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trade relations and to eliminate differences and conflicts. 

 

Abstract 

One of the fundamental and effective principles in the formation of contracts is 

commitment and adherence to obligations. However, the implementation of the 

principle of fidelity to the covenant is often encountered in such a way that the 

occurrence of these obstacles sometimes makes the implementation of the contract 

subject impossible and sometimes its implementation is accompanied by great 

difficulty and difficulty. One of the problems that always threatens the fulfillment 

of contractual obligations, especially long-term contracts, in addition to prohibitive 

events, is the disturbance of the economic balance of the exchanges due to 

unpredictablecircumstances. 

The aim of this study was to investigate the difficulty of contract implementation 

in the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods through a 

descriptive-analytical method and the following results were obtained: 

There is no excuse for the performance of contractual obligations under Article 79 

of the Convention. This article states that in case of non-fulfillment of the obligation 

due to unpredictable and uncontrollable obstacle, the obligor is exempted from 

paying damages. An important point in the Convention regarding the excuse of 

contract execution and exemption from damages resulting from breach of contract 

is the non-use of concepts and expressions of domestic law in relation to the 

obstacle that causes the exemption; Because the purpose of the convention was to 

bring closer the principles and rules of law and the ways governing international 

trade relations and to eliminate differences and conflicts. 
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 1980الملل   دشوار شدن اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین

 1امیر عباس میرزایی

 2عبدالرحیم مرادی

 3علیرضا صابریان

 چکیده

که طاف   ینیب شیپ نیافااد با او موفق در ساات  راارداد اسا     یدیکل میبه تعهدات از مفاه یبندیتعهد و پا

وجود دارد و  زیتصااور که در وقور روب باساانا  ن نیا  بندند  یپا بگذارد، راارداد م ایتود را ز فیمقابل وظا

 یبه عهد گاه به گونه ا  یمفهوب وفا  یاجاا امادارد   یفور العاده ا    ینفوذ کاده اساا ، اه   یدر وقور اماوز

  ی و دشاوار  یکند و گاه با دشاوار یموضاو  راارداد را نام کن م یموانع گاه اجاا نیشاود که وجود ا یمواجه م

تعهادات    یکاه ه واره اجاا  ییاز چاالش هاا  یکیه ااه اسااا   ع وه با اتفااراات باازدارناده،    یفور العااده ا

  ط یشاا لیلمبادالت به د  یکند، باهم تورد  تعادل ارنصاد  یم  دیبلندمدت را تهد یدهارااردا  ژهیبه و یراارداد

 اس   ینیب شیپ  ارابلیغ

و با روش   وین 1980ال لل  دشاوار شاد  اجاای راارداد در کنوانوایو  بیع بینبارسای   این پژوهش با هدف

 توصیفی تحلیلی به بارسی این موضو  پاداتنه شد و به چنین ننایجی دس  یافنه شد:

کاه در   داردیمااده مقار م  نینادارد  ا  یهیتوج  چیه  و یکنوانوااا   79طبق مااده    یراارداد  فیوظاا  یعادب اجاا

دات  توااارت مباا منعهد از پا ا،یو اجنناب ناپذ  ینیبشیپ  ارابلیمشااکل غ لیصااورت عدب انجاب تعهد به دل

شاود از نکات  یم    یمعاف  وجب که م یدر رابطه با مانع  یو عبارات وقور داتل میاسا   عدب اسانفاده از مفاه

هدف  اایاز نقض راارداد اس   ز  یاز توارات ناش    یراارداد و معاف  یدر تصوص عذر اجاا  و یمهم کنوانو

و رفع   یال لل  نیب  یوااکم با روابط تجاار  یو راههاا  یاصاااول و رواعاد وقور  کناکاد ینزد  و یکنوانوااا   نیا

 اتن ف و تعارض بود 

 کنوانویو  79اده  ،وین 1980ال لل   کنوانویو  بیع بین، دشوار شد  اجاای رااردادکلیدواژگان: 
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 مقدمه  

شود   یمنعقد م دیام نیرااردادها با ااز عوامل مهم و موفق در سات  راارداد بوده اس     یکیتعهد به تعهدات  

وجود دارد و در وقور    زیتصاااور کاه در وقور روب بااساااناا  ن  نیا  ع ال کناد   موارد تعهادکاه طاف مقاابال باه  

 یمواجه م یبه عهد غالباً با مشاک ت  یوفااصال    یدارد  اما اجاا یفور العاده ا    ینفوذ کاده اسا ، اه   یاماوز

و   یکند و گاه با دشاااوار  یم ام کنیموضاااو  راارداد را غ یموانع گاه اجاا نیکه وجود ا یشاااود به گونه ا

تعهدات    یکه ه واره اجاا ییاز چالش ها  یکیه ااه اسا   ع وه با اتفارات بازدارنده،   یرابل توجه  یدشاوار

  ط یشاا لیمبادالت به دل  یکند، باهم تورد  تعادل ارنصاد  یم  دیبلندمدت را تهد یرااردادها  ژهیبه و یراارداد

مورد ناعادالنه به نظا   نیراارداد در ا  نیاز طاف یکیبا   ییها   یمحدود  نیاساا   اع ال چن ینیب شیپ  ارابلیغ

 رسد  یم

راارداد به منظور محافظ  از افااد معلول   طیاصا   شااا  یباا  یاکثا کشاورها مقارات تاصا   نیروان جه،یدر نن

تجارت  یاصاول رااردادها  ۶-2-1مانند ماده   یال لل نیدر اساناد متنلف ب دهیا  نیا ،یال لل نیدارند  در ساط  ب

  ع یدر موافق  نامه ب  یاتب   ،ی  در نهااس  شده   ا یبه وضو  ب ییاروپا  یو اصول وقور رااردادها  یال لل نیب

 نیاز مواد ا یا جهینن  نیتصاوص، م کن اسا  چن نیکاال معنقدند که با وجود عدب صاااو  در ا  یال لل نیب

ال لل   دشاوار شاد  اجاای راارداد در کنوانوایو  بیع بینلذا در این پژوهش به باررسای  واصال شاود   و یکنوانوا 

 تواهیم پادات   وین 1980

 

 مفهوم نظریه دشواری و هاردشیبگفتار اول: 

 بنداول: مفهوم نظریه دشواری

  واندگا  یاز نو  یاسا   بات  یدشاوار یتئور دهیموضاوعات در وقور رااردادها، ا نیزتایاز چالش باانگ یکی

 نیاسا  که ا لیدل  نیاما به ا نی  اادیگ  یموضاو  نشاات م    یها از ماه یدگ یچیاز پ  یکنند که بات یاساندالل م

 یا  اانهیستنگ یها دگاهیگا، از دید  یمنفاوت اس  و از سو  گایبه مورد د ینیاس  که از مورع  ینوب دهیا کی

 ادیدانند، به اون ال ز یراارداد م اییتغ  ایفوا    یباا یاز مکاتب منعارف آ  را به عنوا  روشا   یاسا  که بات

  ی را با عدب امکا  اجاا فیتکل  یاجاا  یساتن  واندگا ،یاز نو   یاسا  که بات نیاما    عارضاه ا نیا جهیدر نن

عدب اجاا دو گونه اسا : عدب اجاا مطلق و   واندگا ،ینو  نیاند  از نظا ا  دهعقد افزو یعقد به عدب امکا  اجاا

منعهدله   نیم کن شااده اساا ، بناباا ایغ  یرانون  ای یاز نظا ماد  ایعدب اجاا  در وال  اول، اجاا    ایعدب اجاا  

بلکه با   واا ،ین  ام کنیراارداد کام ً غ  یاجاا ا،یدر مورد ات ند آ  را اجاا کند توا ین   یطیشاااا  چیتح  ه

 بهانه اس   زیآ  ن یرو عدب اجاا  نیبا اس   از ا نهیزدشوارتا و ه  یبه سادگ  دیجد  طیشاا
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 لیتحل  نیرساد ا یدارد، به نظا م  یتفاوت فاوشا  گایکدیبا      یانجاب موائول  یکه عدب امکا  و ساتن ییاز آنجا

  ی دشاوار  فیتعا  ا،یمانند بحث ات  یموضاو  و موضاوعات یدگ یچیباشاد  صااف نظا از پ  یاشاکاالت اسااسا  یدارا

از اصال    طیشااا اییاسا  که در وارع تغ نیا  یال لل نیب  یو نهادها  یوقور  واندگا یراارداد توساط نو   یاجاا

وق را رائل اساا  که از  نیا  ینیبشیپ  ارابلیدر وادثه غ دهید  ا یاساا   اجاا شااد  ز  یلزوب رااردادها مواانثن

فوا  راارداد، تواارت ناتواسانه   ایمنصافانه و معقول   ااتییعهد فااتا رفنه و با اع ال تغ  یمفهوب تعهد به اجاا

  1کاهش دهد ای  دهنشده به تود را کاهش دا  ینیبشیو پ

موجود در   طیمنعاهد توافق کادند که اگا شاااا نیاساا  که طاف نیا  دگاهید نیا  یوقور  یمعنقدند مبنا  یبات

 کیشاود  در صاورت ورو     یاویپ  طیاز توافق و شااا  دینکاد، با اییدر زما  عقد تغ یزما  عقد و تاازنامه مال

  ی وق فوا  راارداد را دارد  بات ضاارعدب تعادل در راارداد، طاف من ای    یوضاع ایینشاده، تغ  ینیب شیوادثه پ

کاهش تعهد به   یباا یمناربه مجوز  ایاز ووادث غ  یناشااا   اع دیو غ  اموجهیمعنقدند رفع تواااارات غ گاید

راارداد توااارت   اییتغ ایاصاال لزوب راارداد به مجوز اساا  که به موجب آ  با فواا     لیراارداد و تبد  یاجاا

  ل یپنانوا    ینشاده و توضا  ینیبشیپ  طیشااا یبه منظور کاهش اثاات منف کادیرو نیوال، ا نیبا ا  شاود  یجباا  م

شااده   نیاز طاف یکیناعادالنه با   یاساا  که دچار تعادل ارنصاااد  یو بازنشااواانگ  یمال باتیعدب انطبار با تات

 2 اس  

 بنددوم: مفهوم نظریه هاردشیب

شناتنه شده اس   طبق     یبه رس   یوقور یاس  که توسط ه ه نظاب ها یمفهوب وقور کیضاورت راارداد 

توانند از انجاب   ین   نیاز طاف کی  چیاساا  و ه یمحناب و الزام شااهیه  نیمفهوب، شاااوس سااازش طاف نیا

روابط مواان ا و   ژهیو هاز رااردادها، ب یوال، م کن اساا  در بات نیتود امننا  کنند  با ا  یتعهدات راارداد

 لیا کناد  به دل  یم نهیرا دشاااوار و پاهز یراارداد  فیشاااود که انجااب وظا  جادیا یطیبلنادمدت، عوامل و شااااا

در  یااتییراارداد، تغ  یانعقاد و اجاا  یم کن اسا  از نظا فاصاله زمان ،یاسا یسا   یبحاا  ها ای یتحوالت ارنصااد

 نهیمنعهد دشاااوار و پاهز  یانجااب تعهادات باا  ،یراارداد  تعاادلشاااود و با باهم زد   جادیرااردادها ا  نیمفااد ا

 باشد 

 نیب  یموضاو  در رااردادها  نیراارداد اسا   ا  یمنعهدله مجبور به اجاا ایاسا  که آ  نیسااال ا یوالن  نیدر چن

 نیب  یثبات تا هواانند، در رااردادها یمتنلف هواانند و ب  یوقور یتابع نظاب ها نیکه طاف  ییاز آنجا  یال لل

کنند   ینیب شیرا پ  یطیشااا نیطاف دادهاراار  نیم کن اسا  در ا  جهیکند  در نن یم  دایپ  یشانایب   یاه   یال لل

اغلب در رالب    ینیب  شیپ نیکند  ا  ام کنیراارداد را غ یشود و اجاا جادیمعامله ا ا یکه م کن اس  پس از پا

اتفار  کیمورد  در    نیطاف  ،ییوهایسانار  نیچن ینیبشیشاود  در وارع، با پ یارائه م یساتن طیبه ناب شااا  یطیشااا

 
 108، ص،تهران، مركز نشر علوم اسالمى 2ق(. قواعد فقه )محقق داماد(. ج  1406يزدى، سيد مصطفى محقق داماد )- 1
 همان - 2
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راارداد و   فیتکل  شود،یرفنن تعادل آ  م نیاز بسابب  و  کندیم  روباورا با مشاکل   اردادرا  یکه اجاا  امناربهیغ

  3 کنندیم نییتود را تع    یتعهد موئول نیه چن

  ارابل یاتفارات غ جهیدر نن  یتعهد راارداد کی  یکه در آ  اجاا  شاودیگفنه م  ییو یبه سانار  هاردشای  ددشاواری 

و   واا  ین  ام کنیغ  یکیزیاما از نظا ف شااود،یم  نهیدشااوار و پاهز یکننال از نظا ارنصاااد  ارابلیو غ  ینیبشیپ

باه مباارزه    یباازگاداناد  تعاادل راارداد  یباا  یهاارد  هیا نظا  ،یموارد  نی  در چنتوردیباه هم م  یتعاادل راارداد

 4 ونددیپیم

 میبود ، عق  ینیب شیپ  ارابلیاز ج له اصال غ  گوناگونی  نیبا عناو  یوقور یاز نظاب ها  یاریموضاو  در بوا  نیا

شاود  با   ینشاده و     مطا  م  ینیب  شیو پ  دیشاد یرفنن اساا  راارداد، چالش ها نیهدف راارداد، از ب یسااز

از   گوناگونی فیاساا   تعار  وتها منفا دهیا نیتاص تود با ا  یها  یژگ یاز نظا و یسااتن هیوجود، نظا نیا

عدب    ،یارنصااد  یسااز  میعق  ،یارنصااد یساتن ،یساتنمواردی مانند توا  به  یشاده اسا  که از م  بیا  یساتن

اصاط     ن،یو     اشااره کاد  با وجود ا یبود  تجار  یاع لیبود ، غ  یاع لیغ ،یتجار یساتن ،یامکا  ارنصااد

به   ،یداتل  نیاز روان یکند  به طور تاص در بات یم  فیرا توصا  دهیا  یژگ یو و    یوجه ماه  نیبه بهنا  یساتن

   5، به آ  پاداتنه شده اس   UNIDROUمانند اصول  ،یال لل  نیب  ینهادها یو بات ا،یاسناال یداتل  نیروان ژهیو

ماده،   نیکند  با اساااا  ا یم فیتعا ۶-2-1را در ماده  دشاااواری  درووایونیراارداد،  ازین  دهیبا ا دیپس از تاک 

  ی افنیکاهش ارزش ث ن در ایاجاا    یهانهیهز شیافزا لیبه دل یدادیکه رو  شااودیم جادیا  ی»عوااا و واز زمان

 بگذارد«  ایمانده راارداد تأث یطاف، اساساً رو

 وادثه پس از انعقاد راارداد رخ دهد یا آشکار شود، 1

 نظا گافنه شودوادثه به طور معقول ن ی توانو  از طاف فاد منضار در   2 

 وادثه تارز از کننال طاف باشد،  3

 ریوک وادثه توسط شتص زیاندیده پذیافنه نشود«   4

اسانفاده نشاده اسا ، اما ماده مابوس به تغییا دشاواری  در اصاول وقور اروپایی نیز با وجود آنکه صاایحا از عنوان

 ماده مقار می دارد:بیانگا پذیاش آ  در این اصول اس   این    111: ۶اوضا  و اووال د 

 
3 -Mekki, M., & Kloepfer Pelese, M. (2010). Hardship and Modification (or'Revision') of the 
Contract. Available at SSRN 1542511,p: 1 
4 -Chengwei, Liu2003, Remedies for Non Performance: Perspective from GISG, UNIDROIT 
Principle &Pecl, Pace Law School Institute of International Commercial Law, p:4-19 
5 -Ahmadpour, A. (2005). Economic hardship in performance of contracts: a comparative study of 
English, American, French and German law and CISG, the UNIDROIT principles and PECL (Doctoral 
dissertation, University of Aberdeen),p:13 
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  ش یافزا لیدشاوار باشاد، چه به دل  اریراارداد بوا   یاگا اجاا  یطاف منعهد اسا  به تعهدات تود ع ل کند ون

فور    طیشااااا اییتغ لیراارداد به دل یوال، اگا اجاا  نی  با ایافنیدر یکاهش ارزش مبادله ا  ایاجاا   یها نهیهز

 :نکهیآغاز کنند، مشاوس با ا  اردادرا اییتغ یپس از فو  راارداد را باا دیبا  نیالعاده ست  شود، طاف

 الف  تغییا اوضا  و اووال پس از انعقاد راارداد رخ دهد 

ب  امکا  تغییا اوضاا  و اووال مواأله ای نباشاد که در زما  انعقاد راارداد می توانوا  به طور معقول در نظا  

 نه شود   گاف

ز  تطا تغییا اوضاا  و اووال مواأله ای نبوده اسا  که طافین طبق راارداد منعهد به پذیاش آ  شاده باشاند    

 ۶هم ضا ن اصا   ماده    پیش نویس رواعد ع ومی ماجع در زمینه وقور تصاوصای اروپا 101:  7ماا در ماده  

 اس :اصول وقور رااردادهای اروپایی   ، چنین مقار شده  111 :

  اگا راارداد در طول اجاا به دلیل تغییا اوضا  و اووال که به طور منعارف رابل پیش بینی نبوده اس ، ع یقا  1

 نامنواز  شود، طافین باید به منظور تعدیل یا فو  راارداد وارد مذاکاه شوند 

آمیز نبود، طافین ، در صااورتی که علیاغم وواان نی  طافین، مذاکاه مجدد در مدت زما  معقولی موفقی   2

می توانند با توافق به راارداد تات ه دهند  در غیا این صااورت، دادگاه راارداد را به طور منصاافانه تعدیل می 

 کند یا از تأثیاگذاری بعدی آ  جلوگیای میکند«  

شاامل شاش عنصاا کلی  دشاواری  مطا  اسا ، عناصاادشاواری  با توجه به این مواد و تعاریفی که در تصاوصا 

 عبارتند از:  اس  که

 هاردشی  در ننیجه دگاگونی اوضا  و اووال ایجاد شود، 1

 وادثه مذکور اجاای راارداد را به نحو فور العاده ای دشوار سازد،  2 

 ورو  وادثه مذکور غیا رابل پیش بینی باشد،  3 

 ننایج آ  نباشند،ورو  وادثه مذکور تارز از کننال طافین باشد و طافین رادر به غلبه با آثار و   4 

 طافین تطا وادثه مذکور را باعهده نگافنه باشند،  5 

   ۶منعهد، موضو  راارداد را اجاا نکاده باشد  ۶ 

 
6 -Rimke, J. (1999). Force majeure and hardship: Application in international trade practice with 
specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts. Kluwer, 2000,p:201-202 
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ساو لزوب انعقاد راارداد  کیاز   ینظاب وقور  چیباشاد، ه  ایعواا و واز مه هینظا یکه مقدمات اجاا یطیدر شااا

  ط یاعنااض تنها در شااا  لیابزار فوا  راارداد به دل گاید  یاسا  و از ساو  افنهیو ضاوابط را نذذ  طیبا ه ا  شااا

اصا   راارداد را  هیرو  یوقور یها وانمیسا   اکثا  ،یوالن نیرا به کار باد  در چن  ازیتوا  مفهوب ن یفور العاده م

ثبات      یدو مز اایشااود ز یموثا در نظا گافنه م  یاساانااتژ کیبه عنوا   کنند  اصاا   راارداد   یباجواانه م

   7 ادیگ  یرا در با م  گاید  یناعادالنه از سو  یها ا یز  یسو و ضاورت پادات  باا  کیمعامله از 

 

 و تکالیف ناشی از اجرای آندشواری  شرایط تحقق گفتاردوم: 

در هنگاب  نیراارداد و تعهدات طاف    یوضع یتحقق عوا و واز به بارس طیشاا یرو   ض ن بارس نیدر ا

تواند طاف  یم دهید  ا یتحقق عواا و واز پس از تحقق عواا و واز، ز  طی  شااامیپاداز یمذاکاه مجدد م

  میپاداز یتحقق عوا و واز م  طیشاا  یمقابل را به مذاکاه مجدد دعوت کند  در ادامه به بارس

 ساسی اوضاع و احوال: دگرگونی ابنداول:  

راارداد را   یاسا  که تعادل ارنصااد  طیدر شااا  یاسااسا  اییتغ ،یساتن    یوارع  یباا یاصال  یازهاین شیاز پ یکی

 2روا  و در بند  دیوئید  یال لل نیتجارت ب  یاصااول رااردادها  ۶-2-2کند  ووادث در بند الف ماده   یمتنل م

  9و 8ذکا شده اس     ییاروپا  یاصول وقور رااردادها ۶-111ماده  

 دشواری و سختی اجرای قرارداد بنددوم:

مجدد    یبازنگا یعوامل باا نیتا  یاز ضااااور یکیراارداد   نیطاف یها    یموااائول    یع ده در وضاااع اییتغ

راارداد ننواند بدو  منح ل شاد    نیاز طاف یکیباشاد که   یبه گونه ا دیراارداد اسا   شااس منعارب وادثه با

 تصور راارداد را اجاا کند   ارابلیهنگف  و غ  یها نهیهز

 غیرقابل پیش بینی بودن وقوع حادثه بندسوم:

 
7 - Ahmadpour, A. (2005). Economic hardship in performance of contracts: a comparative study of 
English, American, French and German law and CISG, the UNIDROIT principles and PECL (Doctoral 
dissertation, University of Aberdeen),p:33 
 

مطالعات و  اصول قراردادهای تجاری بين المللی ّ . چاپ سو م. تهران: مؤسسهٔ ، . 1۳۹۳، قی، بهروز؛ امام، فرهاد الاخ- 8

 ۳74، صپژوهشهای حقوقی شهر دانش
اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ايران. چاپ اول. تبريز: انتشارات  ، 1۳۹0،  ترابی، ابراهيم؛ شعاريان، ابراهيم  - ۹

 265، صفروزش
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 ازین نیشااود  ا  ین  قیتصااد «یباشااد، »سااتن  ینیب شیرابل پ ایصااورت اگا وادثه در زما  عقد غ نیا  ایدر غ

اصاااول وقور   ۶-111و بند ب ماده    یال لل نیتجارت ب  یاصاااول رااردادها ۶-2-2در بند ب ماده   نیه چن

 باجونه شده اس   ییاروپا  یرااردادها

 

 غیرقابل کنترل بودن وقوع حادثه  بندچهارم: 

توانواا  وادثه را کننال کند  یبود  مصاادوب اگا م دهید  ب یتارز از کننال شااتص آساا   دیاتفار ناگوار با نیا

  حاً یرا صااا  یال لل نیب یتجار  یاصااول رااردادها  ۶-2-2کند  بند ز ماده   ا یآ  را ب  یتوانواا  سااتن ین 

  10کند  یمشتص م

 بر عهده نگرفتن خطر حادثه توسط طرف زیان دیده: بندپنجم:

تواند به مشاکل اسانناد کند   ین   اد،یاز وادثه را بذذ  یتطا ناشا     یشااس، اگا مجاو  موائول نیتوجه به ا  با

  ی بند ز از اصااول وقور رااردادها 111-۶و   یال لل نیب یتجار  یاصااول رااردادها ۶-2-2در ماده   نیه چن

   11 شده اس   دیتاک  زین  ییاروپا

 ط متعهد عدم اجرای کامل مفاد قرارداد توس  بندششم:

تود    یمنعهادلاه در انجااب تعهادات راارداد  یغلباه با چاالش هاا  یاینااپاذ  ینیب  شیپ  هیا کاه هادف نظا  ییاز آنجاا

  12  " و  ین  هیرابل توج"و   اس   هودهیتعهد ب یفایپس از ا یمقارات  نیاس ، اتتاذ چن

  ی اسااا   اتار بازرگان  یاتیبتش و نیا ا یدر پا  یال لل نیب  یاتار بازرگان  دگاهیسااات  از د  طیمطالعه شااااا

شاس چالش  کی  421در ش اره   کندیم هیتوص  یال للنیب   انکارا یشد، به پ  سیتأس 1919که در سال  ،یتارج

تعادل راارداد را به هم    یرابل توجه ورنشاده به ط ینیبشیپ  طیرا در راارداد تود اضاافه کنند  »اگا شااا  زیباانگ

   13 شودیداده م صیارداد باشد، مشکل تشتتوارات گزاف به را  لیبزند و مونلزب تح 

  ی اثا رانون  چیه  نی  اساا  و بناباایتوافق دبعد  کیمشااکل فقط  ،یشاااس رانون کی  یاز اجاا  یتعهدات ناشاا 

م رات   نیکه راارداد موانلزب آ  اسا  که طاف  دانندیها مرا مجبور به گفنگو کند  آ  نیطاف  نکهیندارد، مگا ا

 
تهران: مؤسسهٔ مطالعات و  اصول قراردادهای تجاری بين المللی ّ . چاپ سو م. ، . 1۳۹۳، قی، بهروز؛ امام، فرهاد  الاخ-- 10

 274، صپژوهشهای حقوقی شهر دانش
 16۹، تهران گنج دانش، صبين المللی اصول قراردادهای بازرگانی،  1۳۹۳، نوری، محمدعلی - 11
 66، ص۹و  8، شمارهفصلنامهٔ حقوقی گواه، )هاردشيپ)شرط مذاکرۀ مجدد ، 1۳86بيگدلی، سعيد، - 12
 45، ص. تهران: نشر ميزان5تغيير در شرايط قرارداد چاپ   ، 1۳۹2، مقدم، محمد حسن   صادقی- 1۳
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و با     یکار را با ووااان ن نیا دیبا نیافاتتاذ کنند تا مذاکاات با طاف مقابل انجاب شاااود و ط یبیتات  ایکنند 

  14هدف رفع عدب تعادل راارداد انجاب دهند  

 :بدین صورت می باشدیونیدروا   ۶-2-3بند یک ماده  

درتواسا    نی، طاف منضاار م کن اسا  درتواسا  مذاکاه مجدد کند  ادشاواری ایدر صاورت باوز مشاکل  

  15«آ  ذکا شود    لیمورد مطا  شود و دال یب  ایبدو  تات دیبا

 اس : ماده ذکا شده ض ان  اجاای بند یک را تعیین کاده 3بند 

 1۶ تواند به دادگاه مااجعه کند  یمشتص شده توافق واصل نشود، ها طاف م یاگا در بازه زمان   3د

 :می دارد اصول وقور رااردادهای اروپایی نیز مقار ۶ - 111ماده  

انح ل   ای اییتغ  یباا دیبا نیدشاوار شاود، طاف  ییبه طور اسانثنا  طیشااا  اییتغ لیراارداد به دل  یاگا اجاا" -2»

   17"راارداد وارد مذاکاه شوند 

 و  یراارداد در طول مدت مذاکاه چ    یاس : موئول نیا  گایسوال د

 

 :شده اس   فیتعا  "دروایونی"  ۶-2-3ماده   2در بند  فیتکل

 

دهد که از انجاب تعهدات تود امننا    یوق را به او ن   نیمذاکاه مجدد ا یدرتواساا  طاف منضااار باا (2)

 .کند

 .اس    یجباان  نیچن جهیدرد و اون ال اسنفاده نادرس  در نن دیشد    یماه  لیبه دل نیا

 
 4، ص۹و  8، شمارهفصلنامهٔ حقوقی گواه، )هاردشيپ )شرط مذاکرۀ مجدد ، 1۳86بيگدلی، سعيد،  - 14
 175، ص، تهران گنج دانشبين المللی اصول قراردادهای بازرگانی،  1۳۹۳، نوری، محمدعلی  - 15
  پژوهشهای و  مطالعات  ٔەاصول رااردادهای تجاری بین ال للی ّ   چاپ سو ب  تهاا : ماسس،  1393،ری، بهاوز؛ اماب، فاهاد  ات - 16

 280دانش،ص شها وقوری
  مطالعه تطبیقی اثا هاردشی  دعوا و واز  در اصول وقور رااردادهای 1389شایفی سید الهاب الدین ، صفای ناهید   - 17

 .13، ص79ش اره نامه مفید .، اصول رااردادهای تجاری بین ال للیدیونیدروا  و وقور ایاا (PECL)اروپایی
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  18«مجاز اس        یامننا  از انجاب موئول د،یشد  طیدر شاا فقط

 آثار ناشی از اجرای شرط هاردشیپگفتارسوم: 

راارداد   دیت د    یوضاع  گای  به عبارت دمیپاداز یبا رااردادها م یشااس بند  ایتاث  یروا   به چگونگ  نیدر ا 

وجود دارد:   نهیاز ساه گز یکیصاورت  نیرساد  در ا یم  ا یبه پا یچگونه اسا  و در صاورت توافق چه زمان

زما  عقد وجود داشانه اسا     درکه  یطیموضاو  آ  با شااا  یعدب امکا  اجاا لیفوا  تودبتود راارداد بدل

  ا یکه در زما  عقد وجود داشاا     یطیموضااو  آ  با شاااا یعدب امکا  اجاا لیتات ه داوطلبانه راارداد به دل

فواا       یراارداد و در نها یموضااو  آ  به موجب »بازنگا  یعدب امکا  اجاا لیفواا  داوطلبانه راارداد به دل

  دگاه یجنبه، د نیدر ا  شااود«یبه ضااار او ت اب م دیجد طیااراارداد در شاا   یکه اجاا یراارداد توسااط طاف

اتتاذ شاده توساط ساازما  ملل منحد و اصاول وقور    یآنها، راهکارها  ا یوقوردانا  منفاوت اسا   ضا ن ب

    19 :میده یم   یبتش توض نیرا در ا ییوپاار  یرااردادها

 تعدیل قراردادبنداول: 

ارداب اساا      نیراارداد، اکثا وقوردانا  معنقدند که اصاا   راارداد بهنا  یپس از باهم زد  تعادل ارنصاااد 

اماوزه وقور    کهیطورمورد توجه راار گافنه اساا ، به شیکم و ب  یتارج  یوقور  یهاراارداد در نظاب  لیتعد

  ی بات  یوقور  نیو دکنا  ییرضاااا  هیا رو  زیو مقارات آ  و ن  نیو روان  افناهیرا پاذ  دهیا ا  نیاز کشاااورهاا ا  یبات

  20هونند   شیگاا یراارداد دارا طیداده اس   س   ها در شاا اییو تغ  یروزرسانکشورها را به

 

 یونیدروا« اع ب می کند»  ۶-2-3ماده   4 -بند ب 

و رابل ربول باشد، ب  آ  را مطابق با اعاده   یکه عاد ی»در صاورت اراار محک ه به عواا و واز، در صورت  4

 21کند«  یتعادل در راارداد اص   م

 در اصول وقور رااردادهای اروپایی مقارشده اس  که:   ۶؛ 111در ماده  

 
  پژوهشهای و  مطالعات  ٔەاصول رااردادهای تجاری بین ال للی ّ   چاپ سو ب  تهاا : ماسس،  1393،ری، بهاوز؛ اماب، فاهاد  ات - 18

 283دانش، ص شها وقوری
 37مجد، ص فاهنگی و عل ی مج ع  تعهدات و رااردادها آثار  1393  شهیدی سیدمهدی - 19
 1۳۳، صتهران: انتشارات سمت  .حقوق مدنی تطبيقی. چاپ سوم1۳۹0، رفيعی، محمدتقی  - 20
اصول قراردادهای تجاری بين المللی ّ . چاپ سو م. تهران: مؤسسهٔ مطالعات و  ، . 1۳۹۳، قی، بهروز؛ امام، فرهاد  الاخ - 21

 281، صپژوهشهای حقوقی شهر دانش
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لغو  ای  یبازنگا یمجبورند باا نیطاف  ط،یدشاوار شاود  بوانه به شااا طیشااا اییراارداد با تغ  یاگا اجاا -2» 

 22راارداد وارد مذاکاه شوند «

اسا  که شااس   ینیطاف    یهم مطابق با رضاا  اایها باشاد ز کیتکن  ایرساد اصا   راارداد بهنا از ساا یبه نظا م

 اس   یو تجار یمنافع ارنصاد یاند و هم دارا افنهیرا پذ

 انحالل قراردادبنددوم: 

شاود  از منظا آنها، تعهد   یراارداد فوراً فوا  م  ط،یشااا اییکنند در صاورت تغ  یاز وقوردانا  اوواا  م یبات 

 نیرفنن ا نیاس  و در صورت از ب  یمعام ت مبادله ا هیطاف مقابل در کل    یموجب موئول نیاز طاف کیها 

وجه  ت"و ضاااوابط    طیاز نظا شااااا ادمعنقدند موضاااو  راارد نی  آنها ه چنابدیراارداد تات ه    دیبا  ،یموجود

نکات ارائه شاده در باال   "شاود  یراارداد تود به تود منحل م  ط،یشااا  یاسااسا  اییبوده و در صاورت تغ نیطاف

 یتعهد ه چنا  اجاا م  یکه دشاوار یدر وال  د،یو از انجاب آ  ناتوا  باشا   دیمورد منارشاه راار گافنه اسا   باو

 23  شود 

عقد موضاو  شاناتنه می شاود اصال موضاو  اسا  و در پاسا  به نکنه دوب گفنه شاده که »آنچه در ضا ن 

   24"تصوصیات و اوضا  و اووال اجاای موضو  عافانی اس  و نوعاً جزء عقد محووب ن ی شود 

 یونید روا« مقار می دارد:»  ۶-2-3ماده   4-بند الف 

  25دالف  در تاریتی دمشتص  و با مبنای شاوطی که تعیین می شود، به راارداد تات ه می دهد«

راارداد با   نیراارداد را فوا  کند  البنه تفاوت ا  ییاسانثنا  طیدهد که در شااا یرا م  اریاتن نیاده ربل به دادگاه ام

راارداد را فوا    ینیمدت مع  یتاص و باا طیتواند با شااا یاسا  که دادگاه م نیدر ا  یانح ل تود به تود

که در   لیتحل نیوقوردانا  با ا  یبات  یساو  ازشاود  فوا  عقد  یالزب االجاا محقق م  نیکند که با وضاع روان

توا  راارداد را دنبال کاد، بلکه   یکه در زما  عقد وجود داشانه اسا ، ن  یمع ول  طیمانند شااا  دیجد  طیشااا

  2۶شده باشد  یبا اسا  ضوابط و اصول، توسط منعهدله منقض دیبا

 
. مطالعه تطبيقی اثر هاردشيپ )عسر و حرج( در اصول حقوق  1۳8۹شريفی سيد الهام الدين ، صفری ناهيد.  - 22

 1۳، ص7۹شماره نامه مفيد .، اصول قراردادهای تجاری بين المللی)يونيدروا( و حقوق ايران(PECL)قراردادهای اروپايی 
. مطالعه تطبيقی اثر هاردشيپ )عسر و حرج( در اصول حقوق  1۳8۹ين ، صفری ناهيد. شريفی سيد الهام الد - 2۳

 ۹، ص7۹شماره نامه مفيد .، اصول قراردادهای تجاری بين المللی)يونيدروا( و حقوق ايران(PECL)قراردادهای اروپايی 
 14۳ص،  مجد فرهنگی  و علمی مجمع. تعهدات  و قراردادها آثار. 1۳۹۳. شهيدی سيدمهدی - 24
اصول قراردادهای تجاری بين المللی ّ . چاپ سو م. تهران: مؤسسهٔ مطالعات و  ، . 1۳۹۳، قی، بهروز؛ امام، فرهاد  الاخ - 25

 281، صپژوهشهای حقوقی شهر دانش
 121، صتهران: انتشارات سمت  .حقوق مدنی تطبيقی. چاپ سوم1۳۹0، رفيعی، محمدتقی  - 26
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موجود را به  اتیو تصاوصا   طیشااا یبه طور ضا ن نیگفنه شاده اسا  که طاففوا    یرانون  هیدر تصاوص توج

ر ب نقض   235اند که در ادامه راارداد طبق ماده  افنهیدر زما  انعقاد پذ  یراارداد اتیعنوا  صاف  و تصاوصا 

 27  شده اس  

 یاروپا م یرانو  رااردادها ۶-111اما ماده    اد،یپذ یمنضااار را ن  یوق فواا  باا  "دروایونی"اگاچه اصااول 

  28فو  راارداد وارد بحث شوند  ای اییتغ  یموظفند باا نیطاف ط،ی: از نظا شاادیگو 

 

 در کنوانسیون بیع بین المللی کاال( ۷۹بررسی فورس ماژور )ماده گفتارچهارم: 

 یتواارت را پوشاش م    یاز موائول    یتعهد، مشاکل معاف یفایا  طیتح  مقوله »موانع« شااا  و یکنوانوا  79ماده  

ثاب  کند که  دیکاده اساا  با  یتعهد تود کوتاه یکه در اجاا یماده آمده اساا : منعهد نیدهد  در بند اول ا

انجاب    نیاننظار داشاا  که در و  افاتوا  از ع یاو بوده اساا  و ن   اریتارز از اتن یاز اتفار  یرصااور ناشاا  نیا

دفع شاااده باشاااد  ایهاکس از عوارب آ  اجنناب کاده   79بند اول ماده    جهیعقد به آ  وارعه توجه کنند  در نن

 :مانع وادث شده الزب اس  که عبارتند از  یتحقق سه شاس بااو  موئول نتواهد بود

 

 ز باشد؛وادثه ای که مانع اجاای راارداد شده دفور  ماژور  از اتنبار و کننال منعهد تار 1

 در زما  انعقاد عقد رابل پیش بینی باشد؛  2 

   29  ورو ، تداوب و با آثار آ  رابل پیشگیای نباشد3 

باتی با این سه عامل عنصا چهارمی هم اضافه کاده اند که ه ا  رابطه علی  میا  مائع و عدب اجاای راارداد 

االزمه   30به طور موانقل ذکا نگادیده اسا   عنصاا فور در بند الف ملحو  شاده و 79اسا ، ولی در منن ماده 

وجود رابطه ساببی  میا  مانع و عدب اجاای   79معافی  از موائولی  به جباا  تواارت به موجب بند اول ماده 

الزب به ذکا اساا  که فاد   31راارداد می باشااد که ج ع آمد  این سااه شاااس رابطه ساابی  را باراار می کند 

منقاضاای اساانفاده از معافی  باید ورو  وادثه پیش بینی نشااده را که رادر به کننال با جلوگیای از آ  نیواا  

 
 14۳، صمجد فرهنگی  و علمی مجمع. تعهدات  و قراردادها آثار. 1۳۹۳. شهيدی سيدمهدی - 27
. مطالعه تطبيقی اثر هاردشيپ )عسر و حرج( در اصول حقوق  1۳8۹شريفی سيد الهام الدين ، صفری ناهيد.  - 28

 1۳، ص7۹شماره نامه مفيد .، اصول قراردادهای تجاری بين المللی)يونيدروا( و حقوق ايران(PECL)قراردادهای اروپايی 
29 - Schwenzer ,Ingeborg2008, "Force Majeare and Hardship in International Sales Contract",2008 
, available in: www.austlii.edu.au/nz/journals/ VUWLawRw/ ,p:714 

 ۳8۹صالمللی با مطالعه تطبيقی، انتشارات دانشـگاه تهـران،  حقوق بيع بين1۳۹0صفايی، حسين،  - ۳0
حقوق تطبيقی«، مجله   .و« ،)موارد رفع مسئوليت قرارداد در کنوانسيون بيع بينالمللی 1۳85منوچهر توسلی جهرمی) - ۳1

 72، ص72دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، شماره 
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از طافین راارداد وارع گادد و اجاای راارداد را غیا   اساا  در تصااوص ها یک اثبات ن اید  این مانع م کن

  32م کن ن اید و از این ویث تفاوتی بین آنها ن ی باشد 

کنوانوایو  باوز مانع در مقابل ایفای تعهد رااردادی اسا   تلقی کنوانوایو  از  79اولین شااس با مبنای ماده 

ر وقور داتلی اسا   در تعایف مائع گفنه شاده موضاوعی که اجاای  مفهوب مائع، موانقل از مفاهیم مشاابه د

 33راارداد را به صورت وارعی غیا م کن سازد، مانع تلقی می گادد

باتی با آنند که این واژه اشاره به ورایع تارز از طاف راارداد دارد که می تواند رویدادهای طبیعی، اجن اعی  

بنابااین شااایط کام  شاتصای مانند بی    34یکی با رانونی باشادیا سایاسای و یا مشاک ت و دشاواری های فیز

 راار گیاد 79کفاینی شتصی با اشنباه نوب  به رانو  ن ی تواند به عنوا  مانع تح  ش ول ماده  

 در کنوانسیون بیع بین المللی کاال اجرای قرارداد تعسر: رپنجمگفتا

هایک از منعاردین با در نظا داشانن اوضاا  و اووال واکم در زما  انعقاد راارداد در باابا امنیازی که دریاف   

و تحصایل می کند، تعهدی را به عهده می گیاد  در مواردی شااایط ارنصاادی که به هنگاب انعقاد راارداد اساا   

و اجاای راارداد را باای منعهد ساات  و دشااوار  تواز  راارداد بوده اساا  در اثا باوز وادثه ای به هم ریتنه 

می ن اید  در چنین وضاعینی تح یل چنین شااایطی پا یکی از طافین عقد عادالنه به نظا ن ی رساد  با ه ین 

اساا  در روانین اکثا کشاورها مقارات تاصای در مورد تغییا شااایط رااردادی وضاع گادیده تا از فاد معواا 

اوینی چو  غیا رابل پیش بینی بود  در وقور فاانوه و یا تعذر هدف و غیا ع لی  و ای  شود  این نهاد با عن

رانو  مدنی این   313شد  راارداد در رانو  منحد الشکل تجاری امایکا مطا  شده اس   در وقور آل ا  ماده  

ال للی نیز در ساط  بین   کشاور، تغییا شااایط رااردادی و دشاوار شاد  اجاای تعهدات را پیش بینی ن وده اسا  

  ۶-2-1این اصال به صاااو  در باتی از اساناد بیع بین ال للی نیز به چشام می تورد، به عنوا  مثال در ماده 

اصاول رااردادهای تجاری بین ال للی و در اصاول وقور رااردادی اروپا نیز به صاااو  این اما مورد شاناساایی  

بیع بین ال للی نیز می توا  چنین اسننباطی را از مواد    راار گافنه اسا   در نهای  به عقیده باتی در کنوانویو 

با مطالعه دریق منن کنوانوایو  بیع    این کنوانوایو  به دسا  داد ها چند که صاااونی در این زمینه وجود ندارد 

بین ال للی کاال منوجه می شاویم که کنوانوایو  بات ف سایوانم های وقوری ملی کشاورها از تعواا اجاای  

ی صایحا ذکای به ع ل نیاورده اس   بنابااین در سال های اولیه اجاایی شد  کنوانویو  بیع بین تعهد راارداد

ال للی کاال، بعضی از کشورها ادعا ن ودند که تعوا با تغییا شاایط رااردادی در این کنوانویو  جایگاهی ندارد  

 
32 - Atipo, Ambrose Pete ,"Force Majeure in International Business a Comparative Assessment of 
Force Majeure under the UCC and the CISG", available at: 
www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files,p:15 
33 - Niklas Lindstrm, "Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods", 
available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ biblio/ lindstrom.html,p:5 
34 - Tom Southerington,"Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade", 
Publication of the Faculty of Law of the University of Turku, Private Law Publication Series 
B:55,2001. - Zivkovic, Velimir, "Hardship in French, English and German Law",available at : http:// 
ssrn.com/abstract,p:29 
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و در این باره هیچ مشااکلی    کنوانواایو  بی شااک باای مورعی  های فور  ماژور رابل اجااساا   79ماده   35

بدو  تادید در مواردی که اجاا کام  غیا م کن شده باشد اع ال می گادد   79وجود ندارد، بدین معنا که ماده  

  اما سااال اسااسای و بحث باانگیز این اسا  که آیا در مواردی که اجاای راارداد به شدت دشوار شده اس  نیز 

کناین وقوری در پاسا  به این سااال به دو دسانه تقوایم شاده اسا   رویه می توا  به این ماده اسانناد کاد  د

  3۶رضایی هم در این باره پویار نادر اس  تا بنوا  پاس  مشتصی از آ  بدس  آورد  

اولین سااالی که باید بدا  پاسا  گف  این اسا  که آیا تعواا صاااونا یا ضا ن توساط کنوانوایو  اسانثناء شاده 

ل مثب  باشاد، باید گف  طافی که به عل  تعواا موفق به اجاا ن ی شاود، ماتکب اسا   اگا پاسا  این سااا

نقض راارداد شاده و لذا طبق کنوانوایو  موائول اسا   اما اگا در پاسا  این ساوال بگوییم که تعواا موضاوعی  

اساا  که توسااط کنوانواایو  پوشااش داده شااده، رضاایه منفاوت اساا  و در ننیجه باید طبق اصااول کلی که 

و  با آ  اساانوار اساا  یا در نبود چنین اصااولی، طبق رانو  رابل اع ال با اسااا  رواعد وقور بین کنوانواای

بعضاا اساندالل شاده از آنجا که موضاو  تغییا شااایط ، موضاوعی   ال للی تصاوصای، آ  مورد ول و فصال شاود  

اکنوانوایو  ول گادد    7ماده  2اسا  که صاااونا توساط کنوانوایو  ول نشاده، لذا این اما باید با اع ال بند  

دارد که مواائل مابوس به  یم ا یب 7ماده   2ها دارد  بند پا کاد  شاکاف  یباا  یمشاتصا  وامیمکان  و یکنوانوا  نیا

نشااده    ینیب شیپ  و یکنوانواا   نیکه تعهدات آ  به طور تاص در ا  و ،یکنوانواا  نیموضااوعات تح  پوشااش ا

  ن یصاورت عدب وجود چن دربا اساا  آ  ها بنا شاده اسا  و   و یباشاد که کنوانوا   یتابع اصاول کل دیاسا ، با

 37  شود    یدگ یرس دیمابوطه با نیدتضاد روان  یتصوص ال للنیاصول، طبق رانو  وقور ب  یموارد

 

 کاال المللی بین بیع کنوانسیون تحت ماژوروهاردشیپ فورس برای الزم شرایط :  ششمگفتار

 بحث کلیاتبنداول: 

مقار می دارد یک شااتص از مواائولی  باب  توااارات تنها در صااورتی معاف می گادد که  79بند یک ماده  

چنانچه عدب اجاای راارداد به عل  اوال ایجاد مانعی تارز از کننالش باشاد و ثانیا آ  مشاکل و مانع در زما  

ل رابل اجنناب نباشاد و یا ننواند با آ   انعقاد راارداد به طور منعارف رابل پیش بینی نباشاد و ثالثا به طور معقو 

، 2004  مصوب  PICCاصول رااردادهای تجاری بین ال للید   117٫1٫7مانع یا آثار واصل از آ  فائق آید  ماده 

پیش نویس   1د III-104 :3، و نیز ماده  1999  مصوب PECLاصول اروپایی وقور رااردادهاد   1د 8: 808ماده 

  هوانند  ه ین CISGکنوانوایو  بیع د  1د79تقایبا ه انند ماده   2008صاوب   مDCFRطا  ع ومی ارجا  د

 
35 - Schwenzer ,Ingeborg2008, "Force Majeare and Hardship in International Sales Contract",2008 
, available in: www.austlii.edu.au/nz/journals/ VUWLawRw/ ,p:713 
36 - Rodrigo Momberg Uribe, "Change of Circumstance in International Instruments of Contract 
Law. The Approach of CISG, PICC, PECL and DCFR", 2011,p:239 
37 - Rodrigo Momberg Uribe, ,p: 236"Change of Circumstance in International Instruments of 
Contract Law. The Approach of CISG, PICC, PECL and DCFR",  
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اوکاب در تصوص شاس فور  ماژور در اتار بازرگانی بین ال للی نیز صادر اس   با این وال، اتار بازرگانی  

هاا، بین ال للی فهاسااانی از ووادثی کاه منجا باه ایجااد یاک ماانع می گادد ه چو  جناط، ب یاای طبیعی، انفجاار

اعنصاابات و اردامات مقامات دولنی را ارائه کاده اسا   بنابااین، پیاامو  موضاو  فور  ماژور به طور آشاکار 

ساه شااس مشاتص وجود دارد: مانع نباید در ویطه رل او منعهد اتفار افند و ه ین طور نباید رابل پیش بینی  

تاا آنجاایی کاه باه مقارات   اجننااب بااشاااد   بااشاااد و این کاه نناایج آ  ماانع یاا موانع ایجااد شاااده نباایاد راابال

ماتبط اسا ، دوباره راه ول های بین ال للی واوی شاباه  های بوایاری با یکدیگا هوانند  در دشاواری  پیاامون

ماوله ی اول، مواد و شاوس ماتبط با اصل الزاب آور بود  تعهدات تأکید می کنند  وقیق  مطلق این اس  که 

یزی که به طور منعارف در زما  انعقاد راارداد رابل پیش بینی بوده اسا ، باشاد، اجاایی که سانگین تا از آ  چ

راارداد به غای    ت  و طار  فاساا گادد یا   ، معاف که اجرای قرارداد استت  منعهد را از انجاب تعهد تود

نیز به عنوا   به عبارت دیگا، چنانچه تعادل ارنصااادی راارداد به طور بنیادین دچار دگاگونی شااده باشااد  و  

مقارات فور  مااژور، واادثاه نباایاد در ووزه رل او ش تص منضاااار رخ داده بااشاااد  و این کاه باایاد وارعاه 

می تواند به عنوا  بتشاای از مباوثی که تح  دشااواری  غیارابل پیش بینی و غیارابل اجنناب باشااد  بنابااین،

گیاد  ه ه آ  چیزهایی که به مقارات  عنوا  مقارات کلی فور  ماژور اساا ، مورد م وظه و بارساای راار

فور  ماژور مننواب اسا ، از منظا شااایط الزب و آشاکار باای تحقق رید مانع، در مواردی اسا  که اجاای  

این اما می تواند   38راارداد در وال  مطلق و کلی امکا  پذیا ولی فقط تیلی ساانگین و طار  فاسااا اساا  

نوایو  بیع بین ال للی توجیه ن اید، ه ا  طور که آ  را می توا  را تح  مقارات کنوادشاواری  بحث کاد  از

 تح  مقارات دیگا طا  های یکذارچه سازی در راسنای یک رویه ه گن سازی نیز تحلیل ن ود 

 

 زمینه مناسب برای تحقق هاردشیپ بنددوم: 

زمانی اجاای   مشااتص و معین گادد  چهدشااواری  در نتواانین گاب، نکنه مهم و ویاتی این اساا  که زمینه

راارداد به غای  سات  و دشاوار می گادد  چه هنگامی تعادل ارنصاادی راارداد به طور بنیادین و اسااسای تغییا 

می کند  بنابااین، هم افزایش هزینه اجاا باای فاوشانده و هم تنزل ارزشای که در اجاای راارداد باای تایدار 

شاتص منضاار می تواند هم تایدار و هم فاوشانده باشاد  بنابااین،   واصال می گادد، به این بحث ماتبط اسا  

ی تطا   ابنادا باای طافین راارداد، واائز اه یا  اسااا  تاا ووزه   39نکناه آغاازین باایاد از تود راارداد بااشاااد

متصاوص تود در راارداد را مشاتص ن ایند  یک طاف می تواند صاایحا یا ضا نا تطا تغییا بنیادین را با 

 در راارداد طافین  اننتاب به  بوانگی  یافنه اتنصااص ریواک  که  اسا    معنقد یا  و ند  ن ی ک   عهده گیاد  و یا

  اسانثنا  طاف  تعهد از  ضا نا یا صاایحا  مشاتصای تطاهای اسا   م کن بالعکس به  کنید نگاه  دارد  معامله آغاز

 راارداد  چنانچه مثال،  عنوا  به  گادد  اساننباس راارداد  سااده تفوایا یک از  اسا   م کن  اراده و  رصاد  این  گادد

 
38 - Principles of International Commercial Contracts, above n.15, Article 6.2.2.. 
39 - See Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 12 Feb 1998, CISG Online 436, Avert Katz, 
' Remedies for Breach of Contracts under the CISG' (2006) Int'l Rev L & Econ 378, 381 



 

1865 
در 

اد 
رد

قرا
ی 

جرا
ن ا

شد
ار 

شو
د

ین 
ع ب

ن بی
یو

انس
کنو

 
ل 

لمل
ا

19
80

 

 

 یک  بنابااین،  باشاد منعهد  باعهده معامله در تطا  اسا   شاده فاض که داد  اون ال توا  می باشاد،  ر اری  تیلی

 ها کند، ن ی معاف  بیع  کنوانواایو  79 ماده تح    مواائولی   از را  فاوشاانده دوب، مثال مورد در آل انی  دادگاه

  یافنه  افزایش درصد 300 - چین از اطو  مولیبدنوبد دیاگداز  فلز -راارداد  موضو  تصوص در بازار  ری    چند

 بین از  بایددشاواری  باای زمینه باال،  ر اری  تصایصاه  با راارداد یک در  که کند می  اساندالل طور  این  دادگاه  باشاد

 نتواهد هاردشایب  پذیاش  باای  موجبی اولیه  مواد تجارت  در  ری    ماساوب  نوساانات طور، ه ین   باشاد رفنه

 هیچ  که  اسا   زمانی  باای  هاردشایب  عذر اعطای  باای  مناساب   زمینه تصاوص در باانگیز  بحث  مواأله یک   بود

 ال للی  بین تجاری رااردادهای  اصااول 2٫2٫۶ ماده تفواایا  که والی در   باشااد نداشاانه  وجود ای  ویژه  شاااایط

  بیشانا   یا %50 تغییا به منجا که  دگاگونی یک که ن اید  می  پیشانهاد 1994 ساال در  آ   اننشاار اولین در   PICCد

  هاگونه  به  توصایه از 2004  ساال  در  PICC دوب  اننشاار ولی گادد  «بنیادین  دگاگونی یک»  موجب   شااید  آ  از

راارداد به غای    ت  و  صااافا زمانی می تواند اتفار افند که اجاایدشااواری   اساا    کاده پاهیز  دریق ررم

چنانچه تعادل ارنصاادی راارداد به طور بنیادین دچار دگاگونی شده باشد  طار  فاساا گادد یا به عبارت دیگا، 

و نیز به عنوا  مقارات فور  ماژور، وادثه نباید در ووزه رل او ش تص منضااار رخ داده باشااد  و این که 

اوثی که می تواند به عنوا  بتشای از مبدشاواری  باید وارعه غیارابل پیش بینی و غیارابل اجنناب باشاد  بنابااین،

تحا  عنوا  مقارات کلی فور  مااژور اسااا ، مورد م وظاه و بارسااای راار گیاد  ه اه آ  چیزهاایی کاه باه 

مقارات فور  ماژور مننواب اسا ، از منظا شااایط الزب و آشاکار باای تحقق رید مانع، در مواردی اسا  که 

ار  فاسا اس   این اما می تواند اجاای راارداد در وال  مطلق و کلی امکا  پذیا ولی فقط تیلی سنگین و ط

را تح  مقارات کنوانوایو  بیع بین ال للی توجیه ن اید، ه ا  طور که آ  را می توا  دشاواری  بحث کاد  از

در   تحا  مقارات دیگا طا  هاای یکذاارچاه ساااازی در راساااناای یاک رویاه ه گن ساااازی نیز تحلیال ن ود 

می گادد یا تیا، مط ئنا م وظه و بارسای اولیه باید دشاواری  تشاتیص این که آیا ها گونه دگاگونی منجا به

به اوضااا  و اووال تود آ  مورد تاص صااورت گیاد  بنابااین، مطلوب اساا  تا ما از رااردادهای بیع کوتاه  

مدت و یا رااردادهای اروااطی بلند مدت بحث ن اییم  میزا  ساود در بتش تجارت مابوطه نیز م کن اسا   

ازی کند  النهایه، در مواردی که ورشاکوانگی مالی منعهد رایب الورو  و ون ی اسا ، زمینه یک نقش مهم را ب

با وجود این، موال ا رطعی  وقوری موانلزب وجود باتی شااایط   م کن اسا  کاهش یابد دشاواری  باای تحقق

د کاده اسا   در والی که با تکیه با تحلیل تطبق کل لنیله ول های وقور داتلی و نو بندهای پیشانها  40اسا  

 باای تحقق هاردشای ، می تواند ٪100راعده کلی مورد اتکا در راه ول های داتلی یک زمینه ی عنوا   که به  

کنوانویو     1د79مطلوب و مناسب باشد  با این وال، دادگاهها در تفویا ماده    باای تحقق هاردشی ، می تواند

  تا به  41را در مورد نوساانات ری   ها اجازه دهندواری  دشا بیع بین ال للی کاال بوایار بی میل هوانند از این که

وال هیچ گزارشاای از تصاا یم دادگاهها یا داوری که یک شااتص اعم از فاوشاانده یا تایدار را از مواائولی   

معاف کند، گزارش نشاده اسا   ت اب اوکامی که دشاواری  راارداد بیع تح  کنوانوایو  بیع بین ال للی به تاطا

 ٪100بحث می کنند، مقار می دارند ونی یک افزایش یا کاهش ری   بیشااانا از  79  تحا  مادهدشاااواری  از

 
40 - Christoph Brunner, 428-435, UK Kaufrecht- CISG 
41 - See ICC Award, 26 Aug 1989, No 6281, CISG - Online 8. 
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پیشاانهاد شااده به نظا می رسااد مبننی با م وظات بازارهای داتلی اساا  که   ٪100کافی نتواهد بود  عل   

لی، یک نوسااانات ری   به ه ا  میزانی که در بازارهای بین ال للی وجود دارد، نیواانند  در یک بازار بین ال ل

اننظار داشانه باشاد، زیا  دیده اون الی با روی شااوس دربادارنده تعدیل اون الی اصااار  طاف م کن اسا  

بورزد و یاا این کاه باه گوناه ای دیگا تطا را باای نوسااااناات بااالتا از آ  چیزی کاه مع وال در باازارهاای داتلی  

ید موال ا در ماتبه باالتای از نظا میزا  اه ی  راار اتفار می افند، ربول ن اید  بنابااین، میزا  ساود ناتالص با

 42درصد به نظا می رسد مناسب و مقاو  به صافه باشد  200تا  150داشنه باشد  سودناتالص  

 عامل زمان بندسوم: 

راارداد  جادیدر زما  ا ایمانع پس از انعقاد راارداد به وجود آمده اس    ایساال که آ نیدر موارد فور  ماژور، ا

اگا ار ب فاوتنه شاده رب ً در زما  ات اب راارداد   جه،یاسا   در نن یضااور  ایو غ  یماد ایوجود داشانه اسا ، غ

فاوشانده طبق   توانوا  از آ  اجنناب کند، م کن اسا   ی ن  ایاط   بود  یمفقود شاده بود، اما فاوشانده از آ  ب

  ط یوال، در شااا نیکاال با ا  یال لل نیمصاو  باشاد  فاوش ب    یدر مورد آ  از موائول  و یکنوانوا  79ماده   1بند 

 نیا  یداتل  یوقور یراارداد رخ دهد  نظاب ها  یپس از امضاا دیبا  افنهی  اییتغ  طیمشاابه، گفنه شاده اسا  که شااا

نیز آشکارا  1999اصول اروپایی وقور رااردادها مصوب   1د  ۶:  111مشابه آ ، ماده   داده اند  قیرا تطب  و یسنار

اصاااول رااردادهاای تجااری بین ال للی    1٫2٫۶مبننی با ه ین فاض اسااا   باا این واال، اگاچاه عباارت مااده  

مقار  PICC ( a د 2٫2٫۶به نظا می رساد ه ین جه  را مورد اشااره راار داده باشاد، اما ماد    2004مصاوب 

میدارد چنانچه ووادثی که موجب عدب تعادل ارنصادی می گادد، اتفار افند و یا این که این ورایع بعد از انعقاد  

دشاواری    به فاض که کوای م کن اسا  محقق شاود دشاواری  راارداد به اط   ش تص منضاار رسایده باشاد،

راار می گیاد، پذیافنه باشد، از نظا تاریتی نه در رویه رضایی و نه در  79را به عنوا  موضوعی که تح  ماده  

  تألیفات محققا ، عامل زما  مورد بحث، تح  مقارات کنوانوایو  بیع بین ال للی، بحث و بارسای نشاده اسا 

ای که میا  اجااهای طافین به تاطا وجود    باای این که با این عقیده باشایم که آیا یک عدب تعادل بزر  اولیه

اوضا  و اووالی بوده که طافین نه از آ  اط   داشنه اند و نه رابل پیشگیای باای آنها بوده اس ، م کن اس   

باه چاه  دیاده  گادد، از یاک طاف باایاد بارسااای گادد کاه شاااتص زیاا 79ذیال مااده  دشاااواری   منجا باه تحقق

ند، زمانی که اکنشااااف به ع ل آید که رب  در زما  انعقاد راارداد یک تواااارات دیگای می تواند اسااانناد ک 

اتن ف زیاد میا  ارزشااهای نواابی توافق شااده با آنچه که در اجااساا ، وجود دارد  محن ل تاین پاساا  در 

این اس  که اتن ف فاوش با راارداد اولیه میا   1999  مصوب PECLوقور داتلی و نیز در مقارات پکولد

ی طافین موجباات مطاالباه تواااارت با مبناای اشااانبااه را باای منضاااار فااهم می ن اایاد  این جباا   اجااهاا

تواارتهای مشانام م کن اسا  صاافا در »یک نظاب وقوری« تاب اجاا داشانه باشاد؛ با وجود این، مشاک ت 

 
42 - CIETAC, 10May 1996, No21, CISG - Online 1067; Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry, 12 Feb1998, CISG online Case No 436 
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  بحاث CISGدمی کناد کاه از رااردادهاای بیع، تحا  مقارات کنوانوااایو  بیع بین ال للی  غاامض تا زماانی باوز

 می گادد 

 قابل پیش بینی یا قابل اجتناب غیرقابل  حوادث بندچهارم:

که   یعیمعاف کند که ورا    یرا از موائول ا یتواند عامل ز یم  یتنها در صاورت  ،یفور  ماژور، مانند موارد ساتن

  ن، یشاود  بناباا  ینیب شیننواند محاسابه و پ  ب یراارداد شاده اسا ، به طور مع ول توساط عامل آسا   یمانع از اجاا

شتص شاس  نیتوا  اننظار داش  که ا یباشاد، م قیتوساط شاتص منضاار رابل محاسابه در  عیگونه ورا نیاگا ا

 کاده باشد   جادیرا ا  یتاص یراارداد

   CISGتواند به اشانباه اسانناد کند که کنوانوایو  بیع بین ال للید، اساندالل شاده اسا  که یک طاف زمانی می 1

 و وقور داتلی چنین چیزی را مقار ن وده باشند   

  مضاافا به این که، ونی اگا مانع و مشاکلی که زیاندیده در زما  انعقاد راارداد ن ی توانوانه اسا  آ  را پیش 2

ی از آ  معااف ن ی کناد اگا چناانچاه غلباه با آ  مانع هم  بینی ن ااید، او را از اجاای راارداد و موااائولیا  ناشااا 

    امکا  پذیا و هم معقول و منعارف بوده باشد
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 ننیجه گیای

تعذر اجاای تعهدات رااردادی تح  : که  این ننایج واصل گادید بیا  گادید که در مطالب فور الذکا  از آنچه

که در صااورت عدب انجاب تعهد به دلیل مانع غیا   بیا  می دارد  این ماده  وجود دارد  کنوانواایو  79عنوا  ماده  

در کنوانوایو     وائز اه ی  رابل پیش بینی و غیا رابل کننال، منهد از پادات  تواارت معاف می گادد  نکنه 

د و معافی  از تواااارت واصااال از نقض راارداد، عدب اسااانفاده از مفاهیم و در رابطه با تعذر اجاای رااردا

عبارات وقور داتلی در رابطه با مانعی اسا  که سابب معافی  می شاود؛ زیاا هدف کنوانوایو  نزدیک کاد  

اصااول و رواعد وقوری و راه های واکم با روابط تجاری بین ال للی و باداشاانن تفاوت ها و تعارضااات بوده  

چو  هاردشاای ، دشااواری ارنصااادی، غیا م کن شااد  ع لی یا  ه تعوااا اجاای رااداد که با عناوینی    اساا  

که صاااونا در کنوانوایو  از آ  صاحب  به میا  نیامده اسا      می باشاد، موضاوعی  گاددتجاری از آ  یاد می 

که  گاددساال مطا   در این باره به وجود آید؛ و این زیادیموائل و اتن ف نظاهای   گادیدهه ین اما سبب 

کااهش در ارزش اجاای طاف مقاابال، اجاای    آیاا در شااااایطی کاه باه علا  افزایش در هزیناه اجاای راارداد باا

، از موائولی  ناشای از عدب اجاای راارداد  79راارداد با دشاواری بوایاری رو به رو شاده می توا  طبق ماده  

، ماده  نتوا  نظایه   با اساا ؛  رد بارسای راار گاف  مو معاف شاد یا تیا  در پاسا  به این پاساش دو نظایه 

تغییا بیش از  زما شااامل موارد دشااواری ن ی گادد و با توجه به تاریتچه تدوین این ماده، ن ی توا  در  79

ود شااایط ارنصاادی و دشاواری پیش از ود اجاا، با اساا  این ماده وکم به معافی  داد  اما مطابق نظایه دوب 

  شاامل موارد دشاواری هم می گادد و در شااایطی که اجاا در اثا تغییاات ارنصاادی بیش از کنوانوایو  79ماده  

را اع ال کاد، ولی از آنجا که کنوانوایو  صاااونا در این باره تعیین تکلیف   79ود دشاوار شاده می توا  ماده  

دد  در وارع طبق این کنوانوایو  ول و فصال گا 7ماده   2نکاده، باید مواائل مابوس به دشاواری با اساا  بند 

با اساا  اصاول   نتوا  نظایه، کنوانوایو  راجع به تعواا دارای ت ء اسا  که این ت ء می بایوا  در ماوله  

بارسای پاونده ها و   کلی که کنوانوایو  مبننی با آ  اسا  و در ماوله دوب طبق روانین ول تعارض، ول گادد 

در دادگاه های بین  واری بیش از ود اجاای راارداد رویه رضاایی موجود در باب تعواا اجاای راارداد و دشا 
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در بوایاری از موارد دادگاه ها من ایل به این هوانند که به سابب دشاواری وکم به معافی  منعهد  ال للی بیا 

ندهند  ادعای معافی  با اسا  افزایش بیش از ود در هزینه اجاا و کاهش بیش از ود در ارزش اجاای طاف 

ه های گوناگو ، ونی زمانی که این افزایش یا کاهش به ماز چنادین باابا ری ا  رااردادی مقاابل توساااط دادگا

هم رسایده بوده اسا  با تادید جدی مواجه شاده اسا   با ه ه این اوصااف شااید تصا یم دیوا  عالی کشاور  

و در اعطای معافی  با اساااا  دشاااواری و وکم به مذاکاه مجدد راجع به شااااوس  2009بلژیک در ساااال 

ااردادی به عل  دشاواری بیش از ود اجاا و شااایط تغییا کاده، نتوانین موردی باشاد که در این باب یاف   ر

الزب به ذکا اسا  تصا یم پیش گفنه با اساا  اصولی اتتاذ شده که   می شاود و روند ربلی محاکم را با هم زند 

ی تجاری بین ال للی می باشد  با توجه  به نظا دیوا ، کنوانویو  مبننی با آ  اس  و آ  اصول، اصول رااردادها

به گونه ای تفویا شود که موارد دشواری را هم تح  پوشش   79به رأی اتیا، به نظا می رساد بهنا اسا  ماده 

راار دهد و بنوا  با آ  اساا  در مواردی که راارداد به ودی دشاوار می شاود که اگا چه اجاای آ  مطلقا غیا  

به غیا م کن اسا ، وکم به مذاکاه مجدد راجع به شاوس رااردادی و تعدیل   م کن نیوا  اما در ع ل نزدیک

 کنوانویو  داده شود 7ماده   2راارداد با اسا  اصول کلی مذکور در بند 
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