکن است باقی بماند، عدم تطابق اساسنامه شرکت با مقررات کشور مقصد است. در این 
در بلژیک  ۱۹٦۵اسنامه را داشته باشد. در سال فرض این حق برای کشور مقصد مفروض است که انتظار اصالح و اس

سال  ۳۰توانسته است بیش از ای مفتوح شده است. در آن سال طبق قانون کشوِر بلژیک شرکت سهامی عام نمیپرونده
عمر کند مگر آنکه شرکا حیات آن را تمدید کنند. یک شرکت سهامی عام که در انگلستان تشکیل شده بود کمی قبل از 

رود و علیه او این ادعا مطرح سال فراتر می ۳۰آید و باگذشت یکسال و اندی، عمرش از ساله شود به بلژیک می ۳۰آنکه 
سال  ۳۰د تا رسشود که شرکت باید منحل شود اما دادگاه بلژیک با این استدالل که شرکت از تاریخی که به ثبت میمی

 کند.را رد می بدون نیاز به تمدید امکان ادامه حیات دارد، این ادعا
د و فرانسه، به تبعیت از آلمان درآمدن آلمانی زباِن برای مثال در طی جنگ جهانی دوم در استاِن  انتقال سیاسی مرکز: -٢

در واقع تحت حاکمیت آلمان نازی قرار گرفتند و یا طبق حقوق فرانسه، یکی از حقوقی که خاص اتباع این کشور بود، حق 
 های فرانسه بود.ارجِي غیر مقیم در فرانسه در دادگاهاقامه دعوا علیه خواندگان خ

های فرانسه، علیه خارجیان مقیم در خاک خارج از هایی که در الجزایر بودند در دادگاهتا پیش از استقالل الجزایر شرکت
رد. ایجادمی ک شد که مشکالتی همهای مذکور رد میکردند اما با استقالل الجزایر دعوای شرکتفرانسه، اقامه دعوا می

ند چون دیگر هایشان را منحل کهایی که در الجزایر شرکت داشتند با استقالل الجزایر به تکاپو افتادند تا شرکتفرانسوی
تابعیت  ها مختارندای منعقد کردند که شرکتهایشان تابع یک دولت خارجی بود اما دولت الجزایر و فرانسه معاهدهشرکت

 ای خود برگزینند تا مشکل حل شود.الجزایری یا فرانسوی بر 
 گروه چندملیتی:

مریکا کنند، مثًال جنرال موتورز آدهند بلکه در کشورهای دیگر شرکت جدید درست میها مرکز شرکت را انتقال میاما برخی شرکت
ت باعث افزایش قدرت رقاب شود و اینونقل و مالیاِت واردات به دولت مقصد و ...میهای حملاین کار باعث حذف بسیاری از هزینه

برد که ازجمله آن ایجاد اشتغال برای نیروی کار و افزایش رونق اقتصادی و بومی شود. در عین حال کشور میزبان هم سود میمی
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ها و مؤسسات در امور تجارتی و دادن امتیاز برای تشکیل شرکت«قانون اساسی  ۸۱های روز است. در ایران برابر اصل شدن فّناوری
شورای  ی تفسیریی نظریهواسطهاین در حالی است که به» صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقًا ممنوع است.

 ها مجاز است.درصدی خارجی ۱۰۰مشارکت گذاری نامۀ قانون سرمایهآییننگهبان کار به جایی رسیده که برابر 
شوند، داخل یک کشور و صدور کاالها و خدماتشان به کشورهای دیگر راضی نمیها که صرفًا به فعالیت در در هر حال این شرکت

نمایند. کند، میدور از شرکت اصلی در کشورهای دیگر اقدام به فعالیت موازی درست به همان نحوی که در شرکت اصلی عمل می
ه ارمی دهند که نمایندگی آن شرکت را بکنند و یک متصدی برای آن قر برای این منظور گاهی در کشورهای دیگر شعبه دایر می

دهد در این کشور به عهده دارد. البته از آنجا که شعبه، شخصیِت حقوقِی مستقلی ندارد، عهده دارد و کارهایی را که شرکت انجام می
دنظِر م وسعت فعالیتش محدود است و لذا بهتر است شرکت به جای ایجاد شعبه، مبادرت به مشارکت با اشخاصی که در کشورِ 

خارجِی  کند و با یک یا چند شخص در کشورشرکت، حضور دارند بنماید. به این ترتیب بخشی از سرمایه شرکت جدید را تأمین می
شرکت  اصلی شرکتگویند و می شرکت وابستهکند. به این شرکت جدید شود و شرکت جدیدی را تأسیس میموردنظر، شریک می

درصد از سرمایه یا سهامش متعلق به شرکت مادر است و لذا شرکت جدید  ۵۱رکتی است که الاقل نام دارد. شرکت وابسته ش مادر
مادر هم  شود. لذا شرکتتر، سهامدار شرکِت جدید محسوب میشرکتی وابسته به شرکت مادر و شرکت مادر یا همان شرکت قدیمی

کنیم شرکت مادر آمریکایی است. این شرکت فرض میی آن. حال عضو مجمع عمومی شرکت وابسته است و هم عضو هیأت مدیره
با اقماری  ها وابستهکند. پس در اینجا یک شرکت مادر و تعدادی شرکتهای وابسته در چندین کشور میاقدام به تأسیس شرکت

ور قرار یک کش گویند زیرا هر شرکت دردهند، گروه چندملیتی میها که یک گروه را تشکیل میوجود دارد. به مجموع این شرکت
 گرفته است.

 وضعیت حقوقی گروه چندملیتی
مکن های مختلف توزیع شده باشد. این سرمایه مگفتیم گروه یا شرکِت چندملیتی زمان مصداق دارد که سرمایه شرکت در سرزمین

ظیر عالئم تجاری با حق ن تکنولوژی یا بازرگانی استنظیر  یا صنعتی استاست نقدی (پول) یا غیر نقدی باشد که سرمایه غیر نقدی 
ها، شرکت اختراع و ... . در هر حال این سرمایه در یک کشور نیست بلکه در کشورهای متفاوتی مستقر است لذا به این گروه شرکت

شود. البته الزامی ندارد تابعیت سهامداران شرکت مختلف باشد و ممکن است یک شرکت چندملیتی با چند تابعیتی گفته می
ی یک کشور باشند، پس آنچه مهم است استقرار سرمایه در کشورهای مختلف ، سهامدارانی داشته باشد که همه تبعهچندملیتی

 است.
های چندملیتی این است که آنها تابعیت یک کشور را دارند یا این تابعیت پس سؤال اساسی در خصوص وضعیت حقوقی شرکت

ن مسئله تابع ها در ایی مدونی رفع کند. لذا هنوز این شرکتبرای این مسئله قاعدهکشورهای مختلف را؟ حقوق تا به امروز نتوانسته 
که در آمریکا است،  Gm. مثًال ها تابعیت کشوری را دارند که مقیم آن هستندیعنی این شرکتهای حقوقی کالسیک هستند حلراه

پس، از دیِد شود و الی آخر. ی ژاپن محسوب مین است، تبعهکه در ژاپ Gmی ایتالیا و که در ایتالیا است، تبعه Gmتبعه آمریکا و 
 .های مستقلی هم خواهند بودها دارای شخصیت حقوقی مستقلی از شرکت اصلی بوده و دارای تابعیتحقوقی، این شرکت

نهایت گردش کنند و در له میاند به این معنا که باهم معامها به هم قفل شده و دارای وابستگی و ارتباطاما از دید اقتصادی این شرکت
ماری های اقی این شرکتشود؛ چراکه شرکت مادر به عنوان سهامدار در همهمالیشان در مرکِز شرکِت مادر به هم مربوط و متصل می

ایند، نمهای خود بکنند، مثًال اگر بخواهند اقدام به افزایش یا کاهش قیمتحاضر است. این گروه استراتژی واحدی را هم دنبال می
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ر بازار های اقماری که دتوان زد این است که شرکتکنند. مثالی که در این زمینه میگیری کرده و هماهنگی عمل میباهم تصمیم
ه هر شرکتی صرفًا گونه که توافق کنند کبازار را تقسیم نمایند، این با توافق همتوانند اند میمشترک اروپا در کشورهای مختلف پراکنده

ست نظر کند. روشن ای اروپا صرفی کاالهای خود در کشور محل اقامت خود نموده و از صدور کاالهایش به سایر نقاط قارهبه عرضه
کیفِی  ها را در کاهش یا ثبات یا عدم ارتقاءرنگ شدن و حتی حذف رقابت شده و درنتیجه قدرت شرکتکه این دست توافقات باعث کم

ا های چندملیتی اقدام به تبانی و توافق بدهد. حتی گاهی شرکتهای ناعادالنه افزایش مییمحصوالت و در عین حال قیمت بند 
سرهای تواند دردهای چندملیتی مینمایند تا به اهدافشان برسند. این عملکرد از جانب شرکتهایی خارج از گروه خود میشرکت

تند ها مراقب رفتار و عملکرد آنها هسها شک و تردید و دولتشرکتبزرگی برای کشورها ایجاد کند. این است که همیشه در مورد این 
 ۱۹٦۰های طور مثال در حدود سالها ممکن است با آنها درگیر شوند. بهو اگر به صورت مشکوک یا تهدیدآمیز فعالیت کنند، دولت

ع تصمیِم یکا که در فرانسه مقیم بودند به تبهای وابسته به آمر که آمریکا با چین در حال جنگ بود این کشور را تحریم نمود و شرکت
فرانسه شکایت  هایها ممنوع و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. این بود که به دادگاهشرکِت مادر که آمریکایی بود از معامله با چینی

ها به معامله ینیمریکایی با چهای مادِر آتوانند برخالف تصمیم شرکتها میهای فرانسه تصمیم گرفتند که این شرکتکردند و دادگاه
 بپردازند.

ش اند. به هر حال تالهای چندملیتی گاهی اقدام به کودتا در کشورهای در حال توسعه نمردههرحال گاهی دیده شده این شرکتبه
نامه ه شکل توصیهب االجرا نیست وها ایجاد شود که البته الزمالمللی، تضییقاتی برای عملکرد این شرکتشود تا درصحنه می بینمی

اند، در صورت های چندملیتی قراردادهایی را به شرکت میزبان تحمیل کردهاست. البته اگر معلوم شود که در اثر روابط فاسد، شرکت
تغییر سران کشورها ممکن است سران جدید خواستار استرداد منابع اضافی شوند که البته این کار بسیار دشوار و در حد یک تئوری 

 ت.اس
 های دولتی (اشخاص حقوق عمومی):شرکت

ک المللی دالیل مختلفی دارد. مثًال یها در تجارت در سطح بیناند. حضور دولتالمللی دولتیگاهی فعاالن تجاری در عرصه بین
هایی تکهایی را تشکیل داده که تنها شر کشور کمونیست مثل چین که تجارت خارجی را در انحصار دولت قرار داده است شرکت

های المللی را انجام دهند. کشورهای در حال توسعه نیز به خاطر توسعه و ایجاد زیرساختتوانند معامالت تجاری بینهستند که می
ها که المللی هستند زیرا بخش خصوصی غالبًا تمایلی به ورود در این حوزهی بیناقتصادی و صنعتی و مجبور به تجارت در صحنه

ها مجبورند که این کارها را خود بر عهده بگیرند. نگفت و بازدهی اندک و تدریجی و طوالنی دارد ندارند. پس دولتگذارِی هسرمایه
ی اقدام دهی به اوضاع اقتصادها برای سامان. گاهی نیز دولتکنندالمللی عمل میها درست مثل یک بازرگاِن بیندر این موارد دولت

بتوانند مانع از کاهش کیفیت و افزایش قیمت در بازار داخلی خود شوند. وقتی گاهی در یک کشور  کنند تاالمللی میبه تجارت بین
شود که تنها دولت است که توانایی و اقتداِر شکست آن را دارد به این شیوه که با واردکردن کاالهای کمیاب، کارِتل یا ِتراست ایجاد می

چه  و در حال توسعهو  سومیچه در جوامع جهانو  یافتهچه در ممالک توسعه اقدام به شکست حصر اقتصادی بنماید. لذا دولت
ر حقوق د» دولت تاجر«ها است که اصطالحی به نام کند و حتی سالدر امر تجارت دخالت می کمونیستی و دارای اقتصاد دولتی،

 الملل مرسوم شده است.تجارت بین
تواند مدعی شود که نسبت به اشخاص خصوصی به المللی است مینآیا زمانی که دولت طرف قرارداد تجاری بی سؤال: -

ی دولت بودنش از حقوقي متمایزی برخوردار است در ابتدا بگوییم منظور از دولت، دولت در معنای وسیع کلمه واسطه
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قی قوشود و خود دولت نیز یک شخص حها و مؤسسات وابسته به دولت نیز میاست که شامل تمامی نهادها و سازمان
 کند، خوِد دولت محسوبها و مؤسساتی که دولت ایجاد میشود. اولین مسئله این است که شرکتدولتی محسوب می

ا آیند هرچند که دولت آنها ر شوند یا اشخاص حقوقی مستقلی از دولت به حساب میشوند یعنی جزئی از دولت میمی
 تأسیس کرده باشد؟

های کامًال دولتی با کشورهای غربی دارای اقتصاد آزاد، وارد معامله رح شد که شرکتاین مسئله برای اولین بار زمانی مط
داد. لذا ی اجرای قراردادی را که شرکت دولتی قبًال منعقد کرده بود، نمیشوند و بعد گاهی دولت مذکور اجازهمی

ثالی ترین مپذیرفتند معروفبی نمیهای غر کردند و پرداخت خسارت را به طرفهای دولتِی ادعای فورس ماژور میشرکت
های که در این مورد هست میان یک شرکت دولتي صادرکننده نفت روسی به نام سایوز با یک شرکت اسرائیلی در سال

شود و دولت روزه اعراب و اسرائیل آغاز می ٦کرده تا جنگ میالدی است. شرکت سایوز به اسرائیل نفت صادر می ۱۹٦۰
کند. در قرارداد کند. شرکت سایوز هم از ادامه اجرای قرارداد امتناع میی اسرائیل را تحریم میاتحاد جماهیر شورو 

بینی شده بود در صورت بروز اختالفات، مرجع رسیدگی کمیسیون داوری مسکو خواهد بود لذا شرکت اسرائیلی به آنجا پیش
هامش کند که از آنجایی که شرکت سایوز سرمایه و سکند. شرکت اسرائیلی در کمیسیون این نکته را مطرح میشکایت می

تواند ادعای فورس ماژور کند شود و نمیانحصارًا و تمامًا متعلق به دولت جماهیر شوروی است لذا خوِد دولت محسوب می
رکت کند و شتواند با تصمیم خود، خود را در فورس ماژور قرار دهد. کمیسیون داوری این ادعا را رد میزیرا هیچ دولتی نمی

داند و از پرداخت خسارت معاف داند و لذا آن را در فورس ماژور میسایوز را دارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت می
 های دولتی شخصیت حقوقیشرکتداند. از این رأی در اروپا هم استقبال شد و از آن به بعد پذیرفته شده است که می

ه شرط آن است که دستور دولت عام باشد نه خاص زیرا اگر صرفًا در مورد یک یا چند . البته این بمستقلی از دولت دارند
 شرکت خاص باشد، راه فرار و نقض اجرای تعهدات است.

ی آنکه دولت قابل یعنتواند در قراردادهای بازرگانی به مصونیت قضایی استناد کند؟ مصونیت قضایی آیا دولت می سؤال: -
بود  کردند عقیده آنها صرفًا کارهای حاکمیتی می. زمانی که دولتمه دعوا علیه آن را نداردمحاکمه نیست و کسی حق اقا

که حاکمیت تعطیلی بردار نیست و در عین حال کشاندن دولت به محکمه به معنی تعطیلی حاکمیت اوست و لذا محاکمه 
رفته نیت قضایِي دولت کامًال طبیعی و پذیکرد، مصودولت ممنوع است. پس در زمانی که دولت صرفًا کارهای حاکمیتی می

تی های کمونیسها دخالت در کارهای متصدی مآبانه را شروع کردند و کار به جایی رسید که دولتشده بود به مرور دولت
ال ام اعمها پذیرفتند که در مقها و البته خود دولتشناختند. این بود که دادگاهچیزی جز اقتصاد دولتی را به رسمیت نمی

تصدی دولت، از مصونیت قضایی برخوردار نیست. مثًال شخصی که از دولت ایران ویزا تحصیل کرده و با هواپیما وارد کشور 
ی تواند ادعای مطالبهشود اگر دولت از ورود او به کشور جلوگیری و وی را از همان فرودگاه برگرداند، آن شخص نمیمی

ند ونقل منعقد کل حاکمیت بوده است ولی در صورتی که دولت یک قرارداد حملخسارت نمایید زیرا دولت در مقام اعما
اند به طور تو ها عقیده دارند دولت میهیچ دلیلی برای مصون بودِن دولت از محاکمه و تعقیب وجود ندارد. حتی انگلیسی

عًا به نماید این قطبه داوری می قراردادی توافق در ارتفاع مصونیت قضایی خود بنماید و لذا در مواردی که دولت توافق
 ی عدول از مصونیت قضایی است و این در حقوق بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.منزله
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 ۳۰آیا دولت مصونیت اجرایی دارد یا نه؟ مصونیت اجرایی یعنی اموال دولت قابل توقیف و فروش نیست تا حدود  سؤال: -
ت را چه ی اموال دولنیت اجرایی دولت داشتند به شکل مطلق؛ یعنی همهسال پیش بسیاری از کشورها اعتقاد به مصو

سال پیش، بخصوص با دعاوی  ۳۰دانستند؛ اما از برای اعمال حاکمیت باشد و چه تصدی باشد دارای مصونیت اجرایی می
 وال دولتی برای اعمالکه در مورد اموال دولت ایران از فرانسه، مطرح بود، این نظر شکسته شد. به این معنا که اگر ام

 حاکمیت باشد، قابل توقیف نیست اما اگر برای اعمال تصدی باشد قابل توقیف است.
میلیارد آن را پیش از انقالب به دولت ایران بازپرداخت  ۱میلیارد دالر به دولت فرانسه وام داد که  ۲ایران پیش از انقالب 

ها فرانسوی بابت مطالباتشان از ایران در سترداد مابقی شد شرکتشد؛ اما بعد از انقالب زمانی که دولت، خواستار ا
 دادند.های فرانسه اقامه دعوا کرده و آن را توقیف کردند در حالی که دولت ایران مدعی بود نباید این کار را انجام میدادگاه

اش همیشه تابع قانون شخصیتواند ادعا نماید که روابط قراردادیش با اشخاص خصوصی، صرفًا و آیا دولت می سؤال: -
د قانون تواند بگوید که قانون حاکم بر این قرارداد بایاست؟ مثًال اگر دولت ایران با یک شرکت فرانسوی قرارداد ببندد آیا می

 ااند اصًال نباید بر طبق قانون دیگر کشورها عمل نمایند؛ امها این تصور را داشتند که چون حاکمها دولتایران باشد؟ مدت
االجرا است؛ اما اگر توافِق خاصی در این در حال حاضر اگر دولت توافق به حکومت قانون خارجی نماید این توافق، الزم

ند کننده به اختالفات باید قانونی را اعمال کمورد نشده باشد، تمایل عمومی و جهانی این است که قاضی یا داور رسیدگی
نماید و نه الزامًا قانون شخصِی دولت را، درست مثل جایی که یک شخص میکه قواعد حل تعارض مناسب قضیه تعیین 

 خصوصی با یک شخص خصوصی معامله کرده باشد.
وفصل اختالفات با طرف خارجی ملزم کرد؟ اگر دولت در قرارداد، توافق به توان به داوری برای حلآیا دولت را می سؤال: -

 د:شونبه تبعیت از قرارداد هست یا نه کشورها به سه دسته تقسیم میمراجعه به داوری کند در اینکه آیا متعهد 
االجرا اند در صورت توافق آن را الزم: برخی داوری را برای دولت و اشخاص خصوصی به رسمیت شناختهدسته اول

 دانند.می
راهم  دارد و اگر این کار: برخی که اینک خیلی اندک هستند معتقدند دولت اصًال حق توافق بر سر داوری را ندسته دوم

شد. بکند کالعدم است. کشورهای آمریکای التین سردمدار این تئوری بودند. این تئوری معروف به کارلوس کالو شناخته می
داده  های آن کشور رضایتکند به صالحیت دادگاهاین حقوقدان معتقد بود که هرگاه شخص خصوصی با دولت معامله می

های پوشی کرده و حتی اگر بر سر داوری هم توافق شده باشد بازهم دادگاهکشوِر متبوعش چشم و از حمایت دیپلماتیِک 
 اند.آن کشور صالح به رسیدگی

ق.ا. اما باید دانست در  ۱۳۹: کشورهایی که داوری را قبول دارند اما به طور مشروط. مثًال ایران طبق اصل دسته سوم
رغم آن اقدام به ت ندارد که اگر دولتی در قانون شخصی مجاز به داوری نباشد و علیالمللی این ایده دیگر مقبولیسطح بین

ق.ا. ما را  ۱۳۹االتباع نیست، بسیاری از کشورها و داورها در موارد متعددی اصل توافق بر سر داوری کند این تعهد الزم
 اند.قابل اجرا ندانسته

 

 المللفصل اول: تجارت بین

 المللارت بینگفتار اول: دالیل تج
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تری تمرکز و تخصص در تولید کاالهای خاص در یک منطقه به تولیدکنندگان آن منطقه امکان تولید کاالهای مزبور را با کیفیت و قیمت مناسب
 ).دیوید ریکاردو» (مزیت نسبی. «٣) و آدام اسمیت» (مزیت مطلق: «٢(مرکانتیلیسم)؛ » سوداگری. «١داد. سه مکتِب: می

 تب سوداگری (مرکانتیلیسم)الف) مک

، نویسندگانی در اروپا ظاهر شدند که اعتقاد داشتند اقتصاِد قوِی یک کشور به میزان طال و نقرۀ موجود در آن کشور ۱۸تا  ۱۵در طول قرون 
قرۀ بیشتر صادرات ن وابسته است؛ بر اساس تفکر سوداگری (مرکانتیلیسم) کشورهای اروپایی کوشیدند برای افزایش ثروت مّلی و کسب طال و

 را افزایش و واردات را کاهش دهند و اعتقاد داشتند که در اثر افزایش صادرات و کاهش واردات، طال و نقره بیشتری به َسمِت کشور سرازیر
 خواهد شد.

ب، ات بود. در این مکتاین مکتب اقتصادی طرفدار دخالت شدید دولت در امور اقتصادی، حمایت از صنایع داخلی و ایجاد محدودیت در وارد
ت باید در گرفت و اعتقاد بر این بود که دولشد، مورد تشویق قرار میبیشتری به کشور می ۀالملل تا حّدی که باعث ورود طال و نقر تجارت بین

تب موجب های این مکدیدگاهامر تجارت دخالت کند و با وضع قوانین و مقررات حمایتی، تراِز مثبِت تجاری بین صادرات و واردات را حفظ کند. 
 شد که کشورهای اروپایی برای به دست آوردن بازارهای بیشتر برای محصوالت خود دست به جنگ و خشونت بزنند.

 ب) مزیت مطلق

د یافکار مکتب سوداگری به شّدت مورد حمله قرار گرفت که اقتصاد جهانی لقمۀ کوچکی نیست که کشورها برای گاز زدن به آن با ۱۸در قرن 
منتشر  ۱۷۷۶در کتاب ثروت ملل که در سال آدام اسمیت با یکدیگر جنگ کنند و چنانچه کسی نیز به آن گاز زد دیگران از آن محروم شوند. 

توانند از طریق تمرکز در صنایع و تولیداتی که در تولید آنها دارای شد، استدالل نمود که: اقتصاد جهانی محدودۀ خاصی ندارد و کشورها می
 هستند به ثروت بیشتری برسند.» مزیت مطلق«

اعتقاد داشت که هر کشوری در تولید برخی از کاالها دارای کارایی و مزیت مطلق است که این کارایی و مزیت ممکن است به  آدام اسمیت
ت و غیره باشد. سابقۀ تولید و صنع دالیل طبیعی یا اکتسابی مثل دسترسی به مواِدّ اولیۀ فراوان، زمین، آب و هوا، داشتن تکنولوژی و دانش،

ا دچنانچه هر کشوری به تولید آن دسته از کاالهایی مبادرت کند که در آن، کارایِی بیشتری دارد، در این صورت در تولید آن کاالها تخصص پی
را با  هانآگونه کاالها امکان مبادلۀ کند و این تخصص موجب تولید مازاد بر مصرف داخلی خواهد گردید. تولیِد مازاد بر مصرِف داخلِی اینمی

 سازد.شود و کشور مزبور در تولید آنها دارای مزیت نیست، فراهم میکاالهای دیگری که در سایر کشورها تولید می

ای دیگر ورهبه طور خالصه از آنجا که آدام اسمیت اعتقاد داشت که هر کشوری در تولید یک یا چند کاال دارای مزیت و مهارتی است که کش
در تولید آن محصوالت از چنین مزیتی برخوردار نیستند، بلکه به جای آن در تولید کاالهای دیگر از مزیت و مهارت برخوردار هستند، عدم 

بر  ست.دانالملل بهترین راه افزایش ثروت ملل و ایجاد رفاه اقتصادی در سطح جهانی میدخالت دولت در اقتصاد و از جمله در تجارت بین
شدن محصوالت شده و هر کشوری به منظور تر تمامهای تولید و ارزانداشتن در تولید منجر به کاهش هزینهاساس این مکتب، تخصص

 تر خود به کشورهای دیگر است.تر از دیگر کشورها و صادرات کاالی ارزاناستفادۀ کامل از امکانات خود، متقاضی واردات کاالی ارزان

 ج) مزیت ِنسبی

ر شوند که حداقل در یک کاال هزینۀ تولید آنها از سایر کشورها کمتالملل منتفع می، زمانی کشورها از تجارت بینآدام اسمیت ۀبر اساس نظری
ت شود که تولید آنها در آن کشور از مزیدهد و شامل محصوالتی نمیهای اقتصادی را پوشش میکوچکی از فعالیت باشد. مسلمًا این بخِش 

ن استدالل را کامل نمود و چنی آدام اسمیتدیدگاه  دیوید ریکاردوشود. تر تمام نمیلق برخوردار نیست و یا تولید آنها از سایر کشورها ارزانمط
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حتی ن اساس، مند خواهند شد. بر ایالملل بهرهکرد که کشورهایی که در تولید برخی کاالها حداقل دارای مزیت نسبی هستند نیز از تجارت بین
 شوند.کشورهایی که در تولید هر دو کاال دارای مزیت مطلق نیستند نیز از تجارت آنها منتفع می

ای تجارت را به الزم بر  ۀهای تولید کافی است و همین امر انگیز، برای مبادلۀ کاالها بین کشورها تفاوِت ِنسبی در هزینهریکاردوطبق نظریۀ 
د کاالیی مزیت کمتری دارد باید به َسمِت تولید و صدور کاالهایی سوق پیدا کند که در آن مزیِت ِنسبی وجود خواهد آورد. کشوری که در تولی

 سبی ندارد.نِ  دارد و متقابًال نسبت به واردات کاالهایی اقدام کند که در تولید آنها مزیِت 

ِت کاالهایی که یک کشور در آن از کارایی و مزی داخلِی  گذاری در تولید مازاد بر مصرِف به طور خالصه بر اساس نظریۀ مزیت نسبی، سرمایه
بی هستند، آنها دارای مزیِت ِنس شوند و آن کشورها در تولیدِ ِنسبی برخوردار است و مبادلۀ آن با کاالهای دیگری که در دیگر کشورها تولید می

 زادِ آ ها در فرایندِ بیشتر منجر خواهد شد. دخالت دولت به مصرف و رفاه ،ها و در نتیجهباعث افزایش تولید در سطح جهانی، کاهش هزینه
 صادرات و واردات و ایجاد موانع نهایتًا به کاهش منافع اقتصادی در سطح جهانی منجر خواهد شد و کلیۀ کشورها متضرر خواهند شد. بر اساس

 و خدمات را بین کشورها تسهیل و تضمین نماید.نماید که جریان آزاد ورود و صدور کاال این دیدگاه، سازمان تجارت جهانی تالش می

 شدنگفتار دوم: وابستگی متقابل اقتصادی و جهانی

اند. کشورهای صنعتی به مواِدّ اولیه، نیروی کاِر ارزان و بازارهای ای از جهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شدهامروزه کشورها به نحو فزاینده
توسعه نیز متقابًال به محصوالت صنعتی، دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی کشورهای درحال توسعه نیازمند هستند وکشورهای درحال

ۀ و جنب تواند به سرعت از یک کشور به کشور دیگر سرایت کردههای اقتصادی میباشند. طبیعتًا در چنین شرایطی تحّوالت و جریاننیازمند می
 د که تأثیرات تحوالت اقتصادی و تجاری را در چهارچوب مرزهای مّلی کشورها محدود نمود.جهانی پیدا کند. بر این اساس، دیگر امکان ندار 

ات، گیرد که اهم آن عبارت است از: تجارت کاال، تجارت خدمهای گوناگونی به خود میوابستگِی متقابِل اقتصادِی کشورها به یکدیگر، شکل
آالت، تجهیزات، قطعات و سایر کاالهای رها نیازهای خود برای مواِدّ اولیه، ماشینگذاری و نیروی کار. از طریق تجارت کاال، کشوسرمایه

کنند. امروزه هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند کلیۀ کاالهای مورد نیاز خود را از منابع داخلی تأمین کند و مصرفی و غیرمصرفی را تأمین می
 اقتصادِی  ندگِی ز  ضروریاِت  کنند جزءِ مندی از خدماتی که سایر کشورها ارائه میخدمات و بهره ناگزیر از تجارت نباشد. بعد از تجارِت کاال، تجارِت 

 خدمات فنی مثل طراحی، مهندسی، نصب ۀهای آموزشی و پژوهشی، ارائشود. حمل و نقل، بیمه، بانکداری، فعالیتحاضر محسوب می عصرِ 
کشورها  مستقیم و غیرمستقیم گذارِی باشد. سرمایهتجارِت خدمات می و حقوقی از مواردِ  و ساخت و خدماِت غیرفنی مثل خدمات مالی، بازرگانی

ه برعکس با گذاری خارجی را منع کند بلکباشد. امروزه کمتر کشوری است که سرمایهدر کشورهای دیگر از دیگر مصادیق وابستگی متقابل می
دهد. نهایتًا، امروزه بسیاری از کشورها برای حفظ مورد حمایت و تشویق قرار می گذاری خارجی راوضع قوانین و مقررات خاص جذب سرمایه

ه به آن کشورها دهند کباشند و به تبعۀ سایر کشورها اجازه میر ماهر سایر کشورها وابسته مییقدرت رقابت اقتصادی خود به نیروی کار ماهر و غ
 ن نمایند.مهاجرت کرده و نیروی کار مورد نیاز آنها را تأمی

هیل و های تجاری بین کشورها را تسصادرات نیز به نوبۀ خود فعالیت های ضمانِت های بانکی، بیمه و تشکیل صندوقگسترش فعالیت
وسایل ارتباطی و مخابراتی نیز در این وابستگی اقتصادی نقش مهّمی دارد زیرا از این  آن را کاهش داده است. توسعه و گسترِش  مخاطراِت 

 ها و تجار فراهم شده است.ارتباط بین شرکت سریع و ارزاِن  ها کم شده و امکاِن اصلهطریق ف

شود که طی آن ارتباطات و تبادالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فراسوی مرزها شدیدًا به فرایندی اطالق می» شدنجهانی«
 ۀسابقع وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر و ادغام آنها در یکدیگر، رشد بییابد. کاهش موانع تجاری بین کشورها، افزایش سریافزایش می

رایانه،  های جدید به خصوص در بخشالمللی تولید و توزیع کاال و خدمات، گسترش فناوریهای بینشبکه ۀهای چندملیتی، توسعشرکت

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


  

34 
 

mollakarimi.ir المللجزوه حقوق تجارت بین  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

های فرامرزی المللی مثل سازمانهای بینآفرینان جدید در صحنهنقشارتباطات و اینترنت، تغییر در ماهیت و شکل نیروی کار و به وجود آمدن 
 شدن دخالت دارند.از جمله عواملی هستند که در امر جهانی

 

 المللفصل دوم: تعاریف، مفاهیم و عبارات حقوق تجارت بین

 المللگفتار اول: حقوق تجارت بین

شود که حاکم بر آن به مجموعه قواعد و مقرراتی اطالق می»: المللرت بینحقوق تجا«دبیر کل سازمان ملل متحد،  ۱۹۶۶در گزارش سال 
این  باشد. بر اساسحال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط میدسته از روابط بازرگانی است که درعین

المللی کاال که شامل مباحث تشکیل قرارداد، بین اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش ثتعریف مباح
ربوط به انجام ها؛ قوانین مباشد؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانکقراردادهای نمایندگی، سایر ترتیبات فروش انحصاری می

الکیت شود؛ مآهن میریق دریا، هوا، جاده و یا راهالمللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کاال از طهای تجاری مربوط به تجارت بینفعالیت
 المللی.صنعتی و حِقّ مؤلف و داوری تجاری بین

راتر وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای مّلی ف» المللحقوق تجارت بین«شود. یکی اینکه از این تعریف دو نکته مهم استنباط می
طه و ییرد از حگی انجام مین دخیل باشند؛ بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدودۀ مرزهای ملّ رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آ

 یک کشور انجام گیرد. های گوناگوِن ایالت بیِن  ،تجاری باشد حتی اگر این روابِط خارج می» المللحقوق تجارت بین«قلمرو 

از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ، شامل آن دسته »المللحقوق تجارت بین«دوم اینکه 
حت المللی ناظر است، جداگانه تحال بر روابِط تجارِی بینباشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی درعینماهیت حقوق عمومی نمی

 شود.ومی محسوب میهای حقوق عمبحث و از زیر مجموعه» المللیحقوق اقتصادی بین«عنوان 

های هها و رویالمللی، مقررات داخلی و عرفهای بینحقوقی، معاهدات و کنوانسیون ای از قواعدِ به مجموعه» المللیحقوق بازرگانی بین«
 کند.المللی را تنظیم میشود که روابط بازرگانی بینبازرگانی اطالق می

وند و به جای شبه معنای واحدی استعمال می» المللحقوق تجارت بین«و » المللیازرگانی بینحقوق ب«امروزه در بسیاری از کتب و مقاالت، 
دارای معنای » المللیحقوق تجارت بین«نسبت به » المللیحقوق بازرگانی بین«رسد که روند. با وجود این، به نظر مییکدیگر به کار می

 تری باشد.گسترده

های باشد. دستۀ اول، شامل مباحث عمدتًا قراردادی است که تجار و شرکتشامل دو دسته از موضوعات کّلی می» المللیحقوق بازرگانی بین«
اال و باشد. فروش کشوند و به مسائِل حقوِق خصوصِی تجارِت فرامرزی مربوط میهای تجاری به آن متوسل میتجاری برای انجام فعالیت

رداخت، های پگذاری، شیوهلیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قراردادهای مشارکت در سرمایهبرداری (خدمات، ارائۀ مجوزهای بهره
 باشد.حمل و نقل کاال، بیمه و حل و فصل اختالفات تجاری از این قبیل مسائل می

الملل سائِل حقوِق عمومِی تجارِت بینجویانۀ دولت در مبادالت تجاری و اقتصادی است که عمدتًا به مدستۀ دوم، مقررات ارشادی و مداخله
گذاری خارجی، حمایت از صنایع داخلی، آزادسازِی تجارِت کاال و خدمات، مبارزه با ایجاد باشد. به عنوان نمونه، حمایت از سرمایهمربوط می
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 کنند و بر روند تجارت فرامرزی تأثیر زیادیها برای کنترل تجارت اتخاذ میانحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی است که دولت
 دارند.

 ادِ اقتصادی انجام دهند. هیچ قرارد توانند فعالیِت الملل میهای حاکم بر تجارت بیناز دیدگاه عملی، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت
تواند بدون توّجه به مقررات ورود و خت ارزی نمیهای صادرات و واردات اجرا شود؛ هیچ پرداتواند بدون در نظر گرفتن محدودیتفروشی نمی

گذاری تواند بدون لحاظ مقرراِت تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در یک کشور خارجی نمیخروج ارز انجام پذیرد. هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه
ائل مرتبط بعدی باشد، بلکه باید کلیۀ مستواند تکالملل نمیمباحث حقوق تجارت بین ،های تجاری اتخاذ شود. به این جهتو سایر محدودیت

منتشر » المللحقوق تجارت بین«یا » المللیحقوق بازرگانی بین«هایی که تحت عنوان و مؤثر را پوشش دهد. بر این اساس، در بیشتر نوشته
 الملل در کنار مباحِث عمومی مطرح شده است.شده، مباحِث خصوصِی تجارِت بین

 المللیقوق اقتصادی بینگفتار سوم: ح

» اقتصادی حقوق«شود. در حقوق داخلی به اختصار بیان می» حقوق اقتصادی«، ابتدا مفهوم »المللیحقوق اقتصادی بین«برای درک مفهوم 
یل به اهداف و برای نهای اقتصادی، بازرگانی و مالی دخالت کرده دولت در فعالیت ،شود که به موجب آنبه قواعد، قوانین و مقرراتی اطالق می

شود تا بتوانند عمل داده می آزادِی  ،به افراد» حقوق بازرگانی«که در بخشد. درحالیها را محدود و یا به آن جهت میمشخص، آن فعالیت
حاکی » ادیوق اقتصحق«مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه حسب نیاز خود تنظیم کنند،  الزاماِت  نیازهای تجاری و بازرگانی خود را با حفِظ 

های اعضای کند و فعالیتگونه که یک پدر در خانه امر و نهی میباشد. هماندولت در تنظیم مبادالت اقتصادی در جامعه میۀ از نقش پدرمآبان
 د و برای رسیدن بهکنمردم دخالت می دهد، دولت نیز برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود در کسب و کارِ خانواده را تحت کنترل قرار می

گذاری کاالها نماید. قوانین و مقررات ناظر به قیمتها را ممنوع، برخی از آنها را تشویق و برخی دیگر را محدود میخود، برخی از فعالیت مقصودِ 
ری از یت از مالکیت فککننده، حماهای اقتصادی، حمایت از مصرفکردن برخی از فعالیتو خدمات، منع احتکار، جلوگیری از انحصار، مّلی

 شود.های اقتصادی جهت رفاه مردم و حفظ منافع عمومی میها در فعالیتجمله مواردی است که سبب دخالت دولت

 ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی،باشد. مثًال دولتها خیلی فراگیر میاین دخالت ،های تجاری و اقتصادی فرامرزیدر خصوص فعالیت
ها و تعرفۀ گمرکی دهند و با وضع مالیاتزرگانی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات و صادرات را تحت کنترل قرار میحفظ تراز با

 کنند.های خود را إعمال میسیاست

صادی و اقت فرامرزی و عدم پایبندی آنها به اصول و مبانی مشترک در عمل سبب ُکندی مبادالت های اقتصادِی ها در فعالیتدخالت دولت
تولیدی که تمایل به فعالیت در خارج از مرزهای مّلی داشتند با برخورد به این موانع  یهاالمللی شد. بسیاری از شرکتبازرگانی در سطح بین

 شدند.شد که از فعالیت منصرف میرهزینه میقدر برای آنها پُ یافتند و یا انجام فعالیت آنامکان فعالیت نمی

د که ها به این درک جمعی برسنکاال، خدمات و سرمایه باعث شد که دولت رش مبادالت تجاری و اقتصادی و تسهیل در گردِش نیاز به گست
ود را در خصوص خ ها و قوانین و مقرراِت المللی باید سیاستبین های تجارِی بخشی به فعالیتبرای تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری و نظم

ن است های نیل به این هدف ایفرامرزی با یکدیگر هماهنگ نمایند و از اصول واحدی تبعیت کنند. یکی از روش ادِی های اقتصانجام فعالیت
 ادی و تجارِی های اقتصخود را به اصول مشترکی پایبند کنند و متعهد شوند که در اتخاذ سیاست ،المللیکه کشورها از طریق معاهدات بین
از اصول معّینی تبعیت نمایند. در نتیجۀ این تعامل، رشتۀ جدیدی از حقوق تحت عنوان  ،مقررات مربوطخود و همچنین در وضع قوانین و 

های اریگذسرمایه و سرمایه ایجاد شد. تحوالت مهّمی مانند افزایش حجم تجارت جهانی، نقل و انتقاالِت » المللیحقوق اقتصادی بین«
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نتیجه ادغام  های فراملیتی یا چندملیتی و درالمللی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، گسترش شرکتنبی المللی، ایجاد بازارهای مالِی بین مستقیِم 
 المللی، باعث اهمیت روزافزون این رشته از حقوق شده است.تدریجی اقتصادهای ملی در اقتصاد بین

خاذ ها را در خصوص اتشود که رفتار دولتمیالمللی اطالق ، به آن دسته از اصول، قوانین و مقررات بین»المللیحقوق اقتصادی بین«
المللی نکند. حقوق اقتصادی بیفرامرزی تنظیم و کنترل می ها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادالت اقتصادی، تجاری و مالِی سیاست

ثل د مناطق آزاد تجاری بین کشورها (م) ایجاسازمان تجارت جهانیالمللی (مانند های اقتصادی و تجاری بینشامل مباحث مربوط به سازمان
 المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کاال و خدمات، تعهداِت )، مقررات بینآنآسهو  اکوای (مثل های منطقه)، پیماننفتاو  اتحادیه اروپا

 ِت ترجیحی گمرکی، حِقّ حاکمیالمللی، برقراری سیستم های تجاری در بخش کاال و خدمات، مقررات مالی بینکشورها در اتخاذ سیاست
 شناسایِی  المللی،های بینالمللی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت، مجازاتها و محدودۀ آن، نظم نوین اقتصادی بیندولت اقتصادِی 

 باشد.یورها مگذاری خارجی، حل و فصل اختالفات تجاری بین کشهای مربوط به سرمایهمعنوی، برقراری سیاست مالکیِت  المللِی بین

ادی و تجاری های اقتصالمللی در خصوص فعالیتهای تجاری بینها و سازمانالمللی، عمدتًا ناظر به تنظیم روابط دولتحقوق اقتصادی بین
یم از آن متأثر قگیرند بلکه به طور غیرمستالمللی قرار نمیهای تجاری و تجار معموًال به طور مستقیم موضوِع حقوِق اقتصادِی بیناست. شرکت

ر عضو های تجاری از کشور دیگشوند. مثًال اگر کشوری تعهدات خود در خصوص یک معاهده و یا کنوانسیون را رعایت نکند، تجار و شرکتمی
یق دولت از طر  ،خود منعکس و موضوع ٣کننده طرح دعوی کنند، بلکه باید موضوع را به دولت متبوِع نقض توانند مستقیمًا علیه کشورِ نمی

ارجی گذاران خگذاری خارجی، سرمایهپیگیری شود. با وجود این، در برخی از موارد مثل مقررات راجع به تشویق و حمایت از سرمایه ،متبوع
 توانند به استناد آن علیِه دولِت طرِف دیگِر معاهده طرح دعوی کنند.شوند و میهای مربوط منتفع میمستقیمًا از کنوانسیون

د. مباحث باش، عموم و خصوِص ِمن وجه می»المللیحقوق بازرگانی بین«و » المللیحقوق اقتصادی بین«ر خالصه رابطه بین مفهوم به طو
تصادی حقوق اق«است در حالی که از حیطۀ مباحث » المللیحقوق بازرگانی بین«حقوق خصوصی مربوط به روابط بازرگانی و تجاری جزء 

ها بر های اقتصادی، حمایت از حِقّ دولتها، نظم نوین اقتصادی، تحریمدولت اشد. مباحث مربوط به حِقّ حاکمیِت بخارج می» المللیبین
» المللیانی بینحقوق بازرگ«گیرد ولی خارج از حیطۀ مورد بحث قرار می» المللیحقوق اقتصادی بین«منابع طبیعی از جمله مباحثی است که در 

حقوق «گذاری خارجی هم در ورود و خروج ارز، حمایت از سرمایه ترل صادرات و واردات کاالها و خدمات، کنترِل است. مباحث مربوط به کن
 گیرند.مورد بحث و بررسی قرار می» المللیحقوق بازرگانی بین«و هم در » المللیاقتصادی بین

 
ّ
 یگفتار چهارم: حقوق بازرگانی فرامل

َبعات خصوصی مشکالت و تَ  بودن یک قراردادِ صوصی و قانوِن مّلِی حاکم بر آن، رابطه وجود دارد، فرامرزیکه اصوًال بین یک قرارداد خدرحالی
ابتدا در » یحقوق فراملّ «توان ِصرفًا بر اساس حقوق داخلی یک کشور به آن پاسخ داد. هر چند عبارت آورد که نمیحقوقی خاّصی به وجود می

ّ اب در کت پ ِجِسپیفلتوسط  ۱۹۵۶سال  حقوق بازرگانی «های حقوقی اصطالح در نوشته ۱۹۶۰به کار رفت، از اوایل دهۀ  یحقوق فرامل
 به کار گرفته شد.» یفراملّ 

ای عام، در معن» یحقوق بازرگانی فراملّ «رود. عمدتًا به دو معنای عام و خاص به کار می» یحقوق بازرگانی فراملّ «در ادبیات حقوقی، عبارت 
الملل ق بینالملل عمومی، حقوکند و بنابراین شامل حقوق بینفرامرزی را تنظیم می بازرگانِی  نینی است که أعمال و وقایِع شامل کلیۀ قوا

 گیرند. این عبارت یک عنوان کّلی برای قواعد، اصولشود که در این دو رشته از حقوق جای نمیخصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می

                                              
 شدهمتبوع: پیروي۳ 
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باشند که از یک کشور می بیش المللی تحت تأثیر مقرراِت المللی است. معموًال روابط بازرگانی بینه ناظر به روابط بازرگانی بینو مقرراتی است ک
محیطی، مقررات ایمنی و سالمت، مقررات ناظر به این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات کنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست

ستند، باید به المللی هبین ال آن است. زمانی که حقوقدانان در صدد تعریف یک رابطۀ بازرگانی فراملی مثل انعقاد یک قراردادِ ها و امثشرکت
شود باید قوانین ثمن مطرح می مبیع و یا پرداخِت  این مقررات توّجه و تأثیرات آن بر رابطۀ مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثًال زمانی که بحث تحویِل 

مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در کشورهای مرتبط مدنظر قرار گیرد. در این معنای عام، کلیۀ قوانین و مقرراتی که بر و 
 شود.نامیده می» یحقوق بازرگانی فراملّ «گذارد، فرامرزی تأثیر می تجارِی  روابِط 

المللی قواعد، اصول و مقررات مّتحدالشکل و یا مشابهی است که در سطح بین عنوان کّلی برای» یحقوق بازرگانی فراملّ «در معنای خاص، 
باشد، ، به این معنا در کشور خاصی به وجود نیامده و مخصوص کشور خاصی نیز نمی»یحقوق بازرگانی فراملّ «شناسایی شده یا به کار رفته است. 

ست. قدرت ی نشأت نگرفته اقی ملی اتخاذ شده ولی اعتبار آنها از نظاِم مّلِی خاّص های حقوراتی است که هر چند بعضًا از نظامبلکه مجموعه مقرّ 
خی نمایند. این مقررات، پاساند و مفاِدّ آن را رعایت میاجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است که در عمل جامعۀ بازرگانان به آن بخشیده

الملل ی از حقوق بیناشامل مجموعه» یحقوق بازرگانی فراملّ «باشد. بر اساس این تلقی، المللی میمنطقی به نیازهای مشابِه تجار در سطح بین
ده، نششده، یا تدوینهای تدوینها و رویهالمللی، عرفهای بینحدالشکل، اصول حقوقی مشترک، مقررات سازمانعمومی، مقررات متّ 

حقوق عرفی «، در این معنا با مفهوم »یحقوق بازرگانی فراملّ «باشد. می شدهقراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری گزارش
 گردد.کند که در فصل بعدی بیان میارتباط نزدیکی پیدا می» بازرگانی

 المللیگفتار پنجم: حقوق کسب و کار بین

است. این » لمللیاحقوق کسب و کار بین«گیرد، یالمللی به طور وسیع مورد استفاده قرار معبارت دیگری که در روابط بازرگانی و تجاری بین
بارات از جهت رود. با وجود این، بین این عبه کار می» المللحقوق تجارت بین«یا » المللیحقوق بازرگانی بین«عبارت به طور گسترده به معنای 

 هایی وجود دارد.تحت پوشش و همچنین نگرش به مباحث، تفاوت مباحِث  گستردگِی 

ارت) بررسی (یا حقوق تج» حقوق بازرگانی«در مقایسه با » حقوق کسب و کار«ابتدا » المللیحقوق کسب و کار بین«شدن مفهوم وشنبرای ر 
لق باشد و رابطۀ بین این دو عموم و خصوص مطتر میگسترده» حقوق بازرگانی«در مقایسه با » حقوق کسب و کار«شود. مباحث مطروحه در می

شود. این رشته از حقوق نه فقط کلیۀ مباحث دیگری نیز مطرح می» حقوق بازرگانی«، عالوه بر مباحث »کسب و کارحقوق «است. در 
دهد؛ ن را پوشش مییهای تجاری و عاملاقتصادی از قبیل تجار، شرکت های اقتصادی از جمله تولید، توزیع و مصرف، بلکه کلیۀ فعاالِن فعالیت

 ها، حقوق کار، حقوق رقابت، حقوق ورشکستگی، حقوقشامل مباحث مربوط به حقوق بازرگانی، حقوق شرکت »حقوق کسب و کار«بنابراین 
های ها، حسابرسی، داوری و به طور خالصه هرگونه مقرراتی است که ناظر به فعالیتنامهمالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات، ضمانت

 باشد.اقتصادی و تجاری می

ها، ، یک فرایند پیچیده است که مستلزم تشخیص و هماهنگی بین عوامل گوناگونی مثل تشکیل شرکت»المللیسب و کار بینک«از آنجا که 
ه قواعد و ب» المللیحقوق کسب و کار بین«باشد، ها، روابط کار و سایر الزامات قانونی در کشورهای مربوط میرقابت و انحصارات، مالیات

گیری شود که که ناظر به این فرایند پیچیده است. مثًال برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیمشود مقرراتی اطالق می
ید، یا از طریق تأسیس المللی شراکت نماگذاری مستقیم یا غیرمستقیم انجام گیرد، یا با یک شریک محّلی یا بیناین فعالیت به صورت سرمایه

استفاده  ید را در مقصد به فروش برساند، یا از طریق انعقاد قراردادهای توزیع و نمایندگی از خدمات و امکانات محلّ شعبه کاالها و خدمات خو
گی الزم برای گیری شود که نقدینطور در خصوص تأمین منابع مالی الزم باید تصمیممند شود. همینهای قراردادی بهرهنماید و یا از سایر شیوه
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های عام در استفاده شود و یا با تشکیل شرکت» تأمین مالی پروژه«های اقتصادی از طریق اخذ وام تأمین گردد و یا از شیوههای انجام فعالیت
 گذارِی ر سرمایهها باید به قوانین ناظر بگیریمنابع الزم تأمین گردد. در این تصمیم ۀکشور مقصد از طریق فروش سهام و یا اوراق مشارکت و قرض

و تأمین  کنندگان، روابط کارها، رقابت و انحصارات، مالکیت معنوی، حمایت از مصرفّلک امالک توسط خارجیان، تشکیل شرکتخارجی، تم
 ها قانون و مقررات دیگر توّجه شود.اجتماعی، امور مالیاتی، ورود و خروج ارز، واردات و صادرات، انتقال تکنولوژی و ده

لیۀ مقرراتی است که بر بیان ک تری دارد و متکفِل گسترۀ عام» المللیحقوق بازرگانی بین«، نسبت به »للیالمحقوق کسب و کار بین«بنابراین 
 باشد.های اقتصادی فرامرزی ناظر میفعالیت

حقوق «یا و  »یالمللحقوق تجارت بین«در مقایسه با » المللیحقوق کسب و کار بین«توان نتیجه گرفت که اوًال با توّجه به مطالب فوق می
باشد. ثانیًا، تجزیه و پذیر میتری برخوردار است و بنابراین درک آن برای غیرحقوقدانان امکانتر و قابل فهماز ادبیاِت ساده »المللیبازرگانی بین

ی و رویۀ تجاری ی عملشود و بیشتر به نیازهاکمتر دیده می» المللیحقوق کسب و کار بین«های پردازی در کتابهای حقوقی و نظریهتحلیل
» المللیینحقوق بازرگانی ب«و » المللیحقوق تجارت بین«از مباحث » المللیحقوق کسب و کار بین«شود. ثالثًا، مسائل مطروحه در توّجه می

 تر است.گسترده

 المللیگفتار ششم: حقوق معامالت بین

ا برداشت شود. مفهوم این عبارت بالمللی استفاده میزرگانی و تجاری بین، عبارت دیگری است که در روابط با»المللیحقوق معامالت بین«
زدیک الملل توّجه دارد، نهای حقوق خصوصی تجارت بینکه در باال توضیح داده شد و فقط به جنبه» المللحقوق تجارت بین«سنتی از 

 باشد.می

المللی بین وحوش معامالتالمللی عمدتًا حولالملل یا بازرگانی بینای از نویسندگان معتقدند که مسائل حقوق خصوصی تجارت بینعده
ای گوناگون المللی که در مورد آن در کشورهالملل و حقوق بازرگانی بینباشد و بنابراین بهتر است به جای کاربرد عبارات حقوق تجارت بینمی

 استفاده شود. بر اساس این» المللیحقوق معامالت بین«تر عبارت روشنتعابیر متفاوتی وجود دارد و حّد و مرز آن محِلّ اختالف است، از 
الملل مربوط به خرید، فروش کاال و خدمات، نمایندگی، توزیع، قراردادهای مشارکت در تولید دیدگاه، عمده مسائل حقوق خصوصی تجارت بین

گیرد؛ بنابراین قواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به انجام معامالت میباشد که در فراسوی مرزهای مّلی انجام و سایر قراردادها و معامالت می
 دهد.را تشکیل می» المللیحقوق معامالت بین«باشد، فرامرزی می

ی دارد نیز مورد المللقواعد، اصول و مقرراتی که ناظر به موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با معامالت بین» المللیحقوق معامالت بین«در 
ی، حل و فصل المللالمللی مثل اعتبار اسنادی، حمل و نقل کاال، قانون حاکم بر معامالت بینهای بینگیرد. پرداختبحث و بررسی قرار می

شود و در این یالمللی مربوط مالمللی، تضمینات و بیمه از جمله مباحثی است که مستقیمًا به معامالت بیناختالفات ناشی از معامالت بین
 گیرد.شته از حقوق مورد بحث و بررسی قرار میر 

 
 المللفصل سوم: منابع حقوق تجارت بین

 گفتار اول: معاهدات

الملل المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینمعاهده عبارت است از: یک توافق بینالف) مفهوم معاهدات: 
ر تطابق المللی در عصر حاضهای بینبیند با اهمیت روزافزون سازمانها میمعاهده را در روابط بین دولتاین تعریف از این جهت که تنها باشد. 
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، المللی پولصندوق بینالمللی مثل های تجاری و اقتصادی بینخصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانندارد به 
ر دول و های منعقدۀ یک دولت با ساینامهاز اهمّیت بسزایی برخوردار است البته موافقت اروپا ۀاتحادیا و ی بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی

شود، از شمول معاهدات خارج است، زیرا دولت المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام میهای بینیا با سازمان
 باشد.الملل عمومی نمیمشمول حقوق بین ها و قراردادهانامهچنین موافقتکند و همل میدر این موارد همانند یک تاجر عم

وع کند و هر کشور تعداد زیادی از این نالمللی ایفا میمعاهدۀ دوجانبه نقش بسیار زیادی در تجارت بینبندی معاهدات: ب) تقسیم
 های مضاعفگذاری و اجتناب از مالیاتط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایهمعاهدات را با سایر کشورها دارد. این معاهدات عمدتًا مربو

در بین  شوند که سابقۀ طوالنیباشد. معاهداِت دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت نامیده میمی
ل و های اقتصادی، حمل و نقمورد واردات، صادرات، حقوق گمرکی، فعالیت طرفین به یکدیگر امتیازاتی را در ،کشورها دارد. در این معاهدات

گذاری خارجی، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به طور گسترده کنند. معاهداِت دوجانبۀ حمایت از سرمایهحِقّ تجارت از طریق دریا اعطا می
 باشد.در سطح جهان بین کشورها معمول می

ه جهت ب های اقتصادِی فرامرزی تأثیر زیادی دارد.ز مالیات مضاعف، از دیگر معاهداِت دوجانبه است که بر فعالیتمعاهدۀ دوجانبۀ اجتناب ا
وًال تنها کند که امرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبۀ اجتناب از مالیات مضاعف مشخص میهای تجاری برونکاهش بار مالیاتی فعالیت

کند که کدام درآمدها در کشوِر محِلّ فعالیت و کدام درآمدها در کشور متبوع یات تعّلق بگیرد و ثانیًا مشخص میدر یک کشور به یک درآمد، مال
تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات دولت می ،های مستقیم ایرانقانون مالیات ۱۶۸فرد یا شرکت، مشمول مالیات خواهد بود. مطابق مادۀ 

های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای نامههای خارجی موافقته درآمد و دارایِی مؤدیان با دولتمضاعف و تبادل اطالعات راجع ب
های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به نامهاسالمی به مرحلۀ اجرا بگذارد. قراردادها و موافقت

 ران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قّوت خود باقی است.تصویب قوۀ مقننه یا هیأت وزی
المللی سازی و هماهنگی بین قوانین کشورهای عضو، راجع به یک موضوع تجاری بینچندجانبه ممکن است یکسان معاهداِت  هدف از انعقادِ 

ضو در خصوص موضوع کنوانسیون، یکسان و یا ها بخشی از مقّررات مّلی کشورهای عباشد. از طریق پذیرش چنین معاهدات و کنوانسیون
 المللی کاال و ...شود. مثًال کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بینهماهنگ می

های تجاری، مثل: مالکیت فکری، حمل و نقل، اسناد تجاری، تعارض قوانین و اجرای آرای داوری های گوناگونی از فعالیتاکنون جنبههم
 های قرار گرفته است.ضوع چنین معاهدات و کنوانسیونمو

 های اقتصادی شود.چندجانبه ممکن است منجر به ایجاد مناطق آزاد گمرکی، ادغام اقتصادی و یا ایجاد اتحادیه همچنین معاهداِت 
 المللیگفتار دوم: رویۀ تجاری بین

قدرت  ایهای تجاری ایجاد شده و تا اندازهشود که بین تجار و شرکتمی المللی، به عملکردها و هنجارهای رفتاری اطالقرویۀ تجاری بین
وعی عرف المللی نتوجیه شده است. یکی اینکه رویۀ تجاری بین ،آور بودن رویۀ تجاری، بر اساس دو نظریهآور پیدا کرده است. الزامالزام
اینکه  شود. اصوًال برایالملل محسوب میمنابع حقوق بین ءادگستری جزالمللی ددیوان بین ۀاساسنام ۳۸ ۀماد ۲المللی است که طبق بند بین

آور محسوب شود نیاز به دو شرط دارد. یکی اینکه آن رفتار و عملکرد به صورت المللی واجد عنصر الزامیک رویۀ تجاری به عنوان عرف بین
های تجاری از باب نزاکت، مصلحت و یا راحتی نباشد و شرکت های تجاری انجام شده باشد. دیگر اینکه عمل تجارمکرر بین تجار و شرکت

 کنند.آور تلقی میبلکه به این جهت است که آنها این رفتار را الزام
آور عتبار و الزامشود و االمللی مطرح میالمللی در واقع به عنوان یک شرط ضمنی در قراردادهای بیننظریۀ دیگر این است که رویۀ تجاری بین 

گیرد. این توافق ضمنی، ناشی از این واقعیت است که افرادی که در این نوع از کسب و کار و تجارت آن از توافق ضمنی طرفین نشأت می بودن
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گاهی داشته باشند و چنانچه خالف آن را مقرر نکنند، این به آ گاهی داشته و یا حداقل باید آ معناست  نفعالیت دارند اصوًال به این نوع از رویه آ
 اند.که مفاِدّ آن را در روابط بین خود پذیرفته

تجاری  ۀباشند. به عنوان نمونه یک رویبودن متفاوت میالملل از جهت قلمرو و شفافالمللی در حقوق بینهای تجاری همانند عرف بینرویه
های  رویهو یا در بازار خاصی رایج باشد. مثالً ممکن است از جهت جغرافیایی به منطقه خاصی متعّلق، یا به حرفه و تجارت مشخصی مربوط باشد 

ها فقط ها و مؤسسات مالی ممکن است جنبۀ جهانی داشته باشد در حالی که برخی از رویهالمللی، رایج بین بانکهای بینتجاری در پرداخت
 به یک منطقه یا یک حرفه و تجارت خاص محدود باشد.

ت بیشتری برخوردار میتجاری به دو روش به صورت مکت امروزه رویۀ
ّ
اد تجاری به صورت اسن ۀگردد. در روش اول، رویوب درآمده است و از دق

وص های موجود در خصها و رویهشود و بنابراین دارای الزام قراردادی است. مثًال عرفهای تجاری استفاده میالمللی تهیه و توسط طرفبین
المللی تنقیح و تنظیم گردید و به صورت یک سند مکتوب درآمد. توسط اتاق بازرگانی بین ۱۹۳۳گشایش و معاملۀ اعتبار اسنادی ابتدا در سال 

شود های موجود در اعتبار اسنادی تلقی میها و عرفمکتوب که حاوی رویه ها و مشتریان آنها در روابط قراردادی خود با ارجاع به این سندِ بانک
 شود.آور شمرده میبخشی از قرارداد الزام بخشند و به عنوانبه آن قدرت قراردادی می

ح [پاکشده بینهای تثبیتها و رویهها و مقررات حقوقی بر اساس اصول، قواعد، عرفحلدر روش دوم، بهترین راه   المللی، استخراج و ُمَنقَّ
. به عنوان شودای از مقررات منتشر میموعهو به صورت مج شود شده از عیب و نقص] میشده و پاکیزهکرده شده، کالم پاکیزه، کالم اصالح

منتشر » المللیاصول قراردادهای تجاری بین«ای با عنوان مجموعه ۱۹۹۴در سال  »سازی حقوق خصوصیالمللی یکسانمؤسسه بین«نمونه، 
جود بود. این مجموعه در سال های تجاری موها و رویههای حقوقی گوناگون، عرفها مطالعه و بررسی تطبیقی در نظامکرد که نتیجۀ سال

توان در ابتدا به عنوان رویۀ تجاری تلقی کرد، زمانی که این مقررات توسط داوران و اصالح و تمدید گردید. هر چند این مقررات را نمی ۲۰۰۴
شود، و از آن استفاده میدر قراردادها گنجانده  گیرد و به صورت گسترده توسط تجارقضات برای حل و فصل اختالفات مورد ارجاع قرار می

 توان به عنوان رویۀ تجارِی مکتوب تلقی گردد.می
ی حقوقی

ّ
 گفتار سوم: اصول کل

شود که جنبۀ عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته اطالق می اصول کّلی حقوقی، به آن دسته از قواعد و اصولی 
باشد، اصول کّلی حقوقی به قدری ه یک شاخۀ خاص از تجارت و یا به یک منطقۀ خاص محدود میاست. بر خالف رویۀ تجاری که اصوًال ب

اند. های گوناگون تجارت و در کشورهای گوناگون که دارای طرز فکرهای متفاوت هستند موردپذیرش قرار گرفتهعام و کّلی هستند که در شاخه
 تری دارد ولی اصول کّلی حقوقیتر و کّلیتجارت خاص است، عرف تجاری جنبۀ عام در حالی که رویۀ تجاری، محدود به یک حرفه و کسب و

 اشد.باساسًا به یک تجارت یا حرفۀ مشخص و یا به یک منطقۀ خاص وابسته نبوده و از این جهت از سطح عرف تجاری نیز باالتر می
های حقوقی متفاوت قرار دارد. از دیگر قی است که مورد قبول نظاممثًال اصل لزوم قراردادها و وفاداری به مفاد آن یکی از اصول کّلی حقو

توان به قوۀ قاهره (فورس ماژور) به عنوان رافع مسئولیت، رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها و تغییر بنیادین اوضاع می اصوِل کّلی حقوقی
 باشد.المللی منعکس میمعادالت بینها و و احوال اشاره کرد. امروزه عمدۀ اصوِل کّلی حقوقی در کنوانسیون

 
 گفتار چهارم: حقوق عرفی بازرگانی

ستم قضایی و وسطایی که سیگردد. در قرونها قبل باز میحقوق عرفی بازرگانی یا آنچه در حقوق انگلستان به بازرگانان شهرت یافته به قرن
عه و گردند. توساری خود را از طریق مجامع صنفی حل و فصل میتج ی تجاری وجود نداشت، تجار، دعاویهاقوانین مناسبی برای فعالیت

های صنفی متعددی در قرون وسطی شد که ضمن های بازرگانی و دریایی و افزایش بازارهای مکاره، منجر به ایجاد انجمنگسترش فعالیت
له رد. در این مجامع صنفی، اختالفات حاصکهای تجاری و اقتصادی مربوط، دعاوی بین اعضای صنف را نیز حل و فصل میکنترل فعالیت

 گردید.های تجارِی معمول حل و فصل میها و رویهتوسط خود تجار و از طریق مراجعه به عرف
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طالق بازرگانان ا های تجاری و عملکردِ توان در دو معنا به کار برد. در معنای اول، حقوق عرفی بازرگانی به رویهحقوق عرفی بازرگانی را می
اند های تجاری که هنوز به صورت قانون تدوین نشدهها و رویهود. در این دیدگاه، حقوق عرفی بازرگانی خود را به اصول کّلی حقوقی و عرفشمی

ای ههای غیررسمی، شرایط و قراردادهای استاندارد و آراء دیواننماید. بر اساس این دیدگاه، منابِع حقوِق عرفِی بازرگانی شامل عرفمنحصر می
گیرد که در عمل مورد استفاده و یا مورد استناد قرار گرفته و عمًال وارد باشد؛ بنابراین چیزی در قلمروی حقوق عرفی بازرگانی قرار میداوری می

ستفاده اتوان جزء حقوق عرفی بازرگانی قلمداد کرد که به صورت گسترده الملل شده است. به این جهت مقّرراتی را میحیطۀ حقوق تجارت بین
المللی حذف الملل تأثیر گسترده داشته باشد. طبیعتًا بر اساس این دیدگاه برخی از مقررات و منابع حقوق عرفی بینشده و در دنیای تجارت بین

 خواهد شد.
بازرگانی  د، حقوقطور که قبًال بررسی شهمانتلقی شده است. » حقوق بازرگانی فراملی«مترادف با » حقوق عرفی بازرگانی«در معنای دوم، 

شود. در المللی شناسایی شده و به کار گرفته میبین شود که در سطح فراملی به قواعد، اصول و مقررات مشابه و یا متحدالشکّلی اطالق می
ه شده و مفاد آن اختهای گوناگون توسط جامعۀ بازرگانان معتبر شنحالی که اعتبار این مقررات از نظاِم مّلِی خاّصی نشأت نگرفته ولی در نظام

المللی پدید بین هایالمللی، قوانین متحدالشکّلی که از طریق کنوانسیونهای تجاری بینها و عرفگیرد. در این معنا، رویهمورد رعایت قرار می
المللی و امثال آن بینسازی حقوق خصوصی رم، اتاق بازرگانی هایی مانند آنسیترال، مؤسسه یکسانآمده، اصول و مقرراتی که توسط سازمان

ها و شروط المللی، قراردادهای بینشده توسط سازمانهای تهیهنامههای حقوقی گوناگون، مرامتنظیم شده، اصول حقوقی مشترک بین نظام
دهد. به طور کیل میالمللی و آرای داوری از جمله منابع حقوق عرفی بازرگانی را تشای و یا بینهای حرفهشده توسط سازماناستاندارد تهیه

شود که توسط تجار، داورها و وکال و مشاورین فعال در ها، اصول و قواعدی اطالق میخالصه، حقوق عرفی بازرگانی به قوانین، مقررات، رویه
 شود.الملل مکررًا مورد استناد قرار گرفته و مورد عمل واقع میحقوق تجارت بین

، در آراء متعدد شودالمللی دارد و داوری یکی از منابع آن محسوب میاط تنگاتنگی با داوری تجاری بیناز آنجا که حقوق عرفی بازرگانی، ارتب
 یداوری، انتخاب حقوق عرفی بازرگانی و یا اصول حقوقی مشترک به عنوان قانون حاکم مورد تأیید داوران قرار گرفته است. در این رویه، وقت

قواعِد حِلّ  گذارند و نیازی به مراجعه بهگزینند، داورها به انتخاب طرفین احترام میوان قانون حاکم برمیطرفین، حقوق عرفی بازرگانی را به عن
 بینند.تعارض برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد نمی

 گفتار پنجم: قوانین داخلی
باشد. یای بازرگانی و اقتصادی موردنظر مربوط مهالملل، قوانین داخلی کشورهایی است که با فعالیتیکی دیگر از منابع حقوق تجارت بین

الملل الملل نیست زیرا قوانین داخلی کشورها بخشی از منابع حقوق بینالملل زیرشاخۀ حقوق بیندهد که حقوق تجارت بینهمین امر نشان می
 دهد.را تشکیل نمی

 الف) حقوق عمومی
و مقرراتی  اجتماعِی خاص، قوانین -ها و اهداف اقتصادیدر کشور خود و تحقق سیاستهای اقتصادی و بازرگانی هر دولتی برای تنظیم فعالیت

ه ترین این قوانین و مقّررات، مربوط بشود. مهمها ممنوع، برخی تشویق و برخی دیگر محدود میکند. در این جهت برخی از فعالیتوضع می
های خارجی، مقّررات راجع به خرید و فروش و انتقال ی توسط افراد و شرکتهای اقتصادگذاری خارجی و فعالیتواردات و صادرات، سرمایه

 باشد که به اختصار توضیح داده خواهد شد.ها و حقوق کار میارز و بانکداری، برقراری عوارض و مالیات
 مقّررات صادرات و واردات -1

به تصویب قانونگذار  ١٩/٤/١٣١١تجارت خارجی است که در تاریخ  الملل در ایران، قانون انحصاریکی از قوانین بسیار مهم در امر تجارت بین
 رسید.

عات بَ وجود قانون انحصار تجارت خارجی در ایران، نتایج و َتَبعات زیادی در تجارت خارجی ایران و واردات و صادرات داشته است. یکی از این تَ 
ورت کّلی، شود. به صباشد که این مجوز به دو صورت کّلی و موردی مطرح میالزام کّلیه واردکنندگان و صادرکنندگان به اخذ مجوز از دولت می
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قانون مقّررات صادرات و واردات ایران مبادرت به امر  ٣متقاضی صادرات و واردات باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید. طبق ماده 
ی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگان

 رسد.وزارت بازرگانی می
نامه اجرایی قانون مقّررات آیین ٥باشد. طبق ماده عالوه بر مجوز کّلی، ورود هر کاال به کشور اصوًال مستلزم ثبت سفارش نزد وزارت بازرگانی می

قانون مقّررات صادرات و واردات ... ورود کّلیه کاالهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش  ٨و  ١مواِدّ  صادرات و واردات با توّجه به مفادِّ 
 هد بود.ادولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقّرر خو 

قانون امور گمرکی  ٢باشد. مطابق با بند ب ماده جود قانون انحصار تجارت خارجی وضع و دریافت سود بازرگانی توسط دولت میتأثیر دّوم، و
ردد. از گنامه هیأت وزیران برقرار می، سود بازرگانی وجهی است که بر اساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب١٣٧٦مصوب 

های کّلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی مرتفع شد، در قانون گمرکی رای سیاستآنجا که به موجب قانون اج
اشاره شده است که سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تعیین  ١تعریف مزبور از سود بازرگانی حذف و فقط در بند د مادۀ  ٢٢/٨/١٣٩٠مصوب 

قانون امور گمرکی  ١ران اصوًال شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. مطابق با بند د ماده گردد. شایان ذکر است که حقوق ورودی در ایمی
افزوده، حقوق گمرکی معادل چهار در صد ارزش گمرکی کاال تعیین شده است. به مجموع این قانون مالیات بر ارزش ٤١و همچنین ماده 

 گردد.شود، حقوق ورودی اطالق میت وزیران تعیین میدریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأ
 گذار خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه -2

گذاران اند از: برخورداری برابر سرمایهشود عبارتگذاری خارجی از آن منتفع میها طبق این قانون، سرمایهترین تسهیالت و حمایتعمده
 لبسگذار خارجی در مقابل گذاران داخلی مقّرر شده است، حمایت از سرمایهبرای سرمایه ها و تسهیالتی کهخارجی از کّلیه حقوق، حمایت

خلی و گذاران دامالکّیت و مّلی شدن و پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت و مّلی شدن، امکان انتقال سرمایه خارجی به سایر سرمایه
رج، امکان خرید ارز معتبر از طریق شبکه بانکی جهت بازگشت اصل سرمایه، تضمین بازگشت اصل سرمایه و منافع و سود آن به خا خارجی، 

های سود سرمایه و منافع حاصله، امکان ثبت شرکت تجاری در ایران با صد در صد سرمایۀ خارجی و تضمین صادرات کاالهای تولیدی طرح
 گذاری با کشورهای گوناگون را منعقد کرده است.ت دوجانبۀ سرمایهنامه اجرایی آن، ایران معاهداعالوه بر قانون مذکور و آیین گذاری.سرمایه

 مقّررات راجع به تشکیل شرکت، شعبه و نمایندگی توسط اتباع خارجی -3
گذاری خارجی که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مجاز به تأسیس شرکت با بیش از عالوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه

های ای به طور محدود به شرکتمجلس شورای اسالمی طی ماده واحده ٢١/٨/١٣٧٦جی در ایران شدند، در تاریخ در صد سهام خار  ٤٩
های خارجی که در دارد: شرکتخارجی اجازه داد که در ایران نسبت به تأسیس شعبه و نمایندگی اقدام کنند. ماده واحده مزبور مقّرر می

هایی که توسط توانند در زمینهمی -مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع  –شوند ناخته میکشورهای محِلّ ثبِت خود شرکت قانونی ش
 شود در چهارچوب قوانین و مقّررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگِی خود اقدام کنند.دولت جمهوری اسالمی ایران تعیین می

 مقّررات راجع به خرید و فروش و انتقال ارز و معامالت بانکی -4
خرید و فروش و انتقال ارز در ایران تحت مقّررات متعددی است که این مقّررات تأثیر بسیار مستقیمی روی معامالت خارجی و تجارت خارجی 

 ایران دارد.
 

 هامقّررات راجع به برقراری عوارض و مالیات -5
ماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی قانون اصالح موادی از قانون برنامۀ سوم توسعه اقتصادی و اجت ١٣٨٢از ابتدای سال 

برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال که به قانون تجمیع عوارض معروف است، نحوه وضع عوارض و میزان آن را نسبت 
فت و میزان آن نظم و انضباط گر  به تولید و عرضۀ کاالها و خدمات داخلی و همچنین نسبت به واردات مشخص نمود؛ بنابراین وضع عوارض
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افزوده جایگزین قانون ، قانون مالیات بر ارزش١٣٨٧داشت لغو گردید. از اّوِل مهر و کّلیه قوانین و قوانین متعدد که عوارض گوناگونی را مقّرر می
 اصالح موادی از قانون برنامۀ سّوم شد.

صورت مشترک برای کّلیه اتباع داخلی و خارجی در ایران برقرار است. درآمد اکنون به هم ١٣٨٠های مستقیم اصالحی سال قانون مالیات
 ٥شود. با وجود این، طبق تبصرۀ های مستقیم مشخص میقانون مالیات ١٠٧مشمول مالیات خارجیان و میزان مالیات آن مطابق مفاد ماده 

و به بعد  ١٣٨٢ن قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ای ١٠٧های موضوع بند الف مادۀ همین ماده، درآمد مشمول مالیات فعالیت
های ایرانی، بر اساس رسیدگی به دفاتر و تشخیص سود گردد که همانند شرکتاین قانون تشخیص می ١٠٦گردد طبق مقّررات مادۀ منعقد می

 و زیان خواهد بود.
 قانون کار -6

دارد: قانون کار مقّرر می ٨الملل در ایران دارد قانون کار است. مادۀ های تجاری بینفعالیت ۀزمینیکی دیگر از قوانین بنیادی که تأثیر زیادی در 
منظور  نشروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقّرر در این قانو

 ننماید.
قانون  ١٢٠، استخدام کارگران خارجی را منوط به اخذ پروانۀ کار از وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. طبق مادۀ از جهت دیگر قانون کار

توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اوًال دارای روادید ورود با حِقّ کاِر مشخص بوده و ثانیًا مطابق قوانین و کار، اتباع بیگانه نمی
دارد که: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را فاقد پروانه کار هستند همین قانون مقّرر می ١٨١ی مربوطه، پروانۀ کار دریافت دارند. مادۀ هانامهآیین

ت بپذیرند ه اسدو یا مّدت اعتبار پروانۀ کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانۀ کار آنها قید ش
شود مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند، با توّجه به شرایط و یا در مواردی که رابطۀ استخدامی تبعۀ بیگانه با کارفرما قطع می

 روز محکوم خواهند شد. ١٨٠روز تا  ٩١و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات از 
 د تجاری و مناطق ویژۀ اقتصادیقوانین راجع به فعالیت در مناطق آزا -7

گذاری و انجام ی برای سرمایههای بعدی آن، امتیازات خاّص و اصالحیه ٧/٦/١٣٧٢صنعتی مصوب  -قانون چگونگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری
فعالیت  ین اصلی در موردهایی که در سرزمبسیاری از محدودیت دارد.های اقتصادی در این مناطق برای اتباع ایرانی و خارجی مقّرر میفعالیت

 اتباع بیگانه در ایران وجود دارد در این مناطق یا کًال برداشته شده یا بسیار تعدیل گردیده است. مقّررات ویژه جهت تشویق و حمایت از
 ، معافیت واردات ومقّررات کار و امور اجتماعی ویژه های خارجی، ها و بیمهگذاری خارجی در این مناطق، امکان تأسیس شعب بانکسرمایه

 صنعتی اعطا شده است. -صادرات از تشریفات و حقوق گمرکی از جمله امتیازاتی است که به مناطق آزاد تجاری
گذاری فعالیت در این اقتصادی در ایران تأسیس شده است که سرمایه ۀویژ ۀمنطق ۱۷صنعتی، حدود  -عالوه بر شش منطقه آزاد تجاری

ند. قانون صنعتی برخوردار هست -های بیشتری نسبت به سرزمین اصلی ولی کمتر از مناطق آزاد تجارییاز و حمایتامت مناطق نیز از آزادی، 
به تصویب نهایی مجمع  ٥/٩/١٣٨٤ تبصره در تاریخ  ۱۲ماده و  ۲۵تشکیل و ادارۀ مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر 

به تأیید ریاست جمهوری رسید  ۱۳۸۶رایی قانون مزبور پس از تأخیر نسبتًا زیاد در تاریخ دوم خرداد نامۀ اجتشخیص مصلحت نظام رسید. آیین
منطقۀ ویژۀ  ۲۳صنعتی و  -و به این وسیله قانون مزبور در مناطق ویژۀ اقتصادی عملیاتی گردید. به موجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری

اقتصادِی جدید دایر نماید. همچنین به موجب قانون ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی سهند، مراغه،  منطقۀ ویژۀ ۲۳اقتصادی دولت اجازه یافت 
الغ بر اندازی این مناطق ویژه تعداد مناطق ویژه بآستارا و سهالن سه منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز به این لیست اضافه شده است که با راه

 خواهد شد. ۴۳
 قانون برگزاری مناقصات -8
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دهد. در جهت مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای های اقتصادی کشور را تشکیل میای از فعالیتی دولتی بخش عمدهخریدها
کنندگان کاالها و خدمات، ایجاد رقابت الزم برای دسترسی به کاالها و خدمات با کیفیت و با قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به کّلیۀ عرضه

 نهایتًا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ۱۳۸۳ی دولتی، قانون برگزاری مناقصات در اواخر سال فرایند خریدها
المللی، در مناقصات بین اند:خارجی ارجحّیت پیدا کرده راِن گَ راِن داخلی نسبت به مناقصهگَ قانون مزبور، مناقصه ۲۰بر اساس بند د مادۀ 

مناقصاتی  گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد.گران خارجی، ترجیح دارند. نحوۀ ترجیح مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهمناقصه
 که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

دور خدمات در منظور صها و ایجاد تسهیالت بهژهقانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پرو
ۀ های پیمانکاری و مشاور ها و پروژهبه تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. مطابق با این قانون، واگذاری طرح ١٢/١١/١٣٧٥تاریخ 

اقتصاد  ین صورت با تصویب شورایصالح وجود نداشته باشد که در اهای ایرانی ذیدولتی به اشخاص خارجی ممنوع است، مگر اینکه شرکت
درصد ارزش پروژه باید از  ۵۱درصد ایرانی واگذار شود. در هر حال  ۵۱خارجی با سهم حداقل  -های مزبور به یک مشارکت ایرانیباید پروژه

 منابع ایرانی (کاال و خدمات) تأمین گردد.
 ب) حقوق خصوصی

شود، یالمللی باشد در ایران خیلی کم یافت مهای تجاری و اقتصادی بینبه فعالیت در زمینۀ حقوق خصوصی قوانین خاّصی که ِصرفًا ناظر
 باشد.های تجاری داخلی و خارجی میقوانین موجود عینًا ناظر به فعالیت

ال و با إعمال ر اشاره کرد که بر اساس قانون نمونۀ داوری آنسیت »المللی ایرانقانون داوری تجاری بین«توان به به عنوان یک استثناء می
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. چنانچه طرفین اختالف، توافق نمایند که اختالفات خود را از طریق داوری  ۱۳۷۶اصالحاتی در سال 

 ی ایرانالمللنقانون داوری تجاری بیشود در این صورت المللی تلقی میحل و فصل نمایند، مشروط به اینکه این داوری طبق قانون مزبور بین
المللی تلقی نشود و یک داوری داخلی باشد، در این صورت داوری مزبور تابع مقّررات باشد. ولی چنانچه داوری مزبور بینناظر به این داوری می

 باشد.) می۴۵۴ -۵۰۱(مواِدّ  ٢١/١/١٣٧٩های عمومی و انقالب مصوب آیین دادرسی دادگاه مذکور در قانون
  

 المللی مقّررات ناظر به حقوق تجارت بینساز فصل چهارم: یکسان
در قرن بیستم و بخصوص بعد از جنگ جهانی اول، موضوع وحدت بخشیدن به مقّررات حقوقی و ایجاد مقّررات مّتحدالشکل، تجدید حیات 

از  مّتحدالشکل بیش های قرن بیستم در جهت تحّقق حقوق مشترک جهانی و ایجاد مقّرراتها و کوششای یافت. مطالعات، پژوهشدوباره
اینکه مبتنی بر مباحث نظری و فلسفی باشد، پاسخی به نیازهای تجاری و اقتصادی کشورها بوده که توانسته موفقیت نسبتًا چشمگیری به 

 دست آورد.
 سازی مقّررات حقوقیگفتار اّول: دالیل نیاز به یکسان

 شود:ی میبند بندی کّلی موضوعات حقوقی به سه گروه تقسیمدر یک دسته
زی افتد و تبعات و آثار فرامر دسته اّول، موضوعات صرفًا داخلی هستند که ایجاد، استمرار و پایان آنها در داخل مرزهای یک کشور اتفاق می

رات خاص قرّ تواند مسازی مقّررات نسبت به این دسته از موضوعات ضروری نیست و هر یک از کشورها میگرایانه، یکسانندارد. از دیدگاه عمل
 عمال نماید.إخود را مقّرر و 

شود. هر چه حجم مبادالت تجاری کشوری زیادتر باشد دسته دّوم، موضوعاتی است که آثار و َتَبعات آن به دالیلی به خارج از مرزها کشیده می
 د.تر خواهد بوجارت خود محسوسسازی مقّررات مّلی با مقّررات کشورهای طرف تو در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود، نیاز به یکسان

ان سدسته سّوم، موضوعاتی هستند که وجود مقّررات مّلی به تنهایی برای نظم و انضباط آنها کافی نیست و حتمًا باید از طریق وضع مقّررات یک
 ردنظر رسید.المللی قرار داد و به اهداف قانونی موو هماهنگ با سایر کشورها چنین موضوعاتی را تحت نظم و انضباط بین
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 سازی قوانین و مقّررات در بخشی از موضوعات غیرضروری و در بخشی دیگر ضروری است.گرایانه یکسانبنابراین از دیدگاه عمل
 گفتار دوم: طرق ایجاد مقّررات متحدالشکل و همسان

 سازی مقّررات حقوقی در سطح ملیالف) یکسان
ر این اند بهترین متخصصان و حقوقدانان دهای گوناگون مبادرت کردهین نمونه در زمینهمؤسسات معتبری در سطح دنیا تهیه و تدوین قوان

ون های گوناگهای علمی موجود در بخشجهانی، یافته ۀقانونگذاری و نیازهای جامع صحیح اند، تا ضمن رعایت اصولمؤسسات گرد آمده
این قوانین نمونه از  به قانونگذاران مّلی ارائه دهند.» قوانین نمونه«ت های تطبیقی به دست آمده است به صور حقوقی را مطالعات و پژوهش

اوًال این قوانین متعّلق به کشور خاّصی نیست که اقتباس آنها به غرور مّلی کشورها  چند نظر مورد استقبال قانونگذاران مّلی قرار گرفته است:
اریخی، اعتقادات و ایدئولوژی کشور خاّصی گره نخورده تا پذیرش آن در سایر کشورها خدشه وارد کند. ثانیًا مفاد این قوانین با فرهنگ، سابقۀ ت

رمینولوژی و کارگیری تهای جّدی مواجه شود. ثالثًا متن این قوانین بسیار دقیق و شیوا تنظیم و سعی شده است تا حد امکان از بهبا چالش
این قوانین نمونه از طرف قانونگذاران ملی عمًال منجر به وحدت حقوقی و اصطالحات مرتبط با نظام حقوقی خاص، اجتناب شود. پذیرش 

ن داوری با قوانی »المللی ایرانقانون داوری تجاری بین«خاص خواهد شد. مثًال از طریق همین فرآیند،  ۀهماهنگی مقّررات حقوقی در آن زمین
وجود  انکارناپذیری در بین این کشورها رهنگی و ایدئولوژیکِی فسیاسی، های با وجود اینکه تفاوت کشور دیگر هماهنگ شده است،  ۷۵بیش از 

 دارد.
 المللیسازی مقّررات حقوقی در سطح بینب) یکسان

ی بخشی از المللهای بینکوشند از طریق تهیه و تدوین معاهدات و کنوانسیونفراوانی وجود دارند که می المللِی بین ها و مؤسساِت سازمان
مکن است ها ممعاهدات و کنوانسیون ،کّلی بندِی در یک تقسیم ،ی کشورهای عضو را هماهنگ و یکسان کنند. در این خصوصمقّررات حقوق

 به دو گروه تقسیم شوند:
ع مقّررات کنند که اعضا باید در وضتعهدات مشخصی به کشورهای عضو تحمیل می ،المللیهای بینبرخی از معاهدات و کنوانسیون -١

وص تعهدات را در خص ،شود رعایت کنند. برخی از اسناد سازمان تجارت جهانیتعهدات را که عمومًا یک حداقل تلقی می خود آن مّلِی 
توانند با وضع مقّررات مخالف، کند که کشورهای عضو نمیهای عضو تحمیل میهای اقتصادی و تجاری بر دولتسیاست
 مغایر اتخاذ کنند. های تجاری و اقتصادِی سیاست

مطابق با مفاِدّ این معاهدات و  مّلیها موجب خواهد شد که بخشی از مقّررات یرش برخی دیگر از معاهدات و کنوانسیونپذ -٢
کشور  ۷۸المللی کاال تاکنون از سوی ها یکسان شود. مثًال کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای فروش بینکنوانسیون

کشور  ۷۸المللی فروش کاال در است که برخی از مقّررات بیع ناظر به قراردادهای بینپذیرفته شده است که این به این معنا 
 مّتحدالشکل و یکسان شده است.

 ج) پذیرش داوطلبانۀ مقّررات
بلکه  گیرد،میها انجام نسازی مقّررات در پذیرش داوطلبانۀ مقّررات از طریق امضای کنوانسیون یا تصویب قانون نمونه به وسیله دولتهمسان

 های خود را مطابق با آن مقّررات انجام دهند، ایندهند فعالیتاشخاص و مؤسسات، پذیرش چنین مقّرراتی را به نفع خود دانسته و ترجیح می
 دهد.شود و نوعی حقوق عرفی بازرگانی را تشکیل میسازی مقّررات میامر در عمل منجر به وحدت حقوقی و یکسان

 سازی حقوقهای آنها در زمینه یکسانالمللی و فعالیتبینهای گفتار سوم: سازمان
 های جهانیالف) سازمان

 الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)کمیسیون حقوق تجارت بین -١
توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود  ۱۹۶۶دسامبر  ۱۷در  الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) کمیسیون حقوق تجارت بین

الملل از طریق سازی و نوسازی تجارت بینترین مأموریت آنسیترال یکسانمهم الملل تأسیس شد.بین تجارِت  ساختارهای حقوقِی  و توسعه
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ت تجاری، حل و فصل اختالفا ات،باشد. این موضوعالملل میبین تجارِت  حقوِق  ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگوِن 
 باشند.المللی و تأمین کاال و خدمات میالمللی، حمل و نقل، ورشکستگی، تجارت الکترونیکی، تضمین معامالت بینهای بینپرداخت

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مأموریت یافت تا نسبت به موارد زیر اقدام نماید:  ٢٢٠٥آنسیترال، بر اساس قطعنامۀ شمارۀ 
 های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقّررات مّتحدالشکل.وانسیونتشویق کشورها به پیوستن هر چه بیشتر به کن .١
المللی جدید، قوانین نمونه، مقّررات مّتحدالشکل و تشویق به پذیرش آنها و تدوین اصطالحات تجاری، های بینونکنوانسیتهیه  .٢

 های تجاری و تشویق به پذیرش آنها.ها و رویهمقّررات، عرف
 المللی و مقّررات متحدالشکل.ه اعمال و تفسیر واحد از کمیسیون بینها جهت نیل بارتقای شیوه .٣
ی هاکشورها و از جمله رویه مّلیآوری و در اختیار گذاشتن اطالعات مربوطه و توسعه مقّررات حقوقی در سطح قانونگذاری جمع .٤

 .مّلیقضایی 
 ».حدکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل مت«ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با  .٥

الملل را از طریق تهیۀ کند که قوانین و مقّررات کشورها در مورد موضوعات حقوق تجارت بینآنسیترال تالش می ،در روش تقنینی
 سازی نماید.نوسازی و یکسان» شرط قانونی نمونه«و » راهنماهای قانونگذاری«، »قانون نمونه«، »کنوانسیون«

 شده توسط آنسیترال عبارتند از:های تنظیمترین کنوانسیونبرخی از مهم
نهایی  ۱۹۸۰این کنوانسیون در سال  ). ۱۹۸۰المللی کاال (وین، کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای فروش بین •

 هاالجرا گردید. کنوانسیون فوق مباحث مربوط بنسبت به اعضای خود الزم ۱۹۸۸شد و به تصویب آنسیترال رسید و از ابتدای سال 
المللی کاال، حقوق و تعهدات بایع و مشتری و ضمانت اجرای عدم انجام تعّهدات را به نحوی مطلوب تدوین کرده انعقاد بیع بین

کشور جهان، از جمله ایاالت متحده آمریکا، کشورهای عضو اّتحادّیۀ اروپا، چین، ژاپن،  ۷۸است. پذیرش این کنوانسیون از سوی 
داللت دارد بر اینکه تا چه اندازه آنسیترال در تنظیم   - المللی را در اختیار دارنددرصد تجارت بین ۹۰یش از که ب - کانادا و استرالیا

 این کنوانسیون موفق بوده است.
) این کنوانسیون به تقاضای کشورهای ۱۹۷۸کنوانسیون سازمان ملل متحد در حوزۀ حمل کاال از طریق دریا (مقّررات هامبورگ،  •

االجرا شده است. کنوانسیون مذکور رژیم حقوقی واحدی را در رابطه با حقوق و تکالیف الزم ۱۹۲۲ه تنظیم و در سال در حال توسع
 کند.صاحبان کشتی، صاحبان کاال، متصدیان حمل و نقل دریایی و کسانی که کاال به آنها واگذار شده ایجاد می

 لمللی.اکنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص برات و سفتۀ بین •
 های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی.نامهکنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت •
 ).۱۹۵۸کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک،  •

متناسب با نیازهای  ح وکند تا قوانین خود را اصالها، آنسیترال از طریق تهیۀ قوانین نمونه به کشورهای گوناگون کمک میعالوه بر کنوانسیون
 اند از:ترین این قوانین نمونه عبارتالملل نوسازی نمایند. برخی از مهمتجارت بین

ائه شده و نسخۀ جدید و از سوی آنسیترال نهایی و به جامعۀ جهانی ار  ۱۹۸۵قانون نمونه داوری آنسیترال، این قانون در سال  .١
وۀ داوری از آن کمک به کشورها در جهت تصویب قانون مدرن در خصوص شی منتشر گردید. هدف ۱۹۹۶شده آن در سال اصالح

شود که آن االجرا میق وحدت حقوقی در این رابطه است. قانون نمونه، در صورتی نسبت به کشوری الزمالمللی و تحقّ تجاری بین
ه تصویب این قانون نمونه را عینًا و بدون تغییر بکشور از طریق فرایند قانونگذاری خود آن را به تصویب رساند. برخی از کشورها، متن 

این قانون با اصالحاتی به عنوان  ۱۳۷۶اند. در سال مراجع قانونگذاری خود رسانده و برخی دیگر با اصالحات آن را تصویب کرده
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ن را به صورت قانون کشور این قانو ۵۷به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. بیش از » المللی ایرانقانون داوری تجاری بین«
 اند.خود به تصویب رسانده مّلی

به کشورها ارائه شد. هدف از آن  و به وسیله آنسیترال نهایی ۱۹۹۶این قانون در سال  :قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال .٢
الکترونیکی  هایکی و تبادل دادهها مثل استفاده از پست الکترونیاطالعات و داده ۀتسهیل استفاده از وسایل مدرن ارتباطات و ذخیر 

است. این قانون موضوعاتی مانند امضای الکترونیکی، ارزش قضایی مکاتبات الکترونیکی و تشخیص اصالت مکاتبات الکترونیکی 
های هتدهد. این قانون نمونه، الگوی بسیار مناسبی برای کشورهاست تا بتوانند مقّررات مشابه مّتحدالشکل مطابق با یافرا پوشش می

 به تصویب رساند. مّلیعلمی جدید در سطح 
این قانون نمونه درصدد است تا مقّررات راجع به آن دسته از بدهکاران  :قانون نمونه آنسیترال در خصوص ورشکستگی فرامرزی .٣

ین رابری را ببه صورت مّتحدالشکل و هماهنگ درآورد و شرایط ب مّلیورشکسته که در کشورهای گوناگون اموال دارند، در سطح 
کند بینی شده است که افراد خارجی بتوانند به دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی میکّلیه طلبکاران برقرار سازد در این قانون پیش

 .دسترسی داشته باشند و شرایط را جهت شناسایی احکام راجع به ورشکستگی مقّرر دارند
جع به انتقاالت و مقّررات را این قانون نمونه درصدد تنظیم :للی اعتبارات اسنادیالمقانون نمونه آنسیترال در خصوص انتقاالت بین .٤

سی) است. بر اساس این قانون نمونه، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا دستورالعملی در تاریخ  لانویسی اعتبارات اسنادی (ظهر 
ادر کرد و کشورهای عضو اتحادیه را به درج آن در قوانین خود المللی اعتبارات اسنادی صدر خصوص انتقاالت بین ۱۹۹۷ژانویه  ۲۷

 موظف نمود.
این قانون نمونه شبیه به قانون برگزاری مناقصات، موجب  :قانون نمونه آنسیترال در خصوص تهیۀ تجهیزات، ساخت و خدمات .٥

 شود.نظم در خریدهای دولتی می
قانون نمونه آنسیترال در خصوص امضای «و » المللصول در تجارت بینقانون نمونه آنسیترال در خصوص واگذاری اسناد قابل و«

 المللی است.های دیگر آنسیترال در جهت ایجاد وحدت حقوقی در زمینه مسائل تجاری بین، از جمله فعالیت»الکترونیکی
 ر برخی از موارد آنسیترال به جای تهیههای زیادی است، دها و قوانین نمونه توسط کشورها دارای محدودیتاز آنجا که پذیرش کنوانسیون

در روش تهیۀ راهنماهای قانونگذاری، تهیۀ قانون نمونه و یا  راهنماهای قانونگذاری نموده است.کنوانسیون و قوانین نمونه، مبادرت به تهیه 
کند. ر میهنماهایی تهیه و منتشکنوانسیون، آنسیترال جهت راهنمایی قانونگذاران برای تهیه یک قانون مناسب در خصوص یک موضوع، را

صوص به هایی در این خهای گوناگون بیان و توصیهحلاین راهنماها عالوه بر بیان موضوعات اصلی که باید در چنین قانونی مطرح شود، راه
 کند.کشورها ارائه می

ت ی که قانون نمونه موضوع مورد بحث را به صور آخرین شیوه آنسیترال در ابزارهای قانونگذاری تهیه و تصویب قانونی نمونه است. در حال
ند، به کها را به خود کشورها واگذار میدهد و سایر بخشدهد، مقّررات قانونی نمونه فقط بخشی از آن موضوع را پوشش میجامع پوشش می

 های زیربنایی توسط بخش خصوصیوژهمبادرت به تهیۀ مقّررات قانونی نمونه در خصوص تأمین مالی پر  ۲۰۰۳عنوان مثال آنسیترال در سال 
 دهد.نمود. این مقّررات فقط بخشی از قانون مورد نیاز این موضوع را پوشش می

داد.  آن را مورد تجدیدنظر و اصالح قرار ۲۰۱۰مجموعه مقّرراتی را در خصوص داوری تهیه و منتشر نمود و در سال  ۱۹۷۶آنسیترال در سال 
المللی از طریق داوری است. این نسجم از مقّررات شکّلی در خصوص حل و فصل اختالفات تجاری بیناین مقّررات شامل یک مجموعۀ م

یند که االجرا خواهد شد که طرفیِن قرارداد موافقت نمامقّررات به صورت کنوانسیون و یا قانون نمونه ارائه نشده و در صورتی نسبت به افراد الزم
ایند که توانند توافق نمداوری آنسیترال حل و فصل نمایند؛ بنابراین افراد اعم از حقیقی و حقوقی، میاختالفات خود را مطابق با مقّررات 

مبادرت به تهیه و  ۱۹۸۰اختالفات حاصله یا آتی آنان مطابق با مقّررات داوری آنسیترال حل و فصل گردد. بر همین منوال، آنسیترال در سال 
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که در صورت توافق طرفین بر آن مقّررات، اختالفات ناشی از قرارداد ابتدا از طریق سازش بر اساس آن انتشار مقّررات مربوط به سازش نمود 
 شود.مقّررات حل و فصل می

توسط آن به  الملل توسط آنسیترال است کهسازی قوانین تجارت بیناستفاده از ابزارهای تبیینی آخرین روش اتخاذی برای نوسازی و یکسان
 منصفانه و مناسب را تنظیم کنند. کند تا بتواند یک قراردادِ کمک میطرفین قرارداد 

متقابل تهیه کرد که در آن کّلیۀ نکاِت مهِمّ یک قرارداِد تجارِت  تجارِت  المللِی قراردادهای بین یک راهنما جهت انعقادِ  ١٩٩٢آنسیترال در سال 
 د شده است.متقابل توضیح داده شده و حتی شرط قراردادی مربوط نیز پیشنها

 سازی حقوق خصوصی رمالمللی یکسانمؤسسۀ بین -٢
از طریق معاهده چندجانبه، جایگزین  ۱۹۴۰سازی حقوق خصوصی سازمان بین دولتی مستقلی است که در سال المللی یکسانمؤسسه بین

ه بود. کشورهایی که تمایل به عضویت در های جامعه ملل در رم تأسیس شدبه عنوان یکی از ارگان ۱۹۲۶المللی رم شد که در سال کمیتۀ بین
های سسه بررسی راهؤاند. هدف این مکشور را از جمله ایران عضو این مؤسسه شده ۶۳مؤسسه دارند، باید اساسنامۀ آن را قبول کنند. تاکنون 

ی حدالشکل حقوق خصوصکردن کشورها برای پذیرش تدریجی مقّررات متّ کردن حقوق خصوصی کشورها و آمادهبخشیدن و هماهنگوحدت
 است.

سی ها مطالعه و برر منتشر کرد که نتیجۀ سال المللی مؤسسۀ رماصول قراردادهای تجاری بینای با عنوان مجموعه ۱۹۹۴مؤسسه رم در سال 
راردادهای ق بازبینی و موضوعات جدیدی به آن اضافه شد. اصوِل  ۲۰۰۴های حقوقی گوناگون بود. این مجموعه در سال تطبیقی در نظام

قوق و تکالیف المللی را تنظیم کند و منصفانه بین حبین المللی تالش دارد تا به طور نسبتًا کامل مقّررات ناظر بر قراردادهای تجارِی تجاری بین
المللی مبادرت نطرفین تعادل برقرار سازد. این مجموعه به صورت کنوانسیون و قانون نمونه نیست، ولی افرادی که به انعقاد قراردادهای بی

مند شوند. این مجموعه همچنین در اصالِح توانند داوطلبانه قرارداد خود را تابع این مجموعه قرار دهند و از امتیازات آن بهرهکنند، میمی
 ، مقّررات قراردادی خود راگیرد تا آنان بر اساس اصول مطرح در این مجموعهقرار می مّلیقانونگذاراِن  ۀمقّرراِت راجع به قراردادها مورد استفاد

 سازی و مدرن کنند. توضیح این نکته الزم است که مقّررات همراه با توضیحات مهم از سوی مؤسسه رم در یک جلد چاپ شده است.بهینه
 الملل خصوصیکنفرانس الهه مربوط به حقوق بین -٣

به وسیلۀ دولت هلند برگزار شد. هفتمین نشست آن در  ۱۸۹۳در سال » الملل خصوصیحقوق بین«اولین نشست کنفرانس الهه مربوط به 
د. هدف از ایجاد دولتی تبدیل ششد که در نتیجۀ آن، این کنفرانس به یک سازمان بینمرحلۀ جدیدی برای این کنفرانس تلقی می ۱۹۵۱سال 

 الملل خصوصی است.حقوق بینۀ آن برقراری وحدت حقوقی در زمین
 المللاتاق تجاری بین -٤
در شهر آتالنتیک تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. این  ۱۹۱۹سازمان غیردولتی است که در سال  ،المللیاری بیناتاق تج

وجود دارند  مّلیهای تجاری کشور جهان است. در هر کشور اتاق ۱۳۰اقتصادی در بیش از  -سازمان مرکب از هزاران شرکت با سازمان تجاری
 المللیینشورای اتاق تجارت بکنند و نمایندگان دائمی خود را نزد می های مربوط منعکسالمللی را به دولتق تجاری بیننظرات اتاکه نقطه

تخاذ گذاری را تشویق اتجارت و سرمایه ۀهای تجاری، توسعکردن رویهالمللی هماهنگتجاری بیناتاق  نمایند. از اهداف اساسیمعرفی می
عبارتند  کردن مقّرراتسازی و هماهنگالمللی در خصوص یکسانتجاری بیناتاق های ترین فعالیتدی است. مهمسیاست درهای باز اقتصا

 از:
 المللی استفاده از اصطالحات اقتصادی تجاریکردن معامالت فروش بینالمللی (اینکوترمز)، یکی از طرق سادهاصطالحات تجاری بین

ی برای تتفاسیر متفاوتی دارند که عمًال مشکال مختلفهای حقوقی اصطالحات اقتصادی در نظام است. این CIFو  FOBالمللی مانند بین
با عنوان اصطالحات تجاری  ایالمللی این اصطالحات را تعریف و در مجموعه، اتاق تجاری بین۱۹۲۰در دهۀ  آورند.تجار به وجود می

حمل و نقل و ارتباطات به وجود آمده، این مجموعه به صورت متناوب از سوی اتاق المللی منتشر کرد. متناسب با تغییراتی که در نظام بین
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 ۲۰۱۰ ،۲۰۰۰، ۱۹۹۰، ۱۹۸۰، ۱۹۶۷، ۱۹۵۳های در سال هاآن ترینمهمالمللی مورد تجدیدنظر و اصالح و تکمیل قرار گرفته که تجاری بین
 اند.حرفی تنظیم شدهکّلیه اطالعات به صورت سه ۱۹۸۰از سال  بوده است. این اصطالحات فقط به زبان انگلیسی ارائه شده و ٢٠٢٠و 

های صادرات ها از بایع به مشتری، زمان انتقال مالکیت کاال به مشتری، ترتیب دادن حمل کاال و بیمه، پرداخت هزینهزمان انتقال مسئولیت
قّرراتی بایع تهیه و ارائه شود، کیفیت کاال و گواهی مبدأ مطابق با مگذاری، نوع و ماهیت اسنادی که باید به وسیلۀ بندی و عالمتو واردات، بسته

 ارائه شده است. FOBالمللی در خصوص اتاق تجاری بین ۲۰۱۰گردد که در مجموعه اینکوترمز تعیین می
المللی تدوین شد و در بین اتاق تجاری ۀبه وسیل ۱۹۳۳این مقّررات اولین بار در سال  :نادیهای مّتحدالشکل اعتبارات اسمقّررات و رویه

 ) برای پرداخِت LCتکمیل و منتشر شد. استفاده از اعتبار اسنادی ( ۲۰۰۶آن در سال  های بعد مورد تجدیدنظر قرار گرفت که آخریِن سال
وند. بسیار شخیل میکم دو کشور خریدار و فروشنده در این پرداخت داست که دست لالملبهای قرارداد امری رایج در تجارت بین المللِی بین

ریدار و های بانک، خها در افتتاح اعتبار اسنادی و پرداخت مبالغ آن رویۀ واحد اتخاذ کنند که در این رویه مسؤولیتضروری است که بانک
ر عمل بیشتر د فروشنده به نحو روشن تنظیم شده باشد. این مقّررات به صورت کنوانسیون پذیرفته نشده و پذیرش آن داوطلبانه بوده است که

 اند.های ایران این مقّررات را پذیرفتههای دنیا و از جمله بانکبانک
 المللی مهندسان مشاور (فیدیک)فدراسیون بین -٥

المللی مهندسان مشاور معروف به فیدیک، توسط سه انجمن مهندسان مشاور در اروپا تأسیس شد. اعضای فعلی فدراسیون بین ۱۹۱۳در سال 
این مرکز خدمات گوناگونی به جامعۀ مهندسان مشاور در سطح جهان  کشور در سراسر جهان از جمله ایران است. ۶۰به بیش از فیدیک متعّلق 

ساخت و سازهای عمرانی و ساخت کارخانه مکانیکی و الکترونیکی، ارائۀ  ۀکند که تهیه شرایط عمومی و قراردادهای استاندارد در زمینارائه می
های خود را در زمینۀ تهیۀ فعالیت ۱۹۹۹فیدیک از سال  باشد.های برجستۀ این سازمان میر و امثال آن از جمله فعالیتخدمات مهندسی مشاو 

 شرایط عمومی و قراردادهای استاندارد با چاپ نشریات جدید گسترش داد.
 ایهای منطقهب) سازمان

 کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد .١
کشور عضو آن  ۴۵تأسیس شد و بیش از  ۱۹۴۷گانۀ سازمان ملل متحد که در سال های منطقۀ پنجصادی اروپا یکی از کمیسیونکمیسیون اقت

المللی و ی بینهاکنوانسیون ۀهستند. هدف از تأسیس این کمیسیون ارتقاء سطح همکاری اقتصادی بین اعضا که از جمله وظایف آن توسع
 قراردادهای استاندارد است.

 تحادیه اروپاا .٢
یک  و سیستم حقوقی اتحادیه اروپا بر این مبنا استوار است که قوانین و مقّررات اتحادیه به طور یکسان در کّلیه کشورهای عضو به اجرا درآمده

سیستم دی شوند باید طی فرایننوع وحدت و یا مشابهت حقوقی بین کشورهای عضو حاصل گردید. حّتی کشورهایی که به اتحادیه ملحق می
 خود و نهادهای آن را متناسب با اصول و قواعد اتحادیه مجددًا سازماندهی کنند. مّلیحقوقی 

 فصل پنجم: سازمان تجارت جهانی
 ٦٠وظایفی شد که حدود  ۀدهندشروع به کار کرد. این سازمان در واقع جایگزین و ادامه ١٩٩٥از ابتدای سال  رسماً ، سازمان تجارت جهانی

جهانی،  المللی، تقویت اقتصادهای اقتصادی بین، توسعه و بهبود همکاریسازمان تجارت جهانیو  گاتبود. هدف اساسی  گات ۀسال به عهد
 ایجاد ثبات اقتصادی، رشد و توسعه از طریق تجارت آزاد و منصفانه بین کشورها است. وقتی کشورها با موانع تجاری در کشورهای دیگر مواجه

 .دام کنندآن اق مناسبی است که این مشکالت را مورد مذاکره قرار داده و قبل از فراگیرشدن مشکالت نسبت به حِلّ  ، سازمان محِلّ شوندمی
ود تجاری خ هایسیاسترا ملزم به تنظیم  عضو کشورهایاز اصول و مقرراتی است که  ایمجموعه سازمان تجارت جهانیهای نامهموافقت
تجاری خود را به صورت شفاف منتشر  هایسیاستعضو موظفند قوانین و مقررات و  کشورهای. کندمیچوب آن اصول و مقررات در چهار 

 .نموده و در اختیار عموم قرار دهند
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طرفانه، ی. سازمان یک روش بکندمیبروز  کشورهای است برای حل و فصل اختالفاتی که در اثر تعارض منافع بین سازمان تجارت جهانی، محلّ 
را پایبند نموده که اختالفات خود را از طریق آن سازمان حل و فصل  کشورهاریزی کرده و و فصل اختالفات را پایه هنگ حّل منصفانه و هما

 .نمایند
 گفتار اول: تاریخچه و اهداف سازمان تجارت جهانی

. در اواخر شدمیآنان انجام  هایهمستعمر درصد تجارت جهانی بین کشورهای اروپایی و  ٦٥در طول قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم حدود 
باعث  ١٩٣٠ ۀاز بین رفت. رکود اقتصادی ده ایمالحظهتجارت جهانی به طور قابل  ۀقرن نوزدهم، موانع طبیعی و دولتی موجود بر راه توسع

شورهای طرف تجاری بین ک وارداتی، تبعیض هایتعرفهخاصی از قبیل افزایش  های حمایتِی شد که بسیاری از کشورها نسبت به اتخاذ سیاست
به خصوص  شورهاککه نه تنها رکود اقتصادی موجود را بر طرف نکرد، بلکه به آن سرعت بخشید. این  و برقرارکردن سایر موانع تجاری اقدام کنند

ود و بیکاری کارگران خ هایاهکارگآمریکا و انگلستان، با کنترل واردات و حذف رقابت تالش نمودند که از صنایع داخلی حمایت کنند و از تعطیلی 
بدیل شد. تمنجر شد، ولی به زودی به یک بحران جهانی  کشورهای این جلوگیری کنند. این سیاست در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملّ 

ابهی مش ه و حمایتِی محدودکنند تجاری در جهت محدود کردن واردات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی مقرراِت  ۀزیرا تمام کشورهای عمد
 .کشورها نتوانستند کاالهای خود را صادر کنند عمالً برقرار کردند. با این شیوه 

لی بر اساس الملناشی از جنگ، تنظیم روابط تجاری بین هایخرابیبالفاصله پس از جنگ جهانی دوم، در جهت جلوگیری از خشونت، ترمیم 
هانی)" و (بانک ج و توسعه میترمیالمللنیببانک توافق کردند تا به همراه " تجاری ۀمدتضمین رقابت سالم و آزادی تجاری، کشورهای ع

 .دالمللی" به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل اقدام کننالمللی پول" نسبت به تشکیل "سازمان تجاری بینصندوق بین"
  مللیالشروع و منشور سازمان تجاری بین نامه گاتموافقتک ماه پس از امضای ، یعنی کمتر از ی١٩٤٧نوامبر  ٢١در  کنفرانس هاوانامذاکرات 
(ITO)  ن جمله آمریکا برای تصویب منشور در مراجع قانونی خود دچار مشکل شدند و مِ  کشورهابه امضا رسید. برخی از  ١٩٤٨ر مارس د

آن نشان نداد. با  دتأیینسبت به  ایعالقهمیت آمریکا تلقی کرده و حاک دار شدن حِقّ آمریکا پیوستن به این سازمان را به معنای خدشه ۀکنگر 
وجود ۀ ا به عرصپ عمالً تجاری اعضا را کنترل و تنظیم کند  هایسیاستالمللی که بنا بود عدم تصویب کنگره آمریکا، سازمان تجاری بین

 .نگذاشت
سازمان  تأسیس) طول کشید، کشورها بر ١٩٩٤ – ١٩٨٦ت هشت سال (مّد معروف است و به  »دور اروگوئه«گات که به  مذاکراِت  در آخرین دورِ 

 .ایجاد شد رسماً  ١٩٩٥توافق کردند و این سازمان در ژانویه  (WTO) تجارت جهانی
 های الزامی سازمان تجارتنامهجزء موافقت ١٩٩٤چندجانبه بود، در سال  ۀکه یک معاهد گاتبه نام  تعرفه و تجارت عمومِی  ۀنامموافقت

 .جهانی قرار گرفت
عمومی نسبت به اهداف یک سازمان تجاری  نظرهایالمللی اتفاق افتاده که بر نقطه تحوالتی در سطح بین گاتدر حدود نیم قرن عمر 

 :تجارت جهانی منعکس شده است، عبارتند از سازمان تأسیس ۀنامالت که در موافقتگذاشته است. این تحوّ  تأثیرالمللی بین
 .جارت خدمات در کنار تجارت کااله به تتوّج  .١
 .دارد تأثیرمالکیت فکری که روی تجارت منصفانه  هایجنبهه به توّج  .٢
 اقتصادی ۀمشروع این کشورها در دستیابی به توسع در حال توسعه و شناسایی حّق  کشورهای نیازهایه به توّج  .٣
ی ه به تفاوت سطح اقتصادانجام آن با توّج کوشش جهانی برای حفظ محیط زیست و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل  .٤

 .کشورها
 گفتار دوم: اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 :منعکس شده عبارتند ازسازمان تجارت جهانی » جانبهچند هایموافقتنامه«این اصول و مبانی که در 
 الف) تضمین آزادی تجاری بین اعضا
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ود های تجاری بیشتر ستصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری نسبت به ایجاد محدودیتاصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اق
، بلکه شودمیدیگر دنیا تولید  ۀدادن کاالها و خدمات مفیدی است که در نقطبرای در دسترس قرار  ایوسیله. تجارت جهانی نه فقط بردمی

 .ل شودراهی است برای اینکه نیازهای یک کشور به دیگر کشورها منتق
 المللی است. به این جهت سازمان تجارت جهانی، برقرارِی رفع موانع تجاری موجود در سطح بین سازمان تجارت جهانی اصلِی  بنابراین قصدِ 
هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز  ١٩٩٤ گات ١١ ۀگمرکی را ممنوع اعالم کرده است. طبق ماد ۀتجاری غیر از برقراری تعرف هر نوع مانِع 

عمال روش إاز طریق  هامحدودیتی اگر این دیگری نسبت به واردات و یا صادرات کاال به وجود آورد، حتّ  هایمحدودیتگمرکی،  ۀرفتع
 .یا برقراری روش اخذ مجوز باشد صادرات و واردات و ی یا جزئِی بندی برای واردات و صادرات، ممنوعیت کلّ سهمیه

 گمرکی هایتعرفهب) کاهش 
ه با جانبۀ آن، وارد مذاکرات دو یا چندجانبچند هاینامهباید عالوه بر الحاق به موافقت شودمی سازمان تجارت جهانیضو هر کشوری که ع

مکن که م ایتعرفهحداکثر میزان  خود را با سایر اعضا توافق نماید. هایتعرفهگمرکی خود، سقف  هایتعرفهدیگر اعضا شده و ضمن کاهش 
ندارد. بر  های مزبور راتعرفه افزایِش  و آن کشور حِقّ  شودمیآن کشور منعکس  هایتعرفهقرار کند، در جدول اال بر است یک کشور برای یک ک

 .دهندنسبت به کاالهای یکدیگر کاهش می گمرکی خود را هایتعرفه متقابالً و  با یکدیگر وارد مذاکره شده کشورهااین اساس، 
 تجاری هایتبعیض ۀیج) الغای کلّ 

 و یا خدمات اینکه کاال رِف ها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو سازمان باید مشمول رفتار مشابه و یکسان باشند و نباید به ِص کاال  .١
 متفاوتی برخوردار باشند بنابراین چنانچه عضوی امتیازات هایمساعدتو یا  اند از امتیازاتن کشور وارد شدهمزبور از این کشور و یا آ

به صورت خودکار نسبت به کاالها  هامساعدترا برای کاالها و یا خدمات عضو دیگری برقرار کرد، این امتیازات و ی یهاو مساعدت
عمال إیض تبع ،گوناگون عضو کشورهایکننده نباید بین کاالها و خدمات وارداتی از و وارد  شودمیو خدمات سایر اعضا نیز برقرار 

 .نماید
تخاذ کنند که به موجب آن امتیازات محصوالت ساخت داخل داده شود و محصوالت وارداتی از ا یهایکشورهای عضو باید سیاست .٢

 .مالیات بر فروش کاالهای تولید داخل نسبت به کاالهای مشابه وارداتی نصف باشد مثالً  آن محروم شوند.
 د) شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

هر یک از کشورهای عضو برقرار شده و به نحوی در فروش،  ۀاداری که به وسیل هایملدستورالعیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و کلّ 
واهد شد در قوانین و مقررات موجب خ شفافیت باشد، باید منتشر شود. مؤثرتوزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ محصوالت و امثال آن 

دو اصل  بودنینیبقابل پیشو  ثباتگذاری اقدام نمایند. نسبت به سرمایههای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و که شرکت
. شودمیجاد شغلی ای هایفرصتگذاری انجام گرفته و سرمایه ،و در پرتو این دو اصل شودمهم برای توسعه و رشد اقتصادی کشور محسوب می

تجارت جهانی دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن سازمان عمدتًا بر ق اهداف سازمان ی در تحقّ از طرف دیگر، شفافیت در قوانین نقش مهّم 
ت شفاف است که کشورهای دیگر به صور  مؤثرصورتی  اجرا در جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانتاتخاذ رفتار تالفی

گاهی پیدا کنندهای اتخاذمقررات موجود و سیاست از  کندیماعضا را ملزم  ،سازمان هاینامه. برخی از موافقتشده در سایر کشورهای عضو آ
گهی نمایند و نسخه از آن را به اطالع سازمان  ایکه قوانین و مقررات خود را به صورت شفاف تنظیم کنند و متن آن را جهت اطالع عموم آ

ود نیز باعث شهای تجاری سازمان انجام میتسضا که از طریق مکانیزم بررسی سیاهای تجاری اعبرسانند همچنین نظارت منظم بر سیاست
 .گردد تأمینالمللی تجاری در سطح داخلی و بین هایسیاستشود که شفافیت قوانین و مقررات و می

 ی) توسعه و اصالحات اقتصادی
و بخصوص  توسعهای در حال، به کشورهشودمیعمال إیافته به صورت واحد نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه اصوالً تعهدات سازمان 

ا تعهدات انتقالی نسبت به اصالحات اقتصادی اقدام و خود را ب که این کشورها بتوانند در یک دورۀیافته فرصت داده شده کشورهای کمتر توسعه
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شورهای تولیدی ک یافته تکلیف یافتند که بازارهای خود را به روی کاالهایطرف دیگر کشورهای توسعه از دشوار سازمان تطبیق دهند.
 .فنی ارائه نمایند هایکمکیافته باز کند و به این کشورها توسعهکمتر

یهای بنیادی نامهگفتار سوم: موافقت هان ج ت  جار ت ن  زما  سا
ن کشورها آسازمان به صورت یک بسته به کشورها ارائه شد که بر اساس  ۀجانبهای چندنامهموافقت ۀیاین بود که کلّ  دور اروگوئهیکی از نتایج 

اید هر کشوری که تمایل دارد به سازمان ملحق شود ب بسته را قبول و یا از عضویت در سازمان منصرف شوند. بر این اساس، ملزم شدند یا کِلّ 
ا استفاده یپیوستن به بعضی و رد کردن دیگری و  مذاکره شده است ملحق شود و حِقّ  اروگوئهسازمان که در  ۀجانبهای چندنامهموافقت ۀیبه کلّ 

 ۴سازمان تجارت جهانی، قبول  تأسیس ۀنامموافقت ۲ماده  ۳طبق بند  با وجود این، نامه را ندارد.نظر نسبت به بخشی از یک موافقت از حّق 
ان عنو  نامه باچهار موافقت این ملحق شوند. هانامهتوانند به این موافقتیار خود میالزامی نداشته و اعضا به اخت ۀنامه جنبموافقت

آور است. در اینجا به مهمترین و معرفی شده و فقط نسبت به کشورهایی که به آنها ملحق شدند الزام »تجاری جمعی هاینامهموافقت«
 :های سازمان تجارت جهانی اشاره خواهد شدنامهموافقت ترینبنیادی
 سازمان تجارت جهانی تأسیسنامه موافقت .١

اداره و  ۀی مربوط به تشکیالت و ورود و خروج از سازمان و نحومنشور سازمان بوده که اصول کلّ  ت جهانیسازمان تجار  تأسیسنامه موافقت
 ءاعضا ِی لصیتف کند و تعهداِت گوناگون تجارت بین اعضا را تنظیم می هایجنبهنامه که موافقت ۶۰. حدود داردمیگیری در آن را بیان تصمیم

های نامهسازمان و موافقت تأسیسنامه سازمان پیوست شده است. موافقت تأسیس ۀنامبه موافقت یدنمامیهای گوناگون مقرر را در بخش
 گونه تغییری به تصویبجمعی بقیه باید بدون هیچ تجارِی  ۀنامموافقت ۴که به جز در مورد  دهدمیواحد را تشکیل  ۀپیوست در کل یک مجموع

 .د خود به بخشی از شروط آن را استثنا کنندتواند تعهاعضا برسد و کشورهای عضو نیز نمی
 عمومی تعرفه و تجارت ۀنامموافقت .٢

ت بسیاری دارد به مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کاال در آن منعکس شده است که از جمله آنها اصل اهمیّ  هناماین موافقت
نصفانه و ی، برقراری تجارت مگمرک هایتعرفه، تعهد به کاهش ایتعرفهیر غ تجارِی  موانِع  کردِن یگر، برطرفتبعیض در برخورد با اعضای دعدم

 .ی مربوط به تجارت استکردن مقررات ملّ شفاف
 عمومی راجع به تجارت خدمات ۀنامموافقت .٣

 مقررات ١٩٩٥سال  است به تجارت خدمات اختصاص دارد. تا قبل از دور اروگوئهکه از نتایج  )گاتز(عمومی راجع به تجارت خدمات  ۀنامموافقت
رار گرفت. ق سازمان تجارت جهانینیز تحت کنترل  »تجارت خدمات« ،نامهفقط مربوط به تجارت کاال بود ولی با تصویب این موافقت گاتز

 »فال کشور«در که خدمات است که به موجب آن شرکتی » فرامرزِی  ۀعرض«ل، : اوّ شودمیتجارت خدمات به چهار شیوه انجام ، گاتزمطابق با 
دمات مخابراتی خ ۀداشته باشد مثل ارائ حضور» کشور ب«بدون اینکه در  نمایدمیارائه  »کشور ب« هایشرکتمستقر است خدماتی را به افراد و 

 »ور بکش«های افراد یا شرکت ،است که مطابق با آن »مصرف خارجی«م، . دّو باشدمی »کشور ب«های به اشخاص یا شرکت »کشور الف«از 
. کنندیماستفاده  »کشور الف«شده در ارائه که از خدماِت  »کشور ب« مثل گردشگراِن  کنندمیاستفاده  »کشور الف«شده در ارائه ِت از خدما

کشور «خدمات بانکی، بیمه، آموزش و غیره در  ۀاست مثل ارائ »کشور ب«تجاری در  شعبه یا نمایندگِی  تأسیسخدمات از طریق  ۀم، ارائسّو 
که به  است »کشور ب«خدمات از طریق اشخاص حقیقی در  ۀ. چهارم، ارائباشدمی »کشور ب«شعبه یا نمایندگی در  سیستأاز طریق  »ب

 .شودمیخدماتی مثل آموزش و مشاوره ارائه  »کشور ب«موجب آن به اشخاص ضمن مسافرت به 
، مثل رعایت اصل عدم تبعیض یا کندمیترسیم  خدمات را تعهدات و اصول حاکم بر تجارِت  :) متن اصلی١شامل سه قسمت است:  گاتز

خدمات  ۀخاص خدمات مثل جابجایی نیروی کار، ارائ هایبخشها در مورد قوانین و مقررات ناظر ستو) پی٢ ؛شفافیت در قوانین و مقررات
 .کنندمیخاص بیان  خدماِت  زِی ) تعهدات مشخص هر کدام از کشورها را در مورد آزادسا٣ ؛مالی، خدمات مخابراتی، حمل و نقل هوایی است

 اختالف حاکم بر حِلّ  هایرویهنامه راجع به قواعد و تفاهم .٤
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 تجارِت  سازماِن  هاینامهمحوری در حل و فصل دعاوی ناشی از موافقت نقِش  »اختالف حاکم بر حِلّ  هایرویهراجع به قواعد و  ۀنامتفاهم«
. در گرددمیحل و فصل  »و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی نهاد حّل «ذکور توسط م ۀنامجهانی دارد. دعاوی مطروحه بر اساس تفاهم

کشورهای مربوط باید موضوع اختالف را از طریق مذاکره پیگیری نمایند، یا تالش کنند تا اختالف را به صورت دوستانه  ،صورت بروز اختالف
قاضا نمایند، که به عنوان میانجی به آنها در رسیدن به توافق کمک کند، در توانند از دبیرکل سازمان تهمچنین می هاآنحل و فصل نمایند. 

ی ت تخصصی را جهت بررسأتشکیل هی تواندمیاختالف حاصل نشود، کشور شاکی  روز توافقی بین کشورهای طرِف  ۶۰صورتی که ظرف 
خود را به نهاد حل و  ۀمشورتی و توصی دارد که نظرِ  ت مزبور شش ماه وقتأروز تشکیل شود هی ۴۵ت باید ظرف أآن هی ،اختالف تقاضا نماید

صمیم تاز  تواندمیاختالف  تواند به اتفاق آرا نظر هیئت را رد نماید. هر کدام از طرفیِن ند و آن نهاد میسازمان گزارش ک اختالفاِت  فصِل 
توان ست و نمیذیر اپقوانین و مقررات امکان و تفسیرِ حقوقی  مسائِل  نظر فقط در موردِ ظر نماید. تجدیدنتقاضای تجدید ،أتشده توسط هیاتخاذ

 .دوباره بررسی کرد ،نظرموضوع را در تجدید
 نامه راجع به حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارتموافقت .٥

در  ریفک مالکیِت  حِقّ  یلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی در جهت رعایت و تضمیِن صنامه شامل مقررات تفاین موافقت
آنها باید  های صنعتیآوریعنوی این کشورها بر تولیدات و نو م - فکری مالکیِت  از طریق وضع مقررات جزایی است. حِقّ  بعضاً سرزمین خود و 

از طریق  ، از صادرات کاالهایی کهثانیاً بتوانند به بازارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند و  هاآن، اوالً ری تضمین شود تا ؤثبه نحو م
 .رفتقرار گ سازمان تجارت جهانی االجرایالزم اسنادِ  جزءِ  ،مزبور ۀنامدیگران تولید شده جلوگیری شود. موافقت فکرِی  مالکیِت  نقِض 

 گذاری مرتبط با تجارتنامه راجع به تدابیر سرمایهموافقت .٦
رفتار  گذاری خارجی تدابیری اتخاذ کنند که منجر بهرمایهنباید نسبت به س سازمان تجارت جهانیکشورهای عضو  ،نامهبر اساس این موافقت

ت که اثر راجع به تدابیری اس ،نامهگذاری خارجی شود. این موافقتسرمایه هایپروژهشده در تولید کاالهایبین کاالهای داخلی و  آمیزتبعیض
رهای عضو . کشوشودمیخارجی  گذارِی سرمایه و تشویِق جذب  ست که موجِب تدابیری نی متذکرِ  اصوالً گذاری خارجی دارد و منفی بر سرمایه

 .است، به سازمان گزارش نمایند تریمزگذاری را که خالف الزامات سرمایه اقدامات و تصمیماِت  ۀیموظف هستند که کلّ 
 موافقت ضد دامپینگ .٧

ازمان تجارت سافتد. ، دامپینگ اتفاق میندکمیشده به کشور دیگری صادر تمام از قیمِت  ترپایینمحصولی را  ،زمانی که یک صادرکننده
ر العمل نشان دهند. ددامپینگ را ممنوع اعالم نکرده است، ولی به کشورهای واردکننده اجازه داده که نسبت به دامپینگ عکس جهانی

نامه در صدد ویب رسید. این موافقتبه تص سازمان تجارت جهانی آورِ الزام به عنوان یک سندِ » ضد دامپینگ ۀنامموافقت« دور اروگوئهمذاکرات 
نند. این خود برخورد ک کشورهایوارداتی در  محصوالِت  کننده اجازه داده که با دامپینِگ وارد  کشورهایممنوعیت دامپینگ نیست، بلکه به 

 .شود عمول نزدیکترم هایقیمتبیشتر به چنین محصوالتی است، به نحوی که قیمت آنها به  گمرکِی  هایتعرفه عماِل إبرخورد در واقع 
 و اقدامات جبرانی هایارانهنامه راجع به موافقت .٨

ها، ی به کمکصادرات ۀ. بر این اساس، یاراندهدمیآن انتقال  ۀکنندکه منفعتی را به دریافت گرددمیدولتی اطالق  های مالِی یارانه به حمایت
ازارهای ب گسترِش  صادرات و یا حفظ و تشویِق  به منظورِ  وابسته به دولتهای هادنیا  دولتکه توسط  شود، و امتیازاتی اطالق میهاپاداش

 هاییارانه نهایتاً ه ک بود دور اروگوئه انگیزِ بر بحث یکی از مباحِث  هایارانه. موضوع شودمینی پرداخت کنندگان محصوالت معیّ صادراتی به صادر 
انده شد. کشاورزی گنج ۀنامکشاورزی در موافقت هاییارانهقدامات جبرانی و اعطای و ا هایارانهراجع به  ۀنامصنعتی (غیر کشاورزی) در موافقت

 .های الزامی سازمان منظور گردیدموافقتنامه جزءِ  ،نامهاین دو موافقت
 گفتار چهارم: ساختار سازمان تجارت جهانی

 الف) مقایسه تشکیالت سازمان تجارت جهانی با گات
 تجاری هایمشیی خط ایجاد یک رکن دائمی برای بررس .١
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شده تجاری، تضمین وفاداری اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل هایمشیهدف از مقررات مربوط به مکانیسم بررسی خط 
 .باشدمی آنها

 ایجاد یک رکن دائمی برای حل و فصل دعاوی .٢
 آن را بر ۀادار  ۀانجام خواهد گرفت، و رکن حل و فصل دعاوی وظیفنامه راجع به حل و فصل دعاوی حل و فصل اختالفات بر اساس تفاهم

 .عهده خواهد داشت
 ت وزیران کشورهای عضوسمنظم برای نش ۀایجاد یک روی .٣

المللی هایی منظم و در سطح عالی برای بحث پیرامون مشکالت موجود، توسعه و بهبود سیستم تجاری بینمقصود از این مقررات ایجاد نشست
 .باشدمیآتی  ۀجانبچند های الزم برای مذاکراِت نویسیشو تهیه پ

 ب) تشکیالت سازمان
اقل هر عضو بوده و باید حد کشورهایۀ است که متشکل از نمایندگان هم سازمان تجارت جهانیرکن  ترینعالی ،کنفرانس وزیران .١

 .مایندسازمان هر تصمیمی را اتخاذ ن ۀجانبدای چنهنامهبار تشکیل شود. این کنفرانس صالحیت دارد بر طبق موافقتدوسال یک
کنترل کنفرانس وزیران بوده و متشکل از نمایندگان همه  و تحت نظارت و شورای عمومی است ۀهای روزانه سازمان به عهدکار  .٢

ی عموم . شورایدهدمیو وظایف کنفرانس را در غیاب آنها انجام  شودمیبار تشکیل هر ماه یک تقریباً اعضای سازمان است و 
 .تجاری تبدیل شود هایمشیو فصل دعاوی و یا رکن بررسی خط  قابلیت دارد تا در موارد مقتضی به رکن حّل 

رار تجاری مالکیت معنوی، ق هایجنبهگیری، شورای تجارت کاال، شورای تجارت خدمات، و شورای مرتبط با م تصمیمدر سطح سّو  .٣
. همانطور که از نام این شوراهای فرعی مشخص کندمیشورای عمومی انجام وظیفه  ۀزیرمجموع فرعِی  شوراهایدارد که به عنوان 

 ) و مالکیت معنویگاتز)، تجارت خدمات (گاتهای تجارت کاال (نامهاست، هر کدام از این شوراها وظیفه بررسی یکی از موافقت
 .دسازمان عضو هستن یاعضا ۀی) را به عهده دارد. در این شوراها نیز کلّ تریپس(

 ۀ. وظیفشودیمکه توسط کنفرانس وزیران انتخاب  باشدمیکل ژنو قرار دارد و تحت مدیریت دبیر در  سازمان تجارت جهانی ۀدبیرخان .٤
 .مذاکره است هایگروهو  هاکارگروه، هاکمیتهفنی به شوراها،  خدماِت  ۀدبیرخانه، اداره و ارائ

 است که تصمیمات باید بر اساس توافق گات سنتِی  ۀروی ۀدهندر واقع ادامهگیری، سازمان تجارت جهانی، دتصمیم ۀدر مورد شیو .٥
ل ه شود و اکثریت نتوانند نظرات خود را به دیگران تحمیتوّج  کشورها تِک تک گیری به عمل آید تا به منافِع رأی جمعی و نه بر اساِس 

 .نمایند
 گفتار پنجم: الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازمان در مورد  متقاضی باید با گردد. یکی اینکه کشورِ  تأمینشود دو شرط مهم باید  سازمان تجارت جهانیتواند عضو برای اینکه کشوری ب
 ۀجانبهای چندنامهبلکه تمام موافقت سازمان تجارت جهانی تأسیس ۀناممتقاضی نه تنها موافقت م اینکه کشورِ دّو ؛ الحاق به توافق برسد شرایِط 

 :جدید مستلزم طی مراحلی به شرح ذیل است عضوِ  ق دو شرط فوق، پذیرِش ند. در جهت تحقّ پیوست آن را بپذیر 
 خانه سازمانر کردن فرم تقاضانامه و ارسال آن به دبیر پُ  .١

سازمان و  تأسیس ۀنامموافقت ١٢ ۀتمایل کشور متبوع خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی طبق ماد ،متقاضی طی یک نامه دولِت 
 .داردمیکه کشور متبوع در جهت هماهنگی و ادغام در اقتصاد جهانی، اعالم  هاییپیشرفتنین همچ

 تشکیل کار گروه .٢
 .الحاقی است پروتکِل  ۀآتی در مورد الحاق و تهی مذاکراِت  وظیفه این گروه رسیدگی به تقاضای عضویت، اداره و سازماندهِی 

 متقاضی خارجِی  رِی های تجاتۀ یادداشت مربوط به تدابیر و سیاستهی .٣
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، صادرات و واردات ، مقرراِت ایتعرفهمتقاضی، موانِع تجارِی غیر  کشورِ  کِی گمر  هایتعرفهحاوی جزئیات مربوط به  اصوالً این یادداشت 
 ز حقوقحمایت ا ۀررات مربوط به تجارت خدمات، شیوخارجی، مق گذارِی ارزی، تدابیر و مقررات راجع به سرمایه هایسیاستو  هامحدودیت

 .باشدمیسازی اقتصادی ی و تدابیر اتخاذشده برای آزادمالکیت معنو 
 شده توسط اعضااالت مطرحؤپاسخگویی به س .٤

 .بندی و تنظیم کرده و به کشور متقاضی منعکس سازدشده توسط اعضا را جمعمطرحسؤاالت کار گروه موظف است که 
 تشکیل جلسات بررسی .٥

لحاق به ا مذاکراِت  معضلی است که در جریاِن  متقاضی و یا حِلّ  کشورِ  خارجِی  تجارِت  خاصی از سیاسِت  ۀها بررسی جنبهدف از این نشست
 .وجود آمده است

 تجاری اصلی و مهِمّ  کشورهایجانبه با مذاکرات چندجانبه و دو .٦
عضوی  ددهننمیعضو اجازه  هایکشور گمرکی توسط کشور متقاضی است.  هایتعرفه پیرامون کاهِش  عمدتاً جانبه چند یا دو ین مذاکراِت ا

ر منتفع شود. هدف از این مذاکرات رسیدن به یک توافق است که بر مبنای و دیگر تسهیالت مقرّ  هاتعرفهالزم از کاهش  بدون اعطای امتیازاِت 
گمرکی برای  هایتعرفه کاهِش  پایین موجود، تسهیالت و امتیازاتی از طریِق  هایتعرفه شدن از امتیازاِت مندکشور متقاضی در قبال بهره ،آن

 .سایر اعضا برقرار کند
 گیریرأی .٧

وزیران مطرح خواهد شد که هر  جدید در کنفرانِس  عضوِ  الحاِق  جهانی، موضوِع  تجارِت  سازماِن  تأسیِس  ۀنامموافقت ١٢ ۀطبق بند دو ماد
 .خواهد بود سازمان تجارت جهانیاعضای  م از کِلّ . قبل عضویت یک کشور منوط به موافقت دوسّو شودمیبار تشکیل سال یکدو

 تنظیم پروتکل الحاقی .٨
هدات و شرایطی شامل تع ،مورد مذاکره قرار گیرد. این پروتکل »پروتکل الحاقی«متقاضی قبول شود، باید یک  کشورِ  در صورتی که عضویِت 

 .آن کشور در نظر گرفته شده است است که برای عضویت و الحاِق 
 اق به سازمان تجارت جهانی بر قوانین ایرانالح تأثیرگفتار ششم: 

خود  قوانین و مقررات ،نسبت به یک سری اصالحات اقتصادی و تجاری اقدام کرده و بر آن اساس رسمی به سازمان، قبل از الحاِق  کشورها
ایران  یوستِن پ سازِ زمینه تواندمیرده که مقدماتی مبادرت ک اخیر به انجام برخی اصالحاِت  هایسال. قانونگذار در ایران در نمایندمیرا اصالح 

کردن برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی، تجمیع عوارض از نرخیاین اصالحات، تک به سازمان تجارت جهانی قلمداد شود. از مهمتریِن 
ازی، پیوستن به سقانون اساسی و خصوصی ۴۴اصل  هایسیاستمستقیم، ابالغ  هایمالیاتجمله عوارض گمرکی، اصالح قانون 

 .ی استگذار خارجصویب قانون حمایت و تشویق سرمایهجانبه در خصوص مالکیت فکری، اجرای آرای داوری و غیره، تچند هایکنوانسیون
 

 المللیینبتجاری  یقراردادها یمفصل ششم: تنظ
 سه متضمن للیالمینب یتجار  یاست. قراردادها المللیینب یتجار  یو انعقاد قراردادها یمتنظ ،المللینمهم در تجارت ب یاراز مباحث بس یکی

روابط  ین. اداردیچند طرف را مقرر م یاکه روابط دو  شودیاطالق م یبه توافق »قرارداد« است. »المللیینب«و  »یتجار «، »قرارداد« اصطالِح 
به آن دسته از قراردادها اطالق  »یتجار « . قراردادِ باشد یمال یالتتسه یاعطا یاو فروش، اجاره، رهن، ضمانت و  یدخر  ۀینزم رد تواندیم
 یقراردادها ودشیمنعقد م یشخص یازهایرفع ن یکه برا یی. قراردادهاشودیمنعقد م یتجار  یازهاین کسب و کار و رفِع  مقاصدِ  یکه برا شودیم

ار و کسب و ک ،نبوده و هدف از انعقاد آن یوادگو خان یمصارف شخص یبحث خارج است. اگر قرارداد برا یطهشده و از ح یدهکننده ناممصرف
 یکدیگرا مرزها ب یقرارداد در فراسو  ینامر است که طرف ینا ِن یِّ بَ مُ  »المللیینب« یدِ است. ق یتجار  یدرآمد باشد، مشمول قراردادها یلتحص
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 ادِ قرارد شود،یکشور منعقد و اجرا م یکچهارچوب  که در ی. قراردادیدمرزها به اجرا در آ یکه در فراسو  تقرارداد بناس یاو  کنندیمعامله م
 .بحث خارج است ۀیطشده و از ح یتلق یداخل

و فروش کاال و خدمات قرار دارد که به موجب آن مواد،  یدخر  یها قراردادهادارد که در آن یمتنوع یارانواع بس المللی،ینب یتجار  قراردادهای
 ۀارائ یمه،حمل و نقل، ب ی. قراردادهاشودیواقع م و فروش یدمورد خر  ،یرهو غ یمهندسو  یخدمات فن آالت،ینماش یزات،تجه یل،وسا
مشارکت در  ،یدیو تول یفن هایی)، همکار یسانس(ل یبردار مجوز بهره یاعطا المللی،ینب یعتوز  ی،تجار  یندگینما یاعطا ی،ت مالیالتسه

رده است که به طور گست المللیینمهم ب یقراردادها یگرتجارت متقابل، از د یهاانواع روش ی،و واگذار  یبردار ساخت، بهره گذاری،یهسرما
 ،تفاوت ینتر تفاوت دارند. مهم یداخل یبا قراردادها یاز جهات گوناگون المللیینب ی. قراردادهاگیردیمورد استفاده قرار م یالمللیندر تجارت ب

عقد و اجرا من یملّ  ِی حقوق نظاِم  یک که در چارچوِب  یداخل یاست. بر خالف قراردادها ینظام ملّ  یکاز  یشبا ب المللیینب یارتباط قراردادها
 .مطرح است یدو نظام ملّ حداقل  المللیینب یدر قراردادها شود،یم

 اول: قانون حاکم بر قرارداد گفتار
 ین) تعارض قوانالف

منعقد  یسئدر کشور سو یرانمشترک در ا ۀپروژ یکساخت  بر یمبن یشرکت فرانسو  یکو  یسیشرکت انگل یک ینب یکه قرارداد زمانی
. کندیم یدارتباط پا »مشارکت یِن از طرف یکی متبوِع  قانوِن «فرانسه به عنوان  یانگلستان و نظام حقوق یمنعقده به نظام حقوق قراردادِ  شود،یم

 »قرارداد یاجرا محّل « یرانو ا »قراردادانعقاد  محّل « یسوئس یراز  شود،یمرتبط م یزن یرانو ا یسسوئ یبا نظام حقوق چنینقرارداد مذکور هم
 یزن واحد و قراردادِ  دانندیخود را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد صالح م ،یملّ  ِی حقوق یهانظام ین. از آنجا که هر کدام از اگرددیمحسوب م

مقابله با  یراب یملّ  ِی حقوق یها. نظامکندیبروز م ینعارض قوانصورت ت یندر ا یرد،قرار گ ینظام ملّ  یک از یشب یتتحت حاکم تواندینم
 یناش الِف که اخت یکرده است. زمان یداتعارض شهرت پ اند که به قواعد حّل را مقرر نموده یقانون، قواعد  ینتر مناسب مزبور و انتخاِب  تعارِض 

دادگاه به  ،جهت ین. به ایدنما یینکه قانون حاکم بر قرارداد را تع کندیش مابتدا تال یملّ  مطرح شود، دادگاهِ  یملّ  دادگاهِ  نزدِ  ،قرارداد یکاز 
 کسانیگوناگون  یهاتعارض در نظام حّل  از آنجا که قواعدِ  .کندیم نیّ حاکم را مع خود مراجعه و قانوِن  متبوِع  ِی حقوق نظاِم  تعارِض  حّل  قواعدِ 

به  یکوق بلژ در مثال فوق حق یدشدن موضوع، فرض کنروشن ی. براباشدینم سانیک یعتاً طب یزتعارض ن حّل رجوع به قواعد  ۀیجنت یست،ن
فرانسه  یاو  یسسوئ یران،به دادگاه انگلستان، ا یانتخاب شده است. چنانچه اختالفات قرارداد ینعنوان قانون حاکم بر قرارداد توسط طرف

در  .یرندرا بپذ و شرط آن یداحترام بگذارند و بدون ق یکبر انتخاب قانون بلژ  یمبن ینطرفۀ به اراد هانظام ینا ۀکه هم یستشود، معلوم ن ارجاع
کشورها  تعارِض  ّل ح بود. چنانچه قواعدِ  خواهد یشترب یحقوق گوناگوِن  یهانظام نظرِ انتخاب نشود اختالف ینکه قانون حاکم توسط طرف یصورت

بر قرارداد  یدر صورت سکوت مشخص نمود که چه قانون یاقرارداد را انتخاب و قانون حاکم بر  ،اطرخ ِی با آسودگ توانیباشد م یکسانبا هم 
 یماهو  ینکردن قوانحدالشکلم، متّ دّو  یتشود. فعال یکسانکشورها  تعارِض  حّل  تالش شده تا قواعدِ  المللیینحاکم خواهد بود. در سطح ب

که  کندینم یباشد، فرق یکسانموضوع  یکمقررات کشورها در خصوص و  ینکه قوان یاست. زمان المللینحاکم بر مسائل مربوط به تجارت ب
اال ک المللیینفروش ب یسازمان ملل متحد، راجع به قراردادها یونکشور به کنوانس ۷۸که  یقانون کدام کشور بر قرارداد حاکم است. مثًال زمان

م انجام عد یو ضمانت اجراها ینانعقاد، حقوق و تعهدات طرف و یلبه تشک عراج ینقوان ،یوندر حدود کنوانس شوند،یملحق م) ۱۹۸۰ ین،(و
 یاز کشورها یک قانون کدام ،که قانون حاکم بر قرارداد کندینم یتفاوت یگرو د شودیم یکسانکشورها  ینکاال در ا المللیینتعهدات فروش ب

 .عضو است
 قانون حاکم یین) تعب

لف منجر مخت ِی حقوق یهاواحد ممکن است در نظام قراردادِ  یک یستند،ن یحدالشکلمتّ  مقرراِت  یاصوًال دارا یملّ  ِی حقوق یهاآنجا که نظام از
 هسازند، بلک از ابهام رها یاندارد که سرنوشت قرارداد خود را در هاله یلیاصوًال تما المللیینب ارِ ّج باشد. تُ  یمتفاوت یجبه حقوق، تعهدات و نتا

 یاقتصاد تیفعال یک یو منطق یحمشخص کنند. روند صح یخود را به طور مطمئن ِی قرارداد و تعهداِت دارند که حقوق  یلتما یداً عکس شدبر 
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توانند حقوق و تعهدات ب ینطرف ینکهمگر ا شود،یاست که حاصل نم یزیر و برنامه بینییشپ وابسته به قدرِت  المللیینبه خصوص در سطح ب
 یتر طمئنآثار قرارداد را به نحو م دهدیامکان م ینکنند. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به طرف بینییشپ یرا به طور مطمئن ردادهااز قرا یناش

بر قانون  ینفشود و طر  ارجاع یبه داور  یقرارداد که اختالفاِت  یاجتناب کنند. در صورت انتظاریرقابلنامطلوب و غ یجو از بروز نتا بینییشپ
. کنندیل محل و فص ینشناخته و اختالفات مزبور را بر اساس قانون منتخب طرف یتوافق را به رسمت یننموده باشند، داوران ا توافقحاکم 

 ،و اختالف را بر اساس قانون منتخب کنندیعمال نمإتعارض را معموًال  مقرر در قواعد حّل  هاییتعمال قانون منتخب، محدودإ داوران در
 .نمایندیحل و فصل م

و در همه موارد  هیشحاکم بر قرارداد هم قانوِن  انتخاِب  رِف که ِص  اندیافتهبه تجربه در  المللیینب یقراردادها یمدر تنظ ریدرگ و حقوقداناِن  ارّج تُ 
 یاریبس در یًا،اند. ثانکرده یجاددر انتخاب قانون حاکم ا هایییتمحدود یملّ  یهااز نظام یاوًال، بعض یراز  یست،ن یکاف یبازرگان یازهاین یبرا

 یافتهتوسعه یکاف ۀشده ممکن است به انداز انتخاب در مورد قانون حاکم بر قرارداد به توافق برسند. ثالثًا، قانوِن  توانندیقرارداد نم ینرد طرفاز موا
 .باشد المللیینب ۀیچیدو پ یبازرگان یقراردادها یِن طرف و انتظاراِت  یازهان ینباشد که بتواند جوابگو 

به دهند  صیرا مناسب تشخ یهر قانون توانند،یخاطر م یقرارداد، با آسودگ یِن شده باشد طرف یینتع اختالفات حّل به عنوان مرجع  یداور  اگر
انتخاب  یبه جا توانندیم ینطرف ی. حتّ شودیروبرو نم یانتخاب بعدًا با مشکل ینکنند و مطمئن باشند که ا یینتع عنوان قانون حاکم بر قرارداد

 .یندتوافق نما به عنوان قانون حاکم یبازرگان یحقوق عرف یاو  یحقوق یل کلّ کشور، بر اصو  یک نونقا
 ینرفط یزصورت ن ینمطرح شود، در ا یدادگاه ملّ  یککه اختالف نزد  رودیاحتمال م ینا یااختالفات باشد  حل و فصِل  مرجِع  ،دادگاه اگر

آثار  یینه تعنسبت ب به قرارداد یاصل وفادار و  یقرارداد یاصل آزاد یعنی یحقوق یهاشده در عمده نظامیرفتهدو اصل پذبا اتکا به  توانندیم
به  که نسبت دهدیامکان م ینبه طرف یقرارداد یاصل آزادکنند.  یینحقوق و تعهدات هر طرف را از قبل تع یزانخود اقدام کرده و م ادقرارد

 یرا برا هینقانون حاکم بر قرارداد را کاهش داده و زم یرتأث یقطر  یند و از ااقدام کنن خود و خواسِت  یازمتناسب با ن قراردادِ  یمحتوا یِم تنظ
 یگرو طرف د شود یترعا یدکه موارد مورد توافق با کندیگوشزد م ینبه طرف یزن به قرارداد یاصل وفادار  یندعمال بروز قانون حاکم محدود نماإ

 .در آن را داشته باشد یدنظرجدت یتقاضا یاکند و  یآن خوددار  یبعدًا از اجرا تواندینم
 یعموم یطاستاندارد و شرا یدوم: قراردادها گفتار

که در  کنندیاستفاده م شدهیینتعیشاز پ یخود از قراردادها یتجار  یهاتک طرفقرارداد با تک یمتنظ یبه جا یتجار  یهااز شرکت بسیاری
شده  یهته یشرا که از پ یانمونه یها معموًال قراردادهاشرکت ینه است. اشد بینییشبه نحو واضح و جامع پ ینآنها حقوق و تعهدات طرف

ادها که به عقود نوع قرارد ین. در انظر کنندرِف از آن َص  یا قرارداد را در کل قبول یا یرندناگز  یانکه مشتر  کنند،یخود عرضه م یانمشتر  هاست ب
 ییرتغ یبرا تندیسهرچند قادر ن یرندشده را بپذارائه داشته و مجبورند تا قراردادِ  یازت نخدما یاعمومًا به آن کاال  یانمعروف هستند مشتر  یالحاق

 .مفاد قرارداد مذاکره کنند
 شروط استانداردو  یعموم یطشرا، استاندارد یقراردادها یف) تعر الف
و فصل  حل ۀآن، نحو ید نقض و ضمانت اجراموار  ین،که حقوق و تعهدات طرف است شدهیهتهیشاز پ فرِم  یامتن  ،استاندارد قرارداِد  یک

 یتقابل ،هکه در موارد مشاب شوندیم یمتنظ یقراردادها اصوًال به نحو  ینشده است. ا بینییشمهم در آن پ یاتجزئ یرقانون حاکم و سا ی،دعاو 
 یسر  کیاز  یعموم یطشرا. کندیم یلتبد و خاص نیّ مع قراردادِ  یکاستاندارد آن را به  قراردادِ  یک ِی خال یجاها یِل و تکم ارنداستفاده د
 یرا برا یون ملّ قان یکمشابه با  یدر قرارداد به آن ارجاع شود نقش یاشود و  یوستپ ،که به قرارداد یکه در صورت شودیم یمتنظ یمقررات کلّ 

 یوسته آن پرا ب نییّ مع ِی عموم یِط ا کرده و شرامختصر اکتف یبه نوشتن قراردادها المللیینب ُتّجارِ  ،از موارد یاریکند در بسیم یفاقرارداد ا
مراجعه خواهد  شدهیوستپ یعموم یطشراقرارداد ابتدا به  یلتکم یصورت برا یندر قرارداد مسکوت گذاشته شود، در ا یچنانچه امر  کنند،یم

شده باشد.  تیوسبه آن پ یزن یخاص ِی عموم یِط هستند که ممکن است شرا یشده و کاملنوشته یقراردادها ۀبه منزل ارداستاند یقراردادها ؛شد
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 یایاز مزا شدههیتهیشحدالشکل و از پمتّ  شروِط  ینقرارداد با گنجاندن ا ینمتفاوت است طرف یزن شروط استاندارداستاندارد از  یقراردادها
 .آیندیتاندارد کردن قراردادها به حساب ماس ینوع یزن استاندارد یطشراو  یعموم یطشرا. شوندیمند مقرارداد بهره ِی جزئ کردِن استاندارد 

 استاندارد ی) انواع قراردادهاب
 یقبخش حقو یکه دارا یبزرگ تجار  یهاشده باشد. شرکت ینو تدو یمتنظ ،کنندهارائه استاندارد، ممکن است توسط خودِ  قراردادهای

 ینا یمه تنظخود ب دهند،یکه ارائه م یو نوع کاالها و خدمات زهایامندند معموًال متناسب با نبهره یمتخصص کاف یرویهستند و از ن یقدرتمند 
 یناست. ا یدهگرد یمتنظ یتجار  ِی صنف یهاانجمن ۀیلبه وس یعموم یطاستاندارد و شرا یاز قراردادها یاری. بسکنندیمبادرت م هانوع قرارداد

عضا خدمات به ا یدر راستا کنند،یم یتخاص فعال ر تجارِت هستند که د یتجار  یهااز تجار و شرکت یمتشکل از گروه ،یتجار  یهاانجمن
استاندارد عرضه کردند.  یقراردادها موجود در آن تجارت اقدام و آنها را در قالِب  یهارفها و عُ رمنُ  یآور به جمع جاربو تبادل اطالعات و ت

گاه یمحتوا  یهاسازمان ،یتجار  یهاکردند. عالوه بر انجمن یمه تنظموجود در آن حرف یهامشکالت و عرف یازها،از ن یقراردادها را با آ
 یاو  یاقهمنط یهاسازمان ین. اشودیو تعداد آنها افزوده م تیّ اند که روز به روز بر اهماستاندارد اقدام کرده اردادهایقر  هیّ به ته یزن یتیفرامل

 یدادهاقرار  ۀیاقدام به ته المللی،ینب یتجار  یکردن قراردادهایکنواختساده و  یخود برا هاییتولؤاهداف و مس یدر راستا المللیینب
قراردادها  ینا یمنظدر ت ینکهه به اخود از آنها استفاده کنند. با توّج  یدر روابط تجار  کنندمی یهتوص یتجار  یهاار و شرکتّج به تُ  واستاندارد کرده 

واردکننده  یاننده صادرک ِی صنف منافِع  رفًا حافِظ ِص  ینکهشود نه ا یجادقرارداد ا یِن طرف متقابِل  حقوق و تعهداِت  ینب یسبنِ  شده تا تعادِل  یسع
 .انده فراوان قرار گرفتهمورد اقبال و توّج  ین در سطح جهانیباشد، بنابرا

 یعموم یطاستاندارد و شرا یاستفاده از قراردادها ید) فواج
ارد. چون د ینطرف یاست که استفاده از آنها برا یو منافع یازاتاز امت یناش لمللایندر تجارت ب یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها رواج

 توایحقرارداد و م تا توافق در مورد شروِط  شودیًال، موجب مامر اوّ  ینآنها ساده است. ا یخال یاند و پر کردن جاهاشده یهته یشاز پ ،متون ینا
قرارداد مذاکره  ءِ جزءداشته باشند تا در مورد جز یمتصم ینرد آن مذاکره کنند. چنانچه طرفدر مو ینحاصل شود و الزم نباشد تا طرف تریعآن سر 

کنند که ممکن است هرگز به  یامور  رِف از وقت خود را َص  یادیز  ِت صورت الزم است مّد  ینآنها به توافق برسند در ا تِک تک یکرده و برا
ت و شدن مذاکرایامر باعث طوالن ینباز دارد ا یتر شده آنها را از امور مهم ینطرف یِن ب اعتمادِ  رفتِن  ینو تنها موجب از ب نجامدایاختالف ن

 ۀیلسکه به و ییبه خصوص آنها یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها یًا،. ثانشودیو چه بسا موجب شکست مذاکرات م هاینههز  یشافزا
رارداد ق یکدر  یدهستند که با یشروط ینتر مهم یجود در آن تجارت بوده و حاو مو یهاعرف ۀدهنداند نشانشده یمتنظ یفرامل هایمانساز

  ینشود. ا بینییشپ
ّ
 یناِن اطم یِب ر با ض توانندیم یناز ابهام است و طرف ینگارش آنها ساده و خال ۀشده و اصوًال نحو یمت تنظقراردادها با دق

از لحاظ  یاردادشروط مهم قر  بینییشکنند که عالوه بر پ یمتنظ یرداد خود را طور مشکل است تا قرا ینطرف یکند. برا ینانآنها اطم به یادیز 
متشکل از  قاتییتحق بزرِگ  هاییمت ۀیلبرسند که معموًال به وس یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ۀیبه پا یسیقراردادنو و اصوِل  ینگارش

 یملّ  یحقوق یهاماز نظا یاری. ثالثًا، بسگیرندیقرار م  یمرتب مورد استفاده و نقد و بررس شده و یمف تنظرَ حِ  ار و صاحباِن ّج تُ  یده،ورز  نانحقوقدا
 یو اقتصاد یصنعت گزر ب یهات شوند که با پروژهو بلندمّد  یچیدهپ یو مشکالت قراردادها یازهان یتا جوابگو  یستندن یافتهتوسعه یکاف ۀبه انداز 

 یقراردادها به استفاده از یلیقرارداد تما یِن که طرف ییاجرا شود. رابعًا، در جا یدبا یرکت خارجش ینمرتبط است که چه بسا با مشارکت چند
 .استفاده کنند نویسیشندارند ممکن است از آنها به عنوان پ یعموم یطشرا یااستاندارد 

 با قانون حاکم یعموم یطاستاندارد و شرا ی) ارتباط قراردادهاد
 ریتأث یشکل گرفته و دارا یقانون ملّ  یکقراردادها و اصول آن در چهارچوب محدود  یرهمانند سا یعموم یطااستاندارد و شر  قراردادهای

 .گوناگون مورد قبول واقع شده است یحقوق یهادر نظام یشوباراده است که کم یبه اصل آزاد یکقراردادها متّ  ینا یت. مشروعشوندیم
 یارار دهند را مورد توافق ق شدهیینتعیشقرارداد از پ یک توانندیم ینها همچنکنند، آن نیّ د خود را معقراردا یتوانند محتوایقرارداد م یِن طرف
 یینتع یتصالح که دانندیم یکسان ینقرارداد را بهتر  ینا طرفین ،یملّ  یهانظام یشترب یراز  یند،نما یوسترا به قرارداد خود پ یعموم یطشرا
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 شود،یم یمتنظ یمبسوط هر چند به نحوِ  یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها ینکهه به ارا دارد. با توّج  یحقوق و تعهدات قرارداد یزانم
مندرج  اوًال، شروِط  رایز  یرد،در پرتو قانون حاکم مورد توافق قرار گ یدحاکم بر قرارداد خارج باشد، پس قرارداد استاندارد با قانوِن  یرِ از تأث تواندینم
 وِن استاندارد اصوًال مطابق با قان یقراردادها یًا،باشد، ثان یحقوق نظاِم  حاکم و مخالِف  قانوِن  ِی امر  مقرراِت  ناقِض  یداستاندارد نبا قراردادِ  رد

 ردادامورد توافق قرار نگرفته باشد آن هم مطابق با قانون حاکم بر قر  ،در قرارداد یو چنانچه مطلب گیرندیقرار م یرمورد تفس ،حاکم بر قرارداد
 .حل و فصل خواهد شد

 یالحاق یاستاندارد و قراردادها ی) قراردادهای
 یزکشور ن یک یدر داخل مرزها یانبوده و به نحو گسترده المللیینمنحصر به تجارت ب ،شدهیینتعیشاستاندارد و از پ یاز قراردادها استفاده

 ارایکه د شودیبزرگ و پرقدرت ارائه م یهاسسهؤها و مشرکت ۀیلنمونه به وس یدهاقراردا ینا ،از موارد یاریدر بس .گیرندیمورد استفاده قرار م
دگان در کنناز مصرف یتبزرگ و حما یهاشرکت از اجحاِف  یریجلوگ یخدمات هستند. برا یاکاال  ۀدر عرض یو شبه انحصار  یقدرت انحصار 

است  نیا شودیمطرح م ینجاکه در ا یاند. بحثقرار گرفته یتها مورد حمانوع قرارداد یندر ا یفضع طرِف  ،یملّ  ِی حقوق یهااز نظام یاریبس
ور مثال به ط یدواحد بوده و با یمنطق یاستاندارد دارا یمعروف هستند با قراردادها یالحاق یقراردادهاکه به  نمونه یقراردادهان نوع یا یاکه آ

 .یرندقرار گ یجداگانه مورد بررس یدو هر کدام با باشدیوت مدو متفا ینا کارکردِ  ینکها یا یرندمورد کنترل قانون قرار گ
کامًال  یادقدرت اقتص یخدمات که دارا یاکاال  یک ۀکنندبوده و توسط عرضه ینمونه است که معموًال به صورت چاپ یقرارداد ،یالحاق قرارداد

ا یکرده  آن قرارداد را با همه شروط قبول یدبا یاکننده ه مصرفک یدر حال شودیخدمات ارائه م یاآن کاال  ۀکنندو به مصرف یماست تنظ یبرتر 
 .نظر کنندرفًال از آن َص کُ 
 قدرِت  یمعموًال دارا یالحاق یقراردادها ۀکنندو ارائه کنندهیهعنوان کرد: ته ینچن توانیرا به طور خالصه م یالحاق یقراردادها هاییژگیو

و  هایتولؤمس و کندیم ینکه منافع او را تأم گنجاندیدر قرارداد م یطیشرا ،کنندهارائه .است یصار انح و شبِه  یانحصار  ِی و اقتصاد یبازرگان
 ینبر ا یقراردادها مبتن ینا دارد. اساِس  یازخدمات ن یاکه قرارداد به او عرضه شده است معموًال به آن کاال  ی. طرفسازدیاو را محدود م یِف تکال

 یداپ یخدمات دسترس یابه آن کاالها  توانیدیاست که م یتنها راه یطشرا ینقبول ا ،خواهیدیشده را معرضه خدماِت  یااست که اگر کاالها 
 .یدکن

ت کرده کننده دخالاز مصرف یتتا در حما دهدیاز کشورها وجود دارد و به دادگاه اجازه م یبعض ِی داخل که در حقوِق  یو مقررات ینقوان ،بنابراین
 یلدال  د.اهد بونخو  یمجر  گیرند،یمورد استفاده قرار م المللیینب استاندارد که در تجارِت  یکنند. در مورد قراردادها یلرا تعد یقرارداد یطو شرا

 قدرِت  و اختالِف  قرار دارند ینسبتًا مساو  یطدر شرا المللیینب یقراردادها یِن کرد که اوًال طرف یانب ینچن توانیتفاوت را به طور خالصه م ینا
 محصوِل  ،دادر کرده و در واقع قرا یلتحم یگریطرف تمام شروط خود را به د یکعا کرد که که بتوان ادّ  یستن یقو عم یادآن دو آنقدر ز  ِی قتصادا

 قدرِت  یخدمات دارا یاکاال  کنندگاِن جهت است که عرضه ینبه ا یالحاق یها در قراردادهادخالت دادگاه یًا،. ثانیستن ینمشترک طرفۀ اراد
 یقراردادها راست. ثالثًا، د یعموم یازخدمات مورد ن یاآن کاال  یرااز قبول قرارداد است ز  یرکننده ناگز بوده و مصرف یانحصار  یمهو ن یانحصار 

به  یارند ن را نداخواندن آ آن قدر عجله داشته باشند که وقِت  یاباشند  سوادیب که ممکن است شودیارائه م یکنندگانقرارداد به مصرف ،یالحاق
شده که  نوشته یزچنان ر قرارداد آن طشرو یاو  نباشندشروط آن  یاقرارداد و  یهستند، قادر به درک محتوا یفاقد اطالعات حقوق ینکهخاطر ا

که به خاطر  دعا کنادّ  تواندیاست نم یمشاور حقوق یکه معموًال دارا یشرکت بازرگان یککه  یآنها را بخوانند در حال توانندیمعموًال افراد نم
گاه ،بودن شروط قراردادیز ر  گاه درکشده را بدون ارائه قراردادِ  ،آن یرنظا یابودن  سوادیب ،داشتن عجله ،آنان یاز معان یعدم آ ول کرده قب یو آ

 یهاامل عرفت که ششده اس یمتنظ المللیینب یهاو سازمان یبازرگان ِی صنف یهااستاندارد توسط انجمن یاز قراردادها یاریاست. رابعًا بس
 یهرا توج ییاقض ماتاست تا ضرورت دخالت مقا یگرد یطرف به ضرر طرف یکعا کرد ناعادالنه به نفع ادّ  توانیدر آن نوع تجارت است و نم یجرا

 .کند
 یعموم یطاستاندارد و شرا ی) استفاده از قراردادهاو
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. شودیفزوده مو بر تعداد آنها ا کندیم یداپ یشتریب تیّ روز به روز اهم یعموم یطشرا استاندارد و یاستفاده از قراردادها المللیینب یبازرگان در
خود  ِی صاصاخت ِی عموم یِط استاندارد و شرا یقراردادها ۀیبزرگ نسبت به ته یهاشرکت یشترنوع قراردادها موجب شده تا ب ینفراوان ا یایمزا

تفاده خود مورد اس ِی تجار  یهاشود و در معامله با طرف یهشرکت ته یککن است توسط مم یعموم یطاستاندارد و شرا یاقدام کنند قراردادها
 دِ دارد که قراردا وجود ینگران یناست. ا مختلف یانبا مشتر  یکسانبرخورد  یعموم یطاستاندارد و شرا یاستفاده از قراردادها ی. مبنایردقرار گ
معامله  یهااستاندارد خود متناسب با مشخصه یطشرا یلبه تعد یلیها تماشرکت یناز ا یاریهمه موارد مناسب نباشد. بس یبرا ،استفاده موردِ 

مدنظر قرار  یعموم یطاستاندارد و شرا یقراردادها یمدر تنظ یدکه با یا. نکتهکنندیم یلتحم یکسانخود را به طور  یطموردنظر ندارند و شرا
ا به استاندارد ر  یطقرارداد و شرا مفادِّ  یداور  هاییوانها و داز دادگاه یاریاستاندارد بس یاست که در صورت ابهام در مفاد قراردادها ینا یردگ

به  یدبا یشروط عموم ایاستاندارد  یقراردادها یمدر تنظ کنندیم یرنداشته است تعب یآن نقش یمو به نفع مخاطبان که در تنظ کنندهیمتنظ ضررِ 
ءاستفاده موجود سو یاز قدرت انحصار  یدشود. نبا یجادقرارداد ا یِن طرف حقوق و تعهداِت  ینب ،بولقو قابل یمنطق عمل کرد که تعادِل  ینحو 

 کمیلت یه داشت که قرارداد استانداردتوّج  یدارائه شده است، با یکه توسط شرکت یعموم یطشرا یابا قرارداد استاندارد و  هکرد. در صورت مواجه
 که قراردادِ  یاند. طرفکرده یمسطر به سطر آن را مورد مذاکره قرار داده و تنظ ینهد بود که طرفخوا یقرارداد ۀبه منزل شود،یو امضا م
  یدبه او ارائه شده با یاستاندارد

ّ
شده  یهته ندهنکارائهۀ یلکه قرارداد به وس ینوع قراردادها را امضا کند، مخصوصًا در موارد ینا یاطت و احتبا دق

قرارداد استاندارد  یکحافظ منافع خودش باشد.  یشترکرده باشد، که ب یهقرارداد را به نفع ته ه،کننداست که ارائهموارد ممکن  ینباشد چون در ا
 یلتعد رفینط یازهایمتناسب با خواست و ن الزم است قراردادِ  ،صورت یننباشد. در ا ینطرف یازهایممکن است کامًال متناسب و منطبق با ن

  قرارداد شود. الزم است یاجزا ینب یاستاندارد ممکن است منجر به تعارض و ناهماهنگ قراردادِ  یک یِط شرا ِی جزئ دادِن ییر شود، چون تغ
ّ
ت دق

 .گردد یلبه تناسب تبد یزقرارداد ن یهاقسمت یرشود تا در صورت ضرورت سا یکاف
 قراردادها یمسوم: نکات مهم در تنظ گفتار

 یهلاوّ  نویسیشپ ۀی) تهالف
 یدقرارداد با رِ موردنظ به اهداِف  یدنرس ی. براباشدیبه آن م یدنرس ۀاهداف و نحو یینتع ،گام ینلاوّ  ،المللیینب یقراردادها و انعقاد یمتنظ در

 یناز طرف یکیقرارداد معموًال  ِی کلّ  چارچوِب  ییِن پس از تع گردد. یمشروط قرارداد تنظ ،بر آن طرح یشود و سپس مبتن یطراح ی،ابتدا طرح
و مشکل است.  نهیپرهز  ،قرارداد ۀیلاوّ  نویِس یشپ ۀی. تهیدنما یهته یبعد  مذاکراِت  یقرارداد را برا ۀیلاوّ  نویِس یشکه پ کنندیم یدافه پیوظ

ا کلمات و مذاکرات را ب آهنِگ  تمایل دارند که با این کار، ینکنند. همچن یهرا آنها ته یهلاوّ  نویِس یشکه پ دهندیم یحترج یخارج یهاشرکت
 گنجاند،یتر مخود را در قرارداد به موردنظرِ  مطالِب  کندیم یهرا ته یهلاوّ  نویسیشکه پ ی. به طور خالصه کسدنکنن ییخود تع یانتخاب ِت عبارا
دا در است که ابت یمیحول و حوش همان ساختار و مفاه ،یاصل مباحِث  ،شود، باز یلتعد یداً که بعدًا در طول مذاکرات شد یدر صورت یو حت

 .مقرر شده است ویسنیشپ
 ی) توافقات مقدماتب
مذاکرات باعث  انجاِم  مقدماِت  یدِ تمه ینکهه به ا. با توّج شودیزمان انجام ممذاکرات و انعقاد قرارداد هم اصوالً  ،معامالت روزمره و معمول در

که  ند؛یقرار گذاشته و توافق نما یکدیگردنظر با مور  ِی اصل قراردادِ  ممکن است قبل از انعقادِ  ،عقد خواهد شد، طرف انعقادِ  ۀشدن دور یطوالن
 گیردیمورد موافقت قرار م یجرا که به تدر  یشروط یاو  یندمذاکرات اتخاذ نما یشبردجهت پ یروش یارا جهت انعقاد قرارداد ادامه دهند و  کراتمذا 

 اتیمقدم یهاتوافقد وجولزوم  ،ینو سنگ یچیدهپ یر قراردادها. دیندرا رسمًا منتقل نما یمقدمات ۀموضوع توافقنام ینکها یاو  یندثبت و ضبط نما
و  یماهنگه یمتعدد را متحمل گردد تا با مراکز و مؤسساِت  یادیز  هایینههز  یستیبا ،طرف ،یشنهادپ ۀارائ یبرا یراز  شودیظاهر م یشترب

ق که تاکنون مورد مذاکره و تواف است یز شروط قراردادجهت ثبت و ضبط آن دسته ا یمقدمات یهانامهتوافق ،از مواقع ی. برخیدنما یزنیرا
 یمقدمات یهانامه. توافقکندیم یداپ یشتریب تیّ اهم یو تجار  یاقتصاد یروز به روز در زندگ یمقدمات یهاگرفته شده است. توافق قرار ینطرف

د که داللت بر قص شود،یاطالق م یرها و غتفاهم، پروتکل هایتیادداشها، نامهها، موافقتنامهها، قراردادها، توافقاز قولنامه یابه مجموعه
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ن است مختصر ممک یمقدمات یها و قراردادهاتوافق یندارد. ا یندهچند قرارداد در آ یا یک کردِن یینها یاانجام مذاکرات و  یگیرینسبت پ طرفین
 تعهداِت  کسریی یرفًا حاو ِص  یابوده و  یآت قراردادِ  ِی اساس روِط ش ۀیها ممکن است کلتوافق ینو مفصل باشند. ا یچیدهپ یاربرعکس بس یاو 

بوده  یر حقوقآنها فاقد هرگونه اث ۀنامکه توافق کنندیم بینییشبه صراحت پ ینطرف ،یمقدمات یهانامهاز توافق یباشد. در برخ یمبهم و کلّ 
 .باشدیبه توافق م یدنکه در صورت رس است یاصل قراردادِ  ادِ بر انجام مذاکره و انعق یمبن ینطرف یِل خواست و تما یانب یاست و برا

 ) شکل قراردادج
تبادل  یقو از طر  یممکن است به صورت شفاه المللیینقرارداد ب یکمنعقد شود که  یگوناگون شکاِل ممکن است به اَ  المللیینب قراردادهای

در اکثر قراردادها  .باشندیمکتوب م یبه نحو  المللیینب یقراردادها اتفاِق به  یبقر  یشترِ ب ،ینمنعقد گردد. با وجود ا یمیلا یافکس  ،نامه
وًال و فروش، فروشنده معم یدخر  یجرا ی. در قراردادهاشودیانجام م ارسال کاال همراه با فاکتور یققبول از طر  یاصورت مکتوب و  هسفارش ب

 یمتق ،آن انجاِم  ای یلخدمات و زمان تحو یاکاال  مشخصاِت  یلقرارداد از قب ِی اصل نکاِت  ،فاکتوریشپ ینکه در ا کندیفاکتور صادر میشپ یک
 کندیال مارس یدارکرده و خطاب به خر  یهقرارداد استاندارد را ته ،خدمات یاکاال  ۀکنندعرضه ،از موارد ی. در برخکندیرا ذکر م رداختپ یطو شرا
ا در ر  یودیق ،یدارکه خر  ی. زمانداردیمندرج در قرارداد مذکور اعالم م یطخود را با شرا آن و ارجاع آن موافقت یلدر ذ یقبول یدبا ق یدارو خر 
 یکه قرارداد ی. زمانکندیرا مطرح م هاداشته باشد، دوباره بحث تعارض شکل یرتمغا یشنهادمندرج در پ یِط که با شرا کندیآن اضافه م ذیِل 

 هایییوستپ ممکن است که ،متن واحد ینگردد. البته به ا یممتن واحد تنظ یکدر  یردادشروط قرا ۀیممکن است کل رسدیم ینطرف یبه امضا
 یمتنظ »یعموم یطشرا«و  »یاختصاص یطشرا«هم تحت عنوان بهیوستهپ در دو متِن  یقرارداد از مواقع شروِط  یباشد، در برخ دهش یمهضم

 ،یاختصاص طی. شراباشدیم یکسانگوناگون  یدر قراردادها یعموم یطراش ،شودیم یمحسب مورد تنظ یاختصاص یطکه شرا ی. در حالشودیم
 ،متن وسِت یمتن قرارداد و پ ینکه در صورت تعارض ب شودیم یدرفع مشکل در قرارداد، ق ی. معموًال براباشدمی یعموم یطم بر شراحاکم و مقّد 

است که  یدهاف یدمف یزمان یعموم یطو شرا یاختصاص یطشرا ینتعارض ب همانند یزحل نراه ین. اباشدیم هایوستم بر پحاکم و مقّد  ،قرارداد
 .کندیرا حل نم» عام و خاص« یاو  »یدو مق طلقم«وجود داشته باشد و مشکل  ینتبا
 بودن متن قراردادمفصل یا) مختصر د

 یاتئجز یرو فصل اختالفات، قانون حاکم و سا حل ها،یمهو جر  هاموارد فسخ قرارداد، پاداش ،ینحقوق و تعهدات طرف ،مفصل قراردادِ  یک در
 یقرارداد ینکه. اشودیم یشترقرارداد ب مفادِ  یِل و تکم یرحاکم جهت تفس قانوِن  . هر چقدر قرارداد مختصرتر باشد دخالِت شودیم یانب یلبه تفص

 یا ترینقرارداد سنگ ِغ مبل اگر دارد. یبستگ یقرارداد بِط روا یچیدگِی به پ و قانون حاکمبه شود به نوع قرارداد،  یمبطور مفصل تنظ یاو  اختصاربه 
 یراکه قرارداد ب یشود در موارد بینییشدر قرارداد پ یدبا یشتریب یاتباشد جزئ یشترموضوع آن ب یا تریآن طوالن یزمان اجراتمّد 

استقامت  ،یآت یرِ غمت یِع اشد، تا بتواند در مقابل حوادث و وقااز استحکام و قدرت الزم برخوردار ب یدداشته باشد قرارداد با یاتح یدبا ت،مّد یطوالن
کنند. در  یبینیشمقابله و برخورد با آنها را پ ۀرا مدنظر قرار داده و نحو یاحتماالت و حوادث آت یدنوع قراردادها با یندر ا ینداشته باشد. طرف

قرارداد  ِی داده و از شکنندگ یشافزا یآت اوضاع و احواِل  ییررا در مقابل تغ نوع قراردادها ممکن است شروط گنجانده شود که انعطاف قرارداد ینا
 .کنندیاجتناب م

 و ساده بودن متن قرارداد یچیده) پی
را نشان  نیقصد طرف یکه به روشن یباشد، به نحو  یقممکن شفاف و دق تا حِدّ  یدقرارداد است که مفاد قراردادها با یماصل در تنظ یک این

تر طمئنو م ترمراجع حل و فصل اختالفات ساده ،یاجتناب شود و در صورت بروز دعاو  یکه از اختالفات شودیدر قرارداد باعث م تیشفاف .دهد
لمات و عبارات ک ضرورت دارد در انتخاِب  شود،یه مکلمات و عبارات توّج  ، بهمتعارف یقرارداد به معنا یرکنند. در تفس یرد قرارداد را تفستواننیم

ب اوضاع و احوال متناس ۀه به هماز کلمات و عبارات با توّج  ینوع برداشت و مفهوِم  ،متعارف ِی ه شود. منظور از معانآنها توّج  متعارِف  ِی معانبه 
مات مدًا از کلدر قرارداد بگنجاند ع ینظر خود را به روشن تواندیم یناز طرف یکیکه  یزمان است. همربوط ِی تخصص ۀصنعت و رشت حرفه،با نوع 

 دارندقراردادها  یمدر تنظ یادیز  ۀکه دانش و تجرب یاز موارد افراد یکند. در برخ یبردار تا بعدًا بتواند از آن بهره کند،یمبهم و دوپهلو استفاده م
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 رسدیر نمامر به نظ یکه در ابتدا کند،یخود از کلمات دو پهلو استفاده م هاییتولؤفرار از تعهدات و مس یخود استفاده کرده و برا ییاز توانا
 نظیمه در تک یگریانتخاب شده است. ترفند د یرکیبا ز  کلمات مبهم، ینکه چقدر ا شودیدر روز مبادا مشخص م یداشته باشد ول یکه خطر 

 ی. برخشودیده مدا یخاص یاز قرارداد به کلمات و عبارات معان ییدر جا یتحساس یجادو بدون ا یرکیاست که با ز  ینا رودیقراردادها به کار م
 .ندارد دوجو یاو ظاهرًا چاره گیرد،یآنها به صورت گسترده در قراردادها مورد استفاده قرار م یاز کلمات و عبارات با وجود ابهام در معان

 کاال المللیینب یعب یونهفتم: کنوانس فصل
 یقکشورها از طر  ینب دالر کاال یلیاردهام یانهاست و سال المللیینب یعب یاو فروش  یدخر  المللینقرارداد، در تجارت ب ترینیجو را ترینگسترده

و  دارد المللنیدر حقوق تجارت ب اییژهو یگاهجا المللیینب یعب یقراردادها ،تیّ و اهم یگستردگ ینا یل. به دلشودیو فروش مبادله م یدخر 
 یکسانی ینکشورها قوان ریشتاست در ب المللیینو فروش ب یدخر  یقراردادها لیرفع موانع و تسه المللیینتوسعه تجارت ب یگام برا یناول یعتاً طب
 یبرا یادیز  یهامدنظر قرار نگرفته است. در طول قرن گذشته تالش المللیینب یعب یک یاتحاکم بوده و مقتض المللیینب یعو ب یداخل یعبر ب

اجع به فروش سازمان ملل متحد ر  یونکنوانس«آنها  آمیزترینیتکه موفقصورت گرفته  المللیینب یعناظر به ب یمقررات ماهو  سازییکسان
 المللیینب یعب یقراردادها یمو نقش آن در تنظ شودیم المللییندر تجارت ب یادیز  یتاهم یهر روز دارا یونکنوانس یناست. ا» کاال المللیینب

 .منحصر به فرد است
 یونکنوانس یخچهاول: تار  گفتار
روم در سال  یالمللینب ۀیتکم یسدر اروپا به تأس المللیینب یمقررات حاکم بر قراردادها و به خصوص قراردادها سازیانیکس یبرا تالش
مذکور شد.  المللیینب یتهکم یگزیندر رم جا ۱۹۴۰که در سال  گردد،یبر م  »یحقوق خصوص سازییکسان المللیینب ۀسسؤم«و  ۱۹۲۶

به  یونتحت عنوان دو کنوانس یتاً کشورها ارائه شد که نها یاسیس یندگانبه کنفرانس الهه متشکل از نما ۱۹۶۴در سال  یلمللاینب یعقانون ب
ائل مربوط به حقوق است که فقط مس»  کاال المللیینحدالشکل مربوط به فروش بمقررات متّ «ل راجع به اوّ  یون. کنوانسیدکنفرانس رس یبتصو

دوم  ونیندارد. کنوانس یو در خصوص انعقاد قرارداد بحث دهدیعدم انجام تعهدات را پوشش م یراهاضمانت اج و یو مشتر  یعبا یفو تکال
اد قرارداد را و انعق یلاست، که مسائل مربوط به تشک»  کاال المللیینفروش ب یمقررات متحدالشکل مربوط به انعقاد قراردادها«راجع به 
سازمان  ،مزبور هاییونکنوانس یبمعروف هستند. دو سال پس از تصو ۱۹۶۴ ۀاله یونانستحت عنوان کنو  سیون. هر دو کنواندهدیپوشش م

حقوق تجارت  یجهت بهبود و توسعه ساختارها یترالسازمان ملل متحد آنس المللینحقوق تجارت ب یسیونکم یسملل متحد نسبت به تأس
اساس  ینت بر اقرار گرف یترالآنس ۀیلاوّ  هاییتاولو وِ جز المللیینش براجع به فرو الشکلمقررات متحد یمو تنظ یهکرد. ته اقدام المللینب

 هاییونوانسدارند که به کن یلآنها تما یاگوناگون عضو سازمان ملل متحد استعالم به عمل آورد، که آ یکه از کشورها یافت یتمأمور  یترالآنس
را در قالب  ونیگرفت که دو کنوانس یمفراوان تصم یپس از بحث و بررس لیترا. آنسیستچ اآنه یلدال  یلمزبور ملحق شوند و در صورت عدم تما

هادها و ن ،یخصوص یها و مؤسسات تجار شرکت یندگانمتن با حضور نما ینحول و حوش ا . مذاکراِت یدنما یممتن واحد منسجم تنظ یک
 یمکشور تنظ ۱۴توسط  ۱۹۷۸در سال  یونکنوانس نویسیشپ ینلاوّ  هایتاً کرد، و ن یداادامه پ یکسره ۱۹۸۰تا سال  یو مراکز علم یمؤسسات دولت

در  »المللیینفروش ب یسازمان ملل متحد راجع به قراردادها یونکنوانس«مزبور تحت عنوان  یو جهت اظهارنظر منتشر شد متن اصالح
کرد. از آنجا که  یداشهرت پ ١٩٨٠ ینو یونکنوانس هجهت ب ینو به ا یدرس یببه تصو ینکشور در و ۶۲ یاسیس یندگانکنفرانس متشکل از نما

 یاروپا مشارکت داشتند، محتوا یاقتصاد ۀسسه روم و جامعؤم ی،از جمله بانک جهان المللیینسازمان ب ٨کشور و  ۶۲ یونکنوانس ینا یمدر تنظ
 ی،قوق اسالم)، حیژرمن ی(روم حقوق نوشته ،الکامن یلبزرگ از قب یحقوق یهامتفاوت نظام هاییدگاهد ینب ۀبر اساس مصالح یونکنوانس

 ینکشور به ا ٨٩. تاکنون یدگرد یمتنظ المللیینب یهانظرات سازماننقطه ینحقوق خاور و همچن یقایی،حقوق آفر  یالیستی،حقوق سوس
را به  ینکه در وبود  یکشور  ۶۲جز  یراندارند. هرچند ا یاررا در اخت المللیینو فروش ب یددرصد خر  ۹۰از  یشملحق شدند که ب یونکنوانس

 .ملحق نشده است یونهنوز به کنوانس یرسانده است، ول یبتصو
 یونمشمول کنوانس یدوم: قراردادها گفتار
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 ) فروشالف
 ینالف آرا در او اجتناب از بروز اخت  یعب یفنظر کشورها در تعر اختالف یلنشده است. احتماًال به دل یفتعر  )یعقرارداد فروش (ب ،یونکنوانس در

ذکر  ونیکه در بخش دوم کنوانس یو مشتر  یعاز تعهدات با یسندگاناز نو یبرخ ین،موضوع مسکوت گذاشته شده است. با وجود ا ،خصوص
که  یپول ِض َو ِع  یک را در مقابِل  ییکاال  یتمالک یدبا یناز طرف یکیاست که  یقرارداد ،اند که قرارداد فروشاظهارنظر کرده است؛ ینشده چن

 رسدیبه نظر م یول ،پرداخت شود یدبا یضَو ِع  ،یعق بتحقّ  یذکر نشده که برا یون. در کنوانسیدمنتقل نما یمشتر  یگرطرف د به کندیم یافتدر 
 یران،مثل ا ی،لّ م ینظام حقوق یکاگر در  ی. ولباشدیو خارج از شمول آن م شودینم یتلق یعب ،یونکاال از جهت کنوانس هکاال ب یکه معاوضه

قرارداد  یون،کنوانس نکهیخواهد بود. با ا یونمشمول کنوانس یزن یعانتقال کاال در مقابل کاال به قصد ب ،صورت ینکاال باشد، در ا دتوانیم یزثمن ن
فروش  یقراردادها ،مورد ینلشده است. اوّ  ءاستثنا یوناز شمول کنوانس ۲ ۀها صراحتًا در ماداز انواع فروش ینکرده است، برخ یففروش را تعر 

در چهارچوب  یو خانگ یخانوادگ ی،مصارف شخص یفروش برا یاست. از آنجا که قراردادها یو خانگ یخانوادگ ی،مصارف شخص یبرا
وشنده فر  یبرا یدر کشور خارج یدارخر  بودِن یممق یِص تشخ گیرد،یکه در خارج از مرزها انجام م یدر زمان یو حتّ  گیردیانجام م یملّ  یمرزها

رفع  ،کاال دِ یکه اگر مقصود از خر  شودیماده استنباط م ینشده است. از ا ءاستثنا یونفروش از شمول کنوانس یهاقرارداد ینمشکل است، ا
 یاست که برا فروش یناظر به قراردادها یونکنوانس ینخارج است و بنابرا یونشمول کنوانس ازباشد قرارداد مزبور  یو مصرف یشخص یازهاین

 قیشده است فروش از طر  ءاستثنا یونفروش که از شمول کنوانس یمورد از قراردادها ینم. دّو شودید مکسب و کار و تجارت منعق مقاصدِ 
 ینتر باال  ییِن تع فروشنده تا زماِن  یراز  شود،یمنعقد م یکه قرارداد در چه زمان شود؛یسؤال مطرح م ینحراج ا یحراج است. در مورد قراردادها

 ،فاوتمت ِی حقوق یها. در نظامشودیمنعقد م یدر چه زمان یکه قرارداد و  شود؛یسؤال مطرح م ینرابناب شناسندیرا نم یدارخر  ،یشنهادپ
ه  از شمول ک یعب یمورد از قراردادها ینمشده است. سّو  ءاستثنا نسیونموضوع از شمول کنوا ،جهت یناتخاذ شده و به ا یگوناگون یهاحلراه

است، که مستند به قانون در جهت وصول مطالبات انجام  یو ادار  ییمراجع قضا یقاز طر  فروش یخارج شده است؛ قراردادها یونکنوانس
نوع از  ینو امثال آن. از آنجا که ا یاتیمطالبات مال ولکاال در جهت وص ها و فروِش دادگاه احکاِم  یاجرا یرِ . مثل فروش کاال توسط دواشودیم

جرا ا و اصوًال تابع مقررات کشور محّل  کنندیم نیّ آن را مع یطانجام معامله و شرا ۀکه نحو هستند اییژهو مقررات و ینقراردادها مستلزم قوان
 .اندخارج شده یوناز شمول کنوانس باشند،یم

 ) کاالب
و  ید. خر یردگیقرار م» خدمات«و  »یرمنقولمال غ« کاال در مقابِل  ین،ارائه نشده است. با وجود ا» کاال«از  یفیتعر  یون،در کنوانس یعب همانند

بر آنها  یکه مقررات جهان پذیرندیم یملک قرار دارد و کشورها به سخت وقوِع  محّل  اصوًال تحت کنترل و نظارت قانوِن  یرمنقولفروش اموال غ
خارج  یوننسخانه، آپارتمان، مستغالت، مغازه و امثال آن از شمول کنوا ین،مثل: زم یرمنقولو فروش اموال غ یدخر  ،اساس ینباشد. بر ا حاکم

بخش اعظم مواد و  یدارکه چنانچه خر  داردیمقرر م یونکنوانس ۳ ۀماد آالتینکاال و ماش ساخِت  سفارِش  یشده است. در مورد قراردادها
 یونانسنو شده و از شمول ک یخدمت تلق یدقرارداد خر  ،صورت ینند، در ارا به سازنده ارائه ک آالتینساخت کاال و ماش یبرا یازمورد ن هیزاتتج

نشده  ریفتع» کاال« یوندر کنوانس ینکه. با وجود ایدنما ینتأم یزرا ن یازمورد ن یزاتاز مواد و تجه یسازنده بخش کوچک ینکهولو ا باشدیخارج م
که، ر الشو فروش سهام، سهم یددسته مربوط به خر  ینلخارج شده است. اوّ  یوناز شمول کنوانس یزهااز چ یفروش برخ ۲ ۀدر ماد یاست، ول

موارد از شمول  ینکردن اءاستثنا یل. دلباشدیو فروش و ارز م یدقابل خر  یاوراق بهادار، اسناد تجار  گذاری،یهسرما هاییاوراق و گواه
 کندیغال مرا اش ییکه فضا شودیاطالق م یماد یزهایکه کاال اصوًال به چ یبودن آنهاست. در حال یرملموسبودن و غ یرمادیغ ،وانسیونکن
 یراب یوندارد و مقررات کنوانس یازو مقررات خاص ن ینموارد به قوان ینو فروش هر کدام از ا یدخر  یگربه آن اشاره کرد از طرف د توانیمو 

بارنامه  یاانبار  یکاال دارد، مثل گواه تسلیمکه داللت بر  یاسناد ذکر است که نقل و انتقاِل  یان. شایستها مناسب نو فروش آن ریدخ یمتنظ
 یکر،پغول هاییکشت ها،یاند از: کشتخارج است عبارت یونکه از شمول کنوانس ییم از کاالهادّو  ۀ. دستباشدیخارج نم یوناز شمول کنوانس

ات و مقرر  نیاست؛ که طبق قوان نییّ مع یفاتتشر  یثبت و ط یقنوع از کاالها معموًال از طر  ینو فروش ا ید. خر باشدیم یماهاو هواپ هاهاورکرافت
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 یداست، خر  خارج یونکه از شمول کنوانس یزهاییسوم از چ ۀاست. دست یرمنقولاموال غ یهشب یثح ینثبت مقرر شده است و از ا کشور محّل 
برق  ست،یو ملموس ن یماد یکه امر  یملّ  یحقوق یهااز نظام یاریبودن برق در بسنسبت به کاال  یدباشد. عالوه بر وجود تردیو فروش برق م

 .ستیآن مناسب ن یبرا یونمقررات مندرج در کنوانس یناست و بنابرا یو فروش آن مستلزم مقررات خاص یدداشته و خر  یاصخ یتماه
 المللیین) بج

 یتبه تابع یتیناع یونکرده است. در کنوانس یینتع ینطرف کسب و کارِ  محّل  مالِک  را بر اساِس  شدن قرارداد»المللیینب«وصف  کنوانسیون،
 اددد، قرار ها در دو کشور متفاوت باشکسب و کار آن محّل  یکشور واحد باشند، ول یکه عقرارداد تب یناگر طرف یداد نشده است و حتقرار  ینطرف

 ینکهولو ا محسوب شده یکشور باشد، قرارداد آنها داخل یکقرارداد در  یِن طرف کسب و کارِ  اگر محّل  ین. همچنشودیمحسوب م المللیینآنها ب
 کشورِ  کیاگر قرارداد در  یه نشده است، و حتّ مرزها توّج  یقرارداد در فراسو  یبه اجرا یوندر کنوانس ینور متفاوت باشند. همچندو کش ۀتبع

شمول  ی. براگرددیمحسوب م المللییندر دو کشور متفاوت باشد، قرارداد ب ینطرف ِی تجار  محّل  یاجرا شود ول یزجا نمنعقد و همان یواحد 
اجرا  یگرد کشور منعقد و در کشور یکقرارداد در  یاو قبول از دو کشور متفاوت ارسال شده باشد و  یجابکه ا یستالزم ن یننهمچ یون،کنوانس

 یگریکشور د به یقرار دارد و اساسًا از چه کشور  ،در کدام کشور ،یعموضوع عقد ب یکاال کندینم یتفاوت ینچن، ون همیشود. از جهت کنوانس
 و کشورِ در د یو مشتر  یعبا کسب و کارِ  که محّل  شودیعمال مإفروش کاال  ینسبت به آن دسته از قراردادها یونانس. کنو شودیمنتقل م
قرارداد  ینز طرفا یکیکه  ینشده است. در صورت یفکسب و کار تعر  محّل  یون. هرچند در کنوانسشدقرار داشته با یونکنوانس عضوِ  متفاوِت 

قرار  المللیینف بوص یینتع یآن داشته باشد، مبنا یبا قرارداد و اجرا ترییککه ارتباط نزد یه باشد، محلّ کسب و کار داشت محّل  یکاز  یشب
 یناز ا یضبه نحو مقت یگرد طرِف  ینکهمگر ا کند،ینم یتمختلف قرار دارد کفا شورهایدر ک ینکسب و کار طرف محّل  ینکها رِف . ِص گیردیم

گاه یتواقع بر  مالک عمل قرار خواهد گرفت و ،یو  معموِل  کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاهِ  محّل  ،یناز طرف یکیداشته باشد. چنانچه  یآ
 .یرخ یااست  یلمللاینواجد وصف ب یعب قراردادِ  یاکه آ شودیداده م یصاساس آن تشخ

 یونعمال کنوانسإسوم: قلمرو  گفتار
 یاال که در سطح جهانک المللِی ینب فروِش  یقراردادها ۀیکل یعتاً اند، طبملحق شده یونکنوانس ینبه ا یخاص یفقط کشورها ینکهه به اتوّج  با

الزم است  یطیود شراعمال شإکاال  المللیینب یعب یبه قراردادها یونکنوانس ینکها یباشند. برا یونمشمول کنوانس توانندینم شودیمنعقد م
 :دهیمیقرار م یکه مورد بررس

 یونعضو کنوانس یشورهادر ک ین) استقرار طرفالف
 ی. براستیعمال نإآنها قابل  فروِش  به قراردادِ  یون، کنوانسداشته باشددر دو کشور مختلف قرار  دو طرف کسب و کارِ  محّل  ینکها رِف ِص  به

 .نداملحق شده یونباشد که هر دو به کنوانس یدر دو کشور  ینطرف کسب و کارِ  عمال باشد، ضرورت دارد که محّل إقابل  ینکها
 یوندر کشور عضو کنوانس یناز طرف یکی) استقرار ب

مستقر باشد  یقرارداد در کشور  یگرِ د ملحق شده است و طرِف  یونباشد که به کنوانس یدر کشور  یناز طرف یکیتنها  کسب و کارِ  محّل  چنانچه
طبق  ینکهل امزبور حاکم است: شرط اوّ  اردادِ ق دو شرط بر قر با تحقّ  ،یونکنوانس ،صورت ینملحق نشده است، در ا یونکه هنوز به کنوانس

 محِلّ  تعارِض  ّل ح اگر طبق قواعدِ  ینملحق شده است. بنابرا یونباشد که به کنوانس یقانون کشور  ،حاکم بر قرارداد انونتعارض، ق قانون حّل 
عمال إ یعبت به آن بنس یونکنوانس ،صورت یناست، در ا یونباشد که عضو کنوانس یقانون کشور  ،به اختالف، قانون حاکم بر قرارداد یدگیرس

 ٩٥ ۀشد. ماداستفاده نکرده با یونکنوانس» رزروِ « از حّق  یوندر زمان الحاق به کنوانس یون،عضو کنوانس راست که کشو ینم ا. شرط دّو شودیم
اساس اگر  نیرزرو استفاده کند و بر ا ز حّق ا یوندر زمان الحاق به کنوانس تواندیدارد م یلتما یبه کشورها اجازه داد که هر کشور  یونکنوانس

 یر به استثناآن کشو قانوِن  ،صورت ینعضو باشد، در ایر غ در کشورِ  یگرد و طرِف  یونکنوانس عضوِ  شورِ در ک یناز طرف یکی کسب و کارِ  محّل 
 .گرددیعمال مإ یعبه آن ب یونکنوانس

 ینتوسط طرف یونکنوانس ی) استثناج
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عمال إنسبت به  ینندارد که طرف یصورت ضرورت ینفراهم شود، در ا یخاص فروِش  نسبت به قراردادِ  یوننوانسک عماِل إ یِط شرا چنانچه
کشور شده و تحت  از قانون آن یمزبور بخش یونکنوانس شود،یملحق م یونکنوانس یکبه  یکه کشور  ی. اصوًال زمانیندتوافق نما یونکنوانس

با توافق  توانندیم یونکنوانس ٦ ۀه به مادقرارداد با توّج  یِن ندارد. طرف نفعیذ  افرادِ  به توافِق  یازیو ن ودشیعمال مإ وانسیونمقرر در آن کن یطشرا
 کندینم ینا تأممنافع آنها ر  یونعمال کنوانسإدهند که  یصتشخ یناگر طرف یعنی ،کنند یریخود جلوگ یِع نسبت به ب یونکنوانس عماِل إاز 

ساکت باشند،  یوننسکنوا عماِل إعدم  یاعمال إنسبت به  ینکه طرف یکنند. در صورت یریخود جلوگ یعنسبت به ب نسیوعمال کنوانإاز  توانندمی
 .نسبت به قرارداد خود استثنا کنند را عمال آنإراحتًا ِص  ینکهمگر ا شود،یعمال مإآنها  یعبر ب یبه صورت قهر  یونکنوانس

 ینتوسط طرف یونمفاد کنوانس ییر) تغد
کامل  یآزاد نیمقرر نشده است و به طرف بودنمکتوب یا یهشفا یثاز ح یخاص شکِل  ،در آن یبعد  ییراتاصالحات و تغ یاقاد قرارداد انع برای

از کشورها اصرار  یبرخ یون،کنوانس ۀ). در زمان مذاکر ١١ ۀ(ماد ینددارند قرارداد را منعقد نما یلکه تما یبه هر نحو  یتداده شده که با رضا
به  یونکنوانس ١٢ ۀنظر کشورها، ماداختالف یلفقط به صورت مکتوب باشد. به دل یدآن با ِی بعد  و هرگونه اصالحاِت  یعقرارداد ب که تندداش

صورت مکتوب منعقد را قبول کنند که به ییرا رزرو کرده و تنها قراردادها ١١بتوانند ماده  یونکشورها اجازه داد که در زمان الحاق به کنوانس
 .استشده 

 ینتوسط طرف یونعمال کنوانسإ) توافق بر ه
ط خود حاکم کنند، را در رواب یونداشته باشند که کنوانس یلمستقر باشند و تما یونکنوانس عضوِ یر غ یقرارداد در کشورها یک یِن طرف چنانچه

را به عنوان  عضو کشورِ  یک قانوِن  توانندیرارداد مق یِن بند، طرف ینمند شوند. به موجب ابهره یونکنوانس ١ ۀب ماد ١بند  یازاز امت توانندیها مآن
داشته باشند که ن یلتما ین. اگر طرفشودیعمال مإآنها  نسبت به قراردادِ  یونصورت کنوانس ینخود انتخاب کنند که در ا قانون حاکم بر قراردادِ 

صورت  یندر ا ،شدبا یونبخواهند که قرارداد آنها تابع کنوانس ین،با وجود ا یکشور عضو انتخاب کنند، ول یکقانون حاکم بر قرارداد را از قانون 
طابق با مفاد و قرارداد م کندیم یفارا در قراردادها ا »یعموم یطشرا«نقش  یونکنوانس ،ینجا. در ایندتوافق نما یونعمال کنوانسإبر  توانندیم

 حاکم بر قراردادِ  وِن قان رِی ام یِن قوان ۀو در محدود ینطرف ینر روابط بفقط د یونمفاد کنوانس یت،وضع ین. در اشودیو اجرا م یرتفس یونکنوانس
 یوند، کنوانسقرار دهن یونخود را تابع کنوانس و قراردادِ  خارج است یونکه از شمول کنوانس یی. در مورد قراردادهاباشدیاالجرا مالزم ین،طرف ینب

 .است الجرااالزم ینطرف ینب حاکم بر قرارداد قانوِن  رچوِب در چهاو  کندیم یفارا در قرارداد ا »یعموم یطشرا«نقش 
 یونتحت پوشش کنوانس یقرارداد یها) جنبهو

 یهااز جنبه ی. برخدکنیم یمرا تنظ یو مشتر  یعبا یفتنها انعقاد قرارداد و حقوق و تکال یونصراحتًا مقرر شده که کنوانس یونکنوانس ٤ ۀماد در
 ها،بهجن یناز ا یکی. نشده است ینیبیشدر مورد آنها پ یقرار نگرفته و مقررات خاّص  یونحت پوشش مقررات کنوانست المللیینب یعب یقراردادها

ر آن از شروط مندرج د یکی یاقرارداد  بطالن کّل  یااز شروط آن است. چنانچه در خصوص صحت  یکی یاقرارداد و  عدم اعتبار کّل  یااعتبار 
ست، قرار نگرفته ا یونکه تحت شمول مقررات کنوانس یگری. موضوع ددهدیرا ارائه نم یمشخص حّل هرا یونبروز کند، کنوانساختالف 

 .از کاال است یناش ِی شخص جراحاِت  یامرگ  وصدر خص یعبا یتولؤمس
 )شرط (رزرو ) استفاده از حّق ز

به آن  نیصراحتًا مقرر شده است. ا یونشده که در کنوانسمجاز اعالم  یموارد یشرط (رزرو) تنها برا استفاده از حّق  یون،کنوانس ٩٨ ۀماد طبق
اهداف  یقرا از طر  حدالشکلق قانون متّ را رزرو و تحقّ  یمجاز نباشد قسمت یو هر کشور  یردقرار نگ یرتحت تأث یونکنوانس یتجهت است که تمام

از مقررات  یماهو  بخِش  یچه ،صورت یندر ا یرا، ز را رزرو کند یونکه دو بخش از کنوانس یستمجاز ن یکشور  یچه( ناکام گذارد انسیونکنو 
رزرو استفاده  از حّق  وانندتیدارند م المللیینب یعراجع به ب ییاالجراالزم ۀنامموافقت یاخود معاهده  ینکه ب یی. کشورها)ماندینم یباق یونکنوانس

 .عمال نشودإآنها  یعنسبت به ب یونکشورها باشند، کنوانس ینقرارداد، مستقر در ا ینکه طرف یو در صورت کرده
 یونچهارم: مفاد کنوانس گفتار
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 قرارداد یل) تشکالف
است که از  یمشخص یشنهادپ ،یجاب. اشودیمورد قبول واقع م ،یونکنوانس مطابق با موادّ  یجابا یککه  شودیم یلتشک یزمان یعب قرارداد
 یگرد طرِف  بوِل ق در صورِت  یبندیبر پا یمبن یشنهاددهندهو بر قصد پ شودیمصادر  یگرید نیّ افراد مع یاخطاب به فرد  یمشتر  یا یعطرف با

 یافراد خاص یارد خطاب به ف یدبا یشنهادباشد. پ یمتنوع کاال، اوصاف کاال و ق یاست که حاو  نیّ به قدر الزم مع یشنهاد در صورتیداللت دارد. پ
که  دیگردد که داللت نما یتلق یجابا تواندیم یشنهادیپ شود،یم یلتشکقرارداد  یجابنمودن اصادر شده باشد. از آنجا که با قبول

 یجاباهد بود. اخو  یبندبه مفاد آن پا یگرد طرِف  ،قبول اتخاذ کرده و در صورِت  یشنهادخود را به شرح مندرج در پ نهایی یمتصم یشنهاددهندهپ
قبول  یمل و ع شود،یم یرفتهپذ یگرو شرط از طرف د یدو بدون ق یقاً دق یجابکه مفاد ا یبرسد. زمان یگرکه به طرف د شودیمؤثر م یدر صورت

 .است یجابا
 یع) تعهدات باب

است. در  یونکاالها مطابق با مفاد کنوانس یتمدارک و اسناد مربوط و انتقال مالک یلتحو یع،مب یمبه تسل یعتعهد با ترینیو اصل ترینمهم
 مشتریبه  یعاز با یعمب زیکِی یف یِل تحو یبه معنا یمکه تسل شودیاستنباط م یونکنوانس از موادّ  یولنشده است،  »یمتسل«از  یفیتعر  یونکنوانس

که در  یو آنها را به نحو  یدنما یمو اوصاف به نحو مذکور در قرارداد تسل یفیتک یت،کم یثموظف است کاالها را از ح ینهمچن یعاست. با
ونه مطابقت با نم یدبا یلیتحو یصورت کاالها ینبر اساس نمونه به عمل آمده باشد، در ا یدخر  . چنانچهیدنما یبند قرارداد مقرر شده بسته

حمل و  یکاال از متصد  یلپس از تحو یصورت مشتر  یندر ا رسد،یم یحمل و نقل به دست مشتر  یمتصد  یقباشد. اگر کاال از طر  اشتهد
 .یدنسبت به عدم مطابقت کاال اقدام نما یدنقل، با

 یات مشتر ) تعهدج
. باشدیمن مآن پرداخت ث ۀساده است که عمد یلیخ یکرده است، تعهدات مشتر  یدابه آن اختصاص پ یگوناگون که موادّ  یعخالف تعهدات با بر
 یوننوانسک یزن ین. در مورد زمان پرداخت ثمن در صورت سکوت طرفشودیم بینییشثمن و زمان و مکان پرداخت آن معموًال در قرارداد پ یزانم

 یعست، مبموظف ا ینهمچن ی. مشتر یردانجام گ ی،توسط مشتر  کاالها با اسناد مربوط یلدر زمان تحو یداست که پرداخت ثمن با مودهمقرر ن
 وًال از زمان تصرفاص یراز  یردبگ یاررا در اخت یعمب یدبا یاطالع دهد. مشتر  یعرا به با یلتحو یِق دق محّل  ،یگرفته و در صورت مقتض یلرا تحو
 .شودیمنتقل م یبه مشتر  یعاز با یعمب اتمخاطر  ی،مشتر 

 نقض تعهدات ی) ضمانت اجراد
ضمانت  یشتر م یا یعتعهدات هر کدام از با یلذ ،یوندر کنوانس ید،تعهدات خود را انجام ندهد و قرارداد را نقض نما یمشتر  یا یعکه با یصورت در

. باشدیتعهد، فسخ قرارداد، کاهش ثمن و اخذ خسارت م ینیع یاجرا یاها شامل تقاضاضمانت اجر  ینشده است. ا بینییشپ یزموجود ن یاجرا
مند شود. ذکر شده است، بهره یمشتر  یکه برا ییاز همان ضمانت اجراها یباً تقر  تواندیم یعکند، با یاز پرداخت ثمن خوددار  یمشتر  نچهچنا
رارداد و عدم پرداخت ثمن نسبت به فسخ ق یت زمان اضافمّد  یپس از اعطا یا ؛یدماتعهد را بن ینع یاجرا یتقاضا تواندیم یعاساس، با ینبر ا

ضرر و نقض  ینب یتسبب ۀ. در صورت ورود ضرر و رابطیدنما یخوددار  یعمب یمو متقابًال از تسل یدحبس استفاده نما از حّق  یا ،نمایداقدام 
 .خسارت مطالبه کند ی،مشتر 

 ) انتقال ضمانه
خصوص ندارد.  نیدر ا یتیولؤمس یگرد یعاست و با یمشتر  ۀبه عهد یعخسارات وارده به مب شود،یمنتقل م یبه مشتر  یعمب که ضمان یزمان از

 المللینیب یاستفاده از اصطالحات تجار  یقکار از طر  ینکه معموًال ا کنند،یخود مشخص م ضمان را در قراردادِ  انتقاِل  زماِن  ،ینمعموًال طرف
نتقال ضمان کاال را زمان ا یلزمان تحو ،یونمورد مقرر نشده باشد، کنوانس یندر ا یخاص یب. چنانچه در قرارداد ترتگیردیم انجام )ترمزینکوا(

با  یول شودیمنتقل م یکند، ضمان و مخاطرات کاال به مشتر  یر در قرارداد خوددار به نحو مقرّ  یعمب یلاز تحو یدانسته است. چنانچه مشتر 
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 یل،مان تحودر ز تواندیم یع. بایدنما یریو از تلف و فساد آن جلوگ یدنما ینگهدار  یظف است که کاالها را به نحو متعارفمو یعبا ین،وجود ا
 .یدنما یکاالها خوددار  یلآن از تحو یافتو تا زمان در  یدمربوط را مطالبه نما یاضاف ۀینهز 

 )١٩٨٠المللی کاال (کنوانسیون بیع بین
 یع در کشور یا مبید و مختلف باشن یاتباع کشورها ،نیعیافته است. امکان دارد متبایش گسترش یش از پیب المللیبین یر امروزه ابعاد روابط تجا

را به دنبال  یاژهیوت و آثار روبرو اس ییهایدگیچیپع با یم مبیثمن و تسل هیتأدن یم گردد. بنابرایتسل یا اقامت مشتر یت یفعال ر از کشور محّل یغ
که  یمختلف و در خصوص روابط حقوق ینموده که در کشورها ینیبشیپنه ین زمیرا در ا یاصول و مقررات الملل،بینحقوق  .خواهد داشت

 .شودیمبه موقع اجرا گذارده  ،است المللیبینمتضمن عنصر 
قوق ن مقررات همان قواعد و اصول حیا ،در واقع یرند؛ ولینگونه روابط را در بر گیممکن است ا ،شوندیموضع  یکه توسط مقامات ملّ  یمقررات

. ندیآیمرا در به اج حدالشکلمتّ افته و به نحو یت یّ کشورها رسم ۀدر هم المللیبیناز مقررات  یکه برخ یدر حال ،دارند یو کاربرد محدود اندیملّ 
 .ن راستا استیدر ا لمللیابین حدالشکلمتّ وضع قانون  یبرا نامهموافقتك ی ،١٩٨٠کاال مورخ  المللیبینع یون بیکنوانس

از  د پسینو گرد یه طرحیته مأمور ،سازمان ملل متحد المللبینون حقوق تجارت یسیکم ،١٩٦٤الهه  یهاونیکنوانست یل عدم موفقیبه دل
 ،کنفرانس نیش برگزار شد. در ایتخت اتر ین پایکنفرانس سازمان ملل در و ١٩٨٠مارس  ١٠خ یبه تار  ،ن طرحیا یکار مستمر بر رو  هاسال

 یهاسازمانندگان یخاص و نما یهاسازمان ین ناظران برخیمختلف و همچن یو حقوق یاسیس ی،اقتصاد یهانظامکشور با  ٦٢ندگان ینما
 ،مقررات مختلف ترال) ازیسازمان ملل (آنس المللبینون حقوق تجارت یسین کنفرانس در چهارچوب کار کمی. اکردندشرکت  یردولتیغو  یدولت
 ١١کاال را در  المللیبینع یون بیبهره گرفت و کنوانس المللبینع ین راجع به بیمقررات نو یو برخ ١٩٦٤الهه  یهاونیکنوانسمله مقررات از ج
ع یب یقراردادها ناظر بر حدالشکلمتّ ها سال کوشش در جهت وضع مقررات حاصل ده ،ریون اخیب رساند. کنوانسیبه تصو ١٩٨٠ل یآور 

ن یبا ا کردن قلمرو آنرا به منظور همسو  »ون مرور زمانیکنوانس یپروتکل اصالح«ن یهمچن الذکرسابق است. کنفرانس کاال المللیبین
 .ب قرار دادیون مورد تصویکنوانس

بود تا متخصصان  یهشدار  ،١٩٦٤ع کاال مصوب یون بیدر کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانس کنندهشرکت متخصصاِن  کارِ 
 یش از پیبور بمز 

ّ
ند که موجبات ینما نیتدو یمقررات المللبینج تجارت یرا یهاشیگراف و عادت و ند و با مدد گرفتن از عر یفزایت خود بش بر دق

 .آن را اساس کار قرار دهد یت جهانیرا فراهم سازد و مقبول المللیبین یت اعتبار در روابط تجار یو تقو و سهولتسرعت 
ل یکا تشیژه انعقاد یبو ،عیب یاز موضوعات حقوق یعیوس ۀماده است و گستر  ١٠١مشتمل بر چهار فصل و  کاال المللیبین عیب ١٩٨٠ون یکنوانس

ت را یولؤاز نقض قرارداد و مواد عدم مس یجبران خسارت ناش یهاراه ی،انتقال ضمان معاوض ی،ع و مشتر یحقوق و تعهدات با ،عیقرارداد ب
ون یکنوانس ۀون) مقدمیکنوانس ٢٥ ۀشمول خود خارج نموده است (ماد ۀر یاز داع را یاز اقسام ب یر داده و ضمنًا برخو تحت پوشش قرا یمورد بررس

به  یو حقوق یاقتصاد ی،مختلف اجتماع یهانظامداشتن کاال را با ملحوظ المللیبینع یب یناظر بر قراردادها حدالشکلمتّ ب مقررات یتصو
گسترش تجارت  و المللیبین ۀدر عرص ین اقتصادیجاد نظم نویا ،المللبینتجارت ۀ اعتال و توسع ،المللبینمنظور رفع موانع حقوق تجارت 

ت. از اهداف مهم خود ذکر نموده اس یبه عنوان برخ ها،دولتن یمناسبات دوستانه ب یو نفع متقابل جهت ارتقا یت برابر یبا رعا المللبین
قوق تجارت ح المللیبینمنبع  تواندیمکشورها  ِی داخل ِی حقوق یهانظامو تبلور مقررات آنها در  هاونیکنوانسن نوع یا یاست امضا یهیبد
 .گردد حدالشکلمتّ 

ت که از عرف ن اسیآن ا سِن است و ُح  المللیبینمعامالت  یو منطق افتهیسازماندر جهت استفاده از مقررات  یون مسلمًا گام مهمین کنوانسیا
 ۀاراد ین آزادیو همچن یآمره و نظم عموم ین حقوق ملّ یب یکاف ین توازنیالهام گرفته و افزون بر ا المللبینج تجارت یرا یهاشیگراو عادت و 

 یون را نفیشمول کنوانسا ن حق داده است تیبه طرف ی،اراتیض اختیبا تفو ،نهین زمیون در ایکنوانس ٦ ۀقرار نموده است؛ از جمله مادن بر یطرف
 .ر دهندییا آنها را تغیك از مقررات آن عدول نموده و یا از آثار هر ی
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 یروابط تجار  لیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیازات مختلف کنوانسیو امت هاینوآور  ،رامون ابعادیپ یلیو تحل یلیتفص ،ریبه هر تقد
ون ینوانسآن به عمل آمده و چون ک یسینگلون از متن ایکنوانس یفارس ۀاست. ضمنًا ترجم یگر یمستلزم فرصت موسع و مجال د المللیبین

 یر یتحر  یسینوقانونمتداول در  ساِن بوده و به لِ  یفن یك متن حقوقی
ّ
و  یش از روانیمتن ب ۀدر ترجم یت و وسواس حقوقافته است لذا به دق

مذکور هنوز ۀ مست که ترجین ید یترد ن همهیمنتقل گردد. با ا یخوببهم یشده که مفاه یهر چند تالش فراوان میابودهبند  یان پایسالست ب
 .ون ملحق نشده استین کنوانسیران هنوز به ایدولت ا .خواهد بود نظرانصاحباز نقص و اشکال نبوده و محتاج اظهارنظر  یخال

 
 ،ونین کنوانسیطرف ا یکشورها

جاد نظم یمتحد در خصوص ا لمان ملساز یمجمع عموم ۀژین اجالس ویمصوب ششم یهاقطعنامهمندرج در  ۀه به اهداف گستردبا توّج 
مناسبات  یدر ارتقا یعنصر مهم ،و نفع متقابل یاساس برابر  بر المللبینتجارت  ۀنکه توسعیا نظر گرفتنبا در  المللی،بین ین اقتصادینو

 مختلِف  یهانظامو  کاال بوده المللیبینع یب یکه ناظر بر قراردادها یحدالشکلمتّ نکه اتخاذ مقررات یو با اعتقاد به ا ن کشورها استیدوستانه ب
به  ،خواهد نمود کمك المللبینتجارت  ۀو توسع المللبیندر تجارت  یبه رفع موانع حقوق ،داشته باشد مدنظررا  یو حقوق یاقتصاد ی،اجتماع
 :اندنمودهر توافق یشرح ز 

 یقلمرو اجرا و مقررات شکل: فصل اول
 قلمرو اجرا: مبحث اول

 ١ماده 
ه باشد گر واقع شدیکدیمتفاوت با  یتجارت آنها در کشورها است که محّل  ییهاطرفن یع کاال بیب یناظر بر قراردادها ونیکنوانسن یا. ١

 :نکهیمشروط بر ا
 ای ،متعاهد باشند یکشورها ۀمزبور در زمر  یالف. کشورها

 .متعاهد گردد یااز کشوره یکیعمال قانون إبه  یمنته ی،خصوص المللبینت) قواعد حقوق یب. (رعا
ت مزبور یعنکه واقیه قرار نخواهد گرفت مگر اگر واقع شده است مورد توّج یکدیمتفاوت با  ین در کشورهایطرف تجارِت  ت که محِلّ ین واقعیا. ٢

 .استنباط گردد ،آن ش ازیپ یا در هر زمانیتوسط آنها در زمان انعقاد قرارداد  شدهارائها اطالعات ین ین طرفیا از معامالت بیاز قرارداد و 
 د بودون ملحوظ نخواهین کنوانسین قلمرو اییا خود قرارداد در تعین یطرف یا تجار ی یت مدنیز خصوصین قرارداد و نیت طرفیتابع. ٣

 ٢ماده 
 .نخواهد بود یر جار یز  یهاعیبون حاضر بر یکنوانس

ا در ی نکه فروشنده قبل از انعقاد قراردادیمگر ا ،شوندیمده یخر  ا استفاده در منازلی یخانوادگ ،یکه جهت مصارف شخص ییکاالهاع یب .الف
 باشد؛ ن مورد داشتهیدر ا یا مکلف نبوده اطالعینداشته  یاطالع اندشده یدار یمصارف فوق خر  یمزبور برا ینکه کاالهایاز ا ،زمان انعقاد آن

 ق حراج؛یع از طر یب .ب
 :به حکم قانون واقع گردد یگر ید که به نحو یعیا بیقانون  یاز اجرا یع ناشیب .ج
 ا پول؛یاسناد قابل انتقال  ،اوراق بهادار ،الشرکهع سهام سهمیب .د
 ؛یه هوائیل نقلیو) و وساواناهاورکرافت (َه  ،نیسفا ،هایع کشتیب .ه
 .برق یرو یع نیب .و

 ٣ماده 
الزم  موادِّ  ۀعمد قسمت ۀیته دهندهسفارشنکه یمگر ا شوندیمع محسوب ید شود بیا تولید ساخته یکه با ییکاال ه یناظر به ته یقراردادها. ١

 .د آن کاال را تعهد نموده باشدیا تولیجهت ساخت 
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قررات مشمول م ،گر باشدیا خدمات دیکار  یرو ین ۀناظر به ارائ کندیمه یکه کاال را ته یکه در آنها قسمت اعظم تعهدات طرف ییقراردادها. ٢
 .ون نخواهند بودین کنوانسیا

 ٤ماده 
 یبوده و ارتباط ،دشویمجاد یا ین قراردادین در اثر چنیطرف یکه برا یع و حقوق و تعهداتیناظر بر انعقاد قرارداد ب صرفاً ون ین کنوانسیمقررات ا

 :ح شده باشدیمگر خالف آن تصر  ،ل نخواهد داشتیخاصه با امور ذ
 نه عرف مربوط؛ا اعتبار هرگویط آن یك از شرایا هر یاعتبار قرارداد  .الف

 .ت کاال داشته باشدیکه ممکن است قرارداد نسبت به مالک یاثر  .ب
 ٥ماده 

 .خواهد بودن ،افتدیمافراد اتفاق  یکه به سبب کاال برا یایبدنا صدمات یع در قبال مرگ یت بایولؤون شامل مسین کنوانسیمقررات ا
 ٦ماده 
 .ر دهندییا آنها را تغیك از مقررات آن عدول کنند یاز آثار هر  ١٢ ۀت مادیا با رعایتثنا ون را اسین کنوانسیشمول مقررات ا توانندیمن یطرف

 یمقررات کلّ : مبحث دوم
 ٧ماده 

ت در تجارت یّ ن نست ُح یآن و رعا یدر اجرا یجاد هماهنگیز به ضرورت ایآن و ن المللیبین ۀصید به خصیون باین کنوانسیر مقررات ایدر تفس. ١
 .ه شودتوّج  المللبین

 یایکلّ بق اصول ط ،ن نشدهییون تعین کنوانسیف آنها صراحتًا در ایون حاضر که تکلیت کنوانسیمسائل مربوط به موضوعات تحت حاکم. ٢
اکم است حل و ح یخصوص المللبینکه حسب قواعد حقوق  ینگونه اصول طبق قانونیدر صورت فقدان ا ،بر آن است یون مبتنیکه کنوانس

 .فصل خواهند شد
 ٨ماده 

عمال أر یاا جهل او مسموع نباشد الفاظ و سیگر علم داشته باشد یقصد طرف د ین نسبت به مودایاز طرف یکیون هرگاه ین کنوانسیاز نظر ا. ١
 .ر شودیتفس ید مطابق قصد و یگر بایطرف د

راد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال ن محمول در استنباط افیك از طرفیعمال هر أر یالفاظ و سا ،نیشیدر صورت عدم شمول بند پ. ٢
 .مشابه است

از جمله  بطر یذ د به اوضاع و احوال یك فرد متعارف از آن خواهد داشت بایکه  ین استنباطییا تعین یك از طرفیص قصد هر یدر مقام تشخ. ٣
 .ل داشتمبذو  یه کافآنان توّج  ِی بعد  عماِل أ رِ یعرف و عادت و سا ،نین طرفیمقرر ب ۀیبه مذاکرات رو

 ٩ماده 
 .باشندیم نیمابیفبه معمول ۀین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویطرف. ١
 و آن عرف و عادت در تجارت داشتندیموقوف  دیبایما ی اندداشتهرا که نسبت به آن وقوف  ین عرف و عادتین است که طرفیا فرض بر. ٢

بر قرارداد  یبه نحو ضمن ،کنندیمت یخاص به طور منظم آن را رعا تجارتمشابه در آن نوع  یراردادهان قیکامًال شناخته شده و طرف المللبین
 .که خالف آن ثابت شود یمگر در موارد ،اندساختها انعقاد آن حاکم ی نیمابیف

 ١٠ماده 
 :ونین کنوانسیاز نظر ا

که قبل  یخواهد بود که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال ییجا یو  تجارِت  ك محل تجارت داشته باشد محِلّ یش از ین بیاز طرف یکیهرگاه  .الف
 آن دارد؛ ین رابطه را با قرارداد برایکتر یا منظور نظر آنها قرار گرفته است نزدین معلوم بوده یا در زمان انعقاد آن بر طرفیاز انعقاد قرارداد 
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 .او مالك خواهد بود ِی معمول ِت اقام تجارت باشد محِلّ  ن فاقد محِلّ یاز طرف یکیهرگاه  .ب
 ١١ماده 
له یوسهب ،وجود قرارداد دباشینمز ین یگر یچ شرط دیت هیمحتاج به رعا یا مستند شود و از نظر شکلیمنعقد  یطور کتبه ع بیست قرارداد بیالزم ن
 .قابل اثبات است ،شهود
 ١٢ماده 

ه نموده است یون مبادرت به صدور اعالمین کنوانسیا ٩٦که به موجب ماده  یمتعاهد  یاز کشورها یکین در یاز طرف یکیتجارت  هرگاه محِلّ 
ان یر انواع بیا سایجاب و قبول یا ایآن  ۀا اقالیا اصالح یع یون که قرارداد بین کنوانسیا فصل دوم ای ٢٩و  ١١ك از مقررات مواد یچ یواقع باشد ه

 .در دهنییا آثار آن را تغین ماده عدول کنند و یاز حکم ا توانندینمن یبود طرفشامل آن طرف نخواهد  دهدیماجازه  یاراده را به نحو کتب
 ١٣ماده 

 .شودیمون تلگرام و تلکس را شامل ین کنوانسی) از نظر مقررات ایوصف (کتب
 انعقاد قرارداد: فصل دوم

 ١٤ماده 
مقابل  طرِف  بوِل ق در صورِت  کنندهجابیامشخص و دال بر قصد التزام  یکاف ۀن چنانچه به انداز یّ مع ا چند فردِ یك یشنهاد انعقاد قرارداد به یپ. ١

مقدار کاال و  یا ضمنیح یمشخص است که کاال را مشخص نموده و به نحو صر  یکاف ۀبه انداز  یشنهاد در صورتیجاب محسوب است پیباشد ا
 .دیدو مقرر نما ن آنییجهت تع یا ضوابطین یّ ثمن را مع

کننده نهادشیکه پ یمگر در صورت گرددیمجاب محسوب یا ین است صرفًا دعوت برایّ ا چند فرد معیك یکه خطاب به  یشنهاد جز در موردیپ. ٢
 .دیوضوح اعالم نماه خالف آن را ب

 ١٥ماده 
 گرددیمجاب نافذ یجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایا. ١
 زمانهما یجاب یش از وصول اینکه اعالم انصراف پیاست مشروط بر ا قابل انصراف ،ر قابل رجوع باشدیکه به نحو غ یدر صورت یجاب حتیا. ٢

 .جاب برسدیبا آن به اطالع مخاطب ا
 ١٦ماده 

 ،اردخود را ارسال د یجاب قبولیا ش از آنکه مخاطِب یکه رجوع ب یبه شرط ،باشدیمجاب قابل رجوع یمادام که قرارداد منعقد نشده است ا. ١
 .اصل گردد یبه و 

 :جاب رجوع کردیاز ا توانینمل یر موارد ذهذا دمع. ٢
 ایت؛ ر قابل رجوع اسین داشته باشد که غیت از ایگر حکایت دا به علّ ین جهت قبول آن یّ مع زماِن  دِ یق ۀجاب به واسطیکه ا یدر صورت .الف

 .اس عمل کرده باشدمعقول بوده و بر همان اس یامر  ،ر قابل رجوعیجاب غیك ایجاب به عنوان یمخاطب بر ا ۀیهرگاه تک .ب
 ١٧ماده 

 .شودیم یمنتف ،گرددیمواصل  کنندهجابیامخاطب به  یکه رد آن از سو  یاز هنگام ،ر قابل رجوع باشدیاگر غ یجاب حتیا
 ١٨ماده 

بر قبول  اللتد  نفسهیفا عدم اقدام یجاب باشد قبول محسوب است سکوت یجاب که دال بر رضا به مفاد ایا مخاطِب  عماِل أ رِ یا سایالفاظ . ١
 .ندارد

ن ییعت کنندهجابیاکه  یت. هرگاه اعالم رضا ظرف مّد شودیمنافذ  ،گرددیمواصل  کنندهجابیاکه اعالم رضا به  یالحظهجاب از یا قبوِل . ٢
وضاع و به ا ،عارفت متمّد  ۀقبول نافذ نخواهد بود. در محاسب ،واصل نگردد یت متعارف به و ك مّد یت ظرف ن مّد ییا در صورت عدم تعینموده 
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قبول شود  ید فور یبا یجاب شفاهیه الزم معطوف خواهد شد. اتوّج  کنندهجابیامورد استفاده  یل ارتباطیمنجمله به سرعت وسا ،احوال معامله
 .دیداللت نما یگر ینکه اوضاع و احوال به نحو دیمگر ا

د با بتوان کنندهجابیاا حسب عرف و عادت مخاطب بدون اعالم به ین یمعمول به طرف ۀیجه رویا در نتیجاب یچنانچه به موجب ا هذامع. ٣
مشروط  نافذ است شودیمکه عمل انجام  یالحظهقبول از  ،دیا پرداخت ثمن است اعالم رضا نمایر آنچه مربوط به ارسال کاال ینظ یانجام عمل

 .ن انجام شودیشینکه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پیبر ا
 ١٩ماده 

 ۀد به منزلجاب) باشیر اصالحات (نسبت به ایا سای هاتیمحدودمتضمن اضافات  یجاب بوده ولیجاب که ظاهرًا قبول ایگونه پاسخ به اهر . ١
 .شودیمجاب متقابل محسوب یجاب است و ایرد ا

جاب یط ایراجاب) باشد که شیبه ا(نسبت  یا متفاوتی یمتضمن شروط اضاف یجاب بوده ولیجاب که ظاهرًا قبول ایهرگونه پاسخ به ا هذامع. ٢
نسبت به  ی،تادداشیا با ارسال یه شفاهًا موّج  ریتأخبدون  کنندهجابیانکه یمگر ا ،شودیمجاب محسوب یر ندهد قبول اییتغ یاساس طوربهرا 

 .حات مندرج در قبولجاب به عالوه اصالیشروط قرارداد عبارتند از شروط ا ،ن نحو اعتراض نکندیبد یرت اعتراض کند. چنانچه و یمغا
هستند که  یا حل اختالفات شروطی یگر ین نسبت به دیك از طرفیت هر یم کاال حدود مسئولیمکان و زمان تسل ،وصف و مقدار کاال هیتأدثمن 

 .دهندیمر ییتغ یجاب را بطور اساسیط ایشرا
 ٢٠ماده 

که در  یخیز تار ا ای گرددیمل یکه تلگرام جهت مخابره تحو یالحظهاز  کندیمن ییقبول تع یا نامه برایدر تلگرام  کنندهجابیاکه  یمهلت. ١
قبول  یبرا دهکننجابیاکه  یمهلت گرددیمآغاز  ،پاکت یخ منعکس در رو ید نشده باشد از تار یق یخیا چنانچه در نامه تار ید شده است ینامه ق

 .شودیمجاب توسط مخاطب وصول یکه ا گرددیمآغاز  یز زمانا ،دینمایمن ییتع یفور  یر طرق مخابراتیا سایتلکس  ،تلفن ۀلیوسبه
 قبول در محّل  موعدِ  روزِ  ِن یهذا هرگاه آخر قبول محسوب است مع مهلِت  جزوِ  ،در خالل مهلت قبول یر ادار یغ یا روزهای یالت رسمیتعط. ٢

ن یلمهلت تا اوّ  ،ل دادیتحو یو  ین اعالم قبول را به نشانل نتوایباشد و به آن دل یر ادار یا روز غی یل رسمیمصادف با تعط کنندهجابیاتجارت 
 .د خواهد شدیپس از آن تمد ِی ادار  روزِ 

 ٢١ماده 
ن قبول یبرساند ا جابیبه اطالع مخاطب ا یادداشتیا با ارسال ی یشفاه طوربه درنگیبرا  ریتأخم با أنافذ بودن قبول تو  کنندهجابیاچنانچه . ١

 .نافذ خواهد بود
صورت  ین داشته باشد که ارسال آن در چنان اوضاع و احوالیت از ایاست حکا ریتأخم با أکه متضمن قبول تو  یگر یا نوشته دینامه  هرگاه. ٢

بول نافذ محسوب ك قی ریتأخا ین قبول یا ،دیرسیم کنندهجابیار به ت مقرّ ظرف مّد  گرفتیمانجام  یان انتقال به صورت عادیگرفته که اگر جر 
افته یرا خاتمه جاب خودیا یجاب برساند که و یا مخاطِب  به اطالِع  یادداشتی ا با ارساِل ی یشفاه طوربه درنگیب کنندهجابیانکه یا مگر شودیم

 .کندیم یتلق
 ٢٢ماده 

 .واصل شود دهنکنجابیااب انصراف) به یبا نافذ شدن قبول (در غ زمانهما یش از نافذ شدن یقابل انصراف است که انصراف پ یقبول به شرط
 ٢٢ماده 

 .گرددیممنعقد  شودیمون نافذ ین کنوانسیجاب مطابق مقررات ایکه قبول ا یالحظهقرارداد از 
 ٢٤ماده 
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رسانده  یو  اطالع شفاهًا بهکه  شودیمبه مخاطب واصل  یان اراده هنگامیر انواع بیا سایاعالم قبول  ،جابیا ،ونین فصل از کنوانسیاز نظر ا
 اقامِت  اشد به محّل نداشته ب یپست ِی ا نشانیتجارت  و چنانچه محّل  ،اشیپست ِی ا به نشانیتجارت  به محّل  ،گر به شخص اویق دیطر ا به ی ،شود
 .ل گرددیاو تحو یعاد

 فصل سوم
 ع کاالیب

 یط کلیشرا: مبحث اول
 ٢٥ماده 

و را از آنچه گر گردد که ایبه طرف د یرود چنان خسارتکه منجر به و  شودیممحسوب  ینقض اساس ین هنگامیاز طرف یکینقض قرارداد توسط 
ن یکه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چن ینکه طرفیمگر ا ،اساسًا محروم کند ،آن را به موجب قرارداد داشته است انتظارِ  استحقاِق 

 .کند ینیبشیپاست آن امر را  توانستهینم ،ابهمش یز در اوضاع و احوالیاو ن همانندِ  متعارِف  ك فردِ یو  کردهینم ینیبشیپرا  یاجهینت
 ٢٦ماده 

 .دیگر به عمل آیبه طرف د یادداشتی ینافذ است که ط یقرارداد صرفًا در صورت بطالِن  اعالِم 
 ٢٧ماده 

اع و احوال صادر اوض متناسب با یلین فصل و با وساین مطابق ایاز طرف یکیمراسالت توسط  انواِع  رِ یا سایتقاضا  ،که هر نوع اخطار یدر موارد
ن فصل از ینکه در ایمگر ا سازدینماستناد به مراسالت مذکور محروم  ا عدم وصول آن او را از حّق یا اشتباه در ارسال ی ریتأخ ،شودیما انجام ی

 .ح شده باشدیتصر  یگر یون طور دیکنوانس
 ٢٨ماده 

بت گر بخواهد دادگاه مکلف به صدور حکم نسیرا از طرف د یتعهد  یاجران حق داشته باشد یاز طرف یکیون ین کنوانسیچنانچه طبق مقررات ا
ستند یون نینسن کنوایا مقرراِت  که مشموِل  یمشابه ِع یب ینکه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهایمگر ا ،ستین تعهد نیع یبه اجرا

 .ن تعهد دهدیع یحکم به اجرا
 ٢٩ماده 

 .ا اقاله شودیاصالح  ،نیطرف ِی ضترا رِف به ِص  تواندیمقرارداد . ١
ك یان دارد هر هذا امکا اقاله نمود. معیاصالح  یگر یبه نحو د توانینماست  یا اقاله به نحو کتبیرا متضمن شرط اصالح  یك قرارداد کتبی. ٢

 .ه است ممنوع شوداعتماد نمود یگر به چنان رفتار یکه طرف د یتا حدود ،ن شرطیت رفتار خود از استناد به ان به علّ یاز طرف
 عیتعهدات با:مبحث دوم

 ٣٠ماده 
د و یل نمایم کند هرگونه مدرك مربوط به کاال را تحویون مقرر شده است کاال را تسلین کنوانسیکه در قرارداد و ا یبیع مکلف است به ترتیبا

 .ت کاال را انتقال دهدیمالک
 ل مداركیم کاال و تحویتسل: بخش اول

 ٣١ماده 
 :ل استیبه شرح ذ ،مینباشد تعهد به تسل یگر ین دیّ مع م کاال در محّل یع مکلف به تسلیاکه ب یدر صورت

ال به حمل و نقل جهت ارس ۀسسؤن میلل کاال به اوّ یم عبارت است از تحویع متضمن حمل کاال باشد تعهد به تسلیب الف. چنانچه قراردادِ 
 ؛یمشتر 
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د یکه با یکلّ  یا کاالین یّ از انبار مع یکلّ  یا کاالین یّ مع یانچه قرارداد راجع به کاالچن ،که مشمول قسمت (الف) فوق نباشند یب. در موارد
ا ید یتول ینیّ عم د در محّل یا بایقرار دارد  ینیّ مع که کاال در محّل  اندداشتهز در زمان انعقاد قرارداد اطالع ین نیبوده و طرف ،د شودیا تولیساخته 

 ن؛یّ مع در همان محّل  یار مشتر یست از قرار دادن کاال در اختم عبارت ایساخته شود تعهد به تسل
 .قرار دهد یار مشتر یدر اخت ،تجارت او بوده محّل  ،قرارداد انعقادِ  که در زماِن  یع کاال را در محلّ ینکه بایم عبارت است از ایتسل ،ر مواردیج. در سا

 ٣٢ماده 
ه ا بیکاال  یرو  یگذار عالمت ۀلیوسه ب یول ،دیسسه حمل و نقل نماؤل میکاال را تحو ،ونین کنوانسیا ایع مطابق قرارداد یکه با یدر صورت. ١

ا با مشخص نمودن ر  یع مکلف است مشتر یع است بایمشخص نشده باشد که کاال مربوط به قرارداد ب کامالً  ،گریا به نحو دیاسناد حمل  ۀلیوس
 .دیکاال از حمل آن مطلع نما

 یحمل و نقل لیبا وسا شدهنییتع الزم را جهت حمل کاال به محّل  ید قراردادهایبا ،ب حمل کاال را بدهدیکه ترت ع مکلف شده باشدیهرگاه با. ٢
 .ل حمل و نقل باشد منعقد سازدین قبیط متعارف ایکه مناسب اوضاع و احوال و منطبق با شرا

قادر ساختن  یاطالعات موجود را که برا ۀیکل ی،مشتر  یتقاضا د بنا بهیبا ،کاال در رابطه با حمل آن نباشد ۀمیع مکلف به بیچنانچه با. ٣
 .ار او قرار دهدیدر اخت ،است یکاال ضرور  ۀمیجهت ب یمشتر 
 ٣٣ماده 

 :دیم نمایر کاال را تسلیع مکلف است در مواعد ز یبا
 خ؛یر همان تا در ،ن باشدییقابل تع یخیاساس آن تار  ا بری ،ن شدهییتع یخیتار  ،الف. چنانچه در قرارداد

ن باشد یاز ا ینکه اوضاع و احوال حاکیمگر ا ،ت مزبورّد ظرف م ،ن باشدییقابل تع یتاساس آن مّد  ا برین شده یّ مع یمدت ،ب. چنانچه در قرارداد
 ایاست؛  یت مزبور با مشتر خ مشخص در خالل مّد ین تار ییکه تع

 .پس از انعقاد قرارداد یت معقولظرف مّد  ،ر مواردیج. در سا
 ٣٤ماده 

د. یل نمایتحو ،که در قرارداد مقرر شده است یز به شکلید آنها را در زمان و مکان و نیل مدارك مربوط به کاال باشد بایع مکلف به تحویچنانچه با
د به یاهر نوع عدم مطابقت در مدارك رفع نم ،دن موعدیتا فرا رس تواندیم ،ل دهدیخ مقرر تحویش از تار یع مدارك مربوط را پیکه با یدر صورت

به  خسارت ۀمطالب هذا هر نوع حّق مع ،نامعقول بر او نباشد یهانهیهز ل یا تحمی یمشتر  رمعقوِل یموجب زحمت غ ،ن حقیعمال اإشرط آنکه 
 .محفوظ است یمشتر  یبرا ،ون مقرر شدهین کنوانسیکه در ا ینحو 

 شخص ثالث یمطابقت کاال و ادعاها: بخش دوم
 ٣٥ماده 

ر قرارداد مقرر شده که د یبیز به همان ترتیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیفیمقدار و ک ید که دارایم نمایا تسلر  یید کاال یع بایبا. ١
 .ده باشدیگرد یبند ا ظرفی یبند بستهاست 

 :نکهیمگر ا شودینمکاال منطبق با قرارداد محسوب  ،گر توافق کرده باشندین به نحو دیکه طرف یجز در موارد. ٢
 ؛رندیگیممورد استفاده قرار  ،مقاصد مزبور یبا همان اوصاف برا ییباشد که عرفًا کاالها یلف. متناسب با مقاصد ا

گاه یا ضمنیح یباشد که به نحو صر  یب. متناسب با هر نوع مقصود خاص نکه اوضاع و یده است مگر ایع رسیبا یدر زمان انعقاد قرارداد به آ
 ه است؛ر معقول بودیع غیص بایا اعتماد او به مهارت و تشخیع اعتماد نکرده یص بایبه مهارت و تشخ یتر ن باشد که مشیاز ا یاحوال حاک

 ارائه نموده است؛ یا نمونه به مشتر یع به عنوان مسطوره یباشد که با ییکاال ج. واجد اوصاف 
شود در ظرف  نیأمتکه بقا و سالمت کاال  یبه نحو  ،اشدموجود نب یب متعارفیکه ترت یا در صورتی ،ل کاالهاین قبیب متعارف جهت اید. به ترت

 .شده باشد یبند بستها یگنجانده 
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گاه بوده  یهرگاه مشتر . ٣ گاهنن خصوص یاست در ا توانستهینما یدر زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق کاال با قرارداد (تخلف وصف) آ باشد  اآ
 .ن نخواهد داشتیشی(الف) تا (د) بند پ یهاقسمتق مقررات طب یتیولؤمس ،ع نسبت به هر نوع عدم انطباقیبا

 ٣٦ماده 
م وجود دارد هر چند که عد یاست که در هنگام انتقال ضمان به مشتر  یول هر نوع عدم انطباقؤون مسین کنوانسیع طبق قرارداد و ایبا. ١

 .انطباق پس از آن زمان آشکار شود
 یك از تعهدات و یاز نقض هر  ین حادث شود و ناشیشیست که پس از زمان مذکور در بند پول هر نوع عدم انطباق اؤن مسیع همچنیبا. ٢

مناسب  ،مقاصد خاص یبرخ یا برای یمقاصد عاد یجهت استفاده برا یتنکه کاال تا مّد یر بر ایع دایاز جمله نقض هر نوع ضمانت با ،باشد
 .را حفظ خواهد کرد ینیّ ا اوصاف معیص یا خصایخواهد بود 

 ٣٧ ماده
 یقصانهرگونه نُ  ایل دهد یرا تحو یکسر  یهاقسمت تواندیمدن موعد مزبور یتا فرا رس ،م نموده باشدیر تسلش از موعد مقرّ یع کاال را پیهرگاه با

 ،فع سازدمرت شدهمیتسل یرا در کاال یا هر نوع عدم انطباقید یم نمایر منطبق تسلیغ یرا عوض کاال یگر ید یا کاالیدر مقدار را جبران کند 
 ۀمطالب هذا هر نوع حّق معقول بر او نباشد. معریغ یهانهیهز ل یا تحمی یمعقول مشتر رین حق موجب زحمت غیعمال اإنکه یمشروط بر ا

 .باشدیممحفوظ  یمشتر  یون مقرر شده است براین کنوانسیکه در ا یخسارت به نحو 
 ٣٨ماده 

 .دیراهم نماآنها را ف یا موجبات بازرسی یکاال را بازرس ،ممکن باشد عمالً به اوضاع و احوال ه که با توّج  یتمّد  نیتر کوتاهد ظرف یبا یمشتر . ١
 .ق افتدیتا وصول کاال به مقصد به تعو تواندیم یمتضمن حمل کاال باشد امر بازرس ،اگر قرارداد. ٢
جهت  ینکه فرصت معقولی) ارسال کند بدون ایگر یدا کاال را مجددًا (به مقصد یدهد  رییتغدر راه  یر و مقصد کاالیمس یهرگاه مشتر . ٣

گایا ارسال مجدد (به مقصد دیر مقصد یینگونه تغیع نسبت به امکان ایبا ،داشته باشد و در زمان انعقاد قرارداد یبازرس د یا بایداشته  یهگر) آ
گاه  .ق افتدید به تعویتا وصول کاال به مقصد جد تواندیم یامر بازرس ،داشتیم یآ
 ٣٩ماده 

ن نوع ییاز تع یحاک یادداشتی کردیمکشف  دیبایما ینکه عدم انطباق کاال را کشف کرد یپس از ا یت متعارفظرف مّد  یکه مشتر  یدر صورت. ١
 .شودیماو در استناد به عدم انطباق کاال ساقط  حّق  ،ع ارسال نکندیعدم انطباق جهت با

ع یاز عدم انطباق جهت با یحاک یادداشتیم شده است یکاال به او تسل عمالً که  یخیار حداکثر ظرف دو سال از ت یاگر مشتر  ،در هر حال. ٢
 .ر باشدیت مغان شده اسیین کاال که در قرارداد تعیتضم ۀن مهلت با دور ینکه ایمگر ا شودیماو در استناد به عدم انطباق ساقط  ارسال نکند حّق 

 ٤٠ماده 
گاه بوده یبا باشد که یهرگاه عدم انطباق مربوط به امور  گاه باشد و آن را به اطالع مشتر است نا توانستهینما یع نسبت به آن آ نرسانده باشد  یآ

 .را نخواهد داشت ٣٩و  ٣٨استناد به مقررات مواد  حّق 
 ٤١ماده 

باشد که  ییاال کت افیبه در  یراض ینکه مشتر ید مگر ایم نمایشخص ثالث است تسل یا ادعایرا که مصون از هرگونه حق  ید کاالئیع بایبا
ع یتعهدات با ،باشد یمعنو  یهاتیمالکر یا سای یت صنعتیاز مالک یا ادعا ناشین حق یهذا هرگاه اشخص ثالث است مع یا ادعایموضوع حق 
 .خواهد بود ٤٢مشمول ماده 

 ٤٢ماده 
که هنگام  یو ت معنیر انواع مالکیا سای ینعتت صیاز مالک یشخص ثالث ناش یا ادعایل دهد که از هرگونه حق یرا تحو یید کاال یع بایبا .١

 :نکهیمشروط بر ا ،مصون باشد ،باشد اطالعیباست نسبت به آنها  توانستهینما یع از آنها مطلع بوده یانعقاد قرارداد با
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در  اندداشته کرده و انتظار ینیبشیپ ینیّ گر را در کشور معیا استفاده از آن به نحو دیفروش مجدد کاال  ،ن هنگام انعقاد قراردادیالف. اگر طرف
 ایباشد؛  یمعنو  یهاتیمالکر انواع یا سای یت صنعتیاز مالک ین همان کشور ناشیمذکور طبق قوان یا ادعاین صورت حق یا

 .باشد ینو مع یاهتیمالکر انواع یا سای یت صنعتیاز مالک یناش ین کشور محل تجارت مشتر یمذکور طبق قوان یا ادعایر موارد حق یب. در سا
 :ابدیینم یر تسرّ یبه موارد ز  ،نیشیع حسب بند پیتعهدات با. ٢

 ای ،اطالع باشدیاست ب توانستهینما یمزبور مطلع بوده  یا ادعایدر زمان انعقاد قرارداد از حق  یالف. مشتر 
ه یته یبوده است که توسط مشتر  یات مشابهر مشخصیها و سافرمول ،هاطرح ی،فن یهانقشهع از یت بایاز تبع یمذکور ناش یا ادعایب. حق 

 .اندشده
 ٤٣ماده 

گاه شد  یا ادعایپس از آنکه نسبت به حق  یت معقولظرف مّد  یکه مشتر  یصورت در. ١ گاه  ابدییما یشخص ثالث آ  یادداشتی است شدهیمآ
 .را از دست خواهد داد ٤٢ا ی ٤١استناد به مقررات مواد  حّق  ،ع ارسال نکندیا ادعا جهت باین نوع آن حق ییبر تع یمبن

 .را نخواهد داشت نیشیپ بندِ  استناد به مقرراِت  حّق  ،م باشدا ادعا عالِ یشخص ثالث و نوع آن حق  یا ادعایع نسبت به حق یکه با یدر صورت. ٢
 ٤٤ماده 

 تواندیم ،داشته باشد یهزم عذر موّج ادداشت ال یعدم ارسال  یبرا یکه مشتر  یدر صورت ،٤٣ماده  ١و بند  ٣٩ماده  ١با وجود مقررات بند 
 .دیالنفع بنمابجز عدم ،ا مطالبه خسارتیل دهد یثمن را تقل ،٥٠مطابق با ماده 

 عیاز نقض قرارداد توسط با یجبران خسارات ناش: بخش سوم
 ٤٥ماده 

 :تواندیم یمشتر  ،کند یون کوتاهین کنوانسیا ایك از تعهدات خود طبق قرارداد یهر  یفایع در ایهرگاه با. ١
 د؛یعمال نماإرا  ٥٢تا  ٤٦الف. حقوق مقرر در مواد 

 .خسارت کند ۀمطالب ٧٧و  ٧٤ب مقرر در مواد یب. به ترت
م محرو ،خسارت داشته باشد ۀکه ممکن است جهت مطالب یچ حقّ یرا از ه یمشتر  خسارِت  جبراِن  ر طرِق یتوسل به سا استفاده از حّق . ٢
 .کندینم
 یافچگونه مهلت اضیه ی،وان داور یا دیدادگاه  ،از نقض قرارداد متوسل شود یاز طرق جبران خسارت ناش یکیبه  یر که مشت یدر صورت. ٣

 .ع اعطا نخواهد کردیبه با
 ٤٦ماده 

 ،شته باشدامنافات د ین درخواست و یخسارت که با ا جبراِن  رِق از ُط  یکینکه به یمگر ا ،ع را از او بخواهدیتعهدات با یفایا تواندیم یمشتر . ١
 .متوسل شده باشد

 یاساس رت کاال متضمن نقضید که مغایم بدل آن را درخواست نمایتسل تواندیم یدر صورت یمشتر  ،هرگاه کاال منطبق با قرارداد نباشد. ٢
 .ردیپس از آن صورت گ یت معقولا ظرف مّد ی ٣٩ ۀق اخطار موضوع مادیقرارداد باشد و درخواست بدل کاال از طر 

ن ینکه چنیمگر ا ،دیر کاال جبران نمایاز فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعم تواندیم یه کاال منطبق با قرارداد نباشد مشتر هرگا. ٣
پس از آن  یت معقولا ظرف مّد ی ٣٩ ۀق اخطار موضوع مادید از طر یر بایمعقول باشد درخواست تعمریه به اوضاع و احوال غبا توّج  یدرخواست
 .ردیصورت گ

 ٤٧ماده 
 .ن کندییو معقول تع یاضاف یع مهلتیتعهدات با یفایجهت ا تواندیم یمشتر . ١
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 ،رده باشدافت کیفا نخواهد کرد در یتعهدات خود را ا یشده اضافنییت تعع در مّد ینکه بایر بر ایدا یع اخطار یکه از با یجز در موارد یمشتر . ٢
ممکن  که یك از حقوقیچیاز ه یهذا مشتر ك از طرق جبران خسارت متوسل شود معیچ یه تواند در مدت مزبور از بابت نقض قرارداد به یتم

 .محروم نخواهد شد ،تعهد داشته باشد یفایدر ا ریتأخاز  یخسارت ناش ۀاست در مورد مطالب
 ٤٨ماده 

ن یتواند اد به شرط آنکه بیخود جبران نما ۀنیز تعهد را به ه یفایهر نوع قصور در ا ،میپس از موعد تسل یحتّ  تواندیمع یبا ٤٩ ۀت مادیبا رعا. ١
 ازپرداختبنسبت به  یشود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتر  یمعقول مشتر رینکه موجب زحمت غیمعقول و بدون اریغ رِ یتأخکار را بدون 

ن یکه در ا یبیبه ترت ی،مشتر  یبرامطالبه خسارت  هذا هر نوع حّق انجام داده است نشود مع پرداختشیپبه صورت  یکه مشتر  ییهانهیهز 
 .ون مقرر شده است محفوظ خواهد بودیکنوانس

د و یم نمار اعالیا خیرفت یع را خواهد پذیتعهد توسط با یفایا این خصوص که آید تا نظر خود را در ایدرخواست نما یع از مشتر یهرگاه با. ٢
 یتر فا کند. مشیخود تعهدش را ا منعکس در درخواسِت  ِت ظرف مّد  تواندیمع یبا ،دین درخواست را اجابت ننمایا یت معقولظرف مّد  یمشتر 
 .متوسل گردد ،ع باشدیتعهد با یفایر با ایاز طرف جبران خسارت که مغا کیچیهبه  تواندینممزبور  ِت مّد  ظرِف 

 .ن استیشیمطابق بند پ یم مشتر یم از تصماستعال ۀبه منزل ،فا خواهد نمودیتعهد خود را ا ینیّ ت معنکه ظرف مّد یر بر ایع دایاعالم با. ٣
 .واصل شده است ینکه به مشتر ین ماده به عمل آمده بالاثر است مگر ایا ٣ا ی ٢ یکه به موجب بندها یا اخطار یتقاضا . ٤

 ٤٩ماده 
 :دیقرارداد را باطل اعالم نما تواندیم یر مشتر یدر موارد ز . ١

 ایقرارداد محسوب شود؛  یون نقض اساسین کنوانسیا ایع بموجب قرارداد یبا ك از تعهداتیهر  یفایکه عدم ا یصورت در الف.
ا ی دیم ننماین شده است کاال را تسلییتع یتوسط مشتر  ٤٧ ۀماد ١که مطابق بند  یاضاف ِت مّد  ع ظرِف یم کاال هرگاه بایب. در صورت عدم تسل
 .م نخواهد کردیکاال را تسل ،ت مزبوراعالم کند که ظرف مّد 

 :نکهیقرارداد را از دست خواهد داد مگر ا بطالِن  اعالِم  حّق  یمشتر  ،م نموده باشدیع کاال را تسلیکه با یدر موارد هذامع. ٢
 م اعالم بطالن کند؛یپس از وقوف به انجام تسل یت معقولظرف مّد  یمشتر  ِم یتسل رِ یتأخالف) در صورت 

 :دیل اعالم بطالن نمایبه شرح ذ یت معقولم ظرف مّد یتسل رِ یتأخع) جز یاز جانب با(ك از تعهدات یب) در صورت نقض هر 
 است؛ کردهیماطالع حاصل  دیبایما یاطالع حاصل نموده  ،نکه نسبت به نقضیپس از ا. ١
 ،رمزبو تنکه ظرف مّد یبر ا یع مبنیا پس از اعالم باین شده است ییتع یتوسط مشتر  ٤٧ ۀماد ١که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٢

 ایفا نخواهد کرد یتعهدات خود را ا
هد را قبول تع یفاینکه ایر بر ایدا یا پس از اعالم مشتر ین شده است ییع تعیتوسط با ٤٨ماده  ٢که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٣

 .نخواهد کرد
 ٥٠ماده 

به نسبت تفاوت ارزش  دتوانیم یا نشده باشد مشتر ی شده هیتأد الً قبنکه ثمن یمنطبق با قرارداد نباشد و اعم از ا شدهمیتسل یکه کاال یدر صورت
ع مطابق یرگاه باهذا هل دهد معیثمن را تقل ،است بودهیمم دارا یمنطبق با قرارداد در روز تسل یکه کاال یم و ارزشیشده در روز تسلمیتسل یکاال
 یوددار ع خیمذکور از قبول انجام تعهد با مطابق مواّد  یکه مشتر  یا در صورتیتعهدات خود را جبران کند  یفایهر نوع قصور در ا ٣٨ا ی ٣٧ موادّ 
 .ثمن را کاهش دهد تواندینم یمشتر  ،ورزد

 ٥١ماده 
 ینسبت به بخش ٥٠تا  ٤٦ م شده مطابق قرارداد باشد موادّ یتسل یاز کاال یا تنها قسمتیم کند یاز کاال را تسل یع تنها قسمتیکه با یدر صورت. ١

 .عمال خواهد شدإ ،ستیا منطبق با قرارداد نیم نشده یکه تسل
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رارداد نقص منطبق با ق یم کاالیا قصور در تسلیم همه کاال یقرارداد را دارد که قصور در تسل اعالم بطالن کّل  حّق  یفقط در صورت یمشتر . ٢
 .قرارداد محسوب گردد یاساس
 ٥٢ماده 

 .ناع ورزدآن امت ا از قبِض ید یر است که آن را قبض نمایّ مخ ید مشتر یم نمایشده تسلنییتع ش از موعدِ یع کاال را پیکه با یدر صورت. ١
ع ورزد. چنانچه آن امتنا ا از قبِض ید یر است که مقدار زائد را قبض نمایّ مخ یمشتر  ،دیم نمایمورد قرارداد تسل ید بر مقدار کاالیع زایهرگاه با. ٢

 .دینما هیتأدد ثمن آن را مطابق نرخ قرارداد یبا ،دزائد را قبض کن یاز کاالها یا قسمتیهمه 
 یتعهدات مشتر : مبحث سوم

 ٥٣ماده 
 .دیو کاال را قبض نما هیتأدثمن کاال را  ،ونین کنوانسیب مقرر در قرارداد و ایمکلف است به ترت یمشتر 

 ثمن ۀیتأد: بخش اول
 ٥٤ماده 

 ۀیتأدامکان  یگر برایا هر نوع قانون و مقررات دیاست که حسب قرارداد  یفاتیشر ت تیثمن شامل اقدامات و رعا ۀیتأدر بر یدا یتعهدات مشتر 
 .ثمن الزم دانسته شود

 ٥٥ماده 
نشده  ینیبشیپثمن  نییجهت تع یا ضوابطیده ین نگردییتع یا ضمنیح یثمن بطور صر  یول ،ح منعقد شده باشدیبه نحو صح یهرگاه قرارداد

ل ین قبیا فروش یقرارداد برا انعقادِ  را که در زماِن  یثمن یطور ضمنه ن بیکه متعامل شودیمن فرض یف چنمخال ِل یدل فقداِن  در صورِت  ،باشد
 .اندداشتهج بوده در نظر یکاال در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه را

 ٥٦ماده 
 .ن ثمن استییتع مالك ،وزن خالص ،دین شده باشد در صورت بروز تردییکاال تع وزِن  حسِب  اگر ثمن بر

 ٥٧ماده 
 ،نباشد یگر ین دیّ مع ثمن در محّل  هیتأدملزم به  یهرگاه مشتر . ١

 :مکلف است از ثمن را
 ای ،ه کندأدیت یع به و یبا تجارِت  الف. در محّل 

 .دینما هیتأدا اسناد یکاال  ِم یتسل ا اسناد باشد آن را در محّل یم کاال یثمن منوط به تسل ۀیتأدکه  یب. در صورت
 .اوست ۀبه عهد ،ع پس از انعقاد قرارداد باشدیبا تجارِت  محّل  رِ ییاز تغ یو ناش )پرداخت (ثمن ۀکه الزم یانهیهز ش یهر نوع افزا. ٢

 ٥٨ماده 
اد و بق قراردبر آن را ط یالیا اسناد استیع کاال یکه با یمکلف است در زمان ،نباشد یگر ین دیّ ثمن در زمان مع ۀیتأدملزم به  یهرگاه مشتر . ١
 .دینما ثمن ۀیتأدا اسناد مربوطه را مشروط به یم کاال یتسل تواندیمع یکند با هیتأدثمن را  دهدیمار او قرار یون در اختین کنوانسیا

 ،ثمن باشد هیتأده موکول ب ی،ا اسناد آن به مشتر یم کاال ین شرط که تسلید ایکاال را با ق تواندیمع یهرگاه قرارداد متضمن حمل کاال باشد با. ٢
 .ندیارسال نما

ن با قائل یورد توافق متعاملم هیتأدا یم یتسل ۀنکه نحویمگر ا ،ستیثمن ن ۀیتأدملزم به  ،افته استیکاال را ن یفرصت بازرس یکه مشتر  یتا زمان. ٣
 .او منافات داشته باشد یبرا ین فرصتیشدن چن

 ٥٩ماده 
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ع یبا ۀیاز ناح یفاتیشر ت تیا رعاینکه مستلزم تقاضا یون بدون این کنوانسیه قرارداد و الین بوسییا قابل تعیمکلف است در موعد مقرر  یمشتر 
 .دینما هیتأدثمن را  ،باشد

 قبض کاال: بخش دوم
 ٦٠ماده 

 :به قبض کاال عبارت است از یتعهد مشتر 
 و ،رودیمانتظار  یم عرفًا از مشتر یع بر تسلیقادر ساختن با منظوربهکه  یاقدامات ۀیالف. انجام کل

 .ب. قبض کاال
 یمشتر  ۀلیوسه از نقض قرارداد ب یجبران خسارات ناش: بخش سوم

 ٦١ماده 
 :تواندیمع یورزد با یون کوتاهین کنوانسیا ایك از تعهدات خود طبق قرارداد یهر  یفایدر ا یهرگاه مشتر . ١

 عمال کند؛إرا  ٦٥تا  ٦٢الف. حقوق مقرر در مواد 
 .دیخسارت نما ۀمطالب ٧٧تا  ٧٤ ب مقرر در موادیب. به ترت

 .کندیمنخسارت داشته باشد محروم ۀ مطالب یکه ممکن است برا یچ حّق یع را از هیخسارت با جبراِن  طرِق  رِ یتوسل به سا استفاده از حّق . ٢
به  یچگونه مهلت اضافیه یوان داور یا دیاز نقض قرارداد متوسل شود دادگاه  یاز طرق جبران خسارت ناش یکیع به یکه با یدر صورت. ٣

 .اعطا نخواهد کرد یمشتر 
 ٦٢ماده 

ن درخواست یا ااز طرق جبران خسارت که ب یکینکه به یبخواهد مگر ا یرا از و  یر تعهدات مشتر یسا یفایا ایع یقبض مب ،ثمن ۀیتأد تواندیمع یبا
 .متول شده باشد منافات داشته باشد یو 

 ٦٣ماده 
 .ن کندییو معقول تع یاضاف یمهلت یدات مشتر تعه یفایجهت ا تواندیمع یبا. ١
ع ید بایافت نمایبه تعهد خود عمل نخواهد کرد در  شدهنییتعدر مهلت  ینکه مشتر یر بر ایدا یادداشتی یع از مشتر یکه با یجز در مورد. ٢
که ممکن  یاز حقوق کیچیهع از یهذا بااز طرق جبران خسارت متوسل شود. مع کیچیهدر طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به  تواندینم

 .نخواهد شدمحروم  ،داشته باشد هیتأد رِ یتأخاز  یناش خسارِت  یاست در مورد دعوا
 ٦٤ماده 

 :دیقرارداد را باطل اعالم نما تواندیمع یر بایدر موارد ز . ١
 ایقرارداد محسوب شود؛  ینقض اساس ،ونین کنوانسیا ایموجب قرارداد ه ب یمشتر  ك از تعهداِت یهر  یفایکه عدم ا یالف. در صورت

فا یال اا قبض کایثمن  هیتأدنه ین شده است تعهدات خود را در زمییع تعیتوسط با ٦٣ ۀماد ١که مطابق بند  یظرف مدت اضاف یب. هرگاه مشتر 
 .تعهد نخواهد کرد یفایا ،ت مزبورد که ظرف مّد یا اعالم نماینکند 

 :نکهیاعالم بطالن نخواهد داشت مگر ا ع حّق ینموده باشد با هیتأدمن را ث ی،که مشتر  یدر موارد هذامع. ٢
 ایش از وقوف به انجام تعهد اعالم بطالن کند؛ یپ یتعهد از طرف مشتر  یفایدر ا ریتأخالف. در صورت 

 :دینمال اعالم بطالن یت متعارف به شرح ذتعهد ظرف مّد  یفایدر ا ریتأخر از یغ ،ك از تعهداتیب. در صورت نقض هر 
 ای؛ کردیماطالع حاصل  دیبایما یاطالع حاصل نموده  ،نکه نسبت به نقضیپس از ا. ١
 ،ورت مزبنکه ظرف مّد یبر ا یمبن یا پس از اعالم مشتر ین شده است ییتوسط او تع ٦٣ماده  ١که مطابق بند  یمهلت اضاف یپس از انقضا. ٢

 .فا نخواهد کردیتعهدات خود را ا
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 ٦٥ماده 
نکه قصور یاعم از ا ،ن امر قصور ورزدیباشد و او در انجام ا یمشتر  ۀر مشخصات کاال به عهدیا ساین شکل اندازه ییتع ،حسب قرارداد چنانچه. ١

 یاخدشهنکه یدون اب تواندیمع یبا ،عیمشخصات از جانب با ِن ییتع یپس از وصول تقاضا یت متعارفا ظرف مّد یرد یخ مورد توافق صورت گیدر تار 
 .دن کنییمشخصات کاالها را تع رأساً  ،که ممکن است بر او معلوم باشد یمشتر  یهاخواستهه به با توّج  ،ر حقوقش وارد گرددیبه سا

گاهید جزئین کند باییع مشخصات کاال را تعیچنانچه خود با. ٢  ،ت مزبورا ظرف مّد د تین نماییتع یت متعارفرسانده و مّد  یمشتر  یات آن را به آ
اال را ظرف مدت مقرر مشخصات ک یمشتر  ی،ن اعالنیاعالم کند هرگاه پس از وصول چن یل مشخصات متفاوتیر صورت تمابتواند د یمشتر 

 .االتباع استالزم ،عیاز طرف با شدهنییتعن نکند مشخصات ییتع
 انتقال ضمان: مبحث چهارم

 ٦٦ماده 
ا یاز فعل  یناش ،ان واردهیا ز ینکه تلف یمگر ا شودینمثمن  هیتأدت او از ان وارده به کاال موجب برائیا ز یتلف  ،یپس از انتقال ضمان به مشتر 

 .ع باشدیترك فعل با
 ٦٧ماده 

جهت ارسال  ،عیکه کاال مطابق قرارداد ب ینباشد از زمان ینیّ مع م آنها در محّل یع ملزم به تسلیع متضمن حمل کاال باشد و بایهرگاه قرارداد ب. ١
حمل و نقل  یمتصد  م کاال بهیع ملزم به تسلی. هرگاه باگرددیممنتقل  یضمان به مشتر  ،شودیمحمل و نقل  ید ن متصیلم اوّ یتسل یبه مشتر 
ن امر که یمنتقل نخواهد شد. ا یمزبور نشده است ضمان به مشتر  حمل و نقل در محّل  ِی متصد  ِم یکه کاال تسل یباشد تا زمان ینیّ مع در محّل 

 .در انتقال ضمان نخواهد داشت یاثر  ،نزد خود نگه داردع مجاز باشد اسناد کاالها را یبا
 یو خواه با اخطار به مشتر  هابارنامه ۀلیوسه خواه ب ،آنها یرو  یگذار عالمت قیطر خواه از  ،موضوع قرارداد یکه کاالها ین وصف تا زمانیبا ا. ٢
 .منتقل نخواهد شد یضمان به مشتر  ،کامًال مشخص نشده باشند ،گریا به نحو دی

 ٦٨ماده 
 هذا اگر از اوضاع و احوال. معشودیممنتقل  یخ انعقاد قرارداد به مشتر یضمان از تار  شودیمکه در حال حمل (در راه) فروخته  یعیدر مورد مب

ستقر خواهد م یمشتر  ۀضمان بر ذم ،کندیمکه اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر  یسسه حمل و نقلؤم کاال به میخ تسلید از تار ین بر آیچن
ن امر را به یو ا داشتیماطالع  دیبایما یان آن اطالع داشته یا ز یع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کاال یچنانچه با ،ن وصفیشد با ا

گاه  .ان خواهد بودیا ز ینرسانده باشد ضامن تلف  یمشتر  یآ
 ٦٩ماده 

 یخیاز تار  ،دیا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننمای ،کندیمکاال را قبض  یشتر که م یخیاز تار  ٦٨و  ٦٧ ر موارد مندرج در موادّ یدر غ. ١
 .شودیماو منتقل  ۀضمان به ذمّ  ،گرددیممرتکب نقض قرارداد  ،قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض یار و یکه کاال در اخت

نکه کاال یز اا یم و اطالع مشتر یدن عدم تسلیع باشد با فرا رسیتجارت با ّل ر از محیغ یملزم به قبض کاال در محلّ  یهذا چنانچه مشتر مع. ٢
 .شودیممنتقل  یضمان به و  ،ار او قرار داده شده استیمزبور در اخت در محّل 

مربوط  یلیتحو یکه مشخص نشده که کاال یده است تا زمانیباشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگرد ییکاال چنانچه قرارداد راجع به . ٣
 .قرار نگرفته است یار مشتر ین است که آن کاال در اختیفرض بر ا ،باشدیمبه قرارداد 

 ٧٠ماده 
از نقض که در  یبه طرق جبران خسارت ناش یمانع از توسل مشتر  ٦٩و  ٦٨ ،٦٧مواد  ،قرارداد شده باشد یع مرتکب نقض اساسیچنانچه با

 .دسترس اوست نخواهد بود
 یع و مشتر یمشترك ناظر بر تعهدات با مقررات: مبحث پنجم
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 یاقساط ینقض و قراردادها ینیبشیپ: بخش اول
 ٧١ماده 

ر حق گیطرف د ،فا نخواهد نمودیتعهدات خود را ا یبخش اساس ،رین به علل ز یاز طرف یکیچنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که . ١
 :دیتعهدات خود را معلق نما یخواهد داشت اجرا

 ایا در اعتبار او؛ یمتعهد به انجام تعهد  یینقصان فاحش در تواناالف. 
 .قرارداد یا در اجرایقرارداد  یاجرا ۀد مقدمیرفتار او در تمه ۀب. نحو

کند هر چند  یر یجلوگ یم آن به مشتر یاز تسل تواندیم ،کاال را ارسال نموده باشد ،نیشیش از ظهور جهات موصوف در بند پیع پیچنانچه با. ٢
 .کندیمبر کاال  دی وضعبه  باشد که او را محّق  یسند  یدارا یمشتر 

ر گیق را جهت طرف دیاخطار تعل فوراً مکلف است  دینمایما بعد از آن ملحق یخواه قبل از ارسال کاال  ،تعهدات خود را یکه اجرا یطرف. ٣
 .ردیتعهد خود را از سر گ ید اجرایفراهم نما یافنان کیتعهد خود اطم یفاینه ایکه طرف مزبور در زم ید و در صورتیارسال نما

 ٧٢ماده 
رداد را باطل قرا تواندیمگر یقرارداد خواهد شد طرف د ین مرتکب نقض اساسیاز طرف یکیقرارداد معلوم شود که  یخ اجرایش از تار یهرگاه پ. ١

 .دیاعالم نما
اهم شود ن امکان فر یاو ا یگر بدهد تا برایبه طرف د یست اخطار متعارفف اکه قصد اعالم بطالن دارد چنانچه وقت اقتضا کند مکلّ  یطرف. ٢

 .تعهدش بدهد یفایجهت ا ینان کافیکه اطم
 .خواهند بود ین منتفیشیالزامات مذکور در بند پ ،گر اعالم کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کردیچنانچه طرف د. ٣

 ٧٣ماده 
قرارداد  یاسمتضمن نقض اس ،هر قسط ین نسبت به اجرایاز طرف یکیه نحو اقساط (به دفعات) چنانچه قصور م کاال بیدر مورد قرارداد تسل. ١

 .ار اعالم بطالن داردیاخت ،با آن قسط ۀگر در رابطیدر رابطه با آن قسط باشد طرف د
سبت به گر قرار دهد که نیار طرف دیدر اخت یاکنندهقانع ِل یدال  ،ك از اقساطیتعهدات نسبت به هر  ین در اجرایاز طرف یکیچنانچه قصور . ٢

نکه ید مشروط بر اینده باطل اعالم نمایر حق دارد قرارداد را نسبت به آیطرف اخ ،قرارداد صورت خواهد گرفت ِی اساس ز نقِض ین یآت اقساِط 
 .کند ین امر یاقدام به چن یت متعارفظرف مّد 

ه فقرات نسبت ب ین اعالم بطالنیهمزمان با چن تواندیم کندیماعالم بطالن  ،میت تسلك از دفعای در رابطه با هر یکه مشتر  یدر مورد. ٣
 شودیما یم شده یمتقابل (آحاد) کاال نتوان از آنچه تسل یت وابستگنکه به علّ یز اعالم بطالن کند مشروط بر این یا فقرات آتی یقبل ۀشدانجام

 .استفاده کردن هنگام انعقاد قرارداد یدر مقاصد مورد نظر طرف
 )تعهد یخسارات (حاصله از عدم اجرا: بخش دوم

 ٧٤ماده 
ر اثر نقض متحمل گر بیکه طرف د ی،النفعاز جمله عدم ،انیبرابر ز  ین عبارت است از مبلغیاز طرف یکیله یوسه از نقض قرارداد ب یخسارات ناش
ها دانکه در همان موقع ب یات و موضوعاتیانعقاد قرارداد و به مدد واقع کننده در زمانکه نقض یانیاز مقدار ز  تواندینمن خسارات یشده است ا
 .متجاوز باشد ،است هکردیم ینیبشیپ دیبایما یکرده  ینیبشیپالحصول نقض قرارداد به عنوان اثر ممکن ،بودهیمواقف  دیبایما یواقف بوده 

 ٧٥ماده 
ا ی ،ده باشدیع خر یمب یبه جا یگر ید یکاال ،متعارف یتظرف مّد  متعارف و یاوهیشبه  ،پس از بطالن یهرگاه قرارداد باطل شده باشد و مشتر 

ن یه جانشمت حاصل از معاملیمت مذکور در قرارداد با قیتفاوت ق تواندیمخسارات است  یکه مدع یفروخته باشد طرف یگر یع را به دیع مبیبا
 .دیمطالبه و وصول نما ،ل وصول باشدموجب ماده قبل قابه گر را که بین هر نوع خسارت دیو همچن
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 ٧٦ماده 
به  ٧٥ ۀموجب ماده که ب یدر صورت تواندیمخسارت است  یکه مدع یموجود باشد طرف یجیمت رایکاال ق یهرگاه قرارداد باطل شده و برا. ١

ر خسارات قابل ین سایان بطالن و همچنج در زمیمت رایشده در قرارداد و قنییمت تعین قیتفاوت ب ،ا فروش مجدد مبادرت ننموده باشدید یخر 
خسارات است پس از قبض کاال مبادرت به ابطال قرارداد نموده  یکه مدع یهذا اگر طرفد. معیرا مطالبه و وصول نما ٧٤ ۀوصول طبق ماد

 .مالك خواهد بود ،ج در زمان بطالنیمت رایق یج در زمان قبض به جایمت رایق ،باشد
مت یق ّل ا چنانچه در آن محی شدیمم یدر آنجا تسل دیبایمکه کاال  یمت متداول در محلّ یج عبارت است از قیت رامیق ،نیشیاز نظر بند پ. ٢
 .مزبور باشد ن محّل یگز یکه عرفًا جا یگر ید ج در محّل یمت رایق ،حمل یهانهیهز با احتساب  ،موجود نباشد یجیرا

 ٧٧ماده 
مات از نقض اقدا یالنفع ناشعدم جملهمنان یست حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش ز مکلف ا کندیمکه به نقض قرارداد استناد  یطرف

 افتهییمل یلتق دیبایمکه خسارت  یزانیبه م تواندیم کنندهنقضد یدر انجام اقدامات فوق قصور نما یکه و  یمتعارف را معمول دارد در صورت
 .کاهش خسارت گردد یمدع ،است

 بهره: بخش سوم
 ٧٨ماده 

ه خواهد بود افت بهر یدر  گر مستحّق ید طرف دیننما هیتأدافتاده است  ریتأخرا که پرداخت آنها به  یگر یا وجوه دیثمن  ،نیاز طرف یکیگاه  هر
 .دیوارد آ یخلل ٧٤ ۀخسارت موضوع ماد یاو در ادعا نکه به حّق یبدون ا

 تیولؤموارد رفع مس: بخش چهارم
 ٧٩ماده 

که  خارج از اقتدار او بوده و ثابت کند یاحادثهفا به واسطه ید که عدم ایچنانچه ثابت نما ،فا نکرده استید را اك از تعهدات خویکه هر  یطرف. ١
 ،دا آنها دفع کرده باشیا آثار آن اجتناب نموده یا از آن یعرفًا از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته  توانینم

 .د بودمسئول نخواه
 یاز قرارداد او بکار گرفته است طرف مزبور تنها در صورت یا قسمتیتمام  یاجرا یباشد که برا یاز قصور شخص ثالث یاگر قصور طرف ناش. ٢

 :که باشدیمت معاف یولؤاز مس
 ت معاف باشد؛ ویولؤاز مس ،نیشیوجب بند په مالف. ب

 .باشد یر بَ ت مُ یولؤاز مس ،ن بر اویشیمقررات بند پ ز در صورت اعمالیانجام تعهد از جانب او ن یب. متصد 
 .ان دارد واجد اثر خواهد بودیجر  هکه حادث یتن ماده ظرف مّد یت مقرر در ایمعاف. ٣
گاه یخود در اجرا ییوقوع حادثه و آثار آن را بر توانا یاخطار  یمکلف است ط ،ورزدیمتعهد خود قصور  یکه در اجرا یطرف. ٤  یقرارداد به آ

گر واصل یف داست به طر  افتهییموقوف  دیبایما یافته ینکه به حادثه وقوف یپس از ا یت متعارفظرف مّد  یگر برساند چنانچه اخطار و ید طرف
 .از عدم وصول خواهد بود یول خسارات ناشؤطرف قاصر مس ،نشود

 .ون نخواهد بودین کنوانسیضوع ار از مطالبه موین از اعمال هر نوع حق غین ماده مانع طرفیاز مندرجات ا کیچیه. ٥
 ٨٠ماده 

 .دگر استناد کنیا ترك فعل خود او باشد به قصور طرف دیاز فعل  یگر ناشیکه قصور طرف د ییجاتا  تواندینمن یاز طرف کیچیه
 آثار بطالن: بخش پنجم

 ٨١ماده 
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ط یدر شرا یر یبطالن تاث کندیم یر بَ ع خسارت قابل مطالبه مُ هر نو هیتأدن را از انجام تعهدات موضوع قرارداد به شرط یبطالن قرارداد طرف. ١
 .ن پس از بطالن است نخواهد داشتیف طرفیط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیر شرایا بر سایقرارداد در مورد حل اختالفات 

ده طلب نمو هیتأدا یل یتحو ،موجب قرارداده ا که بگر اعاده آنچه ر یاز طرف د تواندیم ،از قرارداد را اجرا کرده است یا قسمتیکه تمام  یطرف. ٢
 .ندیزمان اقدام نماد همیکند چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند با

 ٨٢ماده 
م یع به تسلیا الزام بایاعالم بطالن  افت داشته است مقدور نباشد حّق یکه آنها را در  یتیاعاده کاال عمدتًا به همان وضع یمشتر  یچنانچه برا. ١

 .اهد دادو بدل کاال را از دست خ
 :ر نخواهد بودین شامل موارد ز یشیبند پ. ٢

فعل  ا تركیاز فعل  یافت نموده است ناشیدر  یکه مشتر  یتیآن عمدتًا با همان وضع ۀا عدم امکان اعادیکاال  ۀالف. چنانچه عدم امکان اعاد
 نباشد؛ یو 

 ایقرار گرفته باشد؛  یا در معرض نابودین رفته یاز ب ٣٨ ۀع مادموضو یاز کاال بر اثر بازرس یا قسمتیب. چنانچه تمام 
 یکسب و  یان عادیدر جر  ،کردیمکشف  دیبایما ید یعدم انطباق آن را کشف نما ینکه مشتر یش از ایپ ،از کاال یا قسمتیج. چنانچه تمام 

 .ر شکل داده باشدییا تغیمصرف شده  یاستفاده مشتر  یان عادیا در جر یفروخته شده 
 ٨٣ماده 

ر طرق جبران خسارت حسب یسا ،دهدیمع را از دست یبدل از با یکاال ۀا مطالبیبطالن  اعالِم  حّق  ٨٢مطابق ماده  یکه مشتر  یدر مورد
 .او محفوظ خواهد ماند یون براین کنوانسیقرارداد و ا

 ٨٤ماده 
 .ثمن بپردازد هیدتأخ یآن را از تار  ۀف است بهر ثمن باشد مکلّ  ع ملزم به ردّ یچنانچه با. ١
 :دیع نمایل بایاز کاال را تحو یا قسمتیف است منافع حاصله از تمام مکلّ  یر مشتر یدر موارد ز . ٢

 ایاز کاال باشد؛  یا قسمتیف به اعاده تمام الف. چنانچه مکلّ 
با  یباشد ولمقدور ن یو  یافت نموده برایکه در  یتیاز کاال عمدتًا با همان وضع یا قسمتیتمام  ۀا اعادیاز کاال  یا قسمتیتمام  ۀب. چنانچه اعاد

 .ع مطالبه بدل نموده باشدیا از باین وصف اعالم بطالن کرده یا
 کاال یحفظ و نگاهدار : بخش ششم

 ٨٥ماده 
 هیتأددر  ید مشتر ر یصورت گ زمانهمبه صورت  دیبایمل کاال یثمن و تحو هیتأدکه  یا در موردید ینما ریتأخنسبت به قبض کاال  یهرگاه مشتر 

متعارف  اقداماِت  ،حسب اوضاع و احوال ،ع مکلف استیال داشته باشد بایبر کاال است یگر یا به نحو دیع بوده و یبا دی درثمن قصور ورزد و کاال 
 .بس کندع حق دارد کاال را حیبا ،دیننما هیتأدرا  شدهانجاممتعارف  یهانهیهز  یکه مشتر  یحفاظت کاال معمول دارد تا زمان یرا برا
 ٨٦ماده 

اشد آن داشته ب ر بر ردّ یون داین کنوانسیك از حقوق خود را در چهارچوب قرارداد و ایعمال هر إافت نموده و قصد یکاال را در  یچنانچه مشتر . ١
 ،دیننما هیتأدا ر  شدهانجام یهانهیهز ع یکه با یتا زمانحفاظت کاال معمول دارد  یمکلف است حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارف را برا

 .حق دارد کاال را حبس کند یمشتر 
ع یت از باابیرد استفاده کند مکلف است به ن ار او قرار داده شود و از حّق یدر مقصد مورد نظر در اخت یجهت مشتر  شدهارسال یچنانچه کاال. ٢

رد. ینامعقول صورت گ یهانهیهز ا یزحمت نامتعارف ن امر بتوان بدون پرداخت ثمن و بدون یکاال را در تصرف خود نگاه دارد به شرط آنکه ا
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د. هرگاه عمال نخواهد شإشرط مزبور  ،رد در مقصد حاضر باشدیابت از او حفظ کاال را به عهده گیکه بتواند به ن یمأذونا شخص یع یچنانچه با
 .ن خواهد بودیشیحقوق و تعهدات او مشمول بند پ ،کاال را در تصرف نگاه دارد ،ن بندیدر چهارچوب ا یمشتر 
 ٨٧ماده 
نکه یروط بر امش ،بسپارد یگر به انبار شخص ثالثیطرف د ۀنیآن را به هز  تواندیمکاال است  یجهت نگاهدار  یکه ملزم به انجام اقدامات یطرف
 .ر متعارف نباشدیمتعلقه غ یهانهیهز 

 ٨٨ماده 
که طبق  یرفط ،ورزد ریتأخر متعارف یحفظ کاال به نحو غ یهانهیهز ا ین ا در پرداخت ثمیا پس گرفتن آن یگر در تصرف کاال یچنانچه طرف د. ١

جهت طرف  بر قصد فروش یمبن یمتعارف نکه اخطارِ یبفروشد مشروط بر ا یآن را به طرق مقتض تواندیمملزم به حفظ کاال است  ٨٦تا  ٨٥ موادّ 
 .گر ارسال کرده باشدید
ملزم به حفظ آن  ٨٦ا ی ٨٥ که مطابق موادّ  یمتعارف باشد طرفریغ ۀنیآن مستلزم هز  ینگاهدار ا یع باشد یسر  فسادِ  هرگاه کاال در معرِض . ٢

بر قصد فروش جهت  یمبن یف است اخطار مکلّ  االمکانیحتّ ه یلاِ معمول دارد. مشارٌ  یمکلف است جهت فروش آن اقدامات متعارف ،است
 .دیگر ارسال نمایطرف د

د خو یکاال برا یمتعارف نگاهدار  یهانهیهز معادل مخارج فروش و  یمبلغ ،فروش حق دارد از محّل  دیانمیمکه اقدام به روش کاال  یطرف. ٣
 .گر بدهدیمانده را به طرف دیف است حساب باقه مکلّ یلاِ د مشارٌ یمنظور نما

 ییمقررات نها: فصل چهارم
 ٨٩ماده 

 .شودیمون انتخاب یانسن کنو یا )ن (اسنادیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امیله دبین وسیبد
 ٩٠ماده 

اجع به موضوعات ر  یا ممکن است منعقد گردد و متضمن مقرراتیکه قبًال منعقد شده  المللیبین نامهموافقتچ یون نسبت به هین کنوانسیا
واقع  یانامهتطرف چنان موافق ین در کشورهایطرف تجارِت  نکه محّل یت نخواهد داشت مشروط بر ایحاکم ،ون باشدین کنوانسیمشمول ا
 .شده باشد

 ٩١ماده 
ام یا سکاال جهت امضا مفتوح است و ت المللیبینع یب یکنفرانس سازمان ملل متحد راجع به قراردادها یانیپا ۀون در جلسین کنوانسیا. ١

 .خواهد ماند یورك مفتوح باقیویکشورها در مقر سازمان ملل واقع در ن ۀیکل یجهت امضا ١٩٨١سپتامبر 
 .خواهد بود امضاکننده ید کشورهایأیا تیب قبول یون موکول به تصویکنوانس نیا. ٢
د مفتوح خواهد ستنین امضاکننده یکه جزو کشورها ییکشورها ۀیجهت الحاق کل ،شودیمامضا مفتوح  یکه برا یخیون از تار ین کنوانسیا. ٣

 .بود
 .سپرده شوندرکل سازمان ملل ید به دبیو الحاق با دییتأب قبول یاسناد تصو. ٤

 ٩٢ماده 
ا یون یوانسن کنیت فصل دوم ایاعالم کند که ملزم به رعا ،ا الحاقی دییتأب قبول یدر زمان امضا تصو تواندیممتعاهد  یك از کشورهایهر . ١

 .فصل سوم آن نخواهد بود
نسبت به  ،دینمایمه یادرت به صدور اعالمون مبین کنوانسیا سوم اینسبت به فصل دوم  ،نیشیمتعاهد که مطابق بند پ یك از کشورهایهر . ٢

 .ون محسوب نخواهد شدین کنوانسیا ١ ۀماد ١کشور متعاهد طبق بند  ،ه استیکه مشمول اعالم یموضوعات فصل
 ٩٣ماده 
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ابطه با در ر  یمختلف یحقوق یهانظامآن کشور  یباشد که طبق قانون اساس یا چند واحد ارضیمتعاهد شامل دو  یاز کشورها یکی هرگاه. ١
ون ین کنوانسیه اد کیا الحاق اعالم نمای دییتأ ،قبول ،بیدر زمان امضا تصو تواندیم ،ون بر آنها حاکم باشندین کنوانسیموضوعات مطروحه در ا

خود را  ِی قبل ۀیاعالم ،گرید یاهیاعالمم یهر زمان با تسل تواندیمز یدارد و ن یشتر تسرّ یا بیك واحد یا تنها بر ی اشیارض یبر تمام واحدها
 .دیاصالح نما

گاهیمزبور با یهاهیاعالم. ٢  .ن گردندییًا تعحیون صر ین کنوانسیمشمول مقررات ا یارض یون برسند و ضمن آنها واحدهاین کنوانسیام ید به آ
ابد چنانچه ی یتسرّ  ،نه همه آنها و ،کشور متعاهد یا چند واحد ارضیك ین ماده نسبت به یه مندرج در ایاعالم واسطهبهون ین کنوانسیهرگاه ا. ٣

ك کشور یدر  گفتهشیپتجارت  خواهد شد که محّل  ین تلقیون چنین کنوانسین در کشور مزبور واقع باشد از نظر ایاز طرف یکیتجارت  محّل 
 .شدون واقع شده باین کنوانسیمشمول مقررات ا یارض یاز واحدها یکیتجارت در  نکه آن محّل یست مگر ایمتعاهد واقع ن

آن کشور  ِی ارض یون به تمام واحدهاین کنوانسیمقررات ا ،دین ماده ننمایا ١موضوع بند  ۀیك کشور متعاهد مبادرت به صدور اعالمیچنانچه . ٤
 .داده خواهد شد یتسرّ 

 ٩٤ماده 
هستند هر  یکامًال مشابه ایکسان ی یقواعد حقوق یون داراین کنوانسیت ایا چند کشور متعاهد که نسبت به موضوعات تحت حاکمی دو. ١

ن یمشمول مقررات ا ،اندتجارت محّل  یکه در آن کشورها دارا ییهاطرفن یا انعقاد آنها بیع یب یاعالم کنند که قراردادها توانندیمزمان 
 .کطرفه متقابل صادر شوندی ۀیا به صورت اعالمیمزبور ممکن است مشترکًا  یهاهیاعالمون نخواهد بود یکنوانس

ر یکشور غ ا چندیك یبا  یا کامًال مشابهیکسان ی یقواعد حقوق یون داراین کنوانسیکشور متعاهد که در خصوص موضوعات مشمول ا كی. ٢
مشمول  ،تجارت هستند محّل  یکه در آن کشورها دارا ییهاطرفن یا انعقاد آنها بیع یب یاعالم کند که قراردادها تواندیممتعاهد است هر زمان 

 .ون نخواهد بودیکنوانسن یمقررات ا
سبت به ون نیکه کنوانس یخیاز تار  ،دیمتعاهد در آ یکشورها ۀبعدًا در زمر  ،ن استیشیمذکور در بند پ ۀیکه موضوع اعالم یهرگاه کشور . ٣

نکه یمشروط بر ا فوق صادر شده است خواهد داشت ١را که طبق بند  یاهیاعالمصادره آثار  ۀیاعالم گرددیم االجراالزمد یکشور متعاهد جد
 .دیصادر نما یمتقابل ۀکطرفی ۀیا اعالمیوندد یمزبور بپ ۀید به اعالمیکشور متعاهد جد

 ٩٥ماده 
ون ین کنوانسیا ١ماده  ١ت قسمت (ب) بند ید که ملزم به رعایا الحاق خود اعالم نمای دییتأ ،ب قبولیع اسناد تصویدر زمان تود تواندیمهر کشور 

 .نخواهد بود
 ٩٦ماده 

هر  تواندیم ،الزم بداند یا مستند نمودن آنها را به صورت کتبیع یب یقراردادها یآن انعقاد کتب ین داخلیمتعاهد که قوان یك از کشورهای هر
ا یع یون که انعقاد قرارداد بین کنوانسیبا فصل دوم ا ٢٩ماده  ،١١ك از مقررات ماده ید که هر یه اعالم نمایبا صدور اعالم ١٢ ۀزمان طبق ماد

ور که در کشور مزب یشامل طرف ،دهدیماجازه  یکتبر یر انواع اعالم اراده را به هر شکل غیا سایجاب و قبول یا هر نوع ایا اقاله یاصالح آن 
 .محل تجارت دارد نخواهد بود

 ٩٧ماده 
ون یکنوانس دییتأا یب قبول یدر هنگام تصو ید بع دییتأموکول به  شوندیمون در زمان امضا صادر ین کنوانسیکه طبق مقررات ا ییهاهیاعالم. ١
 .باشندیم
گاه ید به صورت کتبیآنها با یهاهیدییتأو  هاهیاعالم. ٢  .ده باشندیون رسین کنوانسیام یبوده و رسمًا به آ
دن ش االجراالزمکه پس از  یاهیاعالمهذا ون نسبت به کشور مربوط نافذ خواهد شد. معیشدن کنوانس االجراالزمبا  زمانهم ،هیهر اعالم. ٣

گاهیکنوانس ن یتوسط ام هیافت اعالمیخ در یشش ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیدر اول ،رسدیمون ین کنوانسیام یون رسمًا به آ
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افت یخ در یشش ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیلدر اوّ  ٩٤کطرفه متقابل موضوع ماده ی یهاهیاعالمنافذ خواهد شد  ،شودیمآغاز 
 .نافذ خواهند شد ،شودیمن آغاز یه توسط امین اعالمیآخر 

 یم کتبله اعالیوسه ب تواندیمهر زمان که بخواهد  دینمایمه یون مبادرت به صدور اعالمین کنوانسیك از کشورها که مطابق مقررات ایهر . ٤
شش ماه از  یاست که پس از انقضا ین روز از ماهیلاوّ  ی،ن استردادیخ نفوذ چنیتار  ه مزبور را مسترد کند.یون اعالمین کنوانسیبه ام یو رسم

 .گرددیمن آغاز یه توسط امیافت اعالمیخ در یتار 
 مذکور صادر نموده ۀطبق ماد یگر یرا که کشور د یمتقابل ۀیهر نوع اعالم شودیمکه نافذ  یخیاز تار  ٩٤ه صادره طبق ماده یاسترداد اعالم. ٥

 .اثر خواهد کرداست بال
 ٩٨ماده 

 .رفته نخواهد شدیپذ اندشدهون مجاز شناخته ین کنوانسیحًا در ایکه صر  ییجز آنها ید و شرطیچگونه قیه
 ٩٩ماده 

 ،بین سند تصویخ سپردن دهمیماه از تار  دوازده یکه بعد از انقضا ین روز از ماهیاول حاضر درون ین ماده کنوانسیا ٦ت مقررات بند یبا رعا. ١
 .خواهد شد االجراالزم گرددیمآغاز  ٩٢ه صادره حسب ماده یاعالم یاسناد حاو  جملهمنا الحاق ی دییتأ ،قبول

ا بدان ی ،دینمایم دییتأا یقبول  ،بیون را تصوین کنوانسیا الحاق ای دییتأ ،ب قبولین سند تصویك کشور پس از سپردن دهمیکه  یهنگام. ٢
ن یا ٦قررات بند ت میبا رعا ،شده است در ارتباط با آن کشور یکه مستثن یبجز فصل ،ون حاضریشدن کنوانس ااالجر الزمخ یتار  ،شودیمملحق 
 .شودیمشروع  ،ا الحاق آن کشوری دییتأ ،ب قبولیع اسناد تصویدوازده ماه از زمان تود یخواهد بود که بعد از انقضا ین روز از ماهیلماده اوّ 

 حدالشکلمتّ انون ون راجع به قیو ضمنًا عضو (کنوانس شودیما بدان ملحق ی ،دینمایم دییتأا یقبول  ،بیتصو ون راین کنوانسیکه ا یکشور . ٣
ون راجع به قانون یکنوانس ایو ) ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یالهه) (کنوانس ١٩٦٤ه یژوئ ١کاال مصوب  المللیبینع یناظر بر انعقاد قرارداد ب

د همزمان یبا ،آنها باشد یا عضو هر دو ی) و ١٩٦٤ع الهه یون بی) (کنوانسالهه ١٩٦٤ه یژوئ ١کاال مصوب  المللیینبع یناظر بر ب متحدالشکل
را  ،١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یو کنوانس ١٩٦٤ع الهه یون بیا هر دو کنوانسیك یبر حسب مورد  ،ونین کنوانسیا دییتأا ی ،ا قبولیب یبا تصو

 .دید رد نماضمن اطالع به دولت هلن
اعالم  ٩٢و طبق ماده  شودیما بدان ملحق ی کندیم دییتأا یب قبول یون حاضر را تصویکه کنوانس ١٩٦٤ع الهه یون بیهر کشور عضو کنوانس. ٤
ضمن اطالع  ،اقا الحی دییتأ ،ب قبولید در زمان تصویون نخواهد بود باین کنوانسیت فصل دوم ایا اعالم نموده است که ملزم به رعای کندیم

 .دیرا رد نما ١٩٦٤ع الهه مورخ یون بیکنوانس ،به دولت هلند
طبق  و شودیما بدان ملحق ی کندیم دییتأا یب قبول یون حاضر را تصویکه کنوانس ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یهر کشور عضو کنوانس. ٥

 ،ا الحاقی دییتأ ،قبول ،بید در زمان تصویون نخواهد بود باین کنوانسیت فصل سوم ایا اعالم نموده است که ملزم به رعای کندیماعالم  ٩٢ماده 
 .دیرا رد نما ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه مورخ یضمن اطالع به دولت هلند کنوانس

نسبت به  ١٩٦٤ع الهه یون بیا کنوانسی ١٩٦٤ون انعقاد قرارداد الهه یعضو کنوانس یو الحاق کشورها دییتأ ،قبول ،بین ماه تصویاز نظر ا. ٦
ن با دولت هلند وین کنوانسین ایمزبور نافذ گردد ام یون مذکور از جانب کشورهاینکه اعالم رد کنوانسیون نافذ نخواهد شد مگر این کنوانسیا

 .نه تبادل نظر خواهد نمودین زمیالزم در ا یهایهماهنگن یجهت تضم ١٩٦٤ یهاونیکنوانسن یبه عنوان ام
 ١٠٠ماده 

ون نسبت به یشدن کنوانس االجراالزمخ یشنهاد انعقاد مزبور در تار یك قرارداد خواهد بود که پیحاکم بر انعقاد  یون تنها در صورتینسن کنوایا. ١
خ صورت گرفته یا پس از آن تار ی ١ماده  ١متعاهد مذکور در قسمت ب بند  یا نسبت به کشورهای ١متعاهد مذکور در قسمت الف بند  یکشورها

 .باشد
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ا ی ١بند  متعاهد مذکور در قسمت الف یون نسبت به کشورهایشدن کنوانس االجراالزمخ یمنعقده در تار  یون صرفًا بر قراردادهاین کنوانسیا. ٢
 .ت داردیا پس از آن حاکمی ١ماده  ١متعاهد مذکور در قسمت ب بند  یکشورها

 ١٠١ماده 
 .دیا سوم آن را رد نمایا فصل دوم یون ین کنوانسیا ،نیبه ام یو کتب یبا اعالن رسم تواندیمهر کشور متعاهد . ١
د ینافذ خواهد گرد شودیمن آغاز یخ وصول اعالم رد به امیدوازده ماه از تار  یکه پس از انقضا ین روز از ماهیلون در اوّ یاعالم رد کنوانس. ٢

وصول به  خیت مزبور از تار مّد  یاعالم رد پس از انقضا ن شده باشدییجهت نفوذ آن تع یتر یطوالنت ون مّد یه رد کنوانسیچنانچه در اعالم
 .دین نافذ خواهد گردیام

 ی،سیانگل ی،نیچ ی،عرب یکه منتها یك نسخه اصلیدر  ،هزار و نهصد و هشتاد كیل سال یازدهم آور یخ یبه تار  ،ن انجام شده استیدر و
 .اعتبار واحدند یآن دارا ییایو اسپان یروس ی،فرانسو 

 .اندنمودهون را امضا ین کنوانسیا ،باشندیممتبوع خود  یهادولتار یاالختندگان تامیر که نمایآن اشخاص ز  لیدر مقام تسج
 

 ینکوترمز)(ا المللیینب یفصل هشتم: اصطالحات تجار 
 ینکوترمزا یهو اهداف ته یخچهاول: تار  گفتار

ل متوقف وّ ا ۀدر نسخ یم، بازنگر دّو  یت بروز جنگ جهانشد. به علّ و منتشر  یهشامل هفت اصطالح ته ینکوترمزا ۀنسخ لیناوّ  ١٩٣٦در سال 
در  یبعد  ۀمنتشر شد. نسخ ١٩٥٣در سال  ینکوترمزا ِی بعد  ۀمجددًا آغاز شد. نسخ ینکوترمزا یرو  یتفعال ١٩٥٠ ۀدوباره در ده ینکهشد تا ا

زمان اروپا وابسته به سا یاقتصاد یسیوندر مشورت با کم یگاناتفاق افتاد. اتاق بازر  ١٩٨٠ ۀدر نسخ ییرتغ ترین. مهمیدمنتشر گرد ١٩٦٧سال 
بود که بتوان  یاصالح شد به نحو  ١٩٩٠که در  یکند. موارد یلتبد یارا به عبارات سه کلمه یتجار  اصطالحاِت  ۀیگرفت که کلّ  یمملل تصم

منتشر شد. بعد از رفع  ٢٠٠٠ ینکوترمزتحت عنوان ا یدجد ۀنسخ ،یاستفاده کنند. بعد از بازنگر  ترونیکیالک هاییاماز پ یاسناد کاغذ یبه جا
 آمده است. ٢٠٢٠الن هم نسخۀ او  یداالجرا گردالزم ٢٠١١ ۀیل ژانومنتشر شد که از اوّ  ٢٠١٠در  ینکوترمزا ۀنسخ ٢٠٠٠ ۀشکال در نسخاِ 

 ینکوترمزو قلمرو ا یحقوق یگاهدوم: جا گفتار
قرارداد  ینرفط شود،یم یبه قراردادها ناش یو اصل وفادار  یقرارداد یو به استناد اصل آزاد ینوافق طرفاز ت ینکوترمزآنجا که اعتبار و لزوم ا از
 یاساس تز نکاا یبرخ ینکوترمز. ایندنما یلتعهدات خود تعد یآن را رو  یرِ تأث یاخود اصالح کنند و  یلرا به تما ینکوترمزمقررات ا توانندیم

 یعقرارداد ب یک یدیکل مسائِل  ۀیمقررات شامل کلّ  ینعنوان قلمرو ا یچاما به ه کند،یوشش داده و استاندارد مرا پ المللیینب یعب یقراردادها
از مسائل  است و تنها به آن دسته یجزئ ینوع استانداردساز  یک ینکوترمز. ایستآن ن یمثل موارد نقض قرارداد و ضمانت اجراها المللیینب

دارد  یاسکاال ارتباط اس یلبا تحو ینکوترمزل کاال مربوط است. او تحوّ  یلدر خصوص تحو ینو تعهدات طرفناظر است که با حقوق  یقرارداد
پوشش  مزینکوترکه توسط ا یمسائل ینتر . مهمکندیکاال را مشخص م یلحمل و تحو ۀدر نحو یو مشتر  یعبا یفو موضوع حمل کاال و وظا

و پرداخت  مهیب یبآن، ترت هایینهحمل و نقل و پرداخت هز  یبترت ی،به مشتر  یعان کاال از باشود عبارتند از؛ انتقال مخاطرات و ضمیداده م
 یتکاال، نوع و ماه یگذار و عالمت یبند مربوط، بسته ِی گمرک صادرات و واردات و پرداخت عوارض و حقوِق  یآن، اخذ مجوزها هایینههز 

. یگربه طرف د پذیردیطرف انجام م یککه توسط  یباتیابالغ ترت ی،بازرس ی و صدور گواهکاال یو مبادله شود، انجام بازرس یهته یدکه با یاسناد
را پوشش  یعاز موضوعات مربوط به ب یتر بزرگ یاربس ۀیر دا ،یونکه کنوانس یدر صورت کندیاز قرارداد را استاندارد م یبخش کوچک ینکوترمزا
مکن از ورود به موضوعات م تالش کردند که تا حِدّ  یونکنوانس کنندگاِن یهته یناست، بنابرا شده یهته ینکوترمزبعد از ا انسیونو چون کنو  دهدیم

در  یونسو مفاد آن اصطالح با مقررات کنوان یندتوافق نما ینکوترمزاز ا یاصطالح یرو  ینکه طرف ی. زمانینداجتناب نما ینکوترمزمربوط به ا
 .خواهد داشت یتاولو یونبر مفاد کنوانس ینکوترمزح مندرج در اصورت مفاد آن اصطالح به شر  اینتعارض باشد، در 

 یسوم: اصطالحات تجار  گفتار
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 یِت فعال را در محِلّ  یعمب ،است که فروشنده یمورد ۀکنندیانب E . گروهیدگرد یمتقس «D» و  «E» ،«F»،«C»ه اصطالحات به چهار گرو این
 .دهدیم یلحمل و نقل تحو یبه متصد  نیّ مع را در محِلّ  یعاست که فروشنده مب یمواردشامل  »F«ه . گرودهدیقرار م یدارخر  یارخود در اخت

تلف کاال  و یبع یتولؤضمان و مس یول کندیرا تا مقصد منعقد م یمهحمل و ب یاقرارداد حمل و  ،که فروشنده شودیم رحمط یزمان »C« گروه
و مخاطرات  هاینههز  ۀیکلّ  ،است که فروشنده یموارد املش »D«ه . گروشودیقل ممنت یبه مشتر  یعاز با حمل و نقل یبه متصد  یلاز زمان تحو
 .گیردیبه عهده م ظرموردن ِی مرز  خِط  یارا تا مقصد 

 ی) اصطالحات حمل و نقل عمومالف
ز انواع ا یبیترک یا یاخلآبراه د یایی،در  یی،هوا ینی،حمل و نقل اعم از زم ۀیلهر نوع وس یهفت اصطالح را برا ین، ا٢٠١٠ ینکوترمزا مطابق

 .استفاده کرد توانیمذکور (مرکب) م
  (EXW) ر کا در محِلّ  یلتحو .١
 ر محِلّ د یریبارگ ۀکند و آماد یبند و بسته یهته »یتجار  ۀیاهس«فروشنده موظف است کاال را مطابق با قرارداد و  EXW با اصطالح مطابق

رفته ر که بعد از اصطالح به کا یحمل و نقل) قرار دهد. فروشنده موظف است کاال را در محلّ  ی(متصد  یو  ۀیندنما یاو  یدارخر  یارموردنظر در اخت
 و مخاطرات کاال ۀیکلّ  ،یدارکاال به خر  یل. تا زمان تحویردبگ یلتحو ،موظف است کاالها را در آن محل یدارقرار دهد و خر  یدارخر  اختیاردر 
 ۀیکل گیردیقرار م یدارخر  یارکه کاال در اخت یاز زمان ین. بنابراباشدیم یدارخر  ۀبه بعد به عهد فروشنده است و از آن ۀمربوط به عهد هایینههز 

 کاال و حمل آن را انجام دهد، فروشنده یلالزم جهت تحو یباتفروشنده بتواند ترت ینکها یاست. برا یدارخر  ۀوارده به کاال به عهد خساراِت 
 و پرداخت از کاال یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن ینبرساند. در ا یداررا از قبل به اطالع خر  یلتحوزمان و مکان  یکاف ۀموظف است به انداز 

 .استفاده کرد یداخل یهاو فروش یدخر  یبرا توانیم یاصطالح به سادگ یناست. از ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀهزین
 (FCA) ل حمل و نق یبه متصد  یلتحو .٢

فروشنده است. در  ۀصادرات به عهد هاییاتمربوط و پرداخت عوارض و مال یفاتادرات، انجام تشر اخذ مجوز ص ۀیفوظ FCA اصطالح در
صادرات به  منع یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا یکه فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به تعهدات قرارداد یصورت
است.  یدارخر  ۀبه عهد یفوظا ینا ۀیمقرر ندارد و کل آن از محِلّ  ۀیمب یاحمل کاال  ۀینزم در یتعهد  یچ. فروشنده هگیردیفروشنده قرار م ۀعهد

وظف است. فروشنده م یدارخر  ۀفروشنده و از آن به بعد به عهد ۀمربوط به عهد هایینهمخاطرات کاال و هز  ۀیکلّ  یدارکاال به خر  یلتا زمان تحو
 .شده است یلحمل و نقل تحو یکاالها به متصد  ینکهبر ا یمبن یدنما ارائه یرا به و  یاسناد ،یدارخر  ۀیناست به هز 

 (CPT) ا شده تحمل پرداخت ۀیکرا .٣
ن اخذ که فروشنده ضم شودیق ممحّق  یلتحو یمرکب قابل استفاده است. زمان یاو  یاییدر  یآهن و حتراه یی،هوا ینی،هر نوع حمل زم برای

حمل و  یمتصد  ینلآهن، بندر و امثال آن به اوّ راه یستگاها ی،باربر  ینال،فرودگاه، ترم :ال را درکا ،مربوط هایینهمجوز صادرات و پرداخت هز 
ده که بعد از اصطالح ذکر ش یبه نحو  یزمقصد را ن . فروشنده موظف است، قرارداد حمل تا محِلّ یدنما یل) در کشور مبدأ تحوباربرینقل (

 ینطالح همچناص یندهد. در ا یلحمل و نقل تحو یمتصد  ینلبه اوّ  شدهیبند کاال را بستهموظف است  ین. فروشنده همچنیداست، منعقد نما
فروشنده  ۀمبدأ به عهد در محِلّ  یریبارگ ۀینهز  یناصطالح همچن یناست. در ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀینو پرداخت هز  از کاال یبازرس ۀیفوظ

 .از قرارداد حمل باشد یاست که بخش
 (CIP) ا شده تپرداخت یمهحمل و ب ۀیکرا .٤

ن اخذ که فروشنده ضم شودیق ممحّق  یلتحو یمرکب قابل استفاده است. زمان یاو  یاییدر  یآهن و حتراه یی،هوا ینی،هر نوع حمل زم برای
حمل و  یمتصد  ینلاوّ آهن، بندر و امثال آن به راه یستگاها ی،باربر  ینال،فرودگاه، ترم :مربوط کاال را در هایینهمجوز صادرات و پرداخت هز 

ده که بعد از اصطالح ذکر ش یبه نحو  یزمقصد را ن . فروشنده موظف است، قرارداد حمل تا محِلّ یدنما یل) در کشور مبدأ تحوباربرینقل (
کند.  یمهود بخ ۀینموردنظر در مقصد به هز  فروشنده موظف است کاال را تا محِلّ  ینحمل را متقبل شود. همچن هایینهو هز  یداست، منعقد نما
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حمل  یتصد م ینلو به اوّ  یبند آن تا مقصد است. ضمنًا فروشنده موظف است کاال را بسته یمهحمل و ب ۀینمت خود کاال، هز یدر واقع شامل ق
 نیاصطالح همچن یناست. در ا یدارخر ۀ مربوط به عهد ینهاز کاال و پرداخت هز  یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن یندهد. در ا یلو نقل تحو

 .از قرارداد حمل باشد یفروشنده است که بخش ۀعهد همبدأ ب در محِلّ  یریبارگ ۀینهز 
 ) تغییر یافته.DPUشده (به تحویل در محّل تخلیه ٢٠٢٠در اینکوترمز (DAT) ه یاندر پا یلتحو .٥

و  نیّ عم یانهکاال را در پا ،مربوط هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یدارکاال را به خر  یزمان ،فروشنده
ل ینادر ترم یسالار  ۀینقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفحمل و نقل) قرار دهد. وظ ی(متصد  یو  ۀیندنما یا یدارخر  یارشده در اخت یهمقرر، تخل در محِلّ 
ح ممکن مقرر بعد از اصطال . محِلّ باشدیم یدارر خ ۀبه عهد یگرد ۀینقل ۀیلانتقال آن به وس یاآن  مجددِ  یرِی بارگ یفروشنده است ول ۀبه عهد

 ینی،زم یباربر  ینالترم یاو  ینرهااصطالح شامل اسکله، محوطه و انبار کانت یندر ا یانهدر کشور مقصد باشد. پا یگرید هر محِلّ  یااست بندر 
و  یکاال ابتدا با کشت ینکهحمل مرکب، مثل ا یاو  یایی،آهن، در راه ینی،زم یی،هرگونه حمل از جمله هوا یراب  DATت. آهن اسو راه وایی،ه

مربوط به  ۀنیاز کاال و پرداخت هز  یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن ینموردنظر برسد، مناسب است. در ا یناِل به ترم یونکام یقسپس از طر 
 یلتحو حمل و نقل یکاالها به متصد  ینکهبر ا یمبن یدارائه نما یرا به و  یاسناد یدارخر  ۀینر است. فروشنده موظف است به هز یداخر  ۀعهد

آن  مجددِ  یرِی بارگ یفروشنده است ول ۀبه عهد یارسال ۀینقل ۀیلاز وس ینالدر ترم یهتخل ۀیناصطالح هز  یندر اکنیم دوباره تکرار میشده است. 
 .است یدارخر  ۀبه عهد یگرد یارسال آن به جا یا

 (DAP) ل در مح یلتحو .٦
ر مقر  کاال را در محِلّ  ،مربوط هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یداره خر کاال را ب یزمان ،فروشنده

 ۀینقل ۀیلآن به وس انتقال یا یهنقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفحمل و نقل) قرار دهد. وظ ی(متصد  یو  ۀیندنما یا یدارخر  یاردر اخت یهنقل ۀیلوس یرو 
 نکهیحمل مرکب، مثل ا یاو  یاییآهن، در راه ینی،زم یی،هر گونه حمل از جمله حمل هوا یاصطالح برا ین. اباشدیم یدارخر  ۀبه عهد دیگر

ربوط و م یفاتموردنظر برسد، مناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  آهن به محِلّ راه یا یونکام یقو سپس از طر  یکاال ابتدا با کشت
که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به  یفروشنده است. در صورت ۀدرات به عهدصا هاییاتو مال ارضپرداخت عو 

از  یازرسب ۀیفوظ یناصطالح همچن ین. در اگیردیفروشنده قرار م ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا یتعهدات قرارداد
کاالها  ینکها بر یمبن یدارائه نما یرا که به و  یاسناد یدارخر  ۀیناست. فروشنده موظف است به هز  یدارخر ۀ به عهد ربوطم ۀینکاال و پرداخت هز 

 یازد آن در صورت نمجد یریبارگ یاموردنظر  در محِلّ  یارسال ۀینقل ۀیلاز وس یهتخل یتولؤو مس ۀینشده است. هز  یلحمل و نقل تحو یبه متصد 
 .کندیمجدد را تقبل م یرِی و بارگ یهمخاطرات تخل ۀیکلّ  ،یدارد و خر باشیم یدارخر  ۀبه عهد
 (DDP) ض با پرداخت عوار  یلتحو .٧

 در محِلّ  ه،ینقل ۀیلوس یمربوط به کاال را رو  هایینهکه ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  دهدیم یلتحو یدارکاال را به خر  یزمان فروشنده
 قهمتعل یگمرک هایینهمربوط به صادرات و واردات را انجام داده و هز  یگمرک یفاتتشر  ۀیو کلّ  قرار دهد یدارخر  یارمورد توافق در مقصد در اخت

است، مگر خالف آن در قرارداد شرط شده  یدارخر  ۀآن به عهد یسکو ر  هیندر مقصد و هز  یهنقل ۀیلکاال از وس ۀیتخل ۀیفرا پرداخت کند. وظ
وط و مرب یفاتمرکب مناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  یا یاییآهن، در راه ینی،زم یی،هر نوع حمل هوا یاصطالح برا ینباشد. ا

که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به  یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتو مال وارضپرداخت ع
وز دارد نسبت به اخذ مج یفه. فروشنده وظگیردیروشنده قرار مف ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینخود عمل کند و بنابرا یتعهدات قرارداد

 ۀیکلّ  یداقدام کند و فروشنده با» افزودهبر ارزش یاتمال«از جمله  یورود هاییاتو پرداخت عوارض و مال مرکیگ یفاتتشر  یواردات و ط
از کاال و  یبازرس ۀیفوظ یناصطالح همچن ین. در امتحمل شود یدبا یزرا ن یورود یگمرک یفاتو مخاطرات مربوط به تشر  یسکو ر  هاینههز 

کاالها به  ینکهبر ا یمبن یدارائه نما یرا که به و  یاسناد یدارخر  ۀینر است. فروشنده موظف است به هز یداخر  ۀمربوط به عهد ۀینپرداخت هز 
 .است یدارخر  ۀبه عهدمقصد و مخاطرات آن  حمل در محِلّ ۀ یلاز وس یهتخل ۀینشده است. هز  یلحمل و نقل تحو یمتصد 
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 یایی) اصطالحات حمل و نقل در ب
 .کرده است یدااختصاص پ یداخل یهاآبراه یا یاییحمل و نقل در  یچهار اصطالح برا ٢٠١٠ ینکوترمزا در

 (FAS) ی در کنار کشت یلتحو .١
 شودیق ممحق یلتحو یده است. زمانکر  یدااختصاص پ یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  یاست که تنها برا یاز اصطالحات تجار  یکی

حمل  یبه متصد  یکرده در کنار کشت یمعرف یدارکه خر  یکاال را در بندر  ،مربوط هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز 
 یفاتجام تشر ادرات، ان. اخذ مجوز صیدنما یهتخل یدر کنار کشت شدهیبند . فروشنده موظف است کاال را بستهیدنما حویل) تیو نقل (باربر 

که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته  یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتمربوط و پرداخت عوارض و مال
 یدر کشت رییبارگ ۀینهز  ،اصطالح ین. در اگیردیفروشنده قرار م ۀمنع صادرات به عهد یسکر  ینعمل کند و بنابرا دخو یبه تعهدات قرارداد

 .باشدیم ریداخر  ۀخسارت وارده به عهد یند،اثنا کاال خسارت بب ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یاست و چنانچه کشت یدارخر  ۀبه عهد
 (FOB) ی کشت ۀعرش یرو  یلتحو .٢
که  یعرشه کشت یرا در بندر مبدأ رو  کاال ،مربوط هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یلتحو زمانی

قرار دهد.  یتکش ۀعرش یرو  شدهیبند . فروشنده موظف است کاال را بستهیدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارخر 
 بوط و پرداخت عوارض ومر  یفاتمناسب است. اخذ مجوز صادرات، انجام تشر  یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  برایاصطالح تنها  ینا

خود  یکه فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به تعهدات قرارداد یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتمال
تلف گردد،  یا یبار آسدچ یعرشه کشت ی. اگر کاال قبل از قرار گرفتن رو گیردیفروشنده قرار م ۀصادرات به عهد منع یسکر  ینعمل کند و بنابرا

ست، مگر ا یدارخر  ۀشود به عهد یجادا یکشت ۀعرش یفروشنده است و اگر خسارت پس از قرار گرفتن رو  ۀخسارات وارده به کاال به عهد ۀیکلّ 
 یعرشه کشت یو آن ر  کاال و قرار دادن یریبارگ ۀیناصطالح هز  ینمقرر شده باشد. در ا ینطرف ینب یگرینحو د هب یداربه خر  یسکر  انتقاِل  زماِن 

به عهده  خسارت وارده یند،اثنا کاال خسارت بب ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یفروشنده است و چنانچه کشت ۀدر بندر مبدأ به عهد
 .باشدیفروشنده م

 (CFR) ل حم ۀیو کرا ینههز  .٣
کرد.  یدانام پ ییرتغ CFR به ینکوترمزاصطالحات ا ۀیکردن کلّ  یاواحد در سه کلمه ۀیبود که به مقصود اتخاذ رو C&F اصطالح ینا یمیقد نام

 یرو  مبدأ و مربوط، کاال را در بندرِ  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یزمان، یلتحو ،اصطالح یندر ا
ر مقصد که بعد بند وشنده موظف است قرارداد حمل را تا. فر یدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارکه خر  تیکش ۀعرش

 ۀشعر  یرو  شدهیبند موظف است کاالها را بسته ینحمل را متقبل گردد. فروشنده همچن هایینهشده منعقد نموده و هز  از اصطالح ذکر
بوط و مر  یفاتوز صادرات، انجام تشر مناسب است. اخذ مج یداخل یهاو آبراه یاییحمل و نقل در  یتنها برا طالحاص ینقرار دهد. ا یکشت

که فروشنده نتواند مجوز صادرات اخذ کند، در واقع نتوانسته به  یفروشنده است. در صورت ۀصادرات به عهد هاییاتپرداخت عوارض و مال
 ۀبه عهد ،وطمرب ینهداخت هز کاال و پر  ی. بازرسگیردیمنع صادرات به عهده فروشنده قرار م یسکر  راینخود عمل کند و بناب یتعهدات قرارداد

در  یفروشنده است و چنانچه کشت ۀمبدأ به عهد در بندرِ  یکشت ۀعرش یکاال و قرار دادن آن رو  یرِی بارگ ۀیناصطالح هز  یناست. در ا یدارخر 
 .باشدیفروشنده م ۀوارده به عهد خسارِت  یند،خسارت بب اثنا کاال ینشود و در ا یردچار تأخ یریبارگ

 (CIF) ه یمحمل و ب ۀیکرا ینه،هز  .٤
 یرو  مبدأ و مربوط، کاال را در بندرِ  هایینهکه فروشنده ضمن اخذ مجوز صادرات و پرداخت هز  شودیمحقق م یزمان ،یلتحو ،اصطالح ینا در

قصد که بعد م . فروشنده موظف است قرارداد حمل را تا بندریدنما یل) تحویحمل و نقل (باربر  یکرده به متصد  یمعرف یدارکه خر  یکشت ۀعرش
 ۀشعر  یرو  شدهیبند موظف است کاالها را بسته ینحمل را متقبل گردد. فروشنده همچن هایینهشده منعقد نموده و هز  ذکراز اصطالح 

 ۀعرش یکاال و قرار دادن آن رو  یریبارگ ۀینهز  ،اصطالح یناست. در ا یدارخر  ۀمربوط به عهد ۀینکاال و پرداخت هز  یقرار دهد. بازرس یکشت
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سارت وارده به عهده خ یند،اثنا کاال خسارت بب ینشود و در ا یردچار تأخ یریدر بارگ یفروشنده است و چنانچه کشت ۀددر بندر مبدأ به عه یکشت
 .باشدیفروشنده م

 مناسب یاصطالح تجار  یریکارگچهارم: به گفتار
 یتحائز اهم ند نکتهچانتخاب  ینانتخاب شود در ا یستیبا اصطالح مناسب حسب مورد یک ینکوترمزاصطالحات مندرج در ا یریبکار گ در

را به  یشتریارز ب دارند یلصادرکننده که تما ی. کشورهایردکشور صادرکننده و واردکننده مدنظر قرار گ یارز  هاییاستس یدبا ینکهل ااست: اوّ 
 F گروه یاز کشورشان خارج شود، رو  یدارند ارز کمتر  یلاواردکننده که تم یو کشورها کنندیاستفاده م Cکنند، از گروه  سرازیرکشور خود 

 یشورهااست. ک یسهم داخل یشو افزا یارز  ییجوصرفه ینکهم ا. دّو شودیمنعقد م یدارتوسط خر  یمهگروه حمل و ب یندر ا یرادارند ز  یدتأک
 یمبنا رب دیمنعقد کنند. خر  یداخل یهارا با شرکت یواردات یکاالها یمهحمل و ب یکنند که قراردادها یفتکل یداربه خر  تواردکننده ممکن اس

EXW  در  خواهندیدارند و نم یکه فروش داخل شودیتقاضا م یاصطالح توسط فروشندگان ینفروشنده است. ا یحداقل تعهدات برا یحاو
استفاده  یاییمل در ح یجات راحمل شود بهتر است که از اصطالح یکه بناست کاال با کشت ی. در صورتدقبول کنن یتیولؤخصوص صادرات مس

 یماهواپ ایقطار و  یون،کام یهنقل ۀیلوس یندر حمل مرکب آخر  یاحمل شود و  ییبه صورت هوا یاآهن و جاده، راه یقشود. چنانچه بناست از طر 
است و به  Cو  Fت ها به صور یدخر  ۀعمد ،یراناستفاده شود. در ا یاییدر  یرصورت مناسب است از اصطالحات حمل و نقل غ یناست، در ا

 استفاده گردد. Dندرت ممکن است از گروه 
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 :بندی اینکوترمزجمع
ه معنی ب  «International Commercial Terms»انگلیسی ۀیک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلم Incoterms :ِترمزاینکو

ها و ک هزینهگیرد. این اصطالحات برای تفکیاستفاده قرار می ای مورداست و به صورت گستردهالمللی بازرگانی تشکیل شدهاصطالحات بین
 .شودها بین فروشنده و خریدار استفاده میولیتؤمس

دهد. مسائلی شامل حمل کاالها، ترخیص کاال، واردات و صادرات اینکوترمز به مسائل مرتبط با حمل کاال از فروشنده به خریدار پاسخ می
باشد. یچه کسی م ۀباشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کاال در مراحل مختلف حمل بر عهدپرداخت میول ؤکاالها، اینکه چه کسی مس

وسط گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکوترمز تهای جغرافیایی مورد استفاده قرار میاصطالحات مختلف اینکوترمز معموًال با ذکر مکان
 .است شده هیه و تدوینت  International Chamber Of Commerceالمللیاتاق بازرگانی بین

 
 ونقل عمومیهای حملروش
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 .استبا اصطالحات وابسته به هر گروه تقسیم شده D-C-F-E اینکوترمز به چهار گروه
 :تحویل کاال در نقطه عزیمت در مبدأ  Ex Works- مخفف اصطالح  Eگروه

دهد و تولید یا انبار کاال به خریدار تحویل می کار). در این روش فروشنده، کاال را در محِلّ  عزیمت در مبدأ (محِلّ  ۀتعریف: تحویل کاال در نقط
 .خریدار است ۀونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کاال بر عهدها، اعم از بارگیری، حملهزینه ۀیکلّ 

 :خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأتحویل کاال به   F– گروه
های وشترین ر دهد. مهمصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده، کاال را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی میاین گروه شامل ا

 :اند ازموجود در این گروه عبارت
FCA  ح خفف اصطالم Free Carrier نکه یه به ابا توّج  :کننده در مبدأ (تحویل کاال داخل کامیون، ریل و هواپیما)تحویل کاال به حمل

 دار است. عقدِ حمل و بیمه با خری ۀباشد. هزینبارگیری می محِلّ  ،ریسک ۀباشد، بارگیری با خریدار است و نقطکشور فروشنده می ،تحویل محِلّ 
 ).حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً  قراردادِ 
FAS  ح خفف اصطالم Free Alongside Ship کشتی در بندر کنارِ  ،فروشنده ریسِک  ۀخاتم محِلّ  :تحویل کاال در کنار کشتی در مبدأ 

 .حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است قراردادِ  حمل و بیمه با خریدار است. عقدِ  ۀاست. هزین
FOB  ح خفف اصطالم Free On Board کشتی عبور داد ریسک ۀفروشنده وقتی کاال را از روی نرد: کشتی در مبدأ ۀتحویل کاال در عرش 

 .حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است قراردادِ  حمل و بیمه با خریدار است. عقدِ  ۀاست. هزین دادهخود را خاتمه 
 :حمل ۀتحویل کاال در مبدأ به خریدار با پرداخت کرای  C- گروه

های هزینه فقدان یا خسارت و ولی خطرِ این گروه شامل اصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، 
 .است عمال شدهإن خریدار و فروشنده ولیت بیؤمس نوعی تقسیِم  ،خریدار است. در این روش ۀاضافی بر عهد

CFR  ح خفف اصطالم Cost and Freightاین همان حمل تا مقصد ۀهزینه و کرای:C&F ابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کاال س
 حمل با فروشنده ۀبیمه با خریدار است. هزین ۀیابد. هزینیفروشنده خاتمه م ولیِت ؤشود) مسکند (بارگیری میکشتی عبور می ۀوقتی از روی نرد

 .حمل با فروشنده قراردادِ  است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقدِ 
CIF  ح خفف اصطالم Cost, Insurance and Freightباشد. کاال وقتی مخصوص حمل دریایی می :دحمل تا مقص ۀ، بیمه و کرایهزینه

 بیمه با فروشنده حمل و قراردادِ  است. عقدِ  حمل و بیمه با فروشنده ۀیابد. هزینیفروشنده خاتمه م ولیِت ؤشود مسکشتی بارگیری می ۀاز روی نرد
 .است

CPT ح خفف اصطالم Carriage Paid To لی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی حمل مرکب و  :حمل تا مقصد ۀتحویل با پرداخت کرای
 ۀنده تا نقطحمل با فروش ۀدهد خاتمه میابد. هزینکننده میلین حملفروشنده زمانی که کاال را تحویل اوّ  ولیِت ؤشود. ریسک و مساستفاده می

 .بازرسی با خریدار است قراردادِ  عقدِ  ،خریدارۀ بیم ۀن طبق قرارداد. هزینمعیّ 
CIP  ح خفف اصطالم Carriage and Insurance Paid to باشد. روش حمل مرکب می :حمل و بیمه تا مقصد ۀتحویل با پرداخت کرای

 قراردادِ  دِ ت. عقاس بیمه و حمل با فروشنده ۀیابد. هزینیرساند خاتمه مشده میتوافق ۀولیت فروشنده زمانی که کاال را به نقطؤریسک و مس
 .بازرسی با خریدار است اردادِ قر  است. عقدِ  بیمه و حمل با فروشنده

 :تحویل کاال در مقصد  D- گروه
خطرات و  ۀیکلّ  ۀمورد توافق در مقصد است و فروشند کاال به نقطه یا محِلّ  رساندِن  وِل ؤشامل اصطالحاتی است که به موجب آن فروشنده مس

 .گیردها را بر عهده میهزینه
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DAF  ح خفف اصطالم Delivered At Frontier شود و در آهن انجام میطور عمده حمل به وسیله راهبه :شده)ل در مرز (مرز تعیینتحوی
زمانی  ۀونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کاال را برای آن دور عملیات حمل ۀیآهن گرفت که کلّ توان سندی سراسری از راهاین نوع حمل می

 .بیمه نماید
DES ح خفف اصطالم Delivered Ex Ship کشتی در بندر مقصد  ۀرا در عرش ، کاالکاال ۀفروشند :کشتی (در مقصد) ۀیل در عرشتحو

 .خریدار است ۀعهد های ترخیص کاال جهت ورود به بندر مقصد بردهد و اقدامات و هزینهتحویل خریدار می
DEQ  ح خفف اصطالم Delivered Ex Quay(در مقصد) شتی به اسکله انتقال داد و عوارض فروشنده وقتی کاال را از ک :تحویل در اسکله

 .دهدمقصد تحویل خریدار می در بندرِ  کاال را مقصد را پرداخت نمود، ۀانتقال به اسکل
DDU ح خفف اصطالم Delivered Duty Unpaid را در  ، کاالکاال ۀفروشند :تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 .رای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهدمقصد بدون انجام ترخیص کاال ب کشورِ 
DDP ح خفف اصطالم Delivered Duty Paid د را در کشور مقص ، کاالکاال ۀفروشند :تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 دهد.پس از انجام ترخیص کاال و پرداخت عوارض تحویل خریدار می
 

 یالمللینپرداخت ب یهافصل نهم: روش
، ٤»عمقطو«المللی بهای قرارداد است. بهای قرارداد ممکن است در زمان انعقاد قرارداد به صورت بین وعات اساسی هر قراردادِ یکی از موض

دی تعیین آن، موضوع مهم بع ۀتعیین شده باشد. پس از تعیین بهای قرارداد یا توافق بر نحو ٦»سود ۀهزینه به اضاف«یا به صورت  ٥»آحاد بها«
شود که می کشوری برای پرداخت تعیین پوِل  شود. معموالً المللی، تعیین پولی است که بهای قرارداد به آن پول پرداخت میبین هایدر پرداخت

 شود. صادرکنندگان خارجی اصوالً اطالق می ٧»المللیارز معتبر بین«المللی به سهولت قابل خرید و فروش باشد که به آن در بازارهای بین
کشوری را قبول کنند که آن پول در خارج از آن کشور به سهولت قابل خرید و فروش نباشد. در صورتی که  ٨»پول داخلی«شوند حاضر نمی

های . روششودالملل محسوب میتجارت بین ل مهّم ئپرداخت بهای قرارداد یکی از مسا ۀمنابع ارزی الزم برای پرداخت وجود داشته باشد، نحو
کننده ها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا عرضهخریدار بهای کاال هایی است که از طریق آنها ها و مکانیسمالمللی، ابزار پرداخت بین
دهد یا کند که آیا بایع قبل از دریافت مبلغ قرارداد کنترل کاالی خود را از دست میالمللی مشخص میکند. شیوه پرداخت بینپرداخت می

، ٩»)پرداخت به حساب مفتوح«(یا » پرداخت بعدی«های پرداخت عبارتند از: پردازد. مهمترین روشبهای آن را می مشتری قبل از دریافت کاال
های دیگری . به جز چهار روش مزبور، روش١٢»پرداخت از طریق اعتبار اسنادی (ال سی)«و  ١١»پرداخت به شیوه وصولی«، ١٠»پرداخت قبلی«

است. در این روش، خریدار زمانی  ١٣»پرداخت در زمان تحویل«ها گیرد. یکی از این روشها انجام مینیز وجود دارد که بر اساس آن پرداخت
 کند.کند، نسبت به پرداخت بهای آن اقدام میکه کاال را دریافت می

 گفتار اول: پرداخت بعدی

                                              
٤ Lump-Sum 
٥ Unit Rates 
٦ Cost Plus 
۷ Hard Currency 
۸ Soft Currency 
۹- Open Account 
۱۰- Payment in Advance 
۱۱- Documentary Collection 
۱۲- Documentary Credit (Letter of Credit) 
۱۳- Cash on Delivery 
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کاال  ،ندهشود. در این روش، ابتدا فروشستفاده میالملل اهایی است که در تجارت بینپرداخت بعدی یا پرداخت به حساب مفتوح، یکی از روش
رداخت مبلغ خریدار نسبت به پ کند و متعاقباً را ارسال کرده یا خدمات را انجام داده و سپس فاکتور فروش و سایر اسناد را به خریدار تسلیم می

رد. باید در قرارداد مربوط بین طرفین مورد توافق قرار گی یبعد  پرداخِت  کند. مکانیسم اجرایی کار به این نحو است که موضوِع قرارداد اقدام می
 ،روز از زمان ارسال کاال یا انجام خدمات تعیین شود. زمانی که قرارداد ١٨٠تا  ٣٠شود که ممکن است بین در قرارداد زمان پرداخت مشخص می

ه در صورتی که بناست کاالهای مزبور ساخته شود، نسبت ب نماید وکاالهای مزبور اقدام می ۀفروش کاال است، فروشنده ابتدا نسبت به تهی
زمان با ارسال کاال اقدام نماید. هم ۀمورد توافق نسبت به حمل و بیم اینکوترمزبندی کرده و حسب ساخت آن اقدام شود. سپس کاالها را بسته

و سایر اسناد مقرر به خریدار  ١٧»گواهی بازرسی«، ١٦»اءگواهی مبد«، ١٥»بارنامه«، ١٤»سیاهه تجاری (فاکتور فروش)«خریدار،  ِت َم کاال به ِس 
 کند. این روش در تجارت داخلی خیلیشود. خریدار در مهلت مقرر در قرارداد، نسبت به پرداخت مبلغ مندرج در فاکتور اقدام میتسلیم می

ات خریدار حداقل است. در صورتی که خریدار از الملل نادر است زیرا مخاطرات فروشنده بسیار زیاد و مخاطر معمول است، اما در تجارت بین
 یپرداخت مبلغ قرارداد خودداری کند، فروشنده تنها می تواند در مراجع قضایی و یا در صورت توافق در یک مرجع داوری علیه خریدار طرح دعو 

ر روابط م دابط مستمر و با ثباتی وجود دارد. دّو ل زمانی است که بین طرفین قرارداد رو شود: اوّ نماید. استفاده از این روش در دو جا مطرح می
 ۀرسد، خریدار ممکن است از طریق چک، حوالپرداخت فرا می است. زمانی که موعدِ  ١٩»های وابستهشرکت«و  ١٨»شرکت مادر«بین یک 

های بانکی مثل ن است از طریق کارتکم این امر ممک بانکی، تلگرام، تلکس، یا سوئیفت مبلغ موردنظر را به فروشنده پرداخت نماید. در مبالِغ 
 های بدهکار نیز انجام گیرد.های اعتباری یا کارتکارت

 گفتار دوم: پرداخت قبلی
کند و فروشنده پس از اینکه اطمینان حاصل کرد بهای کاال یا پرداخت می در این روش ابتدا خریدار بهای کاالها و یا خدمات مورد نظر را نقداً 

در قراردادها  که اصوالً  ٢٠»پیش پرداخت«کند. این روش نباید با است، نسبت به ارسال کاالها یا انجام خدمات اقدام میخدمات دریافت شده 
درصد قیمت قرارداد) قبل از ارسال  ٢٠تا  ٥بین  پرداخت بخشی از ثمن معامله (معموالً شود، خلط گردد. پیش پرداخت یعنی بینی میپیش

 ۀشود و ابزاری است تا فروشنده بتواند برای ساخت و تهیبانکی انجام می ۀاین پیش پرداخت در ازای اخذ ضمانتنام. کاالها و یا انجام خدمات
ذ تضمین مبلغ قرارداد بدون اخ پرداخت نقدی از قبل کّل  ۀهای موضوع قرارداد از یک نقدینگی ابتدایی برخوردار شود. در حالی که در شیوکاال 

، در »پرداخت بعدی«خالف روش  دهد. برکاالها را ارسال یا خدمات را انجام می ،هشود و سپس فروشندرداخت میبانکی ابتدا به فروشنده پ
حداقل است. در صورتی که فروشنده از تسلیم کاال یا انجام خدمات  ،بسیار زیاد و مخاطرات فروشنده ،مخاطرات خریدار» پرداخت قبلی«روش 

د در مراجع قضایی و یا در صورت توافق در یک مرجع داوری علیه فروشنده طرح دعوی نماید. این روش به توانخودداری کند، خریدار تنها می
بلی ای در خصوص پرداخت قکنندهشود و بانک مرکزی ایران نیز مقررات محدوددلیل خطراتی که برای خریدار دارد، خیلی کم استفاده می

 مقرر کرده است.
 اسنادی)گفتار سوم: روش وصولی (برات 

ارسال  کنند تا خطرات عدم پرداخت یا عدمواسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می ها بیشتر نقِش های وصولی و اعتبار اسنادی، بانکدر روش
رف دهد که اسناد حمل را از طموریت میأفروشنده به بانک م ،. در روش وصولیتعادل ایجاد شودکاال کاهش پیدا کند و بین منافع طرفین 

                                              
۱٤-Commercial Invoice 
۱٥- Bill of Lading 
۱٦- Certificate Of Origin 
۱۷- Inspection Certificate 
۱۸- Parent Company 
۱۹- Affiliated Companies 
۲۰- Advanced Payment 
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ه رویت ب یک براِت  وجِه  وصول ممکن است پرداخِت  فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد که شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود. دستورِ 
کاال مناسب است و برای خرید خدمات مناسب نیست. روش کار به این نحو است  دار باشد. این روش فقط برای خریدِ تمّد  یا قبولی یک براِت 

بت گیرد. سپس فروشنده کاالهای مورد نظر را تهیه یا نسوصولی در قرارداد مربوط بین طرفین مورد توافق قرار می ۀوع پرداخت به شیوکه موض
 ،کند. فروشندهآن اقدام می ۀتوافق نسبت به انعقاد قرارداد حمل و بیم موردِ  اینکوترمزِ  بندی بر حسِب کند و پس از بستهبه ساخت آن اقدام می

مدارک حمل (شامل فاکتور فروش، بارنامه، گواهی  ،کند. سپس فروشندهدهد و بارنامه دریافت مینقل تحویل می الها را به متصدی حمل وکا
ت کند. در دستور وصول، فروشنده مقرر می نماید که تحمبداء و سایر اسناد مقرر) را به همراه یک دستور وصول به بانک خود ارائه و تسلیم می

مدارک مزبور را از طریق پست یا باربری به بانکی در کشور خریدار  ،فروشنده ایطی بانک باید اسناد را در اختیار خریدار قرار دهد. بانِک چه شر 
کند که ممکن است یکی از شعب بانک فروشنده باشد و یا یک بانک مستقل دیگری که با فروشنده در ارتباط است. بانک اخیر به ارسال می

د. مین گردأدهد که مدارک و اسناد حمل جهت دریافت آماده است، ولی قبل از هر چیز باید شرایط مقرر در دستور وصول تطالع میخریدار ا
د، در این به رویت باش دار باشد. در صورتی که دستور وصول یک فقره براِت تمّد  به رویت یا براِت  دستور وصول ممکن است یک فقره براِت 

ر این دار باشد، دتکارسازی کند. چنانچه برات مزبور مّد  گیرد که وی مبلغ برات را نقداً حمل در اختیار خریدار قرار می زمانی اسناد ،صورت
ی وقت دارد ت زمانتواند به اسناد حمل دسترسی پیدا کند. در این صورت خریدار مّد کند و خریدار میخریدار کفایت می قبولِی  رِف ِص  ،صورت

ز این مبلغ کند و بانک نیمبلغ برات را به بانک پرداخت می ،برات، خریدار ز) که مبلغ برات را کارسازی کند. در زمان سر رسیدِ رو  ١٨٠تا  ٣٠(بین 
ت مبلغ قرارداد کنند، ولی هرگز پرداخمی االی بین طرفین ایفها نقش فعّ رساند. در روش وصولی، بانکفروشنده به فروشنده می را از طریق بانِک 

نسبت  گیرد که فروشنده بطور نسبیکنند. از آنجا که این روش خطرات زیادی برای فروشنده دارد، زمانی مورد استفاده قرار میین نمیرا تضم
 سبی از جهت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است.به خریدار اطمینان دارد و کشور خریدار نیز از یک ثبات نِ 

 سی)گفتار چهارم: اعتبار اسنادی (ال 
روشنده شود. بانک به فهای آنها رفع میار به نحو مطمئنی تضمین و نگرانیها منافع فروشنده و خریددر اعتبار اسنادی، با وساطت بانک

شنده به فرورا  »اعتبار اسنادی«دد، مبلغ دهد، چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادی ارائه شود و شرایط مذکور در آن محقق گر اطمینان می
اشد خریدار کاال یا انجام خدمات اقدام کند، بدون اینکه نگران ب ۀتواند با خیال راحت نسبت به ساخت و یا تهیرداخت کند. بنابراین فروشنده میپ

 ،سنادیا دهد که قبل از دریافت اسناد و تحقق شرایط مندرج در اعتباربانک به خریدار اطمینان می از پرداخت بهای آن خودداری نماید. متقابالً 
ماید، ن پرداختی به فروشنده انجام نخواهد شد. برای اینکه فروشنده بتواند مبلغ اعتبار اسنادی را دریافت نماید باید کاال را ساخته و یا تهیه

ج نماید، تا بتواند ر کاال را به متصدی حمل و نقل تحویل دهد و از کنترل خود خا بندی کند، گواهی مبداء و گواهی بازرسی اخذ کند و نهایتاً بسته
اسناد مزبور دریافت نماید. این ترتیبات به خریدار اطمینان می بخشد که فروشنده نتواند بدون ارسال کاال که مطابقت آن  ۀمبلغ اعتبار را با ارائ

ه موجب آن کتوب است که بشده، نسبت به دریافت مبلغ اعتبار اقدام کند. اعتبار اسنادی، تعهدی م(فاکتور فروش) گواهی تجارِی  ۀبا سیاه
ه ن در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خریدار بت معیّ مشخصی پول را ظرف مّد  ِغ شود مبلمیبانک بنا به درخواست خریدار متقبل 

ت؛ چه ذکور اساعتبار اسنادی م ت و شرایطی است که در متِن فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت مشروط و محدود به میزان، مّد 
دارد که اعتبار  سسه مالی دخالتؤاین شرایط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد. در هر اعتبار اسنادی حداقل یک بانک یا م

بار (خریدار) و بر اساس دستورات وی نسبت به گشایش اعت ٢٢»متقاضی«به درخواست  ٢١»کنندهبانک گشایش«کند. اسنادی را گشایش می
در روند اعتبار اسنادی دخالت  ٢٣»بانک کارگزار«بانک دیگری نیز تحت عنوان  کننده، معموالً نماید. عالوه بر بانک گشایشاسنادی اقدام می

                                              
۲۱- Issuing Bank 
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۲۳- Corresponding Bank 
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ده و کننگشایش بین بانِک  به عنوان رابِط  شود و صرفاً ولیتی در قبال پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی متقبل نمیؤمس دارد. بانک کارگزار اصوالً 
 باشد. شور فروشندهکننده در کیک شعبه از بانک گشایشو یا  یک بانک مستقل در کشور فروشندهتواند بانک کارگزار می کند.نفع اقدام میذی

 الف) روش اجرایی گشایش اعتبار اسنادی
ق وشنده و خریدار مبنی بر پرداخت از طریشود. پس از توافق فر قرارداد فروش بین طرفین مقرر می پرداخت به روش اعتبار اسنادی ابتدا در

اعتبار اسنادی را به نحو مقرر در قرارداد فروش به نفع فروشنده  رفته و های مورد قبول فروشندهاعتبار اسنادی، خریدار باید نزد یکی از بانک
بانک از متقاضی  بیعتاً ر است، طتبار تحت شرایط مقرّ تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ اع ۀاسنادی به منزل اعتبارِ  افتتاح کند. از آنجا که گشایِش 

لغ اعتبار خواست کند که بخشی از مبممکن است از خریدار (متقاضی) در  کند. عالوه بر اخذ تضمین مناسب، بانکتضمین مناسب تقاضا می
 بار اسنادی به ارز خارجی است، الزم است منبعگذاری کند (پیش دریافت). از آنجا که مبلغ اعتنزد بانک سپرده درصد) نقداً  ٣٠تا  ١٠را (بین 

ارزی اعتبار اسنادی برای بانک مشخص شود. بانک بر اساس قرارداد منعقده و دستورات مندرج در آن نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام 
نادی را که فروشنده شرایط اعتبار اس شود. در صورتیکارگزار به فروشنده ارسال می کند. پس از گشایش، اعتبار اسنادی از طریق بانِک می

ه تقاضا نماید کنندگشایش مطابق شرایط مقرر در قرارداد تشخیص ندهد و یا به آن اعتراض داشته باشد، در این صورت باید از خریدار و بانِک 
اد را با شرایط باشد، در این صورت باید اسن یید کردهأاعتبار اسنادی را ت ،کارگزار که شرایط اعتبار اسنادی را اصالح نماید. در صورتی که بانِک 

 مطابقت نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید. اعتبار تطبیق داده و در صورِت 

 
 ب) انواع اعتبار اسنادی

 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت –اعتبار اسنادی قابل برگشت  -١
 بارِ نفع یا اخذ مجوز از وی، اعتتواند بدون اخطار قبلی به ذینده میگشای شود که بانِک اطالق می یبه اعتبار  ٢٤»اعتبار اسنادی قابل برگشت«

 قابلشود که بانک گشاینده به صورت غیر به اعتباری اطالق می ٢٥»اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت«صادره را اصالح و یا لغو نماید.  اسنادِی 
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۲٥- Irrevocable 
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اتی به عمل آن اصالح آن را لغو و یا در شرایِط  ،ت اعتبارنفع در مّد ذی تواند بدون رضایت قبلی و مکتوِب کند و نمیتعهد به پرداخت می ،عرجو
 د.رَ آوَ 

 نشدهییدأاعتبار اسنادی ت –شده ییدأاعتبار اسنادی ت -٢
ن شده شاینده، تعهد و تضمیشود که پرداخت وجه آن توسط یک بانک دیگر غیر از بانک گبه اعتباری تلقی می ٢٦»شدهییدأاعتبار اسنادی ت«

به  اً کننده تعهد و تضمین شده و بانک کارگزار صرفشود که پرداخت توسط بانک گشایشاعتباری تلقی می ٢٧»ییدنشدهأعتبار اسنادی تا«است. 
 کند.کننده اقدام میعنوان نماینده و عامل بانک گشایش

 دارتاعتبار اسنادی مّد  –اعتبار اسنادی دیداری  -٣
نادی اعتبار اس«گیرد. نفع قرار میمین سایر شرایط در دسترس ذیأسناد و تاَ  ۀصله پس از ارائوجه اعتبار بالفا ٢٨»اعتبار اسنادی دیداری«

مین سایر شرایط مقرر در اعتبار اسنادی قابل پرداخت است که به صراحت در أاسناد و ت ۀتی پس از ارائاسنادی مّد  اعتبارِ  ، وجِه ٢٩»دارتمّد 
 شود. ن میاعتبار اسنادی معیّ 

ک نوع اندازد، این روش یخیر میأکند و پرداخت مبلغ را به تدار، خریدار به کاالها دسترسی پیدا میتمّد  اسنادِی  اعتبارِ  ز طریِق از آنجا که ا
 معروف است. ٣٠»یوزانس«شود که تحت عنوان مین مالی و فاینانس تلقی میأت

 اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال –اعتبار اسنادی قابل انتقال  -٤
بار اسنادی اعت«ا بخشی از آن را به غیر واگذار نماید. یاعتبار  تواند کّل نفع میشود که ذیبه اعتباری تلقی می ٣١»سنادی قابل انتقالاعتبار ا«

 مندرج در اعتبار قابل پرداخت است. نفِع شود که وجه آن فقط به ذیبه اعتباری تلقی می ٣٢»غیر قابل انتقال
 نادی غیر پاداراعتبار اس –اعتبار اسنادی پادار  -٥

شود که بانک گشاینده به مفاد اعتبار متعهد شده است و در صورت تحقق شرایط مندرج در به اعتبار اسنادی اطالق می» پادار دیاعتبار اسنا«
گهی اعتبار اطالق می شود که بانک گشاین» اعتبار اسنادی غیر پادار«کند. اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن اقدام می ه خطاب به دبه پیش آ

گهی (مثل پرداخت ضمانتنماید و متعهد مینفع ابالغ میذی د، بانک ق شوحسن انجام کار) محقّ  ۀنامشود چنانچه شرایط مندرج در پیش آ
گهی نسبت به پادار کردن اعتبار اسنادی اقدام میخیر و بدون هیچأگشاینده بدون ت  نماید. گونه مغایرت با متن پیش آ

 ضمینی (انتظاری)اعتبار اسنادی ت -٦
شود در صورتی که متقاضی اعتبار تعهدات خود را انجام ندهد، بانک وجه اعتبار اعتبار متعهد می ۀبانک گشایند ٣٣»اعتبار اسنادی تضمینی«در 

ز اطالق ظاری نینفع پرداخت نماید. از این جهت که وجه اعتبار در صورت نقض قرارداد قابل مطالبه است، به آن اعتبار اسنادی انترا به ذی
 شود.می

 اعتبار اسنادی اتکایی -٧
ود نیاز دارد خ ۀشود و فروشنده نیز به نوبشود که یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده صادر میزمانی مطرح می ٣٤»اعتبار اسنادی اتکایی«

 کند، گشایش نماید.اعتباری را به نفع کسانی که از آنها خریداری می

                                              
۲٦- Confirmed 
۲۷- Unconfirmed 
۲۸- At Sight Payment 
۲۹- Deferred Payment 
۳۰- Usance 
۳۱- Transferable 
۳۲- Non-Transferable 
۳۳- Standby Creadit 
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 ناعتبار اسنادی گردا -٨
ت اعتبار ال سی هر زمان که مبلغی شود در طول مّد کننده متعهد میگردد که بانک گشایشبه اعتباری اطالق می ٣٥»اعتبار اسنادی گردان«

 سی باشد. .که این امر مستلزم اصالحیه به الکسری اقدام نماید، بدون اینمین مبلغ أاز اعتبار مصرف شد نسبت به ت
 اعتبار اسنادی با شرط قرمز -٩

شود که کل یا بخشی از مبلغ اعتبار اسنادی کننده متعهد میبه اعتباری اطالق می شود که بانک گشایش ٣٦»اعتبار اسنادی با شرط قرمز«
شدن این نوع اعتبار به اعتبار با شرط قرمز این است که به طور سنتی این شرط به خط نفع پرداخت گردد. دلیل معروفاسناد به ذی ۀقبل از ارائ

 شده است.ز نوشته میقرم
 ج) قوانین و مقررات ناظر به اعتبار استادی

الشکل اعتبار اسنادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مقررات مبسوطی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده است مقررات متحد
ش هستند. این مقررات شامل شرایط مربوط به گشای های کشور موظف به رعایت آن در گشایش اعتبار اسنادی و معامله اسنادبانک ۀیکه کلّ 

مرکزی مورد  ت توسط بانکمعامله اسناد است. این مقررات به صورت بخشنامه هر از چند مّد  ۀاعتبار اسنادی، تعیین شرایط و نوع اعتبار و نحو
 گیرد.تجدید نظر قرار می

 د) استقالل اعتبار اسنادی
ر و یا ها به هیچ عنوان درگیی جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهای مبنای گشایش اعتبار است. بانکااعتبار بر اساس ماهیت، خود معامله

رداخت، پ متعهد به قرارداد های مزبور نیستند، حتی اگر در اعتبار به نحوی به این قراردادها اشاره شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به قبول
 باشد.وط نمینفع منبا بانک گشاینده و یا ذی ۀاعتبار در خصوص رابط متقاضِی  عاها و یا دفاعیاِت ر تعهد دیگر به ادّ اسناد و یا انجام ه ۀمعامل

 
 المللیبین هاینامهفصل دهم: ضمانت

ردادی خود را به قراحقوق توانند المللی که تجار به راحتی نمیها همراه است. در محیط بینای از ضمانتالمللی با شبکهمعامالت تجاری بین
های مانتدهد. ضالمللی را تشکیل میها بخش الینفکی از روابط تجاری بین، ضمانتخسارات ناشی از نقض را جبران کنندو  اجرا درآورند

صادر شده و  هااست که معموًال توسط شرکت های عادینامهضمانتل شود: گروه اوّ ی به دو گروه تقسیم میبندی کلّ المللی در یک دستهبین
بانکی و  ۀاست که از طریق شبک های بانکینامهضمانتکنند. گروه دوم ها را تضمین میهای زیرمجموعه یا سایر شرکتانجام تعهدات شرکت

 .شودالمللی صادر میبین مالِی 
 های عادینامهگفتار اول: ضمانت

د و متعهد گردد که چنانچه دیگری از انجام تعهدات خود امتناع کند ولیت عمل دیگری را بپذیر ؤالملل ممکن است شخصی مسدر تجارت بین
اصلی را انجام دهد و یا خسارت وارده را جبران نماید. در مواردی که مذاکرات  متعهدِ  یا به دیگری خسارت وارد نماید، شخص مزبور تعهداِت 

کند، را برای اجرای پروژه و انعقاد قرارداد معرفی می» کتحت تملّ  شرکت فرعی«مادر یک  پذیرد، ولی شرکِت مادر انجام می قراردادی با شرکِت 
 .مین نمایدمزبور را در مقابل کارفرما تض فرعِی  شرکِت  ۀمتقبل تعهداِت  ،تضمین کند که طی یک قراردادِ کارفرما معموًال از شرکت مادر تقاضا می

 عادی ۀنامالف) مفهوم ضمانت
 شود که چنانچهشود که به موجب آن شخصی (ضامن) متعهد میبه قراردادهایی اطالق می» تضمینقراردادهای «یا » عادی ۀنامضمانت«

َعنه َله) وارد نماید، ضامن همراه با مضموٌن اصلی (مضموٌن  ِه لَ َعنه) از انجام تعهدات خود امتناع نماید یا خساراتی به متعهٌد متعهد اصلی (مضموٌن 

                                              
۳٥- Revovling Letter of Credit 
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های عادی مشروط به نقض قرارداد و نامهباشد. از آنجا که تعهد در ضمانتَعنه میات و خسارات مضموٌن َله، جوابگوی تعهددر مقابل مضموٌن 
های بانکی نامهو ضمانت »های مشروطنامهضمانت«های عادی نامههای بانکی بدون قید و شرط است، به ضمانتنامهدر ضمانت

اصلی است که در اینجا به اختصار توضیح داده  ۀهای عادی دارای سه مشخصمهناشود. ضمانتاطالق می »های غیرمشروطنامهضمانت«
عی دارد. بَ تَ  ۀجنب نسبت به تعهد اصلینامه همواره ولیت ناشی از ضمانتؤهای عادی این است که تعهد و مسنامهضمانت ِل اوّ  ۀشود. مشخصمی

 :ی به شرح زیر استضامن دارای نتایج مهّم  تعهداِت  بودِن عیبَ تَ 
نه) فراتر عَ اصلی (مضموٌن  متعهدِ  تواند از تعهدِ ولیت او نمیؤی است که در قرارداد اصلی وجود دارد و مسولیت و تعهد ضامن در حدّ ؤمیزان مس

عاها، ادّ  ۀاند به کلیتو شود. ضامن میع منتفی میبَ رود. در صورتی که تعهد اصلی به هر دلیلی باطل باشد و یا فسخ شود، تعهد ضامن نیز به تَ 
نامه ناشی از ضمانت ولیِت ؤهای عادی این است که تعهد و مسنامهضمانت ِم دّو  ۀها و ایرادات موجود در تعهد اصلی استناد کند. مشخصدفاع

 ،لیصتوان اجرای تعهد یا پرداخت وجه را از ضامن مطالبه نمود که ابتدا متعهد ادارد. زمانی می فرعی و تکمیلی ۀجنباصلی  نسبت به تعهدِ 
ه باید مدارک و اسنادی نشان دهد که متعهد اصلی از لَ تعهد خود را نقض کرده و یا از پرداخت وجه در زمان مقرر امتناع نموده است. متعهٌد 

های عادی این است که نامهم در ضمانتسّو  ۀخود را نقض نموده اختالفی وجود ندارد. مشخص خود امتناع کرده و یا تعهداِت  تعهدِ  انجاِم 
الملل اصوًال شود. در تجارت بینق نمیَله) حتمًا باید طرف قرارداد ضمانت باشد و بدون موافقت او قرارداد ضمانت محقّ اصلی (مضموٌن  ِه لَ متعهٌد 
عنوان ه به َعنکنند، ولی این لزومًا به معنای آن نیست که مضموٌن َعنه نسبت به ضمانت اقدام نمیها رأسًا و بدون درخواست مضموٌن شرکت

َله ضروری است، ولی اشکالی ندارد که ضمانت حداقل دو طرف یعنی ضامن و مضموٌن  کند. در قراردادِ نامه دخالت میطرف قرارداد در ضمانت
 .جانبه منعقد شودَعنه و به صورت سهقرارداد با حضور مضموٌن 

 نامهعادی و بیمه ۀنامب) ضمانت
بران ه را جلَ وارده به متعهٌد  شود که خسارِت گر متعهد میهایی دارد و در قرارداد بیمه نیز بیمهشابهتهرچند قرارداد ضمان با قرارداد بیمه م

است، در صورتی که قرارداد بیمه یک قرارداد مستقل  عی و فرعیبَ یک قرارداد تَ ای وجود دارد. قرارداد ضمان های عمدهنماید، بین این دو تفاوت
گر منوط به عهد بیمهکند. تای تعهد میپرداخت مبلغی را در صورت بروز حادثه ،بیمه گر با دریافت حِقّ مه، بیمهشود. در قرارداد بیمحسوب می

تعهد اصلی و متفرع بر آن نیست. در قرارداد ضمان، ضامن معموًال نسبت به متعهد اصلی کنترل دارد و به این وسیله متعهد تخلف و نقض 
ود، در ول شناخته شؤه مسلَ عهدات خود را نقض کرد و یا خساراتی وارد کرد و به این جهت در مقابل متعهٌد شود که چنانچه متعهد اصلی تمی

باشد دیگری که بین بیمه و قرارداد ضمان می ۀکند. تفاوت عمداین صورت ضامن نسبت به اجرای تعهدات یا جبران خسارات وارده اقدام می
است که دین و تعهد اصلی به وجود آمده باشد و یا حداقل سبب آن موجود باشد، در حالی که در  این است که قرارداد ضمان در صورتی صحیح

م هایی تشکیل شده است که در قبال دریافت مبلغی انجاالملل مؤسسات و شرکتبیمه چنین محدودیتی وجود ندارد. در دنیای تجارت بین
رده و ها را تضمین کها و مشارکتتعهدات قراردادی اشخاص، شرکت» های ضامنشرکت«کنند. این تعهدات قراردادی دیگران را تضمین می

 ت این دسته ازدهند. فعالیّ ها این تعهدات را انجام میاصلی، آن قراردادی توسط متعهدِ  اِت تعهد انجاِم  عدِم  شوند که در صورِت متعهد می
 .های بیمه شبیه استها خیلی به فعالیت شرکتشرکت

 های عادینامهتج) انواع ضمان
ن نامه از بیت اعتبار ضمانتدار است که با انقضای مّد تها مّد نامههای عادی دارای انواع متعددی است. برخی از این ضمانتنامهضمانت

تعهد  از بین رفتننامه تابع تعهد اصلی است و با ت اعتبار ضمانتت وجود ندارد و مّد ها مّد نامهرود. در حالی که در برخی دیگر از ضمانتمی
خاص  ۀهای عادی ممکن است برای یک تعهد خاص و یا یک قرارداد خاص و یا یک رابطنامهپذیرد. ضمانتنامه نیز پایان میاصلی، ضمانت

 َلهوٌن مضمو  ضامنجانبه باشد. در قراردادهای ضمان دوجانبه، قرارداد بین های عادی ممکن است دو و یا سهنامهارائه شده باشد. ضمانت
نامه انتشود. ضممنعقد می َعنهمضموٌن و  َلهمضموٌن ، ضامنجانبه، قرارداد بین شود در حالی که در قراردادهای سهاصلی) منعقد می ِه لَ (متعهٌد 

واهد خ متعهد به پرداخت ،َله از ضامن تقاضای پرداخت کند ضامنممکن است عندالمطالبه باشد. در این صورت فقط به شرطی که مضموٌن 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


  

100 
 

mollakarimi.ir المللجزوه حقوق تجارت بین  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

ون َله ابتدا انجام تعهد یا پرداخت خسارت را از مدینامه، مطالبه از ضامن ممکن است مشروط به این باشد که مضموٌن بود. حسب شرایط ضمانت
 یهای عادی معموًال حاوی شرایطی برانامهرح نماید. ضمانتطتقاضای خود را از ضامن م ،اصلی مطالبه کند و در صورت امتناع و یا متعهدِ 

 ۀنامتشده در یک ضمانپذیرفته ن شده باشد. تعهداِت های عادی ممکن است معیّ نامهدین و تعهد هستند. سقف تعهدات در ضمانتۀ مطالب
نی پول را در صورت نقض پرداخت مبلغ معیّ  ،شود: الف) ضامنعادی حسب مورد ممکن است متفاوت باشد که به برخی از آنها اشاره می

ب)  ؛یا نه کندکند، فارغ از اینکه مبلغ مزبور برای اجرای قرارداد یا جبران خسارت کفایت میَله تعهد میسارت به مضموٌن تعهدات یا ورود خ
رار دهد َله قالزم برای اجرای قرارداد را در اختیار مضموٌن  وجوهِ  ۀیاصلی کلّ  شود که در صورت عدم انجام قرارداد توسط متعهدِ ضامن متعهد می

شود که در صورت عدم اجرای قرارداد توسط متعهد اصلی از طریق به کارگیری فرد ج) ضامن متعهد می ؛اند قرارداد را اجرا نمایدکه او بتو 
لی را اص متعهدِ  ی تعهداِت د) ضامن ممکن است به طور کلّ  ؛های مربوطه را متحمل شوددیگری نسبت به اجرای قرارداد اقدام نماید و هزینه

 .اجرای آن را مشخص نماید ۀاینکه نحوقبول کند، بدون 
 های عادینامهالمللی ناظر به ضمانتد) قوانین و مقررات بین

ها تابع نامههای عادی، این ضمانتنامهشده در سطح جهانی در مورد ضمانتفقدان کنوانسیون یا سایر قوانین متحدالشکل پذیرفته دلیلبه 
لیل باشد. به د نامه حاکم میتعارض بر ضمانت ی کشوری خواهد بود که طبق قواعد حّل انون ملّ مقررات واحدی نبوده و حسب مورد، تابع ق

 .ها در کشورهای گوناگون به نتایج متفاوتی منجر شودنامهی کشورها، این خطر وجود دارد که این ضمانتاختالف بین قوانین ملّ 
نامه مقرر شود. تضمین باید به روشنی در خود ضمانت وجِه  ۀمطالب ۀشرایط و نحو برای مقابله با اختالف موجود بین قوانین کشورها، جزئیات و

 نامه به آن مقرراتباشد که در ضمانتنامه حاکم میهای قراردادی، این مقررات زمانی بر ضمانتنامهمقررات راجع به ضمانت ١ ۀمطابق با ماد
ضمانت درج شده و همانند سایر مفاد یک قرارداد در  د، مقررات مزبور در قراردادِ ارجاع شده باشد. زمانی که به این مقررات ارجاع شده باش

ط دانند، از رواباالجرا است. طرفین قرارداد آزادی کامل دارند که هر بخش از مقررات را که مناسب نمیحاکم الزم قانوِن  امرِی  قوانیِن  ۀمحدود
ًال به قرارداد نامه کامعی و تکمیلی است و بنابراین ضمانتبَ یک قرارداد تَ  ،عادی ۀنامتخود حذف و یا حسب نیاز خود آن را تغییر دهند. ضمان

ود را نقض قرارداد خ ،اصلی شود که متعهدِ ول تلقی میؤمندرج در آن وابسته است. ضامن در صورتی مس ها و تعهداِت ولیتؤاصلی و میزان مس
نامه یکی از مواردی ت ضمانتت زیادی برخوردار است. انقضای مّد شود از اهمیّ بری میکند. مواردی که ضامن از انجام تعهدات خود آزاد و 

 رِ سوکُ  آزادسازِی  های کسور وجه، ضامن شش ماه پس از تاریِخ نامهشود ضامن از تعهدات خود آزاد شود. در مورد ضمانتاست که باعث می
شود. در مورد به شرکت در مناقصه، ضامن شش ماه پس از آخرین تعهد آزاد می های مربوطنامهشود. در مورد ضمانتمزبور از تعهد آزاد می

 .شودهای مربوط به شرکت در مناقصه، ضامن شش ماه پس از آخرین تاریخ تحویل پیشنهادات در مناقصه از تعهدات آزاد مینامهضمانت
 های بانکینامهگفتار دوم: ضمانت

 تعهداِت  بودن اجرایای دارد. دور بودن طرفین قرارداد از یکدیگر و پرهزینه و مشکلانکی جایگاه ویژههای بنامهالملل ضمانتدر تجارت بین
کاهش  های بانکینامهقراردادی باعث شده که طرفین به جای اکتفا به تعهدات یکدیگر بخشی از مخاطرات خویش را از طریق اخذ ضمانت

اهش المللی تسهیل کرده و خطرات آن را کروند تجارت را در سطح بین ،الزحمهدریافت مبلغ حّق نامه، ضمن ها نیز با صدور ضمانتدهند. بانک
 .دهندمی

 های بانکینامهالف) مفهوم ضمانت
ه نیز معروف هستند، یک تعهد غیرقابل رجوعی است ک غیرمشروطیا  عندالمطالبه، مستقلهای نامهکه به ضمانت» های بانکینامهضمانت«

خواست نی پول را در صورت در شود که مبلغ معیّ اساس دستور وی متعهد می بانک (یا مؤسسه مالی) به درخواست متقاضی و بر ،آنبه موجب 
 مستقل و عندالمطالبههای نامههای بانکی یکی از انواع ضمانتنامهنفع پرداخت نماید. ضمانتنفع و حسب شرایط مندرج در آن به ذیذی

وند. های بیمه و یا هر شرکت دیگری صادر شها، مؤسسات مالی، شرکتعندالمطالبه و مستقل ممکن است توسط بانک هاینامهاست. ضمانت
در وجه حامل  ن یا عندالمطالبهنی را در موعد معیّ شود که مبلغ معیّ نامه بانکی شبیه یک سفته است که به موجب آن بانک متعهد میضمانت
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د که وجه آن را شوسفته متعهد می ۀن شخص کارسازی نماید. سفته یک تعهد غیرمشروط است و صادرکنندکرد آن یا به حوالهیا شخص معیّ 
نامه نفع منوط به تأمین شرایط مندرج در ضمانتپرداخت وجه به ذی ،نامهسفته پرداخت نماید. در حالی که در ضمانتۀ در سررسید به دارند

بدون نظر  نامه غیرقابل ظهرنویسی بوده وابل ظهرنویسی و واگذاری به غیر است، ولی ضمانتاست. تفاوت دیگر این است که اصوًال سفته ق
واگذاری به غیر نیست. تفاوت دیگر این است که در سفته مشخص نیست که بر چه اساسی بانک به پرداخت وجه متعهد شده است بانک قابل

 .بانکی با اعتبارات اسنادی نیز مشابهت دارد ۀنامکند. ضمانتیدیگری را تضمین م تعهدِ  ،بانک ،نامهدر حالی که در ضمانت
 های بانکینامههای ضمانتب) ویژگی

انکی است. های بنامههای اصلی ضمانتاز مشخصه غیرقابل رجوع بودنو  غیرمشروط بودن، طرفه بودنیک، استقالل نسبت به قرارداد پایه
ز است که خود آمیها بسیار مشکل و مخاطرهباشد. برای بانکاز قرارداد پایه و تعهدات اصلی میهای بانکی مستقل نامهتعهد بانک در ضمانت

 نامه) وارد کند. هر چند یکنفع ضمانتاصلی (ذی ِه لَ نامه) و متعهٌد ضمانت صدورِ  را در مسائل و مشکالت قراردادی بین متعهد (متقاضِی 
 عیاتو دفا معنا نیست که ایرادات شود، ولی این به ایننامه صادر میرد و برای تضمین آن ضمانتتعهد وجود دا اصلِی  پایه بین طرفیِن  قراردادِ 

ایط مندرج نامه را بر اساس شر ضمانت نامه نیز قابل استناد باشد. بانک متعهد و موظف است که مبلِغ مربوط به قرارداد اصلی در مورد ضمانت
َعنه) و یا بانک (ضامن) حق ندارند به استناد ایرادات و نامه (مضموٌن ز متقاضی صدور ضمانتکدام انفع پرداخت کند و هیچدر آن به ذی

ی بانکی هانامهدیگر ضمانت ۀبودن، مشخصطرفهنامه خودداری نماید. یکضمانت وجِه  پایه از پرداخِت  موجود در قراردادِ  اشکاالت و اختالفاِت 
 ک تعهدِ نامه یکنند، ولی ضمانتنامه اقدام میَعنه) نسبت به صدور ضمانتقاضی (مضموٌن ها به تقاضا و دستور متاست. هر چند بانک

ای عادی هنامهنفع در آن دخالت ندارد. در حالی که در ضمانتشود و رضایت ذینفع متقبل میذی ثالِث  طرفه است که بانک در مقابِل یک
مان ی در زنفع دخالتی ندارد و ممکن است حتّ ذی ،های بانکینامهدر ضمانت ؛رندنفع) مشارکت و دخالت داَله (ذیحداقل ضامن و مضموٌن 

ی نامه مشروط به تخلف متعهد اصلی نیست. در صورتنامه نیز از مفاد یا صدور آن اطالعی نداشته باشد. تعهد مندرج در ضمانتصدور ضمانت
بانک هنوز موظف است مطابق با شرایط مندرج در  نقضی نشده باشد مرتکب قصور و یا که متعهد اصلی در انجام تعهدات قراردادی خود

های بانکی از جهت شرایط مندرج در متن آن به چهار گروه تقسیم نامهنفع اقدام نماید. ضمانتنامه نسبت به پرداخت وجه آن به ذیضمانت
نفع قابل پرداخت است و نیازی به ذی رف درخواسِت ه به ِص نامت اعتبار ضمانتهایی است که وجه آن در مّد نامهل ضمانتشود. گروه اوّ می

نفع ب ذینفع و اعالم کتنامه با درخواست ذیت اعتبار ضمانتهایی است که وجه آن در مّد نامهم ضمانتتأمین شرایط دیگری نیست. گروه دّو 
ت مّد  باشد. در این صورت نیازی نیست که دالیلپرداخت میپایه قابل  قراردادِ  موضوِع  تعهداِت  به بانک مبنی بر تخلف متعهد اصلی از انجاِم 

 موضوِع  عهداِت ت اصلی از انجاِم  متعهدِ  نفع یا تخلِف ذی بودِن نفع و تأیید شخص ثالث مبنی بر مستحقنامه با درخواست ذیاعتبار ضمانت
تعهد خص حقیقی باشد که نقض قرارداد توسط مباشد. این شخص ثالث ممکن است یک شرکت، مؤسسه یا شپایه، قابل پرداخت می قراردادِ 

نفع منضم نامه با درخواست ذیت اعتبار ضمانتهایی است که وجه آن در مّد نامهکند. گروه چهارم ضمانتنفع را تأیید میبودن ذییا مستقل
باشد. بانک نفع، قابل پرداخت میبودن ذیحقبه رأی دادگاه یا داوری مبنی بر تخلف متعهد اصلی از انجام تعهدات موضوع قرارداد پایه یا مست

ود تواند از تعهد خنفع مطابق با شرایط مندرج در آن است و به هیچ عنوان نمینامه موظف به پرداخت وجه آن به ذیت اعتبار ضمانتدر مّد 
بت به ابطال، فسخ نفع نسد بدون رضایت ذیتواناست، ولی یک تعهد الزم است و بانک نمی جانبهتعهدی یکنامه امتناع کند. با اینکه ضمانت

ضبط  کند که اطمینان حاصل نماید که در صورتنامه اقدام مینامه اقدام کند. بانک در صورتی نسبت به صدور ضمانتضمانت یا تغییر مفادّ 
 .نامه، مشتری (متقاضی صدور) توانایی مالی الزم جهت پرداخت وجه را به بانک داراستضمانت

 های بانکینامهضمانت ج) انواع
، »شرکت در مناقصه یا مزایده ۀنامضمانت«اند از: ترین آنها عبارتترین و رایجهای بانکی دارای انواع مختلفی است که مهمنامهضمانت

 .است» سن انجام کارُح  ۀنامضمانت«، و »انجام تعهد ۀنامضمانت«، »بازپرداخت ۀنامضمانت«
 )ه (یا مزایدهشرکت در مناقص ۀنامضمانت .١
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ند و در صورت ی هستکنندگان جدّ مناقصه یا مزایده باید مطمئن شود که شرکت ۀشود، برگزارکنندای برقرار میزمانی که مناقصه یا مزایده
نین ل به چاند اقدام خواهند کرد. برای حصو شدن به تعهدات خود وفادار خواهند بود و نسبت به انعقاد قراردادی که در آن برنده شدهبرنده

درصد قیمت پایه و  ٥نامه بانکی معموًال به میزان شود که یک فقره ضمانتکنندگان در مناقصه یا مزایده تقاضا میاطمینانی، اصوًال از شرکت
رد  ۀه منزلبنامه به شرح مقرر در اسناد مناقصه و یا مزایده همراه با پیشنهادات خود تسلیم نمایند. عدم تسلیم ضمانت ،یا قیمت پیشنهادی

 .کنندگان خواهد بودپیشنهاد مزبور و عدم گشایش پاکات قیمت آن شرکت
 )پرداختپرداخت (بازپرداخت، پیش ۀنامضمانت .٢

 و سودِ  بانکی معادل اصل ۀنامگیرنده یک فقره ضمانتدهنده ممکن است مقرر نماید که وامدهد، وامدر مواقعی که شخصی به دیگری وام می
ای نامه اقدام نماید. همچنین در مواردی که فروشندهمربوط نسبت به ضبط ضمانت نماید که در صورت عدم پرداخت وام یا سودِ متعلقه ارائه 

ل قیمت قرارداد بانکی معاد ۀنامکند بهای قرارداد را بعدًا دریافت نماید، فروشنده ممکن است تقاضا نماید که خریدار یک فقره ضمانتقبول می
به نحوی  پرداخت ۀنامنامه اقدام نماید. معموًال ضمانتقرارداد در موعد مقرر، نسبت به ضبط ضمانت ثمِن  پرداخِت  عدِم  در صورِت  ارائه کند که

 .نامه نیز به صورت خودکار کاهش یابدشود که با پرداخت اقساط یا انجام تدریجی کار، مبلغ ضمانتتنظیم می
 انجام تعهد ۀنامضمانت .٣

نامه ارائه شود که برای انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانتدهای دولتی از فروشندگان کاالها و خدمات تقاضا میدر بیشتر قراردا
ت زمان اجرای قرارداد است. در ایران مبلغ ضمانت انجام تعهدات ها معموًال چند ماه بیشتر از مّد نامهلیه این نوع ضمانتت اعتبار اوّ کنند. مّد 

شود. این باشد که پس از انجام کار و تحویل موقت آزاد میقرارداد می درصد مبلغ کِلّ  ٥های پیمانکاری، نصب و ساخت تجهیزات، در قرارداد
» الضمانکسور وجه ۀامنضمانت«بانکی در ادبیات پیمانکاری و بانکی ایران به  ۀنامباشد. ضمانتمی قابل تمدیدو  بدون قید و شرطنامه ضمانت

 .شودت گارانتی و انجام سایر تعهدات قراردادی آزاد میشدن مّد نامه پس از تحویل دائمی و سپریته است. این ضمانتشهرت یاف
 سن انجام کارُح  ۀنامضمانت .٤

نامه انجام کار است. در قراردادهای خرید کاال و مشاوره که کارفرما یک دستگاه دولتی است، حسن انجام کار، مشابه ضمانت ۀنامضمانت
 ١٠زان نامه به میسن انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانتفروشندگان و مشاورین موظف هستند که در زمان انعقاد قرارداد برای ُح 

نتی کاال ات زمان اجرای قرارداد و پایان گار ها معموًال چند ماه بیشتر از مّد نامهاین نوع ضمانت ۀلیت اعتبار اوّ درصد مبلغ قرارداد ارائه کنند. مّد 
 .اصلی است ۀتجهیزات موضوع معامل

 های بانکینامهالمللی ناظر به ضمانتد) قوانین و مقررات بین
های حقوقی المللی است. در نظامحدالشکل در سطح بینهای بانکی، فقدان قوانین و مقررات متّ نامهیکی از مشکالت و معضالت ضمانت

ه نظر وجود دارد کهای حقوقی اختالفهای بانکی وجود دارد. در نظامنامهمتعارض در مورد ضمانت قوانین و مقررات گوناگون و بعضاً  ،یملّ 
نامه مانتض وجِه  تواند از پرداخِت نامه خودداری کند و یا دادگاه به استناد چه دالیلی میضمانت وجِه  تواند از پرداخِت بانک در چه صورتی می

حدالشکلی رات متّ کنند تا مقر الملل تالش میال در تجارت بینالمللی فعّ ها و مؤسسات بینکه سازمانتوسط بانک جلوگیری نماید. سالهاست 
الملل ه است: کمیسیون حقوق تجارت بینتوّج های دو سازمان در این زمینه قابلهای بانکی تدوین نمایند. فعالیتنامهدر خصوص ضمانت

 .شودهای آنها در این خصوص بررسی میالمللی که در اینجا فعالیتی بینسازمان ملل متحد (آنسیترال) و اتاق بازرگان
 آنسیترال .١

کردن مقررات ناظر به نیاز به یکنواخت ١٩٦٨لین نشست خود در الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، در اوّ کمیسیون حقوق تجارت بین
شدن آن کنوانسیون مزبور، برای الزم ٢٨ ۀمورد تأکید قرارداد. طبق مادها را به عنوان راهکاری جهت رفع موانع حقوقی تجارت نامهضمانت

ناظر به هر  شود. کنوانسیوناالجرا میکشور ضروری است که یک سال پس از تودیع اسناد تصویب، بین کشورهای عضو الزم ٥تصویب حداقل 
 سنادِی ا شود. این کنوانسیون همچنین شامل اعتباراِت یاصلی صادر م ۀالمللی مستقل از رابطای است که در عرف بیننامهنوع ضمانت
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های مستقل و نامهضمانت ۀیکند. کنوانسیون نسبت به کلّ های مستقل ایفا مینامهضمانت تضمینی (انتظاری) است که کارکردی مشابِه 
دارد. نامه و یا توافق نضمانت ه درج در متِن عمال آن نیاز بإگردد و عمال میإشود که در یک کشور عضو صادر می اعتبارات اسنادی انتظاری

ی (مشتری) و کند و روابط بین متقاضَله) را تنظیم مینفع (مضموٌن نامه) و ذیضمانت ۀکنوانسیون عمدتًا روابط بین ضامن (بانک صادرکنند
های داخلی نامهالمللی است و ضمانتری بینها و اعتبارات اسنادی انتظانامهدهد. کنوانسیون تنها شامل ضمانتضامن (بانک) را پوشش نمی

نفع) َله (ذیَعنه (متقاضی ضمانت)، مضموٌن ضامن، مضموٌن  تجارِی  شود که محِلّ المللی تلقی مینامه بیندهد. زمانی ضمانترا پوشش نمی
نوانسیون ی تجاری و معمولی نیست. کدر دو کشور مختلف باشد. همچنین کنوانسیون شامل اعتبارات اسناد» نامهضمانت ۀتأییدکنند«و یا 

 .باشدنامه نیز میهای اتکایی و تأیید ضمانتنامههمچنین ناظر به ضمانت
 المللیاتاق بازرگانی بین .٢

للی المهای بانکی را در قالب یک کنوانسیون دنبال نمود، اتاق بازرگانی بیننامهکردن مقررات ناظر به ضمانتحدالشکلخالف آنسیترال که متّ  بر
متمرکز کرد. این روشی است که اتاق در مورد اعتبارات اسنادی و اینکوترمز اتخاذ کرده  تدوین یک سری مقررات اختیاریتمام تالش خود را در 

 .تر بوده استو در مقایسه با تنظیم کنوانسیون موفق
نامه ود که آن مقررات از طریق ارجاع در متن ضمانتشعمال میإهای عندالمطالبه در صورتی نسبت به طرفین نامهمقررات راجع به ضمانت

درج شده باشد. طبیعتًا اعتبار این مقررات ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون آن 
 .باشدنامه میکشور حاکم بر ضمانت

 ۀبا ارائ شودعمال است که ضامن (صادرکننده) متعهد میإهایی قابل نامهمانتهای عندالمطالبه نسبت به ضنامهمقررات راجع به ضمانت
 وجِه  اصلی واقعًا قرارداد خود را نقض کرده است، نامه، و بدون نیاز به اینکه ثابت شود متعهدِ تقاضای کتبی و سایر اسناد مندرج در ضمانت

مندرج در  ِت تعهدا پایه هستند و تنها در حدودِ  های عادی که وابسته به قراردادِ امهننفع پرداخت نماید. بنابراین، ضمانتنامه را به ذیضمانت
و  کند بین منافع گوناگونشود از شمول مقررات مزبور خارج است. این مقررات تالش میقرارداد پایه و در صورت نقض آن، ضامن متعهد می

، اتاق مایدنَعنه را از قالب یک کنوانسیون دنبال ت، بانک موظف است مضموٌن نامه تعادل ایجاد کند. طبق این مقررامتعارض طرفین ضمانت
المللی تمام تالش خود را در تدوین یک سری مقررات اختیاری متمرکز کرد. این روشی است که اتاق در مورد اعتبارات اسنادی و بازرگانی بین

ی نسبت به های عندالمطالبه در صورتنامهر بوده است. مقررات راجع به ضمانتتاینکوترمز اتخاذ کرده و در مقایسه با تنظیم کنوانسیون موفق
نامه درج شده باشد. طبیعتًا اعتبار این مقررات ناشی از اصل آزادی شود که آن مقررات از طریق ارجاع در متن ضمانتعمال میإطرفین 

باشد. مقررات راجع به نامه میآن کشور حاکم بر ضمانتقراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون 
ای کتبی و سایر تقاض ۀشود با ارائعمال است که ضامن (صادرکننده) متعهد میإهایی قابل نامههای عندالمطالبه نسبت به ضمانتنامهضمانت

نفع ا به ذینامه ر رداد خود را نقض کرده است، وجه ضمانتنامه، و بدون نیاز به اینکه ثابت شود متعهد اصلی واقعًا قرااسناد مندرج در ضمانت
های عادی که وابسته به قرارداد پایه هستند و تنها در حدود تعهدات مندرج در قرارداد پایه و در صورت نقض نامهپرداخت نماید. بنابراین ضمانت

نامه انتضم طرفیِن  کند بین منافع گوناگون و متعارِض میشود از شمول مقررات مزبور خارج است. این مقررات تالش آن، ضامن متعهد می
َعنه را نامه تعادل ایجاد کند. طبق این مقررات، بانک موظف است مضموٌن نفع به وجه ضمانتتعادل ایجاد کند. مقررات با دسترسی سریع ذی

َعنه ارسال نماید. طبق این مقررات، رؤیت مضموٌن شده جهت نفع را به انضمام اسناد ارائهلع کند و تقاضای ذینامه مّط از ضبط ضمانت
دالشکل حالمللی انتظاری، کارکردی مشابه با مقررات متّ باشد. مقررات بیننامه یک تعهد غیرقابل رجوع است که از زمان صدور معتبر میضمانت

ناظر به  میمینی (انتظاری) است در حالی که دّو لی ناظر به اعتبارات اسنادی تضکند، با این تفاوت که اوّ ایفا می (UCP) اعتبار اسنادی
انتظاری  سنادِی ا اعتباراِت  شکاِل اَ  ۀیحدالشکل اعتبار اسنادی برای کلّ اعتبارات اسنادی اعم از تجاری و یا انتظاری است. از آنجا که مقررات متّ 

االجرا زمالمللی انتظاری در صورتی در روابط طرفین ال ینای برای اعتبارات اسنادی انتظاری تنظیم گردید. مقررات بمناسب نبود، مقررات ویژه
ود دشوند که از طریق ارجاع به این مقررات در اعتبار موردنظر درج گردد. اعتبار و نفوذ این مقررات متکی به اصل آزادی قراردادی بوده و محمی
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رای صدور المللی انتظاری، بباشد. مقررات بیناری حاکم میبه قوانین امری کشوری خواهد بود که قوانین آن کشور بر اعتبار اسنادی انتظ
تفاده پرداخت، بازپرداخت و غیره قابل اسهرگونه اعتبار اسنادی انتظاری جهت تضمین شرکت در مناقصه، انجام کار، حسن انجام تعهد، پیش

 .است
 

 المللیفصل یازدهم: تأمین مالی بین
هت الملل تأمین منابع مالی از آن جود، نیاز است که منابع مالی آن تأمین گردد. در تجارت بینهر روشی که برای پرداخت در نظر گرفته ش

ای المللی قابل خرید و فروش باشد. الزم بر ت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بیناهمیّ 
های کانیسمالمللی مارند که اعتبار الزم را برای خریدهای خود تحصیل کنند. در دنیای تجاری بینپرداخت وجوه قراردادی خود هستند و نیاز د

 .طور رو به رشد استمتفاوتی برای تأمین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همین
 گفتار اول: اعتبار فروشنده

خدمات (صادرکننده) رأسًا و یا با کمک و مشارکت مؤسسات  ۀکنندکاال یا عرضه ۀشود که فروشندبه روشی اطالق می» اعتبار فروشنده«
دهد تا خریدار بتواند کاالها و خدماتی را از فروشنده تی را در اختیار خریدار (واردکننده) قرار میت یا میان مّد اعتباری و مالی اعتبار کوتاه مّد 

عطای شود. ابار به خریدار موافقت نماید، در قرارداد شرایط اعطای اعتبار مشخص میخریداری کند. در صورتی که فروشنده با اعطای اعت
شود. طرفین ممکن است توافق نمایند که: یک) خریدار یک فقره اعتبار اسنادی اعتبار به خریدار معموًال از طریق اسناد تجاری انجام می

دار به تبانکی به فروشنده ارائه نماید؛ سه) خریدار یک فقره سفته مّد  ۀناممانتدار به نفع فروشنده گشایش کند؛ دو) خریدار یک فقره ضتمّد 
بانک  ل توسطبرات صادره توسط فروشنده را قبول نماید. پرداخت وجه در موعد مقرر در مورد اوّ  ،کرد فروشنده صادر نماید؛ چهار) خریدارحواله

رات توسط اشخاص سفته و یا قبولی ب صدورِ  رِف گردد، ولی ِص نامه تضمین مینده ضمانتم توسط بانک صادرکنکننده اعتبار و در مورد دّو گشایش
 عضرورتًا به معنای تضمین آن توسط بانک نیست. در این روش، فروشنده ممکن است اعتبار موردنظر را از منابع داخلی خود تأمین نماید. مناب

ند که به اعتبار کمالی و اعتباری تقاضا می ۀل، فروشنده از یک مؤسساوّ  ۀنماید. در شیوالزم را به دو شیوه از مؤسسات مالی و اعتباری جلب می
خریدار  ،قرارداد را از فروشنده خریداری نماید. در این صورت موضوِع  فروشنده وامی در اختیار خریدار قرار دهد تا، خریدار بتواند کاالها یا خدماِت 

دهنده پرداخت نماید. اگر خریدار از پرداخت وجه در موعد مقرر خودداری نماید، در این ر به وامد مقرّ شود که وجه قرارداد را در موعموظف می
ادی دارد ت زیمالی و اعتباری اهمیّ  ۀدهنده مسئول خواهد بود. به این جهت، معتبربودن فروشنده برای مؤسسفروشنده در مقابل وام ،صورت

زد داری را که از خریدار دریافت کرده، نتاسناد مّد  ،م، فروشندهدّو  ۀوشنده مطالبه کند. در شیومزبور ممکن است تضمیناتی از فر  ۀو مؤسس
یلیون و دویست دار به مبلغ یک متکند. فرض کنید که خریدار یک فقره برات، سفته و یا اعتبار اسنادی مّد مؤسسات مالی و اعتباری تنزیل می

 .کندبه یک میلیون دالر نقد تنزیل می ییک مؤسسه مالی و اعتبار  مزبور را نزد هزار دالر صادر کرده است. فروشنده اسناد
 گفتار دوم: اعتبار خریدار

اعتباری را مستقیمًا یا از طریق بانک خریدار در اختیار خریدار کاال  ،اعتباری و مالی ۀشود که یک مؤسسبه روشی اطالق می» اعتبار خریدار«
دهد تا خریدار بتواند کاالها و خدمات موردنظر را از فروشنده (صادرکننده) خریداری کند. در این روش هر چند ییا خدمات (واردکننده) قرار م

، تسهیالت را به فروشنده پرداخت کند. بر این اساس موضوِع  دهنده وجوهِ گردد تا وامشود ولی ترتیبی اتخاذ میتسهیالت به خریدار اعطا می
 تواند به چندین روش انجام گیرد که در اینجا به برخیکند. این امر میخریدار را فراهم می اسنادِی  اعتبارِ  پرداخِت دهنده موجبات گشایش و وام

منعقده نسبت به گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به نفع  قراردادِ  دهنده بر اساِس ل این است که وامشود. روش اوّ ترین آنها اشاره میاز رایج
 موردِ  رداخِت پ زمانِی  کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اعتبار و جدوِل  ارساِل  اسنادِ  ۀکند. فروشنده وجوه اعتبار را با ارائفروشنده اقدام می

نادی دهنده یک فقره اعتبار اسم، وامکند. در روش دّو فروشنده و خریدار (که با شرایط اعطای تسهیالت نیز مطابقت دارد)، دریافت می توافِق 
نده وجوه اعتبار کند. فروشخریدار به اتکای آن یک فقره اعتبار اسنادی به نفع فروشنده گشایش می کند و بانِک نام بانک خریدار صادر میبه 
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بانک  ،کند. در روش سومتوافق دریافت می موردِ  پرداخِت  زمانِی  کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اعتبار و جدوِل  ارساِل  اسنادِ  ۀرا با ارائ
ع اعتبار یک فقره اعتبار اسنادی دیداری به نفدهنده به اتکای آنکند و وامدهنده صادر میدار به نفع وامتخریدار یک فقره اعتبار اسنادی مّد 

 پرداخِت  مانِی ز جدوِل کاال یا انجام خدمات و مطابق با شرایط اعتبار و  ارساِل  اسنادِ  ۀاعتبار را با ارائ کند. فروشنده وجوهِ فروشنده گشایش می
نماید. ام میآن اقد وجوهِ  شده توسط بانک خریدار، نسبت به دریافِت صادر  اسنادِی  در اعتبارِ  مقررِ  موعدِ دهنده در کند. واممورد توافق، دریافت می

شده ایشحالی که مبلغ اعتبار گشاست، در  آن ۀبهر و  تسهیالت اصِل  مبلِغ  خریدار شامِل  شده توسط بانِک گشایش اعتبارِ  مبلِغ  ،در این روش
 .دهنده فقط با اصل تسهیالت برابر استتوسط وام

 گفتار سوم: فاکتورینگ
خود را  ِت مّد کوتاه ای مطالباِت یک روش مالی است که به موجب آن صادرکننده» کارگزاری وصول مطالبات و انتقال طلب«یا » فاکتورینگ«

راجعه م اخیر آن مطالبات را اداره، وصول و یا تنزیل نماید، فارغ از اینکه آیا حّق  ۀکند تا مؤسسمی خاص منتقل مالی و اعتبارِی  ۀبه یک مؤسس
ل، صادرکننده (فروشنده) که کاالها یا خدماتی را به شوند. اوّ به صادرکننده محفوظ است یا نه. در فاکتورینگ اصوًال سه شخص مطرح می

م، واردکننده که به موجب قرارداد معموًال زیر یک سال است. دّو  ثمِن  پرداخِت  ِت فروشد. اجل و مّد دار به واردکننده (خریدار) میتصورت مّد 
قرارداد مزبور به صادرکننده بدهکار شده و باید در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. سوم، یک مؤسسه یا شرکتی تخصصی 

شود. مطالباتی که به موجب قرارداد دار میمطالبات او را عهده ِل تنزیو یا  وصول، ادارهکه از طرف صادرکننده » شرکت عامل«تحت عنوان 
ر شود. عالوه بر شرکت عامل که اصوًال در کشونامیده می» های دریافتنیحساب«شود، فاکتورینگ از صادرکننده به شرکت عامل محول می

ه باشد که به المللی دخالت و مشارکت داشتنیز ممکن است در فاکتورینگ بینصادرکننده مستقر است، یک شرکت عامل در کشور واردکننده 
ط کند. شرکت عامل ممکن است فقواردکننده و وصول مطالبات از وی اقدام می تجارِی  اعتبارِ  نیابت از شرکت عامل اول نسبت به ارزیابِی 

ی در قبال عدم ولیتؤشرکت عامل هیچ مس ،دام کند. در این صورتنسبت به مدیریت مطالبات و وصول آن به نمایندگی از طرف صادرکننده اق
نخواهد داشت. صادرکننده از طریق استفاده از خدمات شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات و مدیریت آنها » های دریافتنیحساب«پرداخت 
ل ن است به ترتیبی باشد که شرکت عامل نه تنها وصو دهد. فاکتورینگ ممککند و مطالبات خود و نحوه وصول آنها را سر و سامان میاقدام می

مطالبات  وصوِل  اداره و ۀدار شود، بلکه پرداخت در موعد مقرر را نیز به نفع صادرکننده تضمین نماید. شرکت عامل نه تنها وظیفمطالبات را عهده
نماید، عاملیت به عنوان یک روش تأمین مالی مطرح یگیرد، بلکه درصدی از مطالبات را نیز نقدًا به صادرکننده پرداخت مرا به عهده می

 .شودمی
تری خریداری نماید و وجه آن را نقدًا به صادرکننده های دریافتنی (مطالبات) صادرکننده را به قیمت نازلشرکت عامل ممکن است حساب

ین صورت مخاطرات عدم پرداخت توسط واردکننده مراجعه ندهد. در ا پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت واردکننده به شرکت عامل، حّق 
ادرکننده نی به صشرکت عامل است. قرارداد فاکتورینگ ممکن است این حق را به شرکت عامل اعطا کند که کًال یا در موارد معیّ  ۀکًال به عهد

وع تواند حسب شرایط قرارداد به صادرکننده رجیر مطالبات را وصول نماید، او مرجوع نماید. در این صورت، اگر شرکت عامل نتواند در موعد مقرّ 
ع ی باشد. در مواردی که فاکتورینگ آشکار است، صادرکننده باید موضوکرده و کل مبلغ را وصول کند. فاکتورینگ ممکن است آشکار و یا سرّ 

به شرکت  »های دریافتنیحساب«اگذاری به شرکت تعامل را به اطالع خریدار برساند. در فاکتورینگ سری، و » های دریافتنیحساب«واگذاری 
 ،از دریافت کند و پسشود و صادرکننده به نیابت از شرکت عامل نسبت به وصول مطالبات اقدام میعامل از واردکننده مخفی نگه داشته می

ت اه مّد گ، یک روش تأمین مالی کوتکند. فاکتوریندهد، به نحوی که واردکننده از موضوع اطالع پیدا نمیآن را در اختیار شرکت عامل قرار می
ت) در اختیار واردکنندگان قرار دهد و نقدینگی مورد دار (کوتاه مّد تدهد کاالها و خدمات خود را به صورت مّد است که به صادرکننده اجازه می

ود، بلکه به شتری خاص منعقد نمیکند. قرارداد فاکتورینگ، معموًال برای وصول مطالبات از یک مشنیاز خود را از طریق تنزیل تأمین می
لف از مشتریان مخت» های دریافتنیحساب«عنوان یک قرارداد پایه بین صادرکننده و شرکت عامل برای اداره، وصول و احتماًال تنزیل 

دهد ارش میعامل گزاز مشتریان خود را به شرکت » های دریافتنیحساب«شود. بر اساس این قرارداد پایه، صادرکننده صادرکننده منعقد می
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، در سال »لیالملای بینعاملین زنجیره«کند. انجمن آن اقدام می وجِه  و شرکت عامل بر اساس قرارداد پایه نسبت به وصول، اداره و یا تنزیِل 
های عامل کتر المللی مستقل تأسیس شد و امروزه یک شبکه بزرگ از شهای فاکتورینگ بینبه عنوان یک نهاد غیردولتی برای شرکت ١٩٦٨

ابه خدمات مالی مش ۀالملل از طریق فاکتورینگ و ارائتجارت بین ۀکشور تحت پوشش دارد. هدف اصلی این انجمن توسع ٦٦را در بیش از 
المللی با نهای فاکتورینگ بیکند تا بتوانند در فعالیتهای عامل عضو کمک میاست. این انجمن از طریق اعطای تسهیالت ذیل به شرکت

 :ها رقابت کنندایر شرکتس
 های عامل؛تشکیل یک شبکه از بهترین و با نفوذترین شرکت -
 های تجاری با کمترین هزینه و به مؤثرترین روش؛های ارتباطی مدرن و مؤثر برای اعضا جهت انجام فعالیتبرقراری سیستم -
 واردکنندگان؛ برقراری یک چهارچوب حقوقی قابل اعتماد جهت حمایت از صادرکنندگان و -
 های استاندارد جهت حفظ کیفیت جهانی؛برقراری رویه -
 های الزم؛آموزش ۀارائ -
 .ترویج فاکتورینگ در سطح جهانی به عنوان روش تأمین مالی ممتاز -

 گفتار چهارم: فورفیتینگ
نامه و یا دار از قبیل برات، سفته، ضمانتشود که بر اساس آن اسناد تجاری مدتیا تنزیل اسناد تجاری به روشی اطالق می» فورفیتینگ«

آن به  تری از قیمت اسمیشود یا به قیمت نازلمالی و اعتباری تنزیل می ۀدار در مقابل دریافت نقدی نزد یک مؤسستاعتبار اسنادی مّد 
الملل، نسترده از فورفیتینگ در تجارت بیدهد. استفاده گرجوع به طلبکار اولیه را از دست می شود و این مؤسسه حِقّ مزبور فروخته می ۀمؤسس

گردد که موانع تجاری بین کشورها کاهش پیدا کرد ولی واردکنندگان در کشورهای اروپای شرقی، م برمیهای بعد از جنگ جهانی دّو به سال
ر هر دو روش، الفاتی وجود دارد. دها و اختآسیا و آفریقا نقدینگی الزم جهت خرید نقدی را نداشتند. بین فورفیتینگ و فاکتورینگ مشابهت

کند شود که به موجب آن خریدار به جای پرداخت دیداری، موافقت میابتدا قراردادی بین فروشنده (صادرکننده) و خریدار (واردکننده) منعقد می
د از نقدینگی الزم، مطالبات خونده ممکن است برای تأمین شکه به طور نسیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کند. در هر دو روش، فرو

وًال های این دو روش به شرح زیر است. فاکتورینگ اصواردکننده را به یک شرکت عامل واگذار نماید و بخشی از آن را نقدًا دریافت نماید. تفاوت
نابراین اگر دارد. ب موردی ۀبرای روابط مستمر بین یک صادرکننده و یک شرکت عامل مناسب است در حالی که فوفیتینگ بیشتر جنب

ای بخواهد به طور مستمر وصول مطالبات از مشتریان گوناگون را شرکت عامل واگذار نماید، فاکتورینگ بیشتر مناسب است؛ ولی صادرکننده
فورفیتینگ  وتر است. تفاوت دیگر بین فاکتورینگ اگر تنها تمایل دارد که مطالبات از یک مشتری خاص را واگذار نماید، فورفیتینگ مناسب

 .دهد که در صورت عدم پرداخت به صادرکننده مراجعه کندکننده اجازه نمیدر این واقعیت است که فورفیتینگ اصوًال به شرکت تنزیل
ان اری میت زیر یک سال، و فورفیتینگ بیشتر برای تنزیل اسناد تجفاکتورینگ بیشتر برای وصول و اداره و احتماًال تنزیل مطالبات کوتاه مّد 

این  ۀخود قصور کند و یا پولی برای پرداخت نداشته باشد، ریسک و مخاطر  یِن دِ  شود. اگر واردکننده در پرداخِت ت استفاده میت و بلند مّد مّد 
رجیح تتواند به صادرکننده مراجعه کند. به دلیل مشکالت موجود در برات، بسیاری از تجار کننده نمیکننده است و تنزیلتنزیل ۀقصور به عهد

وشنده و یا به دار به حواله کرد فر تدهند که در فورفیتینگ از سفته استفاده کنند. روش کار به این نحو است که خریدار یک فقره سفته مّد می
مربوطه  انِک ب کند و در صورتی که مقرر شده که بانک وی نیز آن را تضمین نماید، باید قبولی و تضمیِن کننده صادر میکرد شرکت تنزیلحواله

دار مطرح باشد، روش کار به این نحو است که خریدار موجبات صدور یک ترا نیز کسب نماید. اگر در فورفیتینگ واگذاری اعتبار اسنادی مّد 
خدماتی را  اسازد. در فورفیتینگ، این احتمال وجود دارد که صادرکننده، کاالها و یدار به نفع صادرکننده را فراهم میتفقره اعتبار اسنادی مّد 

یر در زمینه های اخهای مهم که در سالتبانکی دریافت کرده باشد. یکی از فعالیّ  ۀنامبه نسیه به واردکننده فروخته و از واردکننده ضمانت
ترال یهای دریافتنی و مطالبات صورت گرفته، تدوین کنوانسیونی در این خصوص توسط آنسحدالشکل کردن مقررات ناظر به انتقال حسابمتّ 

به  ٢٠٠١دسامبر  ١٢است که در » المللها (مطالبات) در تجارت بینکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به واگذاری دریافتنی«تحت عنوان 
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 »لی مطالباتالملانتقال بین«یا » المللیانتقال مطالبات بین«، کنوانسیون تنها ناظر به ١تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده 
المللی است که دائن و مدیون در قرارداد اصلی، در دو کشور ، زمانی مطالبات واجد وصف بین٣است و شامل موارد داخلی نیست. طبق ماده 

رنده در دو کشور گیدهنده و انتقالالمللی است که در زمان انعقاد قرارداد انتقال، انتقالمتفاوت مستقر باشند. انتقال زمانی واجد وصف بین
ان انعقاد عمال شود که در زمإالمللی، کنوانسیون زمانی به قراردادهای انتقال مطالبات تفاوت مستقر باشند. عالوه بر داشتن وصف بینم

ل شود، انتقاالت عماإدهنده در کشوری مستقر باشد که عضو کنوانسیون است. در صورتی که کنوانسیون نسبت به انتقالی قرارداد انتقال، انتقال
تبی یا تواند ککنوانسیون، قرارداد انتقال مطالبات نیاز به تشریفات خاصی ندارد و می ٥ ۀآن نیز تابع کنوانسیون خواهد بود. مطابق با ماد بعدی

 .شفاهی باشد
 گفتار پنجم: لیزینگ

 الف) تعریف
ها کتشده است. بسیاری از افراد و شر  طراحی» اجاره به شرط تملیک«تأمین مالی است که مبتنی بر روش قراردادی  ۀ، یک شیو»لیزینگ«

توانند ها به دنبال راهی هستند تا بانعقاد قرارداد پرداخت کنند. آن موردنیاز خود را یکجا در زمان ۀتوانایی ندارند که بهای تجهیزات و لوازم عمد
تجهیزات،  ۀجانبه است که بین فروشنددی سهتجهیزات و وسایل مزبور را تحصیل کرده ولی قیمت آن را تدریج پرداخت کنند. لیزینگ قراردا

کننده را از کند تجهیزات موردنیاز مصرفمزبور قبول می ۀشود که به موجب آن مؤسسمالی و اعتباری منعقد می ۀکننده و یک مؤسسمصرف
بها را به موقع پرداخت نماید، جارهکننده اکننده قرار دهد و در صورتی که مصرففروشنده خریداری کرده و آن را با اجاره در اختیار مصرف

کننده تملیک نماید. لیزینگ به عنوان یک روش تأمین مالی هم در چهارچوب نی به مصرفتجهیزات مزبور را مجانًا و یا در ازای دریافت مبلغ معیّ 
لیزینگ «، »یالملللیزینگ بین« المللی بین تجار مستقر در کشورهای متفاوت رایج است که به آنمرزهای ملی کشورها و هم در سطح بین

 .شوداطالق می» لیزینگ صادراتی«و » فراملی
 ب) اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی

 :هایی برای فروشنده و خریدار به شرح زیر استاجاره به شرط تملیک در مقایسه با فروش اقساطی دارای مزیت
اقساط و تحقق سایر شرایط کًال منتفی است، زیرا  ۀیاجاره قبل از پرداخت کلّ  موردِ  زاِت کاالها و تجهی مالکیِت  بحث انتقاِل  ،ًال، در اجارهاوّ 

 تواند نسبت به مورد اجاره ادعای مالکیت داشتهکند و نه اقساط خرید را و بنابراین نمیبهای کاالها و تجهیزات را پرداخت میمستأجر اجاره
 .باشد

قیمت را به خریدار ه قدر کافی منابع مالی در اختیار داشته باشد تا بتواند تجهیزات و وسایل معموًال گرانثانیًا، در فروش اقساطی، فروشنده باید ب
 .ندر بفروشد و ثمن آن را به صورت قسطی دریافت کند، در حالی که بسیاری از سازندگان و فروشندگان توانایی مالی الزم برای چنین کاری را ندا

هالک دهنده از معافیت ناشی از استهای مالیاتی برخوردار است. اجارهدر بسیاری از کشورها از امتیازات و معافیت ثالثًا، اجاره به شرط تملیک
 .کندهای قابل قبول خود تلقی میبها را به عنوان هزینهشود و مستأجر پرداخت اجارهتجهیزات برخوردار می

 ج) لیزینگ و اجاره به شرط تملیک
 :های اساسی به شرح زیر هستندبر روش اجاره به شرط تملیک بنا شده است، این دو دارای تفاوتهر چند لیزینگ مبتنی 

شود در حالی که در لیزینگ حداقل سه طرف وجود دارد: فروشنده اوًال، اجاره به شرط تملیک بین دو طرف یعنی موجر و مستأجر منعقد می
 .کند؛ و خریدار که نقش مستأجر را داردجر را ایفا میمالی و اعتباری که نقش مو ۀکاالها و تجهیزات؛ مؤسس

در نظر  قثانیًا، در اجاره به شرط تملیک، قصد واقعی طرفین، اجاره است که در آن امکان تملیک مورد اجاره به مستأجر به عنوان یک مشّو 
 .آن از طریق اجاره به شرط تملیک است گرفته شده است. در حالی که در لیزینگ قصد واقعی خرید کاالها و تجهیزات و تأمین مالی

کند مالی و اعتباری که نقش موجر را دارد، به معنای واقعی کلمه موجر نیست، زیرا نقشی در انتخاب کاالها و تجهیزات ایفا نمی ۀثالثًا، مؤسس
 .باشددادن کاالها و تجهیزات جزء وظایف سازمانی آن نمیو اساسًا اجاره
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 د) روش کار لیزینگ
روشنده، کند. با کمک و مساعدت فتجهیزات مورد نیاز را شناسایی کرده و شرایط خرید و قیمت آن را با فروشنده تعیین می ،دا واردکنندهابت

مالی  ۀشود. میزان وام اعطایی توسط مؤسسمالی و اعتباری جهت تأمین مالی پروژه و انعقاد قرارداد لیزینگ شروع می ۀمذاکره با یک مؤسس
درصد)  ٣٠مزبور تقاضا دارد که بخشی از ثمن معامله (تا حدود  ۀباشد، ولی در بسیاری از موارد مؤسسداکثر تا مبلغ کل قرارداد میمزبور ح

بازپرداخت وام  تمالی پرداخت شود. بر اساس مبلغ وام، میزان بهره و مبلغ هر قسط، مّد  ۀتوسط خود واردکننده تأمین شده و بقیه توسط مؤسس
اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد نیز  ۀیشود که اگر واردکننده (مستأجر) کلّ ود. در قرارداد لیزینگ قید میشمشخص می

مربوط  و در صورت انتقال مالکیت، اسناد شودرعایت شده باشد، مالکیت تجهیزات به صورت خودکار (شرط نتیجه) به واردکننده منتقل می
 .به واردکننده ارسال خواهد شدتوسط مؤسسه لیزینگ 

اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد نیز رعایت شده باشد،  ۀیشود که اگر واردکننده (مستأجر) کلّ در قرارداد لیزینگ قید می
اهد کرد. در ننده ارسال خو لیزینگ، مالکیت تجهیزات را به صورت شرط فعل به واردکننده منتقل کرده و اسناد مالکیت را به واردک ۀمؤسس

اقساط را پرداخت کند و سایر شروط مقرر در قرارداد نیز رعایت گردد، در صورتی  ۀیشود که اگر واردکننده (مستأجر) کلّ قرارداد لیزینگ قید می
 .به دست آورد نیمبلغ معیّ تواند مالکیت تجهیزات را با پرداخت که واردکننده تمایل داشته باشد تجهیزات را تملک کند، در این صورت می

 المللیالمللی ناظر به لیزینگ بینهـ) قوانین و مقررات بین
 ۀدباشد. روابط بین صادرکننده (فروشنطور که در باال گفته شد، حداقل کسانی که در یک قرارداد لیزینگ دخالت دارند سه طرف میهمان

د. قرارداد شواند مقرر میاقل در دو قرارداد مجزا که به نحوی به هم مربوط گردیدهتجهیزات)، شرکت لیزینگ (موجر) و واردکننده (مستأجر) حد
ا شود، توسط شرکت لیزینگ به عنوان خریدار امضفروش تجهیزات که محتوا و شرایط آن توسط صادرکننده و واردکننده مذاکره و نهایی می

ام به گردد. شرکت لیزینگ به اتکای مالکیت خود نسبت به تجهیزات اقدمی شود و قرارداد لیزینگ بین شرکت لیزینگ و واردکننده منعقدمی
کند. بنابراین، لیزینگ برای آن دسته از تجهیزاتی مناسب است که امکان ثبت مالکیت آنها فراهم باشد، مثل کشتی، تأمین مالی قرارداد می

 مالکیت الً شود. شرکت لیزینگ باید مطمئن شود که اوّ بت و ضبط میآالت خاص که مالکیت و انتقال بعدی آن ثها، ماشینکشهواپیما، یدک
ر کشور شود. ثانیًا، قوانین و مقررات دتجهیزات موضوع لیزینگ و انتقاالت بعدی آن به نحو مقتضی در کشور واردکننده ثبت و ضبط می

ر که قوانین و مقررات مناسبی جهت حمایت از مالکیت موج نماید. طبیعتًا، در کشورهاییواردکننده به میزان مناسب از حقوق مالک حمایت می
د. آن دسته المللی به واردکنندگان از این کشورها تسهیالت لیزینگی اعطا نماینهای لیزینگ بینوجود ندارد، نباید انتظار داشته باشند که شرکت

د ی مشخصات زیر باشد: الف) مستأجر تجهیزات مورد نیاز خوگیرد که داراالمللی تحت شمول کنوانسیون قرار میاز قراردادهای لیزینگ بین
کند و در این خصوص به تجربه و دانش موجر اتکا ندارد؛ ب) تجهیزات مزبور در ارتباط با یک قرارداد آن را انتخاب می ۀکنندرا تعیین و عرضه

ختی به نحوی بهای پرداشود؛ ج) اجارهشده و یا منعقد میکننده اطالع داشته که این قرارداد لیزینگ یا منعقد لیزینگ تحصیل شده و عرضه
 ).ماده یک ٢محاسبه و تعیین شده که بازپرداخت کل یا بخش اعظم ثمن، خرید تجهیزات را مستهلک کند (بند 

 گفتار ششم: تأمین مالی پروژه
 الف) تعریف

یاز باشد که به موجب آن تمام یا بخشی از منابع مالی موردنی میهای گوناگون تأمین مالی است که شامل روشعبارتی کلّ » تأمین مالی پروژه«
چند در  شود. هرمالی و اعتباری صرفًا به اتکای عواید و درآمدهای آتی حاصل از اجرای پروژه تأمین می ۀیک پروژه توسط یک یا چند مؤسس

 های پروژه نیز به عنوان تضمینبینی شده است، داراییشاین روش بازپرداخت اصل و فرع وام از طریق درآمدهای حاصل از اجرای پروژه پی
 .شودبازپرداخت محسوب می

 ب) مشخصات اساسی
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کا به کند، اتهای سنتی اخذ وام جدا میهای تأمین مالی از جمله روشترین مشخصه تأمین مالی پروژه که این روش را از سایر روشاصلی
گیرنده متعهد است که در وام، وام اخذِ  معموِل  پرداخت اصل و فرع تسهیالت است. در روِش درآمدهای آتی حاصل از اجرای پروژه برای باز 

ای که برای آن وام اخذشده درآمد کافی برای بازپرداخت اصل وام اقدام نماید، فارغ از اینکه پروژه مواعد مقرر نسبت به استهالک اصل و فرِع 
به اموال  توانددهنده نمیژه، اگر درآمد پروژه کفاف بازپرداخت اصل و فرع را نداشته باشد، وامو فرع را داشته باشد یا نه. در تأمین مالی پرو

 .های مسئول طرح مراجعه نمایدشرکت
 ج) روش کار

دارد ت ایران تمایل ی نفروش تأمین مالی پروژه، سالهاست برای توسعه میادین نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته است. فرض کنید شرکت ملّ 
. یک گذاری نیاز استمیدان به یک میلیارد دالر سرمایه ۀهزار بشکه نفت در روز توسعه دهد. برای توسع ٣٠که یک میدان نفتی را جهت نیل به 

ت نف یکنند که سرمایه الزم جهت توسعه میدان مزبور را تأمین کرده و آن را توسعه دهند. در مقابل شرکت ملّ یا چند شرکت خارجی قبول می
و  گذاریهای مزبور اختصاص داده تا از این طریق اصل سرمایهدرصد نفت تولیدی از آن میدان را به شرکت ٥٠ایران نیز قبول کرده است که 

 .سود مستهلک شود
 د) نکات اساسی در موفقیت تأمین مالی پروژه

رسیوم های عضو کنسای منافع نزدیکی هستند: اول، شرکتشوند، دو گروه دار های اقتصادی که به طریق تأمین مالی پروژه اجرا میدر طرح
رح ط ۀدار تأمین مالی بخش عمدها و مؤسسات مالی و اعتباری که عهدهم، بانکولیت اجرای طرح اقتصادی را به عهده دارند؛ و دّو ؤکه مس

 .دفعالیت اجرایی انتظار سود مناسبی دارن و تأمین آورده آن و انجام» شرکت خاص پروژه«گذار از طریق تشکیل های سرمایههستند. شرکت
 :شودها باید مدنظر این دو قرار گیرد به اختصار در اینجا بیان میترین نکاتی که برای موفقیت این طرحبرخی از مهم

 .موردنیاز است، ای که برای اتمام طرحل، برآورد منطقی از میزان بودجهاوّ 
 ۀبع تأمین آن نیز باید مشخص شود که چه درصدی از طریق تأمین مالی پروژه، چه درصدی از طریق آوردموردنیاز، منا ۀم، پس از تعیین بودجدّو 

 .ول و چه درصدی از سایر منابع تأمین خواهد شدؤهای مسشرکت
 .ت زمان اجرای پروژه باید به طور مطمئنی تعیین گرددسوم، مّد 

 .اندازی به خوراک نیاز دارندشوند، پس از راهجرا میهای اقتصادی که از طریق تأمین مالی اچهارم، اکثر طرح
متعلقه باید از طریق عواید حاصل از پروژه مستهلک شوند، بازار فروش محصوالت و امکان صادرات آنها باید به  ها و سودِ پنجم، از آنجا که وام

 
ّ
 .ت بررسی شوددق

ه د، باید به دقت بررسی شود که این عواید تحت چه شرایطی قابل تبدیل بششم، اگر عواید حاصله از طرح اقتصادی مزبور به پول داخلی باش
 .ارز معتبر است

 رهفتم، دولت میزبان ممکن است به دالیل گوناگونی از ادامه کار پروژه جلوگیری کند، یا از خروج ارز حاصل از پروژه ممانعت نماید یا سای
 .ها نیز باید به نحو مقتضی مدیریت شودتحت تأثیر قرار دهد. این ریسک ها را اعمال کند که اقتصادی بودن پروژه رامحدودیت

اهش اندرکاران باید برای کها همه دستها و مخاطرات زیادی وجود دارد، برای موفقیت این پروژهنهایتًا، از آنجا که در تأمین مالی پروژه ریسک
 .ها تالش کنندریسک

 هـ) ساختار قراردادی تأمین مالی پروژه
حسب  گردد. تعداد این قراردادها و محتوای آنشود که با اشخاص گوناگونی منعقد میتأمین مالی پروژه از تعدادی قرارداد پیچیده تشکیل می

 رد.انوع پروژه و شرایط آن متفاوت خواهد بود. به این جهت در تأمین مالی پروژه، قراردادهای استاندارد یا شرایط عمومی به آن صورت وجود ند
 .باید حسب نوع پروژه و شرایط آن یک بسته از قراردادهای مرتبط به هم تنظیم کرد و سپس برای هر کدام با طرفین مربوط به آن مذاکره نمود

ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی از طریق یک راهبر نسبت به مذاکره و انعقاد یک قرارداد وام سندیکایی اقدام گروهی از بانک
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، کنند. این قرارداد ضمن تنظیم روابط داخلی بین اعضای سندیکانمایند و از این طریق بخش اعظم نقدینگی مورد نیاز طرح را تأمین میمی
 .کنداعطای وام، سود و بازپرداخت را تنظیم می ۀنحو

 
 فصل دوازدهم: تجارت متقابل

جاری بسیار ت مبادالِت  حجِم  ،شد و در نتیجهبا کاال تنها طریق تجارت تلقی می کاال ۀقبل از اینکه پول به مفهوم امروزی به وجود آید، معاوض
های کرد. انسان به درستی درک کرد که برای مقابله با محدودیتداشت که دیگری عرضه میمیناچیز بود، زیرا هر طرف باید همان کاالیی را نیاز 

د تجارت را بین افرادی که دارای نیازهای گوناگونی هستند، تسهیل کند. کاالی واسطه ایجاد گردد تا بتوان» کاالی واسطه«معاوضه، باید  روِش 
 .ای به نام پول انجام گرفتمعامالت از طریق واسطه ۀنهایتًا به ایجاد پول منجر گردید و از آن به بعد عمد

» ه تهاتریمعامالت شب«و » معامالت تهاتری«قع به نام ی به معامالت تهاتری نزدیک هستند، بعضی از مواهای نوین تا حدّ از آنجا که این روش
» ت جبرانیمعامال«و » تجارت موازی«، »ترتیبات دوجانبه قراردادی«، »تجارت متقابل«، »بیع متقابل«، »معامالت تهاتری«شوند. شناخته می

 .اندههای جدید به کار رفتی این روشاز جمله اصطالحاتی هستند که به صورت عام برای بیان کلّ 
 گفتار اول: تجارت متقابل و انواع آن

 الف) تعریف تجارت متقابل
های روش ۀیق که بتواند کلّ تعریفی دقی ۀشده برای تجارت متقابل، تعاریف متفاوتی ارائه شده است. ارائبه دلیل فقدان تعریفی استاندارد و پذیرفته

ای نیست زیرا هر کدام از انواع تجارت متقابل در فضای ز خارج کند، امر سادهقراردادی تجارت متقابل را پوشش دهد و معامالت نقدی را نی
ت و در یک کاال با کاالی دیگر اس ۀترین شکل آن معاوضخاص خود و در پاسخ به نیازهای خاصی شکل گرفته است. تجارت متقابل در ساده

ه متقابل در یک معنای گسترده عملی است که مطابق آن فروش ب شود. تجارتخارجی تلقی می گذارِی ترین شکل آن یک نوع سرمایهپیچیده
ز کشور ل خریداری کرده و ااوّ  ۀیک کشور خارجی فقط در صورتی امکان دارد که فروشنده قبول کند کاالهایی را از کشور خریدار به ارزش معامل

 معامله کاالها، خدمات، تکنولوژی، یا چیزهای آن یک طرِف خریدار صادر نماید. تجارت متقابل شامل آن دسته از معامالتی است که بر اساس 
نماید که کاالها، خدمات، تکنولوژی یا چیزهای با ارزش اقتصادی دیگر فروشد و متقابًال تعهد میبا ارزش اقتصادی دیگر را به طرف دیگر می

 .را از طرف دیگر خریداری کند
صادرکننده  شود تا عالوه بر تعهداتی کهاطالق شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد می ی، به معامالتیتجارت متقابل، ممکن است به طور کلّ 

 .پذیرد، تعهدات اضافی و متقابلی را به نفع واردکننده تقبل نمایدنقدی می ۀبه طور معمول در یک معامل
 های قراردادی تجارت متقابلب) انواع روش

نی مثل ماهیت و میزان تعهدات تقبل شده، مدت زمان اجرای قرارداد، و کارکرد اقتصادی و های گوناگوتجارت متقابل ممکن است از جنبه
 .های گوناگونی تقسیم شودمالی آن به دسته

 گفتار دوم: معامالت تهاتری ساده
 .گرددآن بیان می ۀشود و سپس مشخصات عمددر این گفتار ابتدا معامالت تهاتری ساده تعریف می

 ت تهاتری سادهالف) تعریف معامال
ین پول رد و شوند، بدون اینکه در این بکاالها و خدماتی که تقریبًا از لحاظ ارزش برابر هستند با یکدیگر مبادله می» معامالت تهاتری ساده«در 

و ارزش کم کاالها و ت زمان کوتاه واحد، اجرای قرارداد در مّد  طرفین در یک قراردادِ  تعهداِت  ساده، انعکاِس  قراردادِی  بدل شود. ماهیِت 
 .های اصلی معامالت تهاتری ساده هستندشده از ویژگی خدمات مبادله

 ب) مشخصات معامالت تهاتری ساده
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ود. اگر به شگیرد و به ندرت اجرای آن به دفعات بعدی کشیده میتهاتری ساده معموًال به صورت یکجا و در یک دفعه انجام می ۀاجرای معامل
واهد شد. انجام خ –حداکثر یک سال  -ت زمان کوتاه باشد که معامله به دفعات انجام گیرد، این دفعات معموًال در یک مّد  طور استثنایی الزم

پرداخت وجود ندارد. البته اصوًال کاالها در هر طرف به  ۀویژگی دیگر معامالت تهاتری ساده این است که در این قراردادها پول به عنوان وسیل
شوند و حتی ممکن است این امر در قرارداد نیز ذکر شود، ولی ارزیابی به پول و یا ذکر ارقام به این معنا نیست که واقعًا بی میپول ارزیا ۀوسیل

نایی شوند و به طور استثگردد. معامالت تهاتری ساده اصوًال به عنوان یک روش تجارت متعارف محسوب نمیپول بین طرفین رد و بدل می
 .گیرندمیه قرار مورد توّج 

 گفتار سوم: خرید متقابل
 الف) تعریف خرید متقابل

ًا ها مورد استفاده کشورهای گوناگون قرار گرفته است. این روش عمدتهای تجارت متقابل است که سالترین شیوهیکی از رایج» خرید متقابل«
جارت متقابل است که بر اساس آن، یک طرف قرارداد م به وجود آمده و گسترش پیدا کرد. خرید متقابل یک روش تبعد از جنگ جهانی دّو 

کند تا مقدار مشخصی از کاالهایی را که در کشور واردکننده تولید شده، کند و متقابًال توافق میکاالها با خدماتی را به طرف دیگر صادر می
ر با یک ساختار جدید، بنا شده است تا نیازهای عص خریداری و صادر نماید. خرید متقابل در واقع بر مبنای همان معامالت تهاتری ساده، ولی

 .الملل تأمین کندحاضر را در تجارت بین
 ب) مشخصات خرید متقابل

سازد: وجود دو قرارداد مستقل ولی به هم وابسته؛ دو روش مجزا های تجارت متقابل جدا میسه ویژگی اصلی، خرید متقابل را از سایر روش
 .لی ارتباطی ندارندید متقابل کاالهایی که با کاالهای صادر شده اوّ برای پرداخت؛ و تعهد به خر 

 وجود دو قرارداد .١
خالف معامالت تهاتری ساده، معامالت خرید متقابل حداقل از دو قرارداد تشکیل شده است. در یک قرارداد، صادرکننده، کاالها یا خدماتی  بر

ند. در خصوص کل خریداری میاوّ  ۀدیگر، صادرکننده متقابًال کاالها یا خدماتی را از واردکنند فروشد و در قرارداد جداگانهرا به طرف واردکننده می
» کلپروت«ل قبل از انعقاد این دو قرارداد و یا هم زمان با آن شود. در روش اوّ اتصال این دو قرارداد به یکدیگر معموًال از دو روش استفاده می

ابًال کاالها ل، متقکند که در قبال فروش کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ آن، صادرکننده توافق میشود که بر اساس بین طرفین منعقد می
ی م فاقد هرگونه شرطل و دّو م). در این روش، قرارداد اوّ نی از واردکننده خریدار و آنها را صادر نماید (موضوع قرارداد دّو یا خدماتی را تا ارزش معیّ 

 .شوددو به یکدیگر داللت کند و این ارتباط از طریق پروتکل محقق میاست که بر وابستگی این 
کند که کاالها یا خدماتی را متقابًال از واردکننده خریداری ل حاوی شرطی است که بر اساس آن صادرکننده تعهد میدر روش دوم، قرارداد اوّ 

 .نماید
 های مستقلپرداخت .٢

رفین معموًال شود. طبینی مین است که در هر کدام از این دو قرارداد، روش پرداخت مستقل پیشمین ویژگی اصلی معامالت خرید متقابل ایدّو 
کنند تا این دو قرارداد به ظاهر مستقل از یکدیگر باشند که طرفین بتوانند از خدمات موضوع ارتباط این دو قرارداد را به پروتکل واگذار می

 قها و مؤسسات اعتباری و مالی معموًال قراردادهای مرتبط و معلّ مورد هر کدام استفاده کنند. بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری دربانک
 ۀپرداخت خاص خود از جهت مبلغ، نوع ارز، زمان پرداخت و نحو ۀکنند. به این جهت، هر قرارداد دارای شیورا از جهت مالی حمایت نمی

ده که ارزش هر طرف مبادله تقریبًا با طرف دیگر برابر است، در خرید متقابل ارزش این دو پرداخت خواهد بود. برخالف معامالت تهاتری سا
 .قرارداد الزامًا برابر نیستند

 موضوعات غیرمرتبط .٣
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 یدل از جهت ساخت یا تولسومین ویژگی خرید متقابل این است که کاالها یا خدمات موضوع قرارداد دوم با کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ 
تند. در ل نیسم نتیجه و محصول کاالها و خدمات موضوع قرارداد اوّ با یکدیگر ارتباطی ندارند و بنابراین کاالها و خدمات موضوع قرارداد دّو 

شود ر میمخیّ  لیاوّ  ۀشود و صادرکنندشود، بلکه یک لیست از کاالها مشخص میین نمییخرید متقابل معموًال کاالی خاصی جهت خرید تع
 .الهایی را از لیست انتخاب و متقابًال خریداری نمایدتا کا

 های خرید متقابلج) سایر مکانیسم
اصلی به جای اینکه به خرید متقابل کاالهای ساخت کشور واردکننده تعهد نماید، به پیدا کردن مشتری برای آن کاالها  ۀصادرکننده و فروشند

د تا حداکثر مبلغ مقرر در قرارداد برای کاالهای موردنظر خریدار، مشتری پیدا کند. تعهد به اصلی بای ۀنماید. در این صورت، صادرکنندتعهد می
ی به جای اینکه اصل ۀی و مبهم بوده و از جهت حقوقی تعهد قابل اجرایی را ایجاد نکند. صادرکننده و فروشندپیدا کردن مشتری ممکن است کلّ 

شود که امکانات و تسهیالتی را برای خریدار فراهم سازد تا او بتواند کاالهای شود، متعهد می به خرید متقابل کاالهای مورد نظر خریدار ملزم
 .المللی به فروش رساندمورد نظر خود را در بازارهای بین

 )گفتار چهارم: قراردادهای بیع متقابل (بای بک
 الف) تعریف قراردادهای بیع متقابل

ستند. شوند در یک فرایند تولیدی به یکدیگر مرتبط هت صادر شده و کاالهایی که متقابًال بازخرید میدر قراردادهای بیع متقابل، کاال و خدما
ی، مالی های فنآالت، مواد، تکنولوژی، دانش فنی و دیگر کمکماشین ۀشود تا از طریق عرضدر این قراردادها، یک شرکت خارجی متعهد می

خود را از طریق  ۀکند تا هزیناندازی نماید و در مقابل موافقت میک واحد اقتصادی و تولیدی راهو اقتصادی به کشور واردکننده کمک کند تا ی
معروف و مهم از بیع متقابل، قراردادی است که بین شوروی سابق و  ۀمورد نظر مستهلک نماید. یک نمون ۀبازخرید محصوالت حاصل از پروژ
وله ی و ایتالیایی و انگلیسی منعقد شد. طبق این قرارداد، کنسرسیوم متعهد شد تا خط لهای آلمانی، فرانسو یک کنسرسیوم متشکل از شرکت

ریق های خود را از آن طرسد بازخرید کرده و هزینهگازی را از سیبری به اروپا بکشد و موافقت نمود تا گازی را که از این خط لوله به اروپا می
 .مستهلک نماید

 ب) مشخصات قراردادهای بای بک
 ت بودن قراردادبلند مّد . ١

ا حجم گردد. متناسب بهی اجرا میتوّج ت زمان نسبتًا قابلشود که در یک مّد محسوب می» تبلندمّد «قرادادهای بیع متقابل، جزء قراردادهای 
ت ساخت ردنیاز جهت زمان موو بزرگی پروژه موضوع بیع متقابل، این مدت ممکن است بین سه سال تا چندین دهه طول بکشد. عالوه بر مّد 

برداری، مدت زمان نسبتًا طوالنی برای بازخرید شدن تدریجی محصوالت تولیدی نیاز است. این تدریج برای این بهره ۀو رساندن پروژه به مرحل
. ثانیًا ورود یک ا بدهدهای انجام شده ر ت کفاف هزینهًال، پروژه ممکن است آن قدر قابلیت تولید نداشته باشد که بتواند در کوتاه مّد است که اوّ 

ت زمان کوتاه ممکن است بر قیمت آن کاال تأثیر بگذارد و باعث کاهش آن شود. ثالثًا، ورود مقدار زیاد کاال مقدار زیاد کاال در بازار در یک مّد 
 .شود» دامپینگ«در یک بازار خاص ممکن است بر آن بازار تأثیر بگذارد و موجب طرح دعاوی 

 ردادهای بیع متقابلسنگین بودن قرا. ٢
درکننده گیرد. در بسیاری از موارد صاقیمت مورد استفاده قرار میهای سنگین و گراناندازی پروژهبیع متقابل معموًال برای ایجاد، توسعه و راه

ورد نیاز را نیز لکه سرمایه مکند، بآالت، مواد و تکنولوژی الزم جهت تأسیس یا توسعه یک واحد اقتصادی مهم را ارائه میاصلی نه تنها ماشین
 .سازدفراهم می

 ارتباط تولیدی بین کاالهای صادراتی و محصوالت بازخریدشده. ٣
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است در مقابل بازخرید اصلی با محصوالتی که بن ۀشده توسط صادرکنندسومین ویژگی بیع متقابل این است که تسهیالت و امکانات تولیدی ارائه
شده از آن ستخراجا پذیرد که محصوالت تولیدی آن پروژه یا موادِّ اصلی می ۀهم مرتبط هستند. در واقع صادرکنندشوند در یک فرایند تولیدی به 

 .برداری رسیده است بازخرید کنداندازی شده و به بهرهپروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه
 دو قرارداد مجزا. ٤

کند تا ل صادرکننده تعهد میاوّ  شود. در قراردادِ ی بیع متقابل حداقل دو قرارداد تشکیل میمشابه آنچه در خرید متقابل بیان شد، قراردادها
ادرکننده ت توسط خود صسا یک واحد اقتصادی ارائه نماید. ثمن معامله ممکن ۀنی جهت ساخت یا توسعکاالها و خدماتی را در مقابل ثمن معیّ 

شود که بخشی از محصوالت تولیدی آن واحد اقتصادی م صادرکننده متعهد می. در قرارداد دّو و یا از طریق اخذ وام از مؤسسات مالی تأمین شود
ی از آن کند و یا بخشگذاری انجام شده اختصاص پیدا میرا بازخرید کند. در این صورت ثمن کاالهای بازخریدشده، جهت استهالک سرمایه

پرداخت خواهد شد. به طور خالصه بیع متقابل شکل نوینی از تجارت متقابل است  دهندهوام ۀآن به مؤسس ۀجهت استهالک وام اخذشده و بهر 
ابع مالی آالت، تکنولوژی و دانش فنی، منکند تا وسایل، ماشینکه بر اساس آن صادرکننده که معموًال از کشورهای صنعتی است موافقت می

شود تا یمنماید و متقابًال در یک قرارداد مجزا ولی در واقع وابسته متعهد اقتصادی ارائه  ۀیک پروژ ۀالزم و امثال آن را جهت ساخت یا توسع
 .ت نمایدها و سود را بازیافشده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق بازخرید محصوالت تولیدی هزینهبخشی از محصوالت تولید

 گفتار پنجم: قراردادهای افست
 الف) تعریف قراردادهای افست

و کامًال  قیمت نها و یا اقالم گراشود که طبق آن دولت یا یک نهاد دولتی نسبت به خرید پروژهدادهای افست به قراردادهایی اطالق میقرار 
تقبل  کند، مشروط به اینکه صادرکننده یک یا چند مورد از تعهدات زیرنظامی از یک کشور صنعتی اقدام می ۀتخصصی مثل تجهیزات پیشرفت

 :نماید
 هایی از پروژه در داخل کشور تولید شود؛ا صنایع داخلی کشور خریدار همکاری نموده تا بعضی از قطعات یا بخشب -
 از پیمانکاران داخلی کشور خریدار در ساخت پروژه استفاده کند؛ -
 پرسنل داخلی کشور خریدار را استخدام یا به آنها آموزش دهد؛ -
 خریدار منتقل نماید؛تکنولوژی و مهارت الزم را به کشور  -
 گذاری کند؛در ارتباط با پروژه و یا در یک بخش اقتصادی دیگر در کشور خریدار سرمایه -
 بخشی از تولیدات پروژه را از کشور خریدار صادر کند؛ -

 .یتی نمایدالی یا مدیر های اقتصادی دیگر کمک فنی، مشده یا فعالیتخریداریۀ های اقتصادی مرتبط با پروژتبه کشور خریدار در فعالیّ 
 ب) انواع قراردادهای افست

یک پروژه متقابًال و در جهت منافع اقتصادی کشور ۀ دهد که فروشندطور که اشاره شد اساس قراردادهای افست را تعهداتی تشکیل میهمان
 .کندخریدار تقبل می

 قراردادهای افست مستقیم. ١
باشد. مثًال اتی را در ارتباط با موضوع پروژه اصلی تقبل کند، این قرارداد یک افست مستقیم میچنانچه در قرارداد افست صادرکننده که تعهد

 ،اگر صادرکننده متعهد شود تا بعضی از قطعات یا بخشی از اجزای پروژه را با همکاری تولیدکنندگان داخلی در داخل کشور خریدار تولید کند
ه گروه کند، قراردادهای افست مستقیم به ساصلی تقبل می ۀاساس نوع تعهدی که صادرکنند این یک قرارداد افست مستقیم خواهد بود. بر

 :شوندتقسیم می
اصی از های خکند تا قطعات و یا بخشپروژه موافقت می ۀشود که صادرکنندل از قراردادهای افست مستقیم، شامل قراردادهایی میگروه اوّ 

 .مزبور به کار گیرد ۀتهیه و در پروژ پروژه را از تولیدکنندگان کشور خریدار
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مکاری ها و یا تجهیزاتی از پروژه با تولیدکنندگان داخلی هشود تا در تولید بخشم از قراردادهای افست مستقیم، صادرکننده متعهد میدر گروه دّو 
ته شوند. در و در پروژه مورد نظر به کار گرف ی ساختهکند به طوری که آن قطعات در داخل کشور مشترکًا توسط صادرکننده و تولیدکنندگان محلّ 

گذاری ههایی از پروژه در کشور خریدار سرمایشود تا در ارتباط با تولید بخشپروژه متعهد میۀ قراردادهای افست مستقیم نوع سوم، صادرکنند
ولوژی ذاری و مشارکت منوط به انتقال سرمایه و تکنگهای داخلی منعقد نماید. این سرمایهگذاری با طرفکند و یا قراردادهای مشترک در سرمایه

 های تجاری به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. در اینخارجی به کشور خریدار و بعضًا مستلزم اعطای لیسانس (مجوز) تولید و عالئم و نام
 .کند گذار خارجی ممکن است متعهد شود که بخشی از تولیدات مازاد را به خارج صادرگروه، سرمایه

 قراردادهای افست غیرمستقیم. ٢
کنند. این قراردادها همه حاوی تعهدات متقابلی است که بندی میقراردادهای متعددی را تحت عنوان قراردادهای افست غیرمستقیم دسته

د قراردادهای ترین موار دهکند، در حالی که این تعهدات مستقیمًا با موضوع اصلی مورد معامله مرتبط نیست. عمپروژه تقبل می ۀصادرکنند
 :افست غیرمستقیم به شرح زیر است

گذاری شود تا درصدی از ثمن معامله را در کشور خریدار که ارتباط مستقیمی نیز با موضوع اصلی قرارداد ندارد، سرمایهصادرکننده متعهد می
ازاریابی کاالهای کشور خریدار ارائه دهد در حالی که این هایی را در ارتباط با بشود تا خدمات و کمککند. صادرکننده همچنین متعهد می

ودن اجرای ت بکاالها هیچ ارتباط مستقیمی با موضوع قرارداد اصلی ندارد. قراردادهای افست مستقیم از جهت تنظیم نوع قرارداد و بلندمّد 
 ۀشخصم های خرید متقابل شباهت دارند. در واقع وجِه قرارداد به قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای افست غیرمستقیم بیشتر به قرارداد

» خریدهای دولتی«تی از یک طرف و یا بخش دولتی و تهیه ی و امنیّ قراردادهای افست ارتباط تنگاتنگی است که این نوع قراردادها با مصالح ملّ 
 .از طرف دیگر دارند

 گفتار ششم: قراردادهای خرید از پیش
 از پیش الف) تعریف قراردادهای خرید

داری کند تا ابتدا کاالهایی را از طرف دیگر خریای به منظور فروش کاالها یا خدمات خود توافق می، صادرکننده»خرید از پیش«طبق یک قرارداد 
قرار  لکند تا طرف دیگر از حیث مالی بتواند کاالها و خدمات صادرکننده را خریداری کند. این روش از آن جهت جزء معامالت تجاری متقاب

 .به قرارداد اصلی که بعدًا منعقد خواهد شد، مرتبط و وابسته است» خرید از پیش«گرفته است که قرارداد 
 ب) دالیل به کارگیری روش خرید از پیش

ر گذاشتن الی و کندر واقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز موردنیاز خواهد بود. خرید اوّ » خرید از پیش«اصلی  ۀدلیل و انگیز
دهد که پرداخت جهت صادرات بعدی انجام خواهد شد. در حالی که در خرید درآمد آن جهت صادرات بعدی به صادرکننده اصلی اطمینان می

امش بیشتری ، صادرکننده اصلی آر »خرید از پیش«اصلی نگران فروش کاالهایی است که متقابًال خریداری کرده است، در  ۀمتقابل، صادرکنند
داشت، زیرا قبل از ارسال کاالها و خدمات خود، کاالهای خریداری شده به پول تبدیل شده است و این پول برای صادرات او کنار گذاشته  خواهد

اند، شده است. بعضی مواقع صادرکنندگان خارجی که طبق یک قرارداد خرید متقابل موظف به خرید متقابل برخی از کاالهای ساخت داخل شده
دهند که این خریدها ادامه پیدا کند. در این صورت، صادرکنندگان خارجی تمایل ل خرید متقابل مقرر در قرارداد تمایل نشان میپس از تکمی

 .دارند تا این خریدها مشروط به این امر باشد که درآمد حاصله از آنها جهت صادرات بعدی این صادرکنندگان مورد استفاده قرار گیرد
 د از پیشهای خریج) سایر روش

رز فراهم آوردن ا» خرید از پیش«به شرحی که در باال بیان شد، یک نوع رایج و معمول از این روش است. از آنجا که هدف از » خرید از پیش«
 .موردنیاز برای قراردادهای بعدی و یا رعایت شرط الزامی خرید متقابلی است که در کشور واردکننده مقرر شده است

 تهاتری ۀادهای تسویگفتار هفتم: قرارد
 .شودتهاتری با فقدان نقدینگی ارزی بررسی می ۀقراردادهای تسوی
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 تهاتری با فقدان نقدینگی ارزی ۀالف) ارتباط قراردادهای تسوی
، بعضی د اینفروشند. با وجوفروشندگان در دنیای آزاد تجاری، کاالهای خود را آزادانه در قبال ارز معتبر به هرکس و هرجا که خریدار باشد می

ی المللی قابل تبدیل به ارزهای معتبر نیست. انعقاد توافقات دوجانبه با بعضاز کشورها ارز الزم جهت واردات ندارند و پول آنها نیز در بازارهای بین
ده زش اتخاذ شها پیش توسط این دسته از کشورها جهت حل معضل کمبود منابع ار تی است که از مّد حلّ از کشورهای دوست و نزدیک راه

 .است
 تهاتری ۀب) تعریف قراردادهای تسوی

شود و بر اساس آن طرفین توافق تجاری و مالی است که بین دو دولت منعقد می ۀتهاتری در واقع قراردادهای دوجانب ۀقراردادهای تسوی
 .ه در این بین عمًال پولی رد و بدل کنندزمانی مشخص تبادل کنند، بدون اینک ۀنی کاال یا خدمات را در یک دور کنند تا مبالغ معیّ می

کند. یمقرر در قرارداد طلبکار م مبلِغ  ۀبه نام طرف دیگر باز کرده و حساب مزبور را به انداز » حساب تسویه«هر کشور در بانک مرکزی خود یک 
کزی ر دیگر ثمن معامله خود را از بانک مر مبالغ این دو حساب معموًال مساوی و به یک ارز معتبر خارجی است. صادرکنندگان هر کشور به کشو

دارند و بانک مرکزی مربوطه حساب مزبور را به اندازه هر پرداخت بر اساس نرخ تبدیل ارز مقرر در کشور خود و به پول داخلی خود دریافت می
تسویه نشده  ها مبالغی باقی بماند کهدر حساب ت قرارداد،کند تا مبلغ حساب بازشده به صفر برسد. در صورتی که در پایان مّد قرارداد بدهکار می

 .باشد، دو بانک مرکزی این باقیمانده را تسویه خواهد کرد
 ج) مفاد قراردادهای تسویه تهاتری

یا  وکاالها و خدماتی که باید مبادله شوند؛ نوع کاالها  تهاتری موارد زیر ممکن است مورد توافق قرار گیرند: مبلغ کّل  ۀدر یک قرارداد تسوی
شده نزد بانک مرکزی هر کشور باید به آن ارز های افتتاحخدماتی که ممکن است تحت این قرارداد مبادله شوند؛ نوع ارز معتبری که حساب

ممکن  بت زمان اجرای قرارداد؛ حداکثر تفاوتی که بین تراز دو حساباشد؛ نرخ تبدیل پول هر کدام از دو کشور به ارز معتبر مقرر در بند قبلی؛ مّد 
 ها در انتهای قراردادت است که تفاوت حسابزمانی مشخص (مثًال شش ماه) بروز کند. این شرط به این جهت دارای اهمیّ  ۀاست در یک دور 

زان صادرات ها در واقع ناشی از تفاوت مینی تفاوت حسابت معیّ شوند تا در مّد غیرقابل کنترل نشوند. با گنجاندن این شرط، طرفین موظف می
 ت قرارداد بین دو حساب باز شده نزد دونی تجاوز نکند؛ اگر بعد از اجرای قرارداد یا در پایان مّد معیّ  هر کشور به کشور دیگر است از یک حّد 

 ۀیوبانک مرکزی تراز وجود نداشته باشد و مبالغ باقیمانده در این دو حساب با یکدیگر تفاوت پیدا کنند، در این صورت باید مکانیسمی جهت تس
 .این دو حساب اتخاذ شود

 گفتار هشتم: قرارداد واگذاری تهاتری
شده نیازی کاال یا خدمات شده است به کاالها یا خدمات ارائه متقابِل  متقابل متعهد به خریدِ  تجارِت  خارجی که طبق یک قراردادِ  ۀصادرکنند

 خریدار ایرانی متعهد شده تا متقابًال کاالهایی را که در لیستتجهیزات فرودگاهی در مقابل  ۀندارد. فرض کنید یک شرکت فرانسوی سازند
 فرانسوی به هیچ عنوان به کاالهای مندرج در لیست نیازی ۀپیوست قرارداد اصلی قرار دارد از ایران خریداری کرده و صادر نماید. این فروشند

یاز به کاالهای مندرج در لیست دارد یا توانایی دارد آنها را در بازارهای ندارد و الزم است این قرارداد خرید متقابل را به دیگری واگذار کند که ن
او نیست که تعهد  ۀرفالمللی بفروشد. در بعضی مواقع یکی از طرفین تجارت متقابل، تعهد متقابل خود را انجام داده ولی به دالیلی به َص بین

واگذاری تهاتری در واقع یک قرارداد واگذاری است که بر اساس آن یکی از اصلی را که صادرات به کشور مزبور است عملی کند. یک قرارداد 
متقابل را  کند تا او آن تعهدطرفین تجارت متقابل به جای اینکه شخصًا تعهد متقابل خود را انجام دهد، آن را به یک شخص ثالثی واگذار می

» اریمرکز مبادالت تج«به آن کاالها و خدمات نیاز دارد و یا یک اجرا نماید. این شخص ثالث ممکن است شرکتی باشد که جهت مصرف خود 
المللی بفروشد، یا جهت کاالها و خدمات مزبور مشتری پیدا که توانایی دارد کاالهای موردنظر را در بازارهای بین» مرکز واسطه در واگذاری«یا 

اصلی  ِه لَ طرف متعهد اصلی انجام دهد، معموًال این به توافق متعهٌد  کند. چنانچه شخص ثالث تعهد کند که تعهدات متقابل را به نمایندگی از
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شود. چنانچه شخص ثالث در مذاکرات انعقاد قرارداد اصلی تجارت متقابل مشارکت نیاز ندارد و یک قرارداد واگذاری تهاتری محسوب نمی
 .واهد شد و مورد از معامالت واگذاری تهاتری خارج خواهد بودتجارت متقابل بین اطراف قرارداد منعقد خ ۀجانبکند، در واقع یک قرارداد سه

 )گفتار نهم: قرارداد تعویض (سوآپ
پیدا  شوند تا مخارج حمل و نقل کاهشهای فیزیکی متفاوتی قرار دارند، با یکدیگر معاوضه میکاالهای مشابه که در محل» تعویض«در روش 

اردادی تعویض ممکن است جهت مقابله با موانع حمل و نقل موجود بر سر راه صادرات یک کند و یا موانع حمل و نقل برطرف گردد. روش قر 
شوند که المللی به کار گرفته شود. روش قراردادی تعویض اصوًال جهت مبادله و تعویض آن دسته از کاالهایی استفاده میکاال به بازارهای بین

. از آنجا های آن وجود نداردای بین گونهای استانداردی دارند به نحوی که تفاوت عمدههتولید آن، مشخصه بدون در نظر گرفتن منبع یا محّل 
های حمل و نقل کاهش یابد، این مکانیسم ممکن است بین تجار داخلی یک کشور نیز استفاده که معامالت تعویض باعث خواهد شد که هزینه

 .شود
 گفتار دهم: قرارداد معاوضه دیون

ی در حال توسعه به خصوص کشورهای آمریکای التین با بحران کمبود نقدینگی شدیدی مواجه شدند و در عمل کشورها ١٩٨٠ ۀدر ده
شروع شد که مکزیک اعالم داشت نقدینگی کافی ندارد تا  ١٩٨٢نتوانستند دیون خود را به موقع پرداخت نمایند. این بحران از اواسط سال 

در امور  های نوینیها و مکانیسمحران باعث شد تا با همکاری صاحبان وام و کشورهای دیون شیوهبتواند دیون خارجی خود را بپردازد. این ب
المللی خلق شود. عالوه بر طرق معمول مقابله با مشکل پرداخت مثل تجدیدنظر در سررسیدها و یا تأمین منابع مالی جدید مالی و تجاری بین

» معاوضه دیون با صادرات«و » معاوضه دیون با سهام«، »بازخرید دیون«، »معاوضه دیون«های ابتکاری مثل جهت پرداخت دیون، مکانیسم
تا  کنند که قرارداد جدید مالی امضا کنندگیرنده موافقت میدهنده و وامبه وجود آمد و توسعه پیدا کرد. مطابق با یک روش معاوضه دیون، وام

این دین جدید ممکن است از جهت اصل بدهی، نرخ بهره، و شرایط پرداخت با دین بر اساس آن دین قبلی با یک دین جدید معاوضه شود. 
قبلی متفاوت باشد. بانک یا مؤسسه دائن ممکن است موافقت کند که دین خود را با دینی که دارای بهره کمتری است معاوضه کند مشروط بر 

 کشور مدیون دیون خارجی خود را تخفیف نقدًا بازخرید» خرید دیونباز «اینکه دین اخیر توسط دولت آن کشور تضمین شود. در یک قرارداد 
پرداخت وام  تواند پول کمتری را جهتتواند فورًا به پول نقد دسترسی پیدا کند و دولت بدهکار میکند. از طریق این روش بانک طلبکار میمی

زمینه مقابله با مشکل دیون خارجی توسط کشورها در حال  ، از جمله آخرین تحوالتی است که در»معاوضه دیون با صادرات«صرف نماید. 
ق تحویل کنند که دیون از طریتوسعه و مقروض به وجود آمده است. در برخی مواقع دیده شده است که بانک طلبکار و کشور بدهکار موافقت می

 های خود را با کاالها و خدماتاند که طلبدههای خصوصی، بسیاری از کشورهای طلبکار موافقت کر کاال بازپرداخت شود. عالوه بر بانک
 .تعویض کنند

 
 المللیفصل سیزدهم: بیمۀ بین

ها و مخاطرات زیادی همراه است. این مخاطرات هم برای صادرکنندگان و هم برای واردکنندگان وجود دارد. کاالها المللی با ریسکتجارت بین
د. در زمان دیده و یا از بین برویا تلف شود. تأسیسات و کارخانه در حال ساخت، خسارتممکن است قبل از رسیدن به دست واردکننده معیوب 

ها خطر و نگرانی زیست خسارت وارد شود. ممکن است ثمن قرارداد در موعد مقرر پرداخت نشود و دهاجرای قرارداد، به افراد، اموال و یا محیط
 المللی بروز کند.دیکر که ممکن است در جریان اجرای قراردادهای بین

های گوناگون اند که به شیوههای تجاری اعم از صادرکننده یا واردکننده و اعم از کارفرما و پیمانکار تالش کردهاز سالیان پیش، تجار و شرکت
 شود.مخاطرات مزبور را کاهش دهند و خود را در مقابل آنها مصون دارند. بیمه یک روش کاهش ریسک تلقی می
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گردد. شوند و ریسک تحمل ضرر و خسارت به شخص دیگری منتقل میها مدیریت میاست که از طریق آن مخاطرات و ریسکبیمه روشی 
های تجاری در مقابل پرداخت حِقّ بیمه، ضررها و خسارات احتمالی ناشی از اجرای قراردادهای تجاری الملل، تجار و شرکتدر تجارت بین

 کنند. این بیمه ممکن است توسط صادرکننده، واردکننده و یا مشترکًا توسط هر دو انجام گیرد.مه منتقل میها یا مؤسسات بیخود را به شرکت
نامۀ عمومی توان به مالکی که در موافقتالمللی است یا صرفًا داخلی است، میبین ای واجد وصفبرای تشخیص اینکه ارائۀ خدمات بیمه
 المللی است:نامه در موارد زیر بیمه واجد وصف بیند کرد. مطابق با این موافقتراجع به خدمات (گاتس) بیان شده استنا

که شرکت نماید، بدون اینای ارائه میها خدمات بیمهبه افراد و یا شرکت» ب«مستقر است، در کشور » الف«شرکت بیمه که در کشور  •
 دارای شعبه یا نمایندگی باشد.» ب«بیمه در کشور 

ی ارائه اخدمات بیمه» ب«های مستقر در کشور مستقر است، در کشور خود به افراد و یا شرکت» الف«شور شرکت بیمه که در ک •
 نماید.می

ها رکتمستقر است به افراد و یا ش» ب«مستقر است، از طریق شعبه یا نمایندگی خود که در کشور » الف«شرکت بیمه که در کشور  •
 کند.ای ارائه میخدمات بیمه

» ب«های مستقر در کشور به افراد یا شرکت» ب«مستقر است، از طریق اعزام افرادی به کشور » الف«که در کشور شرکت بیمه  •
 دهد.ای ارائه میخدمات بیمه
کن است های بیمۀ محلی ممکنند. شرکتدر یک قرارداد بیمۀ داخلی مشارکت می» اتکایی«های بیمۀ خارجی به صورت در برخی موارد، شرکت

پرداخت حِقّ بیمه  ای خود را در ِقبالپذیرش ریسک قراردادهای بزرگ و سنگین را نداشته باشند و بنابراین کل یا بخشی از تعهدات بیمه توانایی
تواند طبق می گزار مسئول پرداخت خسارات است، ولیگر اصلی در مقابل بیمهکنند. در بیمۀ اتکایی، بیمهالمللی واگذار میبه شرکت بیمۀ بین

های ها و دستگاهگر اتکایی مراجعه کند. از آنجایی که در کشور ایران بسیاری از سازمانفاد بیمۀ اتکایی برای دریافت کل یا بخشی از آن به بیمهم
و بخشی شوند ها در قراردادهای سنگین از بخشی از بیمۀ اتکایی برخوردار میکنند، این شرکتهای ایرانی را قبول میدولتی تنها بیمۀ شرکت

 کنند.المللی واگذار میگران بیناز آن را به بیمه
اع متعدد های مورد استفاده نیز انو های ارزی زیاد و متنوع است، بیمهالمللی به دلیل ُبعد مسافت و پرداختاز آنجایی که خطرات در تجارت بین

 و متنوعی دارد.
یوب شدن کاالها از مبدأ به مقصد است که ممکن است ناشی از المللی تلف و یا معترین خطرات در تجارت بینیکی از مهم .١

جایی، حمل و نقل و بارگیری باشد. بیمۀ حمل کاال، ابزاری است که فروشنده و خریدار را در مقابل صدمات مادی بندی، جابهبسته
 دارد.وارده به کاال مصون می

ه المللی است. مثل اینکه در روند ساخت یک کارخانه، بکاری بینانهای پیمالملل ناشی از انجام فعالیتخطر دیگر در تجارت بین .٢
 کارکنان یا اموال کارفرما یا پیمانکار خسارت وارد شود و از این رهگذر به اشخاص ثالث یا اموال آنها و یا حتی خود کارخانه زیان وارد

 شود.گردد. برای جبران خسارت این خطرات بیمۀ پیمانکاری یا بیمۀ ساخت مطرح می
المللی است. حتی در صورتی که کاالها سالم به های بینالملل، عدم پرداخت یا تأخیر در پرداختخطر عمدۀ دیگر در تجارت بین .٣

دست خریدار برسد و یا موضوع پیمان به درستی انجام گیرد، بهای آنها ممکن است به دلیل عدم نقدینگی یا ورشکستگی خریدار و 
ارزی و امثال آن در کشور واردکننده پرداخت نشود. بیمۀ صادرات ابزاری است که صادرکننده مخاطرات های یا إعمال محدودیت

مهم  کش و سایر شناورها نیز موضوعدهد. البته بیمۀ خود وسیلۀ نقلیه مثل هواپیما، کشتی، یدکخود را از این طریق کاهش می
 ردار است.الملل از اهمیت زیادی برخودیگری است که در تجارت بین
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 گفتار اول: بیمۀ حمل کاال
شود. حمل و نقل کاال ممکن است از طریق دریا، هوا، زمین و یا به صورت حمل الملل، کاالها از کشوری به کشور دیگر حمل میدر تجارت بین

دارد. در تجارت ل مصون نگه میهای وارده به کاال در مسیر حمگذار خود را در مقابل زیانمرکب انجام گیرد. از طریق بیمۀ حمل، بیمه
ثانیًا، به دلیل  شوند والملل، بیمۀ حمل کاال به شدت با بیمۀ حمل دریایی مرتبط است؛ زیرا اوًال کاالها عمدتًا از طریق دریا حمل و نقل میبین

ریایی با بیمۀ با وجود این، بین بیمۀ د های حمل و نقل نیز تثبیت شده است.های آن در سایر بیمهپیشینۀ طوالنی بیمۀ دریایی، اصول و رویه
 هایی وجود دارد؛ بنابراین عمدۀ مطالب این گفتار بر مبنای بیمۀ دریایی طرح شده است.هوایی و زمینی تفاوت

 قواعد اساسی حاکم بر بیمۀ حمل کاال
ای حاکم است. واعد اساسی خاصی بر توافقات بیمهای همانند سایر قراردادها تابع اصول حاکم بر قراردادها هستند، ولی قهرچند توافقات بیمه

اند، هرچند جزئیات آن ممکن است در کشورهای گوناگون متفاوت باشد. وجود های حقوقی پذیرفته شدهاین اصول کم و بیش در کلیۀ نظام
شود که قواعد اساسی بیمه محسوب می منافعی که بتوان آن را بیمه کرد، تکلیف به افشای اطالعات الزم و رعایت حداکثر ُحسن نیت از جمله

 پردازیم:ذیًال به بررسی این موارد می
 وجود منافع قابل بیمه .١

نامه تقاضای جبران خسارت کند که در زمان انعقاد قرارداد بیمه و همچنین در زمان ورود خسارت نسبت به تواند طبق بیمهکسی می
رای بندی دور شود و افراد نتوانند بگری از قماربازی و شرطهای بیمهکه فعالیت نفع باشد. دلیل این امر آن استموضوع عقد بیمه ذی

ای از کشوری به کشور دیگر در حال حمل است و بیمه ندارد. نامه دریافت کنند. فرض کنید محمولهچیزی که در آن نفعی ندارند بیمه
واندجبران تگذار نمیند. در صورت ورود خسارت به آن محموله، بیمهکفردی که در محمولۀ مزبور نفعی ندارد نسبت به بیمۀ آن اقدام می

 گذار خسارتی وارد نشده است.گر مطالبه کند؛ زیرا با ورود خسارت به محموله به بیمهخسارت وارده را از بیمه
م از عین یا منفعت یا هر موضوع بیمه ممکن است مال باشد اع«چنین مقرر شده است:  ١٣١٦قانون بیمه مصوب  ٤این موضوع در مادۀ 

کن است نفع باشد و همچنین ممدهد ذیبقاء آنچه بیمه میگذار نسبت به حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه
 »گردد.گذار متضرر میبیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه

 بیمۀ حمل کاال:
 نامه تصریح شده باشد.الف آن در بیمهقابل واگذاری به غیر است، مگر خ 
 .ممکن است بیمۀ حمل به صورت حامل صادر شود و نام صاحب بیمه ذکر نشود 
 شود.در صورت انتقال محموله از شخصی به شخص دیگر، بیمۀ حمل نیز به صورت خودکار به مشتری جدید منتقل می 

 افشای اطالعات .٢
خطرات نسبت  گربر اساس ارزیابی ازتری نسبت به موضوع بیمه دارد، در حالی که بیمهو دقیق گر اطالعات بیشترگذار از بیمهاصوًال بیمه

گذار ممکن است با کتمان اطالعات و یا ارائۀ اطالعات کند. بیمهکند و حِقّ بیمه را متناسب با میزان خطر مطالبه میبه بیمه اقدام می
قد بیمه گذار در زمان انعقاد عر را در وضعیت نامناسبی قرار دهد. در صورتی که بیمهگنادرست از وضعیت موجود سوءاستفاده کند و بیمه

گذار اجتناب تواند به استناد آن از جبران خسارت وارده به بیمهگر میطالعات مؤثر را کتمان کند و یا اطالعات نادرست ارائه نماید، بیمه
 کند.
ماید. این نکند و یا اطالعات نادرست ارائه میگذار عمدًا اطالعات را کتمان میت که بیمهقانون بیمۀ ایران مربوط به مواردی اس ١٢مادۀ 

گذار عمدًا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدًا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا هرگاه بیمه«ماده مقرر داشته است: 
گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب اده یا از اهمیت آن در نظر بیمهاظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر د
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گر مهگذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه
 »گذار مطالبه کند.از بیمهحق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز 

چنین مقرر داشته است:  ١٣همین قانون در صورتی است که عدم اظهار اطالعات یا ارائۀ اطالعات نادرست عمدی نباشد. مادۀ  ١٣مادۀ 
اظهار  شود در این صورت هرگاه مطالباگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خالف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی«

 گذار درصورت رضایت او دریافتگر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمهنشده یا اظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه
قبضه  وگر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دکند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند؛ درصورت فسخ بیمه داشته قرارداد را ابقاء

اریخ فسخ گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تشود و بیمهگذار شروع میگذار اطالع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به بیمهبه بیمه
 »گذار مسترد دارد.را به بیمه

 حداکثر ُحسن نیت .٣
ر ُحسن نیت را رعیات کنند. آنها باید روابط قراردادی در قراردادهای بیمه طرفین مؤظف هستند که در انعقاد قرارداد و اجرای آن حداکث

خود را به صورت منصفانه، شرافتمندانه و متعارف انجام دهند. کتمان اطالعات و یا اظهار اطالعات نادرست یکی از مواردی است که بر 
لیس آن به دریافت گزارشات متعدد از پخالف ُحسن نیت تلقی شده است. اگر به دلیل تأخیر غیر موجه در پرداخت خسارت یا منوط کردن 

 تواند خالف ُحسن نیت تلقی شود.گذار در معرض ورشکستگی قرار گیرد میو سایر مقامات، بیمه
 اصل جایگزینی .٤

تواند ار شده میگذگر پس از پرداخت خسارت وارده جایگزین بیمهیکی از مبانی اساسی بیمه اصل جایگزینی است که به موجب آن بیمه
گذار در مورد گر در کلیۀ حقوقی که بیمهسی که باعث خسارت شده مراجعه و جبران ضرر وارده را تقاضا نماید؛ به عبارت دیگر، بیمهبه ک

تواند با مطالبۀ گذار نشود. اصل جایگزینی متکی به این منطق است که اوًال بیمهگذار میمقام بیمهآن ضرر داشته است جایگزین و قائم
گر از بیمه و عامل زیان خسارت، بیش از ضرر وارده را جبران نماید. ثانیًا از طریق اصل جایگزینی میزان مسئولیت بیمه خسارت مضاعف

 شود.یابد و در نتیجه حِقّ بیمۀ پرداختی نیز کمتر میکاهش می
ئولیت ت قراردادی) یا به موجب قانون (مسای خسارت وارد نماید که مطابق با قرارداد (مسئولیبر مبنای این اصل، چنانچه کسی به محموله

گر مدنی) کًال یا بعضًا مسئول جبران خارت وارده است و محمولۀ مزبور در مقابل چنین خسارتی بیمه شده باشد، در این صورت بیمه
 بعضًا جبران نماید.تواندحسب قرارداد موجود و یا حسب مقررات قانونی به عامل زیان مراجعه و خسارت پرداختی خود را کًال یا می

اختی به گذار است؛ بنابراین اگر خسارت پردمقام بیمهگر تا حدی که خسارت پرداخت کرده است جایگزین و قائمشایان ذکر است که بیمه
میلیون تومان  ١٠٠گذار بتواند بیش از آن مبلغ را از عامل زیان مطالبه کند تا حداکثر مبلغ میلیون تومان باشد، ولی بیمه ١٠٠گذار بیمه

 شود.گذار پرداخت میشود و مابقی به بیمهگذار میجایگزین بیمه
گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت بیمه«قانون بیمه ایران نیز به این شرح تصریح شده است:  ٣٠اصل جایگزینی در مادۀ 

ه منافی گذار اقدامی کند کگذار خواهد بود و اگر بیمهمقام بیمهائمکند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قمی
 »شودبا عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می

 قرارداد بیمه
ز و گذار در صورت وقوع یا بر کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمهگر تعهد میبیمه عقد یا قراردادی است که به موجب آن بیمه

گر ند و بیمهکگر را تکمیل میشده توسط بیمههای ارائهگذار فرمحادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. در عمل بیمه
یمه تلقی قد بنامه زمان انعقاد عکند. لحظۀ صدور بیمهنامه اقدام میشده در آن نسبت به صدور بیمهبه استناد آن و بر اساس اطالعات ارائه

نامه از مهشود که این بینامه قید میاالجرا شدن بیمه ممکن است بعد از زمان انعقاد عقد بیمه باشد، مثل اینکه در بیمهشود. زمان الزممی
 روز بعد مؤثر خواهد بود. ٢٤ساعت 
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شود. مادۀ گر صادر میگذار و توسط بیمهقاضای بیمهنامه سند مکتوبی است که به تشود. بیمهنامه منعکس میشرایط مقرر بین طرفین در بیمه
نامه عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه«قانون بیمه ایران در این خصوص مقرر داشته است:  ٢

 »خواهد بود.
 لزوم بیمۀ حمل

جه مًا بیمه شود؛ بنابراین صادرکننده یا واردکننده ممکن است بار را بیمه نکند و در نتیالملل قاعدۀ امری وجود ندارد که بار باید حتدر تجارت بین
 دهد.الملل را تشکیل میمخاطرات آن را بپذیرد. با وجود این، امروزه بیمۀ حمل بخش الینفک تجارت بین

 ر (متصدی حمل و نقل) اقامۀ دعوی کند. البته از طریقتواند علیه باربدر صورتی که بار بیمه نشود و در راه دچار آسیب گردد، صاحب بار می
تواند کلیۀ خسارت را جبران کند؛ زیرا اصوًال در قراردادهای حمل، موارد و میزان متصدی حمل و نقل موارد و میزان این دعوی، صاحب بار نمی

 دار شود.ر صورت فقدان بیمه، عهدهمتصدی حمل و نقل محدود شده است؛ بنابراین، مالک باید خطرات تلف یا عیب کاال را د
در بسیاری از کشورها بیمۀ حمل اجباری است. در ایران طبق مقررات بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت سفارش بروات وصولی 

 باشد.اتی مینامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه برای محصوالت وارداسنادی در آن بانک، منوط به ارائۀ بیمه
ز در قرارداد شود. انتخاب نوع اینکوترمالمللی معموًال در مورد بیمه و اینکه چه کسی مؤظف به بیمۀ بار است توافق میدر قراردادهای فروش بین

 دهد که چه کسی باید بار را بیمه کند.نشان می
 ایمیزان پوشش بیمه

نقل تهیه شده است که با گنجاندن آن در قرارداد (از طریق ارجاع) میزان پوشش، نوع  امروزه شرایط استاندارد و یکسانی برای بیمۀ حمل و
ه بیمۀ حمل و شرایط نمونه آنکتاد راجع ب«گردد. یکی از این شرایط استاندارد، خطرات تحت پوشش، موارد استثنا و سایر شرایط بیمه معین می

 رار بیمه گنجاند.توان از طریق ارجاع در قاست که می» نقل و بدنۀ کشتی
» ط انجمن بارشرای«شود، ها به آن ارجاع مینامهگران عضو لویدز پذیرفته شده و به صورت گسترده در بیمهاستاندارد دیگری که توسط بیمه

ان مورد شود که هر سه گروه آن در ایر تقسیم می Cو  A، Bاست. به موجب این مقررات متحدالشکل، شرایط بیمۀ حمل و نقل به سه گروه 
نامه حتمًا بیمه کند و ضرورتی ندارد کهگانه فوق کفایت میهای سهنامه در یکی از گروهگیرد. از نظر بانک مرکزی ایران ارائۀ بیمهاستفاده قرار می

 صادر شده باشد. Bو یا  Aبر اساس شرایط 
 های بارنامهانواع بیمه

داری نامه برای بار معینی خریاز آنها برای مقاصدی مناسب هستند. در بسیاری از موارد بیمه های بار انواع متعددی دارد که هرکدامنامهبیمه
نامۀ مزبور ممکن است از طریق شرکت باربری شود. در بارهای کوچک، بیمهشود که از محل مشخصی به محل مشخص دیگری حمل میمی

ها اقدام از طریق یک توافق کلی با شرکت بیمه نسبت به بیمۀ محموله(متصدی حمل و نقل) خریداری شود. در این موارد شرکت باربری 
گذار و نامۀ مزبور ممکن است از طریق کارگزاران بیمه خریداری شوند که به عنوان واسطه بین بیمهکند. در بارهای متوسط و بزرگ، بیمهمی

 کنند.گر عمل میبیمه
 

 گفتار دوم: بیمه پیمانکاری
این خطر  ،دهد. در زمان ساخت یک پروژههای پیمانکاری را تحت پوشش قرار میخطرات ناشی از فعالیت ،بیمه ساختبیمه پیمانکاری یا 

وجود دارد که برای کارکنان پیمانکار یا اشخاص دیگر خسارت وارد شود که پیمانکار مسئول آن است. همچنین تجهیزات و دستگاه های 
 و یا از بین برود. برای پوشش این خطرات پیمانکاران باید نسبت به بیمه پیمانکاری اقدام کنند.موجود در پروژه ممکن است آسیب ببیند 
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وظیفه اخذ بیمه پیمانکاری ممکن است به موجب قانون کشور محل اجرای پروژه باشد. به موجب قوانین و مقررات ملی برخی از کشورها، 
های پیمانکاری خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. حداقل میزان فه دارند که فعالیتکنند وظیپیمانکارانی که در آن کشور ها فعالیت می

 پوشش بیمه ای و نوع خطراتی که باید بیمه شود در همه ی کشور ها یکسان نیست.
ه موجب رد بیمه است که بباشد. معموال در قرار داد های پیمانکاری حاوی شرایطی در مووظیفه اخذ بیمه پیمانکاری عمدتًا به موجب قرارداد می

 های الزم اقدام نماید.نامهآن پیمانکار موظف است نسبت به تهیه بیمه
ریزی کشور تهیه شده است، شرط زیر در مورد بیمه که توسط سازمان مدیریت و برنامه» قرار دادهای مهندسی تأمین کاال و ساخت«در 

 بینی شده است:پیش
ده در در زیر های الزم برای پوشش موارد تعیین شنامهی تعیین نشده باشد، پیمانکار موظف به تهیه بیمهاگر در شرایط خصوصی به گونه دیگر 

ت به تأمین های خود و کارفرما، نسبو برقرار نگه داشتن آنها تا صدور گواهی تحویل است. پیمانکار بدون ایجاد محدودیت در تعهدها و مسئولیت
 کند:ای زیر اقدام میهای بیمهپوشش

 های تولید یا فروش تا کارگاه؛الف ـ بیمه حمل مصالح و تجهیزات، از محل
ب ـ بیمه تمام خطر کارهای دائم، به شرح تعیین شده در شرایط خصوصی، برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در کارگاه 

 و کارهای دائم تا تاریخ صدور گواهی تحویل؛
شرح درج شده در شرایط خصوصی، برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب کارکنان پیمانکار، کارکنان کارفرما و پ ـ بیمه مسئولیت به 

ای در ارتباط با کارها، دچار حادثه و یا سانحه شود و همچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از دیگر کارکنانی که به گونه
 ارت وارده به اموال، در اثر اجرای پیمان؛صدمات جانی، یا فت، یا زیان و خس

 آالت پیمانکار و کارهای موقتت ـ بیمه ماشین
بور کند باید نسبت به اخذ بیمه شخص ثالث برای وسایل موتوری مز همچنین در صورتی که پیمانکار از وسایل موتوری مثل خودرو استفاده می

کلیه «جباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتور زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون اصالح قانون بیمه ا ۱اقدام کند به موجب ماده 
بال خسارت اند وسایل نقلیه مذکور را در قدارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم ار اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف

ود حداقل به مقدار شو تریلر متصل به آنها و یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد میبدنی و مالی در برابر حوادث وسایل نقلیه مذبور و یا یدک 
 »های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکز ی ایران داشته باشد بیمه نمایند.این قانون نزد یکی از شرکت ۴مندرج در ماده 

 ند:شوالمللی به دو دستۀ کلی به شرح زیر تقسیم میادهای پیمانکاری بینهای موردنیاز در قراردهای فوق، بیمهعالوه بر بیمه
 »بیمۀ تمام خطر پیمانکاری« .١
 »بیمۀ مسئولیت« .٢

 ـ بیمۀ تمام خطر پیمانکاری ١
دهد که حین احداث و ساخت پروژه بیمه تمام خطر پیمانکاری (مقاطعه کاری) یا بیمه تمام خطر ساخت، صدمات و خساراتی را پوشش می

آالت، مواد و یا کاالهای موجود در پروژه وارد گردد. در زمان اجرا و مکن است به بناها، مستحدثات، منصوبات، تاسیسات، تجهیزات، ماشینم
آالت ماشین شده،شده، کارهای انجام گرفته، تأسیسات و تجهیزات نصبساخت یک پروژه، به دالیل گوناگونی ممکن است بناهای ساخته

برای اجرای کار و کاالهی وجود در محِلّ پروژه دچار آسیب شده و تلف یا معیوب گردد. بیمه تمام خطر پیمانکاری خطرات مزبور  مورد استفاده
 دهد.را تحت پوشش قرار می

دی است که اآالن و سایر کاالها و مو بیمه تمام خطر پیمانکاری، اصوًال شامل خسارات وارده به اموال از قبیل مستحدثات، منصوبات، ماشین
گر یمهآالت معیوب یا تلف شود، بشده خسارت وارد شود یا لوازم و تجهیزات و ماشیندر پروژه قرار دارد؛ بنابراین اگر به عللی به کارهای انجام

 کند.نامه نسبت به جبران خسارت وارده (شامل هزینه خرید مصالح و اجرای کار) اقدام میدر محدودۀ مبلغ مذکور در بیمه
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 های اخیر معموًال تحت پوششیمه تمام خطر پیمانکار معموال شامل خسارات و ضررهای وارده به اشخاص یا اموال دیگران نیست. خسارتب
 گیرد که ممکن است همراه با بیمه تمام خطر پیمانکاری و یا جدا از آن اخذ گردد.بیمه مسئولیت قرار می

ا کل دوره ساخت است. از زمان شروع پروژه آغاز و در زمان تحویل پروژه به کارفرما توسط پیمانکار مدت بیمه تمام خطر پیمانکار معموال برابر ب
 یابد.خاتمه می

یج پوشش شود که با پیشرفت کار به تدر گیرد این نوع بیمه به نحوی طراحی میهمچنین در احداث پروژه و نصب تجهیزات به تدریج صورت می
 بیمه نیز گسترش پیدا کند.

سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، ها ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از: آتشترین خطرهایی که خسارتممه
انگاری، أعمال توأم با سوءنیت و به طور کلی ها، سرقت، عدم مهارت، سهلهر نوع طوفان، زمین لرزه، نشست زمین، لغزش زمین و صخره

 نامه چیز دیگری مقرر نشده باشد.رت دیگری مشروط به اینکه در بیمههر نوع خسا
شود. از آنجا که در طول اجرا و احداث پروژه پیمانکار مسئول است بیمه تمام خطر پیمانکاری معموال به نام مشترک پیمانکار و کارفرما اخذ می

 دهدتمام خطر برای پیمانکار اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا خطرات وی را پوشش میو باید پروژه را به نحو مقرر تکمیل و تحویل کارفرما نماید، بیمۀ 
 شود که اگر پروژه دچار آسیب شده مبالغ دریافتیهمچنین بیمه تمام خطر پیمانکار برای کارفرما دارای اهمیت است زیرا کارفرما مطمئن می

پوشش  کند کهجهت در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما پیمانکار را موظف میاز بیمه وجود دارد تا بتوان مجددا پروژه را تکمیل نمود به این 
 ای مناسب برای خسارت وارد به پروژه اخذ کند.بیمه
در عنوان این نوع بیمه، برخی از خسارات و خطرات، صریحًا یا ضمنًا از شمول بیمۀ مزبور استثنا شده است. » تمام خطر«رغم وجود عبارت علی

آید، مسمول بیمه نیستند. یا فرسودگی، کهنگی و یا ساییدگی معمول که در روند استفاده متعارف به وجود می» ات غیرمستقیمخسار «مثًال 
 نیست.» طراحی یا اجرای کار معیوب«مضمول بیمه نیست. همچنین بیمۀ تمام خطر پیمانکاری شامل 

 ـ بیمه مسئولیت ٢
د ممکن است باعث ایجاد خسارت به دیگران شود. به موجب قانون، پیمانکار همانند دیگر اشخاص های پیمانکاری خوپیمانکار در انجام فعالیت
دیدگان مسئول است و باید ضررهای وارده را جبران نماید مسئولیت پیمانکار بار خود (فعل، ترک فعل) در مقابل زیاننسبت به رفتارهای زیان

 ای یا مدنی داشته باشد.حرفهدر مقابل ضرردیدگان ممکن است جنبه قراردادی، 
یابد که پیمانکار تعهدات قراردادی خود را نقض کرده و از این طریق به طرف دیگر قرارداد زیان مسئولیت قراردادی پیمانکار زمانی تحقق می

موجب  جود داشته باشد که بهدیده وشود که قرارداد صحیحی بین پیمانکار (عامل زیان) و زیانوارد شود. مسءولیت قراردادی زمانی مطرح می
 دهد که خسارت قراردادی را تقاضا کند.دیده حق میآن به زیان

ای خود دچار کوتاهی و های حرفهشود که مشاور در طراحی، محاسبات، نظارت و یا انجام سایر فعالیتای زمانی مطرح میمسئولیت حرفه
بیمه . «شودها خسارت وارد میل در پروژه و یا اشخاص ثالث مثل عابرین و همسایهشود و از این طریق به کار فرما، کارکنان مشغو قصور می

ای و یا کوتاهی و قصور در انجام وظیفه مسئولیت مشاور را در خصوص خسارات وارده نتیجه فقدان صالحیت حرفه» ایمسئولیت حرفه
 های مهندسی مشاور که وظیفۀ طراحی و نظارت برهای شرکتیتدهد. این نوع بیمه عمدتًا برای پوشش مسئولای تحت پوشش قرار میحرفه
 شوند.ها را بر عهده دارند تهیه میپروژه

های پیمانکاری به دیگران خسارت وارد شده و طبق قانون مسئولیت شود که در نتیجه فعالیتمسئولیت مدنی پیمانکاران زمانی مطرح می
سارات وارده ممکن است آسیب بدنی به اشخاص از قبیل جرح، قطع عضو و یا فوت باشد و یا جبران خسارت مزبور به عهده پیمانکار است. خ

 شود.خسارت مالی که به اموال آنها وارد می
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احتیاطی به جان یا سالمتی هر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی: «۱۳۳۹طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال 
دی یا حیثیت یا شهرت تجارتی با به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر یا مال یا آزا

 »باشد.مادی با معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می
 شوند:ی تقسیم میهای پیمانکاری دچار آسیب شوند به سه گروه کلکسانی که ممکن است در اثر فعالیت

 کارکنان و خدمۀ خود پیمانکار و یا پیمانکار فرعی آن؛ .١
 کارکنان و خدمۀ کارفرما؛ .٢
 اشخاص ثالث .٣

 ـ بیمه پیمانکاران نسبت به کارکنان خود ١
همال پیمانکار امسئولیت مدنی پیمانکاران نسبت به کارکنان و خدمه خود و یا پیمانکاران فرعی آن ناشی از حوادثی است که به موجب قصور و  

یمانکار نامه مسئولیت مدنی مزبور، پشود. به موجب بیمهآید و پیمانکار مسئول جبران آن شناخته میبه کارکنان و خدمه تحت امر وی وارد می
نان پیمانکار کارکهای پیمانکاری در محل کار به شود و بنابراین اگر در جریان انجام فعالیتدر خصوص خسارت وارده به کارکنان خود بیمه می

نماید. از آنجا که پیمانکار نسبت به افراد تحت امر خود کارفرما و یا پیمانکاران فرعی وی خساراتی وارد شود، بیمه خسارت مزبور را جبران می
کار را اعم از رسمی، ن پیمانها اصوًال کلیه کارکنانامهشود. این نوع بیمهتعبیر می» مسؤولیت مدنی کارفرمایان«شود، بعضًا از آن به تلقی می

 دهد.پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت یا پاره در محدودۀ مورد بیمه فعالیت دارند، تحت پوشش قرار می
د. نقانون تامین اجتماعی ایران کلیه پیمانکاران موظف هستند که کارکنان خود را نزد سازمان بیمه تامین اجتماعی بیمه کن ۳۸طبق ماده 

تکلیف به بیمه تامین اجتماعی با بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار در قبال خسارات وارده به کارکنان خود متفاوت است که ممکن است نزد یکی 
 .های بیمه تجاری انجام گیرداز شرکت

موظف به اخذ  پیمانکاری، پیمانکاران در ایران بیمه مسئولیت مدنی مزبور برای پیمانکاران به موجب قانون نیست ولی در بیشتر قراردادهای 
دهد الزم است که سایر خطرات و خسارات تحت پوشش بیمه ای هستند. بیمه تامین اجتماعی تنها برخی از خطرات را پوشش میچنین بیمه

 ستقیمًا ناشی از عدم رعایتدر صورتی که ثابت شود وقوع حادثه م«دارد که: قانون تامین اجتماعی ایران مقرر می ٦٦تجاری قرار گیرد. ماده 
 نمقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تامی

این قانون از کارفرما  ۵۰ها و غیره ... را پرداخت و طبق ماده های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریخدمات درمانی و سازمان هزینه
 .»مطالبه و وصول خواهدنمود

 ـ بیمه پیمانکاران نسبت به کارکنان کارفرما ٢
اری در محل های پیمانکشوند؛ که ممکن است در نتیجه فعالیتنمایندگان و کارکنان کارفرما جهت نظارت و یا بازدید در محل پروژه حاضر می 

ندگان و شوند که نماینان خسارت ببیند. در قراردادهای پیمانکاری معموًال پیمانکاران متعهد میپروژه شخص دچار آسیب شوند و یا اموال آ
سئولیت دهد که مای تنها خطرات و خسارات را پوشش میکارکنان کارفرما را در مورد حوادث ناشی از اجرای پروژه بیمه کنند. این پوشش بیمه

ها اصوًال کلیۀ کارکنان کارفرما را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت نامهوع بیمهآن طبق قانون به عهده پیمانکار است. این ن
 دهند.وقت در محدودۀ مورد بیمه فعالیت دارند، تحت پوشش قرار میتمام وقت یا پاره

آن خسارات و  مسئول نیست و بنابراین ضرورتی ندارد کهاگر خسارات وارده به کارکنان کارفرما ناشی از کوتاهی و تقصیر کارفرما باشد پیمانکار  
 خطرات را بیمه کند

 ـ بیمه شخص ثالث ٣
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های پیمانکاری خود باعث ورود خسارت به اشخاص دیگر (شخص ثالث) شود و طبق قانون مسئول شناخته پیمانکاری که در نتیجه فعالیت
های الث هر کسی به جز کارکنان کارفرما و پیمانکار است که در اثر فعالیتشود موظف است خسارت وارده را جبران کند. منظور از شخص ث

 بیند.شوند و یا اینکه اموال آنان خسارت میشوند، مثل اینکه آنها مجروح و یا فوت میپیمانکاری دچار آسیب می
ند. در شود، بیمه کناطالق می» ئولیت عمومیمس«اند، خطرات مزبور را که به آن در بسیاری از کشورها، پیمانکاران به موجب قانون موظف

بت به ضررهای های خود نسشوند که مسؤولیتایران این تکلیف جنبۀ قانونی ندارد ولی در قراردادهای پیمانکاری اصوًال پیمانکاران مؤظف می
 وارده به اشخاص ثالث یا اموال آنها را بیمه کنند.

شخص ثالث عمدتًا شامل خسارت وارده به سالمتِی یا اموال اشخاص ثالث است. بیمه مزبور  بیمه مسئولیت عمومی یا بیمه مسئولیت مدنی 
 .یح گرددنامه به آن تصر ممکن است خسارات وارده به محیط زیست، سالمتی و آرامش عمومی را نیز پوشش دهد که در این صورت باید در بیمه

 
 گفتار سوم: بیمه صادرات 
های به این خطر و نگرانی وجود دارد که خریدار به دلیل عدم نقدینگی کافی یا ورشکستگی و یا إعمال محدودیت الملل هموارهدر تجارت بین 

تر ارضی و امثال آن در کشور خریدار نتواند بهای کاالها یا خدمات خریداری شده را به فروشنده پرداخت کند این خطر به خصوص زمانی بحرانی
 .کنددهد و یا تعهد پرداخت خریدار به یک موسسه مالی را تضمین میرا در اختیار خریدار قرار می شود که صادرکننده اعتباریمی

دهد. این خطرات ناشی از عدم پرداخت بهای قرارداد توسط خریدار خارجی را پوشش می» بیمۀ اعتبار صادرات«بیمه صادرات یا به طور دقیق 
خریدار دیون خود را متوقف و یا ورشکسته شود و یا سیاسی باشد مثل این که کشور خریدار  خطرات ممکن است تجاری باشد، مثل اینکه کشور

ای هنقل و انتقال ارز را ممنوع و یا محدود نماید. بیمه صادرات ممکن است از زمان حمل کاال برقرار گردد. بیمه صادرات ممکن است توسط نهاد
 .شودد که در اینجا به صورت جداگانه بررسی میهای بیمه خصوصی یا (میگا) صادر شودولتی و شرکت

 الف ـ بیمه صادرات دولتی
ابل قاز اوایل قرن بیستم کشورهای صنعتی و متعاقبًا سایر کشورها تالش کردند که با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خود آنها را در م 

تحت نام های متفاوت در » های اعتباری صادراتآژانس«در این جهت المللی مصون دارند. خطرات ناشی از عدم پرداخت در تجارت بین
 .کشورهای گوناگون تاسیس شد

ار کنند ممکن است به صادرکننده (اعتبها ارائه میها حمایت از صادرات است. تسهیالت و خدماتی که این آژانسماموریت اصلی این آژانس 
سان نیست و هر ها دقیقًا یکتعلق پیدا کند. نوع و شرایط تسهیالت اعطایی توسط این آژانسفروشنده) و یا واردکننده خارجی (اعتبارخریدار) 

ولتی ها مثل مورد آمریکا یا انگلستان دکند. برخی از این آژانسآژانس بر اساس مقررات خود نسبت به ارائه تسهیالت و تضمینات اقدام می
های خصوصی هستند که در زمینه بیمه صادرات به دولت متبوع خود خدمات مان شرکتهستند در حالی که برخی دیگر مثل مورد فرانسه و آل

 .هستند» اتحادیه برن«معروف به » کنندگان صادراتالمللی بیمهاتحادیه بین«ها عمدتًا عضو کنند این آژانسارائه می
کنند به های بازار استفاده مینمایند، در عمل از مکانیسمم میها دولتی بوده و یا به هزینه دولت نسبت به بیمه صادرات اقداهرچند این آژانس 

دهد و متقاضی باید حق بیمه را حسب مقررات آن آژانس پرداخت درصد بهای صادراتی را پوشش می ۹۵تا  ۸۰عنوان نمونه این بیمه معموًال بین 
 موعد پرداخت تأمل کند تا بتواند مبلغ بیمه را از آژانس دریافتگذار ممکن است مجبور باشد که مدتی پس از رسیدن نماید. عالوه بر آن بیمه

ها موثر شدن قرارداد بیمه منوط به ارائه اعتبار اسنادی مورد قبول توسط خریدار است و اگر به هر دلیلی خریدار نتواند در برخی از آژانس نماید.
 گردد.اد بیمه موثر نمیاعتبارات اسنادی مورد قبول آژانس را تهیه کند در این صورت قرارد

تواند با مقررات تجارت آزاد و رقابت منصفانه مغایر باشد، سازمان توسعه و ها میاز آنجایی که اعطای تسهیالت ترجیحی توسط این آژانس 
ون ه کرد. هم اکنرا به عنوان یک سند اختیاری تهی» نامه مربوط به اعتبار صادراتی مورد حمایتموافقت«، ۱۹۷۸همکاری اقتصادی در سال 
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ط های اعتبار صادرات را تحت شرایشوند در جهت آزادی اقتصادی و حفظ رقابت منصفانه بیمههای عضو متعهد میبه موجب این سند، دولت
 .معینی ارائه کنند

تاسیس  ١٥/٧/١٣٧٥مصوب » قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران«در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس  
تنکاف گیرند: اسهای مختلف این صندوق قرار مینامههای تجاری و سیاسی تحت پوشش بیمهاساسنامه صندوق، ریسک ۵شد. طبق ماده 

شده؛ عدم پرداخت بهای کاال یا خدمت در سررسید مقرر، عدم توانایی مالی خریدار به دلیل خریدار از قبول کاالی صادرشده یا خدمت انجام
شکستگی یا اعسار یا توقف، بروز جنگ یا حالت جنگ، تیره شدن روابط یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ور 

های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، های مربوط به محدودیتصادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نشود؛ إعمال سیاست
یدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود؛ و سایر عوامل خارج از حیطه اختیار سلب مالکیت از خر 

 صادر کننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
استفاده » بار خریداراعت«و یا » اعتبار فروشنده«تی بانک مرکزی ایران در قالب چنانچه صادرکننده ایرانی تمایل داشته باشد از تسهیالت صادرا

 کند، صندوق تضمین صادرات باید بازپرداخت تسهیالت اعطایی را نزد بانک مرکزی تضمین کند.
 ب ـ بیمه صادرات خصوصی 

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از اعطای بیمه های عضو نامه مربوط به اعتبار صادراتی مورد حمایت، دولتاز آنجا که طبق موافقت
اند، صادرکنندگان برای بیمه صادرات خود باید به شود منع شدهسال که به کشورهای صنعتی عضو صادر می ۲صادرات برای قراردادهای زیر 

المللی را بیمه قراردادهای بین های خصوصی زیادی وجود دارند که خطرات ناشی از عدم پرداختامروزه شرکت د.بخش خصوصی مراجعه کنن
 دهند.کنند و مخاطرات تجاری و یا سیاسی را پوشش میمی

 ج ـ میگا
تأسیس شد. هدف از تشکیل میگا » گروه بانک جهانی«توسط  ۱۹۸۸در سال » میگا«معروف به » گذاری چندجانبهآژانس تضمین سرمایه«

های جدید در گذاریهای صادرات، سرمایهاست این آژانس همانند صندوق گذاری مستقیم در کشورهای در حال توسعهتوسعه سرمایه
رات دهد، بلکه تنها مخاطهای تجاری را پوشش نمیکند. میگا ریسککشورهای در حال توسعه عضو را در مقابل خطرات سیاسی بیمه می

ادره، ملی کردن، جنگ، ناآرامی های داخلی و تروریسم را پذیر مانند ممنوعیت خروج ارز، محدودیت در تبدیل ارز، مصسیاسی در کشور سرمایه
 دهد.پوشش می

 
 فصل چهاردهم: تجارت الکترونیکی

های اقتصادی و انتفاعی از قبیل خرید و فروش کاال و خدمات، نمایندگی، توزیع، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، پیمانکاری، تجارت به فعالیت
شود. در یک نگاه بسیار کلی، زمانی که کاری و امثال آن اطالق میالعملگذاری، حقی فنی، سرمایههاای، همکاریارائۀ خدمات مشاوره

 شود.تجارت از طریق ارتباطات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی محقق می
های ق شبکهامر ابتدا از طری های تجاری از کانال کامپیوتر عملی شد. اینبه معنای رایج از زمانی مطرح شد که فعالیت» تجارت الکترونیکی«

های خاصی به آن دسترسی داشتند. با گسترش اینترنت و دسترسی عموم به آن، تجارت الکترونیکی ها و سازمانبسته محقق شد که تنها شرکت
رنت ز طریق اینتهای زیادی کاالها و خدمات خود را اوارد فاز جدیدی شد. خرید و فروش از طریق اینترنت به سرعت گسترش یافت. شرکت

 کنند.عرضه نمود و بسیاری از خریداران نیز مایحتاج خود را از طریق اینترنت تهیه می
 

 گفتار اول: مفهوم، انواع و قلمرو تجارت الکترونیکی
 مفهوم تجارت الکترونیکی
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اکره نمایند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و مذدهدکه با زبان دیجیتالی و از طریق کامپیوتر ها و اشخاص اجازه میتجارت الکترونیکی به سازمان
تعاریف  نظر وجود ندارد وو نسبت به انعقاد قرارداد و نهایتًا ارائۀ خدمات پس از فروش اقدام نمایند. در مورد مفهوم تجارت الکترونیکی اتفاق

 شود.گوناگونی برای بیان آن ارائه شده است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می
ال تجارت الکترونیکی در معنای عام به کلیۀ أشک«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است: 

صویر مبتنی ها از قبیل متن، صوت و تشود که بر فرایند الکترونیکی و انتقال الکترونیکی دادهها و اشخاص اطالق میمعامالت تجاری سازمان
 »است

شود، خواه از ای اطالق شده است که از طریق استفاده از فناوری دیجیتالی انجام مییفی دیگر، تجارت الکترونیکی به هر نوع معاملهدر تعر 
ترسی ها و افراد خاّصی به آن دسهای اختصاصی که تنها سازمانطریق شبکه جهانی اینترنت که در دسترس عموم است و یا از طریق شبکه

 دارند واقع شود.
شود که شود که در آن از کامپیوتر و فناوری دیجیتالی اطالق میدر یک معنای عام، تجارت الکترونیکی به هر نوع فعالیت تجاری اطالق می

شود، اعم از اینکه فناوری دیجیتالی مزبور طرفین را به یکدیگر مرتبط کند و یا باعث شود در آن از کامپیوتر و فناوری دیجیتالی استفاده می
دگان و یا بین کننهای تجاری) و یا بین تجار و مصرفطرفین نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند، خواه این تجارت بین خود تجار (شرکت

 های دولتی واقع شود.تجار و دستگاه
د، تجارت الکترونیکی کننتجارت می زمانی که طرفین ک رابطۀ تجاری دور از یکدیگر هستند و از طریق کامپیوتر و فناوری دیجیتالی با یکدیگر

 شود. استفاده از کامپیوتر و فناوری الکترونیکی برای تجارت از راه دور به دو روش ممکن است انجام گیرد:واقع می
طریق پست  زکنند تا ایجاب و قبول خود را به یکدیگر برسانند؛ مثل اینکه طرفین اطرفین صرفًا از کامپیوتر و فناوری دیجیتالی استفاده می .١

 کنند.الکترونیکی ایجاب و قبول را ارسال می
آنالین  کنند؛ مثل اینکه خرید و فروش به صورتطرفین از طریق کامپیوتر و فناوری دیجیتالی نسبت به انعقاد قرارداد از راه دور اقدام می .٢

است. طبق بند  https://mollakarimi.comگردد نمونه بارز این روش خرید از فروشگاه جزوات دکتر مالکریمی به آدرس واقع می
و  کنندهبه ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین»: «عقد از راه دور«) قانون تجارت الکترونیکی ایران، ٢مادۀ (» ص«

 »د.شوکننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور اطالق میمصرف
موضوع  های مربوط به تجارت الکترونیکی جزء معامالتدر تجارت الکترونیکی به این معنا نیست که کلیۀ فعالیت» تجارت«استعمال کلمۀ 

) قانون تجارت ایران است. تجارت در این عبارت به معنای کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله است، اعم از اینکه آن أعمال ٢مادۀ (
ن کشورها ال است، در اینی و یا تجارتی محسوب شوند. از آنجا که مقررات راجع به تجارت الکترونیکی عمدتًا متأثر از حقوق کشورهای کامنمد

 نقسیم معامالت به تجاری و مدنی مطرح نیست.
 انواع تجارت الکترونیکی

 شود:تجارت الکترونیکی از جهت طرفین آن به پنج گزوه تقسیم می
 (B٢C) :business -to-consumerکنندگان لکترونیکی بین تّجار و مصرفتجارت ا .١
 (B٢B) :business -to- businessهای تجاری تجارت الکترونیکی بین تّجار و شرکت .٢
 (C٢C) :consumer -to-consumerکنندگان تجارت الکترونیکی بین مصرف .٣
 (C٢B) :consumer -to- businessکننده و تّجار تجارت الکترونیکی بین مصرف .٤
 (B٢A) :business -to-administerهای دولتی و اداری تجارت الکترونیکی بین تّجار ودستگاه .٥
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 کنندگان از طرف دیگر واقع شود. تولیدکنندگان ممکنهای تجاری از یک طرف و مصرفتجارت الکترونیکی ممکن است بین تّجار و شرکت
کنندگان عرضه کنند. تولیدکنندگان ممکن است کاالها و خدمات خود را از را به عموم مصرف است از طریق اینترنت کاالها و خدمات خود

فروشان به کنندگان و یا سایر خردهکنندگان ممکن است کاالها و خدمات خود را از طریق عاملین تجاری، توزیعطریق عاملین تجاری، توزیع
افراد  ندگان معامله نکنند. این نوع از تجارت الکترونیکی شبیه خرید از یک فروشگاه کهکنکنندگان عرضه کنند و خود مستقیمًا با مصرفمصرف

کنند. این مراجعه در تجارت الکترونیکی به صورت آنالین است؛ کنند و کاالهای مورد نیاز خود را انتخاب و خریداری میبه آنجا مراجعه می
 است. https://mollakarimi.comرس مانند فروشگاه اینترنتی جزوات دکتر مالکریمی به آد

مانی یا تجارت شود که بعضًا به آن تجارت بین سازهای تجاری انجام میترین بخش تجارت الکترونیکی بین تجار و شرکتبیشترین و با اهمیت
وری وخریدار هر دو تاجر و یا شرکت تجاری هستند که از طریق کامپیوتر و فناشود. در این بخش، بایع گفته می» بنگاه به بنگاه«الکترونیکی 

ا مواد، قطعات و کنند و یای مورد نیاز خط تولید خود از سایر تولیدکنندگان اقدام میدیجیتالی نسبت به خرید مواد، قطعات و کاالهای واسطه
 فروشند.ای به سایر تولیدکنندگان میکاالهای واسطه

ین گروه، نه اند. در اکنندهگردد که هر دو طرف آن اشخاص عادی و یا به عبارت دیگر مصرفدی از تجارت الکترونیکی به تجارتی برمیگروه بع
شوند، بلکه افراد معمولی هستند که کاالی دست دوم و یا مازاد خود را از خریدار و نه فروشنده هیچ کدام تاجر و یا شرکت تجاری محسوب نمی

 فروشند.کنندگان میالین به سایر مصرفطریق آن
های تجاری کاالها و خدمات خود را به گروه چهارم از تجارت الکترونیکی شبیه گروه اول است با این تفاوت که در گروه اول تّجار و شرکت

جاری عرضه های تتّجآر و شرکت کنندگان نیازهای خود را بهکنند در حالی که در این گروه مصرفکنندگان عرضه میصورت آنالین به مصرف
کنندگان ممکن است از این طریق قیمت پیشنهادی خود را برای خرید کاالها و خدمات شرکتی به آن شرکت ارائه کنند و یا کنند. مصرفمی

 آنها انجام پذیرد. ستتقاضا نمایند که کاالیی متناسب با نیاز آنها تولید شود و یا در کاالی تولیدی آن شرکت تغییراتی مناسب با درخوا
، های اداری و دولتی است. با رشد تجارت الکترونیکیهای تجاری با نهادها و دستگاهآخرین گروه از تجارت الکترونیکی، رابطۀ تّجار و شرکت

 کنند.های دولتی نیز به تدریج از طریق آنالین مایحتاج خود را خریداری میدستگاه
 

 قلمرو تجارت الکترونیکی
تر است. سیعشود و در صورتی که قلمرو تجارت الکترونیکی از تجارت اینترنتی والکترونیکی بعضًا با تجارت اینترنتی، یکسان تلقی میتجارت 

 ها و تجارت اینترنتی است.تجارت الکترونیکی شامل بازارهای الکترونیکی، مبادلۀ الکترونیکی داده
 بازار الکترونیکی

 از استفاده از فناوری دیجیتالی و ارتباطات الکترونیکی برای پیدا کردن بهترین کاال یا بهترین قیمت است. در این بازار الکترونیکی عبارت است
های گوناگون را مقایسه کرد و بهترین را انتخاب کند. بازار الکترونیکی اصوًال در شده توسط شرکتتواند کاالها و خدمات عرضهبازار خریدار می

 های عضو به آن دسترسی دارند.ها و سازمانشود که شرکتنیست و یک شبکۀ اختصاصی محسوب می اختیار عموم مردم
 هامبادلۀ الکترونیکی داده

اصی های استاندارد از طریق یک شبکۀ اختصها و اطالعات با به کارگیری پیامشود که دادهها به فرایندی اطالق میمبادلۀ الکترونیکی داده
الکترونیکی محسوب  های تجارتترین راهشود. ین روش از قدیمیکامپیوتر دیگر بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی منتقل می از یک کامپیوتر به

 شود که بین دو بنگاه برقرار شده است.می
ر سوپرمارکت از موجود د اند. چنانچه تعداد کاالیکنندگان محصوالت برقرار کردهها چنین سیستمی را بین خود و عرضهبسیاری از سوپرمارکت

ست به طور کند. سیستم مزبور قادر اکنندۀ آن محصول ارسال میحدی کمتر شودف بالفاصله سیستم به طور خودکار سفارش کاال را به عرضه
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سایر خدمات  د وها، نسبت به صدور فاکتور، انجام پرداخت، ارسال رسیخودکار و بدون دخالت نیروی انسانی عالوه بر ارسال و دریافت سفارش
 مربوط اقدام کند.

 تجارت اینترنتی
 ای است که به یکدیگر متصل شده و یک بزرگراه بسیار عظیمی را تشکیل دادههای رایانهها کامپیوتر و شبکهای از میلیوناینترنت مجموعه

کشور جهان به این شبکه متصل هستند  ٢٠٠شود. بیش از است. هیچ فرد خاّصی مالک اینترنت نیست و توسط شخص خاّصی نیز اداره نمی
 شوند.ل میبه اینترنت متص» ارائۀ خدمات اینترنتی«ها کاربر در سراسر دنیا به این شبکۀ جهانی دسترسی دارند. افراد از طریق و میلیون

ه آن دسترسی توانند بهمه میترین شیوۀ تجارت الکترونیک، خرید و فروش از طریق اینترنت است. این سیستم در اختیار عموم است و رایج
هانی ج پیدا کنند. اینترنت رابطۀ تنگاتنگی با تجارت الکترونیکی دارد. به دلیل آنکه اینترنت کانالی سریع، نسبتًا مطمئن، کم هزینه و در سطح

ه بکۀ جهانی به عموم عرضپذیرفته شده است، صدها هزار شرکت و بنگاه اقتصادی در سراسر دنیا کاالها و خدمات خود را از طریق این ش
 شود.ها افزوده میکنند و روز به روز بر تعداد این شرکتمی

ت ترین کاال و خدمات مورد نیاز را پیدا کنند. از این جهت اینترنتوانند با جستجو در این شبکۀ جهانی بهترین و مناسبکنندگان میمصرف
 ت که این بازار در دسترس عموم است.کارکردی مشابه با بازار الکترونیکی دارد با این تفاو

ان های خود امکسایتهای اقتصادی روی وبها و بنگاهاینترنت همچنین محل مناسبی جهت فروش محصوالت است. بسیاری از شرکت
های اند. تحویل محصول نیز ممکن است به صورت الکترونیکی انجام شود، مثل خرید کتاببینی کردهخرید به صورت آنالین را پیش

ممکن است  کند، محصوالتهای مربوط را در فرمت الکترونیکی به خریدار ارسال میالکترونیکی، فیلم، آهنگ و امثال آن که فروشنده، فایل
به صورت عادی به خریدار ارسال شود، مثل خرید کتاب که در این صورت فروشنده محصول خریداری شده را به آدرس پستی خریدار از طریق 

 کند.های حمل و نقل ارسال میشرکتپست یا 
کنندۀ های ارائهتوانند مطالبات خود را وصول کنند. به عنوان مثال شرکتهای اقتصادی میها و بنگاهاینترنت محل مناسبی است که شرکت

توانند از و عمومی نیز میکنند. ادرات دولتی آب، فاضالب، برق، گاز و مخابرات از طریق اینترنت نسبت به وصول قبوض مصرفی اقدام می
نام و امثال آن را وصول کنند. شایان ذکر است که قراردادهای مربوط ممکن است به ها، حِقّ ثبتطریق اینترنت مالیات، عوارض، جریمه

 صورت الکترونیکی منعقد نشده باشد.
در مورد  ها اطالعات مفیدیکنند. بسیاری از شرکتیهای اقتصادی همچنین از طریق اینترنت، خدمات پس از فروش ارائه مها و بنگاهشرکت

 باشد.یای رایج منحوۀ استفاده از محصوالت فروخته شده از طریق اینترنت برای کاالهای فروخته شده به خصوص در مورد محصوالت رایانه
 

 گفتار دوم: مسائل حقوق تجارت الکترونیکی
ت. هرچند تجارت الکترونیکی ممکن است داخل مرزهای ملی یک کشور انجام شود، ولی الملی استجارت الکترونیکی ماهیتًا جهانی و بین

خش قابل توجهی شود. به اضافه اینکه بشود اصوًال فراملی تلقی میچون اینترنت یک شبکۀ جهانی است، تجارتی که از طریق اینترنت واقع می
رونیکی شود. بخشی از مسائل حقوقی تجارت الکتفناوری دیجیتالی مبادله میهای الکترونیکی و المللی از طریق تبادل دادهاز تجارت بین

 شمولی و فراملی است.متأثر از این واقعیت است که تجارت الکترونیکی دارای ماهیت جهان
ین مسئلۀ حقوقی ر تهای الکترونیکی است. عمدهبخش دیگری از مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی، مرتبط با ماهیت دیجیتالی و مجازی داده

یای خارجی توانند کارکردی مشابه با دنشوند میهای الکترونیکی که در دنیای مجازی تولید میدر تجارت الکترونیکی این است که آیا داده
ته باشد که یک ا داشتواند همان اثر حقوقی ر داشته باشند. مثًال یک سند الکترونیکی، یک امضای الکترونیکی و یا یک قرارداد الکترونیکی می

شود را سند کاغذی، امضای معمولی مندرج در ذیل یک سند کاغذی و یا یک قراردادی که از طریق ایجاب و قبول شفاهی یا کتبی منعقد می
 داشته باشد؟!
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ول، نوشته، سند، ایجاب و قب به دلیل اینکه اوًال تجارت الکترونیکی ماهیت فراملی دارد و ثانیًا بسیاری از قوانین و مقررات موجود در کشورها به
های الکترونیکی است، اولین گام در رفِع موانع حقوقی تجارت الکترونیکی، وضع ظهرنویسی، امضا و امثال آن اشاره دارد که منصرف از داده

د، امضا و امثال آن شته، سنپیام به عنوان جایگزنی قابل قبول برای هرگونه نوالمللی جهت شناسایی دادهقوانین و مقررات در سطح ملی و بین
 است.

 المللیهای بینفعالیت
الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینۀ تجارت الکترونیک تا کنون سه سند مهم به شریح زیر تهیه کرده کمیسیون حقوق تجارت بین

 است:
 قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی .١
 مضای الکترونیکیقانون نمونۀ آنسیترال راجع به ا .٢
 المللیکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین .٣

 
 قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی .١

جارت شد که موضوع تای در زمینۀ تجارت باعث تغییرات عمده در نحوۀ ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه
در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از آنجا که استفاده از ابزارهای کامپیوتری برای انعقاد و اجرای قراردادها به  ١٩٨٠الکترونیکی از اوایل دهۀ 
رفت قانون نسیترال تصمیم گالملل رو به افزایش بود و کشورها نیز فاقد قوانین و مقررات الزم در این زمینه بودند، آخصوص در تجارت بین

ر زمینۀ سازس دگذاران ملی تهیه کند تا ضمن ارائۀ یک الگوی مناسب، هماهنگی و یکسانای در این خصوص جهت استفاده قانوننمونه
 ٥مادۀ  ١٩٩٨به تصویب آنسیترال رسید و در سال  ١٩٩٦تجارت الکترونیکی محقق گردد. قانون نمونه راجع به تجارت الکترونیکی در سال 

 مکرر به آن اضافه شد.
ماده و در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول مسائل تجارت الکترونیکی  ١٧قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی، متشکل از 

 به طور عام بیان شده و در بخش دوم به حمل و نقل کاال و اسناد حمل الکترونیکی پرداخته شده است.
نمونه، به صراحت بیان شده که چنانچه قوانین موجود مقرر کرده باشند که سندی به صورت نوشته باشد یا امضا شده باشد یا سند  دراین قانون

 پیام را نباید صرفًا از این جهت که الکترونیکی است و در دنیای مجازیتواند همان کارکرد را داشته باشد و دادهپیام میباید اصلی باشد، داده
کوشد برای همه نوع سند کاغذی معادلی معرفی نماید، بلکه معیارهایی قانون نمونه). قانون نمونه نمی ٥شده است مردود دانست (مادۀ تولید 

پیام همان اعتباری را پیدا خواهد کرد که اسناد کاغذی دارا هستند. بر این اساس، نماید که در صورت تحقق، دادهپیام مقرر میرا برای داده
د، پیام موردنظر دارای کارکردی مشابه باشکارکردهای اصلی یک سند کاغذی از جهت ارزش اثباتی تعیین شده و سپس چنانچه داده ابتدا

 شود.همانند اسناد کاغذی معتبر شناخته می
تأمین  ده و در صورتدر خصوص اعتبار امضای الکترونیکی نیز بر همین منوال عمل شده است. ابتدا کارکردهای امضا روی اوراق بررسی ش

 قانون نمونه) ٧این کارکردها توسط یک امضای الکترونیکی، به آن همان اعبار امضای کاعذی اعطا شده است. (مادۀ 
نیز در قانون نمونه مقرر شده است که چنانچه به نحو مطمئن و قابل اعتمادی محرز شود که » اصل«در خصوص ارائه یا حفظ سند به صورت 

پیام در صورت نیاز وجود داشته باشد، معیار الزم برای اصل بودن زمان تولید مخدوش نشده است و امکان دسترسی به دادهنمامیت آت از 
 قانون نمونه) ٨گردد. (مادۀ تلقی می» اصل«پیام مزبور تأمین شده و داده

رر کرده پیام مطمئن، انعقاد قراردادهای الکترونیکی را مقپیام و به خصوص دادهقانون نمونۀ آنسیترال، پس از بیان ارزش اثباتی و دلیلی داده
 پیام به اشخاص را مقرر نموده است.پیام و زمان و مکان آن و انتساب دادهاست. سپس مباحث مربوط به ارسال و وصول داده
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 قانون نمونۀ آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی .٢
الکترونیکی به امضای الکترونیکی اختصاص دارد. در این ماده به طور کلی مقرر شده است که ) قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت ٧مادۀ (

پیام را تأیید پیام، روش مطمئنی اتخاذ شود که اوًال هویت امضاکننده را نشان دهد و ثانیًا قصد وی مبنی بر تأیید محتوای دادهچنانچه در داده
 شود.لۀ امضا تلقی میپیام مزبور به منزکند، در این صورت داده

قانون نمونۀ آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی درصدد ارائۀ معیارهای عملی است که به موجب آن بتوان قابل اعتماد بودن امضای 
است که  ددگیری کرد. این قانون همچنین درص) قانون نمونۀ آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی را اندازه٧الکترونیکی مطروحه در مادۀ (

 رود ارتباط برقرار نماید.بین قابل اعتماد بودن فنی و اثر حقوقی که از یک امضای الکترونیکی انتظار می
دهد. در این ماده معیارهای عملی معینی ارائه شده ) آن تشکیل می٦هستۀ اصلی قانون نمونۀ آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی را مادۀ (

مضای الکترونیکی واجد ارزش اثباتی خواهد شد و معتبر بودن آن به عنوان دلیل قابل تشکیک نخواهد بود. این نوع است که در صورت وجود ا
 شود.از امضای الکترونیکی به امضای مطمئن و یا امضای پیشرفته معروف است که در بیان فنی به آن امضای دیجیتالی گفته می

باشند، امضای دیجیتالی نزد آنها ارزش اثباتی داشته و نیازی نیست که مورد ه مورد ارزش اثباتی آن  کشورهایی که هر دو قانون نمونه را پذیرفته
رتی از اند، هرگونه امضا اعم از امضای دیجیتالی و غیره در صوثابت شود. ولی کشورهایی که تنها قانون نمونه تجارت الکترونیکی را پذیرفته

) قانون نمونۀ تجارت الکترونیکی تأمین گردد و قاضی یا داور مطمئن شود که شرایط مزبور ٧در مادۀ ( جهت اثباتی ارزش دارد که شرایط مقرر
 محقق شده است.

 
 المللیکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین .٣

جارت های ملی در زمینۀ تسازی و هماهنگی نظاممهمی در یکسان هرچند قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی نقش
الکترونیکی  سازی بیشتر در قوانین و مقررات ناظر به استفاده از ارتباطاتالکترونییکی و امضای الکترونیکی ایفا کرده است، اما نیاز به یکسان

تا  ٢٠٠٢ن در این رابطه در دستور کار آنسیترال قرار گیرد. از سال در انعقاد قراردادهای الکترونیکی باعث شد که موضوع تهیۀ یک کنوانسیو
» المللیکنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین«آنسیترال، کنوانسیونی تحت عنوان  ٢٠٠٥

 گرفت. برای امضا در دسترس عموم کشورها قرار ٢٠٠٦ژانویه  ١٦تهیه کرد که از 
المللی در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در مورد انعقاد و اجرای قراردادهای هدف از کنوانسیون برقراری یک نظام یکپارچۀ بین

المللی است که محل تجاری طرفین آن در کشورهای متفاوتی قرار دارد. برای إعمال کنوانسیون ضرورتی ندارد که محل تجاری طرفین در بین
ند. قراردادهایی که کو کشور عضو باشد، بلکه اگر قانون حاکم بر قرارداد، قانون کشوری باشد که به کنوانسیون ملحق شده است کفایت مید

 شود مشمول کنوانسیون نیست.برای مقاصد شخصی و خانوادگی و یا برای تأمین مایحتاج منزل منعقد می
کنوانسیون  ١٢ی است که به موجب آن بتوان محِلّ تجاری طرفین قرارداد را تعیین کرد. مادۀ کنوانسیون درصدد تعیین معیارهای ٧و  ٦مواد 

پیام و انعقاد قرارداد از طریق نمایندگی هوشمند را پذیرفته است. همچنین دراین کنوانسیون ضوابطی راجع به تعیین زمان و مکان ارسال داده
 وصول آن مقرر شده است.

االجرا شدن کنوانسیون به الحاق سه کشور نیاز است که اند، برای الزمور از جمله ایران کنوانسیون مزبور را امضا کردهکش ١٨با اینکه تاکنون 
 االجرا شود.شود که به زودی الزمبینی میاالجرا نشده است، ولی پشهنوز محقق نشده است؛ بنابراین هنوز کنوانسیون الزم

 
 وپا)ای (اتخادیۀ ار های منطقهفعالیت

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


  

131 
 

mollakarimi.ir المللجزوه حقوق تجارت بین  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

در سطح اتحادیۀ اروپا، چند دستورالعمل در ارتباط با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی به تصویب رسیده است. طبق مقررات اتحادیۀ 
ها به طور خودکار در کشورهای عضو قابلیت اجرایی ندارند، بلکه کشورهای عضو اتحادیه مؤظف هستند که قوانین الزم را اروپا، دستورالعمل

 های مذکور در دستورالعمل مربوط تصویب و یا نسبت به اصالح قوانین و مقررات موجود خود اقدام کنند.مطابق با حداقل
 دستورالعمل امضاهای الکترونیکی .١
جاد یبه تصویب رساند. هدفاین دستورالعمل ا» دستورالعمل امضاهای الکترونیکی«، اتحادیۀ اروپا دستورالعملی تحت عنوان ١٩٩٩در سال  

هماهنگی بین قوانین ملی کشورهای عضو اتحادیه در خصوص اعتبار بخشیدن به امضاهای الکترونیکی است. بر این اساس، کشورهای عضو 
ضای منباید دالیل الکترونیکی را صرفًا به این دلیل که الکترونیکی هستند فاقد اعتبار تلقی کنند. در این دستورالعمل همچنین مراکز گواهی ا

راکزی که در اند. گ.اهی امضای الکترونیک توسط مشدهبینی شده است و این مرازک در مقابل تأییدات خود مسئول شناختهونیکی پیشالکتر 
 خارج از اتحادیۀ اروپا قرار دارند، در صورتی معتبرند که شرایط مقرر در دستورالعمل را دارا باشند.

 دستورالعمل تجارت الکترونیکی .٢
به تصویب  ٢٠٠٠، دستورالعمل دیگری در رابطه با تجارت الکترونیکی در سطح اتحادیۀ اروپاست که در سال »ت الکترونیکیدستورالعمل تجار «

رائۀ تواند به صورت الکترونیکی واقع شود. در این دستورالعمل ااتحادیه رسیده است. به موجب این دستورالعمل بیشتر قراردادها و معامالت می
های آنالین)، فروش کاال و محصوالت به صورت آنالین (مثل فروش کتاب، ارائۀ خدمات مالی و مسافرتی)، (مثل روزنامهرسانی خدمات اطالع

نت و خدمات ها و تفریحات اینتر ای (مثل ارائۀ مشاورۀ حقوقی، پزشکی، خدمات مشاوره امالک)، سرگرمیتبلیغات اینترنتی، ارائۀ خدمات حرفه
 سایت، دسترسی به اینترنت و امثال آن) مقرر شده است. اینترنتی (از قبیل ارائۀ

 
 های ملیفعالیت

اند که در اینجا به سه امروزه بسیاری از کشورها در زمینۀ تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی قوانین و مقررات خاصی را به تصویب رسانده
 شود:مورد اشاره می

 »یکاقانون متحدالشکل معامالت الکترونیکی آمر « •
 »قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک کانادا« •
 »قانون تجارت الکترونیکی ایران« •

 
 قانون متحدالشکل معامالت الکترونیکی آمریکا

آمریکا فعالیت  های گوناگونکه در زمینۀ برقراری وحدت حقوقی بین ایالت» کنفرانس ملی کمیسرهای راجع به قوانین متحدالشکل ایالتی«
قانون متحدالشکل معامالت الکترونیکی را به تصویب رساند. این قانون به جز در چهار ایالت جورجیا، ایلینویز، نیویورک  ١٩٩٩ کند، در سالمی

های آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این قانون بر اساس قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده و واشینگتن در سایر ایالت
 دهد.های آمریکا اهمیت آن را نشان میدر اکثریت قاطع ایالتو پذیرش آن 

 
 قانون متحدالشکل تجارت الکترونیک کانادا 

های ایالتی توصیه ، کنفرانس قانون متحدالشکل کانادا، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی را پذیرفت و به دولت فدرال دولت١٩٩٩در سال 
کنون در سطح فدرال و ایالتی در کانادا به اجرا درآمدهاست. این قانون نیز بر اساس قانون نمونه تجارت هم نمود که آن را بپذیرند. این قانون

ن پیام همان اعتباری داده شده که در قوانین به نوشته داده شده است. در این قانوالکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است. در این قانون به داده
 شود، مورد شناسایی قرارگرفته است.سط نمایندگی هوشمند که بدون دخالت نیروی انسانی واقع میهمچنین انعقاد قرارداد تو
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 قانون تجارت الکترونیکی ایران

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. این قانون متأثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین  ١٣٨٢قانون تجارت الکترونیکی در سال 
 ضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است.قانون نمونه ام

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است «تبصره است. هدف قانون در مادۀ به شرح زیر بیان شده است:  ٧ماده و  ٨١این قانون مشتمل بر 
این  ٢دۀ در ما» رود.مید به کار های ارتباطی جدیهای الکترونیکی و با استفاده از سیستماطالعات در واسط که برای مبادله آسان و ایمن

قانون، برخی از اصطالحات و عناوین مورد استعمال تعریف شده است که بعضًا در ادبیات حقوقی سابقه نداشته و یا حتی غیر مأنوس است. در 
 این قانون تعریف خاصی از تجارت الکترونیک ارائه نشده است.

افت، هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دری«پیام مورد شناسایی قرار گرفته است و صی در مورد دادهقانون مزبور، قراردادهای خصو ٥به موجب مادۀ 
 »توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است پیام باذخیره و یا پردازش داده

نندگان کمواد دارویی به مصرف پیام را در حکم نوشته قلمداد کرده است، مگر در اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروشقانون، داده ٦مادۀ 
ی را کند. این قانون ضمن این که امضای الکترونیکنهایی و نهایتًا اعالم، اخطار و هشدارهایی که دستور خاّصی برای استفاده از کاال صادر می

 ).١٠ای بخشیده است (مادۀ )، به امضای الکترونیکی مطمئن اعتبار ویژه٧مکفی دانسته است (مادۀ 
ده پیام مقرر شپیام مطرح شده و مقرراتی جهت تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت دادهقانون همچنین انعقاد قرارداد از طریق دادهدر این 

 بینی شده است.قانون، تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی پیش ٣٢و  ٣١است. در مواد 
در خصوص تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی تهیه و در  ٣٢اجرایی مادۀ  نامۀقانون تجارت الکترونیکی، آیین ٣٢به موجب مادۀ 

 به تصویب هیأت وزیران رسید. ١١/٦/١٣٨٦تاریخ 
)، در ٣٣ـ  ٤٩کنند (مواد کنندگان که کاالها و خدماتی را از طریق اینترنتی دریافت میدر این قانون همچنین مقرراتی راجع به حقوق مصرف

ها های شخصی و حمایت از دادهپیام) مقرراتی در خصوص حمایت از داده٥٠ـ  ٥٧اال و خدمات در محیط مجازی و اینترنتی (مواد مورد تبلیغ ک
) و نهایتًا جرایم و ٦٢ـ  ٦٦) و حمایت از حقوق مؤلفین، اسرار تجاری، عالئم تجاری در بستر مبادالت الکترونیکی (مواد ٥٨ـ  ٦١(مواد 

 ) مقرر شده است.٦٧ـ  ٧٨نیکی (مواد های الکترومجازات
 

 مسائل مهم حقوق تجارت الکترونیکی
ی؛ ها، رعایت حقوق و مالکیت فکری، امکان انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکترین مسائل حقوق تجارت الکترونیکی عبارتنداز: مالیاتعمده

 .های الکترونیکی و قابل اعتماد و استناد بودن آنهاو امنیت داده
شود، یا شود و محصول به طریق الکترونیکی به مشتری تحویل میزمانی که یک فیلم، کتاب، آهنگ و امثال آن از طریق اینترنت فروخته می

شود که محصول موردنظر خود را دانلود کند، چنانچه مشتری در کشور دیگری قرار داشته باشد، فروش و تسلیم محصول مشتری مجاز می
توانند عوارض صادراتی یا وارداتی را وصل کنند؛ مگر اینکه فروشنده یا خریدار به شود و مقامات گمرکی نمیگمرک انجام میخارج از کنترل 

 صورت اختیاری موضوع را به مقامات مزبور گزارش کند.
ه قیمت مؤطف گردد که مالیات را ب توانند مالیات بر ارزش افزوده محصول را دریافت کنند و در صورتی که فروشندهمقامات مالیاتی نیز نمی

ید قوانین و تری قرار گیرد. طبیعتًا بامحصول اضافه کند، فروشنده ممکن است نسبت به سایر رقبا در کشورهای دیگر در وضعیت نامناسب
 های تجارت الکترونیکی باشد.گوی نیازها و واقعیتمقررات مالیاتی و گمرکی به نحوی اصالح شود تا بتواند جواب

رونیکی برداری از محصوالت الکتموضوع دیگری که اهمیت زیادی دارد، رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی است. به دلیل سهولت در کپی
 ای است.و سریع بودن آن، رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی دارای حساسیت ویژه
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ت فکری برداری و تقض مالکیقع شود. دستۀ نخست شامل کپینقض حقوق مالکیت فکری در محیط مجازی ممکن است در دو دستۀ کلی وا
ی مجازی های الکترونیکها و مؤسسات آموزشی دورهاند. مثًال بسیاری از دانشگاهمحصوالتی است که به صورت الکترونیکی تولید شده

اند که تمایل ندارند ههای الکترونیکی اقدام کردضۀ کتابهای انتشاراتی نسبت به تولید و عر اند و یا بسیاری از نویسندگان و بنگاهاندازی کردهراه
 حقوق مالکیت فکری آثار تولیدی آنها مورد تعرض قرار گیرد.

محصوالت به  ها و سپس اینها یا آهنگها، فیلماند، مثل خیلی از کتابدستۀ دوم محصوالتی است که در محیط غیر الکترونیکی تولید شده
شود. رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی به وضع قوانین و مقررات خاصی از طریق اینترنت خرید و فروش می فرمت الکترونیکی تبدیل و

 نیاز دارد تا بتواند به اقتضاهای تجارت الکترونیکی توجه کند.
 

 گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی
این، در بسیاری از موارد، تجارت الکترونیکی از طریق انعقاد قراردادهای  تجارت الکترونیکی همواره مستلزم انعقاد قرارداد نیست. با وجود

شود. منظور از قراردادهای الکترونیکی قراردادهایی است که از طریق ایجاب و قبول الکترونیکی، قراردادهای آنالین، الکترونیکی انجام می
ادی از تواند شامل هر نوع قراردگیرد. قراردادهای الکترونیکی اصوًال میمی انجام» سامانۀ هوشمند«ها و یا از طریق مبادلۀ الکترونیکی داده

 جمله خرید و فروش، اجاره، رهن، اخذ وام، واگذاری حقوق و امتیازات، بیمه، حمل و نقل و غیره باشد.
 

 الف ـ أشکال مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی
ر انعقاد قراردادها و میزان دخالت عنصر بشری در آن، قراردادها ممکن است به چندین شکل متناسب با درجۀ به کارگیری سیستم کامپیوتری د

 منعقد گردد:
ای اقدام به شکل اول جایی است که انسان طبیعی به عنوان اصیل و یا به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی با استفاده از یک برنامۀ رایانه

کنند. مثل صرفًا به عنوان یک ابزار در خدمت طرفینی است که مبادرت به انعقاد قرارداد می رایانه کند که در این صورتتجارت الکترونیکی می
 کنند.اینکه طرفین از طیق تبادل ایمیل نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می

ه سایت ارد و مشتری با مراجعه بکننده کاال یا خدمات وجود دشکل دوم زمانی است که پیشنهادی به صورت یک قرارداد نمونه در سایت عرضه
کند. در این حالت، از طریق کلیک کردن، قرارداد به صورت آنالین منعقد شده را قبول می، پیشنهاد ارائه»آیکون«مزبور و کلیک کردن روی 

 شود.می
ین و از زد که معامالتی با شرایط معساای با تهیۀ یک برنامه مشخص این امکان را فراهم میشکل سوم جایی است که طراح یک برنامۀ رایانه

ی را که ای در مقابل دریافت اطالعات مشخص واکنش خاّص ها، سامانۀ رایانهپیش تعیین شده منعقد گردد. در سیستم مبادلۀ الکترونیکی داده
ه، سفارش کاال و شداز پیش تهیهتواند ارسال یک متن دهد. این واکنش میشده از خود نشان میکنندۀ از پیش تعیینتوسط طراح و یا کنترل

م صرفًا ارادۀ کند، اما این سیستشده کار میتعیینهای از پیشیا قبول آن باشد. در این موارد، هرچند سیستم به صورت خودکار مطابق برنامه
 دهد و در اتخاذ تصمیم نقشی ندارد.کننده را انتقال میکنترل

ای سیستم قادر است نه تنها به طور خودکار بلکه به طور مستقل و خودمختار اقدام به انجام یانهشکل چهارم جایی است که طبق یک برنامۀ را
هایی نماید و ایجاب و قبول یک قرارداد را بدون دخالت یک شحص طبیعی با موفقیت انجام دهد. هوشمندی سیستم متکی به طراحی تراکنش

» افزارینرم نمایندگی«ها با آن نمایندگی هوشمند و یا گیرد که در برخی از نوشتهأت میهای خود سیستم نشهایی است که از تجربهآن و داده
 گویند.نیز می

 
 ب ـ اعتبار تشکیل قراردادها به صورت الکترونیکی
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ردادهای الکترونیکی االمللی، اعتبار تشکیل قرارداد به صورت الکترونیکی منوط به این است که قانون حاکم بر قرارداد، انعقاد قر در تجارت بین
ر از های حقوقی از جمله اتحادیۀ اروپا، آمریکا، کانادا و بسیاری دیگرا به رسمیت بشناسد. همان طور که در گفتار قبلی بیان شد، بیشتر نظام

ی از معامالت به ی، انعقاد برخهای گوناگون حقوقاند. با وجود این، در نظامکشورها انعقاد قرارداد به صورت الکترونیکی را به طور کلی پذیرفته
ضایی و ها و اخطارهای قها، اسناد مربوط به فرزند خواندگی، طالق، ابالغنامهصورت الکترونیکی استثنا شده است. مثًال در آمریکا وصیت

یکی ایران، تنها در سه قانون تجارت الکترون ٦های الکترونیکی استثنا شده است. به موجب مادۀ ثبت امالک از شمول تحقق از طریق داده
الم، اخطار کنندگان نهایی و نهایتًا اعپیام استثنا شده است: اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد دارویی به مصرفمورد استفاده از داده

 کند.و هشدارهایی که دستور خاصی برای استفاده از کاال صادر می
دد و یا یک سامانه گر شود، یا معامالت به صورت آنالین منعقد میاراده و ایجاب و قبول استفاده می زمانی که از ابزارهای الکترونیکی برای بیان

صرفًا یک وسیلۀ  پیاماول، دوم و سوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی) رایانه و دادهکند. (أشکال شده را منعقد میتعیینای معامالت از پیشرایانه
شود به عقد محقق می«قانون مدنی،  ١٩١غ اراده و ابزاری جهت بیان تراضی است. در حقوق ایران مطابق با مادۀ رسان و واسطه در ابالپیام

شده است، مقّید ن» چیزی که داللت بر قصد کند«از آنجا که در این ماده » قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند.
قانون  ١٩٣پیام مشمول عموم مادۀ پیام محقق شود. همچنین دادهد انشا باشد و ایجاب و قبول از طریق دادهکنندۀ قصتواند بیانپیام میداده

انشای معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مبّین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر «دارد: مدنی است که مقرر می
 »در مواردی که قانون استثنا کرده باشد

پیام و امضای الکترونیکی همان اعتباری را بخشیده است که در حقوق ما به نوشته وه بر کلیات فوق، قانون تجارت الکترونیکی ایران دادهعال
هرگاه وجود یک نوشته از نظر «کند که: قانون تجارت الکترونیک، به عنوان یک قاعده مطرح می ٦و امضای کاغذی اعطا شده است. مادۀ 

این قانون نیز به امضای الکترونیکی، اعتبار امضای کاغذی را بخشیده و مقرر  ٧مادۀ ». استدر حکم نوشته» پیامداده«باشد،  قانون الزم
دارد که: نیز در تکمیل دو مادۀ قبل مقرر می ٨مادۀ » هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.«دارد که: می

یز در پیام ناین امر با نگهداری و ارائه اطالعات به صورت داده ن الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود،هرگاه قانو«
 »باشدپذیر میامکانصورت وجود شرایط زیر 

و به انشای  تصمیم گرفته ای رأسًا و بدون حضور نیروی انسانیدر خصوص شکل چهارم از معامالت الکترونیکی که سیستم هوشمند رایانه
ند و تواند قراردادی منعقد کشود که آیا از جهت حقوقی چنین سیستم هوشمندی میکند، این سؤال مطرح میایجاب و یا قبول مبادرت می

به انعقاد قراردادها  فرد اصیلتواند به عنوان نمایندۀ یک ای هوشمند میبرای این کار اهلیت قانونی الزم دارد؛ به عبارت دیگر آیا یک برنامۀ رایانه
 مبادرت کند؟

در خصوص  ۱۸مادۀ » ب«های هوشمند ندارد و تنها در بند قانون تجارت الکترونیکی اشاره مستقیمی به قراردادهای منعقده توسط سیستم
ساز ب اصلده یا تصدی خودکار از جانریزی شپیام به وسیله سیستم اطالعاتی برنامهکند که اگر دادهساز اشاره میپیام به اصلانتساب داده

مانی به المللی که در آن دورۀ ز، همانند سایر مقررات بین»تصدی خودکار«گذار از ارسال شود معتبر است. شاید بتوان گفت که منظور قانون
ه و به وسیله ) تهیه و طراحی شدکننده انسانیساز (کنترلپیام و اطالعاتی است که از قبل توسط اصلتصویب رسیده، مربوط به ارسال داده

پیام مبادرت نموده و مستقال و خودمختار آن را به طرف قرارداد شود، نه اینکه خود سامانه به طور هوشمند به تولید دادهسامانه خودکار ارسال می
گردد، زیرا ارسال توجیه و پذیرش میساز به آسانی قابل پیامی به اصلارسال کرده باشد. بر اساس همین تفسیر است که انتساب چنین داده

های آن از قبل طراحی و تنظیم شده نقشی بیش از یک رسانه مدرن به این سامانه پیامای که دادهانهرایپیام به طور خودکار توسط سامانه داده
اب و قبول چنین قراردادی به طور مستقیم به کند و ایجساز را به طرف قرارداد منتقل میاعطا نخواهد کرد و نهایتا اراده کاربر و یا همان اصل

 ساز منتسب است.اصل
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ز و مخاطب ساقانون تجارت الکترونیکی به تعریف طرفین قرارداد در تجارت الکترونیکی با عنوان اصل ٢مادۀ » ج«و » ب«از این رو بندهای 
دهنده کند (یعنی صرفًا رسانه و انتقاله عنوان واسطه عمل میای بلکه هر شخص دیگری را که بپردازد. در این ماده نه تنها واسطه رسانهمی

ر شناسد، همان طور که در حقوق نمایندگی متذکبه مخاطب است نه تولیدکنندۀ آن) به عنوان طرفین قرارداد نمی» ایجاب و قبول«پیام داده
طابق با بند آور است. مقرارداد نماینده نیست بلکه پیامشده است، شخصی که فقط وسیلۀ رساندن و ابالغ ارادۀ طرف معامله است در انعقاد 

ود پیام از طرف خشود. اگر تولید و ارسال دادهپیام توسط او و یا از طرف او تولید یا ارسال می، طرف قرارداد کسی است که داده٢مادۀ » ب«
ود، الزم شپیام تولید و ارسال میساز، دادهکه از طرف اصل شود، اما در آنجاییساز باشد، خود او به عنوان اصلی طرف قرارداد تلقی میاصل

 کرد. ساز منتسبپیام (ایجاب و قبول) را از طریق نمایندگی به اصلساز عمل نماید تا بتوان دادهاست آن شخص به نمایندگی از اصل
سایت به صورت مثل نامه، فاکس، تلکس، ایمیل، وب پیام را دارددر نتیجه آنجایی که دخالت شخص یا دیگر ابزار فقط جنبه ناقل بودن داده

تًا پیام باشد، ضرور ساز است، اما در جایی که دخالت دیگران در تولید و ارسال دادهآنالین، در این صورت موجب و یا طرف قرارداد خود اصل
 کنند و قرارداد هم از این طریقساز عمل میلای باشند که به نمایندگی از طرف اصکننده و یا طرف قرارداد باید آن اشخاص واسطهایجاب

اصیل  ط و کم و کیف آن،رایپیام اطالع دارد و نه از شساز است. در این موارد که اصیل نه از اصل ایجاب و قبول در قالب دادهمنتسب به اصل
 کننده و طرف قرارداد پذیرفته شود.تواند به عنوان ایجابنمی

این قانون در  ۲ماده » ب«توان کشف نمود. بند نگری میهای مناسبی همراه با آیندهحلالکترونیک ایران، راه با دقت در مواد قانون تجارت
 کند. از این رو هر شخص که تولیدکننده ایجابپیام تعریف میساز به عنوان طرف قرارداد، آن را به عنوان منشأ اصلی دادهمقام تعریف اصل

تواند به عنوان طرف قرارداد به حساب آید، زیرا عبارت قانونی مذکور عام بوده و شامل هر دو یا سامانه می پیام) باشد اعم از شخص(داده
 .شودمی
ن به نمایندگی ایر ای خودکار به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شده است، بنابانهراین در قانون تجارت الکترونیکی ایران سیستم رایبناب

(سیستم  پیام بارزترین عملی است که ازاین شخصجاب و یا قبول را انشا کند و قرارداد منعقد کند؛ زیرا تولید و ارسال داده تواند ایساز میاز اصل
 ای خودکار) در قراردادهای الکترونیکی مورد انتظار استانهرای

 
 ط صحت قراردادهای الکترونیکیرایج ـ ش

کلیۀ معامالت مقرر شده است، در خصوص قراردادهای  رایانون مدنی به طور عام بق ١٩٠ط صحت قراردادها که در مادۀ رایعالوه بر ش
 شود:ط مطرح میرایط خاصی ضرورت دارد که در اینجا این شرایالکترونیکی ش

نچه ست. چناهای بعدی اصحت قراردادهای الکترونیکی، امکان ثبت و ضبط مبادالت الکترونیکی جهت مراجعات و استفاده رایاولین شرط ب
 انه امکان بازیافت آن اطالعات وجود نداشته باشد،رایانه ظاهر شود، ولی پس از خروج از آن برنامه و یا خاموش کردن رایمطالبی روی نمایشگر 

ن برخی از ایر تعبیر شده است؛ بناب» قابلییت دسترسی«باشد. در قانون تجارت الکترونیکی ایران این شرط به قرارداد مزبور صحیح نمی
 تند.سازد، فاقد اعتبار هسشود و امکان ثبت و ضبط مبادالت الکترونیکی را فراهم نمیراردادهایی که از طریق کلیک کردن منعقد میق

گاهی داشته باشد که عمل وی (مثل کلیک کردن) به قرارداد الزام د. در شوآور منجر میدومین شرط این است که مشتری به طور واضح آ
وان قبولی تواند به عنای به نحو واضح در مورد انعقاد قرارداد هشدار داده نشده باشد، عمل مشتری نمیانهراییا در سامانۀ صورتی که در سایت 

االجرا به صورت آنالین ضروری است که هشدارهای الزم در این خصوص قبًال داده شده باشد. به انعقاد هر عقد الزم راین برایتلقی گردد؛ بناب
گاهی پیدا کند که عمل وی به انعقاد یک قرارداد الزامنحوی که هر ف  آور منجر خواهد شد.رد متعارف، آ

وای آن ط قرارداد را مرور کرده و از محترایدر قراردادهای الکترونیکی همچنین الزم است فرصت کافی به مشتری داده شود تا مشتری بتواند ش
گاهی پیدا کند. به این منظور اوًال ش گاهی پیدا کند،ط قراردارایآ  د باید در دسترس باشد تا مشتری بتواند قبل از اعالم قبولی نسبت به مفاد آن آ

د مشتری فراهم باشدکه وی بتواند قرارداد موردنظر را منعقد نکن رایط را مرور کرد و آنها را قبول نداشت این امکان برایثانیًا چنانچه مشتری ش
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 ط قرارداد، امکان بازگشت و عدم قبول وجودرایای به نحوی طراحی شده باشد که پس از مطالعۀ شانهرایو آن را رد کند. در صورتی که سامانۀ 
 باشد.نداشته باشد، در این صورت نیز قرارداد صحیح نمی

 
 زمان و مکان انعقاد قرارداد

یا قبول  پیام در قالب ایجابن زمانی که دادهرایبنابآیند؛ قراردادهای الکترونیکی همانند سایر قراردادها از تالقی ایجاب و قبول به وجود می
پیام در قالب ایجاب و قبول شود. همچنین زمانی که دادهشود باید مشخص شود که در چه زمان و مکانی، ارسال شده تلقی میارسال می

 گردد.شود باید مشخص شود که در چه زمان و مکانی، دریافت شده تلقی میدریافت می
رل یابد که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنتزمانی تحقق می» پیامداده«ارسال «دارد: نون تجارت الکترونیکی ایران مقرر میقا ۲۶ماده 
ا ارسال پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یپیام از کنترل کسی که دادهمطابق با این ماده، زمانی که داده» مقام وی وارد شود.ساز یا قائماصل

 شود.پیام ارسال شده تلقی میشده خارج گردد، داده
کرده و  پیام مشخصداده پیام، قانون تجارت الکترونیکی ایران بین مواردی که مخاطب، سیستم خاصی را جهت دریافتدر مورد دریافت داد

ین نشده پیام معدریافت داده رایمواردی که معین نکرده است، تفاوت قائل شده است. چنانچه سیستم اطالعاتی خاصی توسط مخاطب ب
گاهی پیدا نکرده شود که دادهباشد، دریافت زمانی محقق می پیام به سیستم اطالعاتی مخاطب وارد شود، ولو اینکه مخاطب هنوز از مفاد آن آ

ه سیستم پیام بیا داده شود کهپیام معین شده باشد، دریافت زمانی محقق میدریافت داده رایباشد. چنانچه سیستم اطالعاتی مخاطب ب
لقی پیام دریافت شده تپیام به سیستم اطالعاتی دیگری از مخاطب وارد شده است، زمانی دادهشده وارد شود و یا اگر دادهاطالعاتی معین

رار سیستم اطالعاتی استق پیام، محلشده بازگردد. شایان ذکر است که در تعیین زمان ارسال یا دریافت دادهپیام به سیستم معینشود که دادهمی
 قانون تجارت الکترونیکی) ٢٨گیرد (مادۀ مورد توجه قرار نمی

پیام، مالک، محل تجاری یا محل کاری کسی است که پیام به وسیلۀ او یا از طرف او تولید یا ارسال شده است. محل در مورد مکان ارسال داده
کننده یافتکننده و یا در پیام در آنجا مستقر است. در صورتی که ارسالاری مخاطب دادهپیام مکانی است که محل تجاری یا محل کدریافت داده

گیرد که قرارداد موردنظر با آن محل پیام، بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، آن محل تجاری یک کاری مالک عمل قرار میداده
کننده یک محل ارتباط داشته باشد، محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری ارسال تری دارد. در صورتی که قرارداد به بیش ازارتباط نزدیک

 پیام، فاقد محل تجاری یا کاری باشد، اقامتگاه قانونی آنان مالک عملکننده دادهکننده یا دریافتشود اگر ارسالکننده تلقی مییا دریافت
 قانون تجارت الکترونیکی) ٢٩خواهد بود. (مادۀ 

های وجه به مالکن به ترایبینی نشده است؛ بنابجارت الکترونیکی ایران در مورد زمان و مکان تشکیل قرارداد مقررات خاصی پیشدر قانون ت
توان مطابق با قواعد عمومی قراردادها نسبت به تعیین زمان و مکان پیام میمطرح شده فوق در خصوص زمان و مکان ارسال و دریافت داده

 نیکی اقدام کرد.قراردادهای الکترو
ای تحت انهایر شود که از سیستم شده تلقی میشود، ایجاب، زمانی ارسالپیام انجام میزمانی که ایجاب و قبول قراردادی از طریق تبادل داده

شود. مطابق  بای مخاطانهرایشود که ایجاب وارد سیستم شده تلقی میکننده خارج گردد. ایجاب، زمانی توسط مخاطب دریافتکنترل ایجاب
گردد ال میکننده ارسبه ایجاب» قبولی«پیاِم حاوی با قواعد عمومی قراردادها، زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی همان زمانی است که داده

 اهد بود.و کننده خشود. بر همین اساس، مکان تشکیل قرارداد نیز همان محل تجاری و یا محل کاری قبولکننده خارج میو از کنترل قبول
 

 پیامگفتار چهارم: قابل استناد بوده داده
پیام شود که دادهیکی از مسائل مهم حقوقی در تجارت الکترونیکی، امنیت تبادل اطالعات و قابلیت انتساب آنها به شخصی ست که ادعا می

ن هویت اعضا طبق رای) به آن شبکه دسترسی دارند؛ بنابهای بسته، تنها افراد معینی (اعضارا تولید و یا ارسال کرده است. از آنجا که در شبکه
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بکه های الکترونیکی از امنیت قابل اطمینانی برخوردار است. به عنوان نمونه، شها، رد و بدل پیامندی قبال تعیین شده است؛ در این شبکهرایف
ها در این سیستم از شود و تبادل دادهدی تعیین مینرایشود که اعضای آن طبق فهای بسته تلقی میبین بانکی سوئیفت از این نوع شبکه

 اطمینان باالیی برخوردار است.
در شبکه جهانی اینترنت که در دسترس عموم است، بحث امنیت مبادالت الکترونیکی و هویت طرفین معامله از اهمیت به سزایی برخوردار 

پیام در مسیر خود دچار توان اطمینان داشت که دادهجهت حقوقی میاهمیت است. نخست این که آیا از  رایاست، این بحث از دو جهت دا
پیام) اطمینان کننده دادهتوان به هویت طرف قرارداد (تولیدکننده یا ارسالتغییر نشده و تمامیت آن حفظ گردیده است. دوم این که چگونه می

 .گیردرد بررسی قرار میپیام مطمئن موحاصل نمود. ابتدا این دو جهت و سپس اعتبار حقوقی داده
 

 هاالف ـ امنیت و محرمانگی تبادل داده
ها حاوی اطالعات مهم و محرمانه مثل مبادله قراردادها، تبادالت هاست. برخی از این دادهتجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل اطالعات و داده

یی هستند که هااندازی و اطالع از دادهامپیوتری مدام به دنبال دستمالی، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و سایر اسرار تجاری است. سارقان ک
 ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.ن، حفظ محرمانگی اطالعات و دادهرایدر شبکه جهانی اینترنت در حال مبادله است؛ بناب

اشد که رائن و امارات قابل اطمینانی وجود داشته بتوان سند الکترونیکی را به کسی منتسب کرد که قاز طرف دیگر، از جهت حقوقی زمانی می
ببرد و آن  توان به تمامیت یک سند پیهایی که میانتساب سند را به فرد نشان دهد. در اسناد کاغذی فرد با امضای ذیل سند ضمن یکی از راه

 را به فرد منتسب کرد، وجود امضای الکترونیکی است.
ه معنایی شود که امضای الکترونیکی به چشوند، این سوال مطرح میای مجازی شکل گرفته و مبادله میاز آنجا که اسناد الکترونیکی در فض

های کامپیوتری است، ولی آیا نوشتن اسم در انتهای یک نامه الکترونیکی، یا وارد کردن است. طبیعتًا امضای الکترونیکی نیز از جنس داده
ئیل لکترونیکی تبدیل شده، یا استفاده از سایر ابزارهاییی که امضای دستی را به داده الکترونیکی تبتصویر یک امضا که از طریق اسکن به داده ا

 کند؟نماید، کفایت میمی
یام اطالق شده پدر قانون تجارت الکترونیکی ایران امضای الکترونیکی به هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو مطلقی متصل شده به داده

ن امضای الکترونیکی شامل هر تأییدیه رای) بناب٢مادۀ » ی«گیرد (بند پیام مورد استفاده قرار مییی امضاکننده دادهشناسا رایاست که ب
الکترونیکی از قبیل یک اسم، عالمت، رمز، کلمه، عدد، تصویر دیجیتالی از امضای دستی و یا هر نشان دیگر الکترونیکی است که به یک 

 هایی که به آن منضم یا ملحق شده مشخص نماید.و ارتباط امضاکننده را با داده سند منضم و یا ملحق شده باشد
 شود:امضاهای الکترونیکی دارای انواع گوناگونی است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می

ک نامه هر عالمت دیگر در ذیل یخانوادگی و یا وارد کردن اسم، عالمت و یا هر نوع نشانه در ذیل سند الکترونیکی، مثل نوشتن نام و نام .١
 الکترونیکی

 شده یا امضای دستی به سک سند الکترونیکیوارد کردن تصویر اسکن .٢
حه (در این فناوری فرد روی یک صف» قلم نوری«وارد کردن تصویر یک امضای دستی یه یک سند الکترونیکی از طریق استفاده از  .٣

 شود)یانه نمایش داده میکند و تصویر آن عینًا در راای امضا میرایانه
ها، مشخصات شناختی فرد از قبیل، خصوصیات فیزیولوژیکی مثل اثرانگشت، شکل گوشهای زیستکه بر ویژگی» امضای بیومتریک« .٤

 نویس مبتنی استهای رفتاری مثل نحوۀ انجام امضای دیتچشمی و یا مشخصه
ه نشان از آن شود کور منحصر به فرد به سند الکترونیکی منضم میکه به موجب آن یک کلمۀ عب» رمز هویت شخصی«استفاده از یک  .٥

 باشددارد که سند مزبور به صاحب رمز منتسب می
 استوار است.» کلید خصوصی«و » کلید عمومی«امضای دیجیتالی که بر علم رمزنگاری و استفاده از  .٦
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ر کترونیکی غیر مطمئن در صورتی اعتبار دارند که یا توسط صادبرخی از امضاهای فوق مطمئن و برخی دیگر غیر مطمئن هستند. امضاهای ال
 کننده تأیید گردند (انکار نشوند) و یا به وسیله قرائن و اماراتی انتساب آن به امضاکننده مسجل گردد.

ت به امضاکننده نسب: «طی به شرح زیر باشدرایش رایقانون تجارت الکترونیکی ایران، امضای الکترونیکی مطمئن باید دا ۱۰مطابق با ماده 
پیام را معلوم نماید؛ به وسیله امضاکننده و با تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد؛ و به نحوی منحصر به فرد باشد؛ هویت امضاکننده داده

 »پیام قابل تشخیص و کشف باشد.پیام متصل شود که هر تغییری در آن دادهبه یک داده
 شود که بر روش رمزنگاری استوار است که این رمزنگاری ممکنهای گوناگونی استفاده میمطمئن از فناوری ایجاد امضای الکترونیکی رایب

 انجام گیرد.» غیرمتقارن«و یا » متقارن«ای است به شیوه
دی بین طرفین رمز یا کلیشود. در این روش، ابتدا باید رمزنگاریو همچنین رمزگشایی استفاده می رایدر روش متقارن از یک رمز یا کلید واحد ب

ر با استفاده از نماید. طرف دیگطرف دیگر ارسال می رایکند و بمبادله شود. یکی از طرفین سند الکترونیکی موردنظر خود را با آن کلید رمز می
 نماید.همان رمز یا کلید نسبت به رمزگشایی آن اقدام می

تعداد کسانی که با آنها تجارت دارد، یک کلید صادر کند. نگهداری، مدیریت و حفاظت اولین اشکال این روش این است که هر شرکتی باید به 
شرکت مشکالتی را به وجود آورد. دومین اشکال این روش این است که کلید مزبور باید به نحو مطمئنی به طرف  رایتواند باز این همه کلید می

ل سوم تواند باعث شود که کلید مزبور به دست سارقان اینترنتی بیفتد. مشکیکی میهای غیرمطمئن الکتروندیگر ارسال شود. استفاده از روش
 مشتریان اتفاقی به صرفه نیست. رایمشتریان دائمی کاربرد دارد و ب رایاین است که این روش عمدتًا ب

ه دو کلید از جهت ریاضی به نحوی بشود. این رمزنگاری و رمزگشایی استفاده می رایدر روش غیرمتقارن، از دو کلید عمومی و خصوصی ب
ن اگر سندی با ایر یکدیگر مربوط هستند که اگر سندی توسط یکی از این دو کلید رمزنگاری شود، فقط با کلید دیگر رمزگشایی خواهد شد؛ بناب

ا کلید عمومی قابل ب کلید عمومی رمزنگاری شود، فقط با کلید خصوصی قابل رمزگشایی است و اگر با کلید خصوصی رمزنگاری شود، فقط
گذارد و کلید کند. کلید عمومی را را به نحو مقتضی در اختیار عموم میرمزگشایی است. بر این مبنا، هر فرد یا شرکت یک جفت کلید تولید می

 کند.خصوصی را در نزد خود حفظ می
ش تولید و تأیید امضای دیجیتالی است. کارکرد ها رایب» کارکرد هاش«ایجاد اطمینان و حفظ محرمانگی اسناد، استفاده از  رایروش دیگر ب

چکیدۀ «د که به آن نمایای را از یک سند الکترونیکی ایجاد میهای ریاضی یک الگوریتم است که شکل دیجیتالی فشردهمبتنی بر پردازش
 شود.اطالق می» ارزش هاش«و یا » پیام

همیت پیام نیز اشود. در صورتی که حفظ محرمانگی دادهاصالت آنها استفاده می ها وحصول اطمینان از یکپارچگی داده رایکاکرد هاش ب
 داشته باشد، در این صورت کارکرد هاش باید با رمزنگاری و رمزگشایی از طریق کلید عمومی و خصوصی تلفیق گردد.

 
 هاکننده دادهب ـ تعیین هویت ارسال

کی های مربوط به حفظ محرمانگی و تمامیت و اصالت اسناد الکترونیانسته بسیاری از نگرانیتو » هاش«استفاده از فناوری رمزنگاری و کارکرد  
 ها نتوانسته به آن پاسخ دهد، تأیید هویت اشخاصیرا برطرف کند. ولی موضوع مهم دیگری که در تجارت الکترونیک مطرح است و این روش

قانون تجارت الکترونیکی ایران مقرر شده است که: امضای  ۱۰ر است که در ماده کنند شرکت یا فرد خاصی هستند. شایان ذکاست که ادعا می
 ».پیام را معلوم نمایدهویت امضاکننده داده«الکترونیکی مطمئن باید 

رفع  ایر روش ب شوند. یکدر تجارت الکترونیک، اصوال فروشندگان و خریداران از یکدیگر شناختی ندارند و از طریق اینترنت با هم مرتبط می
 کند.این تنگنای دخالت اشخاص ثالثی است که مورد اعتماد طرفین بوده و آن شخص ثالث هویت صاحب کلید عمومی را تأیید می

کنند. ، همان اشخاص ثالثی هستند که هویت صاحب کلید عمومی را تأیید می»کنندهمقامات گواهی«دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی یا 
دور امضای خدمات صارائه  رایدفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که ب«انون تجارت الکترونیکی ایران، ق ۳۱طبق ماده 
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های اصالت صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی شوند. این خدمات شامل تولید،الکترونیکی در کشور تأسیس می
 »باشد.یالکترونیکی م امضای)(

مادۀ » ج«قانون تجارت الکترونیکی آمده است. در بند  ٣٢ی مادۀ راینامۀ اججزئیات مربوط به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در آیین
نده نگواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطالعاتی در مورد مرکز صادرک«نامه گواهی الکترونیکی چنین تعریف شده است: این آیین ١

ای که هر شخصی گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه
 »تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند.می

ر رأس، بینی کرده است. دهار سطح از تشکیالت اداری را پیشنامۀ مزبور چی کردن دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک، آیینرایجهت اج
ور گذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشگذاری گواهی الکترونیکی قرار دارد که به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستسیاست رایشو

الن مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی های کها و برنامهنامه). وظایف این شورا عمدتًا بررسی سیاستآیین ۲تشکیل شده است (ماده 
ها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و مبانی، تصویب استانداردها، رویه ها روزرسانی سیاستکشور، صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه، تصویب و به

 ی).راینامه اجیینآ ۳ی گواهی الکترونیکی و نظارات عالیه بر مراکز مبانی و ریشه است (ماده رایهای اجو دستورالعمل
های مرکز ذیل شورای مزبور، مرکز ریشه قرار دارد که یک مؤسسه دولتی وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. وظایف و مسئولیت

؛ ایجاد نها و دستورالعمل مراکز میانی؛ بررسی و احراز شرایط الزم و صالحیت متقاضیاریشه شامل موارد زیر است: بررسی و تصویب سیاست
ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها؛ حصول اطمینان از ثبت اطالعات معتبر و مناسب در گواهی

 رسانیالعاند؛ اطاین اطالعات؛ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی؛ ابطال گواهی مراکز میانی که برخالف تعهداتشان عمل کرده
روزرسانی یک مخزن برخط و اطالع های اعتمادکننده در مورد هر گونه تغییر در کارکرد در مرکز میانی؛ و ایجاد و بهبه صاحبان امضا و طرف
 نامه)آیین ۵رسانی خدمات آن (ماده 

و صدور مجوز  وظیفۀ بررسی صالحیتتواند خصوصی یا دولتی باشد، اوًال شود. این مراکز که میبا مجوز مرکز ریشه، مراکز میانی تشکیل می
 نمایند. هر مرکز میانی همچنین مؤظف است،نام را صادر میهای مورد تقاضای دفاتر ثبتنام را به عهده دارند؛ ثانیًا گواهیبرای دفاتر ثبت

تی اهی تهیه و در جایگاه اینترنشود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گو هایی را که توسط آن مراکز صادر میفهرستی از گواهی
شده در مربوط به جهت اطالع عموم درج کند. مرکز میانی همچنین باید کلیۀ اطالعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین

 دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید.
نامۀ اجرایی، در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی آیین ١٩ادۀ ها نیز به عهدۀ مرکز میانی است. طبق ممسئولیت ابطال گواهی

شود؛ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی؛ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از توسط مرکز میانی صادرکنندۀ آن، ابطال می
احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطالعات شخص ثالث تعهداتش؛ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی؛ 

 بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد؛ و افشای کلید خصوصی نزد افراد غیرمجاز.
وقی قتوانند بر اساس مورد توسط اشخاص حقیقی یا حشود. این دفاتر میتعدادي دفاتر ثبت نام تحت نظارت و اشراف هر مرکز میانی، ایجاد می

نام به شرح زیر است: انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی؛ احراز اعم از دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. وظایف دفاتر ثبت
 هویت و تصدیق مدارک ارائه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی؛ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی؛ و دریافت

 گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.
ویت متقاضی نام مراجعه کنند. دفاتر مزبور باید ضمن بررسی اسناد هنامه افراد متقاضی گواهی باید شخصا به یکی از دفاتر ثبتمطابق با این آیین
ی رکز میانی پس از اطمینان از هویت متقاضی نسبت به صدور گواهست متقاضی را به مرکز میانی مربوط منعکس نمایند. مو تأیید آن، درخوا

نماید. مرکز میانی هر گونه گواهی شده را نیز جداگانه در سایت کند و گواهی صادره را جهت اطالع عموم در سایت خود منتشر میاقدام می
 کند.خود جهت اطالع عموم منتشر می
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نامه این امر را به توافق دو جانبه بین مرکز آیین ١٨صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مادۀ در مورد اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی 
 ریشۀ کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی، رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا منوط کرده است.

 
 ج ـ شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی

 پیام نسبت به امضاکننده منحصر به فردون تجارت الکترونیکی مطرح شده است. در صورتی که دادهقان ١٠پیام مطمئن، در مادۀ شرایط داده
پیام باشد، هویت امضاکننده را معلوم نماید، توسط امضاکننده و یا تحت ارادۀ انحصاری وی صادر شده باشد و نهایتًا به نحوی به یک داده

 شود.پیام مطمئن محسوب میف باشد، در این صورت دادهمتصل شود که هر تغییری در آن قابل تشخیص و کش
ز جهت تولید امضای دیجیتالی همراه با تأیید مراک» هاش«استفاده از کلید عمومی و خصوصی جهت رمزنگاری و همچنین استفاده از عملکرد 

 ١٥و  ١٤ئن تولید و ارسال شود، مشمول مادۀ کند. هر سندی که به روش مطمرا تأمین می ١٠گواهی الکترونیکی، کلیۀ شرایط مندرج در مادۀ 
 شود.قانون تجارت الکترونیکی می

حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات  اند ازهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده»پیامداده«کلیه «، ١٤به موجب مادۀ 
ر و شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبونی آنان محسوب میمقام قاناشخاصی که قائمطرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه 

 ١٥نیز انکار و تردید در اسناد الکترونیکی مطمئن را غیرمسموع دانسته است. مادۀ  ١٥مادۀ » قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ست و تنها الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیی مطمئن و امضای مطمئن، سوابق الکترونیک» پیامداده«نسبت به «مقرر داشته است: 

 »اعتبار افتاده استمزبور به جهتی از جهات قانونی از » پیامداده«مزبور وارد و یا ثابت نمود که » پیامداده«توان ادعای جعلیت به می
 

  خارجیگذاری فصل پانزدهم: سرمایه
اندازی آنها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت آنها در امور داخلی این کشورها دستهای چند ملیتی و حضور شرکت

 گذاری خارجی بدبین شوند.باعث گردیده است که کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه
 کردند اما با گذر زمان و از سالجی جلوگیری میهای خار سال در بسیاری از کشورها به صورت کلی از ورود سرمایه ۱۰به مدت  ۱۹۷۰در سال 

نافع پذیر داشت قوانینی تنظیم شد که بتوان با از مهای خارجی با توجه به منافعی که برای کشورهای سرمایهبه بعد برای ورود سرمایه ۱۹۸۰
  .های خارجی بهره ببرندسرمایه

 
 گذار خارجیگذاری و سرمایهگفتار اول: مفهوم سرمایه

  گذاری خارجیلف ـ سرمایها
گذاری خارجی گذاری خارجی، متضمن انتقال دارایی و غیرمادی از کشوری به کشور دیگر به منظور تولید ثروت است. به دو نوع سرمایهسرمایه

امل مواردی اول ششود گروه گذاری خارجی به دو گروه عمده تقسیم میشود. سرمایهگذاری خارجی غیرمستقیم تقسیم میمستقیم و سرمایه
گذاری یهدار است که به این سرماگذار عالوه بر إعمال مالکیت بر سرمایه کًال یا بعضًا مدیریت و کنترل سرمایه را نیز عهدهاست که سرمایه

یل یک و تشکاندازی گذار ممکن است نسبت به راهگذاری، سرمایهشود. در این نوع از سرمایهاطالق می» گذاری مستقیم خارجیسرمایه«
کت یا بنگاه الشرکه یک شر شرکت یا بنگاه اقتصادی جدید در کشور پذیرای سرمایه اقدام نماید و یا از طریق تملک بخشی از سهام یا سهم

 گذاری و کنترل و مدیریت آن شرکت یا بنگاه اقتصادی مباردت نماید.اقتصادی موجود، نسبت به سرمایه
و از طریق بازار بورس نسبت به خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سایر اوراق » بازار سرمایه«ر گذاری خارجی ممکن است دسرمایه 

گویند می »گذاری خارجی غیرمستقیمسرمایه«یا بعضًا » گذاری ُپرتفولیوسرمایه«گذاری که به آن بهادار اقدام کنند. در نوع دیگر سرمایه
  نترل سرمایه نیست و صرفًا به دنبال سود و منفعت است.گذار به دنبال مدیریت و کسرمایه
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قانون «(که از این به بعد به آن  ۱۳۸۱مصوب » گذاری خارجیقانون تشویق و حمایت سرمایه«گذاری خارجی مستقیم مشمول در ایران سرمایه
ای هنامهورد ممکن است مشمول موافقتگذاری همچنین حسب منامه اجرایی آن است. این نوع سرمایهشود) و آییناطالق می» تشویق

یرمستقیم) گذاری به شیوۀ پرتفولیو (غگذاری باشد که ایران به آن ملحق شده است. در حالی که سرمایهچندجانبه و دوجانبه و تشویق سرمایه
قانون بازار اوراق  ۴) مادۀ () ۳د بند (گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس است که هیأت وزیران به استنانامه سرمایهمشمول آیین

 تصویب کرده است. ٢٩/١/١٣٨٩بهادار جمهوری اسالمی ایران در 
یو گذار به شیوۀ مستقیم و یا ُپرتفولتواند حسب إعمال کنترل و مدیریت سرمایه توسط سرمایهگذاری خارجی از طریق سهام میسرمایه

گذاری مستقیم را به صد کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی خریداری کند، این نوع سرمایه (غیرمستقیم) انجام گیرد. اگر کسی سهام شرکتی
گذار با خرید سهام تنها به دنبال سود باشد و قصد نداشته باشد که کنترل و مدیریت آن بنگاه اقتصادی را کًال یا بعضًا در است، ولی اگر سرمایه

گذار به دنبال منافع گذاری مستقیم سرمایهباشد؛ به عبارت دیگر در سرمایهفولیو (غیرمستقیم) میگذاری ُپرتاختیار بگیرد، این نوع سرمایه
تقیم کسب گذاری غیرمسطوالنی مدت در شرکت موردنظر است و تأثیر قابل توجهی در مدیریت و کنترل آن شرکت دارد، در حالی که در سرمایه

گذار ممکن است به گذاری به شیوۀ ُپرتفولیو، سرمایهاره و کنترل شرکت موردنظر نیست. در سرمایهگذار به دنبال ادسود در اولویت استو سرمایه
 محض اینکه ارزش سهام ترقی کند، نسبت به فروش آن و خرید سهام جایگزین اقدام کند.

» راهبردی گذار خارجیسرمایه«ه است که بین ها و بازارهای خارج از بورس نیز منعکس شدگذاری خارجی در بورسنامۀ سرمایهاین تمایز در ایین
گذار خارجی است که قصد گذار خارجی راهبردی، سرمایهنامۀ مزبور، سرمایهآیین ١مادۀ  ١٠و غیر آن تفاوت قائل شده است. به موجب بند 

ده ز تملک سهام یک شرکت پذیرفته شدرصد سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس را دارد، یا پس ا ١٠تملک بیش از 
گذار خارجی نامه، در سرمایهاین آیین ٢در بورس یا بازار خارج از بورس یک کرسی هیأت مدیره آن شرکت را در اختیار بگیرد. به موجب مادۀ 

 ورس یا بازار خارج از بورسگذاری خارجی مجاز است در بشده در قانون تشویق و حساب سرمایههای تعیینگذار تا سقفراهبردی، سرمایه
درصد سهام یک شرکت  ١٠تواند بسش از گذاری خارجی غیر راهبردی نمینامه، سرمایهاین آیین ٧گذاری کند، در صورتی که طبق مادۀ سرمایه

 را مالک شود.
 

  ب ـ سرمایه خارجی
 (سرمایه) تلقی شده و انتقال آن به داخل کشور ها، داراییهآالت، تجهیزات مواد و یا ساخت کارخانجات و پروژالمللی، ماشینارز معتبر بین

شود. عالوه بر آن، اموال غیرمادی از قبیل حق اختراع، دانش فنی، عالئم تجاری و خدمات گذاری خارجی تلقی میبرای تولید ثروت، سرمایه
 شود.تخصصی نیز سرمایه محسوب می

ود اطالق شگذار خارجی به کشور وارد میع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی توسط سرمایهقانون تشویق، سرمایه خارجی به انوا ۱در ماده  
الف ـ وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه «شده است که از جمله شامل موارد زیر است: 

آالت و تجهیزات؛ ج ـ ابزار و قطعات یدکی قطعات شد به کشور وارد شود؛ ب ـ ماشینکه مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با
منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی، حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی و سود سهام قابل انتقال 

 ها را حسب مورد به این لیست اضافه کند.ت که سایر داراییدر این ماده این اجازه به هیأت دولت داده شده اس» گذار خارجیسرمایه
که از این به  ۱۳۸۸گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصالحی مجلس مصوب نامه تشویق و حمایت از سرمایهقانون موافقت ۱در ماده 
ذاران یک گدارایی اطالق شده است که توسط سرمایه گذاری به هر نوع مال یاسرمایه» شودگذاری نام برده مینامه سرمایهموافقت«بعد به 

گذاری از نامه سرمایهطرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر به کار گرفته شود. طبق این موافقت
ه مجددًا ها؛ ب ـ عوایدی کشارکت دیگر در شرکتالشرکه یا هر نوع مالف ـ سهام، سهم«جمله شامل موارد زیر است، ولی منحصر به آنها نیست 

گذاری باشد؛ پ ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایهسرمایه
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طرف متعاهدی که در قلمروی آن  مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات
ای فنی و های صنعتی فرایندهگذاری صورت گرفته تعریف شده است؛ ت ـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحسرمایه

موجب  هنیز عالئم تجاری ُحسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه؛ ث ـ حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا ب
 »قرارداد منعقده با کشوِر میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی

 
 گذار خارجیج ـ سرمایه

ر همان کشور گذاری تبعۀ یک کشور دشود و بنابراین سرمایهگذار توجه میگذار خارجی به تابعیت خارجی سرمایهاصوًال برای تشخیص سرمایه
شود حتی اگر تبعۀ مزبور در خارج ساکن باشد و یا دارای سرمایه با منشأ خارجی باشد. برخی از کشورها برای جلب قی نمیگذار خارجی تلسرمایه

شأ کنند و چنانچه کسی اعم از تبعۀ خود یا بیگانگان سرمایه با منکند، به منشأ سرمایه نیز توجه میسرمای تبعۀ خود که در خارج زندگی می
 شود.گذار خارجی محسوب مید، سرمایهخارجی وارد کشور کن

اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی که مجوز «گذاران خارجی به قانون تشویق سرمایه ١در ماده 
 با منشاء خارجی را با مجوز هیأت  ه سرمایهشود مطابق با این تعریف ایرانیانی کاطالق می» را اخذ نموده باشند ۶گذاری موضوع ماده سرمایه
 گیرند.های قانونی قرار میگذار خارجی تلقی شده و مشمول حمایتقانون وارد کشور کنند سرمایه ۶گذاری خارجی موضوع ماده سرمایه

 شود:گذار به اشخاص زیر اطالق میگذاری اکو سرمایهنامه سرمایهدر موافقت
شور عنوان تبعۀ آن ک کنند و به موجب قوانین طرف متعاهد بهگذاری میطرف متعاهد دیگری سرمایهاشخاص حقیقی که در قلمرو  .١

 شوند.شناخته می
کنند و به موجب قانون جاری طرف متعاهد گذاری میها یا موسسات تجاری که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهها و بنگاهشرکت .٢

  های اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشدره یا مرکز اصلی فعالیتدیگر تشکیل یا تأسیس شدند و مرکز ادا
 

 گذار خارجی به مستقیم و ترتیبات قراردادید ـ تقسیم سرمایه
دار یا همان اگذاری بورس اوراق بهگذاری مستقیم در مقابل سرمایهگذاری خارجی ایران ناظر به سرمایههرچند قانون تشویق و حمایت سرمایه 

 گذاری خارجی را به دو گروه الف و ب تقسیم کرده است.قانون تشویق سرمایه ۳است، ماده   ُپرتفولیو
تعبیر شده است؛ ولی برای گروه دوم عنوان خاصی در قانون بیان نشده است. در ماده » گذاری مستقیم خارجیسرمایه«گروه الف، تحت عنوان 

 اطالق شده است.» گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادیسرمایه«بور به گروه دوم عنوان نامه اجرایی قانون مز آیین ۳
و » گذاری مستقیم خارجیسرمایه«تحت عنوان  ٣های موضوع قانون تشویق اعم آنچه در بند الف مادۀ گذاریالمللی کلیۀ سرمایهبه تعبیر بین
گذاری مستقیم خارجی در مقابل ، سرمایه»گذاری خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادیسرمایه«همین ماده تحت عنوان » ب«آنچه در بند 

 شود.گذاری ُپرتفولیو محسوب میسرمایه
تعبیر شده است برای آن دسته از » گذاری مستقیم خارجیسرمایه«تشویق که در این قانون به  ۳های موضوع بند الف ماده گذاریسرمایه
های گذاری در بخشگذاری کند؛ بنابراین سرمایهها سرمایهتواند در آن فعالیتاز است که بخش خصوصی میهای اقتصادی مجفعالیت

 تواند به شیوه مستقیم انجام گیرداقتصادی که طبق قوانین جاری ایران در انحصار دولت است نمی
 تعبیر شده است، برای» خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادیگذاری سرمایه«نامه اجرایی قانون به آیین ۳گذاری موضوع بند ب ماده سرمایه

از ها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتوانند در این نوع کارها فعالیت نماید مجهای اقتصادی اعم از اینکه این فعالیتکلیه فعالیت
چارچوب ترتیبات قراردادی به قراردادی اتکا دارد که بین گذاری در ، سرمایه۳گذاری مستقیم موضوع بند الف ماده است. بر خالف سرمایه

 گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد.گذار خارجی مجاز میشود و به موجب آن سرمایهگذار و یک دستگاه دولتی منعقد میسرمایه
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موده منحصر ن» برداری و واگذاریساخت، بهره«و » بیع متقابل«، »مشارکت مدنی«های گذار ظاهرًا این ترتیبات قراردادی را به روشقانون
کرده  ها را به شرح زیر بیانگذار تنها وجه مشترک این روشاند. قانوننامه اجرایی آن، تعریف نشدهها در قانون قانون و آییناست. این روش

و یا  ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکگذاری برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفًا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه«است: 
 »های دولتی نباشدشرکت

راه تقاضای گذار باید به همگذاری، مستلزم توافق قبلی با یک دستگاه دولتی است. سرمایهگذاری اعطای مجوز سرمایهدر این نوع از سرمایه
برداری و واگذاری که با یک دستگاه دولتی منعقد کرده است به سازمان خود یک نسخه از قرارداد بیع متقابل، مشارکت مدنی و یا ساخت، بهره

 گذار تقدیم کند.سرمایه
های خارجی در چهارچوب ترتیبات قراردادی موضوع بند ب مادۀ گذاریو هم سرمایه ٣های مستقیم موضوع بند الف مادۀ گذاریهم سرمایه 

 ق هستند.های مقرر در قانون تشویبه طور کلی مشمول حمایت ٣
 

  گذاری خارجیهای سرمایهگفتار دوم: محدودیت
 شود:گذاری خارجی به چند گروه عمده تقسیم میهای سرمایهمحدودیت

 های اقتصادی خاصی است.گذاری خارجی به طور کلی و یا در بخشگروه اول شامل ممنوعیت ورود سرمایه .١
 های اقتصادی است.یریت در بنگاهگروه دوم، إعمال محدودیت در مالکیت خارجی و إعمال مد .٢
گذاری خارجی از قبیل استفاده از کاالها و خدمات داخلی و یا الزام به صادرات گروه سوم، تحمیل تکالیف خاص برای پذیرش سرمایه .٣

 است.
ها با  این محدودیت گذاری را به عهده دارندهایی است که مسئولیت اعطای مجوز سرمایهها و هیأتگروه چهارم نظارت استصوابی کمیته .٤

 شود.توجه به قوانین ایران بررسی می
 گذار خارجیـ ممنوعیت کلی یا جزئی ورود سرمایه ١ 

 گذاری خارجی را به کشور خود منع کند.امروزه کمتر کشوری وجود دارد گه به طور کلی ورود سرمایه
از اقتصاد تقریبًا فراگیر است. کمتر کشوری در جهان وجود دارد های خاّصی گذاری خارجی به بخشهایی جزئی برای ورود سرمایهممنوعیت

گردد، های کلیدی که به امنیت و دفاع کلی برمیهای اقتصادی آن وارد شوند. فعالیتکه بدون قید و شرط اجازه دهد خارجیان در کلیۀ فعالیت
ادیو و تلویزیون، سازی، هواپیماسازی، ر ر بیگانگان در صنایع کشتیمعموًال از قلمرو فعالیت خارجیان استثنا شده است. در برخی از کشورها حضو

 صنایع باالدستی نفت و گاز به کلی ممنوع یا شدیدًا دارای محدود است.
این قانون  ۳گذاری خارجی و تسهیل آن بوده است. ظاهر ماده گذاری خارجی به دنبال رفع موانع سرمایهدر ایران قانون تشویق و حمایت سرمایه

های اقتصادی اعم از آنکه در انحصار دولت است یا خیر مجاز است با وجود این، گذاری خارجی در کلیه فعالیتچنین داللت دارد که سرمایه
 شودهای گوناگون اقتصادی با موانعی مواجه است که در اینجا به اختصار توضیح داده میورود سرمایه در بخش

 یهای خارجگذاری دولتالف ـ سرمایه
این شرط  ۴های خارجی به تصویب مجلس شورای اسالمی منوط شده است البته ذیل ماده گذاری دولتقانون تشویق سرمایه ۴در مادۀ  

گذاری خصوصی تلقی کرده است. بر این اساس، های دولتی را یک نوع سرمایهگذاری شرکتسنگین را تعدیل کرده و صراحتًا سرمایه
 ولتی خارجی به أخذ مجوز مجلس نیاز ندارد.های دگذاری شرکتسرمایه
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 گذاری خارجی در هر بخش اقتصادیب ـ سهم سرمایه
 گذاریگذاری خارجی سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهقانون تشویق در زمان صدور مجوز سرمایه ۲مطابق با بند دال ماده  

درصد و در هر زیر بخش یا همان رشته از  ۲۵در بازار داخلی در هر بخش اقتصادی از خارجی نباید نسبت به ارزش کاال و خدمات عرضه شده 
بخش به شرح زیر تقسیم شده است:  ۷های اقتصادی به نامه اجرایی قانون تشویق، بخشدرصد تجاوز نماید طبق جدول پیوست آیین ۳۵

خش) ها به چندین رشته (زیربرتباطات و خدمات. هرکدام از این بخشکشاورزی؛ معدن؛ صنعت؛ تأمین، آب برق و گاز؛ ساختمان؛ حمل و نقل و ا
ستخراج و و سایر معادن (اکتشاف و ا» نفت خام و گاز طبیعی (اکتشاف، استخراج و انتقال)«اند. مثًال بخش معدن به دو زیربخش تقسیم شده

 فرآوری) تقسیم شده است.
گذاری خارجی موردنظر کاالها و ری باید مطمئن شود که با اعطای مجوز به سرمایهگذاگذاری در زمان اعطای مجوز سرمایههیأت سرمایه

نامه آیین ۸نماید طبق تبصرۀ مادۀ درصد در هر رشته تجاوز نمی ۳۵درصد در هر بخش و  ۲۵گذاری خارجی از خدمات تولیدی حاصل از سرمایه
گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کاالها و خدمات ولیدی حاصل از سرمایهتغییرات در سهم ارزش کاالها و خدمات ت«اجرایی قانون تشویق، 

اعتبار   گذاری مالک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری درعرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه
 »گذاری نخواهد داشت.مجوز سرمایه

ارجی در تولید کاال و خدمات در یک رشته یا یک بخش به این جهت مقرر شده است که وابستگی کشور به گذاری خمحدودیت در سهم سرمایه
گذاری است که در زمان اعطای مجوز اعمال گذاری خارجی از حد معینی فراتر نرود وظیفه تشخیص این امر به عهده هیأت سرمایهسرمایه

 شود.می
 انحصار دولت های تحتگذاری خارجی در بخشج ـ سرمایه

های اقتصادی اعم از آنکه در انحصار دولت باشد یا نباشد مجاز گذاری خارجی در کلیه فعالیتقانون تشویق، داللت دارد که سرمایه ۳ماده 
 ۳ند ب ماده ب گذار باید ابتدا یکی از ترتیبات قراردادی مذکور درهایی که در انحصار دولت است سرمایهاست. تنها فرق این است که در فعالیت

خذ مجوز های دولتی منعقد کند و سپس برای ارا با یکی از دستگاه» برداری و واگذاریساخت بهره«و یا » بیع متقابل«، »مشارکت مدنی«یعنی 
 گذاری مراجعه نماید.گذاری به سازمان سرمایهسرمایه

قانون اصالح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، «ولت، های انحصاری دبا توجه به وجود ابهامات قانونی در خصوص قلمرو فعالیت
های ، فعالیت١٣٨٧مصوب » های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست

های اصلی تجزیه ـ شبکه ٢ی بسامد (فرکانس)، های مادر مخابراتی و امور واگذار ـ شبکه ١«انحصاری دولت را به شریح زیر احصا کرده است: 
و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای ، انتظامیـ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ٣و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 

ایران، ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ٦ز، ـ معادن نفت و گا ٥های استخراج و تولید نفت خام و گاز، ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت ٤مسلح، 
ـ بیمه مرکزی  ٧توسعه صادرات، بانك کشاورزی، بانك مسکن و بانك توسعه تعاون، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک 

ـ ١٠ایران، شتیرانی جمهوری اسالمیـ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و ک ٩های اصلی انتقال برق، ـ شبکه ٨و شرکت بیمه ایران، 
 الذکر)قانون فوق ٢(مادۀ » ـ رادیو و تلویزیون ١١های بزرگ آبرسانی، سدها و شبکه

 ـ إعمال محدودیت در مالکیت و مدیریت خارجی ٢
کشورها، حداکثر  در ابن توانند مالکیت یا مدیریت صددرصد یک بنگاه یا شرکت اقتصادی را داشته باشند.در برخی از کشورها، خارجیان نمی

هایی عمدتًا جلوگیری درصد است. هدف چنین محدودیت ٥٠سهام خارجیان در یک شرکت تجاری مشخص شده که در بسیاری از موارد زیر 
 های اقتصادی است.های چند ملیتی بر اقتصاد کشور پذیرای سرمایه و مشارکت ملی در فعالیتاز سلطۀ شرکت
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ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات دادن امتیاز تشکیل شرکت«قانون اساسی،  ۸۱در ایران به موجب اصل 
ها به معنای اعطای مجوز به خارجیان جهت تشکیل شرکت در ایران باشد این به امتیاز تشکیل شرکت  اگر» به خارجیان مطلقًا ممنوع است

 شود.گذاران خارجی تلقی میسرمایهمنزله ممنوعیت کلی تشکیل شرکت توسط 
االجرا شد مقررات صریحی در مورد الزم ۱۳۸۱پس از انقالب تشکیل شرکت توسط خارجیان عمًال ممنوع شد. در قانون تشویق که در سال 

ی در این سهم خارجگذاران خارجی و یا حداکثر میزان های موجود ایرانی توسط سرمایهامکان تشکیل شرکت ایرانی و یا تملک سهام شرکت
گذار خارجی و یا رسد که بتوان از مواد متعددی استنباط نمود که تشکیل شرکت جدید توسط سرمایهبینی نشده است. به نظر میها پیششرکت

منوال  این ها بهگذاری و اداره ثبت شرکتهای موجود بدون اعمال محدودیت مجاز است، چنانچه عمًال نیز سازمان سرمایهتملک سهام شرکت
 درصد سهام شرکت ایرانی را تملک کند. ۱۰۰دهند تا گذار خارجی اجازه میگذاری به سرمایهکند و در صورت وجود مجوز سرمایهعمل می

تی ها و تسهیالهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتگذاریسرمایه«قانون تشویق، مقرر کرده است:  ٨به عنوان نمونه مادۀ 
م ثبت گذاری داخلی مستلزطور که سرمایهبنابراین همان» باشند.یکسان برخوردار میطورهای داخلی موجود است بهگذاریکه برای سرمایه

 گذاری خارجی نیز همین حقوق را داراست.های موجود بدون محدودیت در میزان سهام است، سرمایهشرکت جدید و یا خرید سهام شرکت
ر به گذاری خارجی منجدر مواردی که انجام سرمایه«دارد: نامه اجرایی قانون تشویق قابل استفاده است که مقرر میآیین ۳۴همچنین از ماده 

 »باشد.گذاری به تشخیص سازمان مجاز میشرکت متناسب با طرح سرمایه تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام
گذار خارجی قیودی را مطرح کرده است. بدون های موجود توسط سرمایهیز در مورد خرید سهام شرکتنامۀ اجرایی قانون تشویق نآیین ٧مادۀ 

های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام گذاری خارجی در بنگاهسرمایه«اینکه قیدی را از حیث درصد مطرح نماید. در این ماده آمده است: 
ارزش گذاری مزبور،گردد، مشروط به این که سرمایهطی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار میتلفیقی از آنها با و یا افزایش سرمایه و یا 

ت، توسعه از قبیل ارتقای مدیریتواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافیارزش افزوده جدید می افزوده ایجاد کند.
 »ر بنگاه اقتصادی موجود حاصل شودآوری دصادرات و یا بهبود سطح فن

فولیو گذاری ُپرتگذاری خارجی غیر راهبردی در بازار سرمایه ایران از طریق خرید سهام و سایر اوراق بهادار یا به عبارت دیگر سرمایهسرمایه
رج از بورس منعکس شده است ها و بازارهای خاگذاری خارجی در بورسنامه سرمایهآیین ٧های خاصی است که در ماده مشمول محدودیت

یر راهبردی گذار خارجی غنامه مزبور حداکثر تعداد سهام قابل خرید در هر شرکت پذیرفته شده در بورس توسط یک سرمایهآیین ۷به موجب ماده 
ورس توسط ه شده در بدرصد تعداد کل سهام آن شرکت بیشتر باشد. همچنین حداکثر تعداد سهام قابل خرید در هر شرکت پذیرفت ۱۰نباید از 

گذاری خارجی غیر راهبردی در بورس و خارج درصد تعداد کل سهام آن شرکت بیشتر باشد. کل سرمایه ۲۰گذاران خارجی نباید از کل سرمایه
 های پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر شود.درصد مجموع تعداد سهام شرکت ۲۰از بورس نیز نباید از 

 
 گذاران خارجیحمیل تکالیف خاص به سرمایهـ ت ٣

های خود در کنند که باید در فعالیتگذاران خارجی تحمیل میبرخی از کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه تعهداتی را به سرمایه
یر به دنبال پذّصی است که دولت سرمایهکشور پذیرای سرمایه انجام دهند. هدف از تحمیل این تعهدات نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی خا

 تحقق آنهاست.
ه گذاران خارجی مقرر شدگذاری خارجی ایران به نحوی تحمیل شرایط خاص به سرمایهدر موارد متعددی از قانون تشویق و حمایت سرمایه

شود که ارز مورد نیاز ذاری مشخص میگگذاری خارجی، در مجوز سرمایهقانون تشویق، در زمان پذیرش سرمایه ١٧است. طبق تبصرۀ مادۀ 
گردد. این منابع شامل خرید ارز از نظام بانکی، ارز حاصل از صدور گذاری مزبور از چه منبع یا منابعی تأمین میجهت انتقال اصل و سود سرمایه

ن است گذاری ممکهیأت سرمایهشود که محصوالت تولیدی و ارز حاصل از صدور سایر کاالهای ساخت داخل است. از این تبصره مشخص می
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گذار باید کل یا بخشی از ارز مورد نیاز جهت انتقال اصل یا سود را از طریق صادرات، کاالهای تولیدی و یا سایر کاالهای مقرر نماید که: سرمایه
 ساخت داخلی تأمنی نماید.

 
 گذاریـ إعمال نظارت در اعطای مجوز سرمایه ٤

گذاری را به عهده دارد. این نهاد مورد به مورد پیشنهادهای دولتی وظیفه نظارت بر إعطای مجوزهای سرمایه در بسیاری از کشورها یک نهاد
د در برخی از گیر گذاری اجرا شود یا خیر تصمیم میگذار مجوز سرمایهکند و در مورد اینکه آیا به آن سرمایهگذاری خارجی را بررسی میسرمایه

ت کند برخی از کشورها از این روش برای إعمال محدودیگذاران خارجی تحمیل میا مثل تکلیف به صادرات به سرمایهموارد نهاد مزبور شرایطی ر 
 کنند.گذاری خارجی و تبعیض بین آنها استفاده میدر پذیرش سرمایه

ور به ریاست معاون وزیر ام» ری خارجیگذاهیأت سرمایه«گذاری خارجی ایران، هیأتی با نام قانون تشویق و حمایت سرمایه ۶به موجب ماده  
گذاری پس از تصویب هیأت مزبور با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. کلیه مجوزهای سرمایه

نجا اشاره ترین آنها در ایمهمگردد. اختیاراتی که قانون تشویق به این هیأت داده است گسترده و استصوابی است که به برخی از صادر می
 شود.می

 ٢گذاری خارجی، هیأت مزبور مؤظف به رعایت ضوابطی است که در مادۀ قانون تشویق، در زمان بررسی تقاضای سرمایه ٦مطابق با ذیل مادۀ 
ت: به شرح زیر مقرر شده اس گذاری خارجیقانون تشویق، ضوابط بسیار کلی و مجملی برای پذیرش سرمایه ٢قانون مقرر شده است. در مادۀ 

های شغلی و افزایش صادرات شود. ب. موجب تهدید آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتالف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن«
نشود. ج. لیهای داخگذاریزیست، اخالل در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهامنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط
 موقعیت گذاران خارجی را درای است که سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهمتضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه

 گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کاال و خدماتانحصاری قرار دهد. د. سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه
) ٪۳۵) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (٪۲۵زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (عرضه شده در بازار داخلی در

ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران نامهگذاری در هر یک از آنها طبق آیینمیزان سرمایهها و بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته
 »ها معاف است.گذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتایهسرمبرسد. 
ای به هیأت گذاری خارجی واگذار کرده است، اختیار بسیار گستردهقانون تشویق که وظیفۀ تشخیص موارد فوق را به هیأت سرمایه ٦مادۀ 

توان به به قدری گسترده و مبهم است که می ٢دهد، رد نماید. مفاد مادۀ مغایر تشخیص می ٢با مفاد مادۀ مزبور داده است هر تقاضایی را 
گذار خارجی جلوگیری کرد. عالوه بر آن، نیاز به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی یک الیۀ جدید به روند پذیرش استناد آن از ورود هر سرمایه

گذاری تواند با وجود نظر هیأت از امضای مجوز سرمایهکند که معلوم نیست که آیا وزیر اقتصادی و دارایی مییگذاری خارجی اضافه مسرمایه
 خودداری کند یا نه. ظاهر قانون است که وزیر ملزم به تأیید نظر هیأت نیست.

رجی به سیستم بانکی جهت دریافت ارز را گذاری خاعالوه بر آن همان طور که در باال گفته شد، هیأت مزبور ممکن است دسترسی سرمایه
را از طریق  گذاریگذار را مؤظف نماید که تمام یا بخشی از اصل یا سود سرمایهگذاری محدود نماید و سرمایهبرای انتقال اصل و سود سرمایه

 صادرات کاالها و خدمات تولیدی یا سایر کاالهای داخل تأمین نماید.
ه دالیل گوناگون تواند بگذاری خارجی به ایران کامًال در اختیار دولت است و دولت میشود که ورود سرمایهگیری میبا توجه به مطالب فوق نتیجه

  از ورود سرمایه خارجی به کشور جلوگیری کند.
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  گذاری خارجیگفتار سوم: تشویق و حمایت سرمایه
 گذاری خارجیالف ـ قانون تشویق و حمایت سرمایه

قانونی  هایگذاری مشمول حمایتگذاری أخذ کرد و سرمایه خود را وارد کشور نمود، این سرمایهگذار خارجی مجوز سرمایهایهپس از اینکه سرم
 شود.ها بررسی میگیرد، در اینجا به اختصار این حمایتقرار می

قانون تشویق مقرر  ۸مقرر کرده است. ماده هایی است که قانون ترین حمایتگذاری خارجی و داخلی از مهمعدم إعمال تبعیض بین سرمایه
ود های داخلی موجگذاریها و تسهیالتی که برای سرمایههای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتگذاریسرمایه«دارد که: می

 »باشند.یکسان برخوردار میطور است به 
قانون  ۹هایی است که در قانون تشویق مقرر شده است ماده ن از دیگر حمایتگذاری خارجی در قبال سلب مالکیت و ملی شدحمایت از سرمایه

 تشویق سلب مالکیت یا ملی شدن را به طور کلی ممنوع نکرده است ولی مقرر کرده است که: این امر باید اوًال برای منافع عمومی و به موجب
امل ثالثًا در مقابل پرداخت غرامت انجام گیرد. در قانون تشویق، غرامت تنها ش آمیز إعمال گردد وفرایند قانونی باشد؛ ثانیًا به روش غیر تبعیض

گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت مقرر شده است و بنابراین سایر خسارات قابل جبران نیستند. در تبصرۀ پرداخت ارزش واقعی آن سرمایه
ید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت ) این ماده مقرر شده است که: تقاضای جبران خسارت وارده با١(

 تسلیم شود.
انتقال   گذاران داخلی منتقل کنند.توانند بدون محدودیت سرمایه خود را به سرمایهگذاران خارجی میقانون تشویق، سرمایه ۱۰به موجب ماده 

گذاری خارجی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی شده است. در ادامه ماده هگذاران خارجی منوط به موافقت هیأت سرمایآن به سایر سرمایه
  گذاری اولیه را دارا باشد.آمده است که انتقال گیرنده خارجی باید حداقل شرایط سرمایه

ورت شده و در صری تضمینگذاهای سرمایهنامۀ اجرایی قانون تشویق، آزادی صادرات کاالهای تولیدی طرحآیین ٤الف مادۀ  ٦به موجب بند 
ممنوعیت صادرات، کاالهای مزبور در داخل به فروش رسیده و عواید آن از طریق شبکۀ بانکی کشور به ارز معتبر تبدیل شده و امکان انتقال 

 گردد.آن به خارج از کشور تضمین می
 

  گذاریب ـ معاهدات دو جانبه و چند جانبه سرمایه
گذاری خارجی به انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه حمایت وضع و اصالح قوانین موجود خود برای جذب سرمایهبسیاری از کشورها عالوه بر 

گذاری المللی در حمایت از سرمایهاند هدف این معاهدات پایبندی به اصول و استانداردهای بینگذاری خارجی مبادرت کردهو تشویق سرمایه
و  پذیر استگذاری خارجی پس از اخذ مجوز و ورود به کشور متعاهد سرمایهمدتًا ناظر به حمایت از سرمایهمعاهدات دو جانبه ع  خارجی است.

گذاری خارجی فاقد مقررات خاصی است. در معاهدات چند جانبه معموًال سرمایه و همچنین حمایت از سرمایه در خصوص آزادسازی سرمایه
 گیرد.هر دو مورد توجه قرار می

گذاری با کشورهای گوناگون به تصویب مجلس شورای معاهده دوجانبۀ تشویق و حمایت متقابل از سرمایه ٥٧گذشته، حدود  هایدر دهه
 ها و استانداردهای مشابهی است.اسالمی رسیده است. این معاهدات اصوًال حاوی حمایت

 
  گذاری در مناطق آزاد خارجیگفتار چهارم: سرمایه

  آزاد تجاری وجود دارد که دو نوع نظام حقوقی بر آن حاکم استدر ایران دو نوع مناطق  
 مثل مناطق آزاد کیش، قسم، چابهار، انزلی  . مناطق آزاد تجاری صنعتی١
 مناطق ویژه اقتصادی مثل بند بوشهر، سرخس، سیرجان  .٢
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 شوداداره می» ی اسالمی ایرانقانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهور «مناطق آزاد تجاری صنعتی به موجب 
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه «کند: این قانون هدف از تشکیل مناطق آزاد را چنین بیان می ١مادۀ 

ور فعال در بازارهای جهانی و سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حض گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغالاقتصادی، سرمایه
 شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاددولت اجازه داده میای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به منطقه

 »تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
 هایورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت«ی خارجی در مناطق آزاد است. به موجب این ماده: گذار این قانون در مورد سرمایه ٢٠مادۀ 

در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در  گذاریباشد. مقررات الزم برای جلب و حمایت سرمایهاقتصادی در هر منطقه، آزاد می
 »واهد رسید.فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خ

د. ظاهر به تصویب رسان» گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتیمقررات سرمایه«ای را تحت عنوان نامهبه موجب این ماده، هیأت دولت تصویب
 زکلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم ا«دارد: این مقررات، تضمین آزادی ورود سرمایه به مناطق آزاد است که مقرر می ٢مادۀ 

ارکت یکدیگر های تابع آن یا با مشسازمان و شرکتتوانند مستقًال و یا با مشارکت المللی طبق این مقررات میهای بینایرانی و خارجی و سازمان
 »شودشده آنان مشمول این مقررات میگذاری نمایند و سرمایۀ پذیرفتهدر مناطق آزاد سرمایه

 ای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورایگذاری خارجی باید به تصویب کمیتهمقررات تقاضای سرمایه این ۶مادۀ  ۱با وجود این طبق تبصرۀ  
شور ریزی کهای اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامهگذاری و کمکعالی مناطق آزاد، سازمان سرمایه

رای آنان گذاری بذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد مجوز سرمایهبررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته م
 شود.صادر می

مقررات مجاز  ١٢گذاری خارجی به موجب مادۀ های اقتصادی سرمایههرچند خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت
وج بیان شده است. اوًال سازمان هر منطقه باید احراز کند که مبالغ مورد درخواست برای خروج، اعالم شده است، در ذیل ماده قیودی برای خر 

گذاری بوده است. ثانیًا سازمان باید اطمینان حاصل نماید که گذاران در موضوع مجوز سرمایهشده سرمایهحاصل به کار انداختن سرمایه ثبت
با فلسفۀ آزاد بودن مناطق منافات دارد که در این مناطق آزادی ورود و خروج سرمایه تضمین های متعلقه پرداخت شده است. این قیود مالیت

 گردد.می
از مقررات حل و  ١٦بینی نشده است. فقط مادۀ گذار خارجی و سازمان منطقه آژاد، مقرراتی پیشدر مورد حل و فصل اختالفات بین سرمایه

ی و طرف گذار خارجموارد اختالف بین سرمایه«گوید که به موجب این ماده: ایرانی سخن می گذار خارجی و طرففصل اختالفات بین سرمایه
ار خارجی با گذرسد که این ماده ناظر به اختالفات مربوط به سرمایهبه نظر نمی» های کتبی حل خواهد شد.ایرانی بر اساس قراردادها و توافق

 را در هیچ کدام از مواد مقرر مزبور، ضرورت انعقاد قراردادبا سازمان مناطق آزاد بیان نشده است.دولت ایران یا با سازمان مناطق آزاد باشد، زی
د کردن ورود سرمایه و خروج آن، به نظر نمیبا توجه ه عدم پیش مقررات  رسد که حتیبینی حل و فصل اختالفات از طریق مراجع داوری و مقیَّ

المللی برخوردار باشد و نگرانی گذاری خارجی از استانداردهای قابل قبول بینرد سرمایهحاکم در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در مو
 گذاران خارجی را رفع نماید.سرمایه

نامه اجرایی آن و آیین ۱۳۸۴مصوب سال » قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران«مناطق ویژه اقتصادی تابع 
نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و «قانون مزبور:  ۱۴جب مادۀ است به مو ۱۳۸۶مصوب 

» انجام خواهد شد ۱۳۸۰گذار خارجی مصوب سال های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهمیزان مشارکت خارجیان در فعالیت
گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بر خالف مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و تابع مقررات حاکم در شود که سرمایهاز این ماده استنباط می

 سرزمین اصلی است.
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ًال بینی شده است. مثگذاران اعم از داخلی یا خارجی پیشهم در مناطق آزاد تجاری و هم در مناطق ویژۀ اقتصادی تسهیالتی برای سرمایه
 تری در خصوص به کارگیری نیروی کار مقرر شده است.از به انجام تشریفات گمرکی ندارد و یا مقررات سهلورود کاال به این مناطق نی

 
 المللیفصل شانزدهم: حل و فصل اختالفات تجاری بین

نده نیز کاال را شکند و فروشوند خریدار بها را به موقع پرداخت میالمللی بدون اختالف توسط طرفین اجرا میبسیاری از معامالت تجاری بین
ست که المللی مسئله عادی ادهد و همچنین پیدایش اختالف در روابط تجاری بینبدون عیب و نقص و طبق مشخصات در قرارداد تحویل می

جارت سازد تزند؛ فاصلۀ جغرافیایی امکان کنترل و بازرسی را از نزدیک مشکل میها دامن میهای فرهنگی بین طرفین و به سوءتفاهمتفاوت
بینی روست و قراردادهای طوالنی مدت در مسیر خود با حوادث و وقایع غیرقابل پیشدر فراسوی مرزها با مشکالت ورود و خروج کاال و ارز روبه

 شوند.روبرو می
ت مراجعه للی نیسالمعادی بودن پیدایش اختالف به معنای عادی بودن مراجعه به دادگاه و یا داوری برای حل و فصل اختالفات تجاری بین

زند و برای کسانی مناسب است که به صورت موردی با طرف دیگر معامله داشتند و به دادگاه و یا داوری به روابط تجاری طرفین لطمه می
گیر قتو پیامدهای مالی اختالف به حدی جدی است که بر حفظ روابط تجاری آن اولویت دارد، همچنین مراجعه به دادگاه و یا داوری پرهزینه و

 است و باید با ارزش اختالف، سازگاری داشته باشد. در بیشتر موارد موضوع اختالف اهمیت زیادی نداشته و پیگیری آن از طریق دادگاه و یا
 داوری مقرون به صرفه نیست.

ر قراردادی شده است که با اتخاذ تدابی پیدایش اجتناب ناپذیر اختالفات در روابط تجاری و پیامدهای ناخوشایند مراجعه به دادگاه و داوری باعث
از بروز اختالفات جلوگیری به عمل آید و به جای حل و فصل اختالفات از روش قضایی، اختالفات به صورت غیررسمی گردد که به آن 

 شود.اطالق می» های جایگزین حل اختالفاتشیوه«
 

 گفتار اول: ترتیبات قراردادی جهت جلوگیری از بروز اختالف
بخشد و المللی، گنجاندن شروطی در قرارداد است که به قرارداد انعطاف میی از راههای جلوگیری از بروز اختالفات در روابط تجاری بینیک

شروط «سازد که قرارداد بتواند خود را و بدون نیاز به مذاکره مجدد با تغییر اوضاع و احوال مقرر تطبیق دهد. اصوًال این امکان را فراهم می
 شود و احتمال بروز تغیرات قابل توجه است.در قراردادهای بلندمدت کاربرد دارند که قرارداد در طوالنی مدت اجرا می» کنندهعدیلت

تنظیم و منتشر نمود. در این مقررات آیین تعدیل قرارداد از » تعدیل قراردادها«مقرراتی را در خصوص  ١٩٧٨المللی، در سال اتاق بازرگانی بین
جاع االجرا است که طرفین در قرارداد خود به آن ار بینی شده است. این مقررات در صورتی الزمتعدیل قرارداد با دخالت شخص ثالث پیشجمله 

نظرهای موجود در قرارداد و وقایع غیرقابل نمایند. این مقررات روشی را برای رفع مسائل و مشکالت ناشی از ابهامات یا خألها و اختالف
این  ١٩٩٤ال های تجاری، اتاق بازرگانی در سکننده توسط بازرگانان و شرکتدارد. به دلیل عدم استفاده از این شروط تعدیلمقرر میبینی پیش

 مقررات را پس گرفت.
 شوند:ترتیبات قراردادی به چهار دسته کلی تقسیم می

 کند.کننده قرارداد که خطاها موجود در قرارداد را پر میشروط تکمیل .١
 دهد.وط مربوط به تغییر شرح کار قرارداد که مشخصات فنی مندرج در قرارداد را با شرایط واقعی پروژه تطبیق میشر  .٢
 نماید.شروطی که قیمت قرارداد را تعدیل می .٣
 نماید.شروطی که به قرارداد ثبات بخشیده و آن را در مقابل تغییرات قانونی تثبیت می .٤
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 کننده قراردادـ شروط تکمیل١
گیری صمیمشود. از آنجاکه تشود که به موجب آن خألها موجود در قرارداد بعدًا تکمیل میبه ترتیبات قراردادی گفته می» کنندهوط تکمیلشر «

در مورد جزئیات قراردادی در زمان انعقاد قرارداد ممکن است میسر یا به مصلحت نباشد، برخی از شروط قرارداد به صورت باز مورد موافقت 
شود مثًال در قراردادهای پیچیده و به خصوص قراردادهای ساخت بینی میگیرد و برای تکمیل آنها در قرارداد مکانیسمی پیشمیقرار 
امل طراحی طرح (ش» مهندسی تفصیلی«های عظیم ممکن است در زمان انعقاد قرار نتوان جزئیات کار را کامًال مشخص کرد. مثل اینکه پروژه

ات آالت مورد نیاز) به خود پیمانکار محّول شود در چنین مواردی جزئیهای اجرایی و تعیین لیست تجهیزات و ماشینتفضیلی، کشیدن نقشه
 در زمان قرارداد معلوم نیست و بعدا از طریق مهندسی تفضیلی به دست خواهد آمد.

طور متعارف میزان تعهدات و ریسک خود را ارزیابی کنند. دهد که بتوانند به همچنین عدم اطمینان به اوضاع و احوال آتی به طرفین اجازه نمی
خواهد که در سال آینده یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت خریداری کند چون وضعیت نفت در سال آینده برای فرض کنید شرکتی می

که  نیسمی توافق کنند مثل ایندهند که قسمت قرارداد را مسکوت گذاشته و به جای آن روی مکاطرفین نامعلوم است طرفین ترجیح می
 طرفین توافق کنند که قیمت بر اساس قیمت سبد اوپک تعیین گردد.

 
 ـ شروط تغییر کار: ٢
د. در قراردادهای کنشود که به موجب آن قرارداد با تغییرات فنی حاصل تطبیق پیدا میبه ترتیبات قراردادی گفته می» شروط تغییرکار«

آهن، سد، نیروگاه، کارخانجات و امثال آن، جزئیات فنی طرح و نحوه اجرای آن بر اساس اطالعات و ده، راهپیمانکاری از قبیل ساخت جا
شود از زمان انعقاد تا زمان تکمیل طرح مورد نظر، تغییرات فنی مختلفی نمایان شود مقرر می» شرح کار«شرایط موجود در سندی تحت عنوان 

ب تغییر کند. مثًال در طول اجرای یک پروژه سدسازی که ممکن است تغییرات فنی زیادی پدیدار شود که که نیاز باشد شرح کار مزبور به تناس
 اند، مثل شرایط خاک، ولی اجرای قرارداد منوط به در نظر گرفتن تغییرات یاد شده است.طرفین در موقع انعقاد قرارداد از آن اطالعی نداشته

د که شرح کار پروژه را متناسب با تغییرات فنی حاصله تطبیق دهند در قراردادهای پیمانکاری معموال دهشروط تغییر کار به طرفین امکان می
 شود.بینی میگیری در مورد تغییرات و تعیین قیمت و روش تعیین قیمت پیشامکان إعمال تغییرات، نحوه تصمیم

ال تغییرات در شرح کار مقرر کرده است. به موجب بند الف این مقرراتی را در خصوص إعم» شرایط عمومی پیمان« ٢٩بر همین اساس، مادۀ 
شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج«ماده: 

م با نرخ با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجا شود. پیمانکارشود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ میمشاور محاسبه می
)، حدود این ٢٩مادۀ (» الف«ذیل بند » شده در زیر بیشتر نشود.پیمان است، به شرط آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین

اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد «ین بند آمده است که: ا ٢درصد مبلغ اولیۀ پیمان مقرر کرده است. در تبصرۀ  ٢٥تغییرات را حداکثر تا 
شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا درصد با دستور مهندس مشاور عمل می ۱۰) این ماده تا ۲-) و (الف۱-بند های (الف

اگر «دارد: بینی نشده است. بند مزبور مقرر میاین ماده در خصوص کارهای اضافی استکه قیمت و مقدار آن در پیمان پیش» ج«بند » است.
بینی نشده در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش

یمت، ی اجرای کارهای یادشده، همراه با تجزیه قدرنگ پس از دریافت ابالغ مهندس مشاور، قیمت پیشنهادی خود را برااست، پیمانکار باید بی
اخت است. شود و به تصویب کارفرما برسد، مالک پردبه مهندس مشاور تسلیم نماید. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می

نه ه گردد. از این رو، تنها ضریب هزیشود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبهای جدیدی که به این صورت تعیین میقیمت
 »شودهای جدید إعمال میباالسری پیمان به قیمت

 
 ـ شرط تعدیل قیمت ٣
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شود که به موجب آن قیمت قرارداد متناسب با افزایش هزینه کارگر، مصالح، مواد اولیه و یا به توافق قراردادی گفته می» شرط تعدیل قیمت«
قراردادی  های حقوقی به استناد اصل آزادیعدیل قیمت یک نوع تعدیل قراردادی است که اصوًال در کلیه نظامگردد. شرط تنرخ تورم تعدیل می

 های حقوقی به شدت متفاوت است.پذیرفته و نباید با تعدیل قانونی یا قضایی خلط شود که حدود آن در نظام
شود، قیمت کارگر، مصالح و مواد ممکن است کاهش یا سال اجرا میدر قراردادهای پیمانکاری و ساخت و ساز که قرارداد در طول چندین 

شرایط عمومی فیدیک بدون اینکه فرمول  ٧٠افزایش پیدا کرده و در نتیجه الزم باشد که قیمت قرارداد نیز به تناسب تعدیل گردد. مثًال مادۀ 
ار، مواد و های نیروی کمتناسب با افزایش یا کاهش هزینه قیمت قرارداد«دارد: خاصی جهت تعدیل قیمت مقرر نماید به طور کلی بیان می

 »کندهای اجرای کار مؤثر است تعدیل پیدا میسایر مواردی که بر هزینه
شود و مدت اجرای قرارداد نیز کمتر از یک سال است معموال شرط تعدیل در قراردادهای خرید کاال و خدمات که به صورت موردی انجام می

د و قیمت ثابت است در مقابل در قراردادی توزیع که به موجب آن روابط فروشنده وخریدار در طول بیش از یک سال تنظیم قرار وجود ندار 
شود، طرفین نسبت به یک قیمت بر اساس عوامل مشخص، مثل افزایش نرخ مواد اولیه یا نیروی کار، تعدیل گردد قراردادهای بلندمدت می

 مواد اولیه نیز معموًال حاوی شرط تعدیل هستند.خرید و فروش برق، گاز و سایر 
شود. ولی فرمول بینی میهای گوناگونی انجام گیرد در بسیاری از قراردادها تنها امکان تعدیل پیششرط تعدیل قیمت ممکن است به شکل

ترین همگردد. در اینجا مول آن نیز مقر میبینی امکان تعدیل، فرمشود. در برخی از قراردادها، عالوه بر پیشخاصی جهت محاسبه آن مقرر نمی
 شود.شکل شرط تعدیل قیمت بیان می

 ـ شرط کاملةالوداد ١
 ،در قرارداد ممکن است قید شود که چنانچه خریدار بعدًا کاالی مشابهی را با قیمت زیادتری از فروشنده و یا هر شخص ثالثی خریداری نماید

رداد حاضر نیز إعمال گردد و یا در قرارداد مقرر شود که چنانچه فروشنده کاالی مشابهی را به قیمت قیمت مزبور به طور خودکار نسبت به قرا
این » ةالودادشرط کامل«تری به خریدار یا شخص ثالثی بفروشد، به طور خودکار قیمت مزبور نسبت به قرارداد حاضر إعمال گردد. مشکل نازل

لث ممکن است محرمانه انجام گیرد و طرف قرارداد اطالعی نداشته باشد تا بتواند به آن استناد است که قراردادهای منعقد شده با اشخاص ثا
 کند.

 پیشنهاد صادقه -٢
تری دریافت نماید، ای مبنی برای خرید با قیمت مناسببینی شود در قرارداد که فروشنده در آینده پیشنهاد صادقانهدر قرارداد ممکن است پیش

ای بیشتر در قراردادهای مواد اولیه و در قرارداده» پیشنهاد صادقانه«است که قیمت مزبور به فروشنده پرداخت نماید. شرط طرف قرارداد موظف 
 بینی شود.خرید گاز ممکن است پیش

 شرط مذاکره مجدد -٣
ه و یا نرخ تورم، طرفین مذاکره نمود های نیروی کار، مواد اولیه، مصالحدر قرارداد ممکن است مقرر شود که در صورت افزایش یا کاهش هزینه

 شود.و نسبت به تعدیل قیمت قرارداد اقدام نماید و اگر طرفین به توافق برسند قیمت جدید از طریق ارجاع به کارشناسی و یا داوری مشخص می
 تعدیل خودکار قیمت -٤

دکار به تناسب افزایش و یا کاهش پیدا کند. مثل اینکه در بینی شود که با بروز عوامل قیمت قرارداد به طور خودر قرارداد ممکن است پیش
 شود که با افزایش و کاهش قیمت نفت، قیمت فروش گاز به تناسب تعدیل گردد.قرارداد خرید و فروش گاز مقرر می

 ایتعدیل دوره -٥
هر سه سال یکبار مشمول تعدیل گردد، در  گردد که قیمت مزبورشود ولی مقرر میدر برخی از قراردادها، قیمت در زمان انعقاد مشخص می

درصد به قیمت  ٢٠قرارداد ممکن است نرخ تعدیل نیز تعدیل گردد. مثل اینکه در قرارداد خرید و فروش گاز قید شود که هر سه سال یک بار 

https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


  

152 
 

mollakarimi.ir المللجزوه حقوق تجارت بین  @OmidMollaKarimi   :تلگرام کانال
 

د در این چنانچه به توافق نرسنقرارداد اضافه شود. در صورتی که نرخ تعدیل مشخص نشده باشد، در این صورت طرفین باید مذاکره کرده و 
 شودصورت میزان تعدیل از طریق توسل به مرجع حل و فصل اختالفات مذکور در قرارداد تعیین می

 
 ـ شرط تثبیت قرارداد ٤ 

اد ددر قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، همواره این خطر وجود دارد که دولت از طریق وضع قوانین و مقررات وضعیت اقتصادی قرار 
های متعلقه به قرارداد را افزایش دهد. به نفع خود و به ضرر طرف دیگر تحت تاثیر قرار دهد مثل این که مالیات، عوارض یا سایر پرداخت

د اهای طرف قرارداد دولت تمایل دارند از طریق توافق ضمن عقد شرایط قرارداد در زمان انعقگذار خارجی و یا سایر پیمانکاران و شرکتسرمایه
 را تثبیت کنند.

رود، در مفهوم اول که سابقه بیشتری دارد و امروزه تقریبا متروک شده است، به توافق قراردادی، در دو مفهوم به کار می» شرط تثبیت قرارداد«
گسترده  بقًا شاهد استفادۀشود. قراردادهای نفتی ساشود که به موجب آن دولت از وضع قوانین و مقررات مغایر با مفاد قرارداد منع میاطالق می

این «منعقده بین شرکت سابق نفت (انگلیس) و دولت ایران آمده است:  ١٩٣٣قرارداد  ٢١از این نوع شرط تثبیت بوده است. مثًال در مادۀ 
داری و ات و نظامات اامتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیلۀ هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستور 

 »یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود
کنند که از وضع قوانین و مقررات مغایر با مفاد قرارداد خودداری کنند، زیرا قرارداد توسط قوۀمجریه منعقد ها قبول نمیامروزه دیگر دولت

ل از قوۀمجریه است. در عوض شرط تثبیت قرارداد در مفهوم دوم بروز گردد که مستقشود، در حالی که قوانین توسط قوۀمقننه وضع میمی
ها به پذیرند که اگر قوانین مغایری وضع شود که شرایط اقتصادی قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، دولتها میکرده است که به موجب آن دولت

ت، عوارض و یا سایر مطالبات دولتی از زمان انعقاد قرارداد افزایش پیدا همان میزان ضررهای طرف قرارداد را جبران نماید. مثل اینکه اگر مالیا
 کند به نحوی که شرایط اقتصادی قرارداد حفظ و تثبیت گردد.التفاوت اضافی را به طرف دیگر جبران میکند، دولت مابه

 
 های جایگزین حل اختالفاتگفتار دوم: شیوه

شود که به جای حل و فصل اختالفات از طریق رسیدگی حقوقی، ا و راهکارهایی اطالق میهبه روش» های جایگزین حل اختالفاتشیوه«
 گردد.اختالفات از طریق مذاکره و مساعی جمیله حل و فصل می

ت به توافق دس کند، بلکه طرفین خودگیرد و رأی صادر نمیهای جایگزین اختالف این است که برای طرفین تصمیم نمیترین ویژگی شیوهمهم
یابند. حال این توافق ممکن است از طریق گفتگوهای مستقیم بین طرفین حاصل شود (مذاکره) یا متکی به اظهارنظر فنی و تخصصی می

ه شخص ثالث، گری و مساعی جمیلیافته از طریق دادرسی خصوصی انجام گیرد یا با میانجیکارشناسی باشد (کارشناسی) یا به صورت نظام
 گری)و میانجیمحقق گردد. (سازش 

 الف ـ مذاکره
ی المللی انجام مذاکره و گفتگو است. طرفین اختالف به جاترین روش حل و فصل اختالفات تجاری بینترین و غیررسمییکی از کم هزینه

 کنند اختالف خود را از طریق مذاکره و گفتگو و حل و فصل نمایند.مراجعه به داوری و یا دادگاه تالش می
شود. انجام مذاکرات ممکن است به ره و گفتگو باعث تقویت روابط، حفظ روابط تجاری در موقع اختالف و حل و فصل آن میاصوًال مذاک

صورت مستقیم و یا با دخالت و مشارکت شخص یا اشخاص ثالث انجام گیرد. انجام مذاکره به شیوۀ اخیر متعاقبًا تحت عنوان سازش و 
 گردد.مت صرفًا انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین بدون دخالت و مشارکت میانجی بررسی میشود. در این قسمیانجگری بیان می

المللی بینی شده باشد بسیاری از قراردادهای تجاری بینالمللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیشحل و فصل و اختالفات تجاری بین
ری و یا دادگاه، ابتدا تالش نمایند اختالف خود را از روش مذاکره و گفتگو حل و فصل نمایند نماید که قبل از مراجعه به داو طرفین را ملزم می
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ه شود که چنانچه در آن مدت مذاکرات نتیجو برای کسب نتیجه بهتر از مذاکرات، معموًال در قرارداد یک مهلت زمانی مثًال شش ماه تعریف می
 د ر از طریق مراجع داوری و یا دادگاه پیگیری کنند.ندهد هر یک از طرفین اختالف بتوانند دعوای خو

ببا توجه به اینکه حل و فصل اختالفات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیررسمی است، تشریفات خاّصی برای انجام آن وجود ندارد و 
تواند و دادگاه برای حل و فصل اختالفات می کنند. با وجود این، از آنجا که مراجعه به داوریطرفین حسب شرایط هر مورد اقدام به گفتگو می

المللی های فعال در زمینۀ تجارت بینهزینه و کم خطر مورد توجه سازمانبه روابط تجاری طرفین لطمه وارد کند، مذاکره به عنوان یک شیوۀ کم
ی تجاری از هاجایگزین، برخی از سازمان قرار گرفته است. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختالفات به عنوان یک شیوه

ها اختالفات نظر آن سازماناند تا بتوانند تحتالمللی، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی را برای طرفین اختالف فراهم کردهقبیل اتاق بازرگانی بین
هت حصول نتیجه از جمله شرایط دیگری است خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند. لزوم ُحسن نیت در انجام مذاکرات و پیگیری آن ج

 بینی شود.که مکن است در قرارداد پیش
بینی شود مثال مقرر گردد که اختالفات باید ابتدا در سطح کارشناسان مذاکره شود در قرارداد ممکن است برای مذاکرات سطوح متفاوتی پیش 

 به مدیران میانی گزارش شود.چنانچه در آن سطح حل و فصل نگردید، موضوع جهت اتخاذ تصمیم 
 گردد.بر همین منوال اگر مدیران میانی نیز نتوانند اختالفات را حل و فصل کنند، موضوع جهت تصمیم به مدیران ارشد طرفین ارجاع می

 
 

 ب ـ کارشناسی
ع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع دهند که برخی از مسائل و مشکالت را به جای ارجاالمللی، طرفین ترجیح میدر قراردادهای تجاری بین

داد ای دارد و مستلزم اظهار نظر حقوقی و قضایی نیست. مثل اینکه در قرار به کارشناسی حل و فصل کنند. این مسائل عمدتا جنبه فنی و حرفه
 ذ گردد.المللی اخها بین طرفین اختالف شود، نظر یک سازمان حسابرسی بینشود که چنانجه در مورد حسابقید می

 کارشناسی با رسیدگی از از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است.
کنند که در کشور محل صدور رأی طبق قوانین محلی و در خارج از آن در چهارچوب معاهدات االجرا صادرمیاوًال، داوری و دادرسی رأی الزم

در صورتی  تواند مستند رأی دادرسی یا داوری قرار گیرد حتیاالجرا نیست، ولی میمقابل اجرا هستند. در حالی که نظریۀ کارشناسی فی نفسه الز 
ف که طرفین توافق کرده باشند که نظریه کارشناسی قاطع بین طرفین باشد، باز در صورتی که توافق مزبور اجرا شود یا در مورد مفاد آن اختال

 درسی ارجاع گردد.بروز کند جهت الزام متعهد موضوع، باید به داوری یا دا
 )ثانیًا، اصوال کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مسئله موضوعی (بروز یک امر در عالم واقع) و نه یک مسئله حکمی (حقوقی

ها و استاندارد است. مثًال اظهارنظر در مورد مطابقت کاال با مشخصات مذکور در قرارداد، میزان مصرف آهن و یا سیمان در یک پروژه، رعیات
نکه بیان کند کند، مثل ایامثال آن یک مسئلۀ موضوعی است. در حالی که داور یا قاضی حکم مسئله را فراتر از بررسی موضوعی نیز بیان می

ض و یا یچون کاالها با مشخصات در قرارداد مطابقت ندارد یا استانداردها رعایت نشده است، پس خوانده مسئول است و باید کاالها را تعو
 خسارت وارده به خواهان را جبران نماید.

 رثالثًا، کارشناسی معموًال معطوف به بررسی یک جنبه از موضوع است در حالی که داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است. مثًال اظهارنظ 
 لزامات زیست محیطی رعایت شده است یا نه تنهاهای یک پروژه ساخته شده به چه میزان است و آیا اکارشناس در مورد اینکه میزان آالینده

کند؛ ولی اینکه آیا پیمانکار مؤظف بوده است که الزامات زیست محیطی را رعایت کند و حاال که رعایت نکرده یم جنبه از موضوع را بیان می
ی جوانب موضوع باید بررسی و نهایتًا رأ است چه مسئولیتی دارد، خارج از حیطۀ اظهارنظر کارشناسی مزبور است. در دادرسی و داوری کلیۀ

 صادر شود.
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بینی شود و یا متعاقبًا در زمان بروز اختالف مورد موافقت طرفین قرار گیرد. مراجعه به کارشناس و کسب نظر وی ممکن است در قرارداد پیش
کنند لین موضوعی که اصوًال طرفین توافق میدر هر دو صورت طرفین ممکن است جزئیاتی را در مورد ارجاع به کارشناسی مقرر نمایند. او 

طرفین  کنند که اگر در مورد کیفیت کاالها و خدمات بینموضوع یا موضوعاتی است که قابل ارجاع به کارشناسی باشد. مثًال طرفین توافق می
ضوع به آنها حقوقی) است که بررسی مواختالف بروز کند، موضوع به کارشناسی ارجاع گردد. دومین موضوع تعیین کارشناس (افراد حقیقی یا 

ها بازرسی، حسابرسی و امثال آن که وظیفۀ کارشناسیرا های تخصصی زیادی وجود دارند، مثل شرکتها و شرکتشود. سازمانمحول می
 دهند. در قرارداد ممکن است طرفین از قبل کارشناس مربوط را تعیین کنند.انجام می

سال پیش اتاق بازرگانی  ٢٥راتی را راجع به ارجاع به کاشناسی تهیه و در اختیار بازرگانان قرارداده است، بیش از المللی مقر اتاق بازرگانی بین
های اندازی کرد که هدف این مرکز ارائۀ خدمات کارشناسی و فنی در زمینهراه» المللی کارشناسیمرکز بین«المللی، مرکزی را تحت عنوان بین

 الملل است.و فعاالن تجاری بینگوناگون به بازرگانان 
تنظیم » کارشناسی مقررات«المللی مقرراتی را تحت عنوان المللی مزبور، اتاق بازرگانی بیندر جهت تسهیل در استفاده از مرکز کارشناسی بین

ین کند که طرفاعتبار پیدا می مورد تجدیدنظر قرار گرفت این مقررات در صورتی ٢٠٠٣تهیه شد و در سال  ١٩٧٧کرده است این مقررات در سال 
 یدر قرار خود به آن ارجاع کنند. در صورتی که طرفین توافق کنند که بر اساس مقررات راجع به کارشناسی اختالفات خود را به مرکز کارشناس

 گیرد.المللی اتاق ارجاع کنند، در این صورت مطابق با آیین و روشی که در مقررات ذکر شده، کارشناسی انجام میبین
مقرراتی راجع به بررسی کارشناسی اختالفات راجع به اعتبارات اسناد تهیه و منتشر نمود. این مقررات  ١٩٩٧المللی در سال اتاق بازرگانی بین

ز طریق االمللی راجع به حل و فصل اختالفات ناشی از اسناد اعتباری مقررات اتاق بین«مورد بازبینی قرار گرفت و تحت عنوان  ٢٠٠٢در سال 
منتشر شد. این مقررات به عنوان یک روش جایگزین حل اختالف تالش دارد که اختالفات طرفین در مورد اعتبارات اسنادی، » کارشناسی

رارداد به االجراست که توسط طرفین در قاسناد وصولی و یا ضمانتنامه های بانکی را از طریق کارشناسی حل وفصل نماید. مقررات مزبور الزم
 ارجاع داده شود.آن 

 
 ج ـ دادرسی خصوصی

یافته جهت دادرسی خصوصی به معنای تشکیل یک دادگاه و تعیین یک قاضی جهت قضاوت و صدور رأی نیست، بلکه نوعی گفتگوی نظام
 دستیابی به مصالحه است.

طرفی رفین دعوی با حضور شخص ثالث بیاالختیار هر کدام از طشود که به موجب آن نمایندگان تامدادرسی خصوصی به فرایندی اطالق می
، دهند. در این نشست ابتدا وکالی طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات(مثل یک قاضی بازنشسته) یک جلسه خصوصی دادرسی تشکیل می

طرف الث بیاین جلسه، ثیابد. در کنند. پس از استماع نظرات وکال، جلسه بدون حضور آنان ادامه میدالیل خود را به صورت اختصاری بیان می
حوۀ کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به ن(قاضی بازنشسته) ضمن بیان نکات و مسائل حقوقی، به طرفین کمک می

ین ارائه رفهایی برای حل و فصل اختالف به طحلطرف مکن است بر اساس نتایج نشست، پیشنهادات و راهرفِع اختالف گفتگو کنند. ثالث بی
 نمایند.

 باشد:هایی به شرح زیر میاین روش دآرای مشخصه
جلسه  ناوًال هر کدام از طرفین باید نمایندگان تام االختیار خود را برای نشست دادرسی خصوص معرفی نمایند تا بتوانند تصمیم نهایی را در هما

گیری و کسب ند تصمیم الزم را در جلسه بگیرد و ضرورتی به تعویق تصمیمشود تا بتوااتخاذ کنند به این جهت یکی از مدیران ارشد انتخاب می
 نظر مقامات باالتر وجود نداشته باشد.

ای باشد که شود. این فرد ثالث ممکن است یک قاضی بازنشسته و یا یک داور حرفهطرف برگزار میثانیًا جلسه دادرسی در حضور فرد ثالث بی
سابقۀ  شود و به دلیل داشتن تجربه حقوقی وه است. برگزاری جلسات تحت مدیریت فرد ثالث مزبور انجام میهای مشابه صاحب تجربدر زمینه
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تواند به طرفین کمک کند که درک بهتری از تبعات حقوقی ادعاها و مسائل آن داشته باشند. این شخص ثالثممکن است جهت صدور رای، می
 طرفین را به پذیرش آن قانع کند. مصالحه پیشنهاداتی به طرفین ارائه نماید و

ن نسبت به شود، وکالی هر کدام از طرفیثالثًا، در نشستی که با حضور نمایندگان طرفین و شخص ثالث مزبور جهت بررسی پرونده برگزار می
اعیات شود و دالیل و دفکنند. در این روش بدون توجه به مباحث شکلی، موضوع اختالف بررسی میطرح دادخواست و ارائه دفاعیه اقدام می

 نند.کگردد. وکالی مزبور پس ازا ارائۀ دالیل و دفاعیات جلسه را ترک میربط به نشست ارائه میهر کدام از طرفین توسط وکالی ذی
ان رسیدگی و شود. همچنین زمماه انجام می ٣هفته تا  ٦رابعًا، در این روش زمان تهیه دادخواست و دفاعیه و سایر تمهیدات مقدماتی بین 

 باشد.ها حداکثر دو روز میبرگزاری نشست
شود و هیچ کدام از افراد حق ندارند مطالب آن جلسه را نزد افراد خامسًا، کلیه مطالب مطروحه در جلسات رسیدگی به صورت محرمانه تلقی می

استناد  شده در جلسات دادرسی خصوصیطالب ارائهدیگر فاش نمایند. همچنین اگر طرفین به توافق نرسند، هیج کدام از طرفین نباید به م
 کنند.

طرفین در زمان انعقاد قرارداد یا بروز اختالف ممکن است جزئیاتی را در مورد دادرسی خصوصی توافق نمایند. همچنین به جای درج برخی از 
یرد. امروزه المللی تهیه شده انجام گهای بینمانجزئیات در قرارداد، مقرر نمایند که دادرسی خصوصی بر مبنای قواعدی که توسط یکی از ساز

الفات توانند توافق نمایند که اختاند که طرفین میبرخی از مراکز حل و اصل اختالفات، قواعد خاصی را جهت دادرسی خصوصی تنظیم کرده
مقرراتی را در خصوص » وری آمریکاانجمن دا«خود را بر اساس آن قواعد به شیوۀ دادرسی خصوصی حل و فصل نمایند. به عنوان نمونه 

توانند نسبت به آن توافق نمایند تا در چهارچوب خدمات آن انجمن، دادرسی خصوصی دادرسی خصوصی تهیه کرده است که طرفین اختالف می
توانند می ینتهیه شده است که طرف» گری و داوری بلژیکمرکز میانجی«تری در مورد دادرسی خصوصی توسط انجام گیرد. مقررات مفصل

 توافق کنند تا دادرسی خصوصی بر اساس آن مقررات انجام گیرد.
 

 د ـ سازش و میانجیگری
 ـ مفهوم سازش ومیانجیگری١
روشی است که طرفین اختالف مشکالت و اختالفات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثی حل و فصل » میانجیگری«و » سازش«

وش، دخالت، وساطت و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختالف است. ترین مشخصه این ر کنند. مهممی
شود که طرفین اختالف از شخص یا اشخاص ثالثی سازش به فرایندی اطالق می» المللیقانون نمونه سازش تجاری بین« ١ماده  ٢طبق بند 
الفات ناشی از رابطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند و کنند که به آنها کمک کنند تا آنها بتوانند اختتقاضا می

و یا امثال آن توسط طرفین به کار رفته باشد. نکته مهمی که سازش را از رسیدگی » میانجیگری«، »سازش«از این جهت فرقی نیست که عبارت 
ند خود رأسًا موضوع اختالف را فیصله دهد و یا نظر خود را به طرفین تحمیل توادهند نمیکند این است که سازشقضایی و داوری جدا می

 حل دوستانه نائل شود.دهنده تنها مجاز است که تالش نماید اختالف به یک راهنماید. سازش
اند. در ت قائا شدهو، میانجیگری و سازش تفا»مساعی جمیله«کند بین ها حسب نقشی که شخص واسط بین طرفین ایفا میدر برخی از نوشته

کنند. این دیدگاه، مساعی جمیله زمانی مطرح است که اختالف موجود بین طرفین به حدی شدت دارد که از انجام هرگونه گفتگو امتناع می
ن روش یکند که طرفین را پای میز مذاکره حاضر کند ولی در فرایند و پیشبرد مذاکرات دخالت ندارد. ادر این روش، شخص واسط تالش می

نی ها کاربرد دارد که طرفین به دلیل سیاسی حاضر به گفتگو با یکدیگر نیستند. میانجیگری زمابیشتر برای حل و فصل اختالفات بین دولت
ی را حل خاّص نماید که مصالحه کنند، ولی خود راهکند و به طرفین کمک میشود که شخص واسط در فرایند مذاکرات دخالت میمطرح می

طرفین  هایی را بهحلکند. در سازش، شخص واسط عالوه بر کمک به طرفین جهت رسیدن به توافق، خود نیز راهین پیشنهاد نمیبه طرف
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ای ها به اندازهرسد که تفاوت بین آنکند. با وجود تفاوت جزئی که بین این اصطالحات ممکن است وجود داشته باشد، به نظر نمیپیشنهاد می
 ررسی جداگانه داشته باشد.باشد که نیاز به ب

 
 ـ مراحل سازش٢

 اند.بعضی از نویسندگان هفت مرحله برای سازش و میانجیگری ذکر کرده
طرف اعتمادی حاصل بین طرفین اختالف را بر کند که بیمرحله اول، معرفی و ایجاد اعتماد بین طرفین است. در این مرحله میانجی سعی می

 اعتماد آنان را جلب کند. نماید و از روش گفتگو با طرفین
مرحله دوم، تشخیص مسائل مورد اختالف و جدا کردن آن از سایر مسائلی است که ممکن است بین طرفین وجود داشته باشد. در این مرحله 

یست و آیا چکند که از طریق گفتگو با طرفین و بررسی اسناد و مدارک، تشخیص دهد که اختالف موجود بین طرفین واقعًا میانجی تالش می
 موضوع اختالف از طریق سازش و میانجیگریقابل حل. فصل است یا نه.

های گوناگون برای حل و فصل اختالفات است. با توجه به اینکه هر کدام از طرفین ممکن مرحله سوم، خالقیت در ارائه پیشنهادات و گزینه
ها و شرایط هر کدام گر نداشته باشد، میانجی باید تالش کند که نگرانیاست تنها به وضعیت خود توجه نماید و درک درستی از وضعیت طرف دی

 های مورد قبول طرفین خالقیت نشان دهد.حلرا برای دیگری تشریح نماید. با توجه به درک شرایط دو طرف، میانجب باید در ارائۀ راه
کند که گفتگو نمایند و پیشنهادات را مورد طرفین کمک میمرحله چهارم، انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم است. در این مرحله میانجی به 

 بررسی قرارداده ونسبت به جرح و تعدیل آن اقدام کنند.
ترین مراحل سازش است. حتی زمانی که طرفین نسبت به امری توافق نامه است. این مرحله از مشکلنویس سازشمرحله پنجم، تهیه پیش

نظر پیدا کنند. میانجی باید تالش کند که اختالف سرکلمات و عبارات، س آن روی کاغذ با هم اختالفدارند، ممکن است در مورد نحوه انعکا
 کل توافق را تحت تاثیر قرار ندهد.

طرح ممرحله ششم، تعین تکلیف پرونده در مراجع داوری و یا قضایی است. این مرحله زمانی معنا دارد که پرونده قبال در مراجع داوری یا قضایی 
اند که اختالف را از طریق سازش حل و فصل کنند. در صورت تحقق سازش، خواهان باید نسبت به ه است و متعابقا طرفین توافق کردهشد

 استرداد پرونده اقدام کند.
یانجی به مشود. گزارش مرتب نامه است هرچند این مرحله خیلی مهم است، معموال از آن غفلت میمرحله هفتم، اجرا، بررسی و اصالح سازش

 ند.تواند روابط تجاری بین طرفین را تضمین کنامه و جلوگیری از بروز مجدد مسائلی که باعث اختالف شده بود میدر مورد نحوه اجرای سازش
 

 ـ قواعد اختیاری سازش٣
مقرراتی  قرارداد راجع به سازشالمللی از طریق سازش ممکن است الزامی یا اختیاری باشد. در صورتی که در حل و فصل اختالفات تجاری بین

رفین بینی شده باشد، طوجود نداشته باشد. ارجاع به سازش اختیاری است. ولی اگر در قرارداد حل و فصل اختالفات از طریق سازش پیش
 ملزم هستند که تالش کنند موضوع را از طریق سازش حل و فصل نمایند.

ممکن است جزئیاتی را در مورد روش سازش و روند آن توافق نمایند که بر اساس آن سازش انجام طرفین در زمان انعقاد قرارداد یا بروز اختالف 
گیرد. همچنین ممکن است طرفین توافق کنند به جای درج برخی از جزئیات در قرارداد، مقرر نمایند که سازش بر مبنای قواعد سازشی که 

 یرد.المللی تهیه شده انجام گهای بینتوسط یکی از سازمان
هر چند است ممکن است سازش و میانجیگری به صورت کامال غیررسمی و بدون روش و آیین خاصی انجام گیرد. با وجود این، گرایش به حل 

، ضرورت تنظیم مقررات متحدالشکلی را در خصوص ١٩٧٠المللی از طریق سازش و میانجی گری در اواخر دهه و فصل اختالفات تجاری بین
» آنسیترال مقررات سازش«الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، زش مسجل نمود در این راستا کمیسیون حقوق تجارت بینشیوه و آیین سا
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مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. بر این  ٥٢/٣٥طی قطعنامه شماره  ١٩٨٠را تهیه نمود که در تاریخ چهارم دسامبر 
اختالفات خود را از طریق سازش حل و فصل نمایند، به جای اینکه خود شخصًا مقررات ناظر به سازش را تنظیم اساس، افرادی که تمایل دارند 

توانند مقررات توانند از مقررات سازش آنسیترال استفاده کنند که شیوه و آیین سازش را به دقت مقرر نموده است. طرفین قرارداد میکنند، می
 ند و یا برخی از مقررات آن را کًال حذف نمایند.مزبور را با تغییراتی قبول کن

 قاز آنجا که مقررات سازش آنسیترال به صورت کنوانسیون و یا قانون به تصویب نرسیده است، اعتبار و قدرت اجرایی آن مقررات ناشی از تواف
 ه آن مقررات حل و فصل نمایند.اند اختالف خود را مطابق بباشد که توافق نمودهطرفین و متکی به اصل آزادی قراردادی می

ها و مؤسسات داوری و مقررات خاص خود را در خصوص سازش تهیه کردند از به دنبال تصویب مقررات سازش آنسیترال بسیاری از سازمان 
ری انجمن ش میانجیگالمللی با مقررات داوری تجاری و روهای جایگزین حل اختالفات اتاق تجاری بینتوان به مقررات راجع به شیوهجمله می

 المللی لندن، مقررات مؤسسه میانجی گری اتاق تجاری استکهلم اشاره نمود.داوری آمریکا، روش میانجی گری داوری بین
 ـ مقررات قانونی راجع به سازش ٤

و از جمله  ی قراردادهاهای حقوقی، مقررات خاصی راجع به سازش وجود نداشت و توافق حاصله بین طرفین به موجب اصول کلدر بیشتر نظام
 شد.االجرا تلقی میآزادی قراردادی معتبر و الزم

های گذشته نیاز به قانون در جهت توسعه و تشویق حل و فصل اختالفات از طریق سازش و میانجیگری مورد تایید کشورها قرار گرفت در سال
اند. در حقوق اسالمی ایجاد نهاد صلح و وضع قوانین و مودهو بر این اساس نسبت به وضع قانون در خصوص سازش و میانجیگری اقدام ن

 مقررات خاص در این مورد پاسخی به این نیاز بوده است.
اری مربوط به گروه ک«المللی مورد توجه آنسیترال قرار گرفت و نیاز به تهیه مقررات متحدالشکل در خصوص سازش تجاری بین ١٩٩٨در سال 

قانون نمونه سازش تجاری «، نسخه نهایی ٢٠٠٢که یک قانون نمونه در این خصوص تهیه نماید. در ماه ژوئن مأموریت یافت » داوری و سازش
این قانون نمونه را  ٢٠٠٢نوامبر  ١٩مورخ  ١٨/٥٧به تائید آنسیترال رسید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامۀ شمارۀ » المللیبین

ل و فصل سازی مقررات راجع به حی عضو توصیه شده است که با در نظر گرفتن مطلوبیت یکسانتصویب نمود. در این قطعنامه به کشورها
ه طور جد المللی، تصویب این قانون نمونه را بالمللی و به خصوص نیاز به برقراری یک رویه واحد در سازش تجاری بیناختالفات تجاری بین

 سازمان ملل متحد) ١٨/٥٧مد نظر قراردهند (قطعنامه 
کند. در ابتدا مفاهیم سازش، ماده تشکیل شده است که جنبه های گوناگون سازش را تنظیم می ١٤المللی از قانون نمونه سازش تجاری بین

). أعمال قانون بر روند سازش به توافق طرفین نیاز ندارد و چنانچه طرفین نسبت به سازش توافق ١المللی بیان شده است (مادهتجاری و بین
توانند با توافق از إعمال قانون نسبت به سازش خود جلوگیری نمایند؛ بنابراین در صورت گردد. با وجود این طرفین میقانون إعمال می نمایند،

 قانون نمونه) ١مادۀ  ٨شود مگر اینکه طرفین به صراحت إعمال قانون را استثنا کنند. (بند سکوت طرفین، قانون مزبور إعمال می
دهندگان، نحوه انتخاب آنان، روش پیشبرد سازش و نهایتًا پایان سازش مطرح شده است. شروع سازش، تعداد سازشآیین سازش شامل 

همچنین قانون نمونه تضامین خاصی برای تشویق افراد به حل و فصل اختالفات از طریق سازش مقرر کرده است که طرفین احساس امنیت 
مخاطراتی در بر نخواهد داشت از جمله این تضامین حفظ اسرار مربوط به سازش، قابلیت پذیرش کرده و مطمئن شوند که این روش برای آنها 

نامه دهنده به عنوان داور، امکان مراجعه به داوری و رسیدگی قضایی، قدرت اجرایی موافقتها، عدم دخالت سازشدالیل در سایر رسیدگی
 باشد.سازش و توافق مرور و زمان می

 
 

 وریگفتار سوم: دا
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شود که در یک قرارداد مشارکت شود. کمتر موردی پیدا میالمللی محسوب میامروزه داوری یک روش معمول در حل و فصل اختالفات بین
 نشده باشد. بینیهای صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیشگذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانۀ بزرگ، بیع متقابل، همکاریدر سرمایه

دادرسی خصوصی مورد تأیید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختالف تصمیم  داوری یک
 گیرند. ارجاع اختالف به داوری بر خالف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل با بعد اختالف انجام گیرد.می

 
 الف ـ دالیل توسعه داوری

الی از عیب و نقص نیست و بعضًا مورد انتقاد قرار گرفته است، امتیازات آن نسبت به دادرسی در دادگاه باعث شده که به شدت در داوری خ
د ندارد که تجار و المللی وجوالمللی برای حل و فصل اختالقات تجاری بینالمللی مقبولیت پیدا کند. از آنجا که یک دادگاه بینتجارت بین

 های ملی طرح کنند.توانند اختالفات خود را از آن طریق حل و فصل کنند، آنها مجبورند دعوای خود را نزد یکی از دادگاهبازرگانان ب
ات خشک و اند و مقرر اند و شدیدًا با سنن و نظام حقوقی ملی وابستههای ملی اساسًا برای حل و فصل اختالفات داخلی تشکیل شدهدادگاه

ملی  هایکنند. دادگاهرد صالحیت دارند که به موجب آن نسبت به امکان طرح دعوی در آن دادگاه اخذ تصمیم میغیرقابل انعطافی در مو
المللی که طرفین در آن کشور گوناگون اقامت دارند، خود را صالح ندانند. به عالوه، یک طرف دعوی ممکن است برای رسیدگی به دعوای بین

ر بوده و ها از مصونیت قضایی برخورداالمللی، دولتت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بینممکن است دولت باشد که در این صور 
تواند علیه دولت مستقل دیگری رأی صادر نماید. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صالحیت آن به توافق هیچ دادگاه ملی نمی

المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد تواند به دعاوی تجاری بینمی های مزبور را ندارد وطرفین منوط است و محدودیت
های ملی معموًال در چهارچوب سرزمین آن کشور قابلیت خصوصی رسیدگی کند. حتی در صورتی که مشکل صالحیت رفع شود، آرای دادگاه

ه اجرای آرای قضایی صادر از یک دادگاه ملی در کشور دیگر بسته به روست از جملهای زیادی روبهاجرا دارد و در سایر کشورها با محدودیت
 مقررات داخلی کشور محل اجرای رأی است.

برخالف آرای قضایی، اجرای آرای داوری در سایر کشورها از پذیرش زیادی برخوردار است. به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری 
اند، رأی داوری صادره در هر کدام از کشورهای مزبور در سایر کشور به آن پیوسته ١٤٦ه تاکنون ) ک١٩٥٨خارجی (کنوانسیون نیویورک 

تواند از اجرای رأی داور خارجی های ملی یک کشور عضو میکشورهای عضو قابل اجراست و تنها در موارد مصرح در آن کنوانسیون، دادگاه
در سطح جهانی جهت اجرای رأی داوری فراهم کرده است. در نتیجه این کنوانسیون، ای را خودداری کنند. این کنوانسیون شبکۀ گسترده

توانند اطمینان حاصل کنند که رأی داوری فارغ از اینکه در کدام کشور عضو صادر شود، در سایر کشورهای عضو قابلیت طرفین دعوی می
 اجرایی دارد.

در داوری،  گذاری مقرر شده است؛ ولیغیرقابل انعطافی است که توسط مراجع قانون ها تابع آیین دادرسی نسبتاً همچنین رسیدگی در دادگاه
المللی که وری و بینهای داتوانند آیین دادرسی را تعیین کنند. حتی سازمانپذیر بوده و طرفین متناسب با نیاز خود میآیین رسیدگی انعطاف

اند که مقررات مزبور را حسب نیاز خود تعدیل و یا تغییر دهند، همچنین ین اختیار دادهاند به طرفمقرراتی را در مورد آیین داوری تعیین کرده
شود و داورها نیز از افشا موارد اختالف و مفاد قرارداد شود جلسات به صورت غیرعلنی برگزار میداوری یک رسیدگی خصوصی محسوب می

راحت  دانند و با آن احساسظ اعتبار خود نزد عموم و سایر مشتریان مناسب میشوند. بازرگانان مراجعه به داوری را بیشتر برای حفمنع می
 بیشتری دارند.

 مهم ترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی از طریق دادگاه، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است.
باید طبق مقررات دادگاه مجوز الزم را برای آن داشته باشد. در داوری این  در دادگاه ها اصوًال هرکسی نمیتواند وکالت طرف دعوی را بپذیرد و

نظر دانان و یا سایر کارشناسانی انتخاب کنند که در زمینه اختالف صاحبامکان برای طرفین وجود دارد که داورهارا از بین وکالی رسمی؛ حقوق
 هستند.
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 ب ـ قرارداد داوری

شوند به اختالف رسیدگی و رأی مربوط به داوری است. به موجب قرارداد داوری است که داروها مجاز میقرارداد داوری محور اصلی مباحث 
 کند.صادر نمایند. این قرارداد همچنین محدودیت صالحیت داور ها را مشخص می

، محل در مورد آیین داوری، تعداد داورانهر قرارداد داوری باید حداقل مشتمل بر توافق طرفین به ارجاع اختالف به داوری باشد. جزئیات بیشتر 
داوری، زبان داوری، اجرای داوری و امسال آن به نظر طرفین بستگی دارد و الزامی نیست. همین که طرفین توافق نمایند اختالف از طریق 

 د.ون حاکم بر داوری تعیین خواهد شتواند آغاز شود. جزئیات مربوط به داوری بر اساس قانارجاع به داوری حل و فصل گردد، فرایند داوری می
گردد این موارد شامل گیرد بیان می، مواردی در قرارداد داوری مدنظر قرار می١٣٧٦المللی ایران مصوب براسا س قانون داوری تجاری بین

 شریط الزم قبل از انعقاد قرارداد داوری، شکل و فرمت قرارداد داوری و مندرجات قرارداد داوری است.
 

 شرایط الزم قبل از تنظیم قرارداد داوریـ  ١
قانون  ٢مادۀ  ٢برای اینکه قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود، طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند. بند 

خود را اعم از  المللیداوری اختالفات تجاری بینتوانند کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می«دارد: المللی مقرر میداوری تجاری بین
 »اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند

الف  ١شود (بند وری به حکم دادگاه باطل میچنانچه بعدًا مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده است، قرارداد دا
کننده ها و مؤسساتی که دآرای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارجاعقانون داوری تجاری بین الملل) عالوه بر آن، در مورد شرکت ٣٣ماده 

 اختالف به داوری باید سمت الزم را برای این مقصود داشته باشد.
قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی ممکن است به داوری ارجاع داده شود که طبق نکته دیگری که باید قبل از تنظیم  

در موارد زیر رأی «دارد: المللی ایران مقرر میقانون داوری تجاری بین ٣٤ماده  ١مقررات ایران از طریق داوری قابل حل و فصل باشد. بند 
ـ در صورتی که موضوع اصلی اختالف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری  ۱ست: اساسا باطل و غیرقابل اجرا» داور«

آیین دادرسی مدنی دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، طالق، فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری  ٦٧٥طبق ماده » نباشد.
های دولتی است که در ارجاع اختالفات خود به داوری ها و سازماندولت و شرکت نیستند. در ایران مشکل دیگری وجود دارد که مربوط به

 محدودیت دارد.
های دولتی های عمومی و شرکتها توسط سازمانهایی برای ارجاع دعاوی دولتقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، محدویت ١٣٩اصل 

ع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری، در هر مورد موکول به تصویب صلح دعاوی راج«دارد: مقرر می١٣٩مقرر داشته است. اصل 
هیأت وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز 

 »کندبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می
 

 داوریـ شکل و فرمت قرارداد  ٢
نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا موافقت«المللی، داوری تجاری بین ٧قرارداد داوری باید مکتوب باشد. طبق ماده 

ه، وجود آن را ییکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعنامه مزبور داللت نماید. یا نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتمبادله
قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجارت « ٧این ماده ترجمه نه چندان کاملی از بند ماده .» ادعا کند و طرف دیگر عمًال آن را قبول نماید ... 

رایط ست، ولی یکی از شالمللی ایران به کتبی بودن قرارداد داوری تصریح نکرده اقانون داوری تجاری بین ٧است. هرچند مادۀ » المللیبین
 داوری قابل ثبت و ضبط بودن است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است کافی نیست.
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شود. در صورت اول، طرفین در ضمن قرارداد اصلی، توافق بر داوری معموال به صورت شرط ضمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد می
کنند تا بر اساس آن کلیه اختالفات خود را به داوری ارجاع کنند. در این صورت، داوری را به عنوان یک از شروط ضمن عقد تنظیم می ارجاع به

ای هتوافق بر داوری بخشی از قرارداد اصلی را تشکیل داده و همانند بقیۀ شروط قرارداد، رعایت آن الزامی خواهد بود. امروزه بیشتر قرارداد
 دهد.المللی حاوی شرط ارجاع به داوری است که یکی از بندهای قرارداد اصلی را تشکیل میبینتجاری 

شود که طرفین در ضمن قرارداد مورد اختالف را شرط شود و معموًال در جایی واقع میدر صورت دوم قرارداد داوری به صورت مستقل تنظیم می
گری غیر از آنچه قبًال توافق شده است اتخاذ کنند. قرارداد داوری بین ایران و آمریکا از قبیل خواهند ترتیب دیداوری درج نکرده باشد و یا می

 قراردادهای داوری مستقل هستند.
 

اند اشکالی مطرح است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد و یا توسط یکی های داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شدهدر رابطه با توافق
ورها کنند؟ آیا در این موارد داباشد چه حکمی پیدا مین آن ادعا شده باشد توافق بر داوری که بخشی از آن قرارداد اصلی میاز طرفین بطال

 توانند به اختالف رسیدگی کنند؟می
به دلیلی  داد اصلیهای منطقی توجه دارد مشروعیت توافق بر داوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنانچه قرار طبق نظریۀ اول که بر تحلیل

 باطل شده باشد، تمام اجزای آن قرارداد و از جمله شرط داوری ضمن آن باطل خواهد بود و مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.
شود حتی یمنظریۀ دوم که بیشتر به مسائل علمی و نیازهای تجاری توجه دارد معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی 

حیت توانند بطالن قرارداد اصلی را اعالن نمایند، بدون اینکه صلاگر در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد؛ بنابراین طبق این نظریه داوران می
 و مشروعیت خود را نفی کنند.

جزیه بودن ن داده و نظریه دوم مبنی بر قابل تالمللی ایران برگرفته از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایاقانون داوری تجاری بین
تواند در می» داور(«دارد: المللی ایران مقرر میقانون داوری تجاری بین ١٦ماده  ١شرط داوری از قرارداد اصلی را صراحتًا قبول کرده است. بند

رارداد یک قکند. شرط داوری که به صورت جزیی از  نامه داوری اتخاذ تصمیممورد صالحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت
 االثر بودندر خصوص بطالن و ملغی» داور«شود، تصمیم ای مستقل تلقی مینامهباشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت

 نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.)فیقرارداد 
در قراردادهای مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اختالفات و قراردادهای اصلی باید به طور  ای کهتنها نکته

 .تواضحی در قرارداد داوری بیان شود؛ در غیر این صورت خطر این ادعا بعدًا وجود دارد که قرارداد داوری مزبور مرتبط با دعوای معینی نیس
 

 قرارداد داوری ـ محتوای ٣
اولین مسئله مهم که باید در قرارداد داوری بیان شود، موضوع داوری است. اختالف و دعاوی که از یک قرارداد ناشی شود ممکن است متعدد 

ار رفته ک باشند. اینکه همۀ این اختالفات و دعاوی و یا بخشی از آنها موضوع داوری است، به عبارات و اصطالحاتی که در قرارداد داوری به
است، بستگی دارد. قرارداد داوری ممکن است به طور گسترده کلیۀ اختالفات و دعاوی ناشی از قرارداد را بپوشاند و یا دعاوی خاصی را به 

ضوع داوری المللی، در صورتی که داوران خارج ار حدود اختیارات و یا خارج از موقانون داوری تجاری بین ۳۳داوری ارجاع کند. طبق بند ه ماده 
رأی دهند، رأی صادره قابل ابطال است؛ بنابراین یک نکتۀ مهم و اساسی در تنظیم قرارداد داوری، تعیین دقیق اختیارات داوران و موضوع 

 داوری است.
ید در مورد ادومین مسئله مهم دیگر در قرارداد داوری، تعیین داوران و آیین رسیدگی است. پس از تعیین موضوع داوری، مطلب دیگری که ب

 استفاده کنند. در داوری» داور سازمانی«ایجاد کرد ه یا از » داوری موردی«خواهند یک گیری شود این است که آیا طرفین میآنها تصمیم
ات داوری مقرر «بینی کنند یا از مقررات از قبل تعیین شده مثل موردی طرفین باید بسیاری از جزئیات مربوطه به داوری و شیوه رسیدگی را پیش
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داوری  مقررات«استفاده کنند. در داوری سازمانی، جزئیات مربوط به داوری و شیوۀ رسیدگی در مقررات سازمان مورد ارجاع مثل » آنستیرال
 مقرر شده است.» المللیاتاق بازرگانی بین

. یات داوری با یکدیگر مذاکره و به توافق برسنداستفاده از داوری سازمانی بر داوری موردی ترجیح دارد، چون الزم نیست طرفین در مورد جزئ
بینی شده بینی کنند و یا مقررات پیشدر داوری موردی توافق بر جزئیات همیشه با این خطر روبروست که طرفین مطالبی را به اشتباه پیش
ور المللی با حضای و یا بینهای حرفهمبهم باشند و یا مطالب مهمی از یاد بروند. در داوری سازمانی همه جزئیات از قبل توسط سازمان

 کارشناسان وحقوقدانان برجسته تنظیم شده و بیشتر حافظ منافع طرفین است.
المللی ایران، اصوال به طرفین این اختیار را داده که نوع داوری را تعیین کرده و در مورد آیین رسیدگی قانون حاکم بر قانون داوری تجاری بین

ن، محل داوری، زبان داوری، حل و فصل دعوی بر اساس عدل و انصاف و غیره اتخاذ تصمیم کنند. تنها فرقی که بین داوری، تعداد داورا
بینی شده و در داوری موردی داوری موردی و داوری سازمانی وجود دارد مربوط به جزئیات رسیدگی است که در داوری سازمانی از قبل پیش

 ح و نسبت به آنها توافق شود.باید توسط طرفین مورد به مورد مطر 
المللی، چنانچه یک طرف قرارداد ایرانی باشد و طرفین بخواهند دعاوی آینده را به داوری ارجاع قانون داوری تجاری بین ١١ماده ١طبق بند 

 سان باشد.کنند، طرف ایرانی حق ندارد که داور یا داورانی انتخاب کند که تابعیت آنها با تابعیت طرف یا اطراف دیگر یک
وانند یا تاگر طرفین مصمم باشند تا افراد معینی را در قرارداد داوری به عنوان داور تعیین کنند این احتمال را باید در نظر بگیرند که داورها ن

ب داوری انتخا المللی، چنانچه طرفین اشخاص معینی را برایقانون داوری تجاری بین ١١مادۀ  ٥نخواهند به اختالف رسیدگی کنند. طبق بند 
 األثر خواهد شد؛ مگر طرفین برای تعیین داوران جدیدکنند و یا داوران نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند قرارداد داوری ملغی

 تراضی کنند.
ولی روند  داوری صحیح استچنانچه طرفین در مورد ترکیب هیات داوران، چگونگی انتخاب آنها و آیین رسیدگی توافق نکرده باشند، قرارداد 

المللی صورت گیرد. عدم رعایت مقررات مزبور باعث خواهد شد تا رأی صادره داوری باید بر اساس مقررات مندرج در قانون داوری تجاری بین
مقررات آمره این قانون در توانند به شرط رعایت ـ طرفین می ۱«دارد: المللی مقرر میقانون داوری تجاری بین ۱۹قابل ابطال تلقی شود. ماده 

با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و » داور«ـ در صورت نبودن چنین توافقی  ۲مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند. 
 »است.» داور«و ارزش هرگونه دلیل بر عهده نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت تصدی می

جع به نحوه و مرجع ابالغ داوری توافق نکرده باشند، در داوری سازمانی بر اساس مقررات آن داوری بود، در داوری در صورتی که طرفین را
 تواند رأسًا نحوه و مرجع ابالغ را مشخص کند.می» داور«موردی 

دیگر ارسال  م و نظایر آن برای طرفمتقاضی داوری باید درخواست ارجاع داوری را از طریق نامۀ سفارشی دوقبضه پیام تصویری، تلکس و تلگرا
شود که وصول آن به مخاطب محرز باشد، مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد کند. درخواست مزبور وقتی ابالغ محسوب می

این شیوۀ ابالغ را مناسب  المللی) چنانچه طرفینقانون داوری تجاری بین ٣و یا مخاطب نفیًا یا اثباتًا پاسخ مقتضی داده باشد. (بند ج مادۀ 
 بدانند باید در قرارداد خود به نحو دیگری توافق کنند و اّال در صورت سکوت این مقررات باید در ابالغ رعایت شود و عدم رعایت آنها موجنمی

 المللی)قانون داوری تجاری بین ٣٣ابطال رأی خواهد شد. (بند ج مادۀ 
به طرف دیگر ابالغ  ٣شود که درخواست داوری مطابق بند ج مادۀ باشند، داوری در زمانی شروع می در صورتی که طرفین توافق خاصی نداشته

شده باشد. چنانچه طرفین در مورد محتوای درخواست داوری توافق نکرده باشند و قرارداد داوری از این جهت ساکت باشد درخواست داوری 
اشد. نامۀ داوری بنام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواستۀ آن و شرط داوری و یا موافقت حتمًا باید حاوی درخواست ارجاع اختالف به داوری،

 المللی)قانون داوری تجاری بین ٤(بند ب مادۀ 
افق و المللی ایران، در مورد تعداد داوران و فرد بودن آن تصریحی وجود ندارد، ولی اگر طرفین در مورد تعداد داوران تدر قانون داوری تجاری بین

 نکرده باشند هیات داوران از سه نفر تشکیل خواهد شد. نحوه تعیین داوران به توافق طرفین بستگی دارد.
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کنند. در کنند و این دو داور سرداور را تعیین میهر کدام از طرفین یک داور انتخاب می ١١مادۀ  ٢اگر در تعیین داوران قرارداد باشد، طبق بند 
یکی از طرفین نتواند یا نخواهد داور خود را معرفی کند و یا داورها منتخب نتوانند ظرف مدت مزبور سرداور را  روز ۳۰صورتی که طی مدت 

 کند.انتخاب کنند دادگاه عمومی صالح، داور یا داوران و یا سرداور را تعیین می
 یوۀ جرح داوران توافق نکرده باشند، طرفی که قصدبینی شود. چنانچه طرفین در مورد ششیوه جرح داوران ممکن است در قرارداد داوری پیش

ای به روز از تاریخ اطالع از تشکیل داوری یا اطالع اوضاع و احوال موجهه جرح، دالیل جرح را طی الیحه ١٥جرح داور را دارد باید ظرف 
 اعالم کند.» داور«

 اّصی را در قرارداد داوری مقرر نمایند. چنانچه طرفین به صورتدر اموری که نیاز به تعیین تکلیف فوری دارد، طرفین ممکن است ترتیبات خ
توانند در اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است به تقاضای هر کدام از طرفین دستور موقت صادر دیگری توافق نکرده باشند، داوران می

 المللی)قانون داوری تجاری بین ١٧کنند. (مادۀ 
ل داوری را کشور خاصی تعیین کنند. محل داوری از این جهت اهمیت دارد که محل صدور رأی را مشخص توانند به تراضی محطرفین می 

کند؛ و اگر طرفین برای محل خاصی توافق نکرده باشند و یا نتوانند توافق کنند محل داوری توسط داوران با توجه به اوضاع و احوال دعوی می
 المللی)قانون داوری تجاری بین ۲۰ شود (مادهو سهولت دسترسی طرفین تعیین می

گردد گیرد و اگر توافق نکرده باشند این امر توسط داوران تعیین میزبان داوری برای رسیدگی و تبادل لوایح معموال مورد توافق طرفین قرار می
 المللی)قانون داوری تجاری بین ۲۰(ماده 

ه باشند، موضوع و نکات مورد اختالف، خواسته، میزان خسارت و دالیل آن باید ظرف در صورتی که طرفین در قرارداد داوری توافق خاّصی نکرد
د شده ارسال شود؛ بنابراین طرفین ممکن است الزم بداننکنند بیان شود. همچنین دفاعیه باید در مهلت معینمهلتی که داوران مشخص می

ر دارند. چنانجه در قرارداد داوری یا بعدًا بین طرفین ترتیب دیگری اتخاذ که از قبل یک فرجۀ زمانی خاصی را برای دادخواست یا دفاعیه مقر 
توانند دادخواست یا دفاعیه را در طول رسیدگی اطالح و یا تکمیل کنند. در صورتی که در قرارداد ترتیب دیگری نشده باشد، هر یک از طرفین می

مناسب  است. ولی اگر یکی از طرفین در وقت» داور«دیگر توضیحات بر عهدۀ مقرر نشده باشد، تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائۀ ادله و 
 ای بنماید، تشکیل آن الزامی خواهد بود.درخواست تشکیل چنین جلسه

اب کنند. در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاند، اتخاذ تصمیم میداوران طبق قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختالف برگزیده
 کنند.کرده باشند داوران بر اساس قواعد حل تعارض، قانون مناسب را إعمال مین

اتخاذ تصمیم کنند، مگر اینکه طرفین صریحًا به داوران چنین » کدخدامنشانه«و یا به صورت » عدل و انصاف«داوران حق ندارند بر اساس 
قانون داوری تجاری  ٢٧مادۀ  ٣و یا بعدًا طرفین در مورد آن توافق کنند (بند مجوزی داده باشند. در این صورت باید حتمًا در قرارداد عنوان شود 

 المللی)بین
کنند چنانچه طرفین به این شیوه ناراضی بوده و یا بخواهند برای یک داور حق وتو قرار دهند گروه داوران بر اساس اکثریت اتخاذ تصمیم می
قانون  ۲۹جود چنین توافقی به منزله پذیرش تصمیم، بر مبنای نظر اکثریت خواهد بود (ماده باید در قرارداد داوری بر آن توافق کنند. عدم و

 المللی)داوری تجاری بین
 

 ج ـ شناسایی و اجرای رأی داوری
سایی رأی ارای داوری به خود خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین رأی باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. آن دادگاه باید ضمن شن

داوری، دستور اجرای رأی را صادر نماید؛ و اگر دادگاه از شناسایی و اجرای رأی داوری خوداری کند، ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر 
 نماید.شوند داوطلبانه با مفاد آن عمل کنند، افول می
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 های ملی رأی داوری را شناسایی و دستور اجرایکه دادگاه المللی، الزمه این استتقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختالفات تجاری بین
و الحاق کشورهای  المللی تصویبالمللی یا اصالح قوانین موجود و در سطح بینآن را صادر کنند. در سطح ملی، با تصویب قوانین تجاری بین

) در خصوص اجرای رأی داوری باعث تقویت جایگاه ١٩٥٨گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک 
 داوری شده است.

 
 ـ اجرای آرای داوری ایرانی ۱

به استثنای موارد «چنین مقرر داشته است:  ٣٥المللی ایران بیان شده است مادۀ قانون داوری تجارت بین ۳۵نحوۀ اجرای آرای داوری در ماده 
 ۳۴و  ۳۳مواد .» االجرا است ... مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابالغ الزم ) آرای داوری که۳۴) و (۳۳مندرج در مواد (

 کند که رأی داوری باطل یا قابل ابطال است.مواردی را مطرح می
ران قابل ابطال ایالمللی بین تقاضای ابطال یک رأی و تقاضای شناسایی و یا اجرای رأی خلط شده است. رایی در در قانون داوری تجاری بین

المللی انجام شده است. برای ابطال رأی زمان مشخصی در قانون مقرر شده است که در سرزمین ایران و تحت نظارت قانون داوری تجاری بین
ا بعد هنفع در آن مهلت به رأی اعتراض نکند، رأی دیگر قابل ابطال نیست در حالی که شناسایی و اجرا ممکن است مدتاست و چنانچه ذی

 انجام گیرد.
مواردی را مطرح  ٣٤دهد که از اجرای رأی داور خودداری کند و یا حتی نسبت به ابطال آن اقدام نماید. مادۀ به دادگاه اجازه می ٣٤و  ٣٣مواد 

ناد نکند، ه نیز به آن استعلیشود که حتی اگر محکوٌم کند که رأی داور رأسًا باطل و غیرقابل اجراست. از ظاهرا این ماده چنین استنباط میمی
تواند رأسًا نسبت به بطالن رأی داور اقدام کند. این ماده آشکارا از اصول و استانداردهای مربوط داوری عدول کرده است و دخالت دادگاه می

 دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است.
مورد است. مورد اول جایی است که موضوع اصلی اختالف به موجب  ٦ل اعالم داشته که در واقع بند، راسًا باط ۳رأی داوری را در  ۳۴ماده 

ر د قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد. مثًال دعاوی مربوط به ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست؛ بنابراین اگر رأی داور
ز اجرای رأی خودداری و به بطالن رأی حکم دهد. همچنین اگر مفاد رأی مخالف با نظم عمومی تواند رأسًا امورد ورشکستگی باشد، دادگاه می

 المللی ایران باشد، اساسا باطل و غیرقابل اجراست. با اینکه بیشتر مقررات قانونیا اخالق حسنۀ کشور و یا قواعد آمرۀ قانون داوری تجاری بین
قانون که به موجب آن قبل از بروز اختالف،  ١١مادۀ  ١رخی از مقررات آن امری است؛ مثل بند المللی تکمیلی است، ولی بداوری تجاری بین

 اند.طرفین از انتخاب داوری که با طرف دیگر دعوی دارای تابعیت واحدی باشد، منع شده
ی با قوانین آمرۀ جمهوری اسالمی مورد دیگر جایی است که رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران صادر شده باشد و این رأ

 حق سازش داشته باشد. این بند نیز عمًال شامل دو مورد یعنی» داور«ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر 
 مخالفت با قوانین آمره ایران و مفاد اسناد رسمی معتبر است.

اه ابطال تواند به استناد به آن از دادگللی ایران به موارد مختلفی اشاره شده است که یکی از طرفین میالمقانون داوری تجاری بین٣٣در ماده 
بینی شده است. در حالی که منطقی بود که امکان رأی داوری را درخواست کند. در این ماده امکان اعتراض به رأی داور برای هر دو طرف پیش

 شد که علیه وی تقاضای اجرای حکم به عمل آمده است.بینی میاعتراض تنها برای طرفی پیش
تواند با تقاضای هر کدام از طرفین نسبت به ابطال ، اگر یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت باشد، دادگاه می٣٣به موجب بند الف مادۀ 

 ود.شموجب قانون متبوع فرد تشخیص داده میشود، اهلیت به رأی داوری اقدام کند. از آنجا که اهلیت جزء احوال شخصیه محسوب می
توانند ابطال رأی داور را از دادگاه درخواست کنند. ، در صورتی که قرارداد داوری معتبر نباشد، هر یک از طرفین می٣٣به موجب بند ب مادۀ 

ورتی بر قرارداد داوری حاکم شده است. در ص شود که توسط طرفینبرای تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری ابتدا به قانونی رجوع می
 که طرفین نسبت به قانون حاکم سکوت کرده باشند، قرارداد مزبور نباید مخالف صریح قانون ایران باشد.
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ه بها، تعیین داور یا درخواست داوری اشاره شده است که ، به عدم رعایت مقررات قانون مزبور در خصوص ابالغ اخطاریه۳۳در بند ج ماده 
دهد که ابطال رأی داور را تقاضا کند. این بند درصدد تضمین حقوق محکوم علیه در انتخاب داور، ارائه دالیل و حضور در طرف دیگر اجازه می

 جلسات رسیدگی است
ه موجب رک خود را ارائه نماید. بکننده ابطال به دالیلی خارج از اختیار او، نتوانسته دالیل و مدا، به مواردی اشاره دارد که درخواست۳۳بند د مادۀ 

این بند، چنانچه پس از صدور رأی داوری، مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم 
 تواند ابطال رأی داور را تقاضا کند.داشته و یا باعث کتمان آنها شده است، طرف دیگر می

، چنانچه هیات داوری خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد، رأی مزبور قابل ابطال است. چنانچه موضوع ۳۳به موجب بند هـ مادۀ 
ارجاع به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات هیأت داوری بوده، قابل ابطال است. همچنین اگر رأی 

 ثر داوری باشد که جرح او توسط دادگاه پذیرفته شده است، در این صورت رأی داوری قابل ابطال است.داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤ
ماده  ۳بینی کرده است: اوًال به موجب بند گذار در جهت تقویت داوری، مقرارت شکلی را در مورد مدت اعتراض و اعطای تأمین پیشقانون

ماه از تاریخ ابالغ رأی داوری باید به دادگاه صالح تقدیم شود، واال مسموع نخواهد بود.  ظرف سه ۳۳، درخواست ابطال رأی موضوع ماده ۳۳
، چنانچه یکی از طرفین از دادگاه صالح درخواست ابطال رأی را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی ۳۵ماده  ۲ثانیًا، به موجب بند 

در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین  تواندیا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می
 مناسب بسپارد.

 
 ـ اجرای آرای داوری خارجی ۲

ن کنوانسیو«اگر رأی داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن در دادگاه ایران به عمل آید، دادگاه در این صورت به موجب 
کند. این کنوانسیون به موجب قطعنامه سوم ماه ) نسبت به اجرای داوری اقدام می١٩٥٨(نیویورک » سایی و اجرای احکام داوری خارجیشنا
کشور عضو این کنواسیون هستند. کنوانسیون مزبور  ١٤٦شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد و هم اکنون  ۱۹۵۶می 

 به تایید شورای نگهبان رسید. ٢٩/١/١٣٨٠در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ٢١/١/١٣٨٠روز سه شنبه 
 المللی تلقی شوند اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشد.اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک است که بین

مابین دولت جمهوری اسالمی های فیر صورتی که در معاهدات و توافقد«المللی ایران، قانون داوری تجاری بین ٣٦مادۀ  ٣با توجه به بند 
با  »قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.های موضوع این ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری

اس المللی به موجب بند فوق، رأی داوری خارجی در ایران، بر اسبین توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و حاکمیت آن بر قانون داوری
 شود.المللی شناسایی و اجرا میکنوانسیون نیویورک و نه قانون داوری تجاری بین

رای طرفی بکنوانسیون نیویورک به دادگاه اجازه نداده است که رأسًا نسبت به بطالن رأی داوری اقدام کند. در کنوانسیون حِقّ اعتراض تنها 
های ایران در آرای داوری خارجی عمًال به تقویت بینی شده که تقاضای اجرای رأی علیه وی تقاضا شده است. محدودیت دخالت دادگاهپیش

أی ر آن دسته از آرای داوری منجر شده است که در خارج از کشور صادر شده است و در شرایط برابر، رأی داوری صادره در ایران، در مقایسه با 
 داوری خارجی از اعتبار و ثبات کمتری برخوردار است.

کنوانسیون بیان شده  ٥تواند از شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی امتناع کنند، در مادۀ موارد که به موجب کنوانسیون نیویورک دادگاه می
 است

 مود که از اجرای رأی داور خودداری کند.توان به استناد آن از دادگاه تقاضا نبند الف مادۀ شامل دو مورد است که می
اولین مورد عدم اهلیت طرفین به موجب قانون حاکم بر آنهاست. در کنوانسیون مشخص نشده است که قانون حاکم بر آنها کدام است که در 

 .قانونی تعیین خواهد شداین صورت باید به قانون محل اجرای رأی داوری مراجعه و براساس آن تعیین نمودکه اهلیت افراد براساس چه 
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 شود که قرارداد داوری، عدم اعتبار قرارداد داوری است. برای تشخیص معتبر بودن قرارداد به قانونی مراجعه می۵دومین مورد در بند الف ماده 
ر این ود نداشته باشد، دتوسط طرفین تابع آن قانون قرارداده شده است. چنانچه در قرارداد داوری قرائنی مبنی بر انتخاب قانون حاکم وج

 شود.صورت معتبر بودن قرارداد داوری به موجب قانون دادگاه محل اجرای رأی تعیین می
کنوانسیون بیان شده است، مربوط به عدم ابالغ صحیح اخطار در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری  ۵سومین مورد که در بند ب مادۀ 

 است.
پ کنوانسیون پیش بینی شده است زمانی است که رأی داوری خارج از حیطۀ قرارداد یا شرایط آن صادر شده باشد. چهارمین مورد که در بند 

متضمن  گردد، یاحکم در خصوص اختالفی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی«دارد: این بند مقرر می
یطۀ شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر اینکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده، به داوری تصمیمی در مورد مائل فراتر از ح

قابل تفکیک از مسائلی باشد که به این گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، 
 »قابل شناسایی و ارجاع باشد.

ترکیب «کنوانسیون مقرر داشته است:  ۵رعایت ترکیب هیأت داوری یا عدم رعایت تشریفات داوری است. در بند ت ماده  پنجمین مورد عدم
ها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده فمرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طر

 »نباشد
کنوانسیون مقرر داشته است:  ٥رایی است که هنوز قطعی نشده و یا توسط مرجع دیگری نقض شده باشد. بند ث مادۀ ششمین مورد مربوط به آ

الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده حکم هنوز الزم«
 »باشد.

 گفتار چهارم: دادرسی
های جایگزین حل اختالف با توافق طرفین به حل و فصل نهایی اختالف منجر نشود و توافقی در مورد داوری وجود نداشته تخاذ شیوهاگر ا

للی دادگاهی المباشد و یا رأی داوری ابطال شود، طرفین اختالف ناگزیرند اختالف خود را از طریق دادگاه پیگیری کنند و چون در سطح بین
» لی دادگستریالملدیوان بین«های ملی مراجعه کنند. المللی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به دادگاهه به دعاوی تجاری بینوجود ندارند ک

ها (آن هم در الملل عمومی به اختالف بین دولتکند، تنها از زاویه حقوق بینالمللی رسیدگی میمستقر در الهه بعضًا به دعاوی تجاری بین
 کند.ها نسبت به صالحیت آن) رسیدگی میدولتصورت موافقت 

الح دادگاهی برای رسیدگی ص» قانون مقر دادگاه«های حل و فصل از این امتیاز برخوردار است که اگر طبق دادرسی در قیاس با سایر شیوه
 باشد مراجعه به دادگاه برای حل و فصل اختالف نیازی به توافق طرفین ندارد.

 
 الف ـ دادگاه صالح

المللی حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختالف یا محل اجرای آن ممکن است به عاوی تجاری بیند
وجب آن شود که به مای منعقد میکشورهای مختلفی مربوط شود. فرض کنید قراردادی در سنگاپور بین یک تاجر ژاپنی و یک تاجر کره

به  گیرد. اینکه دادگاه کدام کشور برای رسیدگیای در هندوستان مورد استفاده قرار مینگلستان خریداری شده و در پروژهکاالهایی از کشور ا
 کشور بستگی دارد. ٥اختالف مورد نظر صالح است، به قوانین آیین دادرسی هر کدام از این 

ته باشد: خوانده در ایران اقامت داشرسیدگی به دعاوی تجاری صالح می مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی ایران در مورد زیر دادگاه برای 
باشد، خوانده در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، موضوع اختالف مال غیرمنقول واقع در ایران باشد، موضوع اختالف قراردادی باشد 

د دعاوی راجع به توقف و ورشکستگی اشخاص، محل اقامت که در ایران منعقدشده باشد، محل اجرای تعهد قراردادی ایران باشد، در مور 
 صشخص متوقف یا ورشکسته در ایران باشد و یا متوقف یا ورشکسته برای انجام معامالت خود تغییر یا نمایندگی در ایران داشته باشد، در خصو
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 اشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارجهای بازرگانی، مرکز اصلی شرکت در ایران باشد و در مورد دعاوی ندعاوی ورشکستگی شرکت
قانون  ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٣، ١٢، ١١از شرکت نیز در صورتی که تعهد در ایران واقع شده و یا محل تسلیم کاال یا پرداخت پول ایران باشد (موارد 

 آیین دادرسی مدنی)
ب زبان و فرهنگ کشور مقر دادگاه است، چنانچه خواهان با کند: اولین مطلخواهان در انتخاب دادگاه مورد نظر به عوامل متعددی توجه می

انه و یابد. دوم، آیین دادرسی و رسیدگی منصفزبان و فرهنگ کشور مقر دادگاه آشنا نباشد، امکان سوء تفاهم و برداشت نادرست افزایش می
 نه سطح واحدی نیستند. امکان إعمال نفوذ درطرفانه دادگاه است، کشورهای گوناگون از جهت مقررات آیین دادرسی و رسیدگی منصفابی

گیرد. در موضوع مهم دیگر امکان اجرای رأی صادره سیستم قضایی و فساد از دیگر عوامل است که در انتخاب دادگاه مورد توجه قرار می
 ن بتواند حکم دادگاه را اجرا نماید.است، خواهان باید در کشوری طرح دعوی کند که خوانده در آن کشور دارای اموال و دارایی باشد تا خواها

 
 ب ـ تعیین دادگاه توسط طرفین

قبل از بروز اختالف یا بعد از آن طرفین ممکن است توافق کنند که اختالف خود را صرفًا از طریق مراجعه به دادگاه کشور خاصی حل و فصل 
نکه اگر کشور مورد توافق به اختالف مزبور ارتباطی نداشته باشد، مثل ایکند. اول اینکه نمایند. دو مسئلۀ مهم در ارتباط با این توافق بروز می

 اقامتگاه خوانده یا خواهان و یا محل انعقاد و یا اجرای قرارداد در آن کشور نباشد، آیا به ِصرف
کنند حتی ی میتالف رسیدگیافته به اخهای حقوقی در کشورهای توسعهاگر طرفین اختالف، به دادگاه کشور خاصی توافق کنند بیشتر نظام

ظام ن اگر در فقدان چنین توافقی آنها برای رسیدگی صالح نباشد. از دیدگاه آنان، وقتی بازرگانان به نظام حقوقی و قضایی آنها اعتماد کرده و
 دانند، نباید به دلیل عدم صالحیت از رسیگی امتناع کرد.قضایی آنها را جهت حل و فصل اختالف، منصفانه می

های ای مبنی بر صالحیت دادگاه ایرانی به رسیدگی به ِصرف توافق طرفین وجود ندارد ولی در دادگاهآیین دادرسی مدنی ایران مقرره در
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به چنین اختالفاتی رسیدگی کند. ٣٤توانند به استناد اصل دادگستری می

اختالف خود را صرفًا (انحصارًا) به دادگاه کشور خاصی ارجاع دهند، سایر کشورها که طبق مقررات  همچنین ممکن است طرفین توافق کنند که
داخلی آیین دادرسی خود نسبت به رسیدگی صالح هستند ممکن است توافق طرفین را نادیده بگیرند و رسیدگی را شروع کنند. در قوانین ایران 

به استناد توافق طرفین، قرار عدم صالحیت صادر نماید و از رسیدگی خودداری کند. بالعکس در  ای وجود ندارد که دادگاه صالح بتواندمقرره
دعاوی از حیث صالحیت محاکم و قوانین راجع به اصول « قانون مدنی خالف آن قابل استنباط است به موجب ماده مزبور: ٩٧١ماده 

شود، مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صالحیت محکمه ایرانی محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می
توان استنباط کرد که چنانچه شروع رسیدگی در یک دادگاه خارجی مانع رسیدگی در دادگاه صالح ایرانی نیست، به از این ماده می» نخواهد بود.

 ت دادگاه ایرانی نیست.همین منوال توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه دیگر نیز رافع صالحی
یونی را در سال کنوانس» الملل خصوصیکنفرانس الهه مربوط به حقوق بین«برای ایجاد یک رویۀ متحدالشکل در مورد توافق بر دادگاه صالح 

یه اروپا، آمریکا و دبه تصویب رساند. این کنوانسیون به امضا اتحا» های مربوط به انتخاب دادگاهکنوانسیون راجع به توافق«تحت عنوان  ٢٠٠٥
االجرا شدن آن مورد نیاز است که هنوز محقق نشده است. مکزیک رسیده که فقط مکزیک آن را تصویب نمود و تصویب دو کشور برای الزم

دگاه ااالجرا تلقی کردن توافقاتی است که به موجب آن طرفین دهدف این کنوانسیون ایجاد یک رویۀ واحد بین کشورهای عضو در خصوص الزم
 کنند.کشور خاّصی را انحصارًا به عنوان مرجع حل و افصل اختالف انتخاب می

 
 های خارجیج ـ اجرا آرای دادگاه

های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد وجود ندارد. در این زمینه بعضی معاهدات دو در مورد اجرای آرای دادگاه
کنوانسیونی تحت  ١٩٧١در سال » الملل خصوصیکنفرانس الهه مربوط به حقوق بین«د که اعضای محدود دارد. جانبه و چند جانبه وجود دار 
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به تصویب رساند. هرچند این کنوانسیون در سال » کنوانسیون الهه راجع به اجرای آرای قضایی خارجی در موضوعات تجاری مدنی«عنوان 
اند. مومی نیافت و چند کشور از جمله قبرس، کویت، هلند، پرتغال به این کنوانسیون ملحق شدهاالجرا شد ولی مقبولیت عبین اعضا الزم ١٩٧٩

ه کنوانسیون راجع ب«های عضو اتحادیه به موجب های یک کشور عضو در سایر کشوردر اتحادیۀ اروپا، اجرای آری قضایی صادره از دادگاه
 ٢٠٠٧که در کلیه کشورهای عضو اتحادیه به جز دانمارک از اول ژانویه » یصالحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجار 

 االجراست.الزم
فت ر در ایران آراء و تصمیمات قضایی خارجی باید ابتدا در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و در صورتی که مورد شناسایی قرار گ

معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه اگر رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه کند. شناسایی به دادگاه دستور به اجرا صادر می
دهد. شناسایی و اجرای آرای قضایی خارجی به موجب قانون اجرای احکام مدنی با احراز شرایط مزبور، رأی را شناسایی و دستور به اجرا می

که در معاهدات و قراردادهای در صورتی«ن اجرای احکام مدنی که مقرر داشته است: قانو ١٧١گیرد. به موجب مادۀ انجام می ١٣٥٦مصوب 
بنابراین » ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.همان ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، 

داشته باشد، بر اساس معاهدۀ مزبور رأی دادگاه طرف متعاهد، شناسایی و اجرا  ای بین کشور صادرکنندۀ رأی و ایران وجودچنانجه معاهده
 شود.می

از  ٤٤تا  ٣٩ایران معاهدات دو جانبه متعددی را مورد همکاری های قضایی با کشورهای دیگر به امضا رسانده است. به عنوان نمونه مواد 
به تصویب  ٢٤/١٠/١٣٨٥که در تاریخ » لت جمهوری اسالمی ایران و قرقیزستاننامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دو موافقت«

های متعاهد طرف«نامه، این موافقت ٣٩مجلس شورای اسالمی رسیده و به شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات قضایی اختصاص دارد که ماده 
وال شخصی، امور حبسی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که االجرا یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احتصمیمات قضایی قطعی و الزم

کند که دادگاه از مواردی را مطرح می ٤٤مادۀ » دار قانونی یکدیگر صادرشده است، متقابال شناسایی و اجرا کنند.توسط مراجع صالحیت
موارد عدم پذیرش درخواست «مقرر داشته است:  نامهاین موافقت ٤٤کند. مادۀ شناسایی و اجرا تصمیم قضایی طرف متعاهد خودداری می

در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی  – ١اجراء تصمیمات قضائی درموارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد: 
ضوع مورد درخواست قبًال تصمیم درخصوص مو – ٢او به لحاظ عدم ابالغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد. 

بینی در آن، رسیدگی به اصل موضوع نامه یا به لحاظ عدم پیشدر مواردی که مطابق مفاد این موافقت – ٣قضائی صادر یا اجراء شده باشد. 
که تصمیمی که  در صورتی – ٤های آن طرف قرار داشته باشد. شونده در صالحیت انحصاری دادگاهمطابق قانون طرف متعاهد درخواست

در صورتی که تصمیمی که درخواست  – ٥کننده صادر نشده باشد. کننده طرف درخواستدرخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی
 شونده مغایرتنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومی و اخالق حسنه طرف متعاهد درخواستاجراء آن به عمل آمده در چارچوب این موافقت

 »داشته باشد.
از دادگاه ایران  ١٣٥٦له باید طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب کننده رأی معاهده ای نداشته باشد، محکوٌم یران با کشور صادر چنانچه ا

های گاهاحکام مدنی صادر از داد «قانون اجرای احکام مدنی ایران چنین مقرر داشته است:  ١٦٩شناسایی و اجرای رأی را تقاضا کند. مادۀ 
حکم از کشوری  – ۱ترتیب دیگری مقرر شده باشد: که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون به خارجی در صورتی

ی در مورد اجرا های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یاموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاهصادر شده باشد که به
اجرای حکم مخالف با عهود  – ۳مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشد.  – ۲احکام معامله متقابل نماید. 

ء بوده و االجراحکم در کشوری که صادر شده قطعی و الزم – ۴المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. بین
رسیدگی به موضوع دعوی  – ۶های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. از دادگاه – ۵به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 

آن نباشد. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به  – ۷های ایران نداشته باشد. مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه
 »دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.دستور اجرای حکم از مقامات صالحیت – ۸
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 های ایران در صورتی رأی خارجیاست. دادگاه» معاملۀ متقابل«مهمترین مانع شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران تأمین شرط 
ور به های ایران را شناسایی و دستحرز شود کشور صادرکنندهنیز متقابًال آرای صادرۀ دادگاهدهند که مرا شناسایی و دستور به اجرای آن می

 باشد.دهد. عدوم وجود معاهده بین کشور ایران و کشور صادرکنندۀ رای، عمًال به معنای عدم تحقق شرط مزبور میاجرای آن می
 
 

کنندۀ قبولی شما در آزمون وکالت، تا تمام جزواتی را که تضمین بدین و از من بخواهید واتساپ ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگانقضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 

 هاي اجتماعی:سایت و شبکهمعرفی وب 

اي ها و جزوات استاندارد براي آزمونکنم. همچنین ویدئوههاي حقوقی رو تشریح میهاي مطالعه براي آزمون، روشکانال تلگرامِ مادر  .1
 omidmollakarimi@ ام:وکالت و قضاوت رو براي شما به اشتراك گذاشته

 ید:ببن در صفحۀ اینستاگرامِ ماهاي حقوقیِ مختلف در دروس مرتبط با وکالت، قضاوت و سردفتري را براي آزمون مطالعۀ روشِ .2
@vekalatyar 

 https://www.mollakarimi.ir :سایت ماوب، در ارشد و قضاوت خوبِ وکالت، جزوة کلّی .3
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