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 دهیچک
 لحاظ به اجرا هنوز هم اگر اي شودیم قرارداد یاجرا شدنرممکنیغ موجب اي که است یاواقعه «مانع»

 تظاران متعهد از را آن منطقاً توانینم گريد که دکنیم دشوار قدرآن را قرارداد یاجرا ،باشد ممکن یمنطق
 هواقع بتوان که شودیم معاف تعهداتش انجام عدم یبرا خسارات پرداخت از یصورت در متعهد .داشت

 «ميحرت خودِ» ايآ که است نيا مقاله یاصل پرسش. کرد یتلق «مانع» ،یحقوق و یفن اصطالح در را دادهرخ
 توانندیم «ميتحر نقض صورت در اجرا ضمانت اِعمال به داتيتهد» اي «ميتحر هاجراکنند اقدامات» زین و

 سر بر یمانع تواندیم یطيشرا تحت ميتحر خود ؟شوند متعهد تیمعاف موجب و یتلق تعهدات یاجرا مانع
 داتيهدت اي ميتحر هاجراکنند اقدامات کنیل. شود متعهد تیمعاف موجب و یتلق یقرارداد تعهدات یاجرا راه
 مانع عملی عنوانبه هچ و «یقانون مانع» عنوانبه هچ م،يتحر نقض صورت در اجرا تضمان اِعمال به
 .ندشو متعهد تیمعاف موجب توانندینم
 

 یدیکل واژگان
  اجرا ضمانت به ديتهد م،يتحر يیاجرا اقدامات ،یقانون مانع ،یعمل مانع ت،یمعاف ،یتجار یهاميتحر
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  مقدمه

 دهنکر اجرا را اشیقرارداد تعهدات که یمتعهد مورد در خسارت پرداخت از تیمعاف شرط نینخست
 یهاميتحر وضع ايآ که است نيا سؤال .باشد طيشرا واجد مانعِ اثر در ديبا اجرا عدم که است نيا

 دياسؤال ب نيپاسخ به ا یمتعهد شود؟ برا تیو موجب معاف باشد یمانع نیچن تواندیم 7یتجار
و  ستیمتعهد شود چ تیموجب معاف ط،يشرا ريبا جمع سا تواندیکه م یمشخص شود که مانع

 اجرای برای سدی که دانست ایواقعه هر توانمی را مانع کلی طوربه 8؟است یقيچه مصادشامل 
 که ستا یاواقعه هر ،«مانع» خاص، طوربه اما 9.کند ايجاد حاکم مقررات و قرارداد مطابق تعهد
 0.شتدا انتظار متعهد از را آن منطقاً نتوان گريد که دکن دشوار قدرآن اي کند رممکنیغ اي را اجرا

 5شده است. ریتعب «یمانع اقتصاد»به  ریمورد اخ
 
 یانبازرگ یقراردادها بر هاميتحر ریتأث ؛یعصمت گلشن.ک: ن ،«یتجار یهاميتحر»مطالعه در خصوص مفهوم و حدود  یبرا .9
 .87-81، صص 7931 ،یبهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه ،یحقوق خصوص یدکتر رساله ،یالمللنیب

: کندیم ری( تعبی)علت خارج« علت»از آن به  رانيا یقانون مدن 881 ماده که یمفهوم همان(. impediment) «مانع» .2

بوده  یواسطه علت خارجکه عدم انجام به ديکه نتواند ثابت نما شودیخسارت م هيمحکوم به تأد یوقت ،متخلف از انجام تعهد»
 .«نمود او به مربوط توانینم که ستا

3. Nicholas Barry, “Impractibility and Impossibility in the U.N. Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods”, in: International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods. Galston, Nina M., and Hans Smit, New York (235 E. 45th St., New York 

10017: M. Bender, 1984, pp. 5-1 et seq., p. 5-13. 

هم دارد و  یاقتصاد جي]در مورد اجرا[، نتا یکيزیف اي یعمل امکان عدم هر اوالً،» است، کردهاشاره برونرکه  طور همان .4

 یعنينطقاً، متعهد عذر است که م یبرا یفقط در صورت یکيزیف اي یعمل مانع اً،ی( به پول است. ثانشدندادهنشان اي) ليتبدقابل
 «.آمدن بر آن را از متعهد انتظار داشتنتوان فائق شتریب یهانهيبا صَرف هز

(Brunner, Christoph, Force Majeure and Hardship under General Contract Principles_Exemption for 

Nonperformance in International Arbitration Law, Kluwer Law International, Netherlands, 2008, p. 215) 

 یهانهيهز از ریغ ر،یخ اي دهد انجام مانع وجود رغمیعل را تعهداتش که داشت انتظار متعهد از شدیم منطقاً ايآ نکهيا نییتع یبرا
 مکن استم حال،نيباا. شودیم گرفته نظر در زین مانع بر زیآمتیموفق کردنبرطرف شانس مانند یگريد عوامل اغلب شتر،یب

 نيه اب يیتنهابتواند بهکه  شدهافتيدر متقابلِ یاجرا با سهيمقا در بخصوصباشد  اديقدر زآن ،تعهدات انجام یهانهيهز
 تفوق است. رقابلیمنجر شود که مانع منطقاً غ یریگجهینت

5. Azeredo da Silveira Mercédeh, Trade Sanctions and International Sales, An Inquiry into International 

Arbitration and Commercial Litigation, Wolters Kluwer, 2014, pp. 299-300, 334, 315-318. 

 تیمعاف موجب و باشد اجرا یبرا یمانع تواندیم خاص واحوالاوضاع در اجرا یهانهيهز ریچشمگ شيافزا که معتقدند تياکثر
 بر هک یعمل مانع توسط چه و باشد شده یناش بازار طيشرا در رییتغ از نهيهز شيافزا آن چه شود، خسارات پرداخت از متعهد

 .باشد شده جاديا گذاردیم ریتأث متعهدله خود اي قرارداد موضوع
Enderlein Fritz/Maskow Dietrich, International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, New York London etc. (Oceana) 1992, pp. 324-325, n. 6.3 ad Article 79 CISG, 
http://cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlien.html; Huber Peter, in: The CISG- A New Textbook for Students and 

Practitioners, Huber Peter/Mullis Alastair, München (Sellier European Law Publishers), 2007, p. 261; 

Schwenzer Ingeborge, “Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts”, Victoria University of 
Wellington Law Review, 2008, pp. 709 et seq., p. 713; Schwenzer Ingeborge, in: Schlechtriem & Schwenzer: 

Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University 

Press, 2012, pp. 1076-1077, n. 30 ad Article 79; Schwenzer Ingeborg/Hachem Pascal, “The CISG-Successes 
and Pitfalls”, American Journal of Comparative Law, 2009, pp. 457 et seq., pp. 474-475; Schlechtriem Peter, 

http://cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlien.html
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 عیمان توانندمی هاتحريم خود آيا خاص، طوربه نخست: شود روشن مسئله دو بايد رابطه اين در
 اجرای رایب الزم اقدامات مانند هاتحريم به مربوط مسائل ساير آيا دوم، و باشد معافیت توجیه برای

  خیر؟ يا دارند ماهیتی چنین نیز هاتحريم فرمان نقض اجراهای ضمانت يا هاتحريم
 

 عنوان مانعبه هامیتحر خود .9
 طبق: است هدانست مانع را تحريم دقیقاً 1کاال المللیبین بیع کنوانسیون لمللی،ابین مقررات میان از

 طبیعی هایدشواری يا سیاسی يا اجتماعی مادی، وقايعی» موانع، ،کنوانسیون اين 13 هماد
 اولیه تجاری هایتحريم پس 1.هستند «واردات يا صادرات بر ممنوعیت مثل قانونی يا( فیزيکی)
 

Uniform Sales Law- The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna (Manz), 1986, 

p. 102, http://cisg.law.pace.edu/biblio/Schlechtriem.Html.; Schlechtriem Peter/Butler Petra, UN Law on 

International Sales- The UN Convention on the International Sale of Goods, Berlin (Springer), 2009, pp. 203-204, 
n. 291; Lindström Niklas, “Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods”, Nordic 

Journal of Commercial Law, 2006/1, n. IV.2.1, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lindstrom.html.; 

Magnus Ulrich, “Force Majeure and the CISG”, in: International Sale of Goods, Revisited, Šarč ević/Voken (eds), 
The Hague etc. Kluwer Law International, 2001, pp. 1 et seq., p. 16; Lookofsky Joseph, “Impediments and 

Hardship in International Sales: A Commentary on Catherine Kessedjianʾs Competing Approaches to Force 

Majeure and Hardship”, International Review of Law and Economics, 2005, pp. 434 et seq., p. 438. 

 یرا برا يی، فضا13 هماد 7بند  انیب طرز که رسدیم نظر به»: ردیگیمرا  جهینت نیهم ،ونیکنوانس 13 ماده ریتفس در را هانولد
 یایراقتصادیغ موانع با اسیق قابل[ راتییتغ نيا] و کندیم باز ندهست اجرا «مانع»که  یاقتصاد راتییبر اساس تغ يیهاتیمعاف

]پس  کند،ی( را مقرر نمی)در مقابل اقتصاد یبودنِ واقعرممکنیغ 13 هماد خود. ]...[ شوندیم یتلق اجرا درقصور  عذر که هستند
 «. باشند ديشد یقدر کاف[ بهراتییمحقق شود، ]البته[ اگر آن ]تغ یاقتصاد راتییتغ« صِرفِ»با  تواندی[ م13 هطبق ماد تیمعاف

(Honnold John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Edited 

and Updated by Harry M. Flechtner, 4th ed., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2009, pp. 627 
and 629, n. 432.2 ad Article 79 CISG. 

 .ک:ننظرات مخالف،  مطالعه جهت

Stoll Hans/Gruber Georg, in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., Oxford University Press, 2005, pp. 822-824, n. 30 ad Article 

79; Stoll Hans, in: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
Schlechtreim Peter (ed.), 2nd ed., Oxford (Clarendon Press), 1998, p. 617, n. 39 ad Article 79; 

 خودیخودبه را هانهيهز در شيافزا یدادگاه که است دیبع یلیخ» که دارد دهیعق کايامر يیقضاهيرو به استناد با کوالسین
 ]...[(«. باشد شده یناش یگريکه از مانع د هانهيدر هز یشي]...[ )برعکسِ افزا رديبپذ مانع عنوانبه

(Nicholas Barry, Impractibility and Impossibility in the U.N. Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, in: International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, New York (M. Bender), Galston/Smit (eds), 1984, pp. 5-1 et seq., p. 5-17, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nicholas1.html). 

 .ونیکنوانس :پس نيز .6

7. Flambouras Dionysos P., “The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic 

Stantibus in the 1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Principles of 

European Contract Law: A Comparative Analysis”, Pace International Law Review, 2001, pp. 261 et seq., 

p. 267, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flambouras1.html; Brunner, Christoph, Force Majeure 
and Hardship under General Contract Principles- Exemption for Non-Performance in International 

Arbitration Law, Wolters Kluwer, 2009, pp. 207 and 264; Stoll Hans, op.cit., p. 608, n. 17 ad Article 79. 

 ...«. کندیم معاف تعهدش با رابطه در را متعهد و است...  مانع]...[  ميتحر» 

(Schlechtriem Peter/Butler Petra, UN Law on International Sales - The UN Convention on the International 
Sale of Goods, Berlin (Springer), 2009, p. 201, fn. 574). 

http://cisg.law.pace.edu/biblio/Schlechtriem.Html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/nicholas1.html
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flambouras1.html
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 یرممکنغ فنی نظر از را اجرا اگر حتی باشند، اجرا نعام توانندمی کنندمی ممنوع را قرارداد اجرای که
 2.ندکنن

 برای] ،«امکان عدم» دلیل به]...[  دولتی ممنوعیت و نظامی همحاصر» است معتقد هانولد
 داوری، روند در اساس، اين بر 3.«باشند دورزدن و فرارکردن قابل اگر حتی کنندمی ايجاد عذر[ اجرا
 اوکراين دولت توسط شدهوضع صادرات ممنوعیت که داد رأی 74بلغارستان صنعت و بازرگانی اتاق
 78مجارستان صنعت و بازرگانی اتاق مشابه، طوربه 77.اجراست مانع کنوانسیون، 13 هماد 7 بند طبق

 بقط ،[سابق] يوگسالوی علیه ملل سازمان االجرایالزم هایتحريم که داد رأی سال همان در نیز
 ريدارخ توسط هاتحريم وضع از قبل شدهخريداری کاالهای ثمن پرداخت مانع کنوانسیون، 13 هماد

 79.است مجارستانی
 نعیموا تجاری، هایممنوعیت و هاتحريم هم، کنوانسیون از غیر قوانینی و کلی اصول طبق

 قطعی رأی در مثالً 70.شوندمی خاطی طرف سوی از اجرا عدم از پوشیچشم موجب که هستند
 
کشور مورد  یو حقوق یقیدولت واضع، اتباع خود را از انجام معامله و مراوده با اتباع و اشخاص حق ه،یاول یهاميدر تحر» .8

 ؛ینگلش .«است شيواضع بر اتباع خو کشور یتیحاکم تیصالح اعمال ینوعبه و کندیها منع ماشخاص وابسته به آن اي ميتحر
 .82، ص همان

 منوعممعامالت را  یها اجراآن راياجرا شکل دهند ز یرا برا یقانون یموانع توانندینم هیو ثالث هيثانو یهاميتحر گر،يطرف د از
را  ند،کنیتجارت م ه،یاول ميتحر «هدف» با که یایحقوق و یقیحق خاصاجرا، اش یهاضمانت وضع قيطر از بلکه کنندینم

 نکهيا اي ادد نخواهد دشوندهيکشور را به تهد نيصادرات از ا هاجاز ندهيکند که در آ ديواضع تهد دولت نکهيا مثل. کنندیم ديتهد
 هاميتحر نيا قرار نخواهند داد. ميتحر هکنندنقض اریوام و اعتبار در اخت ندهي(، در آدکنندهي)کشور تهد واضع کشور یمال مؤسسات

شرط  کهنيبا توجه به ا کنند،ینم هیتوج هماجرا را  یبرا یعمل مانع وجود لیدل به اجرا عدم یبرا تیولاز مسئ تیمعموالً معاف
  .شودیمعموالً محقق نم ـ است تیمعاف یبرا الزم طيشرا از یکي کهمانع ـ  یريناپذتفوق

ار دارند قر ميتحر هدف و واضع یکشورها از خارجهستند که در  یاشخاص و مؤسسات هیعل میطور مستقبه هيثانو یهاميتحر»
 از خارج در ههستند ک یاشخاص هیعل میطور مستقبه ه،یثالث یهاميبا کشور هدف دارند. ... تحر یروابط م،یصورت مستقبه یول

ها هم در که آن یبا اشخاص و مؤسسات یهم با کشور هدف ندارند ول یروابط چیقرار دارند و ه ميتحر هدف و واضع یکشورها
 .83-94 صص ،همان؛ یگلشن .«دارند میرمستقیبا کشور هدف روابط غ یعنيدارند؛  یخارج از کشور هدف هستند، روابط

9. Honnold John O., op.cit., p. 627, n. 432.1 ad Article 79 CISG. 

10. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) 

11. BCCI Award n. 56/1995, 24 April 1996, CISG-online 435. 

 یتی، معافبوده است ینیبشیو لذا قابل پ یقبالً در زمان انعقاد قرارداد، مُجر تیکه ممنوع لیدل نيبه ا ،کنندهقضاوت مرجع گرچه
 به متعهد اعطا نکرد.

12. Hungarian Chamber of Commerce and Industry (HCCI) 

13. HCCI Award, 10 December 1996, CISG-online 774. 

داشت؛ اما چون  یشدن کاالها را در پخراب ،ریتأخ نيکه ا شدیم ريفسادپذ یبر کاالها داريخر یفور تصرف مانع ميتحر
 ديرخ متیق پرداخت مسئول» داريخر ودند،شده ب یمُجر دار،يبه خر سکيکاالها و لذا پس از انتقال ر ليبعد از تحو هاميتحر

 از یخشرداخت بپ یبرا ميتحر حال،نيباا«. نه اياستفاده کند  یکه او توانسته بود از کاالها به شکل مقتض کردینم یبود و فرق
 .کردیم جاديمانع ا شد،یحال م م،يتحر شدنیمُجر از پس که یمتیق

14. ICC Award, Case n. 2478, 1974, JDI 1975, pp. 925 et seq., p. 926. 
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 بین قرارداد: که کرد حکم منفرد داور 75،میالن داوری المللیبین و ملی اتاق قواعد طبق صادره
 عدم از رمتأث» ايتالیا قانون حاکمیت تحت ايتالیايی، دو هر فرعی کارمقاطعه و اصلی کارمقاطعه
 يجادا عراق علیه[ ايتالیا و اروپا اتحاديه] مُجری تحريم قانون از[ که امکانی عدم] بوده، اجرا امکان

 71.«است شده
 :است اهمیت حائز ،ذيل نکات ذکر تجاری، هایتحريم بودن«مانع» خصوص در

 يا که است اين شود تلقی اجرا برای مانعی تجاری، تحريم اينکه برای اساسی عنصر :9 نکته

 ،است خارجی حاکم، قانون به نسبت تحريم اگر يا قرارداد بر حاکم قانون از عنصری عنوانبه
 تجاری، ممنوعیت که است صورت دو اين در فقط 71.باشد اعمال قابل برتر آورالزام قاعده عنوانبه
 جعمر اگر نیز حالت دو اين در حتی. گنجدمی کنوانسیون 13 ماده قلمرو در مثالً اجرا، مانع عنوانبه

 که دلیل اين هب مثالً کند، اعمال تجاری تحريم نبايد که برسد نتیجه اين به دعوا در گیرندهتصمیم
 ،تحريم ناي که کند حکم تواندنمی است، مذهبی يا نژادی تبعیض هایانگیزه اساس بر تحريم آن

 .کندمی توجیه را متعهد توسط اجرا عدم که است قانونی مانع
 شروط از کیي قلمرو در و بگیرد قرار تحريم قلمرو در فیهمتنازع قرارداد که وضعیتی در بنابراين

 شود، داده اثر یبترت تحريم به نبايد که کند حکم گیرندهتصمیم مرجع و نگیرد قرار معافیتش کلی
 مرجع که زمانی تا يعنی) حکم صدور زمان تا متعهد اگر که کرد ادعا بتوان حداکثر منطقاً

 تواندمی حريمت اينکه و نه يا بشود اثربخشی تجاری تحريم به بايد آيا اينکه مورد در گیرندهتصمیم
 اينکه رغمعلی کند، خودداری اجرا از( برسد تصمیم به خیر، يا برسد اجرا بر قانونی مانع حد به

 ئولیتمس از معافیت اما اوست، هایمسئولیت ازجمله اش،قراردادی تکالیف و حقوق صحیح ارزيابی
 به گیرندهتصمیم مرجع عمل آزادی به توجه با يعنی. اعطاست قابل او به اجرا در تأخیر خاطربه

 حاکم، ونقان به نسبت خارجی تحريم به اثربخشی عدم يا اثربخشی مورد در گیریتصمیم هنگام
 کند بینیپیش قاطعیت با تواندنمی چون شود، معاف اجرا در تأخیر خاطربه مسئولیت از دباي متعهد

. نه يا دش خواهند تلقی شدهمحقق ،گیرندهتصمیم مرجع نظر از تحريم به اثربخشی شرايط آيا که
 13 هماد طبق تواندمی اجرا در متعهد تأخیر شود،نمی داده اثر تحريم به که مواردی چنین در بنابراين

 
15. The Chamber of National and International Arbitration of Milan 

16. Case n. 1491, 20 July 1992, YCA 1993, pp. 80 et seq., p. 87, n. 22. 

 یراب را عراق در کارخانه کي از يیهابخش ساخت یبرا الزم امکانات بود کرده توافق یفرع کارِمقاطعه آن طبق که یقرارداد
 عراق دانسته شد.  هیعل ایتالياروپا و ا هياتحاد یهاميتحر مشمولفراهم کند،  یاصل کارمقاطعه

که  یایرابطه با دعاو در .17-37 صص ،همان ؛یگلشن.ک: ن، «برتر هقواعد آمر»عنوان به هاميتحر فیدر رابطه با توص .97

 .ک:ن شوند،یمطرح م یداور یهاوانيدر د
Blessing Marc, “Mandatory Rules of Law versus Party Autonomy in International Arbitration”, Journal of 

International Arbitration, 1997/4, pp. 23 et seq, p. 34; Blessing, Marc, “Impact of the Extraterritorial 

Application of Mandatory Rules of Law on International Contracts”, Swiss Commercial Law Series, edited 
by Nedim Peter Vogt, vol. 9, Helbing & Lichtenhahn, 1999, pp. 1-76, p. 66. 
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 .گیرد قرار معافیت مشمول 72کنوانسیون

 اجرا از و رعايت را تجاری تحريم بايد اينکه به ،نیتحسن روی از متعهد اگر آيا :2 نکته

 معافیتش بر تحريم، بودن«مانع» به او نیتحسن با اعتقادِ اين باشد، داشته باور کند خودداری
 را تحريم آن واندتمی( نیتحسن با البته) تحريم بودنمانع به اعتقاد آيا يعنی نه؟ يا است تأثیرگذار

 نباشد؟ مانع واقع در تحريم آن اگر حتی کند، مانع به تبديل
 هنتیج اين به گیرندهتصمیم مرجع اگر ،شد گفته 7 هنکت در که طور همان ،کنوانسیون طبق

 قانونی انعم تحريم اين که کند حکم تواندنمی شود، اثربخشی تجاری تحريم به نبايد که برسد
 73.نیست او معافیت بر دلیلی تنهايیبه متعهد باور و کندمی توجیه را متعهد توسط اجرا عدم که است

 او( نیتنحس عدم يا) مقصربودن شرط تابع اجرا عدم برای متعهد مسئولیت ،کنوانسیون اساس بر
 جرایا از اينکه به نیتحسن روی از متعهد اعتقاد: که است اين گزاره اين منطقی پیامد 84.نیست
 توصیف استول که طور همان. است اهمیتبی معافیت اعطای عدم يا اعطا در است، ممنوع قرارداد

 87.«کندنمی ايجاد تفاوتی ،[اجرا در] قصور برای شخصی تقصیر يا سوءنیت فقدان» است، کرده
 8-175 هماداز  «a» قسمت مثالً باشد؛ تأثیرگذار قوانین از ديگر برخی در تواندمی اعتقاد اين اما
 رعايتِ» هجنتی در تواندمی تعهد ايفای از معافیت: که کندمی مقرر متحده اياالت تجارت يکنواخت قانون

 داًبع که کندنمی فرقی و شود حاصل حاکم خارجیِ يا داخلی دولتیِ دستور يا مقرره هر نیتِحسن با
 اين هب استناد با مواردی در امريکا هایدادگاه. «نشود يا بشود اثبات[ دستور يا مقرره] آن اعتباریبی

 بلکه 88،دولتی هایممنوعیت مورد در فقط نه ،«تجاری بودنغیرعملی» دلیل به را معافیت ماده،

 
 یاادثهح واسطهبه فايا عدم که دينما ثابت چنانچه است، نکرده فايا را خود تعهدات از کيهر که یطرف. CISG :«7 13ماده  .98

 نآ آثار اي آن از اي داشته ملحوظ را حادثه آن قرارداد انعقاد زمان در که داشت انتظار او از عرفاً توانینم و بوده او اقتدار از خارج
 .«بود نخواهد مسئول باشد، کرده دفع را هاآن اي نموده اجتناب

از  یکياز  یاخالق لي، اصوالً ممکن است اگر نتوان به دال13طبق ماده  تیمعاف»که  کندیادعا م شوِنزِر ن،يا وجودبا  .91

 ثالًمقصد سوءاستفاده از کاالها را ] داريدهد که خر صیفروشنده تشخ»بخصوص اگر  ،«داشت را قرارداد یاجرا انتظار نیطرف
 نیچن یبرا داريخر]متبوعِ[  کشور لهیوسبه کاالها که است قرار اگر اي دارد[ یاتم و یکيولوژیب ،يیایمیش یهاسالح دیتول یبرا

 .«شوند مصادره...(  يیایمیش یهاسالح دی)تول یاهداف
(Schwenzer Ingeborge, in: Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press, 2012, p. 1077, n. 32 ad Article 79). 

. «است گذاشته کنار را ریتقص اساس بر تیمسئول ستمیس ونیکنوانس رايز شود استثنا به منجر تواندینم ریتقص فقدان». 20

 .789 ص، 7910 دانش، گنج پور،مهراب داراب :ترجمه ،9 لدج ،نيو 7324 ونیکنوانسـ  یالمللنیب عیب حقوق
21. Stoll Hans, op.cit., p. 608, n. 17 ad Article 79. 

 نکهيا لیبه دل ینظام یمایهواپ سازنده، رانيا یاسالم یجمهور هیعل کروپ داگالس مکدانلپرونده در  مثال، عنوانبه. 22

 را منع کرده بود، از اجرا معاف شد.  رانيبه ا یرانيهر نوع اموال ا انتقال کا،يامردولت فدرال  یاز سو یفرمان

McDonnell Douglas Corp. v. Islamic Republic of Iran, 591 F. Supp. 293 (E.D. Mo. 1984). 
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 .اندکرده اعطا 80دولتی غیررسمی هایمحدوديت يا 89دولتی غیررسمی فشارهای مورد در همچنین

 تدقبه شدهممنوع موارد و تحريم شمول دامنه بايد تحريم بودنمانع بررسی برای: 9 نکته

 ارداتو يا صادرات مثالً که تحريمی هدامن و مفاد که است الزم گاهی مسیر اين در ند؛شو مشخص
 از االهاک ارسال فقط است، هکرد استنادبه آن  متعهد که تحريمی آيا: شود تفسیر کندمی منع را

 يا ند؟کمی منع را هدف کشور به( غیرمستقیم چه و مستقیم صورتبه چه) واضع دولت سرزمین
 اختیار رد واضع کشور سرزمین در حتی را، کاالها اينکه از را واضع کشور اتباع ارسال، منع بر عالوه
 هک را اقدامی هر واقع در تحريم آيا ديگر، عبارت به کند؟می منع هم دهند قرار هدف کشور اتباع

 چه و مستقیم صورتبه چه را کشور اين به صادرات يا هدف کشور از واردات دارد قصد ،نهايت در
 کند؟می منع دهد اجازه غیرمستقیم

 هچ و مستقیم صورتبه چه) را هدف کشور به واضع کشور از کاالها ارسال تحريم، اگر مثالً
 حويلت به بايع قراردادی تعهد اجرای راه سر بر مانعی تواندمی تحريم آن کند، منع( غیرمستقیم

 قراردادهای مانند) مقصد کشور در يا( اينکوترمز F و C گروه قراردادهای مانند) مبدأ بندر در کاالها
 ارک محل در کاال، تحويل به بايع قراردادی تعهد راه سر بر مانعی اما باشد،( اينکوترمز D گروه

 حقوقی و حقیقی اشخاص که تحريمی تنها بنابراين. نیست( اينکوترمز EXW قرارداد مانند) خودش
 ایمعامله هر نیز و دهند، قرار هدف کشور اتباع اختیار در را کاالها اينکه از را واضع کشور داخل در
 ايعب تعهد راه سر بر مانعی تواندمی کند،می منع است هدف کشور به کاال صادرات هدفش کهرا 
 .باشد واضع کشور داخل در خريدار به کاالها تحويل به

 

 عنوانبه میتحر نقض یاجرا یهابه ضمانت دیو تهد میتحر ییاقدامات اجرا .2

 مانع
 هديدت» نیز و «تحريم اجرای راستای در عملی اقدامات» تحريم، خود از غیر آيا که است اين سؤال

 طشراي ساير جمع با و باشند «مانع» مصداق تواندمی نیز 85«تحريم اجراهای هایضمانت اعمال به
 د؟نشو متعهد معافیت موجب

 
در  ریتأخ کا،يامردولت  یررسمیغ ینظام یدهتيولوا استیدادگاه در حکمش، به علت س ،ليذ هدر پروند ،مثال عنوانبه .29

 : دهدیقرار م تیرا مشمول معاف مایهواپ فروشندهاجرا توسط 

Eastern Air Lines, Inc. v. McDonnell Douglas Corp., 532 F.2d 957 (5th Cir. 1976). 

المعارض ب همعاف شد که ادل تیسبب از مسئول نيفروشنده به ا ،کروپ سيهر هیعل اسوسکا سکاميهر پرونده در مثالً. 24

منع  نياز ا یرویفروشنده به پ وادارکردن قدرت و نداده را رانيا به داتیولفروش ت هادام هاثبات کرده بودند که دولت به او اجاز
 داشته است. زیرا ن

Harriscom Svenska, AB v. Harris Corp., 3 F.3d 576 (2d Cir. 1993). 

 .شوندیو ... م هامهيمعموالً شامل اقدام به ضبطِ اموالِ مرتبط با قرارداد، جر ميتحر نقض یاجراها ضمانت. 23
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 جرایا قدرت تحريم، واضع دولت اگر که شود مطرح تواندمی نظريه اين سؤال اين به پاسخ در
 ادرص هدف کشور به بايد که کاالهايی توقیف مثالً) مقتضی اقدامات طريق از را تجاری تحريم
 نقض صورت در که کند تهديد را متعهد يا کند، جلوگیری قرارداد اجرای از لذا و باشد داشته( شوند

 طريق از متعهد کردنمجازات مثل) کرد خواهد اعمال وی علیه را اجراهايی ضمانت ،تحريم
 مانتض اعمال به تهديد نیز و اقداماتی چنین به تهديد حتی يا اجرايی اقدامات اين ،(کردنجريمه

 رجعم اگر حتی ديگر، عبارت به. ندباش اجرا مانع عملی توانندمی تحريم نقض از ناشی اجراهای
 اثربخشی ایبر را خصوصی المللبین حقوق شرايط تحريم، خود که باشد کرده حکم گیرندهتصمیم

 برای متعهد مسئولیت به حکم نبايد 81،(ندارد شايستگی اعمال برای تحريم، هدف مثالً) ندارد
 اجرا ضمانت اعمال خطر اگر يا باشد، شده منع تعهداتش اجرای از عمل در او اگر شود خسارات

 به اریتج تحريم اگر حتی که است استوار ادعا اين بر نظر اين واقع در. باشد داشته وجود او علیه
 گرا شود، معاف اجرا برای مانع عملی وجود اساس بر بايد متعهد نرسد، اجرا برای قانونی مانع حد

 الاعم به تهديد يا باشد داشته را تحريم اجرای مقتضی اقدامات اتخاذ قدرت ،واضع دولت مثالً
 عافیتمبايد  صورتی در تنها که است اين ادعا اين منطق. کند تحريم نقض صورت در اجرا ضمانت
 توانستهمی اينکه رغمعلی ،باشد کرده قصور تعهداتش اجرای در او که شود در مسئولیت از متعهد

 ار تعهداتش اجرای از متعهد منع قدرت صورت، هر در تحريم واضع دولت اگر ولی کند، اجرا را آن
 نقض صورت در اجراها ضمانت اِعمال به تهديد طريق از چه و تحريم اجرايی اقدامات طريق از چه

 .است کرده قصور تعهداتش اجرای در متعهد که گفت تواننمی باشد، داشته تحريم
 اين از برخی است؛ رد قابل ذيل داليل به ،رسدمی نظر به کنندهقانع آغاز در هرچند نظريه اين
 تحريم، نقض صورت در اجرا ضمانت اعمال به تهديدات و تحريم اجرايی اقدامات مورد در داليل

 رتصو در اجرا ضمانت به تهديدات يا تحريم اجرايی اقدامات به صرفاً برخی و هستند مشترک
 .دارند اختصاص تحريم نقض
 

 دراجرا  یهابه ضمانت دیو تهد ییاجرا اقدامات به مربوط مشترک دالیل .9ـ2

 یمانع عمل هنظری رد
 مقايسه امهنگ به گیرندهتصمیم مرجع تحريم، به اثربخشی شرايط ترينمهم از يکی عنوانبه ـ7

 به اينکه یینتع برای آن، گرفتنناديده به حکم نتايج برابر در تحريم به اثربخشی به حکم نتايج
 راهایاج ضمانت ريسک هم و تحريم اجرايی اقدامات ريسک هم بايد نه، يا بدهد اثر تجاری تحريم

 
 .718-871 صص ،همان ؛یگلشن.ک: ن ها،ميبه تحر یاثربخش یالزم برا طيشرا همطالع یبرا .26
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 ريسک و اجرايی اقدامات ريسک رغمعلی کننده،قضاوت مرجع اگر 81.بگیرد نظر در را تحريم نقض
 کشور یهعل مستقیماً تحريم آن اينکه دلیل به مثالً) بگیرد ناديده را تحريم اجراها، ضمانت اعمال
 و اجرايی اقدامات ريسک نکند، احراز را کنندهمعاف قانونیِ مانع وجود لذا و( است رسیدگی محل

 
 یاختالف بررس نیطرف تعهدات و حقوق بر ميتحر به یربخشبر اث یمبنرا حکم  ینیبشیپ قابل یامدهایپ ديبا داور و دادگاه. 27

 .841-877، صص همان ؛یگلشن.ک: ن ،کنند. ازجمله

 ندشو اجرا آنجا در ديبا اي اندشدهدر آنجا اجرا  یکه تعهدات قرارداد یآورِ برترِ مکانمقررات الزام ک،يمقرره رُم  3 ماده 9 بند طبق
 یتادر راس ریاخ هجمل«. ندکنن یرقانونیقرارداد را غ یبرتر، اجرا آمره مقررات آن که آنجا تا» رندیگ قرار توجه مورد توانندیم

 یوقت رره،مق نيا نظرقاعده است. از  گرفتندهيناد به حکم مقابل در دهبه قاع یآثار حکم به اثربخش سهيدادگاه به مقا فهیوظ
 است. شتریب یلیآن خ یايبه آن قاعده از مزا یاثربخش بِيشود، معا یرقانونیغ ،برتر هآمر قاعده اثر در قرارداد یاجرا

 گرفتنهديناد اي یاثربخش خصوص در یریگمیهنگام تصمه ب زین رُم ونیکنوانس 1 هماد 7و بند  73 ماده 8 بند بند،اين  بر عالوه
کند.  یابيگرفتن آن را ارزدهيناد ايکردن به قاعده حکم به توجه جينتا دادگاه که دانندیم الزم( هاميبرتر )مانند تحر هآمر هقاعد

د. به هدف قاعده الزم باش لین ید که براشواعمال  ديبا یزانیشرط و تا م برتر تنها به هآمر همقررات، قاعد نياز ا یکيطبق 
که در  یافعمن به نسبت شوند،یم نیتأم قاعده اعمال به حکم صورت در که یمنافع که کند حاصل نانیاطم ديبا دادگاه عالوههب

 یایحقوق و یقیحق شخاصمنافع ا ،نیطرف منافعمنافع ممکن است  نيارجح باشند. ا شوندیم نیگرفتن قاعده تأمدهيصورت ناد
 گر،يد یکشور ايواضعِ قاعده  کشور صنعت از یبخش ،شوندیم متأثر آن گرفتندهيناد ايبه قاعده  یدادگاه به اثربخش حکم از که

 .باشد یکل طوربه یالمللنیجامعه ب منافع اي گريد کشور اي ميتحر واضع کشور منافع
 اس ،سفرَن فروهَوف: است شده قاعدهشدن گرفتهدهيموجب ناد ن،یآثار حکم بر طرف ی، بررسفروهَوف پرونده در مثال، عنوانبه
 اوتوموبیلز و (داشت را آن سهام سود دوسوم( Fruehauf Corporation) يیکايامر شِنيکُرپُرِ فروهَوفکه  یفرانسو شرکت) یا

 را هاوَن .بودند وَن 14 تحويل به ملزم قرارداد طبق( بود فرانسوی همآن که) (Automobiles Berliet, SA) ای اس ،بِرلییِت
 داریخزانه اداره سال، همان ژانويه در. شد انجام 7315 فوريه در تحويل اولین. دکرمی صادر چین خلق جمهوری به بِرلییِت
. کند فمتوق امريکا مبادالت کنترل مقررات با مخالفت علت به را قراردادش اجرای که داد دستور کُرپُرِيشِن فروهَوف به امريکا

 نیز و وندش شناخته مسئول خسارت پرداخت برای نشود انجام اجرا قرارداد اگر اينکه از ترس دلیل به فرانسوی اقلیت مديران
 دادگاه در امريکايی مديران و کُرپُرِيشِن فروهَوف علیه دعوايی ،7315 فوريه 75 در کند، امتناع بعدی قراردادهای انعقاد از بِرلییِت
 فرَنس، فروهَوف برای ماه 9 مدت به را موقتی سرپرست دادگاه، متعاقباً. کردند اقامه (Corbeil Essonnes) اِسُنِس کُربِیل تجاری

 یننخست دادگاه حکم ذيل، مالحظات اساس بر نیز تجديدنظر دادگاه. دکن فراهم را قرارداد اجرای امکان تا کرد منصوب ای اس
 :کرد تأيید را
 قدهمنع قرارداد اجرای در واضحی و موجود منافع تنهانه ای اس ،فرَنس فروهَوف که کنندمی ثابت شواهد جدی، ترديدی بدون»
 قرارداد، نقض صورت در آن، از فراتر بلکه ،(دبو او صادرات درصد 04 تقريباً بِرلییِت با تجارت) دارد بِرلییِت اشاصلی مشتری با

 قرار تیوضعی در خريدار چون بود، احساس قابل هم امروز حتی که شدمی ايجاد تحويل تاريخ آستانه در باریمصیبت پیامدهای
 میلیون 5 از بیش ارزش به را قرارداد نقض از ناشی تجاری خسارات همه چین، با معامالتش قطع متعاقب بتواند که گرفتمی

 عايدش بود قرار کهرا  منافعی تنهانه کند، نقض را قرارداد ای اس ،فرَنس فروهَوف اگر پس] کند مطالبه اشفروشنده از فرانک
 روهَوفف يا کُرپُرِيشِن فروهَوف که خسارات اين[. ]...[ بپردازد هم را قرارداد نقض خسارت شدمی مجبور بلکه دادمی دست از شود

 مالی تعادل يیگو که هستند میزانی به دادندنمی نشان هاآن کردنتقبل بر قصدی هیچ( امريکايی مادر هایشرکت) اينترنَشنال
 برای]...[  شوند؛می شرکت آن کارگر 144 از بیش بیکاری موجب و برندمی بین از را ای اس ،فرَنس فروهَوف اخالقی اعتبار و

 قرار وجهت مورد باشند اکثريت در اگررا  دارانسهام از هريک شخصی منافع حتی و شرکت منافع بايد موقت سرپرست تعیین
 .«داد

(Fruehauf Corporation v. Massardy, Court dapple, Paris, 22 May 1965, ILM 1966T, p. 476) 
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 عملی مانع وجود اساس بر متعهد معافیت تواندنمی تنهايیبه منطقاً تحريم، همان اجراهای ضمانت
 .کند توجیه را

 يم،تحر اجراهای ضمانت يا اجرايی اقدامات ريسک که توجیه اين با صرفاً معافیت اعطای ـ8
 جودو تعیین برای که تحريم وضع هدف که معناست اين به کند،می ايجاد( مادی يا) عملی مانع
 هداتتع اجرای بر بايد تحريم آيا اينکه خصوص در گیریتصمیم برای است مهم قانونی مانع

 ریسيک اساس بر ديگر، عبارت به. شودمی غیرمرتبط عاملی نه، يا بگذارد تأثیر طرفین
 ار مشروع هدف که برتری ةآمر قواعد به نبايد هادادگاه خصوصی، المللبین حقوق هایسازوکار

 موانعی تحريم، اجرای هایضمانت يا اجرايی اقدامات تهديد اگر حال 82؛ببخشند اثر کنندنمی تأمین
 وصی،خص المللبین حقوق هایسازوکار شود، اعطا اساس اين بر صرفاً معافیت و ندباش اجرا عملی

 .شوندمی معنابی و داده دست از را خود مفاد عمل در
 باعث اجرا هایضمانت يا اجرايی اقدامات تهديد اثر در صرفاً ،متعهد معافیت پذيرفتن ـ9

 عدم ود کن تلقی اِعمال هشايسترا  تحريم ه،کنندرسیدگی مرجع نهايتاً که جايی در که شودمی
 تحريم رغمعلی را اشقراردادی تعهدات که شود تشويق متعهدی هر ،بداند نامناسبرا  آن رعايت
 بابت د،کن اجرا را تعهداتش نتواند تحريم هنتیج در نهايتاً اگر که شود مطمئن تا دهد انجام موجود
 .شد خواهد معاف مسئولیت از اجرا هایضمانت يا اجرايی اقدامات تهديد
 ،يعنی تحريم نقض اجراهای ضمانت و اجرايی اقدامات اثر در معافیت امکان شدنقائل ـ0

 ولاص يا) رسیدگی محل عمومی نظم اصول با تواندمی تحريم اعمال که تعارضی از نظرقطع( 7
 که دقیقیو  رانهیسختگ شرايط حصول عدم از نظرقطع( 8 يا کند، ايجاد( المللیبین عمومی نظم
 اجرای قدرت کشوری هرگاه 83،شود محقق برتر آمره قاعده عنوانبه هاتحريم اعمال برای بايد

خواهد  یهر کشور وقت آن. شودمی اثر واجد هاتحريم اين باشد، داشته را اشتجاری هایتحريم
 یهاميتحر يیکارا مش،ينقض تحر یضمانت اجرا برا نییتع اي يیتوانست با انجام اقدامات اجرا

 تیخود ممنوع ، بهرندهیگمیمرجع تصم ايآ نکهيا یبررس گريدهد؛ پس د شيرا افزا اشیتجار
 اصل اب موضوع ايناست.  هودهیب ر،یخ اي هست یمانع قانوناين موضوع، و  کندیتوجه م ميتحر

 راردادق مفاد مورد در توافق به طرفین آزادی اصل، اين موجببه. دارد منافات نیز طرفین استقالل
 .شودمی محدود برتر ةآمر قواعد هوسیلبه فقط اصوالً حاکم، قانون انتخاب و

 
 یهااستیو س یاجتماع اي یاقتصاد ،یبا توجه به اهداف مال ديبا یاقاعده نیچن» سد،ينویم نگیبلسکه  طور همان. 28

 .«باشد« اِعمال ستهيشا» است شده یبررس یکارکرد لیتحل اساس بر که اشیادیبن

(Blessing Marc, “Choice of Substantive Law in International Arbitration”, Journal of International 

Arbitration, 1997/2, pp. 39 et seq., pp. 61-62). 

 عضقرارداد و کشور وا نیب کينزد رابطه وجود(، ميتحر هدف تیمشروع و تناسب)ضرورت،  اِعمال یستگيشا مانند یطيشرا. 21

 .711-877صص ، همان ؛یگلشن.ک: ن. آن گرفتندهيناد به حکم هنسبت ب ميبه تحر یحکم به اثربخش یايو تفوق مزا ميتحر
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 دولت هوسیلبه و کند اجرا را تعهداتش تحريم، وجود رغمعلی کندمی تالش که طرفی اگر ـ5
 یتوضع در شود، معاف خسارات برای مسئولیت از شود،می منع تعهدات اين اجرای از تحريم واضع

 چنین واقع در(. گیردمی قرار بدتری وضعیت در متعهدله يا) گیردمی قرار متعهدله به نسبت بهتری
 .متعهدله تا است متعهد نفع به بیشتر که است ريسک توزيع نوع يک حکمی
 

 لیعم مانع هنظری رد در تحریم اجرایی اقدامات به مربوط اختصاصی دلیل .2ـ2
 هنتیج شتربی بلکه نیست، «متعهد کنترل از خارج مانعِ»( کاال توقیف مثل) تحريم اجرايی اقدامات
 عبارت به 94.است شده منع تجاری تحريم موجببه که ستا ایمعامله اجرای به متعهد تالش
 نه هگرفت صورت تحريم نقض راستای در قرارداد اجرای به متعهد اقدام اثر در کاال توقیف ديگر،
 مبنايی عنوانهب تواندنمی خودخودیبه و نبوده اجتنابغیرقابل مانعی ،توقیف اين لذا ؛ساکن به ابتدا
 امانج هم توقیفی چنین کرد،نمی اجرا را قرارداد متعهد اگر) شود گرفته نظر در معافیت برای
 نجاما آن موجببه توقیف که است تحريمی خودِ باشد، اجتناب غیرقابل تواندمی آنچه 97(.شدنمی
 به و دباش اثربخش که شرطی به کند، توجیه را معافیت تواندمی تحريم خود فقط بنابراين. شودمی
 .برسد قانونی مانع حد
 

 لیعم مانع هنظری رد در اجرا ضمانت به تهدید به مربوط اختصاصی دلیل .9ـ2

 ناي چون ندارد وجود قانونی مانع هیچ ،ثالثیه و ثانويه هایتحريم در شد، گفته که طور همان
 را هاتحريم اين کهرا  اشخاصی بلکه کنند،نمی ممنوع را هدف کشور با معامالت اجرای هاتحريم
 مانتض به تهديد اولی طريق به گفت توانمی پس. کنندمی مجازات به تهديد کنندنمی رعايت

 .نیست قانونی مانع نیز هاتحريم گونهاين اجراهای
 به ديهدت و تعهدات یاجرا عدم نیب کينزد رابطه فقدان لیدل به هیثالث و هيثانو یهاميتحر در
 عمان را هاميتحر گونهنيا یاجراها ضمانت اعمال به ديتهد توانینم م،يتحر یاجرا ضمانت اعمال

 
30. Brunner, Christoph, op.cit., pp. 168 and 211-212. 

 مستقل رتصوو به شودیم جاديا ميکاالها با وضع تحر فیتوق مثل( يی)نه خود اقدامات اجرا ميتحر يیاجرا اقدامات سکير البته
 نکهيا نییتع یبرا سکير نيمواجه شود. ا سکيبا آن ر ديتعهدش را اجرا کند با خواهدیمتعهد ماگر متعهد وجود دارد.  اَعمال از
متعهد  تیمعاف و اجرا برسد یبرا یقانون مانع حد به تواندیم ميتحر ايآ یربخشنه و در صورت اث ايبشود  یاثربخش ميبه تحر ديبا

 .ردیگیم قرار توجهنه، مورد  ايکند  هیعدم اجرا را توج یبرا تیاز مسئول

 متفاوت است: ميبر حقوق و تعهدات متعهد، با اثر خود تحر ف،یمانند توق ميتحر يیاثر اقدامات اجرا نيبنابرا .99

فقط در  فیتوق یندارد، ول یمتعهد بستگ اَعمال به وقوعشان و هستند اجرا یرامونیپ واحوالاوضاع م،يتحر اثر در جادشدهيا آثار
 فی. توقممنوع شده است یتجار ميتحر لهیوسکه به دکنتالش  یایانجام تعهدات قرارداد یکه متعهد برا افتدیاتفاق م یصورت

تعهد قرارداد دارد. اگر م یمتعهد بستگ عملکرد به(، فیتوق سکير برخالف زین)و  یترابر یرهایمس دنمسدودش ايبرخالف جنگ 
 .ستیخارج از کنترل متعهد ن ،فی. پس خود توقردیگیصورت نم یفیو اگر اجرا نکند، توق شودیانجام م فیرا اجرا کند، توق
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 نسبت ار یمضر اقدامات ندهيآ در م،يتحر واضع دولت که سکير نيا یعني. کرد یتلق زین یعمل
 اجرا راه سر بر یعمل مانع کند، اتخاذ کنندینم تيرعا را هیثالث و هيثانو یهاميتحر که یکسان به
 تیمحروم قيطر از فقط قرارداد یاجرا که است نيا رابطه نيا کردنیدتلقیبع علت. دشوینم یتلق
 ثالًم شود؛یم دشوارتر میرمستقیغ صورتبه نده،يآ در معامالت گريد به مربوط یايمزا یبرخ از

 در صادرات یمجوزها صدور م،يتحر تيرعا عدم صورت در که کندیم ديتهد ،ميتحر واضع دولت
. ردک خواهد منع ندهيآ در متعهد یمال نیتأم از را خود یمال مؤسسات اي رفتيپذ نخواهد را ندهيآ

 هرابط. ستنده دیبع و میرمستقیغ ،قرارداد یاجرا به نسبت اندازه از شیب دهايتهد گونهنيا نيبنابرا
 توانینم که است دیبع قدرآن ه،یفمتنازع قرارداد یاجرا و هیثالث اي هيثانو ميتحر نقض جينتا نیب

 بر انعم با است، شده ديتهد يیهاميتحر نیچن نقض یبرا يیاجراها ضمانت با که یمتعهد گفت
 .است مواجه قرارداد نيا یاجرا راه سر

 توجه آنبه  گرفته میتصم کنندهقضاوت مرجع که هیاول یهاميتحر شد، گفته که طور همان
 ميتحر آن خود لذا. دباش یالمللنیب قرارداد یاجرا راه سر بر میمستق یقانون مانع تواندیم کند

 ميحرت قلمرو در قرارداد اگر یحت برعکس،. کند مبرا اجرا عدم یبرا تیمسئول از را متعهد تواندیم
 علت هب اي ستین حاکم قرارداد بر ،یخاط طرف استناد مورد مِيتحر که شود اعالم اگر رد،یبگ قرار
 چیه که رسدیم نظر به ست،ین اعمالقابل برتر، آورالزام هقاعد عنوانبه الزم طيشرا تحقق عدم
 98.ندارد وجود یقانون مانع

 بر یانعم يیتنهابه هم( هیثالث اي هيثانو نه) هیاول ميتحر به مربوط اجرا ضمانت اعمال سکير
( یِمنطق) متعارفِ یمرزها از یمال هميجر که یموارد در یحت ،نیست قیدق یمعنا به اجرا راه سر

 قرارداد که شودیم وضع یوقت احتماالً اجرا ضمانت چون واقع، در 99.شود متجاوز یازخودگذشتگ
 یاجرا در متعهد يیتوانا به يیاجرا ضمانت نیچن اعمال که کرد ادعا توانیم باشد، شده اجرا
 یبرا مرانهآ ديبا متعهد آن در که یفرض با یتیوضع نیچن. زندینم صدمه تعهداتش زیآمتیموفق

 
 کشور هیعل ماًیمستق که شود گرفته دهيناد لیدل نيبه ا کند،یرا ممنوع م هیفمتنازع قرارداد یاجرا که یميتحر اگر مثالً. 92

 نظم ميتحر ـ7اعمال نکند:  ليذ ليدال از یکي به ینیفراسرزم ميتحر که ردیبگ میتصم کنندهیدگیاگر مرجع رس ايمقر است 
 از اتشضرو م ستیبه هدفش ن یابیدست یبرا یمناسب ابزار قلمرواش، به توجه با ميرـ تح8 کند؛یم نقض را یالمللنیب یعموم

 وجود ندارد. هیفو قرارداد متنازع ميدولت واضع تحر نیب یکينزد یقدر کافبه هـ رابط9 اي است؛ شتریب منافعش

 ولتد یسو از اجرا ضمانت اعمال بر یمبن توجه قابل یديتهد» که کندیم ادعا نظر نيدر مخالفت با ا هوته فن البته. 99

 .«باشد ماژور فورس تواندیم]...[  یخارج
(Van Houtte Hans, “The Empact of Trade Prohibitions on Transnational Contracts”, in Revue belge de droit 

des affaires internationals/International Business Law Journal, 1988, pp. 141 et seq, p. 147). 

 اننتو منطقاً که کند خطرناک یحد به را قرارداد یاجرا تواندیم یخارج[ دولت توسط] شدنمتهم سکير» ز،ین یمَترِ ازنظر
 .«باشد فورس ماژور تواندیم یخارج ميتحر یِجد ديتهد نيبنابرا(. ینوع اریمع) کرد قرارداد آن یاجرا به ملزم را کسچیه

(Matray Lambert, “Embargo and Prohibition of Performance”, in: Böckstiegel Karl-Heinz, Acts of State 
and Arbitration, Köln (C. Heymann), 1997, pp. 69 et seq., p. 95). 
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 مورد. دکنمی تفاوت ستا شتریب انتظار مورد یهانهيهز از که بپردازد يیهانهيهز تعهداتش یاجرا
 یاجرا خودِ به که اجرا ضمانت اعمال به ديتهد برعکسِ درست کند،یم ترسخت را اجرا خودِ ر،یاخ

 .ندارد یکار قرارداد
اجرا  هنيهز ینوع عنوانبه شودیم اعمال ندهيآ در کهرا  يیاجرا ضمانت سکير بتوان اگر یحت

 یلقت یاقتصاد مانعفراتر برود و  یمنطق یازخودگذشتگ یهااز محدوده نهيو آن هز 90در نظر گرفت
 کنندهاگر مرجع قضاوت گريبه عبارت د .کند هیمتعهد را توج تیمعاف تواندینم يیتنهاشود، به

نداشته  اجرا وجود یبرا یمانع قانون چیه یعنيرا اِعمال نکند،  ميگرفته باشد که خودِ تحر میتصم
 به عطااضمانت اجراست، قابل  سکيرقرارداد متضمن  یکه اجرا لیدل نيصرفاً به ا تیباشد، معاف

 عنوانبه کهبل شودینم محسوب یقانون مانع تنهانه اجرا یهاضمانت سکير نيبنابرا. ستین متعهد
 .کند جاديا تیمعاف تواندینم هم یعمل مانع

 برای مسئولیت از معافیت نتواند خودخودیبه( شدنجريمه مثالً) شدنمجازات ريسک اگر حتی
 طرفین زا يکی وقتی حالهربه .گرفت ناديده را ريسک اين تواننمی هم باز کند، توجیه را اجرا عدم

 و آيدمی وجود به ريسک اين است،کرده  منعآن را  تحريم که کندمی اجرا را ایمعامله ،تعهدات
 ها،ريسک قرارداد، انعقاد زمان در طرفین که فضايی با شود اجرا آن در بايد قرارداد که فضايی
 وزارت امنیت و صنعت هادار» مثالً 95.شودمی متفاوت اندکرده برآوُرد را منافعشان و هاهزينه

 اشخارجی هشعب ده و يیامريکا شرکت يک که کرد اعالم 8477 اکتبر 9 در 91«امريکا بازرگانی
 قبول ستنده صنايع ديگر و شیمیايی مواد گاز، نفت، صنايع برای خدمات و کاال کنندگانتأمین که

 مورد در اتهام 822 تا بپردازند را امريکا دالر میلیون 5/8 مبلغ به جمعاً مدنی هجريم که بودند کرده
 سوريه ايران، به مجوز بدون مجددِ صادرات و صادرات ازجمله) 91صادرات مديريت مقررات نقض

 که نیز 92امريکا داریخزانه وزارت خارجی هایدارايی کنترل دفتر. دهند فیصله را( کشورها ديگر و
 

 دادگاه گرا بخصوص است، اجتنابرقابلیغ قرارداد، یاجرا از ریغ یصورت هر در سکير نيا که شود ریتفس طور نيا یعني. 94

 .دهد تعهد نیع یاجرا به حکم

ضمانت اجراها  وضع یبرا یایداخل نیقوان که استاز کشورها درخواست کرده  شيهااز قطعنامه یدر برخ تیامن یشورا .93

ن.ک:  الًکنند. مث بيتصو کنندیها عمل مقطعنامه نياجراکننده ا یلداخ اقدامات نقض یراستا در که یکسان هیعل عواو طرح د
؛ 87 بند(، 7339) 210 قطعنامه؛ 78 بند(، 7339) 207 قطعنامه؛ 73 بند(، 7339) 284 قطعنامه؛ 0 بند(، 7319) 999 قطعنامه
 .71 بند(، 8444) 7941 قطعنامه؛ 81 و 71یبندها(، 8444) 7835 قطعنامه؛ 2 بند(، 7333) 7811 قطعنامه

36. Bureau of Industry and Security (BIS) 

صنعت و  هتوسط ادار 7331دارد که از سال  (Entity List)اهیس فهرست ،یدارمانند وزارت خزانه زین کايامر یبازرگان وزارت
 یز برقرارا رند،یگیقرار م فهرست نيکه در ا يیها. افراد و شرکتشودیم یروزرسانبه نینامع یمنتشر و در فواصل زمان تیامن

 یاژهيو یهانامهیگواه افتيدر ازمندیامور ن نيانجام ا یمحروم شده و برا کايامرو در  کايامربا  یعاد یو مال یروابط تجار
 .کندیصادر م کايامر یخارج استیو س یمل تیبا امن رتبطبا لحاظ مسائل م یهستند که وزارت بازرگان

37. The Export Administration Regulations (EAR), 15 CFR §§730-774. 

38. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
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 هایبرنامه مورد 05 جمعاً شرکت اين که داشت اظهار کرد،می رسیدگی شرکت اين اتهامات به
 غمبل به مدنی هجريم که کرد قبول شرکت. است کرده نقض را سودان و کوبا ايران، تحريم

 93.بپردازد اتهامات رفع برای را امريکا دالر 042/548
 کنار از انتونمی راحتیبه و است سنگین بسیار اغلب تحريم، نقض اجراهای ضمانت که آنجا از

 تعهدم نیست، غیرقانونی گیرنده،تصمیم مرجع نظر از قرارداد اجرای که دلیل اين به گذشت، آن
 متعهد ،ديگر عبارت به. دهد انجام اجرا ضمانت ريسک رغمعلی را تعهداتش که شود مجبور نبايد
 بودنسئولم و قرارداد نقض برای اشقراردادی شريک مقابل در بودنمسئول بین که شود مجبور نبايد

 . کند انتخاب را يکی تحريم، نقض برای واضع کشور مقابل در
 واردیم در توانمی کند، جمع را مهم دو اين بتواند که حقوقی راهکار به رسیدن برای بنابراين

 لاعما و گیردنمی قرار مدنظر گیرندهتصمیم مرجع توسط تحريم از ناشی ممنوعیت خود که
 در هدمتع برای اجراها ضمانت اعمال ريسک اثر در معافیت از غیر ديگری جبرانی طريق شود،نمی
 طرف اين برای قرارداد دشواری افزايش موجب اجرايی ضمانت چنین اعمال ريسک. گرفت نظر
 اعمال به تهديد اثر در 07.دهدمی قرار 04«اضطرارسختی و » وضعیت در بالقوه طوربه را او و شودمی

 اندهکرد تعیین قرارداد انعقاد زمان در طرفین که منافع و هاهزينه ها،ريسک توازن اجراها، ضمانت
 لدلی به هم باز شود، اعمال قرارداد اجرای از بعد اجراها ضمانت اين اگر حتی لذا. کندمی تغییر

 رد متعهد و شودمی االجراالزم تحريم که ایلحظه از بايد را قراردادی توازن کند،می که تهديدی
 ريسک خاص، شرايط در پس دانست؛ خوردهبرهم گیرد،می قرار اجرا ضمانت اعمال تهديد مقابل
 عتبرم دلیلی و شود گرفته نظر در «سختی» عنوانبه تواندمی تحريم نقض اجرای ضمانت اعمال

 .ندک ايجاد دادگاه دستور به قرارداد تعديل يا قرارداد مجدد همذاکر درخواست برای را کنندهقانع و
 

 نتیجه
 یمانع تواندیم یطيشرا تحت ميتحر خود که گرفت جهینت طورنيا توانیم گذشت آنچه به توجه با
 مرجع اگر یعني ؛شود متعهد «تیمعاف» موجب و یتلق یقرارداد تعهدات یاجرا راه سر بر

 
39. See: Texas Firm and its Foreign Affiliates Settle 288 Charges of Unlicensed Exports and Reexports to Iran, 

Syria, and Other Countries, 3 October 2011.  
40. Hardship and distress  

 طبق کهرا  یاطالعات شده مجبورکشور  کيتوسط دادگاهِ  نیاز طرف یکياست که در آن  یبا فرض سهيمقا حالت قابل نيا .49

نت اغلب متضمن ضما یخارج همحرمان نیقوان». دکنن توجهقانون  نيا به دادگاه و کندمحرمانه است ارائه  گريد کشور قانون
ون موجب قاناطالعات محرمانه به یبر افشا یدادگاه، مبن حکم نيبنابرا. ستا محرمانه اطالعات یافشا یبرا یفریک یجراهاا

 .«دهدیقرار م «یسخت» تیطرف مطلع از آن اطالعات را در وضع ،یخارج

(Grossfeld Bernhard/Rogers C. Paul, “A Shared Value Approach to Jurisdictional Conflicts in International 
Economic Law”, International and Comparative Law Quarterly, 1983, pp. 931 et seq., p. 945). 
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 ط،يرا مناسب بداند، با جمع شرا یتعهدات قرارداد یاجرا هکنندمنع ميتحر اعمال کننده،یدگیرس
 یخاط رفط تیمعاف که دانسته شود تعهدات نيا یبر سر راه اجرا یمانع قانون تواندیم ميتحر نيا

 .کندیم هیتوج تعهدات یاجرا عدم تیمسئول به نسبت را«( متعهد)»
 اي «ميتحر هاجراکنند اقدامات» مانند ،ميتحر با مرتبط مسائل ريسا م،يتحر خود از ریغ اما

 انعم تحريم از ناشی ممنوعیت خود اگر ،«ميتحر نقض صورت در اجرا ضمانت اعمال به داتيتهد»
 عنوانبه هچ نگیرد، قرار کنندهرسیدگی مرجع توجه مورد اختالف حل برای و نباشد اجرا برای قانونی

 اگر گردي عبارت به. دشو متعهد تیمعاف موجب تواندینم مانع عملی عنوانبه نه و «یقانون مانع»
 ريسک رغمعلی تحريم ولی کند، استناد مانع عنوانبه تحريم به و کند خودداری اجرا از متعهد

 رجعممورد توجه  خصوصی، المللبین حقوق ماهیت با داليلی به اجراها ضمانت يا اجرايی اقدامات
 مانع هیچ که دلیل اين به معافیت درخواست د،شون اعمال و نگیرد قرار اختالف به کنندهرسیدگی

 . شودمی در است نداشته وجود اجرا برای نیقانو
 ولتد سوی از اجرايی اقدامات ديگر يا توقیف ريسک اگر زياد احتمال به ،کنوانسیون طبق

 جرایا جایهب خسارت پرداخت به را متعهد ،گیرندهتصمیم مرجع باشد، داشته وجود تحريم واضع
 08.کندمی محکوم تعهد عین

 :داشت نظر در را نکته دو بايد حالبااين
 ورکش اين به صادرات يا واضع کشور از واردات تحريم، اگر: تحريم اجرايی اقدامات مورد در ـ7

 عمالً و واقعاً تحريم واضع دولت و کند منع را واضع کشور داخل اشخاص با تجاری معامالت يا
آن  دهگیرنتصمیم مرجع ندرتبه باشد، داشته معامله اجرای از جلوگیری با را تحريم اجرای قدرت

 باشد فتهگر شکل نادرست قدرآن هايیانگیزه اساس بر تحريم اگر ،اين وجود با. دگیرمی ناديدهرا 
تبعیض اساس بر تحريم مثالً) کند تحريم آن گرفتنناديده به مجبور را گیرندهتصمیم مرجع که

. کند موافقت واضع دولت ناروای سیاست اين اجرای با نبايد گیرندهتصمیم مرجع ،(باشد نژادی
 به یتمعاف اعطای با که ببندد واقعیت اين رویه ب را خود چشم نبايد هرگز گیرندهتصمیم مرجع
. شد خواهد کمک تحريم واضع دولت نامشروع هدف به دستیابی به تحريم، وضع متعاقب ،متعهد

 ته،نگرف قرار توجه مورد دعوا حل برای که تحريمی طبق کاالها توقیف دلیل به اگر نتیجه در
 آن هک حالتی مثل درست بود، خواهد مسئول خسارت برای بدهد، تحويل را کاالها نتواند فروشنده
 .باشد نکرده اجرا را تعهداتش تحريم، آن رعايت علت به فروشنده

 اين ريسک گرچه: تحريم نقض صورت در اجراها ضمانت اعمال به تهديدات مورد در ـ8
 

را از طرف  یتعهد یحق داشته باشد که اجرا نیاز طرف یکي ون،یکنوانس نياگر طبق مقررات ا» ون،یکنوانس 82ماده  طبق. 42

 به سبتن خود متبوع قانون مطابق نکهيمگر ا ست،یتعهد ن نیع یبخواهد، دادگاه مکلف به صدور حکم نسبت به اجرا گريد
 (دشووجه ت داتی)به تأک«. تعهد دهد نیع یحکم به اجرا ستند،ین ونیکنوانس نيمقررات ا مشمول که یمشابه عیب یقراردادها
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 ،باشد داشته پی در را متعهد معافیت( عملی چه و قانونی چه) مانع عنوانبه تواندنمی اجراها ضمانت
 اهدادگ دستور به قرارداد تعديل يا مجدد همذاکر موجب ،«سختی» عنوانبه شرايطی در تواندمی

 .شود
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