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  2010دیباچه ویرایش 

  2010ش یرایباچه وید

ۀ مؤسـس  المللـی   بـین  ي تجـار  ياصول قراردادها «ش سوم   یرایوئه  به هنگام ارا  
خـود از   هـاي      سپاس ترین  قیه عم کم  ی، مشتاق هست  »یردن حقوق خصوص  کسان  یک

ـ ژه مسؤول گـزارش فـصول جد      یو به ،يارک گروه   ياعضا ـ د، را ابـراز دار    ی مـا  . می
 بـه عنـوان     يارکگروه  هاي    ه در جلسه  کم  ی هست ي متعدد »نیناظر«ن قدردان   یهمچن

 يداورهـاي     ر نهادهـا و مؤسـسه     ی و سـا   المللـی   بـین مهـم   هاي    سازمانهاي    ندهینما
ـ ة ا دالعـا   فـوق هـاي     وشـش کو  ها    ییفقط به خاطر توانا   . ردندکت  کعالقه شر  يذ ن ی
ل یکـ ت تمـام توسـط ما     یز با قابل  یآنان ن هاي    تیردن فعال که هماهنگ   کارشناسان،  ک
ـ ردن ا کـ ان آمـاده    کـ م بونل انجام شـده بـود، ام       یواخی ـ ن وی ـ ش جدیرای اصـول  «د ی

  . فراهم گشت»یونیدروا
ـ ه از طر  کم  ینکر  ک تش یسانکم دوباره از    یخواه  می ن ما یهمچن هـاي    ق نوشـته  ی

ـ م ا یت عظـ  یـ  در عمـل بـه موفق      یونیـدروا ار بردن اصول     ک ا با به  یفاضالنۀ خود    ن ی
 آنان و تجربـۀ عمـل آنـان         ي ابراز شده از سو    ي اظهارنظرها .اند  ردهک کمک »اصول«

ور در که افـراد مـذ  کم یدواری بوده است و ام    يارک گروه   ي گرانبها از الهام برا    یمنبع
  .ا ادامه دهند با م»اصول« دربارةرب خود اار گذاشتن تجیز به در اختینده نیآ

ه او همـراه بـا   کـ م چـرا  یدار  میمی تقد»لی گابريهانر«ژة خود را به یسپاس و 
فـۀ مهـم    ی، انجـام وظ   یونیـدروا رخانـۀ   یتـرز از دب   یم بونل و خانم لنـا پ      یواخیل  یکما
ان ترجمـه در سرتاسـر   یـ ردن روش نگارش و بکد و هماهنگ  یش فصول جد  یرایو
  .عهده گرفتند ار را بهک

ار آنـان   کـ ت  یـ ل اهم یل بر تقل  یان مطلب، دل  یر در پا  که ذ کنیبدون ا ان،  یو در پا  
، و  يارکـ ر گـروه    یـ ژه خانم پاوال هاوارث، دب    یو رخانه، به ی دب ير اعضا یباشد، از سا  
 يش زبان فرانسو  یرایردن و ک آماده   يدر برا ینا اشنا ی مستر و خانم مار    یکخانم فردر 

  .مینک ي می سپاسگزاريارک زبان گروه ي فرانسوي با اعضايارک در هم»اصول«

  خوزه آنجلو استرال فاریا
  لکر یدب

  یآلبرتو ماتسون
  سیرئ
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  2010ش یرایگفتار و شیپ

  2010ش یرایگفتار و شیپ

ۀ مؤسـس  المللـی   بـین  ي تجار ي اصول قراردادها  2004ش  یراید و ییبه هنگام تأ  
 از  یکـی  »اصـول «ه  کـ ادآور شـد    ی یی اجرا ي، شورا یردن حقوق خصوص  کسان  یک

ـ ه اکـ رد که  یمؤسسه بوده و توص   هاي     پروژه نتری  موفق  يارکـ ن پـروژه در برنامـۀ   ی
ـ  ساختن ا  ی عمل يبرا.  پروژة مداوم گنجانده شود    کیعنوان   مؤسسه به  ه، ین توصـ  ی

 در  »اصـول « اسـتفاده از     ینیه نه تنها به بازب    کرخانه دستور داد    ی به دب  یی اجرا يشورا
 و  ی حقـوق  المللـی   بـین جوامـع    نـزد    یقیه در زمان مناسب به تحق     کعمل بپردازد بل  

 در »اصـول « سـوم   یه در چاپ آت   ک بپردازد   يدین موضوعات جد  یی تع ي برا يتجار
  .آن گنجانده خواهند شد

 ي، به عنوان بازنگر   2004ش  یرای، مانند و  یونیدروا اصول   2010د  یش جد یرایو
 توسط مجموعـۀ  یافکطور  به ه کهمچنان. ن درنظر گرفته نشده استیشیش پیرایو

هـاي    گـاه داده  یر شـده در پا    کـ تـب ذ  کو  هـا     دادگـاه  ي بـر آرا   ی حقـوق مبتنـ    عیوس
 همچنـان   یونیـدروا  نشان داده شده است، اصول       >www.unilex.info< »سکلیونی«

 قابـل   ياربردکـ الت  ک مانده است و در عمـل مـش        یت باق یطور عام واجد مقبول    به
 ییطور جز  قط به  اصول ف  2004ش  یرایجه، مفاد و  یدر نت . رده است کجاد ن ی ا یتوجه

در حـال    (3-1 مـواد    یعنـ یفقط پنج ماده اصالح شده است،       : ر داده شده است   ییتغ
در حــال ( 3-17 مــادة 2، بنــد )3-1-4در حــال حاضــر ( 3-19، )3-1-1حاضــر 
-6 مـادة    2و بند   ) 7-3-6در حال حاضر     (7-3-6 مادة   یک، بند   )3-2-15حاضر  

طـور   ق، فقط سه مـورد آخـر بـه        ن مواد فو  ی، و در ب   )7-3-7در حال حاضر     (3-7
 دربـارة . نـد که  یـ به مواد جداگانـه را توج     ها    ل آن یه تبد ک آن يافته برا یر  یی تغ يماهو

 انجـام   1-4 مـادة    4 و   3،  2 ي در اظهـار نظرهـا     یرات قابل توجه  ییاظهار نظرها، تغ  
  .شده است

 يگـر یدهاي    ه به موضوع  کن بود   ی ا یونیدرواش سوم اصول    یرایهدف عمدة و  
جـه  یدر نت .  قابل توجه هـستند بپـردازد      المللی  بین ی و حقوق  ي جوامع تجار  يه برا ک

 بـودن،   یر قـانون  یت قرارداد، غ  ید دربارة استرداد در صورت عدم موفق      ی مادة جد  26
  .اضافه شده است ها نفعیذتعدد ن و یط، تعدد متعهدیشرا



 یدروااصول یون  

 x

 120سه بـا    یدر مقا ( ماده   211 ي حاو یونیدروا اصول   2010ش  یرایجه، و یدر نت 
ـ بـه نحـو ز    ) 2004ش  یرای مادة و  185 و   1994ش  یرایمادة و   شـده   ير سـاختاربند  ی

رده کـ ر ن ییـ تغ (یمقـررات عمـوم   : ؛ فـصل اول   )رده است کر ن ییتغ(شگفتار  یپ: است
، قـسمت   )رده اسـت  کـ ر ن ییـ تغ(قرارداد  گیري    لکش: ؛فصل دوم، قسمت اول   )است

مقـررات  : سمت اول ؛ فصل سـوم، قـ     )رده است کر ن ییتغ(ندگان  یارات نما یاخت: دوم
اصـالح   (3-19 و 3-3، 3-2، )اصالح شده است (3-1ن  یشی ماده پ  يحاو (یعموم

 3-17، 3-16تـا   3-4ن  یشیـ  مـواد پ   يحـاو (ل ابطـال    یدل: ، قسمت دوم  )شده است 
ـ  ماده جد  کی، و   3-20 و   3-18،  )اصالح شده است  ( : ، قـسمت سـوم  )3-2-15د  ی

مفـاد  : 1، قـسمت    5؛ فـصل    )رییبدون تغ (ر  یتفس: 4؛ فصل   )دیجد(ت  یعدم مشروع 
شـروط  : 3، قـسمت    )رییبدون تغ (ثالث  هاي    حقوق طرف : 2، قسمت   )رییبدون تغ (
: 2، قـسمت    )رییبدون تغ  (یلکطور  تعهدات به  ياجرا: 1، قسمت   6؛ فصل   )دیجد(

 یلـ کطـور     تعهدات به  يعدم اجرا : 1، قسمت   7؛ فصل   )رییبدون تغ (عسر و حرج    
-3-5 تا   7-3-1ن  یشی مواد پ  يحاو(فتن قرارداد   ایخاتمه  : 3، قسمت   )رییبدون تغ (
بـدون  (خسارات  : 4، قسمت   )7-3-7د  ی ماده جد  کی(و  ) اصالح شده  (6-3-7،  7
بـدون  ( حقـوق  يواگـذار : 1، قـسمت  9؛ فصل )رییبدون تغ(تهاتر : 8؛ فصل  )رییتغ
بـدون  ( قرارداد   يواگذار: 3، قسمت   )رییبدون تغ (انتقال تعهدات   : 2، قسمت   )رییتغ
ن یتعـدد متعهـد   : 1، قسمت   11، فصل   )رییبدون تغ (ها    مرور زمان : 10، فصل   )رییتغ
ـ جد(تعهـد   هاي    نفعیتعدد ذ : 2، قسمت   )دیجد( ـ ل مقا ی تـسه  يبـرا ). دی  یـک ،  هسی

ـ  در ا  یونیدرواش اصول   یراین مفاد سه و   یافتن ارتباط ب  یسه و   یجدول مقا  تـاب  کن  ی
  .گنجانده شده است

 اعتمـاد خـود را      یی اجرا ي، شورا نیدروایوش اول اصول    یرای مطالب و  ارائهدر  
ه خطـاب   کـ  ي و تجـار   ی حقـوق  المللی  بینه جوامع   کان داشت   ین امر ب  ینسبت به ا  

. ست ارزش ابعاد مثبت و منافع اسـتفاده از آن را خواهنـد دانـست              ها   به آن  »اصول«
ـ ه و کد ما آن است     یام.  بود یی اجرا يت چاپ دوم در حد انتظار شورا      یموفق ش یرای

رفته خواهـد شـد و   ین پذیشیپهاي   شیرایت و ی با همان مقبول   یونیدروال   اصو 2010
ـ و از آن تر    عیشناخته شده و وس   ها    شیرایشتر از آن و   ی ب یحت در سرتاسـر  هـا     شیرای

  .جهان از آن استفاده خواهد شد
رواشوراي اجرایی یونید  

  2010ه رم، ماه م
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  يارک گروه ياعضا

  يارک گروه ياعضا
  2010 یونیدروابراي آماده کردن اصول 

  :ء اعضا
المللی دکتر بهروز اخالقـی و         بین یعضو ارشد، دفتر حقوق     بهروز اخالقی

  همکاران، تهران
  »ساپینزاال «استاد حقوق، دانشگاه رم یک   گوئیدو آلپا

 دانشگاه رم   ،)معاف شده از خدمت با افتخار     (استاد حقوق     مایکل یواخیم بونل
؛ مـسؤول گـزارش فـصل    یونیدروا؛ مشاور »ال ساپینزا «یک  

و دربـاره اظهارنظرهـاي     ) 2009-2010(سه، قـسمت سـه      
  ؛ رئیس گروه کاري1-4بازنگري شدة مادة 

، دانـشگاه   )معاف شده از خدمت بـا افتخـار       (استاد حقوق     آندره کرپو-پل
  مک گیل، مونترال

  عالی غنادادرس، دیوان   باه- دات. ساموئل ك
استاد دانشگاه، دانشگاه پانتئون آسـاس پـاري دو؛ مـسؤول             کاسن-بندیکت فوارك

  .3، قسمت 5 فصل دربارةگزارش 
  دادگاه فدرال استرالیا، دادرس  پاول فین

، مرکـز   )معاف شـده از خـدمت بـا افتخـار         (استاد دانشگاه     مارسل فونتن
،  ال نـوو   –حقوق تعهدات، دانشگاه کاتولیک لوون، لـوون        

  11 فصل دربارةمسؤول گزارش 
رئیس دانشکده و استاد حقوق، دانشگاه مدیریت سنگاپور؛          فرمستن .مایکل پی

  )2006-2008 (3، قسمت 3 فصل دربارةمسؤول گزارش 
استاد دانشگاه، دانشکدة حقوق دانشگاه ایالن، گرینزبـورو،          گابریل. هنري دي

یتـۀ  ؛ رئـیس کم   یونیـدروا ؛ عـضو شـوراي اجرایـی        .سی.ان
  بررسی مقاالت



    کاري گروه اعضاي  
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استاد حقوق، دانشگاه کاتولیـک وابـسته بـه پـاپ ریـو دو                لورو گاما جونیور
عضو دفتر حقـوقی بیـنن بـویم،         ،) ریو -سی.یو.پی(ژانیرو  

-2010(گاما و کاروالو بریتو آدووگادوس، ریو دو ژانیـرو          
2008(  

، دانـشگاه   )معاف شده از خدمت بـا افتخـار       (استاد حقوق     سر روي گود
  .یونیدروافورد؛ عضو افتخاري شوراي اجرایی آکس

استاد حقوق خصوصی اروپایی، دانشگاه رادبود نـیجمگن،          هارتکمپ. آرتور اس
  یونیدرواعضو شوراي اجرایی 

استاد دانشگاه، رئـیس گـروه حقـوق خـصوصی، آکـادمی              کوماروف. الکساندر اس
تجارت خارجی روسیه، مـسکو؛ عـضو افتخـاري شـوراي           

  یدروایوناجرایی 
، دانـشکدة  )معاف شده از خدمت بـا افتخـار   (استاد حقوق     اوله الندو

  تجارت کپنهاگ
استاد حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه توکیو؛ مشاور ارشد        تاکاشی اوچیدا

در زمینۀ اصالحات قانونگذاري، ادارة امور مـدنی، وزارت         
  دادگستري، توکیو

ه فــدرال دي مینــاس گــرس، بلــو اســتاد حقــوق، دانــشگا  ژوائو باپتیستا ویلال
  )2006-2007(هوریزونته 

، رئـیس   )معاف شـده از خـدمت بـا افتخـار         (استاد حقوق     پیر ویدمر
ۀ حقــوق تطبیقــی ســوئیس، لــوزان؛ عــضو مؤســسپیـشین  

  یونیدرواافتخاري شوراي اجرایی 
استاد حقوق، دفتر حقوقی ژانگ یوکینگ در پکـن، پکـن؛             ژانگ یوکینگ

  یونیدروا اجرایی عضو افتخاري شوراي
ۀ مـاکس پالنـک بـراي حقـوق         مؤسـس استاد حقوق، رئیس      راینهارد زیمرمن

المللی، هامبورگ، مسؤول گـزارش       خصوصی خارجی و بین   
  7- 3- 7 و 7- 3- 6، 3- 2- 15، 3- 2- 14 مواد دربارة

   :انناظر
الملل امارات، دوبـی؛ نـاظراز        مدیر کل، مرکز حقوق بین      ابراهیم حسن المال

  الملل امارات حقوق بینجانب مرکز 
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عضو دفتر برودرمان و یـان، هـامبورگ؛ نـاظر از سـوي               اکارت برودرمان
  المللی کمیتۀ حقوق هوایی، کانون وکالي بین

وکیل، دفتر حقوقی کواترکاساس، مادرید، ناظر از سـوي     آله هاندرو کارباللو
ــین  ــوق ب ــایی حق ــن آمریک ــوق  انجم ــروه حق ــل، گ المل

  المللی خصوصی بین
استاد حقوق، دانشکدة حقـوق، دانـشگاه ژنـو؛ نـاظر از              یستین شاپوییکر

  المللی سوي گروه کاري قراردادهاي بین
 جو کره؛ ناظر از سـوي       -دادرس، دادگاه بخش گوانگ       هو چونگ-چانگ

  دولت جمهوري کره
فـورچلی، دانـشکدة حقـوق      . استاد حقـوق جفـري دي       کوهن .نیل بی

 انــستیتوي حقــوق بــروکلین، نیویــورك؛ نــاظر از ســوي
  آمریکایی

استاد حقـوق، دانـشگاه لـوزان؛ نـاظر از سـوي انجمـن                فرانسوا دسمونته
  داوري سوئیس

اســتاد حقــوق، دانــشگاه کاتولیــک پــاپی ریــو دژانیــرو    لورا گاما جونیور
؛ عضو دفتر حقوقی بینن بـویم، گامـا    ) ریو –سی  .یو.پی(

 از سوي   و کاروالو بریتو آدووگادوس، ریو دژانیرو؛ ناظر      
  )2007(الملل شعبۀ برزیلی انجمن حقوق بین

استاد حقوق، دانشکدة حقوق کلمبیا، نیویورك؛ نـاظر از           آله هاندرو گارو
  سوي کانون وکالي شهر نیویورك

، دانشکدة  )معاف شده از خدمت با افتخار     (استاد حقوق     آتیال هارماثی
ــصو    ــست؛ ع ــوران، بوداپ ــووس ل ــشگاه اوت ــوق دان حق

؛ ناظر از سوي دیـوان      یونیدرواراي اجرایی   افتخاري شو 
  داوري اتاق بازرگانی و صنعت مجارستان

کارشناس ارشد حقـوقی و رئـیس بخـش قانونگـذاري،             تیموتی لومه
الملل، کمیسیون سازمان ملـل       قسمت حقوق تجارت بین   

؛ نـاظر از    )آنـسیترال (الملـل      حقوق تجـارت بـین     دربارة
  )2010(سوي آنسیترال 

استاد حقوق، دانشگاه ال ریوخا، لوگرونو؛ ناظر از سـوي            س ویسکاسیالسپیالر پرال
   آمریکایی-مرکز حقوق ملی براي تجارت آزاد بین
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الملـل خـصوصی،      حقوق بین  دربارةدبیر، کنفرانس الهه      مارتا پرتگاس
 حقــوق دربــارةالهــه؛ نــاظر از ســوي کنفــرانس الهــه  

  الملل خصوصی بین
تخاري حقوق، وکیل نـزد دیـوان عـالی فـدرال،           استاد اف   کسلر-هیلمار راشکه

  کارلسروهه؛ ناظر از سوي مؤسسه داوري آلمان
المللی میالن؛ ناظر     معاون ریاست اتاق داوري ملی و بین        جورجیو اسکیاوونی

  المللی میالن از سوي اتاق داوري ملی و بین
، وزارت کشور ایاالت متحده،     )المللی  بین(مشاور  -وکیل  جرمی شارپ

گتن؛ ناظر از سوي مؤسسه داوري فوق ملی مرکـز          واشن
  المللی حقوق آمریکایی و بین

المللـی    معاون مسؤول ثبت دعـاوي، دیـوان داوري بـین           ماتیو سیلت
  لندن؛ ناظر از سوي دیوان داوري لندن

الملل، ادارة امور حقوقی      مدیر، بخش حقوق تجارت بین      رونو سوریول
الملـل    جارت بـین  سازمان ملل و دبیر کمیسیون حقوق ت      

-2009(؛ ناشر از سوي آنسیترال   )آنسیترال(سازمان ملل   
2006(  

رویۀ قضایی اروپـایی،    . استاد حقوق، مدیر انستیتوي اف      کریستیان فون بار
دانشگاه اوسنابروك؛ ناظر از سوي گروه مطالعاتی بـراي         

  قانون مدنی اروپایی
یون داوري  مدیر، انـستیتوي پـژوهش در داوري، کمیـس          وانگ ونجینگ

المللـی اقتـصادي و تجـاري چـین؛ نـاظر از سـوي                بین
  المللی اقتصادي و تجاري چین کمیسیون داوري بین

 یونیدروادبیران گروه کاري عبارت بودند از پاوال هاوارث و لنا پیترز از دبیرخانۀ 
 





 

 xvii

  سخن ناشر

  سخن ناشر

ون خـود   رامـ یط پ ی بـا محـ    یاجتمـاع اي    هر قانون موضوعه به عنوان فـرآورده      
  و اجتنـاب یعی طبيشورها امر ک ین ملّ ین تفاوت در قوان   یبنابرا.  دارد ینیعاي    رابطه
آن، قـانون   هـاي     ن حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف        یبا ا . شود  می ر قلمداد یناپذ
 و  یلـ المل  بینبه واقع با گسترش روابط      . نهد  می شور فراتر ک ي را از مرزها   ي پا یملّ

ژه در امور یه به وک ـ  ت و سرعت روابطی، امنین داخلیقوانان یتفاوت و اختالف م
 يافتـد و بـه جـا     مـی به مخاطره ـ  روند  میه به شماریاولهاي   از ضرورتیبازرگان

ـ   یا، تـشو  ین حال پو  یثبات و در ع     با یلالمل  بیننظم   . گـردد   مـی  مک حـا  یش و نگران
ه با  ک یدات بازرگان طلبند و مراو    می نی نو ییارهاکد، راه یجدهاي    هیو رو ها    يفناور
د در  یه با ک هستند   هایی  حل ازمند راه ینند ن ک  می دای پ یجنبه فراملّ آور    رتی ح یسرعت
هـاي    ه برخالف حوزه  کداست  ی پ کین.  مقبول افتند  ی ملّ ي از مرزها  تر عی وس یسطح

 ی نسبت بـه مـسائل حقـوق خـصوص        یملّهاي    تیمکت حا ی، حساس یحقوق عموم 
 احتـراز  ی قانونگـذار داخلـ  ی و انزواطلبـ   يروکـ  ت ه نتـوان از   کست  ید ن ی شد آنچنان

 . وحدت موزون گام برداشتيمون به سویثرت نامکجست و از 
بـا  ) UNIDROIT(» یردن حقـوق خـصوص    کـ نواخـت   کی یلالمل  بینمؤسسه  «

ـ یان قـوان یـ جاد وحـدت م یان ا کوقوف بر ضرورت و ام     شورها در حـوزه  کـ  ین ملّ
د و  شجاد  ی جامعه ملل ا   ی فرع  ارگان کیعنوان    به 1926 در سال    یحقوق خصوص 

ـ عنوان   ن مؤسسه به  یبا انحالل جامعه ملل، ا    . افتیاستقرار  ) ایتالیا(در شهر رم      کی
ه اساسنامه آن   کچندجانبه  اي    هنام  موافقت ي بر مبنا  1940 در سال    یلالمل  بینسازمان  

 .دیل گردیک تشمجدداًدهد   میلیکرا تش
ردن، هماهنـگ سـاختن و      کزه  یرنمدهاي    وهیازها و ش  یهدف مؤسسه، مطالعه ن   

. عـضو اسـت   هاي     دولت ين تجار یژه قوان ی به و  ینواخت نمودن حقوق خصوص   کی
ان کـ حـد ام  تالش نموده تـا     » یحقوق خصوص « موسع از    یمؤسسه با اتخاذ مفهوم   

ز غافل نبوده یت ن ین واقع ین حال از ا   ید، با ا  ین حوزه محدود نما   یبحث خود را به ا    
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 ریناپـذ  انکـ  امی و خـصوص یحقـوق عمـوم  هـاي   ن حوزهایق می دق ين مرز ییه تع ک
 حقـوق  يخـود را بـه مـسائل مـاهو        توجـه    ن، مؤسسه عمدتاً  یعالوه بر ا  . دیانم می

ه قواعـد حـل تعـارض       کن امر مانع از آن نشده       ی معطوف داشته، گرچه ا    یخصوص
 .ردینظر مؤسسه قرار گ ز مطمحین نیقوان

 یمطالعـات هـاي    توسط گروهقیدقهاي  یارشناسک و  یه پس از بررس   ک يقواعد
گـردد در قالـب       مـی  می تنظـ  یردن حقـوق خـصوص    کنواخت  کی یلالمل  بینمؤسسه  

شـود تـا در صـورت         مـی  عرضـه ها     به دولت  یلالمل  هاي بین   ونینوانسک نویس  پیش
ـ  . مبـدل گـردد    یلالمل  بین يبه سند ها    آنل  یتما  از  ین مؤسـسه خـود بـا آگـاه        کی ل

هـا   ، دولتی در مراجع ملّ  یلالمل  هاي بین   ونینوانسکب  ی روند تصو  يندکصعوبت و   
 و  یدهـ  سـامان  ي، و در راسـتا    یلـ المل  بـین د همگام با تحـوالت      ینما  می قیرا تشو 

ش در حقـوق    یشاپیـ م شـده را پ    ی، مفاد قواعـد تنظـ     یلالمل  بین یع امور بازرگان  یتسر
 نیقـوان « ارائـه    کینکن مقصود مؤسسه از ت    یل به ا  ی ن يبرا. ندی خود وارد نما   یداخل
ش ی خـو  ین داخل یم قوان یتوانند به هنگام تنظ    ها می   ه دولت کد  ینما  می استفاده» مدل

ـ بـه و » ی حقوقيرهنمودها«د و ارائه   یتمه. ندیبهره جو ها    از آن مدل   ژه در مـسائل  ی
 .رود  میمؤسسه به شمارهاي  تیگر فعالی از دید بازرگانیجد

ات خـود   یـ  در طـول ح    یردن حقوق خـصوص   کنواخت  کی یلالمل  بینمؤسسه  
هـا     را بـه دولـت     هایی  سینو شیش از هفتاد موضوع را مورد مطالعه قرار داده و پ          یب

 یلالمل  هاي بین   ونینوانسکبه  ها    سینو شی از آن پ   يادیه شمار ز  کعرضه داشته است    
 :ردکر اشاره یتوان به موارد ز ها می ونینوانسکن ی از جمله ا.اند ل گشتهیتبد

ع ی ب يل قراردادها یکل تش کورد قانون متحدالش   الهه در م   1964ون  ینوانسک -1
 .االهاک یلالمل بین

 . سفريسل راجع به قراردادهاک برو1970 یلالمل بینون ینوانسک -2
 .االهاک یلالمل بینع ی در بیندگی ژنو در مورد نما1983ون ینوانسک -3
ه کـ  یا اموال فرهنگ  ی مسروقه   ی رم راجع به اموال فرهنگ     1995ون  ینوانسک -4

 ... و.اند  صادر شدهیر قانونیغطور  به
ن بـه   ی همچنـ  یردن حقـوق خـصوص    کـ نواخت  کی یلالمل  بین مؤسسه   يارهاک

 يگر نهادها ی توسط د  یلالمل  بین از اسناد    يادیه شمار ز  ی ته ي معتبر برا  ییعنوان مبنا 
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ـ  الهه در مـورد حما 1954ون ینوانسک مورد استفاده قرار گرفته است؛   یلالمل  بین ت ی
 ســازمان ملــل در مــورد 1980ون ینوانــسک در زمــان جنــگ، و ینگــاز امــوال فره

ه یـ ترال تهیو و آنـس  کونـس یب توسـط    یـ ه به ترت  کاالها،  ک یلالمل  بینع  ی ب يقراردادها
هـا    مؤسـسه بهـره  يه از دسـتاوردها کـ رونـد    میاز جمله آن اسناد به شماراند   شده
 Revue de Droitور مجله مؤسسه تحت عنـوان  کمذهاي  تی عالوه بر فعال.اند برده

Uniforme / Uniform Law Review هاي  نا به زب1996 به صورت فصلنامه از سال
نه ی در زم  یلالمل  بینن و معتبر    ی از مجالت وز   یکی و فرانسه منتشر شده، و       یسیانگل

 و یل خـصوص  الملـ   بـین ژه حقوق تجـارت، حقـوق       ی به و  یمسائل حقوق خصوص  
 یغنـ اي  ابخانـه تک از  ينـار برخـوردار   کر  مؤسسه د . رود  می  به شمار  یقیحقوق تطب 

 ي عنوان مجله، بـه صـورت ادوار       390 منظم   كتاب و اشترا  ک جلد   250000 يحاو
ال و داوران   کـ د، قـضات، و   ی را بـا حـضور اسـات       یینارهایو سم ها    ، اجالس ها  نگرهک

ت یسـا . دهـد   می لیکرامون موضوعات مورد مطالعه تش    یجهت بحث و تبادل نظر پ     
 ییت بـاال  یـ  آن از قابل   یرسـان  گاه اطالع یو پا ) www.unidroit.org( مؤسسه   ینترنتیا

 .اربران برخوردار استک ی علميازهاین نی تأميبرا
 از سـال    یآموزشـ هـاي      دوره يانـداز   و راه  یمؤسسه با ارائه خـدمات حقـوق      

 در حال توسعه همـت گمـارده        يشورهاکم حقوقدانان   یش به تعل  یش از پ  ی، ب 1992
 .است

ات یــ در طــول حیردن حقــوق خــصوصکــنواخــت کی یلــالمل بــینمؤســسه 
 و  ي، اقتـصاد  یحقـوق هـاي     ستمیـ سشور با   کش موفق شده شصت     یهشتادساله خو 

 وحدت  ي مناسب برا  يبسترها    نهی زم ياری مختلف را گرد هم آورد و در بس        یاسیس
ـ اس اک عضو مؤسسه به لحاظ انع   يشورهاک یر اسام کذ.  فراهم سازد  ین مل یقوان ن ی

 :ستیف ن از لطیتنوع خال
، یا، اسـتون  یا، اسـترال  یش، اروگوئه، اسـپان   ی، آلمان، اتر  ی جنوب يقاین، آفر یآرژانت

ـ ، انگلـستان، ا ی، اسـلوون  یک، اسـلووا  )م اشـغالگر قـدس    یرژ(ل  یاسرائ االت متحـد  ی
ستان، کـ ، پاراگوئه، پا  يوی، بلغارستان، بول  کیل، بلژ یرلند، برز یران، ا یا، ا یتالیا، ا کیآمر

ن، یره، چـ  کـ  ي صربستان، جمهور  ي، جمهور ک چ ي جمهور ه، تونس، یکپرتغال، تر 
، عـراق،  یلیس، شینو، سوئد، سوئ  یمار ، ژاپن، سان  یو، رومان یه فدرات ی، روس كدانمار
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زامبـورگ، لهـستان،    کا، لو یوبا، التو کا،  یلمبک،  یرواسکانادا،  کفرانسه، فنالند، قبرس،    
ـ جری، نـروژ، ن   کیزکمالت، مجارستان، مصر، م    ان، ونـزوئال،   کـ یتاراگوئـه، وا  کیه، ن ی

 .ونانیهلند، هند، 
 یلـ المل بـین عـضو مؤسـسه   ) ش   ه1343 (يالدی مـ  1964ه از سال    کران  یدر ا 

 نـسبت بـه     ي بوده است، مناسبات و روابط تجار      یردن حقوق خصوص  کنواخت  کی
ن روابـط از    ی توسعه ا  ستها  مدت. رده است ک ياریبسهاي    تفاوتچند دهه گذشته    

ـ گر، تجد ی د يد از سو  ی تجارب جد   از يمند  و لزوم بهره   سو کی د نظـر و اصـالح      ی
ـ ا. طلبـد   مـی  موجـود را يتجـار ن و مقـررات  یقوان  در مبـادالت  خـصوصاً  ن امـر ی

 ییعـدم پاسـخگو   . ر اسـت  یناپـذ   ضرورت تخلف  کیگر  ی د يشورهاک با   یبازرگان
ـ  جد يازهـا ین ن یشور به ا  ک ینظام حقوق   و  یر نابـسامان  یـ  نظ یجیتوانـد نتـا     مـی  د،ی

 یشور تلقـ کـ  در راه توسـعه  یعنوان مانع ز بهیبه دنبال داشته باشد و ن   را   یعدالت یب
ر یزناپـذ ی گر ی خـارج  ينـه مبـادالت تجـار     یژه در زم  ی و ن امر به  یع در ا  یتسر. گردد

 .باشد  میجانبه به موضوع  و همهي توجه جدکیازمند یاست و ن
اسـت در حـد     منـد     عالقـه دانش    شهر یحقوقهاي   پژوهش مؤسسه مطالعات و  

م باشد و عالوه    یشور سه ک ی اصالح و توسعه نظام حقوق     يخود در تالش برا   توان  
 ي را بـرا ی متـون قـانون  نویس پیش به یابینه دست ی، زم يبر پرداختن به مباحثات نظر    

شنهاد بـه دولـت   ی پتاًینها و نظران  صاحب حقوق ويقرار دادن در معرض نقد علما    
 .شور فراهم سازدک يو دستگاه قانونگذار

 نظـران  صـاحب د و   یت از پژوهشگران، اسات   ین مؤسسه حما  یمنظور ا ن  یبه هم 
دوار یـ  خـود قـرار داده، ام      ير، جزء اصول راهبـرد    ین مس ی در ا  ی همراه يفن را برا  

ـ ده حقوق و    ک خود در پژوهش   یپژوهشهاي    گروهاست با تالش      يارکـ  و هم  ياری
 يادهـا قرارداصول «تاب ک. ن هدف داشته باشدی در جهت تحقق ا یمحققان، خدمات 

ه تـا   کـ  جهان معاصر است     یات حقوق ی ادب يارهاکشاهاز جمله   » یلالمل  بین يتجار
، ینـ ی، چ ی، عرب یولی، اسپان ییایتالی، ا ی، آلمان ي، فرانسو یسیانگلهاي    به حال به زبان   

 ترجمـه شـده اسـت و        یتنامی و و  یک، اسلوا ی، روس ی، پرتغال ي، مجار ي، هلند کچ
تـاب  کترجمـه و انتـشار   . دسـت انجـام اسـت    ز در   یگر ن ی د هایی  زبان ترجمه آن به  

 و یتر بهـروز اخالقـ  ک دير استاد ارجمند جناب آقا    یزحمات در خور تقد    حاضر با 
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  .ردیگ  می قرارمندان ار عالقهیده و در اختیجه رسیامام به نت فرهاد يجناب آقا
ـ و و 1379تاب در سـال  کن یاول ا ش  یرایو بـه   2004ش دوم آن در سـال  یرای

ـ ونون کد و ایور عرضه گرد  شک یجامعه حقوق  اثـر بـر اسـاس نـسخه     ش سـوم  یرای
ـ ردن اصـالحات جد   ک و لحاظ    2010ش شده سال    یرایو ـ ان عز ید بـه دانـشجو    ی ز، ی

سـنج، بازرگانـان پـرتالش و عمـوم          تـه ک ن يالکف، و ی، قضات شر  نقدرااستادان گر 
 .شود  میمی محترم تقدمندان عالقه

اتـب امتنـان خـود را از        دانش مر   شهر یحقوقهاي  پژوهشمؤسسه مطالعات و    
 . قات را داردین تحقیت در ادامه ای موفقي آرزو،ن تالش ارزشمند ابراز داشتهیا

  
  اقید اشتیوح
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  یگواه
  

» یردن حقوق خصوص کنواخت  کی یالملل  نیمؤسسه ب  «لکریبه عنوان دب  
(UNIDROIT)* را  ی بهروز اخالق  يآقا» ونسیوم ا کمال«نجانب  یله ا یوس  نیبد 

  :ر را به انجام برساندیدارم تا امور ز یمجاز م
و   مؤسـسه  المللي تجاري بين  اصول قراردادهاي فارسی  ۀ معتبر   ترجم. 1

 ؛ندکآماده را  شرح آن
و ه   مؤسـس  المللي تجاري بين  اصول قراردادهاي فارسی  معتبر   ۀترجم. 2

  ن انجام دهد؛ انتشار آي را برايضروراقدامات  یتمامیا  را منتشر و شرح آن
 ياصـول قراردادهـا  تاب کبراي حمایت از     را   يتمام اقدامات ضرور  . 3
ن ی معتبر مورد توافق ب   ۀمخالف با ترجم  هر انتشار   مقابل  در   يالملل  ني ب يتجار

ا ی یروز اخالق بهي و آقايردن حقوق خصوصكنواخت  كي يالملل  نيمؤسسه ب 
  .ر مجاز آن، به عمل آوردیهر ترجمه غ

  
  1996رم، ششم دسامبر 

  ونسیوم اکمال
  

  
 

* UNIDROIT مخفف Institut International pour l'Unification du Droit Privéمترجم. ( است(  
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ردن حقـوق  کنواخت کی یالملل نی مؤسسه ب  یالملل  نی ب ي تجار ياصول قراردادها 
نـه  ی در زم  یالمللـ   نیاسناد ب ن  یتر   از موفق  یکی منتشر شد    1994ه در سال    ک یخصوص

 مختلـف،   يهـا  تاب بـه زبـان    کن  یر متون ترجمه شده ا    یثکالملل است و ت     نیتجارت ب 
امل اصول مؤسسه همراه شرح آنها به ده زبان در دسـترس            کمتن  . ن امر است  ید ا یمؤ

 و  ی، روسـ  ییایـ تالی، ا ی، آلمـان  يو، فرانـس  یسیـ ، انگل ینـ ی چ يهـا  زبانه شامل   کاست  
 مـتن   ضمناً. ه است یز در دست ته   ی آن ن  ی و پرتغال  ی عرب يها  ترجمه  است و  یولیاسپان
  .گر ترجمه شده استیز به دوازده زبان دین)  آنيها بدون شرح(تاب ک یاصل

 اصول مؤسـسه را خوشـامد       ی، انتشار متن زبان فارس    یت خوشوقت ینون با نها  کا
  . مییگو یم

دار شدن   عهدهي برا قصد خود را  یه استاد بهروز اخالق   ک یش، زمان یچند سال پ  
ق و  یم قلب مـورد تـشو     یدرنگ از صم    یرد ب کامل اصول مؤسسه مطرح     کترجمه متن   

ه ترجمـه اصـول   کـ افـت  ین را ین تـضم یرخانه مؤسسه قرار گرفت و ا  یامل دب کد  ییتأ
  . خواهد شدی تلقسیمؤسسه به عنوان ترجمه معتبر و موثق فار

 یم و زبـان اصـل     یح، مفاه ی صح ق و یه مترجمان به طور دق    کنینان به ا  یمن با اطم  
 ی وجهه خاص مـتن فارسـ      کی فراوان به    يا  اند با عالقه    ردهکاصول مؤسسه را منتقل     

 یقـ ی تطب یحاتی هر فصل، شـامل توضـ      ي در انتها  یه متن فارس  کنیام و آن ا     ردهکتوجه  
رفته شده در حقـوق  ی پذيها حل ه و راه  مؤسس و افتراق اصول     كه وجوه اشترا  کاست  

 ك، در ین امـر بـه طـور قابـل تـوجه          یه ا کنان دارم   یمن اطم . سازد  یار م کران را آش  یا
 اسـتاد برجـسته     کیـ  يه از سـو   کـ ه،  مؤسـس  اصول   يها نندگان را از ارزش   کمطالعه  

 مورد  »ی فرامل یمظهر معتبر حقوق بازرگان   «و به عنوان    یاللر  یپپروفسور   ینعیس  یسوئ
  .قرار گرفته، ارتقا خواهد داد یقدرداند و ییأت

 يان و هـم از سـو      ی دانـشگاه  يتاب حاضر، هـم از سـو      که  کطمئن هستم   من م 
 اشتغال دارند، مـورد  يا  حرفهيها تی همجوار به فعال   يشورهاکران و   یه در ا  ک يافراد

  .توجه فراوان قرار خواهد گرفت
  هکرونکپروفسور هربرت 

  ل مؤسسهکر یدب
  1999 ژوئن 10رم، 
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   چاپ اولدرگفتار مترجمان  شیپ

   چاپ اولدرترجمان گفتار م شیپ
گـذرد، هنـوز      مـی  رانیـ  در ا  یل نظام پارلمان  یک قرن از تش   کیه حدود   کنی ا رغم  علی

هـاي    نـه یثـر زم  کن در ا  ین و مقررات مستقل و نو     یران فاقد قوان  ی ا لالمل  بینحقوق تجارت   
  .  استیحقوق

را هنـوز هـم     یـ باشند ز   نمی نی بهتر از ا   ی وضع ي، دارا یلالمل  بین ي تجار يقراردادها
 ي و قواعد مربوط بـه قراردادهـا       ید به حقوق مدن   ی مزبور با  يام قراردادها کافتن اح ی يبرا

ن یـ ا.  هستند يگریام و سالمت، مربوط به قلمرو د      کن استح یه در ع  ک توسل جست    یمدن
 ي تجـار  ي دربـاره قراردادهـا    یه متنـ  یـ ر ته کـ تـاب را بـه ف     کن  یر، مترجمان ا  یخأل چشمگ 

 . انداختیلالمل بین
خ، یدر آن تـار . گـردد  ی برمـ 1375 بـه سـال   یلـ المل  بین ي تجار يدادهاموضوعِ قرار 

 1»یلالمل  بین ي تجار ياصول قراردادها « تحت عنوان    یقیتاب حاضر، انجام تحق   کمترجمان  
ردند کشنهاد  ی دانشگاه تهران پ   یاسیده حقوق و علوم س    ک دانش یقیرا به مؤسسه حقوق تطب    

مؤسـسه   «ياز سـو  » یلـ المل  بـین  ي تجـار  يااصول قراردادهـ  «تاب  که از انتشار    کنیبدون ا 
 . آگاه باشند2»یردن حقوق خصوصکنواخت کی یلالمل بین

تـاب  کل  یـ مکشه ترجمـه و ت    یـ ق، اند یـ ن تحق یتاب فوق در ح   کافت  یخوشبختانه در 
ت همـه جانبـه و      یـ  و حما  یق و دلگرمـ   ین هدف با تـشو    یل به ا  ین. دیمزبور را قوت بخش   

و .  آغاز شـد   3ونسیولم ا کقت مؤسسه، مرحوم مال   ل محترمِ و  کریصدور مجوز از جانب دب    
ور کران، با موافقت مؤسسه مـذ   ی راجع به حقوق ا    یقیتطبهاي    یپس از اتمام ترجمه، بررس    

ه مؤسـس ران محتـرم    یمانه و مـستمر مـد     ی صـم  يارکنه، هم ین زم یدر ا . به آن اضافه گشت   
اق، عالقه  ی اشت دیتر وح ک د يژه جناب آقا  یو  شهردانش، به  یحقوقهاي    مطالعات و پژوهش  

ق یـ ع و دقی سـر يراسـتار یو. ردکـ ار ترجمـه را دو چنـدان   ک يریگیو شوق مترجمان در پ  
 بـا   ییز به آماده شدن متن نهـا      ی ن يلنگرود يل شاهر یدجلی س يراستار محترم، جناب آقا   یو
 چی مترجمان، هـ یر و قدردان  کتش. ردک کمکن،  ک مدت مم  ترین  وتاهک مناسب و در     یتیفیک

ار، اطالع حاصل شد کپس از آماده شدن . ندکتواند جبران   نمی زان را یعزن  یگاه زحمات ا  
آماده و بـه  » یلالمل بین ي تجارياصول قراردادها«تاب ک از يرمجازیمتأسفانه ترجمه غ هک

ع و یه متأسفانه ترجمـه سـر  کق ترجمه مزبور نشان داد   ی دق یبررس. بازار عرضه شده است   
تـاب مهـم و پـرارج       کن  یشتباهات فراوان در ترجمه ا     از دقت الزم، منجر به وقوع ا       يعار

ا ناشـران   یسب اجازه از مؤلفان و      ک، بدون   یتبِ خارج کگسترش روالِ ترجمه    . شده است 
  
 

1. Principles of International Commercial Contracts. 
2. International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 
3. Malcolm Evans 
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رر و گاه پرغلط    کمهاي     بودن امر، منجر به ترجمه     یراصولی و غ  یراخالقی، عالوه بر غ   ها  آن
رن ملحق نشده است، متأسـفانه از  ون بینوانسکران به یه اک یتا زمان. شود  میتب مزبورکاز  

فـه  ی به هر حـال، وظ     یرمجاز موجود نخواهد بود ول    یغهاي     ترجمه ي برا ی منع ینظر قانون 
 . استی همواره به قوت خود باقيارکن ی اجتناب از چني مترجمان برای حقوق-یاخالق

 ي تجـار  ي اصول قراردادهـا   یقی تطب یه قصد مترجمان از ترجمه و بررس      کگفته شد   
، ين امـر ی تحقـق چنـ  يبـرا . نـه بـوده اسـت   ین زمیـ ردن خأل موجـود در ا    ک، پر یللملا  بین

د، محققـان ارجمنـد و افـراد    یر را بـه محـضر اسـات   یـ  زيشنهادهایتاب مزبور پ  کمترجمان  
 :نندک  میارائهمند  عالقه

 و ید و محققـان گرامـ  یه اسـات کـ  اسـت  يت موضـوع، ضـرور    یـ با توجه بـه اهم    . 1
تب و  کف  ی و تأل  یلالمل  بین ي تجار ي درباره قراردادها  یقات حقوق ی با انجام تحق   ،مند  عالقه

 ابعاد گوناگون حقوق تجـارت      يد برا یه با کنند  ک کمکده  ین ا یه مقاالت، به گسترش ا    یته
ن، یـ عـالوه بـر ا    . ه شود ی موجود ته  يازهاید و منطبق با ن    ین و مقررات جد   یل، قوان المل  بین

 .ردکل یمکرا اصالح و تها  ل مقررات موجود، آنیبهتر است با تحل
مـأمور  مراجـع  از جملـه   ـ  نین قـوان ی و تـدو یبررسـ هـاي   أتیـ و هها  ونیسیمک. 2
 را بـه  ی خـود، فـصل  يشنهادیـ تواننـد در مـتن پ   می ـ  رانید تجارت ای قانون جديبازنگر

از هـا     ن قراردادهـا و اسـتقالل مقـررات آن        یت ا یاهم.  اختصاص دهند  ي تجار يقراردادها
 .ستیده نیس پوشک چیران بر هی این مدنیقوان

 ران انجـام شـد    یـ  ا یلـ المل  بـین  ي تجـار  يه در مورد قـانون داور     ک يارکمشابه با   . 3
بزرگ هاي    ه نظام یلکده  یکه چ ک را   یلالمل  بین ي تجار يتاب اصول قراردادها  کتوان متن    می

 ي تجـار  ي قراردادها يد برا ی جد یه قانون ی ته ي است، مبنا  ی معاصر در سطح جهان    یحقوق
 هـایی  نامه نییآقبل احساس شده و مقررات و   ها    ن امر از سال   یاز به ا  ین.  قرار داد  یلالمل  بین
 ارسال شـده اسـت امـا عـدم     یداخلهاي   سازمانيه و برای دولت تهينه از سو ین زم یدر ا 

ن را  یامـل و نـو    ک ین مقرراتـ  ی، تـدو  یلـ المل  بـین  يارهای با مع  ینونکامل مقررات   کانطباق  
 . سازد  میيضرور

***  
تاب، بتواننـد بـه     کنار متن   ک حاضر، در    يشنهادهایه پ کدوارند  یتاب ام کن  یمترجمان ا 
 منجـر شـوند تـا     ي نظام حقوق مدون و قـو      کیجاد  ی موجود و ا   يمبودهاکبرطرف شدن   

 تـرین   عین وجه و در سـر     یل، به بهتر  المل  بیننه تجارت   ینفع در زم  ی افراد ذ  ی حقوق يازهاین
ردن کـ ران، بـدون برطـرف      یـ  ا يشرفت و توسعه اقتصاد   یا پ رین، برطرف شود ز   کزمان مم 

 .ار دور از دسترس خواهد بودی بسی، هدفی حقوقيمبودهاک
 فرهاد امام ـ یبهروز اخالق
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 xxx

  دوممترجمان در ویرایش گفتار  شیپ

 دومش یرایمترجمان در وگفتار  شیپ

ر، در اثـر توسـعه      یـ م قرن اخ  ی ن ین و مقررات مربوط به آن، ط      یتجارت و قوان  
حمـل و نقـل، گـسترش و        هـاي     هک، شـب  یکیترونک و ارتباطات ال   ينولوژکر ت یفراگ

 تجارت، رونـد    نینوهاي    وهی و ظهور و بروز ش     یر مبادالت بازرگان  ینظ  بی ییوفاکش
 ی شـدن در برخـ     ی جهـان  یمنفـ هـاي     جنبـه هرگـاه از    . ندک  می ی شدن را ط   یجهان

ـ ن ترد یتـر  کوچـ ک شـدن، بـدون      یم، از منظر تجارت، جهـان     یبگذرها    عرصه ، يدی
 تجـارت   یه جهـان  ک شب یوستگی، تعامل، تبادل و به هم پ      ی بازرگان يارکش هم یافزا

دار  شهی ر يندیخ معاصر بوده و فرا    ی شدن، ثمره تار   یجهان. را به همراه آورده است    
رونـد رو   .  به وجود آورده است    يتجارهاي    ع و گسترده در عرصه    ی وس يو فراگرد 

 در حـال  یتـ ینار گـذارده بـه عنـوان واقع   ک را ی مليبه رشد تجارت، امروزه مرزها 
ـ  شـدن، جر   یجهـان . ت اسـت  کـ ر در حر  یـ نظ  بی یامل، با شتاب  کن و ت  یوکت ان آزاد  ی

ر یوپـاگ  دسـت  و   ین و مقـررات سـنت     یبخشد و از قوان     می حولتجارت را هر روز ت    
 .ردیگ  میرنج برده و فاصله

شورها، بـه زبـان     کـ ب بـه اتفـاق      ی و در قر   یبازرگانان، امروزه در سطح جهان    
 يارهـا و ابزارهـا    ک تجارت خود، از ساختارها، راه     يند و برا  یگو  می  سخن يواحد

 يشورها، بـه سـو    کـ  در غالب    يارن و مقررات تج   یقوان. برند  می شناخته شده بهره  
هـاي    تکشر و   يتجارهاي    تیفعال. ندک  می ری مس ی ط يساز سانکی و   ییگرا وحدت

ب بـه اتفـاق     یثر قر ک، در ا  یستگک و ورش  ي تجار ي، قراردادها ي، اسناد تجار  يتجار
هـاي    ناسـازم  .انـد    به خـود گرفتـه     ی مشابه يال و محتوا  کشه، اش ی تاجرپ يشورهاک

ـ ، اتحاد یلالمل  بین یم، مؤسسات عل  یلالمل  بین ال و  کـ ، و یلـ المل  بـین  و   یملـ هـاي     هی
و هـا     ونینوانـس ک خـود،    ياز تجـار  یـ  و بازرگانان، به منظور رفع ن      یمشاوران حقوق 

را ...  يا  شـناخته شـده  ي استاندارد و اسناد اعتبار    ين نمونه، قراردادها  ی، قوان ها  هیرو
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ـ توان و نبا مین. اند افتهی قبول عام    یه در سطح جهان   کاند    عرضه داشته  د نـسبت بـه   ی
م بـر  که تجارت و قواعد حاکته غافل ماند کن ن یاعتنا ماند و از ا      بی ها  ین دگرگون یا

 . ندارندین و مذهب خاصی دت،یملت، یآن، تابع

ت نـاظر سـازمان     ی بـه عـضو    یتالش و انتظار، بـه تـازگ      ها    ران، پس از سال   یا
 هـایی  شرط شی سازمان، پ نیران در ا  یامل ا کت  یعضو.  درآمده است  یتجارت جهان 

شور، در کـ  يتجار ـ  ي اقتصادين و ساختارهای از قوانياریه بسکنیاز جمله ا. دارد
ـ ، مورد تجد  ی و تجارت بسته و سنت     یا اسالم ی ي و ارشاد  یارتباط با اقتصاد دولت    د ی

 از  یکـ ی ين تجـار  یقوان. ردی و تجارت آزاد رونق پذ     ینظر قرار گرفته، اقتصاد رقابت    
 و توسعه صـادرات و      يتجارهاي    تیفعال ییوفاک و ش  يم رونق اقتصاد   مه يابزارها

 .واردات است

ه کـ ،  »یلـ المل  بـین  ي تجـار  يقراردادهااصول  «تاب  کپس از چاپ اول ترجمه      
بــه مباحــث مــرتبط بــا ان منــد عالقــهخوشــبختانه بــا اســتقبال گــرم حقوقــدانان و 

ـ ، چـاپ جد   يالدی مـ  2004 شد، در سـال      رو  روبه یلالمل  بین ي تجار يقراردادها د ی
ن ی تـدو یردن حقوق خـصوص کنواخت کی یلالمل  بین مؤسسه   يتاب مزبور از سو   ک

د، عالوه بـر    ین چاپ جد  یدر ا . ل عرضه شد  المل  بینتب حقوق تجارت    کو به بازار    
ز بـه مـتن     یـ د ن ی قسمت جد  کین، سه فصل و     یشید در متن پ   ی مف یاعمال اصالحات 

ـ اپ جد ن چ ین، ترجمه ا  یتاب اضافه شده و بنابرا    ک  مطلـع سـاختن افـراد       يد بـرا  ی
 .نمود  میيتاب ضرورکاز مباحث مهم اضافه شده به مند  عالقه

ـ ات ز کـ تـاب را بـه ن     کتـاب حاضـر توجـه خواننـدگان         کمترجمان    ر جلـب  ی
 :ندینما می

ران مــورد توجــه قــرار یــد اضــافه شــده اغلــب در حقــوق ایــمباحــث جد. 1
 ي و واگذار  ي حقوق قرارداد  ياگذار در قراردادها، و   یندگینماهاي     بحث .اند  نگرفته

 محققان و مؤلفان    ي از سو  يشتریازمند توجه ب  یه ن ک هستند   یقراردادها از موضوعات  
 . هستندیحقوق
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تاب مطرح شده است از معضالت      که در فصل ده     کز  یموضوع مرور زمان ن   . 2
تعامـل  .  آن عرضـه نـشده اسـت       ي بـرا  یه هنوز راه حل مناسب    کران است   یحقوق ا 

ن موضوع به ظاهر سـاده  یع و مناسب ای مستلزم حل سر  یلالمل  بین جامعه   مناسب با 
 .ده استیچی در واقع غامض و پیول

، یلـ المل  بـین  ي تجـار  يقراردادهـا  ين مقررات جامع و روزآمـد بـرا       یتدو. 3
 یاتیـ  و ح  ي ضرور يازهایتاب گفته شد، از ن    کن  ی در مقدمه چاپ اول ا     هک چنانهم

 .استران یل االمل بینحقوق تجارت 

حه اصالح قانون   یه ال کبد  یا  می  انتشار یزمان» اصول«د  یخوشبختانه، چاپ جد  
أت یـ هب  ی، بـه تـصو    1384، در خـرداد سـال       ی وزارت بازرگـان   يشنهادیتجارت پ 

 شده اسـت  ی اسالميم مجلس شورای تقدیی مراحل نهایده و جهت ط  یران رس یوز
ه قـانون تجـارت مـصوب       کنی است بر ا   ریدا ه اگر امر  کام را به همراه دارد      ین پ یو ا 

 فرانـسه اسـت، پـس از گذشـت          يالدی م 1807ه برگرفته از قانون تجارت      ک 1311
 قـرار  يران، و دو قرن در فرانسه، مورد بـازنگر     یتاد سال از عمر آن در ا      شش از ه  یب

ـ ، از   مزبـور  حـه یسندگان ال یران و نو  ک است مبت  یرد، مقتض یگ ر و  ییـ بـه تغ   سـو  کی
 تجـارت  یوسـتگ یر و به هم پیم قرن اخ  ی ن یشورها، ط کن  یتحوالت حاصله در قوان   

ـ  شـدن تجـارت، عنا  یگر به روند جهـان ی دي و از سویلالمل بین با تجارت  یمل ت ی
 .ندینما

ر و ییـ ازمنـد تغ ی، ن ي تجـار  يحه اصالح قانون تجـارت در بـاب قراردادهـا         یال
 ي قراردادهـا ی اصـول و قواعـد عمـوم       خـأل بـا   سو   کی است؛ از اي    تحوالت عمده 

 يگر همچنـان در چـارچوب و قالـب قراردادهـا          ی د يو از سو  ست  رو  روبه يرتجا
ن ی مهم و نو   يبه قراردادها اي    چ اشاره ی محصور مانده و ه    ی و سنت  کیالسک يتجار
 . ندارديع تجاری مثال بي، برايتجار

ـ ه در جر  کـ دانند    می ته را الزم  کن ن یر ا کتاب حاضر تذ  ک مترجمان ان ترجمـه   ی
ر شـده در    کـ ذهـاي     ه در شـش مـورد از مثـال        کـ شد  ، مشخص   »اصول«چاپ دوم   
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مراتـب بـه اطـالع      . رفتـه اسـت   ی صـورت پذ   ياشتباهات مختصر ،  9 و   8هاي    فصل
د ییـ رسانده شد و پـس از تأ » یخصوصردن حقوق  کنواخت  کی یلالمل  بینمؤسسه  «

 .دی مؤسسه، اشتباهات مزبور در متن ترجمه اصالح گردمسؤوالن

حـداقل در   ،يبتوانـد تـا حـدود   » اصول«د ید است انتشار چاپ دوم و جد      یام
موجـود را برطـرف سـازد و         ي، خألها ي تجار ي قراردادها یا قواعد عموم  ارتباط ب 

 قلمـرو تجـارت جهـان    يارهاکو سـازو  ها تیواقعشور را با کد یقانون تجارت جد  
 . سان سازدکی، همسو و ینونک

فرهاد امام ـ یبهروز اخالق



 

 xxxiv

  2010روا دیونیاصول گواهی ترجمه و انتشار 

  گواهی ترجمه و انتشار
  2010دروا یونیاصول 



    2010 یونیدروا اصول انتشار و ترجمه گواهی  

 xxxv

  

 

  
  

  ترجمه از انگلیسی
  

  )1392 مرداد 14 (2013 اوت 5رم، 
  590/50S: شماره

  گواهی

کردن  المللی یکنواخت  سسه بین ؤم لکریاینجانب، خوزه آنجلو استرال فاریا، دب     
  :دارد تا از میبهروز اخالقی را مج وسیله دکتر بدین، )یونیدروا(حقوق خصوصی 

و  ۲۰۱۰المللـي   تجاري بـين  اصول قراردادهايرسمی فارسی کتاب  ۀ  ترجم. 1
 را تهیه نماید؛ شرح آن

و  ۲۰۱۰المللـي   تجاري بـين  اصول قراردادهايترجمه رسمی فارسی کتاب   . 2
 عمل آورد؛ه را ب ت الزم براي انتشار آنیا کلیه اقداما /را منتشر و شرح آن

در برابر هر نوع انتشار ترجمۀ رسمی آن، به نحـوي     صولابراي حمایت از    . 3
گیرد، و یا در برابر هر گونـه    و دکتر بهروز اخالقی قرار می  یونیدرواکه مورد توافق    

  . عمل آورده ترجمۀ غیررسمی آن کلیۀ اقدامات الزم را ب
 

  خوزه آنجلو استرال فاریا
  2013 اوت 5رم، 
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  ترجمه از انگلیسی

  راجع بهه نام موافقت
 ی زبان فارسبه 2010 یونیدروااصول ه و انتشار ترجم

تر ک دانیآقانامه به   موافقت نیبر طبق ا  ) یونیدروا (یردن حقوق خصوص  ک نواختیکه  مؤسس
 اجـازه   نیا) شود ی به آنها اشاره م    »نامترجم«عنوان  ه   پس ب  نیه از ا  ک( و فرهاد امام     یبهروز اخالق 

ـ  ي تجـار  ياصول قراردادها امل  ک و   یه متن رسم  کدهد   یرا م  ـ  نی ب  يه از سـو   کـ  2010 یالملل
) شـود  ی اشاره مـ  به آن»2010 یونیدروااصول «عنوان ه  پس بنیو از ا( است  افتهی نتشار ا یونیدروا

 . آن را مقرر سازندعینند و انتشار و توزک ترجمه یرا به زبان فارس
 :باشد ی مجاز مری زطیتاب با شراک نی اترجمۀ

 تا یک يها ، از جمله صفحه»2010 یونیدروااصول «امل  ک متن   ي حاو دی با ی فارس ۀترجم. 1
 .  افزودن به آن باشدایچهارده آن، بدون هرگونه اصالح متن 

  :تاب آورده شودک پس از جلد ۀ صفحنی در اولیسی و انگلی فارسيها  به زباندی باری زمتن
ـ  ي تجار يامل اصول قراردادها  ک و   ی متن رسم  ی فارس ۀتاب ترجم ک نیا«  2010 یالمللـ  نی ب
 یونیدروا ي داده شده از سوۀ مجوز ترجم،نامترجم *. استافتهی انتشار یونیدروا يه از سوکاست 

 ی زبـان رسـم    یه زبـان فارسـ    کـ از آنجا   . نندک ی م قی را سپاسگزارانه تصد   2013 سال   در ماه اوت  
  ». قرار نگرفته استیونیدروا ي مورد بازنگری فارسۀ، متن ترجمستی نیونیدروا

* UNIDROIT – Via Panisperna, 28 – 00184 Rome (Italy) – <www.unidrolit.org> - 
publications@unidroit.org 

2 .روا اصـول   « رهیـ  بـا حـروف ت     ی قواعد اصل  یمتن رسم ئه   حق چاپ و ارا    روایونیدیونیـد 
 منظـور،   نیبـد . نـد ک ی اعطـا مـ    ی فارسـ  ۀ متن ترجمـ   وستیعنوان پ ه   را ب  یسی به زبان انگل   »2010

اصـول  «امـل  ک و ی مـتن رسـم    رهی با حروف ت   یقواعد اصل   از یکترونک ال ۀ نسخ یک دی با یونیدروا
 با استفاده از همان دی متن بانیا.  قرار دهدنا مترجماری را در اخت یسیانگل به زبان    »2010 یونیدروا

 . شودهئ چاپ و ارا،یار برده شده در متن اصلکه طرح و رسم ب

 در ابتـدا و     ای دی مرتبط باشد با   ینظر با متن فارس     اظهار ای شگفتاریعنوان پ ه  ه ب ک یهر متن  .3
 .نظر مشخص شود  اظهارای شگفتاریعنوان په  بطور واضحه تاب آورده شود و بک ي در انتهاای
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ل و جلـد  کن است با شکه ممک تا آنجا دیتاب و طرح متن ترجمه شده با  کل و جلد    کش. 4
 . مشابه باشدی به زبان اصل»2010 یونیدروااصول «تاب و طرح متن ک

جـوز   بـدون م   دی داده شده است نبا    ناه بر طبق آن به مترجم     ک ینامه و حقوق    موافقت نیا. 5
 .  منتقل شودی به طرف ثالثیونیدروا حیصر

 ی نسبت به درآمد حاصـل از چـاپ و نـشر مـتن فارسـ      ازشی حقوق امت  هیلک از   یونیدروا. 6
 .ندک ینظر م  صرفشود ی مقرر منا مترجمي آن از سوبیه ترتک »2010 یونیدروااصول «

ـ   »2010 ونیـدروا یاصول   «ی نسخه از متن فارس    25 دی با نابه محض انتشار، مترجم   . 7 ه  را ب
 . قرار دهندیونیدروا اری در اختی پستيها نهی و با پرداخت هزیطور مجان

ـ  ایونیـدروا ، »2010 یونیـدروا اصـول   « ی فارس ۀس از انتشار ترجم   پ.  8  حـق را خواهـد   نی
دانـد   یه صالح م  ک یلک را به هر ش    ی به زبان فارس   »2010 یونیدروااصول  « یه قواعد اصل  کداشت  
 قواعـد  ی فارسـ ۀ از ترجمـ  یـک ترونک ال ۀ نسخ یک دی با نا منظور، مترجم  نیبد. ندکو منتشر   چاپ  

 . قرار دهندیونیدروا اری را در اخت»2010 یونیدروااصول  «یاصل

ـ  ا یونیدروا،  »2010 یونیدروااصول  « ی فارس ۀ سال از انتشار ترجم    یکپس از   . 9  حـق را    نی
ل آن را در هـر      ک ای ی فارس ۀمتن ترجم   از ید، بخش ه صالح بدان  ک یلکه به هر ش   کخواهد داشت   

ـ  حاضـر  ۀشـوند و برگرفتـه از مـتن ترجمـ       ی آمـاده مـ    یونیـدروا  يه از سـو   ک ی از انتشارات  یک  ای
ـ  با نا منظور، مترجمـ   نیبد.  آن هستند بگنجاند   رندةیدربرگ  ۀ از ترجمـ   یـک ترونک ال ۀ نـسخ  یـک  دی

 . قرار دهندیونیدروا اریاخت  را در»2010 یونیدروااصول «امل ک متن یفارس
  

  نامترجم
  

  ی بهروز اخالقترکد

  
   امامفرهاد

  
  2013 اکتبر 10تهران، 

  یونیدروااز طرف 
  

  ایخوزه آنجلو استرال فار
  لک ریدب

  
  

  2013 اوت 5رم، 
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  بر چاپ و ویرایش سومگفتار مترجمان  پیش

  مبر چاپ و ویرایش سومترجمان گفتار  شیپ

 کـه بـا     »2004ی ویـرایش    المللـ   بیندهاي تجاري   اصول قراردا « فارسی   ترجمه
 شـد، اکنـون مدتهاسـت       رو  روبهاستقبال قابل ستایش حقوقدانان ارجمند کشورمان       

و پژوهشهاي حقوقی شهر     ه مطالعات مؤسس«شده است و مترجمان با توافق       نایاب  
دلیل این امـر، تجدیـد نظـر و         . اند  از تجدید چاپ آن عمداً خودداري نموده       »دانش

ی یکنواخـت کـردن حقـوق       المللـ   بـین ه  مؤسس است، که    2010 سال   سومایش  ویر
 تـرجیح بـر آن قـرار        رو  ایـن از  .  معرّفی کرده اسـت    2013را در سال     خصوصی آن 

 سـوم ، ترجمه ویـرایش     2004 سال   دومگرفت که مترجمان به جاي چاپ ویرایش        
ا بـه   اسـت ر از اصول و افزون اصـول دیگـر    اي     که متضمن اصالح پاره    2010سال  

در قلمرو حقوق، چـه مـدنی   . م و ارزنده حقوقی تقدیم دارنددوستداران این اثر مه  
گـشاي   ص خود را دارد و کلیـد مـشکل        تجارت، اصول قراردادها جایگاه خا    و چه   

اصـول قراردادهـاي   «اگـر گفتـه شـود    . بسیاري از مسائل و دعاوي حقـوقی اسـت        
آید، سـخن     می  حقوقی به شمار    از شاهکارهاي  یونیدرواه  مؤسس »یالملل  بین يتجار

  .گزافی نخواهد بود
بایـست خیلـی بـیش از اینهـا تقـدیم             می 2010 سوم چاپ و ویرایش     ترجمه

ي پیش آمده، مترجمان کتاب بـه       ها  به دلیل تأخیر و کاستی     شد، ولی   می ندانم  عالقه
نکه به امید آ. عهده گرفتند ه   ترجمه را ب   یی و اصالح نها   ینیار بازب ک از   یناچار قسمت 
ار ترجمـه و    کـ ر   موجـود د   یاحتمـال هاي   یی و نارسا  ها  ند، اشتباه م  عالقهخوانندگان  

ـ ننـد تـا در و     که شهر دانش و مترجمان یـادآوري        مؤسسویرایش را به      يهـا   شیرای
  .بعدي مد نظر قرار گیرد

 تأخیر در امر ویرایش و در نتیجه چاپ ترجمـه ایـن کتـاب، باعـث از                   باري،
 بـا مـشارکت     »یونیدرواه  مؤسس«توضیح اینکه   .  شد زی ن يگریدست رفتن فرصت د   

، ابتکار برگزاري یک )John Hopkins University(دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز 
 مـسقط تـدارك دیدنـد    -مانی را در دانشگاه سلطان قابوس در عالملل بینکنفرانس  
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نفرانس کـه   این ک .  به عمل آورند   یی رونما »اصول«تا طی آن از ترجمه عربی کتاب        
جهـان در آن بـه ایـراد سـخنرانی خواهنـد             حقوقدانان بنامی از کشورهاي مختلف    

لین روزهاي ماه فروردین سال         مترجمـان بنـا   . شود  برگزار می  1393پرداخت، در او
 نیـز   »اصول«، همزمان از ترجمه فارسی      یی از این فرصت استثنا    دهداشتند تا با استفا   

حاصله در ویرایش و چاپ کتاب مانع از این امـر            به عمل آید ولی تأخیر       ییرونما
شهر دانش با تالش در خـور تقـدیري،   مؤسسه خوشبختانه مدیریت محترم   . گردید

 انستوفیق چـاپ تعـداد چنـدي از ایـن کتـاب را در آسـتانه برگـزاري ایـن کنفـر           
ی فراهم آوردند و این خود فرصـتی بـراي مترجمـان شـد کـه طـی ایـراد                  الملل  بین

وجود تشابه و افتراق اصـول قراردادهـاي        «د در این کنفرانس، درباره      سخنرانی خو 
 ۀ، چاپ ترجمه فارسی این کتاب را نیز در حاشـی  »ی با حقوق ایران   الملل  بینتجاري  

  .نفرانس، به حاضرین در کنفرانس اعالم و معرفی نمایندک
، چه از نظر علمی و چه از دیدگاه کـاربردي و نقـش   »اصول« مورد اهمیت   در

هاي  ها و داوري   وفصل اختالفات در دادگاه    زون آن در قلمرو قراردادها و حلّ      وزافر
 ایـن کتـاب     نیشیـ  پ يهـا    چاپ يگفتارها شیی، به اندازه کافی در پ     الملل  بینتجاري  

 يآرزو. داننـد   تکـرار آن مـی     زنیـاز ا    بـی  سخن به میان آمـده و مترجمـان خـود را          
ندان بـه ایـن موضـوع       م  عالقه براي    بتواند »اصول«ه  ک است   نی مترجمان ا  یشگیهم

ی در آینده حقوق کشورمان ایفا نماید هللاشاء ا ان. مفید فایده باشد و گام مهم   
 ،اقید اشت یوحدانند که از جناب آقاي دکتر         می  خاتمه مترجمان وظیفه خود    در

 ي شهر دانش و جنـاب آقـا       ی حقوق يمطالعات و پژوهشها  ه  سسؤیریت محترم م  مد
 احمـد   يو جنـاب آقـا     آن مؤسسه    یمعاونت محترم پژوهش  زمانی  سید قاسم   تر  کد

ی ترجمه و چاپ کتاب حاضر همکاري موثّر و         یویژه در ویرایش نها   ه  که ب  یقاسم
 راحـل اند و همچنین کلیه همکاران ارجمندي که مترجمـان را در م        اي داشته  سازنده

  . ینداند صمیمانه سپاسگزاري نما مختلف انجام کار تشویق و یاري فرموده
  

  فرهاد امام ـ  اخالقیبهروز
  1392بهمن ماه 
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  ر مؤسسه ی اخيدستاوردها

  :2یکنواخت کردن حقوق خصوصی یالملل  مؤسسه بین1ری اخيدستاوردها
  المللی مؤسسه اصول قراردادهاي تجاري بین

ردن کـ نواخـت   کی یلـ المل  بـین  مؤسـسه    المللی  قراردادهاي تجاري بین  اصول  «
 و مطالعـه گـسترده و       ی بررسـ  یطـوالن هـاي     سـال ج  ینگر نتـا  ایب» یحقوق خصوص 

ارشناسان برجـسته   کب از   که مر ک است   يارک ی گروه تخصص  کی يز از سو  کمتمر
بـزرگ  هـاي     نظـام ل از تمـام     الملـ   بـین نه حقوق قراردادها و حقوق تجارت       یدر زم 
 ی سرپرسـت  ي، شورا 1994در سال   .  جهان بوده است   ي اقتصاد -ی و اجتماع  یحقوق

 چاپ و انتـشار     ی، اجازه رسم  یردن حقوق خصوص  کنواخت  کی یللالم  بینمؤسسه  
 .ن آن را مجاز ساختکع ممی توزترین عی را داد و وس3»اصول مؤسسه«

 میه به هفت فصل تقس    ک مقدمه و نوزده ماده است       کیشامل  » اصول مؤسسه «
). ر، مفـاد، اجـرا و عـدم اجـرا         یل قرارداد، اعتبار، تفـس    یک، تش یمواد عموم (شود   می

 هکـ  حالی قسمت خاص درباره عسروحرج است در        کی يراجع به اجرا حاو   فصل  
ـ  چـون حـق اجـرا، خاتمـه          یفصل راجع به عدم اجرا بـه مـسائل         افتن قـرارداد و    ی

 هـایی  ، شـامل نمونـه  یلی تفـص يریهـر مـاده بـا شـرح و تفـس      . پردازد  می خسارات
 .شوند  میمحسوب» اصول مؤسسه« از کنفی الیه بخشک است یحیتوض

تـوان    می از آن :  باشد یتواند در خدمت مقاصد مختلف      می »ول مؤسسه اص«متن  
م اسـناد  ی در هنگـام تنظـ   یلـ المل  بـین  قانونگـذاران    ي مدل و نمونه برا    کیعنوان   به

 یعنوان نمونه و مـدل  را به» اصول مؤسسه«توان   میزیرد و نک استفاده   ید قانون یجد
 بـا   ین داخلـ  یق قـوان  یـ  تطب ل و یهنگـام تعـد   .  در نظر گرفت   ی قانونگذاران مل  يبرا

ل اسـناد حقـوق     یـ مکر و ت  ی تفـس  يبـرا اي    لهیعنوان وسـ    به یا حت یات زمان   یمقتض
  

 

  .1379المللی، پائیز  مقدمه چاپ اول اصول قراردادهاي تجاري بین. 1
، »الیحه قانونی الحاق دولت ایران بـه مؤسـسه یکنواخـت کـردن حقـوق خـصوصی             «ایران به موجب    . 2

  )مترجم. ( به این مؤسسه ملحق شده است1343صوب اسفندماه م
و از نـام کامـل مؤسـسه بـا کلمـه         » اصـول مؤسـسه   «در این مقدمه از این کتاب با کلمات اختـصاري           . 3

  )مترجم. (شود یاد می» مؤسسه«
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ـ » اصول مؤسسه«توان از     می  موجود، یلالمل  بیننواخت  کی ن یبـه همـ  .  گرفـت ياری
 را بـه  » اصـول مؤسـسه   «تواننـد     می یلالمل  بین ي معامله تجار  کیهاي    طرفب،  یترت

  از داوران درخواسـت    هنگامی که نند و   کادشان انتخاب   م بر قرارد  کعنوان قواعد حا  
رنـد  یم بگ یتـصم »  بازرگانان یعرف فرامل «ا  ی یشود تا مطابق با اصول عام حقوق       می
 .نندکاستناد » اصول مؤسسه«توانند به  ها می آن

  ارائه شد و بـه     1994در ماه ژوئن    » اصول مؤسسه  «ي و فرانسو  یسیمتون انگل 
ـ ، و 1995 سـال    يدر ابتـدا   متونآن  دنبال   ـ  پا ییایـ تالی و ا  ییایاسـپان هـاي     شیرای ان ی

 در نظر گرفتـه     1996ز  یی پا ي برا یش آلمان یرای چاپ و انتشار و    هک حالیرفت در   یپذ
 مؤسـسه در  یبـه پـنج زبـان رسـم    » اصـول مؤسـسه   «نون  کب ا ین ترت یبد. شده بود 

 ی، روسـ  یکاسلواهاي    لِ متن زبان  کامل  هاي ک   ن حال ترجمه  یدسترس است و در ع    
نـه مـورد نظـر انجـام     ی در زمیارشناسان ملـ  ک ترین  ه توسط برجسته  ک یو مجارستان 

 گنجانـده شـده در      یلـ کقواعد عمده و    . ده است یشده به مرحله چاپ و انتشار رس      
بـه  انـد     ل شـده  یـ مک ت یحیتوضـ هاي    و نمونه ها    له شرح یوس ه به ک» اصول مؤسسه «

ـ  ی، پرتغال ی، ژاپن ي، هلند ینی، چ یعربهاي    زبان ز یـ  نیونـان ی و  ي، بلغـار  یستان، صرب
 .اند ترجمه شده

ـ  از ا  یبخش. شده است  رو  روبه قابل توجه    یتیبا موفق » اصول مؤسسه « ن امـر   ی
ل شده در پـنج     یک تش ينارهایو سم ها    نگرهکدر  » اصول مؤسسه «ع  یجه عرضه وس  ینت

ـ .  اسـت  ی و حقـوق   يز ثمره عرضه آن در مجـالت اقتـصاد        یقاره جهان و ن    ش از  یب
 و اظهـارنظر در سرتاسـر جهـان بـه متخصـصان          ی بررسـ  يز آن بـرا    نسخه ا  3500
ـ و داده شـده اسـت و بـه       مند    عالقه ـال در       يژه اشـخاص تجـار    ی و حقوقـدانان فع 

ز کـ مرها    دهن،  یعالوه بر ا  . دهند  می عالقه نشان » اصول مؤسسه « به   یعملهاي    نهیزم
 خـود  یرا در مطالـب آموزشـ  » اصـول مؤسـسه  « در تمـام جهـان     یآموزش حقـوق  

 .اند گنجانده
 در حـال    يشورهاک ياک درباره حدود ات   یرخانه مؤسسه اطالعات  یبه عالوه، دب  

ـ  یـ و ن » اصول مؤسـسه  « بر   شان  ي و تجار  ین مدن ین قوان یتدو ن مـوارد اعمـال    یز اول
 .رده استدریافت ک را یملهاي  دادگاه داوران و ياصول از سو

ن اجـالس خـود     یم در هفتاد و پنج    ی سرپرست ين اوضاع و احوال، شورا    یدر ا 
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ـ   یعی وسـ  یرخانـه بخواهـد بررسـ     یه از دب  کـ م گرفـت    ی تصم 1996در سال    ن ی در ب
انجـام  » اصـول مؤسـسه   « از   یدرباره استفاده عمل  » اصول مؤسسه «نندگان   ک افتیدر

دهنـدگان   ه پاسـخ  کـ  يزی مطلـوب و انتقـادآم     ي اظهارنظرهـا  یه شامل بررس  کدهد  
 .ز بشودین است در نظر داشته باشند نکمم

 اجـالس  يه بـرا کـ رخانه خواسـت  ی از دبی سرپرستيمان اجالس، شورا در ه 
اصـول  «ه  کـ  انجـام دهـد      هـایی   را درباره قلمروها و محـدوده     اي     مطالعه 1997سال

، تهـاتر   ها  واگذاري،  یندگیرا تحت پوشش قرار نداده است مانند نما       ها    آن» مؤسسه
، یتحـت بررسـ  اي ه نهین زمینده این است در آک مم.و قرارداد به نفع شخص ثالث    
 .باشند» اصول مؤسسه«قابل گنجاندن در چاپ دوم 
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   مختلفيها شیرایوجدول مقایسه و تطبیق مواد 

   2010 و 2004، 1994هاي  شیرایق مواد ویسه و تطبیجدول مقا
  یونیدروااصول 

ره یـ ه بـا فونـت ت  کـ  يه هـم قواعـد   ک آن است    یبه معن (*) عالمت  ه  کد  یتوجه داشته باش  [
، در ارتباط   یئطور جز   به کم  دستداده شده است،    ها    ه درباره آن  ک یو هم شرح  ند  ا  مشخص شده 

ه کـ ند  ک  می ن مطلب را خاطر نشان    یا(**) عالمت  ه  ک یحالدر   اند،  ن اصالح شده  یشیش پ یرایبا و 
  .]ن داده شده اصالح شده استیشیش پیرایدر وها   آندربارةه ک یشرح فقط

  

2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

 مقدمه (*) مقدمه مقدمه
1-1 1-1 1-1 

1-2 1-2 (*) 1-2 

1-3 1-3 (**) 1-3 

1-4 (**)  1-4 1-4 

1-5 1-5 1-5 

1-6 1-6 1-6 
1-7 (**) 1-7 (**) 1-7 

1-8 1-8  –  

1-9 1-9 1-8 

1-10 1-10 (**) 1-9 

1-11 1-11 1-10 

1-12 1-12 (*)  2-8 (2) 

2-1-1 2-1-1 (**) 2-1 

2-1-2 2-1-2 2-2 

2-1-3 2-1-3 2-3 

2-1-4 2-1-4 2-4 

2-1-5 2-1-5 2-5 

2-1-6 2-1-6 2-6 
2-1-7 2-1-7 (**) 2-7 
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2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

2-1-8 2-1-8 (*) 2-8 (1) 

2-1-9 2-1-9 2-9 

2-1-10 2-1-10 2-10 

2-1-11 2-1-11 2-11 

2-1-12 2-1-12 2-12 

2-1-13 2-1-13 2-13 

2-1-14 2-1-14 2-14 

2-1-15 2-1-15 (**) 2-15 

2-1-16 2-1-16 2-16 
2-1-17 2-1-17 2-17 

2-1-18 2-1-18 (*) 2-18 

2-1-19 2-1-19 2-19 

2-1-20 2-1-20 2-20 

2-1-21 2-1-21 2-21 
2-1-22 2-1-22 2-22 

2-2-1 2-2-1 –  

2-2-2 2-2-2 –  

2-2-3 2-2-3 –  

2-2-4 2-2-4 –  

2-2-5 2-2-5 –  

2-2-6 2-2-6 –  

2-2-7 2-2-7 –  

2-2-8 2-2-8 –  

2-2-9 2-2-9 –  

2-2-10 2-2-10 –  

3-1-1 (*) 3-1 3-1 

3-1-2 3-2 3-2 

3-1-3 3-3 3-3 

3-1-4 (*) 3-19 3-19 

3-2-1 3-4 3-4 



    مختلف هاي ویرایش مواد تطبیق و مقایسه جدول  
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2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

3-2-2 3-5 3-5 
3-2-3 3-6 3-6 
3-2-4 3-7 3-7 

3-2-5 3-8 3-8 

3-2-6 3-9 3-9 

3-2-7 3-10 3-10 

3-2-8 3-11 3-11 

3-2-9 3-12 3-12 

3-2-10 3-13 3-13 

3-2-11 3-14 3-14 

3-2-12 3-15 3-15 

3-2-13 3-16 3-16 
3-2-14  3-17 (1) 3-17 (1) 

3-2-15 (*) 3-17 (2) 3-17 (2) 

3-2-16 3-18 3-18 

3-2-17 3-20 3-20 

3-3-1 – – 

3-3-2 – – 

4-1 4-1 4-1 

4-2 4-2 4-2 

4-3 4-3 4-3 

4-4 4-4 4-4 

4-5 4-5 4-5 

4-6 4-6 4-6 
4-7 4-7 4-7 

4-8 4-8 4-8 

5-1-1 5-1-1 5-1 

5-1-2 5-1-2 5-2 

5-1-3 5-1-3 5-3 

5-1-4 5-1-4 5-4 



 یدروااصول یون  
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2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

5-1-5 5-1-5 5-5 
5-1-6 5-1-6 5-6 
5-1-7 5-1-7 5-7 

5-1-8 5-1-8 5-8 

5-1-9 5-1-9 – 

5-2-1 5-2-1 – 

5-2-2 5-2-2 – 

5-2-3 5-2-3 – 

5-2-4 5-2-4 – 

5-2-5 5-2-5 – 

5-2-6 5-2-6 – 

5-3-1 – – 

5-3-2 – – 

5-3-3 – – 

5-3-4 – – 

5-3-5 – – 

6-1-1 6-1-1 6-1-1 

6-1-2 6-1-2 6-1-2 

6-1-3 6-1-3 6-1-3 

6-1-4 6-1-4 6-1-4 

6-1-5 6-1-5 6-1-5 

6-1-6 6-1-6 6-1-6 

6-1-7 6-1-7 6-1-7 

6-1-8 6-1-8 6-1-8 

6-1-9 6-1-9 6-1-9 

6-1-10 6-1-10 6-1-10 

6-1-11 6-1-11 6-1-11 

6-1-12 6-1-12 6-1-12 

6-1-13 6-1-13 6-1-13 

6-1-14 6-1-14 6-1-14 



    مختلف هاي ویرایش مواد تطبیق و مقایسه جدول  

 xlix

2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

6-1-15 6-1-15 6-1-15 
6-1-16 6-1-16 6-1-16 
6-1-17 6-1-17 6-1-17 

6-2-1 6-2-1 6-2-1 

6-2-2 6-2-2 (**) 6-2-2 

6-2-3 6-2-3 6-2-3 

7-1-1 7-1-1 7-1-1 

7-1-2 7-1-2 7-1-2 
7-1-3 7-1-3 7-1-3 
7-1-4 7-1-4 7-1-4 

7-1-5 7-1-5 7-1-5 
7-1-6 7-1-6 7-1-6 

7-1-7 7-1-7 7-1-7 

7-2-1 7-2-1 7-2-1 

7-2-2 7-2-2 7-2-2 

7-2-3 7-2-3 7-2-3 

7-2-4 7-2-4 7-2-4 

7-2-5 7-2-5 7-2-5 

7-3-1 7-3-1 7-3-1 

7-3-2 7-3-2 7-3-2 

7-3-3 7-3-3 7-3-3 

7-3-4 7-3-4 7-3-4 

7-3-5 7-3-5 7-3-5 

7-3-6 (*) 7-3-6 (1) 7-3-6 (1) 

7-3-7 (*) 7-3-6 (2) 7-3-6 (2) 

7-4-1 7-4-1 7-4-1 

7-4-2 7-4-2 7-4-2 

7-4-3 7-4-3 7-4-3 

7-4-4 7-4-4 7-4-4 

7-4-5 7-4-5 7-4-5 



 یدروااصول یون  
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2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

7-4-6 7-4-6 7-4-6 

7-4-7 7-4-7 7-4-7 

7-4-8 7-4-8 7-4-8 

7-4-9 7-4-9 7-4-9 

7-4-10 7-4-10 7-4-10 

7-4-11 7-4-11 7-4-11 

7-4-12 7-4-12 7-4-12 

7-4-13 7-4-13 7-4-13 

8-1 8-1 – 

8-2 8-2 – 

8-3 8-3 – 

8-4 8-4 – 

8-5 8-5 – 

9-1-1 9-1-1 – 

9-1-2 9-1-2 – 

9-1-3 9-1-3 – 

9-1-4 9-1-4 – 

9-1-5 9-1-5 – 

9-1-6 9-1-6 – 

9-1-7 9-1-7 – 

9-1-8 9-1-8 – 

9-1-9 9-1-9 – 

9-1-10 9-1-10 – 

9-1-11 9-1-11 – 

9-1-12 9-1-12 – 

9-1-13 9-1-13 – 

9-1-14 9-1-14 – 

9-1-15 9-1-15 – 

9-2-1 9-2-1 – 

9-2-2 9-2-2 – 



    مختلف هاي ویرایش مواد تطبیق و مقایسه جدول  
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2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

9-2-3 9-2-3 – 

9-2-4 9-2-4 – 

9-2-5 9-2-5 – 

9-2-6 9-2-6 – 

9-2-7 9-2-7 – 

9-2-8 9-2-8 – 

9-3-1 9-3-1 – 

9-3-2 9-3-2 – 

9-3-3 9-3-3 – 

9-3-4 9-3-4 – 

9-3-5 9-3-5 – 

9-3-6 9-3-6 – 

9-3-7 9-3-7 – 

10-1 10-1 – 

10-2 10-2 – 

10-3 10-3 – 

10-4 10-4 – 

10-5 10-5 – 

10-6 10-6 – 

10-7 10-7 – 

10-8 10-8 – 

10-9 10-9 – 

10-10 10-10 – 

10-11 10-11 – 

11-1-1 – – 

11-1-2 – – 

11-1-3 – – 

11-1-4 – – 

11-1-5 – – 

11-1-6 – – 



 یدروااصول یون  

 lii

2010ش یرایو 2004ش یرایو  1994ش یرایو   

11-1-7 – – 

11-1-8 – – 

11-1-9 – – 

11-1-10 – – 

11-1-11 – – 

11-1-12 – – 

11-1-13 – – 

11-2-1 – – 

11-2-2 – – 

11-2-3 – – 

11-2-4 – – 
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  vii  2010دیباچه ویرایش 
  ix  2010گفتار ویرایش  پیش

  xi  )2009-2013(شوراي اجرایی یونیدروا 
  xii  2010اعضاي گروه کاري براي آماده کردن اصول یونیدروا 

  xvii    سخن ناشر
  xxii  1994 دروایونیگواهی ترجمه و انتشار اصول 
  xxiv  خوشامدگویی به ترجمه فارسی

  xxvi  گفتار مترجمان در چاپ اول پیش
  xxviii   به زبان فارسی2004نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدروا  موافقت
  xxx  رجمان در ویرایش دومگفتار مت پیش

  xxxiv  2010 دروایونیگواهی ترجمه و انتشار اصول 
  xxxvi  زبان فارسی به 2010نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدروا  موافقت
  xl  گفتار مترجمان بر چاپ و ویرایش سوم پیش

  اصول: المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی دستاوردهاي اخیر مؤسسه بین
  xlii  المللی مؤسسه تجاري بین هايقرارداد

  xlv   اصول یونیدروا2010 و 2004، 1994هاي  جدول مقایسه و تطبیق مواد ویرایش

  1  ) هدف از این اصول(  مقدمه

  2  مقررات عمومی    :1فصل 

  2  )اصل آزادي قراردادها(  1-1ماده 
  2  )نیازمند نبودن به شکلی خاص(  1-2ماده 



 یدروااصول یون  
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  2  )آور قرارداد مشخصه الزام(  1-3ماده 
  2  )قواعد امري(  1-4ماده 
  3  )مستثنا کردن یا اصالح کردن از سوي طرفین(  1-5ماده 
  3  )تفسیر و تکمیل اصول(  1-6ماده 
  3  )حسن نیت و معامله منصفانه(  1-7ماده 
  3  )رفتار ناهماهنگ(  1-8ماده 
  4  )ها عرفهاي تجاري و رویه(  1-9ماده 
  4  )اخطاریه(  1-10ماده 
  4  )تعاریف(  1-11ماده 
  5  )محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفین(  1-12ماده 

  6  تشکیل قرارداد و اختیارات نمایندگان     :2فصل 

  6  تشکیل قرارداد  : 1قسمت 

  6  )نحوه تشکیل قرارداد(  2-1-1ماده 
  6  )تعریف ایجاب(  2-1-2ماده 
  6  )پس گرفتن ایجاب(  2-1-3ماده 
  7  )رجوع از ایجاب(  2-1-4ماده 
  7  )رد ایجاب(  2-1-5ماده 
  7  )نحوه قبول(  2-1-6ماده 
  8  )زمان قبولی(  2-1-7ماده 
  8  )قبول در مهلت مشخص(  2-1-8ماده 
  8  ) تأخیر در انتقال-قبول پس از موعد (  2-1-9ماده 
  9  )پس گرفتن قبول(  2-1-10ماده 
  9  )قبولی اصالح شده(  2-1-11ه ماد
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  9  )هاي تأیید کننده قرارداد نوشته(  2-1-12ماده 
  انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص یا توافق(  2-1-13ماده 

  9  )به شکلی مشخص
  10  )اند شروطی است که به عمد باز و غیرقطعی باقی ماندهقرارداد حاوي (  2-1-14ماده 
  10  )مذاکرات همراه با سوءنیت(  2-1-15ماده 
  11  ])اطالعات[وظیفه محرمانه نگاه داشتن (  2-1-16ماده 
  11  )قیود ادغام(  2-1-17ماده 
  11  )اصالحات به شکلی مشخص(  2-1-18ماده 
  11  )انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد(  2-1-19ماده 
  12  )شروط غیرمنتظره(  2-1-20ماده 
  12  )استانداردتعارض بین شروط استاندارد و غیر(  2-1-21ماده 
  12  )نبرد فرم ها(  2-1-22ماده 

  13  اختیارات نمایندگان  : 2قسمت 

  13  )قلمرو این قسمت(  2-2-1ماده 
  13  )آنتحقق یافتن اختیارات نماینده و محدوده (  2-2-2ماده 
  13  )نمایندگی افشا شده(  2-2-3ماده 
  14  )ی افشا نشدهنمایندگ(  2-2-4ماده 
  14  )اقدام نماینده بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیارات(  2-2-5ماده 
  اي که بدون  داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده مسؤولیت نماینده(  2-2-6ماده 

  15  )کند اختیاراتش اقدام می
  15  )تعارض منافع(  2-2-7ماده 
  16  )نمایندگی فرعی(  2-2-8ماده 
  16  )تنفیذ(  2-2-9ماده 
  16  )خاتمه یافتن اختیارات(  2-2-10ماده 



 یدروااصول یون  
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  17  اعتبار   :3فصل 

  17  مقررات عمومی  : 1قسمت 

  17  )موضوعات غیرمشمول(  3-1-1ماده 
  17  )اعتبارِ صرف توافق(  3-1-2ماده 
  17  )عدم امکان ابتدایی(  3-1-3ماده 
  17  )مشخصه امري مقررات(  3-1-4ماده 

  18  مبانی ابطال قرارداد  : 2قسمت 

  18  )تعریف اشتباه(  3-2-1 ةماد
  18  )اشتباه مؤثر(  3-2-2ماده 
  19  )اشتباه در بیان یا انتقال مطلب دیگري(  3-2-3اده م

  19  )طرق جبران عدم اجراي تعهد(  3-2-4ماده 
  19  )فریب(  3-2-5ماده 
  19  )تهدید(  3-2-6ماده 
  20  )اختالف فاحش(  3-2-7ماده 
  20  )اشخاص ثالث(  3-2-8ماده 
  21  )تنفیذ(  3-2-9ماده 
  21  )از دست دادن حق ابطال(  3-2-10ماده 
  21  )اخطار ابطال(  3-2-11ماده 
  21  )مواعد(  3-2-12ماده 
  22  )ابطال جزئی(  3-2-13ماده 
  22  )اثر عطف بماسبق شونده ابطال(  3-2-14ماده 
  22  )استرداد(  3-2-15ماده 
  23  )خسارات(  3-2-16ماده 
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  23  )هاي یکجانبه اعال م(  3-2-17ماده 

  24  عدم مشروعیت  : 3قسمت 

  24  )قراردادهاي ناقض قواعد امري(  3-3-1 ةماد
  24  )استرداد(  3-3-2 ةماد

  26  تفسیر    :4فصل 

  26  )قصد طرفین(  4-1ماده 
  26  )تفسیر اظهارات و رفتارهاي دیگر(  4-2ماده 
  26  )اوضاع و احوال مرتبط(  4-3ماده 
  27  )ارجاع به قرارداد یا به یک عبارت در کلیتش(  4-4ماده 
  27  )اثر حقوقی دادن به تمامی شروط(  4-5ماده 
  27  )قاعده تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده قرارداد(  4-6ماده 
  27  )هاي زبانی ناهماهنگی(  4-7ماده 
  28  )فراهم آوردن یک شرط مسکوت مانده(  4-8ماده 

  29  هاي ثالث و شروط قراردادي محتواي قرارداد، حقوق طرف   :5فصل 

  29  محتواي قرارداد  : 1قسمت 

  29  )تعهدات صریح و ضمنی(  5-1-1ماده 
  29  )تعهدات ضمنی(  5-1-2ماده 
  29  )همکاري بین طرفین(  5-1-3ماده 
  30  ) وظیفه انجام حداکثر کوشش-اي مشخص وظیفه دستیابی به نتیجه(  5-1-4ماده 
  30  )تعیین نوع وظیفه ذي مدخل(  5-1-5ماده 
  30  )تعیین کیفیت اجراي تعهد(  5-1-6ماده 



 یدروااصول یون  
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  30  )تعیین مبلغ قرارداد(  5-1-7ماده 
  31  )قرارداد براي یک مدت نامعین(  5-1-8ماده 
  31  )ابراء به وسیله توافق(  5-1-9ماده 

  32  هاي ثالث حقوق طرف  : 2قسمت 

  32  )هاي ثالث قراردادهاي به نفع طرف(  5-2-1ماده 
  32  )طرف ثالث قابل تعیین(  5-2-2ماده 
  32  )قیود رفع یا محدود ساختن مسؤولیت(  5-2-3ماده 
  32  )ایرادها(  5-2-4ماده 
  32  )لغو حق(  5-2-5ماده 
  33  )اعراض(  5-2-6ماده 

  34  شروط  : 3قسمت 

  34  )انواع شروط(  5-3-1ماده 
  34  )آثار شروط(  5-3-2ماده 
  34  )مداخله در شروط(  5-3-3ماده 
  35  )ظیفه حفظ و مراقبت از حقوقو(  5-3-4ماده 
  35  )استرداد در صورت تحقق یک شرط فاسخ(  5-3-5ماده 

  36  اجراي تعهدات    :6فصل 

  36  اجراي تعهدات به طور کلی  : 1قسمت 

  36  )ن اجراي تعهدزما(  6-1-1ماده 
  36  )اجراي تعهد در زمانی واحد یا به دفعات(  6-1-2ماده 
  37  )اجراي جزئی تعهدات(  6-1-3ماده 
  37  )ترتیب اجراي تعهدات(  6-1-4ماده 
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  37  )اجراي پیش از موعد تعهدات(  6-1-5ماده 
  38  )محل اجراي تعهد(  6-1-6ماده 
  38  )پرداخت با چک یا سند دیگر(  6-1-7ه ماد

  38  )پرداخت از طریق انتقال وجوه(  6-1-8ماده 
  39  )پول پرداخت(  6-1-9ماده 
  39  )پول تصریح نشده(  6-1-10ماده 
  39  )هاي اجراي تعهد هزینه(  6-1-11ماده 
  40  )انتساب پرداخت ها(  6-1-12ماده 
  40  )تعهدات غیرپولی] اجراي[انتساب (  6-1-13ماده 
  41  )درخواست مجوز عمومی(  6-1-14ماده 
  41  )روال درخواست مجوز(  6-1-15ماده 
  41  )طاي مجوزعدم اعطا یا عدم رد اع(  6-1-16ماده 
  42  )رد اعطاي مجوز(  6-1-17ماده 

  43  عسر و حرج  : 2قسمت 

  43  )قراردادي که رعایت آن الزامی است(  6-2-1ماده 
  43  )تعریف عسر و حرج(  6-2-2ماده 
  43  )آثار عسر و حرج(  6-2-3ماده 

  45  عدم اجراي تعهدات   :7فصل 

  45  عدم اجراي تعهد به طور کلی  : 1 قسمت

  45  )عدم اجراي تعریف شده(  7-1-1ماده 
  45  )مداخله طرف دیگر(  7-1-2ماده 
  45  ])حق حبس[خودداري از اجراي تعهد (  7-1-3ماده 
  46  )از سوي طرف مسؤول عدم اجرا] عدم اجراي تعهد[جبران (  7-1-4ماده 
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  46  )مدت زمان اضافی براي اجراي تعهد(  7-1-5ماده 
  47  )قیود معافیت(  7-1-6ماده 
  47  )قوه قهریه(  7-1-7ماده 

  49  حق الزام اجراي تعهد   : 2قسمت

  49  )یاجراي تعهد پول(  7-2-1ماده 
  49  )اجراي تعهدات غیرپولی(  7-2-2ماده 
 کردن عیب و نقص و جایگزین کردن براي اجراي معیوب و برطرف(  7-2-3ماده 

  49  )ناقص
  50  )جریمه قضایی(  7-2-4ماده 
  50  )تغییر طریق جبران(  7-2-5ماده 

  51  خاتمه یافتن  : 3قسمت 

  51  )حق خاتمه دادن به قرارداد(  7-3-1ماده 
  52  )اخطارخاتمه دادن به قرارداد(  7-3-2ماده 
  52  )ینی شدهب پیشعدم اجراي (  7-3-3ماده 
  52  )تضمین مناسب اجراي مقرر شده(  7-3-4ماده 
  52  )آثار کلی خاتمه دادن به قرارداد(  7-3-5ماده 
  53  )شوند استرداد در قراردادهایی که به صورت آنی اجرا می(  7-3-6ماده 
  53  )یابد ها براي مدت زمانی ادامه می استرداد در قراردادهایی که اجراي آن(  7-3-7ماده 

  54  خسارات  : 4قسمت 

  54  )حق مطالبه خسارات(  7-4-1ماده 
  54  )غرامت کامل(  7-4-2ماده 
  54  )قطعیت صدمه(  7-4-3ماده 
  55  )مهینی بودن صدب پیشقابل (  7-4-4ماده 



    مطالب فهرست  

 lxi

  55  )اثبات صدمه در مورد معامله جایگزین(  7-4-5ماده 
  55  )اثبات میزان صدمه به مبلغ رایج(  7-4-6ماده 
  55  )اي که جزئاً ناشی از طرف زیاندیده باشد صدمه(  7-4-7ماده 
  56  )تقلیل صدمه(  7-4-8ماده 
  56  )بهره کوتاهی در پرداخت پول(  7-4-9ماده 
  56  )بهره خسارات(  7-4-10ماده 
  57  )نحوه جبران پولی(  7-4-11ماده 
  57  )شود پولی که خسارات به آن محاسبه می(  7-4-12ماده 
  57  )پرداخت توافق شده براي عدم اجراي تعهد(  7-4-13ماده 

  58  تهاتر    :8فصل 

  58  )شرایط تهاتر(  8-1ماده 
  58  )تهاتر ارزي(  8-2ماده 
  58  )تهاتر با ارسال اخطار(  8-3ماده 
  59  )محتواي اخطار(  8-4ماده 
  59  )اثر تهاتر(  8-5ماده 

  60  واگذاري حقوق، انتقال تعهدات، واگذاري قراردادها    :9فصل 

  60  واگذاري حقوق  : 1قسمت 

  60  )تعاریف(  9-1-1ماده 
  60  )مستثنیات(  9-1-2ماده 
  60  )قابلیت واگذاري حقوق غیرپولی(  9-1-3ماده 
  61  )واگذاري جزئی(  9-1-4ماده 
  61  )حقوق مؤجل(  9-1-5ماده 



 یدروااصول یون  

 lxii

  61  )ها حقوق واگذار شده بدون مشخص کردن یک به یک آن(  9-1-6ماده 
  61  )توافق بین واگذارنده و طرف واگذاري کافی است(  9-1-7ماده 
  62  )هاي اضافی متعهد هزینه(  9-1-8ماده 
  62  )شروط عدم واگذاري(  9-1-9ماده 
  62  )اخطار به متعهد(  9-1-10ماده 
  62  )هاي متوالی واگذار ي(  9-1-11ماده 
  63  )دلیل اثباتی مناسب براي واگذاري(  9-1-12ماده 
  63  )ایرادها و حقوق تهاتر(  9-1-13ماده 
  63  )حقوق مرتبط با حق واگذار شده(  9-1-14ماده 
  64  )تعهدات واگذارنده(  9-1-15ماده 

  65  انتقال تعهدات  : 2قسمت 

  65  )طرق انتقال(  9-2-1ماده 
  65  )مورد استثنا شده(  9-2-2ماده 
  65  )نیاز به رضایت ذینفع تعهد براي انتقال(  9-2-3ماده 
  65  )رضایت پیشاپیش ذینفع تعهد(  9-2-4ماده 
  66  )بري شدن متعهد ابتدایی از تعهدش(  9-2-5ماده 
  66  )اجراي تعهد توسط طرف ثالث(  9-2-6ماده 
  66  )ایرادها و حقوق تهاتر(  9-2-7ماده 
  66  )حقوق مرتبط با تعهد انتقال یافته(  9-2-8ماده 

  68  واگذاري قراردادها  : 3قسمت 

  68  )تعاریف(  9-3-1ماده 
  68  )مورد استثنا شده(  9-3-2ماده 
  68  )نیاز به رضایت طرف دیگر(  9-3-3ماده 
  68  )رضایت پیشاپیش طرف دیگر(  9-3-4ماده 



    مطالب فهرست  

 lxiii

  68  )بري شدن واگذارنده(  9-3-5ماده 
  69  )ایرادها و حقوق تهاتر(  9-3-6ماده 
  69  )حقوق انتقال یافته همراه با انتقال قرارداد(  9-3-7ماده 

  70  هاي مرور زمان   مدت   :10فصل 

  70  )محدوده این فصل(  10-1ماده 
  70  )هاي مرور زمان مدت(  10-2ماده 
  70  )هاي مرور زمان توسط طرفین تغییر مدت(  10-3ماده 
  71  )مرور زمان جدید به خاطر اقرار به آگاهی از حق(  10-4ماده 
  71  )تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی قضایی(  10-5ماده 
  72  )تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی داوري(  10-6ماده 
  72  )وفصل دعوا جایگزین حلطرق (  10-7ماده 
  72  )تعلیق مدت مرور زمان در مورد قوه قهریه، فوت یا از دست دادن اهلیت(  10-8ماده 
  73  )آثار منقضی شدن مدت مرور زمان(  10-9ماده 
  73  )حق تهاتر(  10-10ماده 
  73  )بازگشت به وضعیت پیشین(  10-11ماده 

  74  هاي متعهد و ذینفع تعهد تعدد طرف   :11فصل 

  74  هاي متعهد تعدد طرف  : 1قسمت 

  74  )ها تعریف(  11-1-1ماده 
  74  ) تعهد تضامنیةامار(  11-1-2ماده 
  74  )حقوق ذینفع تعهد در مقابل متعهدین تضامنی(  11-1-3ماده 
  75  )در دسترس بودن ایرادها و حق تهاتر(  11-1-4ماده 
  75  )اثر اجراي تعهد یا تهاتر(  11-1-5ماده 



 یدروااصول یون  

 lxiv

  75  )اثر ابراي ذمه یا صلح(  11-1-6ماده 
  75  )قضی شدن یا تعلیق مدت مرور زماناثر من(  11-1-7ماده 
  76  )اثر حکم قضایی(  11-1-8ماده 
  76  )تسهیم بین متعهدین تضامنی(  11-1-9ماده 
  76  )میزان طلبِ پرداخت سهم دین(  11-1-10ماده 
  77  )حقوق ذینفع تعهد(  11-1-11اده م

  77  ) سهم دینهاي پرداخت ایرادهاي قابل طرح نسبت به طلب(  11-1-12ماده 
  77  )عدم توانایی در وصول (  11-1-13ماده 

  78  تعدد اشخاص ذینفع تعهد  : 2قسمت 

  78  )ها تعریف(  11-2-1ماده 
  78  )هاي تضامنی آثار طلب(  11-2-2ماده 
  78  )هاي تضامنی تعهد در دسترس بودن ایرادها علیه ذینفع(  11-2-3ماده 
  79  )امنی تعهدهاي تض تعیین سهم ذینفع(  11-2-4ماده 
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  مقدمه

  مقدمه
 ) اصولينهدف از ا(

 ي تجـار ي قراردادهـا ي بـرا ی عمـوم ين اصـول، قواعـد    یدر ا 
 . شود  می مطرحیلالمل بین

ـ  اعمـال    ید هنگام یاصول مزبور را با    ـ رد  ک ن توافـق   یه طـرف  ک
  *.طبق آن اصول باشد شان بررده باشند قراردادک

ـ رد  ک اعمال   ین هنگام یتوان همچن   می ن اصول را  یا ن یه طـرف  ک
حقـوق  «،  »ی حقـوق  یلکاصول  «رده باشند قراردادشان تابع     کتوافق  
ـ ل(»  بازرگانانیفرامل ـ اتورکس مرک ـ  [Lex Mercatoria]) ای ا مـشابه  ی
  .باشدها  آن
ـ  یه طـرف  ک یتوان هنگام   می ن اصول را  یا  را بـه    یچ قـانون  ین ه

 .ردکرده باشند، اعمال کم بر قراردادشان انتخاب نکعنوان قانون حا
ـ  ری تفـس  يتـوان بـرا     می ن اصول یاز ا  ـ مکا ت ی ل اسـناد حقـوق     ی

 . ردکده  استفایلالمل بیننواخت کی
ـ  ری تفـس  يتوان بـرا    می ن اصول یاز ا  ـ مکا ت ی ـ    ی  یل حقـوق داخل
 .ردکاستفاده 

 و  ی قانونگذاران مل  يبرااي    تواند مدل و نمونه     می اصول مزبور 
  . باشدیلالمل بین

  

 

 ، با اضـافه  توانند از متن زیر      باشد می  »اصول«طرفین قرارداد که تمایل به این دارند که قراردادشان تابع            *
  :مورد نظر، در قراردادشان استفاده کنندهاي  کردن استثناها یا اصالح

  ».خواهد بود...] هاي  به استثناي ماده) [2010(» اصول یونیدروا«قرارداد حاضر تابع «
تواننـد در     بینی اعمالِ قوانینِ کشورِ مشخـصی باشـند، مـی          اگر طرفین قرارداد اضافه بر این خواهان پیش       

  :د خود از متن زیر استفاده کنندقراردا
خواهد بـود، کـه در مـوارد     ...] هاي    به استثناي ماده  ) [2010(» اصول یونیدروا «قرارداد حاضر تابع    «

 ».تکمیل خواهد شد]xکشور [مورد نیاز توسط قوانین 
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  یمقررات عموم

  1فصل 

  ی عموممقررات

   1-1ماده 
 ) قراردادهاياصل آزاد(

ن یـی  آن را تعي را منعقد و محتـوا يه قرارداد ک آزادند   نیطرف
  .نندک

   1-2ماده 
 ) خاصيلكازمند نبودن به شين(

ه قرارداد، کمقرر نشده است    » اصول«ن  ی از مواد ا   کی چیدر ه 
ا مدلل  یرد و   ی صورت پذ  یل خاص ک به ش  يگریا هر عمل د   یاظهارات  
ـ    کموارد مذ . شود تـوان    مـی ،، از جملـه شـهود  يا لهیور را به هر وس

  .ردکاثبات 

   1-3ماده 
 )قراردادآور  مشخصه الزام(

ن ی طـرف  يشـود، بـرا     مـی  ل معتبر منعقد  که به ش  ک يقرارداد
ـ ن یا با توافق طرفیاست؛ و فقط مطابق با شروط آن    آور    الزام ا بـه  ی

تـوان آن را      مـی  مقرر شـده اسـت،    » اصول«ن  یه در ا  ک يگرینحو د 
  .ه دادا به آن خاتمیرد کاصالح 

   1-4ماده 
 )يقواعد امر(

ه مطابق بـا    ک را   ين اصول، اعمال قواعد امر    ی از مواد ا   کی چیه
ـ   بینقواعد مربوط به حقوق       قابـل اعمـال هـستند،       یل خـصوص  المل

شد، خواه   با یلالمل  بینا  ی یملها    آنرد؛ خواه منشأ    کمحدود نخواهد   
  .یفوق مل
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   1-5ماده 
 )ني طرفيردن از سوكا اصالح يردن كمستثنا (
ـ ن اصول را مستثنا سازند      یتوانند اعمال ا    می نیطرف ا از آثـار    ی

ر دهند،  ییا آن آثار را تغ    ینند و   ک یشانه خال ها    آن از مقررات    کیهر  
  .ن اصول مقرر شده باشدیه خالف آن در اک يمگر در موارد

   1-6ماده 
 )ل اصوليمك و تريفست(

و هـا     آن یلالمل  بین یژگید به و  ین اصول، با  ی ا ریدر تفس   ) 1(
 در اعمـال    ینـواخت کیج  یاز به ترو  ین اصول، شامل ن   یز به هدف از ا    ین
 .، توجه داشتها آن

ـ  یدرباره موضوعات   ) 2( ـ ه در محـدوده ا   ک  ن اصـول قـرار  ی
ن اصول مشخص   یح توسط ا  یور صر طه  بها    آنت  یرند اما وضع  یگ می

، ها  آن يادی بن یلکان مطابق با اصول     ک ام د تا سر حد   ینشده است، با  
  .شودگیري  میتصم

   1-7ماده 
  ) و معامله منصفانهتيحسن ن(

د مطابق بـا    ی، هر طرف قرارداد با    یلالمل  بیندر تجارت     )1(
 . ندک اقدام  معامله منصفانه وتیحسن ن
  .نندکا محدود یف را مستثنا یلکن تیتوانند ا  نمینیطرف  )2(

   1-8ماده 
 )ناهماهنگرفتار (

 یتواند ناهماهنـگ بـا فهـم و برداشـت           نمی  طرف قرارداد  کی
گـر شـده    یجاد آن در ذهن طـرف د      ی باعث ا  يه خود و  کند  کعمل  

ـ کگر با ات  یاست و طرف د    طـور معقـول و متعـارف عمـل     ه ا به آن ب
منجر به ورود خسارت    ] آن رفتار ناهماهنگ  [ه  کنی ا يرده است برا  ک
  .گر شودیان به طرف دیو ز



 اصول یونیدروا  1-9 ماده

 4

   1-9ماده 
 )ها هي و روي تجاريعرفها(

 توافق شـده و     يت هر عرف تجار   ین ملزم به رعا   یطرف  ) 1(
 .اند ن خود برقرار ساختهیه بکهستند اي  هیهر رو
ـ  هـستند    ي تجـار  یت عرف ین ملزم به رعا   یطرف  ) 2( ه در  ک

ـ      ی طرف ي، از سو  یلالمل  بینتجارت   ه ن در تجارت خاص مورد نظـر، ب
ـ        اي    طور گسترده  ـ طـور مـنظم رعا    ه  شـناخته شـده اسـت و ب  تی

  .رمتعارف باشدی غیه اعمال چنان عرفک يشود، مگر در مورد می

   1-10ماده 
 )هياخطار(

ـ  دادن اخطار ن   ه به ک يدر مورد   ) 1( ـ از باشـد، ا   ی ـ ن  ی  ار را ک
 مـورد   متناسب با اوضـاع و احـوال      اي    لهیق و وس  یتوان به هر طر    می

 .نظر انجام داد
ـ  اسـت    ی واجد اثـر قـانون     ی هنگام هیاخطار  ) 2( ه توسـط   ک

 .، وصول شودشخص طرف اخطار
ـ ن اسـت    ی ا 2منظور از بند      ) 3( ـ ه  ک ـ  اخطار کی  ی هنگـام  هی

 بـه اطـالع آن      یطور شـفاه  ه  ه ب کشود    می »وصول «یتوسط شخص 
 آن شـخص    ی پـست  یا نشان ی يا به محل تجار   یشخص رسانده شود    

 .ل شودیتحو
ـ ، شامل اعالم  مادهن  یدر ا » اخطار«منظور از     ) 4( ، ، تقاضـا  هی

  . است]نیطرف[ از قصد يگری دا هر ابالغی درخواست

   1-11ماده 
 )فيتعار(

 :»اصول«ن یدر ا
 .شود  میيوان داوریشامل هر د» مهکمح«   ـ 
ـ    کیه  ک یدرصورت   ـ  ـ ش از   ی طـرف ب  ي محـل تجـار    کی

ـ ه نزد ک است   یمربوط، محل » يمحل تجار «داشته باشد،     تـرین   کی
ـ  تعهداتش دارد، آن هـم بـا عنا      يرابطه را با قرارداد و اجرا      ت بـه  ی

ا در زمـان    یش از انعقاد قرارداد     ی پ یه در هر زمان   ک یاوضاع و احوال  
ده ا در نظر گرفته ش    ی بوده و    ن شناخته شده  ی طرف ي آن، برا  انعقاد
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 .است
ـ ند  ک  می  اشاره یبه طرف » متعهد«لفظ     ـ  ه قـرار اسـت     ک
ـ  » نفع تعهد یذ«ند و   ک را اجرا    يتعهد ـ  داللـت دارد     یبه طرف ه بـه   ک
 . آن تعهد محق استياجرا

از اي    ه سابقه ک ق ابالغ یعبارت است از هر طر    » نوشته«   ـ 
ـ ند و ا  ک  می  را حفظ  اطالعات مندرج در آن ابالغ     ـ ن قابل ی ت را دارد   ی

  .شود) ینیبازآفر(ر یثک ملموس تیلکه به شک

   1-12ماده 
 )نيمحاسبه زمان مقرر شده توسط طرف(

ه در مدت مقرر  ک يارکر  ی غ يا روزها ی یرسم التیتعط  ) 1(
ـ  ي اجـرا  ين بـرا  ی طرف يشده از سو     عمـل تعهـد شـده واقـع        کی

 .شوند  میسبه آن مدت به حساب آورده در محا،شوند می
ـ ن روز مدت مزبـور    ین وجود، اگر آخر   یبا ا   ) 2( ـ  تعطکی ل ی
ه قرار اسـت    ک باشد   ی طرف ي در محل تجار   يارکر  یا روز غ  ی یرسم

رو ی پ يارکن روز   یند مدت مزبور تا اول    کآن عمل تعهد شده را اجرا       
 ه اوضاع و احـوال    کنیشود مگر ا    می دی تمد يارکریا غ یل  یآن روز تعط  

 .بر خالف آن داللت داشته باشد
 محـل   ی، منطقه زمـان   ]با قرارداد [ مرتبط   یمنطقه زمان   ) 3(
ه اوضاع  کنیند مگر ا  ک  می ه زمان مزبور را مقرر    ک است   ی طرف يتجار
  .ف آن داللت داشته باشد بر خالو احوال
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 ل قراردادیکتش

  2فصل 

  ندگانیارات نمای و اختل قراردادیکتش

 ل قراردادیکتش: 1قسمت 

   2-1-1ماده 
 )ل قرارداديكنحوه تش(

ـ جاب  ی ا کین است با قبول     کقرارداد مم   آن نیا رفتـار طـرف    ی
 . باشد، منعقد شودیافک نشان دادن توافق يه براک چنان

   2-1-2ماده 
 )جابيف ايتعر(

جـاب اسـت    ی موجد ا  ی انعقاد قرارداد، در صورت    يشنهاد برا یپ
 التـزام، در    ي برا دهدهن جابیا قصدانگر  ی و ب  ی قطع یافکه به حد    ک

  .جاب باشدی اصورت قبول

   2-1-3ماده 
 )جابيپس گرفتن ا(

ـ گردد    می  نافذ یجاب وقت یا  ) 1( جـاب آن را  یه مخاطـب ا   ک
 .ندکوصول 
 ه درخواست کتوان پس گرفت      می یجاب را در صورت   یا  ) 2(

مخاطب  يز سو زمان با آن، ا    ا هم یجاب  ی، قبل از ا   جابیپس گرفتن ا  
 رقابل رجوع ی و غ  یجاب، قطع یه ا ک ی در حالت  یوصول شود؛ حت  جاب  یا

  .است
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   2-1-4ماده 
 )جابيرجوع از ا(

جـاب  یتـوان از ا     می یتا قبل از انعقاد قرارداد، در صورت        ) 1(
جاب، رجـوع از    یاطب ا  مخ ي از سو  ه قبل از ارسال قبول    کرد  کرجوع  
 .ندک را شخص مزبور وصول جابیا

 :ردکتوان رجوع   نمیجابیاما از ا  ) 2(
 اسـت؛   رقابـل رجـوع   یه غ کن باشد   یانگر ا یجاب ب یاگر ا   ) الف(
 قبـول باشـد، خـواه بـه         ي زمان ثابت برا   کین  ییان با تع  ین ب یخواه ا 
 ایگر؛ ی دیقیطر

ه بـر   کجاب معقول و متعارف باشد      ی مخاطب ا  ياگر برا    )ب(
جاب یند و مخاطب ا   ک استناد   رقابل رجوع ی غ یجابیجاب، به عنوان ا   یا
  .رده باشدکجاب، اقدام یا بر اکبا ات

   2-1-5ماده 
 )جابيرد ا(

ـ بـد   یا  مـی   خاتمه یجاب هنگام یا دهنـده   جـاب یه رد آن را ا    ک
  .ندکوصول 

   2-1-6ماده 
 )قبوله نحو(

ـ جـاب   ی مخاطـب ا   يگر از سـو   ی د یا فعل یاظهار    ) 1( ه بـر   ک
. شـود   می داللت داشته باشد، قبول محسوبجابی اکیت به   یرضا
 .شود  نمی خود، به قبول منجريردن به خودکا اقدام نی وتکس

ـ شـود     می  نافذ یجاب هنگام ی ا کیقبول    ) 2( ـ ر  اظهـا [ه  ک ا ی
 .دهنده وصول شود جابی ايت از سوی دال بر رضا]فعل

ـ جه رو یا در نت  یجاب  ین وجود، اگر بر طبق ا     یبا ا   ) 3(  هـایی   هی
ـ  انـد،  ردهکن خود برقرار   ین ب یه طرف ک ، يا بـر طبـق عـرف تجـار    ی

ـ     یمخاطب ا  ـ ت خـود را ب    ی، رضـا  یجاب بتواند با انجام فعل  نـد، کان  ی
ه رسـانده شـود، بـه هنگـام         دهند جابین امر به اطالع ا    یه ا کآن بی

  .شود  مینافذقبول انجام دادن آن فعل، 
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   2-1-7ماده 
 )يزمان قبول(

ـ ن  یـی دهنـده تع   جابیه ا ک ید در مدت زمان   یجاب با یا رده ک
ن نشده باشد، با توجه  یی تع یه زمان ک یاست، قبول شود؛ و در صورت     

 جابیا يه از سوک یل ارتباطی، از جمله سرعت وسا   به اوضاع و احوال   
ـ ار گرفته شده است، با    کدهنده به     متعـارف   ی در زمـان   ید قبـول  ی
ـ نید بالفاصـله قبـول شـود؛ مگـر ا         ی با یشفاه جابیا. انجام شود  ه ک

  .ندکآن داللت اوضاع و احوال بر خالف 

  2-1-8ماده 
 )قبول در مهلت مشخص(

 یجاب دهنـده از زمـان     ی ا ي مشخص شده از سو    یمهلت قبول 
جـاب،  یزمـان منـدرج در ا     . شود  می جاب ارسال یه ا کشود    می آغاز

 بـر خـالف آن      ه اوضـاع و احـوال     کنیشود مگر ا    می یزمان ارسال تلق  
  .داللت داشته باشد

  2-1-9ماده 
 )ر در انتقالي تأخ-  از موعدقبول پس(

، بـه اطـالع     رموجـه یر غ یدهنده بـدون تـأخ     جابیاگر ا   ) 1(
، به هر حال به عنـوان   ه قبول پس از موعد    کجاب برساند   یمخاطب ا 

جاب ارسـال   یر به مخاطب ا   ین تأث ی با هم  يخطارا ا ی است   قبول نافذ 
 .ردکدارد، قبول مزبور، نفوذ خود را حفظ خواهد 

 پس از   ی قبول يه حاو کگر  ی د  نوشته کیا  یاگر طبق نامه      ) 2(
 ارسـال شـده     یطی در شـرا   ین قبـول  یه ا کموعد است، ثابت شود     

ان مقـرر   شد، در زم    می  انجام يل عاد که اگر انتقال آن به ش     کاست  
ـ  به عنوان د، قبول پس از موعدیرس  می دهنده جابیبه دست ا    کی

ـ نیح نافذ خواهد بـود؛ مگـر ا       یقبول صح  دهنـده، بـدون     جـاب یه ا ک
ـ جاب برسـاند    یرموجه، به اطالع مخاطب ا    ی غ يریتأخ جـاب را   یه ا ک
  .ندک  مییتلق شده یمنقض
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   2-1-10ماده 
 )پس گرفتن قبول(

ـ  یه قبل از زمـان    ک نافذ است    ی قبول در صورت   پس گرفتن  ه ک
  .دهنده برسد جابیا هم زمان با آن، به ایشده است   میقبول نافذ

   2-1-11ماده 
 ) اصالح شدهيقبول(

 قبول اما در واقـع  يه به ظاهر حاوکجاب ی اکیپاسخ به     ) 1(
جـاب  ی اسـت، رد ا    يگریالحات د ا اص یها    تی اضافات، محدود  يحاو

 .  استلمتقاب جابیا کیشود و موجد   میمحسوب
ـ   يه به ظاهر حاو   کجاب  ی ا کیاما پاسخ به      ) 2(  در  ی قبول ول

، مفـاد   یه به طور اساس   ک است   یا متفاوت ی ی شروط اضاف  يواقع حاو 
ـ نی قبول است مگر ا    کیدهند، موجد     نمی رییجاب را تغ  یا  جـاب یه ا ک

اگـر  . ندکرت موجود اعتراض   ی، به مغا  رموجهیر غ یدهنده، بدون تأخ  
جـاب،  ی، همـان مفـاد ا     ند، شروط قرارداد  کدهنده اعتراض ن   جابیا

  .همراه با اصالحات مندرج در قبول، خواهند بود

   2-1-12ماده 
 )ننده قراردادكد ييتأهاي  نوشته(

ـ  اي  اگر نوشته  انعقـاد   متعـارف پـس از       یه در ظـرف زمـان     ک
 يد قرارداد بـوده، حـاو     ییقرارداد فرستاده شده و منظور از آن، تأ       

  از قـرارداد   یا متفـاوت باشـد، آن شـروط بخـش         ی ی اضاف یشروط
ـ بـه طـور  ه قـرارداد را    کشوند مگر آن   می ـ  تغی اساس ـ ر دهنـد  یی ا ی
 ی به وجود اختالف و ناهماهنگ     ،رموجهیر غ یننده بدون تأخ  کافت  یدر

  .ندکاعتراض 

   2-1-13ماده 
  انعقاد قرارداد منوط به توافق(

 ) مشخصيلكا توافق به شي بر موضوعات مشخص
نـد  کن اصرار   ی از طرف  یکیرات،  کان مذا یه در جر  ک یدر صورت 

ـ  مشخص   یه بر سر موضوعات   ک یه تا زمان  ک ـ    ی  مـشخص   یلکا بـه ش
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ـ       نمی توافق حاصل نشود، قرارداد منعقد     دن بـه  یشـود، قبـل از رس
 يل مشخص، قرارداد  کا به آن ش   یتوافق در آن موضوعات مشخص      

  .منعقد نخواهد شد

   2-1-14ماده 
   استي شروطيقرارداد حاو(

 )اند  ماندهي باقيرقطعيه به عمد باز و غك
ـ  را داشته باشند، ايدادن قصد انعقاد قراریاگر طرف   ) 1( ن ی
ـ  مويرات بعـد  ک را به مذا   یه به عمد توافق بر شرط     کت  یواقع ول ک
 مـانع از    انـد،    ثالـث گذاشـته    ین آن را به عهده شخص     ییا تع یرده  ک
 .شود  نمیجاد قراردادیا

ـ گ  نمـی  ت قرار ین واقع یر ا یوجود قرارداد، تحت تأث     ) 2( رد ی
 :متعاقباًه ک

 ایرسند؛   نمیور به توافقن در مورد شرط مزبیطرف  )الف(
 ند؛ک  نمینییور را تعکشخص ثالث مزبور، شرط مذ  ) ب(

ه در کن شرط مزبور    یی تع ي برا ینیگزیه طرق جا  کن شرط   یبه ا 
ن، متعارف باشد،   یت به قصد طرف   ی، با عنا  ]هر مورد  [اوضاع و احوال  

  .وجود داشته باشد

   2-1-15ماده 
 )تي سوءنرات همراه باكمذا(

  در یامکره آزاد است و مسؤول نا     ک مذا ير طرف برا  ه  ) 1(
 .ستیبه توافق ن یابیدست

را با سـوء    ره  کا قطع مذا  یه انجام   ک ین وجود، طرف  یبا ا   ) 2(
ـ  اسـت    هایی  نای ز سازد، مسؤول   می  همراه تین ه موجـب شـده     ک

 .گر وارد شودیاست بر طرف د
ـ  طرف سـوء ن    کی ين امر برا  ی ا ژهیوه  ب  ) 3(   محـسوب  تی
گـر، وارد  ی به توافـق بـا طـرف د       یابیه با قصد عدم دست    کشود   می
  .ا آن را ادامه دهدیره شود کمذا
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   2-1-16ماده 
 ])اطالعات[داشتن  فه محرمانه نگاهيوظ(

ـ  را   یفـه دارد اطالعـات    یرات، هر طرف وظ   کان مذا یدر جر  ه ک
گذارد افشا    می ارشی در اخت  طالعات محرمانه گر به عنوان ا   یطرف د 

بـه عمـل   هـا   آن از ی، استفاده نامناسـب ی مقاصد شخصيا برایند  کن
ـ منعقد شود   ها    آنن  ی ب ي قرارداد متعاقباًاورد؛ خواه   ین در . ا نـشود  ی

 اسـت   یفه، غرامت ین وظ ی نقضِ ا  نجبرا طرق از   یکی،  یصورت مقتض 
 نیـی گـر تع  ی طـرف د   ي منافع حاصل شده برا    يزان آن بر مبنا   یه م ک
  .شود می

   2-1-17ماده 
 )ود ادغاميق(

 مورد نظر،   ه نوشته کنی بر ا  ی مبن يدی ق ي حاو یتبک قرارداد   کی
 ن اسـت را یامل دربردارنده شـروط مـورد توافـق طـرف        ک به طور 
ن، در تعـارض    یشیپهاي    ا توافق ی از اظهارات    ی ناش یلیتوان با دل   نمی

تـوان    مـی   را هایی  ا توافق ین اظهارات   یاما چن . ردکل  یمکا ت یقرار داد   
  .ار گرفتکه  آن نوشته بریدر تفس

   2-1-18ماده 
 ) مشخصيلكاصالحات به ش(

ـ ه هر اصالح کد ین قی اي حاویتبک قرارداد  کی تمـه دادن  ا خای
ـ یطررد، به   ی مشخص صورت گ   یلکد به ش  یبه قرارداد با   ـ  غیق ر از ی

ن وجود، بر   یبا ا . بدیا  می ن ا خاتمه یشود    نمی  اصالح ل مشخص کآن ش 
ـ            مـی   طرف کیاساس رفتار    ـ ن ق یتـوان او را از اسـتناد بـه چن  يدی

 معقـول و    به طـور  گر  یه طرف د  ک یزانیمحروم ساخت آن هم به م     
 .رده باشدک اقدام ين رفتاریا بر چنکمتعارف با ات

   2-1-19ماده 
 )انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد(

ـ  طرف   کیه  ک يدر مورد   ) 1( ا هـر دو طـرف، از شـروط         ی
 یننـد، قواعـد عمـوم     ک  مـی   در انعقاد قرارداد اسـتفاده     استاندارد

 2-1 مـاده    22 تـا    20 ي، تابع مفـاد بنـدها     ل قرارداد یکمربوط به تش  
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 .، خواهند بود»اصول«ن یهم
ـ ه پ ک هستند   ی مقررات شروط استاندارد   ) 2(  يش بـرا  یشاپی

و در انـد    طـرف آمـاده شـده   کی يرر از سوک و م یاستفاده عموم 
  .شود  میاستفادهها  آنگر از یره با طرف دکعمل بدون مذا

   2-1-20ماده 
 )رمنتظرهيشروط غ(

 ي اگـر دارا   ،چ شرط منـدرج در شـروط اسـتاندارد        یه  ) 1(
ان ندارد انتظار   ک متعارف ام  به طور گر  یه طرف د  کباشد  اي    صهیخص

 به طور گر  یه طرف د  کنیآن را داشته باشد، نافذ نخواهد بود؛ مگر ا        
 . ردیح آن را بپذیصر

 مزبور هـست    یژگی و ي شرط دارا  کیه  کنین ا یی تع يراب  ) 2(
  .ردک شرط مزبور توجه ۀد به محتوا، زبان و نحوه ارائیا نه، بای

   2-1-21ماده 
 )راستانداردي و غن شروط استاندارديتعارض ب(

ـ     ، راسـتاندارد ی و غ  اردن شـروط اسـتاند    یدر صورت تعارض ب
  .راستاندارد استیت با شرط غیارجح

   2-1-22ماده 
 )اه نبرد فرم(

  بهــرهه هــر دو طــرف از شــروط اســتانداردکــ يدر مــورد
 ه موارد به توافـق ی استاندارد، در بق  رند و جز در مورد شروط     یگ می
 شـروط توافـق شـده و هـر شـرط            ي بر مبنـا   يرسند، قرارداد  می

ـ ین  ین طـرف  یت ب یه از نظر ماه   ک ياستاندارد  سان باشـد، منعقـد    ک
ـ نـد   کان  یش به وضوح ب   یشاپین، پ ی از طرف  یکیه  کنیشود؛ مگر ا   می ا ی
ـ گر اطالع دهـد     ی به طرف د   رموجهیر غ ی و بدون تأخ   اًبعد ه قـصد   ک

  . ملتزم باشدين قراردادیندارد به چن



 

 13

 ندگانیارات نمایاخت

 ندگانیارات نمایاخت: 2قسمت 

   2-2-1ماده 
 )ن قسمتيقلمرو ا(

ــررات ا  ) 1( ــمق ــر اختی ــسمت ب ــن ق ــارات ی  شــخص کی
 ی شخـص  یارات بر روابـط حقـوق     یر آن اخت  یاز جهت تأث  ) »ندهینما«(
 کی با   يا در ارتباط با قرارداد    یرداد   قرا کیبر طبق   ) »لیاص«(گر  ید

ا یند و کنده به نام خودش اقدام یم است چه آن نما    کطرف ثالث حا  
 .لیبه نام اص

نده یا نما یل  ین اص ین قسمت فقط بر روابط ب     یمقررات ا   ) 2(
 .م استکگر حای دي سو و طرف ثالث از سوکیاز 

ـ نـده  ی نماکیارات یمقررات مزبور بر اخت     ) 3( ه بـر طبـق   ک
ـ ه توسـط  کاي  ندهیارات نمایا اختیانون به او داده شده     ق  مقـام  کی

  .باشد  نمیمک منصوب شده است حاییا قضای یعموم

   2-2-2ماده 
 )نده و محدوده آنيارات نمايافتن اختيتحقق (

ن اسـت   کنده مم یل به نما  ی اص يارات از سو  ی اخت ياعطا  ) 1(
 . محقق شودیا ضمنیح یل صرکبه ش

ه با  ک را انجام دهد     یار دارد تا تمام اقدامات    ینده اخت ینما  ) 2(
ـ  ن ي، بـرا  در نظر گرفتن اوضاع و احوال      ـ  يل بـه مقاصـد    ی ه دادن  ک

  . هستنديانجام شده است، ضرورها  آن به یابی دستيارات برایاخت

   2-2-3ماده 
 ) افشا شدهيندگينما(

ـ در محـدوده اخت   اي    نـده ی نما هک یهنگام  ) 1(  عمـل اراتش  ی
ـ ن امـر اطـالع داشـته        یند و طرف ثالث از ا     ک می ـ ا با ی   مطلـع  یستی
ـ  [ةنـد ینده مزبور به عنوان نما    یه نما کبوده   می ـ  کی   اقـدام  ]لی اص
ن ی ب یم بر روابط حقوق   ی مستق به طور نده  یرده است، اعمال نما   ک می
نده و ین نمای ب یچ رابطه حقوق  یگذارد و ه    می ل و طرف ثالث اثر    یاص
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 .شود ی نمجادیطرف ثالث ا
ـ  ینده بـا رضـا    یه نما ک ين وجود، در مورد   یبا ا   ) 2( ل یت اص
نـده  ینظر شود اعمال نما    ه طرف قرارداد مورد   کرد  یگ  می برعهده

  .گذارد  میرینده و طرف ثالث تأثین نمایفقط بر روابط ب

   2-2-4ماده 
 ) افشا نشدهيندگينما(

ـ در محـدوده اخت   اي    ندهی نما هک یهنگام  ) 1(  اراتش اقـدام  ی
ـ با  نمـی ایست ین امر مطلع نیند و طرف ثالث از ا ک می   مطلـع یستی
ـ [نـده   ینده مزبور به عنوان نما    یه نما کبوده   می ـ  کی   اقـدام  ]لی اص
نده و طرف ین نماینده فقط بر روابط ب    یرده است اقدامات نما   ک می

 .ر خواهد گذاشتیثالث تأث
نده مزبـور بـه هنگـام       یه نما ک ين وجود، در مورد   یبا ا   ) 2(
، خـود   يار تجار کسب و   ک کیقرارداد با طرف ثالث از جانب       انعقاد  

ـ  يار تجار کسب و   ک آن   کرا به عنوان مال    نـد، طـرف    ک  مـی  ی معرف
ـ  آن ی واقعکت مالیشف هو کثالث به محض     ـ سب و ک  يار تجـار ک

ـ نـد   ک را اعمال    یز همان حقوق  یر ن یتواند در مقابل شخص اخ     می ه ک
  .نده داردیدر مقابل نما

   2-2-5ماده 
  نده بدون داشتني نمااقدام(

 )اراتيا فراتر از محدوده اختيارات ياخت
ـ بـدون داشـتن اخت    اي    ندهیه نما ک يدر مورد   ) 1( ـ ارات  ی ا ی

 بـر روابـط     ينـد، اعمـال و    ک  می اراتش اقدام یفراتر از محدوده اخت   
 .گذارد  نمیيریل و طرف ثالث تأثین اصی بیحقوق

ـ شود   می آنل سببیه اصک ين وجود، در مورد یبا ا   ) 2( ه ک
نـده  یه نما کن باور برسد    ی معقول و متعارف به ا     به طور طرف ثالث   

ل اسـت و در محـدوده آن   ی اقدام از جانب اصي برا یاراتی اخت يدارا
تواند در مقابل طـرف ثالـث بـه           نمی لیند اص ک  می ارات اقدام یاخت

  .ندکنده استناد یارات نمایفقدان اخت
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   2-2-6ماده 
  ه بدون كاي  ندهيت نمايمسؤول(

 )ندك  مياراتش اقداميا فراتر از محدوده اختي اراتيداشتن اخت
ا فراتــر از یــارات یــه بــدون داشــتن اختکــاي  نــدهینما  ) 1(

 اقداماتش  ذیند در صورت عدم تنف    ک  می اراتش اقدام یمحدوده اخت 
ه طرف ثالث ک خواهد بود    یل، مسؤول پرداخت خسارات   ی اص ياز سو 

نـده مزبـور بـا      ی نما ییه گـو  ک قرار خواهد داد     یتین وضع را در هما  
ـ ارات و بدون فراتر رفتن از محدوده اخت       یداشتن اخت  اراتش اقـدام   ی

 .رده بوده استک
نـده  یه نماکنی طرف ثالث از ا هک یدرصورتن وجود،   یبا ا   ) 2(

رده، ک  می اراتش اقدام یا فراتر از محدوده اخت    یارات بوده   یفاقد اخت 
 را یتینـده مـسؤول  یبـوده اسـت نما     می  مطلع یستیا با یمطلع بوده   

  .برعهده نخواهد داشت

   2-2-7ماده 
 )تعارض منافع(

نده منعقد شده است    ی نما کیه توسط   ک ياگر قرارداد   ) 1(
ـ د یر نمایل درگی تعارض منافع با شخص اص    کی را در    يو ه طـرف  ک

بوده است    می  مطلع یستیا با یثالث از آن تعارض منافع مطلع بوده        
حق ابطال قرارداد مزبـور     . ندکتواند آن قرارداد را ابطال        می لیاص

 3-2-15تـا    3-2-11  و 3-2-9هـاي     مـاده ت مفـاد    یمشروط به رعا  
 .دخواهد بو

توانـد قـرارداد را       نمی ریل در موارد ز   ین وجود، اص  یبا ا   ) 2(
 :ندکابطال 
نده در آن تعارض منـافع      یر بودن نما  یل به درگ  یاگر اص   ) الف(
بـوده    مـی   مطلـع  یستیا با یا از آن مطلع بوده      ی،  هاده بود ت د یرضا
 .است

ـ  ينده وجود تعارض منـافع را بـرا       یاگر نما   ) ب( ل افـشا   ی اص
ـ       ی مدت یل در ط  یرده باشد و اص   ک  ی معقول و متعارف به آن اعتراض
  .رده باشدکن
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   2-2-8ماده 
 )ي فرعيندگينما(

ـ اي  نـده ین نمایـی  تعي برایارات ضمنی اخت ينده دارا ینما  یفرع
تـوان    نمـی  ه به طور معقول و متعـارف      ک است   ی انجام اقدامات  يبرا

قواعـد  . نده آن اقدامات را انجـام دهـد       یه خود نما  کانتظار داشت   
ـ  ینـدگ ین قـسمت نـسبت بـه نما       یور در ا  کمذ ـ  ن ی فرع  ز اعمـال  ی
  .شوند می

   2-2-9ماده 
 )ذيتنف(

ـ ه بدون داشتن اخت   کنده  ی نما ي از سو  یاقدام  ) 1( ـ ت  ااری ا ی
 ين اسـت از سـو     کارات انجام شده است مم    یفراتر از محدوده اخت   

 جـاد ی را ايذ، اقدام مزبور همان آثـار یبا انجام تنف .  شود ذیل تنف یاص
ارات الزم انجام شـده بـوده       ی از ابتدا با داشتن اخت     ییه گو کند  ک می
 .است

ـ  ي بـرا  يتواند بـا ارسـال اخطـار        می طرف ثالث   ) 2(  ل،ی اص
ـ . ندک مشخص ذی تنفي را برایمدت زمان معقول و متعارف   ل یاگر اص

توانـد آن را      نمـی  گـر یذ را در مدت زمان مزبور انجام ندهد د        یتنف
 .انجام دهد

نده، طرف ثالـث نـه از فقـدان       یاگر در زمان اقدام نما      ) 3(
 يبـوده اسـت و    مـی  از آن مطلـع یستیارات مطلع بوده و نه با    یاخت
ـ  ي، با ارسال اخطارذی قبل از تنف  یاند در هر زمان   تو می ل بـه  ی بـه اص
ـ له تنف یخواهد به وس    نمی هکند  ک خاطر نشان    يو ذ، اقـدام مزبـور     ی
  .شودآور   الزامي ويبرا

   2-2-10ماده 
 )اراتيافتن اختيخاتمه (

  طـرف ثالـث نافـذ      نـسبت بـه   ارات  یافتن اخت یخاتمه    ) 1(
ـ ا با ی ثالث از آن مطلع بوده       ه طرف کنیباشد مگر ا   نمی   مطلـع  یستی
 .بوده است می

ـ افتن اخت یبا وجود خاتمه      ) 2(  مجـاز بـه     ينـده، و  یارات نما ی
ان بـه منـافع     ی از ورود صدمه و ز     يری جلوگ يه برا ک یانجام اقدامات 

  .ماند  میی هستند باقيل ضروریاص
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  مقررات عمومی: اعتبار

  3فصل 

  اعتبار

  یت عموممقررا: 1قسمت 

   3-1-1ماده 
  )رمشموليموضوعات غ(

  .شود  نمی پرداختهتیعدم اهلن فصل به موضوع یدر ا

   3-1-2ماده 
 )قصرف تواف اعتبارِ(

ـ   بـی  ن، و ی قرارداد، به صـرف توافـق طـرف        کی  يچ اقتـضا  یه
  .ابدی  میا خاتمهیشود   می، منعقد و اصالحيگرید

   3-1-3ده ما
 )يي ابتداانكعدم ام(

 ي قـرارداد، اجـرا    ه در زمان انعقاد   کت  ین واقع یصرف ا   ) 1(
 ن بوده است، بـر اعتبـار      کرممیه بر عهده گرفته شده، غ     ک یتعهدات

 .گذارد  نمیيریقرارداد تأث
ـ  قـرارداد،    ه در زمـان انعقـاد     کت  ین واقع یصرف ا   ) 2(  کی

سـت  ها  آنه قرارداد در ارتباط با      ک هایی  یی دارا يطرف حق واگذار  
  .گذارد  نمیيری قرارداد تأثرا نداشته، بر اعتبار

  3-1-4ماده 
  ) مقرراتيامره مشخص(

ت ید، غبن فاحش و عدم مشروع   ی، تهد بیمقررات راجع به فر   
  . هستنديامراند  نده شدهن فصل گنجایه در اک
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  مبانی ابطال قرارداد: اعتبار

   ابطال قراردادیمبان: 2قسمت 

  3-2-1مادة 
 )ف اشتباهيتعر(

امور مرتبط با   رمنطبق با واقع،    ی غ ی عبارت است از فرض    اشتباه
   .اند وده قرارداد موجود ب انعقاده در زمانک یمکا حی یموضوع

   3-2-2ماده 
 )رمؤث اشتباه(

توانـد    مییقرارداد فقط در صورتهاي   از طرف کیهر    ) 1(
ـ نـد   ک ابطال   ل وقوع اشتباه  یقرارداد را به دل    ه بـه هنگـام انعقـاد       ک

 متعـارف   یه اگر شخص  کت بوده است    یقرارداد، اشتباه چنان با اهم    
گرفت، قرارداد را با      می ننده قرار کاشتباه  ت طرف   یدر همان موقع  

ـ یت حق ی وضـع  چنانچها  یرد و   ک  می  اساساً متفاوت منعقد   یشروط  یق
 رد؛ وک  نمیامور شناخته شده بودند، اصالً آن را منعقد

ـ  را مرتگر همان اشتباهیطرف د   )الف( ـ ب شـده،  ک ا موجـب  ی
ـ ا با یا از اشتباه مطلع بوده      یوقوع اشتباه شده     بـوده    مـی  د مطلـع  ی

 در معاملـه     متعـارف  ي تجـار  يارهـا یبـا مع  ر  ین امر، مغـا   یاست؛ و ا  
 ا یرد؛ که طرف به اشتباه افتاده را در اشتباه رها ک است منصفانه

ا بـه قـرارداد، اقـدام       کگر با ات  یدر زمان ابطال، طرف د      )ب(
 .رده استکن

تواند آن را ابطـال       نمی ر، طرف قرارداد  یما در موارد ز   ا  ) 2(
 :ندک

 را  ینیر سـنگ  ی، تقـص  اب اشتباه کاگر طرف مزبور در ارت      )الف(
 ایب شده باشد؛ کمرت

ـ  مـرتبط باشـد      ی بـا موضـوع    اشتباه  )ب( ه در مـورد آن،     ک
ـ ته  ننده بر عهده گرف   ک از اشتباه را طرف اشتباه       یت ناش یمسؤول ا ی

  .گرفته است  مید بر عهدهی، بابا توجه به اوضاع و احوال
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  3-2-3ماده 
 )يگريا انتقال مطلب دي نايدر ب اشتباه(
دهـد،    مـی   رخ يگـر یا انتقـال مطلـب د     یان  یه در ب  ک یاشتباه
 .ا انجام داده استه اعالم رکشود   می در نظر گرفتهي فرداشتباه

  3-2-4ماده 
 ) تعهديطرق جبران عدم اجرا(
هـا    آنننده بر   ک ه طرف اشتباه  ک ی اوضاع و احوال   هک یدرصورت

 تعهـد   ي عدم اجرا  ي برا یق جبران یه طر ک باشد   يند، طور ک  می هیکت
توانـد بـه      نمـی  ن بود فراهم شود، طرف مزبور     کا مم یفراهم شود   

 .ندک، قرارداد را ابطال ل اشتباهیدل

   3-2-5ماده 
 )بيفر(

گر، به انعقـاد    ی طرف د  سی طرف بر اثر تدل    کی هک یدرصورت
تواند قـرارداد را ابطـال        می ت شده باشد،  ی و هدا  بیقرارداد ترغ 

ارانـه اوضـاع و   کبی فريا عدم افشایا رفتار یان یس شامل ب  یتدل. ندک
 معاملـه   ي بـرا  ي متعارف تجار  يارهایه بر طبق مع   کشود    می یاحوال

  .بوده استها  آن يگر موظف به افشای، طرف دمنصفانه

   3-2-6ماده 
 )ديتهد(

گـر،  یرموجه طـرف د   ی غ يدهای طرف با تهد   کی هک یدرصورت
بـا توجـه بـه      ه  ک ییدهایشود، تهد شانده  ک انعقاد قرارداد    يبه سو 

ـ انـد      بـوده  يالوقوع و جد   بی، چنان قر  اوضاع و احوال   ن یگزیه جـا  ک
توانـد    مـی  اوانـد،   نگذاشـته ی طرف اول باق  ي را برا  يگریمتعارف د 

ـ د بـه و   ی تهد کی. ندکقرارداد را ابطال     رموجـه  ی غ يژه در مـورد   ی
ـ تهده با آن طـرف مزبـور        ک ی فعل كا تر یه فعل   کاست   د شـده   ی

اي   لهیا استفاده از آن به عنوان وس      ی خود غلط باشد     ياست، به خود  
  . باشدنادرستدن به هدف انعقاد قرارداد، ی رسيبرا
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   3-2-7ماده 
 )اختالف فاحش(

ـ  قرارداد، قرارداد    اگر در زمان انعقاد     ) 1(  از آن،   یا شـرط  ی
ر واگـذار   گی به طرف د   يش از حد  یب تیمز،  هیرقابل توج یبه طور غ  

ا شـرط منفـرد مزبـور را ابطـال         یتواند قرارداد     می ند، طرف اول  ک
 :ر توجه داشتید از جمله به موارد زین مورد بایدر ا. ندک

 ي، فشار اقتـصاد یگر از وابستگیه طرف دکت  یواقعن  یا  ) الف(
 یتجربگ  بی ، جهل، یا از عدم آمادگ   ی طرف اول،    ي اضطرار يازهایا ن ی
بهـره بـرده    اي    انهرمنصفی غ به طور زدن،  چانه  ا عدم مهارت او در      ی

 است؛ و 
 .ت و مقصود از قراردادیماه  ) ب(
ـ  درخواسـت يتواند بر مبنا   می دادگاه  ) 2( ـ  ی طرف ه حـق  ک

 يارهـا یند تـا بـا مع  کل ی از آن را تعد   یا شرط یابطال دارد، قرارداد    
 . منطبق شودمنصفانه در معامله  متعارفيتجار

ـ   درخواسـت  يتواند بر مبنا    می نیدادگاه همچن   ) 3(  ی طرف
ـ نـد، قـرارداد     ک  مـی  افتی را در  اخطار ابطال ه  ک  از آن را  یا شـرط  ی
افت یه طرف مزبور، بالفاصله پس از در      کنیند مشروط بر ا   کل  یتعد

ـ  آن اقـدام     يگر بر مبنا  یه طرف د  کنیاز ا ور، و قبل    کاخطار مذ  رده ک
مـاده  ) 2(مفاد بند   . رده باشد کاز درخواست خود آگاه     باشد، او را    

  .شود  می، بسته به مورد اعمال10-2-3

   3-2-8ماده 
 )اشخاص ثالث(

ا ی نید، اختالف فاحش عوض ی، تهد بیه فر ک یطیدر شرا   ) 1(
ـ  ثالـث    ی طرف، قابل انتساب به شخص     کی اشتباه گـر  یه طـرف د  ک

ن شخص ثالث از آن موارد آگاه       یا ا یمسؤول اقدامات اوست، باشد     
ـ یبـوده اسـت، قـرارداد را بـه همـان طر             می د آگاه یا با یبوده    یق
ور منتسب به خود    ک مذ یا آگاه ی رفتار   ییه گو کرد  کتوان ابطال    می

 .ر بوده استگیطرف د
، نیا اختالف فاحش عوضید  ی، تهد بیه فر ک یطیدر شرا   ) 2(

گر ی اقداماتش طرف د   يه برا ک ثالث است    یقابل انتساب به شخص   
ه طرف  کرد  کتوان قرارداد را ابطال       می یست، در صورت  یمسؤول ن 
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ـ ا با یه بوده   ن آگا یا اختالف فاحش عوض   ید  یب، تهد یمزبور از فر   د ی
 معقول و متعارف    به طور ه در زمان ابطال،     کنیا ا یبوده    می از آن آگاه  

  .رده استکا بر قرارداد اقدام نکبا ات

   3-2-9ماده 
 )ذيتنف(

ـ ه حق ابطال قـرارداد را دارد، بعـد از آن          ک یاگر طرف  ه دوره  ک
ز شده است، قرارداد را بـه        آغا ابطال اخطار  مربوط به دادنِ   یزمان

 .شود  مییقرارداد منتف ند، ابطالک ذی تنفیا ضمنیح یطور صر

   3-2-10ماده 
 )از دست دادن حق ابطال(

، حق ابطال   ل اشتباه یقرارداد به دل  هاي     از طرف  یکیاگر    ) 1(
ـ نـد   کگر اعالم   یدقرارداد را داشته باشد اما طرف        خواهـد    مـی  هک

فهمـد،    مـی ه طرف مستحق ابطال آن را     ک یقرارداد به همان صورت   
ـ   کا خود، آن را به همـان صـورت اجـرا            یاجرا شود    ـ  ینـد، چن  ین تلق
فهمـد،    مـی  ه طرف اول آن را    ک يه قرارداد به همان نحو    کشود   می

د بالفاصله بعد از اطـالع از نحـوه   یگر بایطرف د. منعقد شده است  
ـ  طرف مستحق ابطال، و قبـل از آن        ي قرارداد از سو   یلقت ه طـرف   ک

رده باشد، اعالم اجرا بر طبق      ک ی، اقدام ابطال اخطار يمزبور بر مبنا  
 . سازدی مورد نظر را عمليا اجرای طرف اول یتلق

رود و    می انی مزبور، حق ابطال از م     يا اجرا یپس از اعالم      ) 2(
  .شود  میی قبل از آن، فاقد اثر قانوناخطار ابطالهر 

   3-2-11ماده 
 )ابطال اخطار(

 ابطال قرارداد، با دادنِ اخطـار بـه طـرف           ي طرف برا  کیحق  
  .شود  مییگر عملید

   3-2-12ماده 
 )مواعد(

، گرفتن اوضاع و احوال   د با در نظر     ی با ابطال اخطاردادن    ) 1(
ننــده از ک ه طـرف ابطــال کــنی متعـارف پــس از ا یدر مـدت زمــان 
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اطالع   بیها آنتوانسته است از     نمی ایمرتبط آگاه شده    هاي    تیواقع
ـ ا بعد از آن   یمانده باشد    ـ ه قابل ک  ت اقـدام آزادانـه را بـه دسـت         ی

 . شودیآورد، عمل می
ـ ی را فـرد از قـرارداد   شـرط من   کی هک یدرصورت  ) 2(  از یک
ند، موعد مربـوط  ک ابطال 3-2-7 ماده  يقرارداد بر مبنا  هاي    طرف

ـ شـود     می  آغاز ی از زمان  ابطال به دادنِ اخطار   گـر آن   یه طـرف د   ک
  .ندک  میموعد را اعالم

   3-2-13ماده 
 )يابطال جزئ(

 از شـروط آن  ی منشأ ابطال قرارداد فقط بر برخ    هک یدرصورت
ه بـا  کنیشود؛ مگر ا  می مؤثر باشد، اثر ابطال به همان شروط محدود       

ـ د صـحت بق   یی، تأ توجه به اوضاع و احوال     رمعقـول و   یه قـرارداد، غ   ی
  .رمتعارف باشدیغ

   3-2-14ماده 
 )اثر عطف بماسبق شونده ابطال(
  .بماسبق شونده است  اثر عطفيابطال دارا

   3-2-15ماده 
 )استرداد(

توانـد    مـی  نی از طـرف   کیهر  ه محض ابطال قرارداد،     ب   )1(
ـ ه بر طبق قـرارداد،      ک آنچه را    استرداد ا بـر طبـق آن قـسمت از         ی
بـه  نـد   ک واسـت ه ابطال شده، عرضه شده اسـت، درخ       کقرارداد  
ه بـر طبـق     که طرف مورد نظر به طور هم زمان، آنچه را           ک یشرط

افـت  یه ابطال شده، در   کا بر طبق آن قسمت از قرارداد        یقرارداد،  
  .گر مسترد داردیرده است، به طرف دک

ـ ، مم ی مثل اگر استرداد    )2( ـ ن  ک ا مناسـب نباشـد، در هـر       ی
ن منظور  ی ا يتعارف باشد مبلغ مقرر شده برا     ه معقول و م   ک يمورد
 .د پرداخت شودیبا

ـ ه بتوان عدم ام   ک یدرصورت   )3( ـ   اسـترداد  انک  را بـه    ی مثل
 تعهد موظف به پرداخت مبلـغ       ينفع اجرا یگر نسبت داد، ذ   یطرف د 
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 .  نخواهد بودی استرداد مثليمقرر شده به جا
 يه به طـور معقـول و متعـارف، بـرا       ک هایی  نهی هز يبرا   )4(
توان مطالبـۀ     می از بوده است  ی تعهد، مورد ن   يا حفظ اجرا  ی ينگهدار

 .ردکغرامت 

 3-2-16ماده 
 )خسارات(

ـ  یا نه، طرف  یه قرارداد ابطال شده است      کنینظر از ا   صرف ه ک
بوده اسـت، مـسؤول     مید از آن آگاهیا بایل ابطال آگاه بوده   یاز دل 

 یتیگر را به همان وضع    یه طرف د  کنی ا ي است؛ برا  پرداخت خسارات 
ت یاد هـم در آن وضـع      ه در صورت عدم انعقاد قـرارد      کبرگرداند  
  .گرفت  میقرار

   3-2-17ماده 
 )جانبهكيهاي  م اعال(

مناسـب، در مـورد هرگونـه       هاي    لین فصل با تعد   یمقررات ا 
قرارداد نسبت بـه طـرف      هاي     از طرف  یکی يوه از س  کاعالم قصد   

  .شود  میگر انجام شده است، اعمالید
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  عدم مشروعیت: اعتبار

  تیعدم مشروع: 3قسمت 

  3-3-1مادة 
  )ي ناقض قواعد امريقراردادها(

، خـواه بـا     يامـر اي    قاعـده  قرارداد   کیه  ک يدر مورد    )1(
ـ ند  ک  می را نقض ،  ی خواه فوق مل   یلالمل  بین،  یمنشأ مل  ه بـر طبـق     ک

 آن نقـض بـر      ین اصول قابل اعمال اسـت، آثـار حقـوق         ی ا 1-4مادة  
 خواهد بـود    ي موجود باشد، همان آثار    يه اثر ک یقرارداد، درصورت 

 . مقرر شده استيح توسط آن قاعدة امریه به طور صرک
ح آثار نقض بـر     ی به طور صر   يه قاعدة امر  ک یدرصورت   )2(

ـ ن حق را خواهند داشت      ین ا ی، طرف ندکقرارداد را مقرر ن     ه طـرق  ک
 مـورد   ه در اوضاع و احـوال     کنند  ک را بر طبق قرارداد اعمال       یجبران

 .نظر، معقول و متعارف باشد
ژه مـوارد   ید به و  ین معقول و متعارف بودن با     یی تع يبرا   )3(
 :ر را در نظر گرفتیز

  ست؛ه نقض شده اکاي  مقصود از قاعده  ) الف(
ـ  یمقولۀ اشخاص   ) ب(  يه وجـود قاعـدة مـورد نظـر بـرا          ک
  ست؛ها ت از آنیحما

ن که بر طبق قاعدة نقض شده مم      ک ییهر ضمانت اجرا    ) ج(
  است اعمال شود؛

   بودن نقض؛يدرجۀ جد  ) د(
از نقـض مطلـع   هـا   ا هر دو آن  ین  ی از طرف  یکیا  یه آ کنیا  )  ه(
  اند؛ بوده  می مطلعیستیا بایاند  بوده

رده ک  می جابی نقض را ا   ي تعهد قرارداد  يا اجرا یه آ کنیا  ) و(
  ا نه؛ ویاست 
  .نیانتظارات معقول طرف  ) ز(

  3-3-2 مادة
  )استرداد(

ـ  تعهد بر طبق قرارداد، ناقض       يه اجرا ک يدر مورد   ) 1(  کی
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ـ  ی شده است، درصورت 3-3-1 بر طبق مادة     يقاعدة امر  ه بـا در  ک
بـه  [ را   توان حق استرداد    می  معقول باشد  نظر گرفتن اوضاع و احوال    

 . داد] نیطرف
د ی معقول و متعارف است، با     يزیه چه چ  کنین ا یی تع يبرا  ) 2(
مـادة  ) 3(ه در بند    کرد  ک توجه   ییارهایمناسب به مع  هاي    لیبا تعد 

 .ارجاع شده استها   به آن1-3-3
، قواعـد مقـرر شـده در      ددر صورت دادن حق استردا      ) 3(
 .مناسب اعمال خواهند شدهاي  لی با تعد3-2-15مادة 
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 ریتفس

  4فصل 

 ریتفس

   4-1ماده 
 )نيقصد طرف(

 رین تفـس  ی طـرف  كمـشتر  د مطابق قـصد   یقرارداد با   ) 1(
 .شود

ـ رد، قرارداد با  ک را احراز    ين قصد یاگر نتوان چن    ) 2( د بـر   ی
ن، ی متعارف از همان نـوعِ طـرف    یه شخص ک شود   ری تفس ییطبق معنا 

  قــرارداد در نظــري مــشابه، آن معنــا را بــرایدر اوضــاع و احــوال
 .گرفت می

   4-2ماده 
 )گري دي اظهارات و رفتارهاريتفس(

د بر طبق قصد    یا طرف ب  کی ير رفتارها یاظهارات و سا    ) 1(
ـ نی شود، مشروط بر اریآن طرف تفس   گـر از آن قـصد   یه طـرف د ک

 .توانسته است از آن ناآگاه بوده باشد  نمیایآگاه بوده 
ت اعمال نداشته باشد، اظهـارات و       ین قابل یشیاگر بند پ    ) 2(
ـ  شـوند    ری تفـس  یید بر طبق معنا   ی مزبور با  ير رفتارها یسا ـ ه  ک  کی
 یگـر، در اوضـاع و احـوال       یخص متعارف از همـان سـنخِ طـرف د         ش

  .گرفت  میدر نظرها   آنيمشابه، برا

   4-3ماده 
 )طمرتب اوضاع و احوال(

 را در نظر     اوضاع و احوال   ید تمام ی، با 4-2 و   4-1در اعمال مواد    
 :داشت؛ از جمله 

 ن؛ین طرفی بیقدماترات مکمذا  ) الف(
 اند؛ ردهکن خود برقرار ین بیه طرفکاي  هیرو  ) ب(
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  متعاقب انعقاد قرارداد؛نیرفتار طرف  ) ج(
  و مقصود از آن؛ت قراردادیماه  ) د(
 معمول در تجـارت مـورد نظـر بـه           به طور ه  ک ییمعنا  )  ه(

 شود؛  میو اصطالحات دادهعبارات 
  .يتجارهاي  عرف  ) و(

   4-4ماده 
 )تشيلك عبارت در كيا به ي ارجاع به قرارداد(

ه در  ک یا عبارت یل قرارداد   کد در پرتو    یشروط و اصطالحات با   
  . شوندریشوند، تفس  میآن ظاهر

   4-5ماده 
 ) شروطي دادن به تمامياثر حقوق(

ـ  شـوند    ری تفـس  يد به نحو  ی با شروط قرارداد  ـ  ک  بـه   اًه مرجح
ها   آن از   یه برخ کنی داده شود، نه ا    ی شروط قرارداد اثر حقوق    یتمام

  . شوندیفاقد اثر حقوق

   4-6ماده 
  )ننده قراردادك ميان تنظي به زريقاعده تقدم تفس(

(Contra proferentem rule) 
 انـد،   طرف ارائـه شـده  کیه توسط ک از قرارداد   یاگر شروط 

ه طرف مزبـور مـرجح خواهـد        ی آن شروط عل   ریواضح نباشند، تفس  
  .بود

  4-7ماده 
 )يزبانهاي  يناهماهنگ(

ه همه  که شده   یا چند زبان ته   ی متن قرارداد به دو      هک یهنگام
ـ ن ا ی در ب  ی واحد برخوردارند، در صورت بروز ناهماهنگ      از اعتبار  ن ی
ه قرارداد از ابتدا    ک مرجح خواهد بود     ی بر اساس متن   ری، تفس ها  زبان

  .ه شده استیبه آن زبان ته
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   4-8ماده 
 )وت ماندهك شرط مسكيفراهم آوردن (

ـ  یشـرط ربارة  د قرارداد   کین  ی طرف هک یدرصورت  ) 1( ه ک
 ی شـرط  انـد،   ردهکفشان مهم است توافق ن    یالکن حقوق و ت   یی تع يبرا
 .د فراهم آورده شودی است باه متناسب با آن اوضاع و احوالک

ر ید به عوامل ز   ی شرط مناسب، از جمله با     کین  ییدر تع   ) 2(
 :توجه داشت

 ن قرارداد؛یقصد طرف  ) الف(
  و مقصود از آن؛دت قراردایماه  ) ب(
 ؛ و معامله منصفانهتیحسن ن  ) ج(
  .معقول و متعارف بودن  ) د(
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  قرارداديمحتوا

  5فصل 

   قرارداد،يمحتوا
 يثالث و شروط قراردادهاي  حقوق طرف

  قرارداديمحتوا: 1قسمت 

   5-1-1ماده 
 )يح و ضمنيصر تعهدات(
 . باشدیا ضمنیح ین است صرکن ممی طرفيتعهدات قرارداد

   5-1-2ماده 
 )يضمن تعهدات(

 :شوند  مییر ناشی از موارد زیضمن تعهدات
  و مقصود از آن؛ت قراردادیماه  )الف(
ـ رو  ) ب( ـ  هــایی هی ن برقــرار شـده اســت و  ین طـرف یه بــک
 ؛يتجارهاي  عرف

 ؛ و معامله منصفانهتین نحس  ) ج(
 .معقول و متعارف بودن  ) د(

   5-1-3ماده 
 )نين طرفي بياركهم(

ـ گر، انجام هم  ی انجام تعهدات طرف د    ي برا هک یدرصورت  يارک
د با طـرف    ی معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف با         به طور 
  .ندک يارکمگر هید
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   5-1-4ماده 
 )وششكثر كفه انجام حدايوظ - صمشخاي  جهي به نتيابيفه دستيوظ(

 يبـرا اي    فـه ی طرف مستلزم وظ   کیه تعهد   ک یزانیبه م   ) 1(
ه بدان  کص است، آن طرف ملتزم است       مشخاي    جهی به نت  یابیدست
 .ابدیجه دست ینت

 يبـرا اي    فـه ی طرف مستلزم وظ   کیه تعهد   ک یزانیبه م   ) 2(
ت است، آن طرف ملتـزم  ی فعالکی ي در اجراوششکثر کانجام حدا 

 متعـارف از    یه شخـص  ک انجام دهد    ين تالش را به نحو    یه ا کاست  
  .استداده   می، آن را انجامهمان سنخ در همان اوضاع و احوال

   5-1-5ماده 
 )مدخل يفه ذين نوع وظييتع(

 وششکثر ک طرف تا چه حد انجام حدا     کیه تعهد   کنین ا ییدر تع 
ـ  فعال کی يدر اجرا  ـ ت  ی اي   جـه ی بـه نت   یابی دسـت  يبـرا اي    فـه یا وظ ی
 :ر توجه داشتید از جمله به عوامل زیشود، با  میص را شاملمشخ

 ان تعهد در قرارداد؛یق بیرط  )الف(
 ؛ر شروط قراردادی و سايمبلغ قرارداد  )ب(
 معمـول در   به طور ه  ک ي از خطر  یت ناش یزان مسؤول یم  ) ج(
 مدخل است؛ ي مورد انتظار ذۀجی به نتیابیدست

 تعهد مورد   ي بر اجرا  يرگذاریگر بر تأث  یت طرف د  یقابل  ) د(
  .نظر

   5-1-6ماده 
 ) تعهديت اجرايفيكن ييتع(

ن یـی  قطـع در قـرارداد تع      به طـور  ت اجرا نه    یفیک هک یهنگام
ـ شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرف ملتـزم اسـت       ه ک

 مـورد نظـر     ه متعارف باشد و در اوضاع و احـوال        ک از اجرا را     یتیفیک
  .ئه دهدمتر از حد متوسط نباشد، اراک

   5-1-7ماده 
 )ن مبلغ قراردادييتع(

ـ بـه طـور   مبلـغ    هک یهنگام  ) 1(  نیـی  در قـرارداد تع ی قطع
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ـ ن مبلغ در قـرارداد موجـود ن       یی تع ي برا یا مقررات یشود   نمی ست، ی
، ی داللـت مخـالف    گونـه   هیچه در صورت نبود     کشود    می ین تلق یچن
 قـرارداد،    در زمان انعقاد   عموماً هکاند     ارجاع داده  ین به مبلغ  یطرف
ـ مقا قابل  تعهد مزبور در اوضاع و احوال     ي اجرا يبرا  تجـارت  سه بـا ی

ـ شـود     مـی  مورد نظر، به حساب گذاشته     ـ    ی ـ  یا اگـر چن  در  ین مبلغ
 . متعارف، منظور نظر بوده استیدسترس نباشد، ارجاع به مبلغ

ن یی طرف تع  کی ياز سو مورد نظر   د مبلغ   اگر قرار باش    ) 2(
رمتعـارف باشـد،    یرمعقول و غ  یار غ ک آش به طور ن مزبور   ییشود و تع  

 معقول و متعـارف  یمتی مخالف، قيبدون توجه به هر شرط قرارداد  
 .ن شودیید تعیبا

ند و آن   کن  یی ثالث مبلغ را تع    ی قرار باشد شخص   چنانچه  ) 3(
ار را انجام ندهـد، مبلـغ   کن ی اایار را انجام دهد کن  یشخص نتواند ا  
 . معقول و متعارف باشدید مبلغیمزبور با

 احـراز   ی قرار باشد مبلغ با ارجاع به عوامل       هک یدرصورت  ) 4(
ـ  یا د یگر وجود ندارند    یا د یه وجود ندارند    کشود    یگر قابل دسترس
ـ  عامل معادل با عوامل مزبور با      ترین  کیستند، نزد ین د بـه عنـوان     ی

  .رفته شودن در نظر گیجانش

   5-1-8ماده 
 )ني مدت نامعكي يقرارداد برا(

توانـد    می نی از طرف  کیهر   را   نی مدت نامع  کی يقرارداد برا 
  . متعارف خاتمه دهدیدر مدتش یشاپی پاخطار کیبا دادن 

   5-1-9ماده 
 )له توافقيابراء به وس(

 را از حـق   يتواند با توافـق بـا متعهـد، و          می نفع تعهد یذ  ) 1(
 .ندکخودش ابراء 

 قبول  ین در صورت  ی د کی از   بال عوض  ابراء   ي برا یجابیا  ) 2(
جاب، ین ا آه متعهد، پس از مطلع شدن از        کشود    می شده محسوب 
  .ندکر آن را رد نیبدون تاخ
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 ثالثهاي  حقوق طرف

 ثالثهاي  ق طرفحقو: 2قسمت 

   5-2-1ماده 
 )ثالثهاي   به نفع طرفيقراردادها(

توانند بـا     می )»طرف وعده «و  » دهنده وعده«(ن  یطرف  ) 1(
اعطـا  ) »نفـع یذ«( طرف ثالـث     کی را به    ی، حق یا ضمن یح  یتوافق صر 

 .نندک
نفع در مقابل وعده دهنده بـا       یت و مفاد حق ذ    یموجود  ) 2(

 يگـر یت د یا محدود یبع هر شرط    شود و تا    می نیین تع یتوافق طرف 
  .بر طبق آن توافق است

   5-2-2ماده 
 )نييطرف ثالث قابل تع(

ن یـی  مناسب در قـرارداد قابـل تع     یتید با قطع  ینفع وعده با  یذ
ـ ن ن ی به ا  يازی ن یباشد ول  ـ ست  ی  ي قـرارداد، و   ه در زمـان انعقـاد     ک

  .موجود باشد

   5-2-3ماده 
 )تياختن مسؤولا محدود سيود رفع يق(
 در قـرارداد    يدینفع شامل حق استناد به ق     ی حقوق به ذ   ياعطا

  .ندک  میا محدودیرفع نفع را یت ذیه مسؤولکاست 

   5-2-4ماده 
 )رادهايا(

 را طرح   ییرادهای ا ۀنفع هم یتواند در مقابل ذ     می وعده دهنده 
  .دیتوانسته در مقابل طرف وعده طرح نما  میهکند ک

   5-2-5ماده 
 )قلغو ح(

نفع داده  یه بر طبق قرارداد به ذ     ک را   یتوانند حقوق   می نیطرف
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توان انجام   مییار را تا زمانکن  یا. نندکا لغو   یر دهند   ییشده است تغ  
ا به طور معقول و متعارف با       یرده  کنفع آن حقوق را قبول ن     یه ذ کداد  
  .رده استکا بر آن حقوق اقدام نکات

   5-2-6ماده 
 )اعراض(

  .ندک اعطا شده است اعراض يه به وک ی از حقتواند  مینفعیذ
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  شروط

  شروط: 3قسمت 

  5-3-1ماده 
  )انواع شروط(

توان مـشروط بـه وقـوع         می  را يا تعهد قرارداد  ی قرارداد   کی
ـ جه  ین نت یرد، با ا  ک یر قطع ی غ ی آت ۀ واقع کی ـ ه قـرارداد    ک ا تعهـد   ی

ـ شود   می نافذی فقط در صورت   يقرارداد ـ ک  مزبـور محقـق   ۀه واقع
ـ ه قرارداد   کنیا ا ی) یقیرط تعل ش(شود    فقـط در    يا تعهـد قـرارداد    ی
ـ  کشود    می  منحل یصورت شـرط  (ابـد   ی مـورد نظـر تحقـق        ۀه واقع
  ).فاسخ

  5-3-2ماده 
  )آثار شروط(

  :نندکن بر خالف آن توافق نیه طرفک یدرصورت
  نافذ ی مرتبط با شرط هنگام    يا تعهد قرارداد  یقرارداد    )الف(
  شود؛ محقق یقیه شرط تعلکشود  می

 ی مـرتبط بـا شـرط هنگـام    يا تعهد قـرارداد یقرارداد    )ب(
  .ه شرط فاسخ محقق شودکشود   میمنحل

  5-3-3 ماده
  )در شروطله مداخ(

 تین، بر خالف تعهد حسن ن     ی از طرف  یکیه  ک یدرصورت  )1(
ـ گر، مـانع تحقـق      ی با طرف د   يارکا تعهد هم  ی منصفانه   ۀو معامل   کی

  .ندکاند به عدم تحقق شرط استناد تو  نمیيشرط شود، و
 تین، بر خالف تعهد حسن ن     ی از طرف  یکیه  ک یدرصورت  )2(

گر، باعث تحقق شرط    ی با طرف د   يارکا تعهد هم  ی منصفانه   ۀو معامل 
  .ندکتواند به تحقق شرط استناد   نمیيشود، و
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  5-3-4 ماده
  )حفظ و مراقبت از حقوقه فيوظ(

ـ   ـ  یتا وقت ـ یه شـرط ک ـ یق نـشده اسـت،    محق  نی از طـرف یک
 منصفانه، بـه  ۀ و معاملتیفۀ اقدام با حسن ن    یتواند بر خالف وظ    نمی
گر یه در صورت تحقق آن شرط به حقوق طرف د         کند  ک عمل   ينحو
  . وارد شوداي  صدمه

  5-3-5ماده 
  ) شرط فاسخكي در صورت تحقق استرداد(

 فاسخ، قواعـد مربـوط بـه         شرط کیدر صورت تحقق      )1(
هاي   قیبا تطب اند     مقرر شده  7-3-7 و   7-3-6ه در مواد    ک استرداد

  .شوند  میمناسب اعمال
ـ ن توافق   یه طرف ک یدرصورت  )2( ـ رده باشـند    ک ه شـرط   ک

ه در ماده   ک د عطف بماسبق شود، قواعد راجع به استرداد       یفاسخ با 
  .شوند  میمناسب اعمالهاي  قی تطببااند   مقرر شده15-2-3
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 یلک به طور تعهدات ياجرا

  6فصل 

  تعهداتياجرا

 یلک به طور تعهدات ياجرا: 1قسمت 

   6-1-1ماده 
 ) تعهديزمان اجرا(

 :ندکر اجرا ید تعهداتش را به نحو زیهر طرف با
ـ ن شـده،    یـی  تع ی زمان ی قطع به طور اگر در قرارداد،      )الف( ا ی

ـ زمان از قرارداد قابل احراز است، تعهدات با        د در آن زمـان اجـرا       ی
 شوند؛
ن شـده   یـی  قطع در قرارداد تع    به طور  یاگر مدت زمان    )ب(
 آن مدت زمان،    ی در ط  یا از قرارداد قابل احراز است، در هر زمان        ی

سـت  ه قـرار ا   کن داشته باشد    ی داللت بر ا   ه اوضاع و احوال   کنیمگر ا 
 ند؛ک را انتخاب یگر زمانیطرف د

ـ   يگـر یدر هر مـورد د      )ج(  پـس از انعقـاد      ی زمـان  ی، در ط
  .قرارداد

   6-1-2ماده 
 )ا به دفعاتي  واحدي تعهد در زمانياجرا(

، هـر طـرف     6-1-1ماده  ) ج(و  ) ب (يدر موارد مشمول بندها   
ـ ن شـرط    یند به ا  ک  واحد اجرا  ید تعهداتش را در زمان    یبا  يه اجـرا ک

ـ  نن باشد و اوضـاع و احـوال       کتعهداتش در آن زمان واحد مم      ز بـر  ی
  .ندکخالف آن داللت ن
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   6-1-3ماده 
 ) تعهداتي جزئياجرا(

 زمان انجام تعهـد فـرا       هک یهنگامتواند    می نفع تعهد یذ  )1(
ـ ند، چـه ا   ک تعهد را رد     ی جزئ يشنهاد اجرا ید، پ یرس ـ ن پ ی شنهاد بـا   ی
ـ نیمانده تعهد همراه باشد، چـه نباشـد؛ مگـر ا       ین انجام باق  یتضم ه ک

 .شنهاد مزبور نداشته باشدی در رد پیچ نفع مشروعینفع تعهد هیذ
ـ ي اجرا به سببنفع تعهد یه ذ ک یاضافهاي    نهیهز  )2(  ی جزئ

گـر، بـر عهـده      یمتحمل شده است، قطع نظر از هر روش جبران د         
  .متعهد خواهد بود

   6-1-4ماده 
 ) تعهداتيب اجرايترت(

ـ ن مم یزمان تعهـدات طـرف      هم يه اجرا ک یزانیبه م   )1( ن ک
، ه اوضاع و احوال   کنی هستند مگر ا   یین اجرا یملتزم به چن  ها    آنباشد،  

 .ندکبرخالف آن داللت 
ن، ی از طـرف   یکی فقط   ي تعهد از سو   يه اجرا ک یزانیبه م   )2(
ـ  باشـد، آن طـرف ملتـزم اسـت           یازمند مـدت زمـان    ین ه ابتـدا   ک

، برخالف آن داللت    ه اوضاع و احوال   کنیتعهداتش را انجام دهد مگر ا     
  .ندک

   6-1-5ماده 
 ) موعد تعهداتش ازي پياجرا(

ش از موعد تعهدات را رد      ی پ يتواند اجرا   می نفع تعهد یذ  )1(
 .ار نداشته باشدکن ی در انجام ایچ نفع مشروعیه هکنیند؛ مگر اک

 طرف، بر زمـان     کی يش از موعد از سو    ی پ يقبول اجرا   )2(
ـ نیست، مشروط بر ا   ی تعهدات خود او مؤثر ن     ياجرا ه زمـان مزبـور    ک
 .ن شده باشدییگر تعی تعهدات طرف دين توجه به اجرابدو

نفـع  ی مقدم بر ذي اجراه به سبب  ک را   یاضافهاي    نهیهز  )3(
 ]هاي    نهیهز [نجبرا طرقر  ید قطع نظر از سا    یل شده است، با   یتحم

 .ردیموجود، متعهد بر عهده گ
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   6-1-6ماده 
 ) تعهديمحل اجرا(

ـ  بـه طـور     تعهـد  ي محل اجـرا   هک یدرصورت  )1(  در  ی قطع
ا از قـرارداد قابـل احـراز نباشـد، هـر        ین نشده باشد    ییقرارداد تع 
 :ندکر اجرا ید تعهداتش را به نحو زیطرف با

  انجام شود؛نفع تعهدی ذيد در محل تجاری بایپول تعهد  )الف(
 . متعهد انجام شوديد در محل تجاری بايگریهر تعهد د  )ب(
 ي اجرا يه برا کنه را   یش هز ید هرگونه افزا  یهر طرف با    )2(

 او، متعاقب بـر انعقـاد       ير محل تجار  یی تغ  و به سبب   یتعهداتش، تبع 
  .، متحمل شودقرارداد حاصل شده است

   6-1-7ماده 
 )گريا سند دي كپرداخت با چ(

لِ مـورد اسـتفاده در روال       کتواند به هر ش     می پرداخت  )1(
 . در محلِ پرداخت انجام شوديمعمول تجار

ـ  تعهد   کینفع  یذه  ک است   نیفرض بر ا  ن وجود،   یبا ا   )2( ه ک
ـ گـر   ی د ، هر حواله  کچ،  ياری اخت به طور ا  یفوق  ) 1(ا مطابق با بند     ی ا ی

ـ ار را فقـط بـه ا      کن  یرد، ا یپذ  می  پرداخت را  ي برا يتعهد ن شـرط   ی
  .ه خواهد شدیا تعهد مزبور تأدی، حواله که مبلغ چکدهد   میانجام

   6-1-8ماده 
 ) ق انتقال وجوهيپرداخت از طر(

ـ ق انتقال وجوه به هـر  ی از طر توان  می پرداخت را   )1(  از کی
را بـه اطـالع     هـا     آن در   ینفع، داشتن حساب  یه ذ ک یمالهاي    مؤسسه

ـ  و ی، حـساب  نفـع تعهـد   یه ذ کنیرسانده است انجام داد؛ مگر ا      ژه را  ی
 .رده باشدکن یمع

عهـد متعهـد    ، ت ق انتقال وجـوه   یدر مورد پرداخت از طر      )2(
نفـع انجـام   ی ذیه انتقال وجوه به مؤسسه مـال کشود   می فای ا یهنگام

  .شده باشد
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   6-1-9ماده 
 )پول پرداخت(

ـ ر از واحـد پـول را      ی غ ی، به پول  یپول تعهد کیاگر    )1( ج در  ی
تواند پرداخت مبلـغ آن را        می ان شده باشد متعهد   یمحل پرداخت ب  
 :ریل پرداخت انجام دهد؛ مگر در موارد زج در محیبه واحد پول را

 ای  نباشد؛ری، آزادانه قابل تسعیآن واحد پول  )الف(
 یرده باشند پرداخت فقط به واحد پول      کن توافق   یطرف  )ب(

 .ان شده استی به آن واحد بیپول تعهده کانجام شود 
ـ ر نباشـد  یذپ امکان متعهد ياگر برا   )2( ه پرداخـت را بـه   ک
 نفـع یان شده است انجام دهد، ذ     ی به آن ب   یپول تعهده  ک یولواحد پ 
نـد،  ک تواند پرداخت به واحد پول محل پرداخـت را درخواسـت           می
فـوق بـه آن اشـاره شـده     ) 1(بند ) ب(ه در جزء ک ي در مورد  یحت
 .است

د مطابق با نرخ    یپرداخت به واحد پول محل پرداخت با        )3(
دن موعـد پرداخـت صـورت       یمان فرارس  معمول در ز   یلِ عمل یتبد
 .ردیپذ

ـ     ک یاما اگر متعهد در زمان      )4( ده یه موعد پرداخت فرا رس
توانـد پرداخـت بـر      مـی  نفع تعهد ینپردازد، ذ ،  ]مبلغ تعهد را  [است،  

ـ  ی معمول در زمان   یلِ عمل یطبق نرخ تبد   ه موعـد پرداخـت فـرا       ک
  .ندک  را درخواستیا در زمان پرداخت واقعیده یرس

   6-1-10ماده 
 )ح نشدهيپول تصر(

ح نـشده اسـت،     ی تصر ی، به پول مشخص   یپول تعهد هک یهنگام
ه قـرار اسـت پرداخـت در آن انجـام     ک ید به پول محلیپرداخت با 

  .ردیشود، صورت پذ

   6-1-11ماده 
 )د تعهياجراهاي  نهيهز(
  . تعهداتش را متقبل شودياجراهاي  نهید هزیهر طرف با
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   6-1-12ماده 
 )اه انتساب پرداخت(

 نفع تعهد ی ذ کی را در مقابل     یپول تعهده چند   ک يمتعهد  )1(
ـ نـد   کن مـشخص    یتواند در زمان پرداخت د      می بر عهده دارد،   ه ک

ن وجود، پرداخـت انجـام شـده ابتـدا          یبا ا . پردازد  می ن را یم د داک
ـ  پرداخت بهره د   ي، سپس برا  ها  نهی پرداخت هز  يبرا  و در انتهـا     نی
 .شود  می مصروفنی پرداخت اصل ديبرا

ـ  یدرصورت  )2( ـ نـد   ک متعهـد مـشخص ن     هک ـ دام د ک ن را  ی
نفـع  ی متعارف پس از پرداخت، ذی مدت زمانیپرداخته است، در ط   

ـ  يه پرداخت را برا   کند  کتواند به متعهد اعالم       می تعهد ـ دام د ک ن ی
ده باشد و   یه موعد تعهد مزبور رس    کن شرط   یرد به ا  یگ  می در نظر 

 .مورد اختالف نباشد
و ) 1 (يه در بنـدها   کدر فقدان انتساب دادن پرداخت        )3(

شود   می  انتساب داده  يداخت به تعهد  ر شده است، پر   کفوق ذ ) 2(
ن انتساب یر در مورد آن صادق باشد و در ا       یار ز ی از چهار مع   یکیه  ک

 :شود  میتیر رعایب زیدادن، ترت
ـ  است   ين تعهد یا اول یده،  یه موعد آن رس   ک يتعهد  )الف( ه ک

 رسد؛  میموعدش
  دارد؛ آنيقه را براین وثیمترک، نفع تعهدیه ذک يتعهد  )ب(
  متعهد دارد؛يت را براین مسؤولیشتریه بک يتعهد  )ج(
 .جاد شده استیه ابتدا اک يتعهد  )د(

ـ  چیاگر ه  ـ  از چهـار مع    کی ار فـوق مـصداق نداشـته باشـد،         ی
ـ به نسبت مبلغ هر ه تعهدات  یلکپرداخت به    انتـساب  هـا    از آنکی

  .شود  میداده

   6-1-13ماده 
 )يرپوليغ تعهدات] ياجرا[انتساب (

 يمناسب، در مورد انتـساب اجـرا      هاي    لی با تعد  6-1-12ماده  
  .شود  می اعمالزی نیرپولیغ تعهدات
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   6-1-14ماده 
 )ي مجوز عمومدرخواست(

 ه بـر اعتبـار    ک را   ی عموم يشور، مجوز ک کی قانون   هک یهنگام
سازد و قـانون      می ی تعهدات آن مؤثر است، مقتض     يا اجرا یقرارداد  

 : ندارندی موجود، داللت مخالفمزبور و اوضاع و احوال
ـ ی فقط   ياگر محل تجار    )الف( ـ در آن   هـا      از طـرف   یک شور ک

 ند؛ک اخذ آن مجوز را اتخاذ ير الزم براید تدابیباشد، آن طرف با
 او  ي تعهـد از سـو     يه اجـرا  ک یگر، طرف یدر هر مورد د     )ب(
  .ندکرا اتخاذ ر الزم ید تدابیازمند مجوز است، باین

   6-1-15ماده 
 ) مجوزروال درخواست(

 اخذ مجـوز    ي برا ير ضرور یلف است تداب  که م ک یطرف  )1(
 انجام دهد و همه موجهریر غیار را بدون تأخکن ید ا یند، با کرا اتخاذ   
 .بار آمده را متحمل شوده بهاي  نهیهز

ـ ، طـرف مزبـور با     یدر موارد مقتـض     )2( ر ید بـدون تـأخ    ی
ور مطلـع   ک مـذ   مجـوز  يا رد اعطا  یگر را از اعطا     ی، طرف د  رموجهیغ

  .سازد

   6-1-16ماده 
 ) مجوزياعطاا عدم رد يعدم اعطا (

ر یه طرف مسؤول، همه تـداب     کت  ین واقع یاگر با وجود ا     )1(
ر بر   اگ -ا  یتوافق شده،   رده است، در مدت زمانِ      ک را اتخاذ    یمقتض

 متعـارف از انعقـاد      ی زمان ی در ط  - توافق نشده باشد     یمدت زمان 
ـ     مـی  نی از طـرف   کیهر  ا رد نشود،    یقرارداد، مجوز اعطا     ه توانـد ب
 .قرارداد خاتمه دهد

گذارد،   می ری شروط تأث  ی مجوز فقط بر برخ    هک یهنگام  )2(
ـ شود    نمی  اعمال یفوق در صورت  ) 1(بند   ه بـا توجـه بـه اوضـاع و          ک
،  مجـوز  ي در صورت رد اعطا    یه حت ک، متعارف و معقول باشد      احوال
  . شودیه قرارداد معتبر تلقیبق
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   6-1-17ه ماد
 ) مجوزيرد اعطا(

 قرارداد مـؤثر اسـت،      ه بر اعتبار  ک ي مجوز يبا رد اعطا    )1(
ـ       مجوز ياگر رد اعطا  . شود  می قرارداد باطل   ی، تنهـا بـر اعتبـار برخ

، متعارف   با توجه به اوضاع و احوال      هک یدرصورتشروط مؤثر باشد،    
ه قـرارداد حفـظ شـود، فقـط شـروط           یه اعتبار بق  کو معقول باشد    

 . ور باطل خواهند بودکمذ
 تعهدات قـرارداد    ي، اجرا  مجوز ي با رد اعطا   هک یهنگام  )2(

شود، قواعـد مربـوط بـه عـدم           می نکرممیغ یا جزئ ی یلک به طور 
  .شوند  می اعمال تعهداتياجرا
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 عسر و حرج

 عسر و حرج: 2 قسمت

   6-2-1ماده 
 ) استيت آن الزاميه رعاك يقرارداد(
ـ ی ي تعهـدات قـرارداد بـرا      ي اجـرا  هک یهنگام ن ی از طـرف   یک
طرف به هر حال، مشروط بـه       ند، آن   ک  می جادی ا يشتریت ب یمسؤول

  . تعهداتش استي، ملزم به اجرا درباره عسر و حرجیمقررات آت

   6-2-2ماده 
 )ف عسر و حرجيتعر(

ـ د  یآ  می شی پ  عسر و حرج   یهنگام ، تعـادل   یه بـروز حـوادث    ک
 تعهـد در    ينه اجـرا  یا هز یزند    می  بر هم  ی اساس به طور قرارداد را   

 تعهـد   يا از اجـر   یافتیا ارزش در  یبد  یا  می شی طرف افزا  کیمورد  
  بد؛ و یا می اهشک طرف کی يبرا

ـ اندیزا مطلع شدن طـرف      یبروز حوادث     )فال(  از وقـوع    دهی
 رد؛یگ  می، پس از انعقاد قرارداد صورتها آن

 متعــارف طــرف بــه طــور قــرارداد، در زمــان انعقــاد  ) ب(
 ع را مد نظر قرار دهد؛ین وقایتوانسته است ا  نمیدهیاندیز

  است؛ و دهیاندیزنترل طرف کع مزبور، خارج از یقاو  ) ج(
ع ی از وقـا   یرِ ناش ت احتمالِ خط  ی، مسؤول دهیاندیزطرف    ) د(

  .را بر عهده نگرفته است

   6-2-3ماده 
 )آثار عسر و حرج(

 حــق دارد دهیــاندیز، طــرف در مــورد عــسر و حــرج  )1(
ـ ن درخواست با  یا. ندکره مجدد   ک مذا درخواست ر ید بـدون تـأخ    ی

ـ  باشـد    یلیانگر دال ی انجام شود و ب    رموجهیغ ه درخواسـت بـر آن      ک
 . استیل مبتنیدال

 خــود، حــق يره مجــدد، بــه خــودک مــذادرخواســت  )2(
 .دهد  نمیدهیاندیز تعهدات را به طرف ي از اجرايخوددار
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 متعـارف،  ی به توافق در مـدت یابیدر صورت عدم دست   )3(
 .تواند به دادگاه متوسل شود  مینی از طرفکیهر 

ـ  را تأ  اگر دادگـاه عـسر و حـرج         )4( نـد، در صـورت     کد  یی
 متعارف و معقول بودن، 

ـ  ی شـروط  ي و بر مبنـا    ]مشخص [یخیدر تار   )الف(  نیـی تعه  ک
 ا یدهد؛   میشود، به قرارداد خاتمه می

 مجدد تعادل و موازنه در قـرارداد،       يبا توجه به برقرار     )ب(
  .ندک  میلیقرارداد را تعد
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 یلک به طور تعهد يعدم اجرا

  7فصل 

   تعهداتيعدم اجرا

 یلک به طور تعهد يعدم اجرا: 1 قسمت

  7-1-1ماده 
 )ف شدهي تعريعدم اجرا(

 ي طرف در اجـرا    کی یوتاهکاز   تعهد عبارت است     يعدم اجرا 
ا ی وب و ناقص  ی مع يه شامل اجرا  کاش    ي از تعهدات قرارداد   کیهر  

 .شود  میزیر نیهمراه با تأخ

   7-1-2ماده 
 )گريمداخله طرف د(

ـ تواند تـا آن م      نمی  طرف قرارداد  کی ـ زان  ی  يه عـدم اجـرا    ک
فعلِ خود   كا تر یل فعل   یگر به دل  ی طرف د  ي قرارداد از سو   تعهدات

ت آن بـر عهـده   یه مسؤولک است يگریا به موجب واقعه د ی ستوا
  .ندکه یکگر تی طرف دي تعهد از سويباشد، بر عدم اجرا  میواخود 

   7-1-3ماده 
 ])حق حبس [ تعهدي از اجرايخوددار(

ن قرارداد تعهداتشان را    یه قرار است طرف   ک ير مورد د  )1(
 یتواند تـا زمـان      می نی از طرف  کیهر  انجام دهند،   زمان   هم به طور 
 ي تعهدش خوددار  يند، از اجرا  ک  نمی گر تعهدش را اجرا   یه طرف د  ک
 .ندک

هـاي    تعهـدات طـرف  يه قـرار اسـت اجـرا      ک ییدر جا   )2(
ـ   ی متوال به طور قرارداد   ـ  ی باشد، طرف اسـت تعهـدش را   ه قـرار   ک

ه طرف اول تعهدش را انجـام       ک یتواند تا زمان    می رتر انجام دهد  ید
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  .ندک ي تعهدش خوددارينداده است، از اجرا

   7-1-4ماده 
 ) طرف مسؤول عدم اجراي از سو] تعهديعدم اجرا[جبران (

ـ یتوانـد بـه هز      مـی  طرف مسؤول عدم اجـرا      )1( ه خـود،   ن
 :هکنیند به شرط اک را جبران ییهرگونه عدم اجرا

 يشنهادی بر نحوه پ   ی مبن ي، اخطار رموجهیر غ یبدون تأخ   ) الف(
 گر بدهد؛ی آن را به طرف ديبند جبران عدمِ اجرا و زمان

ـ    ) ب(  مـورد نظـر      مزبـور در اوضـاع و احـوال        یاقدام جبران
 باشد؛مناسب 

ـ      ی نفـع مـشروع    دهیاندیزطرف    ) ج(  ی در رد اقـدام جبران
 مزبور نداشته باشد؛

 . بالفاصله انجام شودیاقدام جبران  ) د(
اخطارخاتمـه دادن بـه      بـا     تعهـد  يحق جبران عدم اجرا     )2(
 .رود  نمیانی از مقرارداد

 جبران عدم اجرا، حقوق طرف      ي اخطار مؤثر برا   يابر مبن   )3(
 طرف مسؤول عـدم     ي تعهد از سو   يه ناهماهنگ با اجرا   ک دهیاندیز

 .شود  می زمان جبران عدم اجرا، معلقياجراست، تا انقضا
تواند تا زمان جبران عـدم اجـرا، از           می دهیاندیزطرف    )4(

 .ندک يانجام تعهداتش خوددار
 حـق خـود را      دهیاندیزرا، طرف   با وجود جبران عدم اج      )5(
ـ  ین ر وی از تأخ  ی ناش  مطالبه خسارات  يبرا  یز خسارات صـدمات ناش

رده که جبران عدم اجرا را برطرف ن      ک یا صدمات یاز جبران عدم اجرا     
  .ندک  میاست، حفظ

   7-1-5ماده 
 ) تعهدي اجراي برايمدت زمان اضاف(

تواند بـا    میدهیدانیز تعهد، طرف    يدر مورد عدم اجرا     )1(
 تعهـد در  ي اجـرا ي بـرا ی اضـاف  یگر، مدت زمـان   یاخطار به طرف د   

 .ار او قرار دهدیاخت
 دهیــاندیز، طــرف ین مــدت زمــان اضــافیــ ایدر طــ  )2(
ـ   ک ي خـود خـوددار    تواند از انجام تعهدات متقابـل      می  نینـد، همچن
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ق جبـران   یتواند به طر    نمی ند اما ک  مطالبه خسارات  يتواند ادعا  می
گـر  ی از طـرف د    ي اخطـار  دهیاندیزاگر طرف   .  متوسل شود  يگرید
ور ک مدت زمان مذ   یه طرف مزبور در ط    کنی بر ا  یند مبن کافت  یدر

 آن مدت،   يا اگر در انقضا   یرد،  ک خواهد   ياز انجام تعهدش خوددار   
د بـه   توان  می دهیاندیز نشده باشد، طرف     ی تعهد عمل  ی قانون ياجرا
ـ ن است بر طبق مفـاد ا   که مم ک نجبرا طرق از   کیهر   ن فـصل در  ی

 .دسترس باشد، متوسل شود
 تعهـد،   ي در اجرا  یراساسیر غ ی در مورد تأخ   هک یهنگام  )3(
 ی اضاف یه به موجب آن، مدت زمان     ک داده   ي اخطار دهیاندیزطرف  

 آن مـدت،  يشده باشد، در انتهاو متعارف از نظر طول مدت مجاز        
اگر طـول مـدت     . تواند به قرارداد خاتمه دهد      می دهیاندیزطرف  

ـ  متعـارف با   ی مدت ي مجاز شده، متعارف نباشد، برا     یزمان اضاف  د ی
ـ نـد   کتواند در اخطارش مقرر       می دهیاندیزطرف  . د شود یتمد ه ک

گر در انجام تعهداتش در مدت زمان مقـرر شـده در            یاگر طرف د  
 . خود منفسخ خواهد شديند، قرارداد به خودک یوتاهکاخطار 
ه تعهد اجرا نشده، فقط جـزء  ک يفوق در مورد) 3(بند    )4(
 لیک را تـش  طرف مـسؤول عـدم اجـرا       ي از تعهدات قرارداد   یکوچک
  .شود  نمیدهد، اعمال می

   7-1-6ماده 
 )تيود معافيق(

 تعهـد   ي از عدم اجرا   یت ناش ی آن، مسؤول  ه به موجب  ک يدیق
 طـرف اجـازه   کیا به یشود   مییا منتفی طرف قرارداد محدود  کی

ـ  متفـاوت بـا آن چ      ی اساس به طور  تعهد را    يشود اجرا   می داده  يزی
 ی متعـارف انتظـار داشـته، در صـورت         به طـور  گر  یه طرف د  کند  ک
از ه انجام آن، بـا در نظـر گـرفتن مقـصود             کرقابل استناد است    یغ

  .رمنصفانه باشدی غالًامکقرارداد، 

   7-1-7ماده 
 )هيقوه قهر(

ـ  ي تعهـد از سـو     يعدم اجـرا    )1(  طـرف قـرارداد، در      کی
 تعهد به   يند عدم اجرا  که طرف مزبور ثابت     ک معذور است    یصورت
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  بـوده و در زمـان انعقـاد        ينتـرل و  ک فراتـر از     یلِ وجـود مـانع    یدل
ه مانع مزبـور بـه      کرفته است     نمی  متعارف انتظار  به طور رداد،  قرا

ـ  ،ج آن اجتناب شـود    یا از نتا  یا از آن    ی ،حساب آورده شود   ا بـر آن    ی
 .ج آن غلبه شودیا نتایمانع 

، ]هیقوه قهر [ باشد، عذر    ی مانع فقط موقت   هک یدرصورت  )2(
 ي، بـرا  يهدات قرارداد  تع يبا در نظر گرفتن اثر مانع مزبور بر اجرا        

 . متعارف قابل قبول خواهد بودیمدت زمان
ـ نـد، با  ک  مـی  یوتاهک تعهداتش   يه در اجرا  ک یطرف  )3( د ی
 ي اجـرا  ي بـرا  ي و یی بر وجود مانع و اثـر آن بـر توانـا           ی مبن ياخطار

 متعارف، پـس    یاگر در مدت زمان   . گر بدهد یتعهداتش، به طرف د   
ـ ا با ی از وجود مانع آگاه شده       ه طرف مسؤول عدم اجرا    کنیاز ا   یستی

ند، کور را وصول ن   کگر اخطار مذ  یشده است، طرف د     می از آن آگاه  
 . استل از عدم وصویناش خسارات مسؤول يو

ـ وجـه    چین ماده به ه   یمفاد ا   )4(  طـرف قـرارداد را از       کی
ـ  از اجـرا    يا خوددار یارداد   خاتمه دادن به قر    ي حق خود برا   ياجرا ا ی

ـ  ه موعد   ک ی بهره در قبال پول    درخواست ده اسـت،   یپرداختش رس
  .ندک  نمیمنع
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  تعهديحق الزام اجرا

  تعهديحق الزام اجرا : 2قسمت

   7-2-1ماده 
 )يپول تعهد ياجرا(

 تعهـد   يدر اجـرا  [عهد به پرداخت پول،      طرف مت  هک یدرصورت
تواند الزام به پرداخت را مطالبـه    میگریند، طرف د  ک یوتاهک ]خود
  .ندک

   7-2-2ماده 
 )يرپوليغ تعهدات ياجرا(

ر از پرداخت پـول، در     ی غ ي طرف متعهد به تعهد    هک یدرصورت
تعهـد را    يتوانـد اجـرا     می گریند، طرف د  ک یوتاهک تعهدش   ياجرا

 :هکنیند؛ مگر اکمطالبه 
 ن باشد؛کرممی غیا عملی ی تعهد از نظر حقوقياجرا  ) الف(
 تعهد، يالزام به اجراـ در موارد مرتبط   ـ  ای تعهد، ياجرا  ) ب(
 نه باشد؛یا پرهزین یرمتعارف سنگی غبه طور
 متعـارف،  بـه طـور   تعهـد بتوانـد   يطرف مستحق اجرا   ) ج(
 ند؛کل ی تحصيگری تعهد را از منشأ دياجرا

 برخـوردار   ی شخص  مشخصه منحصراً  کی تعهد از    ياجرا  ) د(
 ایباشد؛ 
 متعـارف   ی تعهد، در مـدت زمـان      يطرف مستحق اجرا    )  ه(

شـده    مـی  از آن آگاهیستیا بایه از عدم اجرا آگاه شده، کنیپس از ا  
  .رده باشدک تعهد را مطالبه نياست، اجرا

   7-2-3ماده 
  ب و نقصيردن عكبرطرف (

 )وب و ناقصي معي اجرايردن براكن يگزيو جا
 تعهـد در مـوارد مناسـب، شـامل حـق            يحق مربوط به اجـرا    

ـ ردن،  کن  یگزی، جا ب و نقص  ی جبران ع  درخواست  يگـر یا جبـران د   ی
 و  7-2-1هـاي     مفاد ماده . شود  می  تعهد وب و ناقص  ی مع ي اجرا يبرا
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  .شوند  می منطبق با مورد اعمال2-2-7

   7-2-4ماده 
 )ييمه قضايجر(

 ي طـرف، قـرار اجـرا      کی دادگاه خطاب به     هک یهنگام  )1(
 ه طرف مزبور در صـورت     کند  کتواند مقرر     می ند،ک را صادر    تعهد

 .مه بپردازدیت مفاد قرار، جریعدم رعا
ه کنی پرداخته شود مگر ا    دهیاندیزد به طرف    یمه با یجر  )2(

 مقـرر شـده     يگری، به نحو د   یدگیر رس  قانونِ مق  يدر مقررات امر  
 مطالبه خـسارات  ، مانع از    دهیاندیز به طرف    مهیپرداخت جر . باشد
  .شود نمی

   7-2-5ماده 
 )ق جبرانير طرييتغ(

ـ اي    دهیاندیزطرف    ) 1( ـ  يه اجـرا  ک  را  یرپـول ی تعهـد غ   کی
 يگـر یق د یا به طر  ین  ی مع یرده و آن را در مدت زمان      ک درخواست

توانـد بـه هـر      میاورده است،ی متعارف به دست نیدر مدت زمان 
 .ندکگر استناد ی دیقِ جبرانیطر

ـ  ي اجرا يم دادگاه را برا   یتصم هک یدرصورت  ) 2(  تعهـد   کی
ـ توانـد بـه هـر طر        می دهیاندیزرد، طرف   ک نتوان اجرا    یرپولیغ قِ ی

  .ندکگر استناد ی دیجبران
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 افتنیخاتمه 

 افتنیخاتمه : 3قسمت 

   7-3-1ماده 
 )حق خاتمه دادن به قرارداد(

 یوتـاه که دهد اگر    تواند به قرارداد خاتم     می هر طرف   ) 1(
 تعهد، بر طبق قـرارداد، معـادل بـا عـدم     کی يگر در اجرا  یطرف د 
 . باشد تعهدی اساسياجرا

 تعهـد، معـادل بـا    ي در اجـرا  یوتاهکا  یه آ کنین ا ییدر تع   )2(
ـ د بـه امـور ز     ی با ژهیبه و ،  ریخا  ی است   ی اساس يعدم اجرا  ر توجـه   ی
 :داشت
ـ اندیز تعهـد، طـرف      يم اجرا ه عد کنیا  ) الف(  بـه طـور    را   دهی
 از آنچه بر طبق قرارداد مستحق بوده انتظـارش را داشـته             یاساس

جه مزبـور را    یگر نت یه طرف د  کنی؛ مگر ا  ریخا  یند  ک  می باشد، محروم 
ـ رده  ک ن ینیب  پیش توانـسته اسـت آن را        نمـی   متعـارف  بـه طـور   ا  ی
 رده باشد؛ک ینیب پیش

ن قرارداد  که اجرا نشده، ر   ک يق تعهد یت دق یه رعا کنیا  ) ب(
 ؛ریخا یبوده است 

ــنیا  ) ج( ــد، عمــديه عــدم اجــراک ــوده ي تعه ــ ب  يا از روی
 ؛یاطیاحت بی

دهـد    می حقدهیاندیز تعهد به طرف     يه عدم اجرا  کنیا  ) د(
ـ  يتواند بر اجرا    نمی هکن اعتقاد برسد    یبه ا   ي تعهـدات از سـو     ی آت

 ؛ری خایند کا کگر اتیطرف د
قرارداد خاتمه داده شود، طـرف مـسؤولِ         ه اگر به  کنیا  )  ه(

 تعهـد، متحمـل     يا اجـرا  یردن مقدمات   کجه آماده   یرا درنت عدمِ اج 
 .ریخا ی خواهد شد یان نامتناسبیز

توانــد   مــیدهیــاندیزر هــم طــرف یدر صــورت تــأخ  ) 3(
 يه از سـو  زمانِ مجاز شـد يگر قبل از انقضا  ی طرف د  هک یدرصورت

نـد، بـه    ک یوتاهک تعهد   ي، در اجرا  7-1-5 در ماده    دهیاندیزطرف  
  .قرارداد خاتمه دهد
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   7-3-2ماده 
 )اخطارخاتمه دادن به قرارداد(

 خاتمه دادن بـه قـرارداد، بـا دادنِ     ي طرف برا  کیحق    ) 1(
 . شود  میگر اعمالیاخطار به طرف د

ـ  تعهد پس از موعد باشد       يئه اجرا اگر ارا   ) 2( ـ ا بـه طر   ی ق ی
 حـق خـود را      دهیاندیز، اجرا منطبق با قرارداد نباشد، طرف        يگرید
ـ نی خاتمه دادن به قرارداد از دسـت خواهـد داد مگـر ا            يبرا ه در ک

 تعهد  يا اجرا ی تعهد   يه از ارائه اجرا   کنی متعارف، پس از ا    یمدت زمان 
شده اسـت، بـه     می آگاهیستیا بایرمنطبق با قرارداد آگاه شده     یغ

  .باشدگر اخطار داده یطرف د

   7-3-3ماده 
 ) شدهينيب پيش يعدم اجرا(

ـ  ک یدرصورت ـ ی ي تعهـد از سـو     يخ اجـرا  یش از تـار   یه پ  از  یک
 آن طرف   ي از سو   تعهد ی اساس يه عدم اجرا  کار باشد   کن، آش یطرف

  .قرارداد خاتمه دهدتواند به   میگریمحقق خواهد شد، طرف د

   7-3-4ماده 
 ) مقرر شدهين مناسب اجرايتضم(

ـ  معقـول و متعـارف، اعتقـاد دارد          به طور ه  ک یطرف ه عـدم   ک
تواند   می گر محقق خواهد شد،   ی طرف د  ي از سو   تعهد ی اساس ياجرا

ن حال ی مقرر شده باشد و در ع     ي اجرا ين مناسب برا  یخواستار تضم 
ن مزبور در   ی تضم هک یدرصورتند؛ و   ک ي تعهداتش خوددار  ياز اجرا 

  . متعارف فراهم آورده نشود، به قرارداد خاتمه دهدیمدت زمان

   7-3-5ماده 
 ) خاتمه دادن به قرارداديلكآثار (

 ين را از تعهداتشان بـرا     یخاتمه دادن به قرارداد، طرف      ) 1(
 .دارد  می معافیت تعهدات آتافیاجرا و در

 بـه  خاتمه دادن به قرارداد، مـانع از مطالبـه خـسارات           ) 2(
 .شود  نمیل عدم اجرایدل

ــأث  ) 3( در اي   بــر مقــررهيریخاتمــه دادن بــه قــرارداد، ت
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ه قرار است   ک يگریا هر شرط د   ی ي دعاو وفصل  حلقرارداد درباره   
  .ا شود، نداردافتن قرارداد اجری پس از خاتمه یحت

   7-3-6ماده 
  )شوند  مي اجرايه به صورت آنك يي در قراردادهااسترداد(

ـ  يافتن قـرارداد  یبا خاتمه     )1( ـ      ک   اجـرا  یه بـه صـورت آن
ه بـر   ک باشد   يزی هرچ تواند خواهان استرداد    می شود، هر طرف   می

ن شـرط   یست، به ا  قرار داده ا  ] گریطرف د [ار  یطبق قرارداد در اخت   
ـ هـر چ  همزمـان    به طور ز  یه طرف مزبور ن   ک ـ  را   يزی ه بـر طبـق     ک

  .ندکرده است، مسترد کافت یقرارداد در
ـ  مم ی مثل اگر استرداد   )2( ـ ن  ک ا مناسـب نباشـد، هرگـاه       ی

ار اختـصاص داده    کن  ی ا ي برا ی پول د بدل یمتعارف و معقول باشد، با    
  .شود

 تعهد منتفع شده است موظـف بـه         يجراه از ا  ک یطرف  )3(
ر نبـودن   یذپ  امکان،  هکن شرط   یبه ا   نخواهد بود  ی پول پرداخت بدل 
  .گر قرارداد قابل انتساب باشدی به طرف دی مثلاسترداد

 حفظ يه به طور معقول و متعارف برا   ک هایی  نهی هز يبرا  )4(
 طرف اجـرا شـده      کینفع  ه به   ک ي تعهد ي از اجرا  يردن و نگهدار  ک

  درخواسـت  ]گـرِ قـرارداد   یاز طـرف د   [تـوان     می از هستند یمورد ن 
 .ردکپرداخت غرامت 

   7-3-7ماده 
  يي در قراردادهااسترداد(

  )بديا مي  ادامهي مدت زمانيبراها   آنياجراه ك
ـ  ي تعهداتش برا  يه اجرا ک يافتن قرارداد یبا خاتمه     )1(  کی

 باشد،  هی قرارداد قابل تجز   هک یدرصورتافته و   ی ادامه   یمدت زمان 
ـ  مـدت زمـانِ پـس از خاتمـه     ي مزبور را فقـط بـرا    استرداد افتنِ ی
  .ردکتوان مطالبه   میقرارداد

شـود، مفـاد      مـی   مربـوط   استرداد يه به اجرا  کتا آنجا     )2(
  .شود  می اعمال7-3-6 ةماد
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 خسارات

 خسارات: 4قسمت 

   7-4-1ماده 
 )حق مطالبه خسارات(

 ده، حق مطالبه خـسارات    یاندی تعهد به طرف ز    يهر عدم اجرا  
دهد؛   می يگریق جبران د  یا به همراه هر طر    ی يا به طور انحصار   یرا  

  .معذور باشد» اصول«ن ی تعهد بر طبق ايه عدم اجراک یمگر هنگام

   7-4-2ماده 
 )لامك غرامت(

ـ     ی، به دل  دهیاندیزطرف    )1(  یل متحمل شدن صدمات ناش
ـ ا.  اسـت  لامک غرامتافت  یاز عدم اجرا، مستحق در     ن صـدمات،   ی

ـ شود    می ل را شام  یان وارده و هرگونه نفع    یهرگونه ز   از آن   يه و ک
 ي از سو  تسبک آن هم با احتساب هرگونه نفع م       ؛محروم شده است  

 .ا صدمه باشدینه ی از اجتناب از هزیه ناشک ده،یاندیزطرف 
 ، و بـه عنـوان مثـال     ،یرمالین است غ  کصدمه مزبور مم    ) 2(

  . باشدیا فشار روحی یشامل صدمه جسم

   7-4-3ماده 
 )ت صدمهيقطع(

 در نظـر گرفتـه    اي     صـدمه  ي غرامت فقـط بـرا     اًقانون  )1(
متعـارف و معقـول از   اي  ه بـا درجـه  ک، یشود، از جمله صدمه آت     می
 .شود  مینییت تعیقطع

 از دست دادن فرصت،     ي برا اًن است قانون  کغرامت مم   ) 2(
 .به تناسبِ احتمالِ وقوعِ آن، در نظر گرفته شود

 یافکاي     را با درجه   زان خسارت یه نتوان م  ک یطیدر شرا   ) 3(
د دادگاه خواهـد    یزان آن به صالحد   ین م ییرد، تع کت احراز   یاز قطع 
  .بود
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   7-4-4ماده 
 )ه بودن صدمينيب پيشقابل (

اسـت  اي     تعهد، فقط مسؤول صدمه    يطرف مسؤول عدم اجرا   
ـ اي   قرارداد، آن را به عنـوان صـدمه        در زمان انعقاد   هک ه احتمـال  ک

ـ  ینیب  پیش او حاصل شود،     ي تعهد از سو   يداشت از عدم اجرا    رده ک
  .رده باشدک ینیب پیشتوانسته   می متعارفبه طورا یبود 

   7-4-5ماده 
 )نيگزياثبات صدمه در مورد معامله جا(

ـ        دهیاندیز طرف   هک یگامهن  ی به قرارداد خاتمه داده و در ط
ـ ن منعقد   یگزیجااي     معقول، معامله  یقی متعارف و به طر    یمدت رده ک
، نیگزی و مبلغ معامله جا    ي مبلغ قرارداد  التفاوت مابهتواند    می باشد،
  .ندک را وصول يگری از هر صدمه دی ناشز خساراتیو ن

   7-4-6ماده 
 )جي به مبلغ رازان صدمهياثبات م(

ه بـه قـرارداد     ک یطیتواند در شرا    می دهیاندیزطرف    ) 1(
ـ یرده است اما مبلـغ را     ک منعقد ن  ینیگزیخاتمه داده و معامله جا      یج

 و  يالتفاوت مبلغ قرارداد    موضوع تعهد وجود دارد، مابه     ي اجرا يبرا
 از هر   ی ناش ز خسارات یافتن قرارداد، و ن   یان خاتمه   ج در زم  یمبلغ را 
 .ندک را وصول يگریصدمه د

ـ  تحوياالهـا ک ي براعموماًه  ک است   یج، مبلغ یمبلغ را   ) 2( ل ی
 یاس، در محل  ی قابل ق  ا خدمات انجام شده در اوضاع و احوال       یشده  
ـ شود؛   میساب گذاشته شده است، به ح     می د اجرا یه قرارداد با  ک ا ی

ج در محـل    ی موجود نباشد، مبلغ را    یجیچ مبلغ را  یاگر در آن محل ه    
 نظـر برسـد، محاسـبه      ه ارجاع به آن معقول و متعارف به       ک يگرید
  .شود می

   7-4-7ماده 
 ) باشددهيانديز از طرف يناشه جزئاً كاي  صدمه(

 فعـلِ طـرف     كا تر ی از فعل    ی ناش اًه صدمه جزئ  ک یطیدر شرا 
 آن به عهده طرف     یاحتمال خطره  ک باشد   يگریا واقعه د  ی دهیاندیز
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ـ ه ا ک یزانید به م  ی با زان خسارات ی است، م  دهیاندیز ن عوامـل، بـا     ی
ان نقـش   ین، در وقوع صدمه و ز     ی از طرف  کیهر   يتوجه به رفتارها  

  .ل داده شودی تقلاند، داشته

   7-4-8ماده 
 )ل صدمهيتقل(

 تعهد، مسؤول آن قـسمت از       يم اجرا طرف مسؤول عد    ) 1(
ه با اقدامات معقـول و متعـارف        کده  یاندیصدمه وارده بر طرف ز    

 .ستیل داده شود، نین بود تقلکده ممیاندیطرف ز
ـ را  اي    نـه یده مستحق است هر هز    یاندیطرف ز   ) 2( ه بـه  ک

ـ  تقل يطور متعارف در تالش برا     ل صـدمه متحمـل شـده اسـت،         ی
  .ندکافت یدر

   7-4-9ماده 
 ) در پرداخت پوليوتاهكهره ب(

ه موعد آن   ک یدر پرداخت مبلغ  ها     از طرف  کیهر  اگر    )1(
 مـستحق اسـت بهـره       دهیاندیزند، طرف   ک یوتاهکده است،   یرس

خ پرداخـت آن را هـم       یدن موعـد تـا تـار      یخ رس یمبلغ مزبور از تار   
 .ا نباشدین عدم پرداخت معذور باشد یند؛ خواه اکافت یدر

متوسط بـه   هاي    کوتاه مدت بان  ک، با نرخ وام     نرخ بهره   ) 2(
پـول  م بر پرداخـت     که در محل پرداخت، حا    کرندگان عمده   یگ وام

 در محل مزبور وجـود نداشـته        ین نرخ یاست، برابر است؛ و اگر چن     
ـ  در   یباشد، معادل است با نـرخ مـشابه        در .  پـول  شورِ پرداخـت  ک

هره عبارت اسـت از      در هر دو محل، نرخ ب      ین نرخ یصورت نبود چن  
 . پولشورِ پرداختکت شده در قانونِ ینرخ مناسب تثب

  مـستحق جبـران خـسارات      ی در صورت  دهیاندیزطرف    ) 3(
 يتر  بزرگ شده باشد صدمه     ه عدم پرداخت سبب   ک است   یاضاف

  .دیبر او وارد آ

   7-4-10ماده 
 )بهره خسارات(

ـ  بهره خسارات   ي تعهـدها  ي تعهـد بـرا    ي از عـدم اجـرا     ی ناش
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 يگریه به نحو د   کشود؛ مگر آن    می محقق، از زمان عدم اجرا      یرپولیغ
  .توافق شود

   7-4-11ماده 
 )ينحوه جبران پول(

ـ  ي پرداخت شود؛ امـا در مـوارد       جاکید  ی با خسارات  ) 1( ه ک
تـوان آن را بـه اقـساط پرداخـت            می ند،ک  می مه اقتضا ت صد یماه
 .ردک

ه قرار است بـه اقـساط پرداخـت         ک یرات خسارات ییتغ  ) 2(
هـا   مـت یش متوسـط ق یافـزا رات شـاخص  ییتوان بر تغ   می شوند را 

  .منطبق ساخت

   7-4-12ماده 
 )شود  مي به آن محاسبهه خساراتك يپول(
 یا به پـول   یان شده،   ی به آن ب   یپول تعهده  ک یولا به پ  ی خسارات

ـ هر ـ   آن تحمـل شـده اسـت   يان بر مبنایزه صدمه و ک ـ دام ک ه ک
  .شود  میمحاسبه ـ باشدتر  مناسب

   7-4-13ماده 
 ) تعهدي عدم اجراي براپرداخت توافق شده(

ـ  یه طرف ک در قرارداد مقرر شده باشد       هک یهنگام  ) 1( ه ک
ـ د به دل  یرده است، با  کدش را اجرا ن   تعه ـ ل ا ی ن عـدم اجـرا، مبلـغ       ی

ـ اندیز بپـردازد، طـرف      دهیاندیز را به طرف     یمشخص  بـدون   دهی
ـ     افـت آن مبلـغ مـشخص       یاش، مـستحق در    یتوجه به صدمه واقع

 .خواهد بود
تـوان در     مـی   بر خـالف آن،    یاما به رغم هرگونه توافق      ) 2(
ـ ی صدمه و ز ه مبلغ مشخص شده، در ارتباط با      ک يموارد  از یان ناش

ـ  اًدیگـر، شـد   ی د  تعهد و اوضاع و احـوال      يعدم اجرا  ش از انـدازه    ی ب
 .ل دادی معقول و متعارف تقلیاست، مقدار آن را به مبلغ
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 تهاتر

 8فصل 

 تهاتر

  8-1ماده 
 )ط تهاتريشرا(

 يا اجـرا  ی پول   ی قرارداد، مبلغ  کی دو طرف    هک یهنگام  ) 1(
ـ ون هـستند، هـر      ینوع مشابه را به هم مـد       از   يتعهد هـا    آن از   کی

نفع آن تعهـد    یتواند تعهد خود را در مقابل تعهد ذ         می )»طرف اول «(
 ه در زمان تهاتر، کن شرط یند به اکتهاتر ) »گریطرف د«(

  تعهدش را داشته باشد؛يطرف اول حق اجرا  ) الف(
ـ   یگر از لحاظ تحقق و م     یتعهد طرف د    ) ب(  و  یزان تعهد، قطع

 .ده باشدی آن رسيموعد اجرا
ـ     ياگر تعهدها   ) 2(  ي از قـرارداد واحـد     ی هر دو طرف ناش

توانـد تعهـد خـود را در مقابـل تعهـد            می نیباشد طرف اول همچن   
 .ندکست تهاتر ی نیزان تعهد قطعیه از لحاظ تحقق و مکگر یطرف د

   8-2ماده 
 )يتهاتر ارز(

 مختلـف  يهـا  را بـه ارز ین مبـالغ ی قرار است طرف هک یهنگام
ـ ن شرط   ی به ا  ،تواند اعمال شود    می نند حق تهاتر  کپرداخت   ه هـر   ک

ـ ن توافـق ن   ی باشند و طـرف    ری آزادانه قابل تسع   به طور دو ارز    رده ک
 مبلـغ تعهـد خـود را        ید فقط به ارز مشخص    یه طرف اول با   کباشند  

  .ندکپرداخت 

   8-3ماده 
 )تهاتر با ارسال اخطار(

 گـر اعمـال   ی طـرف د   ي ارسـال اخطـار بـرا      ردن با کحق تهاتر   
  .شود می
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   8-4ماده 
 ) اخطاريمحتوا(

ســت ها آنه مــرتبط بــا کــ را یید تعهــدهایــاخطــار با  )1(
 .ندکمشخص 

ـ  را   ياگر اخطار تعهـد     ) 2(  ه تهـاتر نـسبت بـه آن اعمـال         ک
 مدت معقـول و     کیتواند در     می گریند طرف د  کشود مشخص ن   می

ـ  تهاتر در ارتباط بـا       هکند  کمتعارف به طرف اول اعالم        دام تعهـد  ک
 انجام نشود تهاتر نسبت به تمام تعهـدها      ین اعالم یاگر چن . باشد می
  .شود  میم به نسبتیتسه

   8-5ماده 
 )اثر تهاتر(

 .ندک  میتهاتر تعهدها را ساقط  ) 1(
زان تعهدها متفـاوت باشـد تهـاتر تعهـدها را تـا         یاگر م   ) 2(
 .ندک  میاقطمتر است سکه مبلغ آن ک يزان تعهدیم

  .شود  می نافذ]تهاتر[تهاتر از زمان اخطارِ   ) 3(
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  حقوقيواگذار

  9فصل 

   حقوق،يواگذار
  قراردادهايانتقال تعهدات، واگذار

  حقوقيواگذار: 1قسمت 

  9-1-1ماده 
 )فيتعار(

ـ  ی انتقال توافق  يبه معنا »  حق کی يواگذار«  ي حـق از سـو     کی
ـ «(گـر  ی د یبه شخـص  ) »واگذارنده«( شخص   کی ) »يرف واگـذار ط

افـت  یه حق واگذارنده به در  کشود    می زی ن يه شامل مورد  ک ،است
 از تعهـد توسـط      يگـر ی نـوع د   يا اجـرا  ی شخص ثالث    کی از   یمبلغ

 واگذارنـده بـه   ياز سـو [قـه  یبه عنـوان وث   ) »متعهد«(شخص ثالث   
  .بدیا می انتقال] يطرف واگذار

   9-1-2ماده 
 )اتيمستثن(

تابع ها    آن يه اجرا کر  یزهاي    لن قسمت نسبت به انتقا    یمواد ا 
 :شوند  نمیاست اعمالاي  ژهیقواعد و

ا اسناد  یت  یک، اسناد مال  ي چون اسناد تجار   يانتقال اسناد   )الف(
 ا ی، یمال

  .يار تجارکسب و ک کیان انتقال یانتقال حقوق در جر  ) ب(

   9-1-3ماده 
 )يرپولي حقوق غيت واگذاريقابل(

 ی را فقـط در صـورت      یرپـول ی تعهد غ  کی ي نسبت به اجرا   یحق
 به  ی قابل توجه  به طور  تعهد مزبور    يه واگذار کرد  کتوان واگذار    می
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  .دیفزای بار تعهد نینیسنگ

   9-1-4ماده 
 )ي جزئيواگذار(

 واگذار  ی جزئ به طور توان    می  پول را  یافت مبلغ یحق در   ) 1(
 .ردک

 از تعهد را فقط در      يگری نوع د  ي حق نسبت به اجرا    کی  ) 2(
ـ ه آن تعهد قابل تجز    کرد  ک واگذار   ی جزئ به طور توان   ی م یصورت ه ی

 بـار تعهـد     ینی بـه سـنگ    ی قابـل تـوجه    به طور  آن   يباشد و واگذار  
  .دیفزاین

   9-1-5ماده 
 )حقوق مؤجل(

ـ شـود     می ین تلق یچن] یدر صورت انتقال توافق   [ ه در زمـان    ک
ـ افته است با ایتوافق، حقوق مؤجل انتقال    ـ ن شـرط  ی ه بـه هنگـام   ک

ـ  یه، بتوان حقوق مزبور را به عنوان حقوق       ی حقوق در آت   تحقق آن  ه ک
  .ردکرفته است مشخص یصورت پذها  آن در ارتباط با يواگذار

   9-1-6ماده 
 )ها آن كي به كيردن كحقوق واگذار شده بدون مشخص (

ـ  به   کیردن  کتوان بدون مشخص      می  از حقوق را   يتعداد  کی
ـ ن شرط   یرد به ا  کواگذار  ها    آن  حقـوق را بـه عنـوان        ه بتـوان آن   ک
ـ رد  ک مشخص   یحقوق ـ  يه در زمـان واگـذار     ک ا در زمـان محقـق      ی

  .اند  انجام شده بودهيشدنشان، مرتبط با واگذار

   9-1-7ماده 
 ) استيافك ين واگذارنده و طرف واگذاريتوافق ب(

ـ          کی  ) 1( ن واگذارنـده و طـرف      ی حـق بـا صـرف توافـق ب
 .شود می ، بدون دادن اخطار به متعهد، واگذاريواگذار
ـ نیست مگر ا  یت متعهد ن  ی به رضا  يازین  ) 2( ه در اوضـاع و     ک
ـ  یژگی مورد نظر، تعهد مزبور از و      احوال  برخـوردار   ی شخـص  اً اساس
  .باشد
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   9-1-8ماده 
 ) متعهدياضافهاي  نهيهز(

ـ  ي ویاضـاف هاي   نهیه هز کن حق را دارد     یمتعهد ا  ـ ک  از یه ناش
ا طرف  ی واگذارنده   ي از سو  ی است با پرداخت غرامت    يانجام واگذار 
  . جبران شوديواگذار

   9-1-9ماده 
 )يشروط عدم واگذار(

 بـر   ین واگذارنده و متعهد مبن    ی ب ی وجود توافق  رغم  علی  ) 1(
 ي پول، واگـذار   یافت مبلغ ی حق در  يردن واگذار کا ممنوع   یمحدود  

ـ ن وجود، مم  یبا ا . هد بود آن حق نافذ خوا    ن اسـت واگذارنـده در      ک
 .مقابل متعهد به خاطر نقض قراردادشان مسؤول شناخته شود

ـ يواگـذار   ) 2( ر از یــ غیی تعهـدها ي نــسبت بـه اجــرا ی حق
ـ رنافذ خواهد بود    ی غ ی پول در صورت   یپرداخت مبلغ  ه مخـالف بـا    ک

ـ  بـر محـدود   ین واگذارنده و متعهد مبنیتوافق ب  ـ ا ممنـوع  ی ردن ک
 انجام شده نافذ خواهـد بـود        ين وجود، واگذار  یبا ا .  باشد ياگذارو

 نـه از وجـود آن توافـق         ي، طرف واگـذار   يه در زمان واگذار   کاگر  
ـ در ا . بوده اسـت    می  از وجود آن آگاه    یستیاطالع داشته و نه با     ن ی

برابـر   در   ن است واگذارنده به خاطر نقـض قـرارداد        کصورت، مم 
  .ؤول شناخته شودمتعهد، مس

   9-1-10ماده 
 )اخطار به متعهد(

ــا زمــان  ) 1( ــاره واگــذاريه متعهــد اخطــارکــ یت  از ي درب
رده است، با پرداخـت بـه       کافت ن ی در يا طرف واگذار  یواگذارنده  
 .شود  میي از تعهدش بريواگذارنده، و

رد، فقط بـا    که متعهد اخطار مزبور را وصول       کنیپس از ا    ) 2(
  .شود  میي از تعهدش بريگذارپرداخت به طرف وا

   9-1-11ماده 
 )يمتوالهاي  ي واگذار(

ـ  واگذارنده به دو     کی توسط   ي حق واحد  ياگر واگذار  ا چنـد   ی
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 انجام شده باشد، متعهد با پرداخت مطابق با         ي واگذار یطرف متوال 
  .شود  میيافت اخطارها، از تعهدش بری دریتوال

   9-1-12ماده 
 )يگذار واي مناسب برايل اثباتيدل(

 داده شـده    ي طرف واگذار  ي از سو  ياگر اخطار واگذار    ) 1(
ـ نـد   ک  درخواسـت  يتواند از طرف واگـذار      می باشد متعهد  ه در  ک

ـ ی مناسـب یل اثباتی، دلیمدت زمان معقول و متعارف    ـ نی بـر ا ی مبن ه ک
 .ار او بگذاردی انجام شده است در اختيواگذار
 ارائـه نـشده اسـت،    یمناسـب  یل اثبـات یه دل ک یتا زمان   ) 2(
 .ندک يتواند از پرداخت خوددار  میمتعهد
 ارائـه نـشده اسـت،    ی مناسـب یل اثبـات یه دل ک یتا زمان   ) 3(

 .ستیاخطار نافذ ن
ـ     می مناسب از جمله   یل اثبات یدل  ) 4(  نـه  یتوانـد شـامل، ول

ـ ن باشـد    یانگر ا ی واگذارنده و ب   ياز سو اي    محدود به، هر نوشته    ه ک
  .شده است محقق يواگذار

   9-1-13ماده 
 )رادها و حقوق تهاتريا(

 او در   ي قابل طرح از سو    يرادهایه ا یلکتواند    می متعهد  ) 1(
 .ندک طرح يمقابل واگذارنده را در مقابل طرف واگذار

ـ  را   يتواند هر حق تهاتر     می متعهد  ) 2( ه تـا زمـان وصـول     ک
ـ    ي، در مقابل واگذارنده برا    ياخطار واگذار  بـوده   ی او قابل دسترس

  .ندک اعمال ياست نسبت به طرف واگذار

   9-1-14ماده 
 )حقوق مرتبط با حق واگذار شده(
ـ  حق، حقـوق ز    کی يواگذار   منتقـل ير را بـه طـرف واگـذار   ی

 :ندک می
ـ  پول   یافت مبلغ یهمه حقوق واگذارنده نسبت به در       ) الف( ا ی
ه بر طبق قرارداد مرتبط با حق واگـذار شـده         کگر  ی د ي تعهد ياجرا
  و باشد؛
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مربـوط بـه حـق       تعهد   يننده اجرا کن  یهمه حقوق تضم    ) ب(
  .واگذار شده

   9-1-15ماده 
 )تعهدات واگذارنده(

 ير به اطالع طرف واگـذار   یه خالف مطالب ز   ک يجز در موارد  
 تعهـدات   ي واگذارنده در برابر طرف واگـذار      ،رسانده شده است  

 :ردیگ  میر را به عهدهیز
 موجود اسـت مگـر      يواگذارحق واگذار شده در زمان        ) الف(
 ه حق مزبور مؤجل باشد؛ کنیا

  حق مورد نظر است؛ي واگذارحق يذواگذارنده   ) ب(
 واگذار  يگری د ين به طرف واگذار   یش از ا  یحق مزبور پ    )ج(

 ي شـخص ثالـث بـر      کی از جانب    ییا ادعا ینشده و از هرگونه حق      
 باشد؛ می

  طرح ندارد؛ي برايرادیمتعهد ا  ) د(
 درباره حـق    ي اخطار تهاتر  کی چیو واگذارنده، ه  متعهد    )  ه(

  را نخواهند داد؛يو چنان اخطاراند  واگذار شده نداده
ـ واگذارنده هر مبلغ در     ) و( ـ  از متعهـد را      یافتی ه قبـل از    ک

 پرداخت  ي وصول شده است به طرف واگذار      يدادن اخطار واگذار  
  .ردکخواهد 
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 انتقال تعهدات

 انتقال تعهدات: 2قسمت 

   9-2-1ماده 
 )طرق انتقال(

 کیتوان از     می گر را ی د ي تعهد يا اجرا ی به پرداخت پول     يتعهد
 یکیبه  ) »دیمتعهد جد «(گر  ی د یبه شخص ) »ییمتعهد ابتدا «(شخص  
 :ر انتقال دادیق زیاز دو طر

د بـر   ی و متعهد جد   یین متعهد ابتدا  ی ب یله توافق یبه وس   ) الف(
 ای ؛9-2-3طبق ماده 

 ه بر کد،  ی و متعهد جد   نفع تعهد ین ذ یب یله توافق یبه وس   ) ب(
  .ردیگ  میتعهد مورد نظر را به عهدهد، یطبق آن متعهد جد

   9-2-2ماده 
 )مورد استثنا شده(

ـ شود    نمی  اعمال ین قسمت در مورد انتقال تعهدات     یمفاد ا  ه ک
ـ م بر انتقـال تعهـدات، در جر       ک حا ةژیتحت قواعد و  ها    انعقاد آن  ان ی

  .رفته استی صورت پذيار تجارکسب و ک کیانتقال 

   9-2-3ماده 
 ) انتقالي برانفع تعهديت ذياز به رضاين(

ـ  و متعهـد جد یین متعهـد ابتـدا    ی تعهد با توافق ب    کیانتقال   د ی
  . استنفع تعهدیت ذیازمند رضاین

   9-2-4ماده 
 )نفع تعهديش ذيشاپيت پيرضا(

 .ت بدهدیش رضایشاپیتواند پ  مینفع تعهدیذ  ) 1(
 انتقـال   ،ت داده باشـد   یش رضـا  یشاپی پ نفع تعهد یاگر ذ   ) 2(

نفـع تعهـد داده   یه اخطار انتقـال بـه ذ     کشود    می  نافذ یتعهد هنگام 
  .ندک از انتقال اقرار ینفع تعهد به آگاهی ذهک یهنگاما یشود 
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   9-2-5اده م
 ) از تعهدشيي شدن متعهد ابتدايبر(

 ي را از تعهـدش بـر      ییتواند متعهد ابتدا    می نفع تعهد یذ  ) 1(
 .ندک

ـ  یدرصـورت توانـد     می نی همچن نفع تعهد یذ  ) 2(  متعهـد   هک
 را بـه    ییند متعهـد ابتـدا    ک مناسب اجرا ن   به طور د، تعهدش را    یجد

 . بشناسدی، باقعنوان متعهد
ـ  و متعهـد جد    ییر از موارد فوق، متعهد ابتـدا      یدر غ   ) 3( د ی
  . مسؤولنداًمتضامن

   9-2-6ماده 
 ) تعهد توسط طرف ثالثياجرا(

 را  ي، قرارداد نفع تعهد یت ذ یتواند بدون رضا    می متعهد  ) 1(
ه شخص مزبور، تعهـد مـورد       کنی ا يند برا ک منعقد   يگریبا شخص د  

ه تعهـد مزبـور در اوضـاع و         کنیند مگر ا  ک متعهد اجرا    يرا به جا  نظر  
  . باشدی شخصاً اساسیتی آن قرارداد، واجد ماهاحوال

  .ندک  می حق مطالبه خود از متعهد را حفظنفع تعهدیذ  ) 2(

  9-2-7ماده 
 )رادها و حقوق تهاتريا (

 همـه  نفـع تعهـد  یدر مقابـل ذ توانـد    مـی  دیمتعهد جد   ) 1(
را در  هـا     آنتوانـسته     مـی  ییه متعهد ابتدا  کند  ک را طرح    ییرادهایا

 .ندکنفع تعهد طرح یمقابل ذ
 از کی چی هنفع تعهدیتواند در مقابل ذ     نمی دیمتعهد جد   ) 2(

قابل  در م  ییه در دسترس متعهد ابتدا    کند  ک را اعمال    يحقوق تهاتر 
  .نفع تعهد بوده استیذ

   9-2-8ماده 
 )افتهيحقوق مرتبط با تعهد انتقال (

د، همه حقوق   یتواند در مقابل متعهد جد      می نفع تعهد یذ  ) 1(
ـ افت مبلغ   یش نسبت به در   یخو گـر را، تحـت     ی د ي تعهـد  يا اجـرا  ی

 .ندکافته مطرح یقرارداد مرتبط با تعهد انتقال 
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، متعهـد   9-2-5مـاده   ) 1( بـر طبـق بنـد        هک یدرصورت  ) 2(
قه اعطـا شـده توسـط هـر         ی شده باشد وث   ي از تعهدش بر   ییابتدا
شود مگـر     می ک آن تعهد ف   ي اجرا يد برا یر از متعهد جد   ی غ یشخص
نفـع  ی ذ يد بـرا  یقه مزبور با  یه وث کند  کگر توافق   یه آن شخص د   کنیا

 . بماندی باقی قابل دسترستعهد
ـ    ی از تعهدش همچن   یی شدن متعهد ابتدا   يبر  ) 3(  کن بـه ف
 در ،نفـع تعهـد  ی بـه ذ یی متعهـد ابتـدا  ي داده شده از سو    ۀقیهر وث 

 داده  ۀقیه وث کنیبد مگر ا  یا  می می تعهد مورد نظر تعم    يارتباط با اجرا  
ـ  یه به عنوان بخشک باشد ییشده نسبت به آن دارا   ن ی از معاملـه ب

  .افته استید انتقال یتعهد جد و مییمتعهد ابتدا
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  قراردادهايواگذار

  قراردادهايواگذار: 3قسمت 

   9-3-1ماده 
 )فيتعار(

ـ  يواگذار« ـ   »  قـرارداد  کی  حقـوق و  ی انتقـال تـوافق    یبـه معن
طـرف  «(گـر   ی د یبـه شخـص   ) »واگذارنـده «( شـخص    کیتعهدات  
ـ  یاست و آن هم حقوق و تعهـدات    ) »يواگذار ـ ک  از قـرارداد  یه ناش

  .است) »گریطرف د« (يگری با شخص دواگذارنده

   9-3-2ماده 
 )مورد استثنا شده(

ـ  یی قراردادهـا ين قسمت نسبت به واگذار  یمواد ا  ه انجـام  ک
ان انتقال  یم بر انتقال قراردادها، در جر     کژه حا یبرطبق قواعد و  ها    آن
  .شود  نمیرفته است اعمالی صورت پذيار تجارکسب و ک کی

   9-3-3ماده 
 )گريطرف دت ياز به رضاين(

  .گر استیت طرف دیازمند رضای قرارداد نکی يواگذار

   9-3-4ماده 
 )گريش طرف ديشاپيت پيرضا(

 .ت دهدیش رضایشاپیتواند پ  میگریطرف د  ) 1(
 يت داده باشد، واگذار   یش رضا یشاپیگر پ یاگر طرف د    ) 2(

گـر  ی بـه طـرف د     يه اخطار واگذار  کشود    می  نافذ یقرارداد هنگام 
  .ندک يواگذار از یگر اقرار به آگاهیه طرف دکنیا ایداده شود 

   9-3-5ماده 
 ) شدن واگذارندهيبر(

 .ندک يتواند واگذارنده را از تعهدش بر  میگریطرف د  ) 1(
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ـ  یدرصورت  ) 2(  بـه طـور    تعهـدش را     ي طـرف واگـذار    هک
تواند واگذارنده را بـه عنـوان         می گری طرف د  ، انجام ندهد  یمناسب
 .ندک شخص متعهد حفظ کی

 ين صــورت، واگذارنــده و طــرف واگــذاریــر ایــدر غ  ) 3(
  . مسؤول خواهند بوداًمتضامن

  9-3-6ماده 
 )رادها و حقوق تهاتريا (

ـ یبه م   ) 1( ـ  یزان ـ  يه واگـذار  ک رنـده  ی قـرارداد دربرگ   کی
ـ  متناسـب بـا م     9-1-13 حقوق است مـاده      يواگذار  يزان واگـذار  ی

 .شود  میحقوق اعمال
رنده انتقال  ی قرارداد در برگ   کی يه واگذار ک یزانیبه م   ) 2(

 زان انتقال تعهدات اعمـال    ی متناسب با م   9-2-7تعهدات است ماده    
  .شود می

  9-3-7ماده 
 )افته همراه با انتقال قرارداديحقوق انتقال  (

ـ  یزانیبه م   ) 1( ـ  يه واگـذار  ک رنـده  ی قـرارداد در برگ    کی
  حقوق يزان واگذار ی متناسب با م   9-1-14 حقوق است ماده     يواگذار
 .شود  میاعمال

رنده انتقال  ی قرارداد در برگ   کی يه واگذار ک یزانیبه م   ) 2(
 زان انتقال تعهدات اعمـال    ی متناسب با م   9-2-8تعهدات است ماده    

  .شود می
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   مرور زمانهاي  مدت
  10فصل 

 مرور زمانهاي  مدت

   10-1ماده 
 )ن فصليمحدوده ا(

 مـدت مـرور   «ه بـه عنـوان      ک مدت زمان،    کی يانقضا  ) 1(
 ين فـصل، مـانع اجـرا      یشود برطبق قواعد ا     می به آن اشاره  » زمان

 .شود  می»اصول«حقوق مشمول 
ـ  نیم بر مدت زمانکن فصل حایمقررات ا   ) 2( ـ ست ی ه در ک
ـ لـف اسـت   ک، م »اصـول «طرف بر طبق     کی آن،   یط ه بـه عنـوان   ک
گر بدهد  ی به طرف د   ي حقوقش، اخطار  يا اجرا یسب  ک ي برا یشرط
  . را انجام دهدیدگیان رسیردن جرک ر از آغازی غیا عملی

   10-2ماده 
 )مرور زمانهاي  مدت(

ـ مدت مرور زمان عام سه سـال اسـت        ) 1( ه آغـاز آن از  ک
ـ واقع از   نفع تعهد یه در آن، ذ   ک است   ي روز يفردا   مطلـع  هـایی   تی
توانـد    میيجه آن، حق ویه در نت کبوده    می  مطلع یستیا با یشود   می

 .اجرا شود
ـ ثر مدت مرور زمان ده سال است        کبه هرحال، حدا    ) 2( ه ک

توانـد    می نفع تعهد یدر آن، حق ذ   ه  ک است   ي روز يآغاز آن از فردا   
  .اجرا شود

  10-3ماده 
 )نيمرور زمان توسط طرفهاي  ر مدتييتغ(

 .ر دهندییمرور زمان را تغهاي  توانند مدت  مینیطرف  ) 1(
 توانند ها نمی آنن وجود، یبا ا  ) 2(
ـ متـر از    کمدت مرور زمان عام را به         ) الف( ـ  سـال تقل   کی ل ی
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 دهند؛ 
ـ متر از چهار سال تقلکثر مدت مرور زمان را به    کحدا  ) ب( ل ی

 دهند؛ 
ـ        کحدا  ) ج( ش از پـانزده سـال      یثر مدت مرور زمان را بـه ب
 .ش دهندیافزا

   10-4ماده 
 ) از حقيد به خاطر اقرار به آگاهيمرور زمان جد(

 مدت مرور زمـان عـام،       يانقضاش از   یه پ ک يدر مورد   ) 1(
ند مدت مرور زمـان     ک  می نفع تعهد ی از حق ذ   یمتعهد اقرار به آگاه   

 .شود  می روز اقرار آغازي از فردايدیعام جد
 از  یبه خاطر اقرار بـه آگـاه      [ثر مدت مرور زمان     کحدا  ) 2(
ـ ند اما بـه خـاطر آغـاز         ک ی نم افتنیان  ی آغاز به جر   اً مجدد ]حق  کی

ـ ، مم 10-2ماده  ) 1(د بر طبق بند     یمرور زمان عام جد    ـ ن اسـت   ک ه ک
  .ابدیش یافزا يگری مدت ديثر مدت مرور زمان براکحدا

   10-5ماده 
 )يي قضايدگيان رسيله جريمرور زمان به وسق مدت يتعل(
 :شود  میر معلقیان مدت مرور زمان در موارد زیجر  ) 1(
ـ  بـا آغـاز      نفع تعهـد  ی ذ هک یهنگام  ) الف( ـ ردن  ک ـ  جر کی ان ی
ـ  ک یی قضا یدگیان رس ی جر کیا در   ی یی قضا یدگیرس ـ ش از ا  یه پ ن ی

ـ     کند  ک  می یآغاز شده است اقدام     یدگیه برطبق قانون دادگاه رس
 نفع تعهد در مقابل تعهد است؛یردن حق ذک مطرح یننده، به معنک

 حقـوق   نفع تعهـد  ی ذ هک یهنگامدر مورد اعسار متعهد،       ) ب(
 رده است؛ک به اعسار مطرح یدگیان رسیخود را در جر

ـ  ی شـخص حقـوق    کی به انحالل    یدگیان رس یدر جر   ) ج( ه ک
ـ  حقوق خود را در جر     ،نفع تعهد ی ذ هک یهنگام ؛همان متعهد است   ان ی

 .رده استک به انحالل مطرح یدگیرس
ـ ور زمان تا زمان صـدور ح      ق مدت مر  یتعل  ) 2( ـ  ک  و  یم قطع
ـ  به طر  یدگیان رس یه جر ک یا زمان ی یینها  ،ابـد ی خاتمـه    يگـر یق د ی

  .ندک  میدایادامه پ
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   10-6ماده 
 )ي داوريدگيان رسيله جريق مدت مرور زمان به وسيتعل(
ـ  با آغـاز     نفع تعهد ی ذ هک یهنگام  ) 1( ـ  جر کی ـ  ی  یدگیان رس
ن آغاز شـده    یش از ا  یه پ ک ي داور یدگیان رس ی جر کیا در   ی يداور

ـ ه برطبـق قـانون د     کند  ک  می یاست اقدام  ـ    يوان داور ی  ی، بـه معن
ـ نفع تعهد در مقابل متعهد است جر      یردن حق ذ  کمطرح   ان مـدت   ی

ـ  جر ي بـرا  یدر صورت فقدان مقررات   . شود  می مرور زمان معلق   ان ی
ق آغـاز   یخ دق ی تار ةنندکن  ییعه ت ک يا فقدان مواد  ی ي داور یدگیرس
ـ شـود    مـی ن در نظر گرفتـه   ی باشند، چن  ي داور یدگیان رس یجر ه ک
ـ شـود    مـی  آغازیخی در تار  یدگیان رس یجر  یدرخواسـت ه در آن، ک
ـ ه حق موضـوع دعـوا با   کنی بر ا  یمبن ـ د از طری ـ ق جری ـ ی  یدگیان رس

 .شود  می واقع شود به متعهد واصلوفصل حل مورد ]يداور[
 ییه رأ کبد  یا  می ادامه یمرور زمان تا زمان   ق مدت   یتعل  ) 2(
  .ابدیگر خاتمه ی دیقی به طریدگیان رسیجرا یصادر شود آور  الزام

   10-7ماده 
 ) دعواوفصل حلن يگزيطرق جا(

ر یرات مناسب نسبت به سا    یی با تغ  10-6 و   10-5هاي    مفاد ماده 
 ین از شخص ثـالث ی، طرفها ه در آنکشوند    می  اعمال هایی  یدگیرس
  بـه حـل  یابی دسـت يبـرا هـا    وشش آن که در   کنند  ک  می خواستدر

  .ندک کمکها  آنشان، به یدوستانه دعواوفصل 

   10-8ماده 
ا از دست دادن ي، فوت هيق مدت مرور زمان در مورد قوه قهريتعل(

 )تياهل
ـ   نفع تعهد ی ذ هک یهنگام  ) 1( ـ  یله مـانع  ی به وس ه فراتـر از    ک
ند و نه بـر آن غلبـه        کجتناب  تواند از آن ا     می  نه ينترل اوست و و   ک
ـ ه بتواند بر طبق مـواد پ     کنیاز ا ابد،  ی ن، باعـث متوقـف سـاختن    یشی
ان مدت مرور   ی جر شود؛  می ت مرور زمان شود بازداشته    ان مد یجر

 شـدن مـدت مـرور       یه منقـض  ک يشود به نحو    می زمان عام معلق  
ه مانع مزبور برطرف شود صـورت       کنی پس از ا   سال کیزمان عام تا    
 .رفتینخواهد پذ
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ـ ت  ین مانع شامل از دست دادن اهل      ی ا هک یدرصورت  ) 2( ا ی
 یق مدت مـرور زمـان هنگـام   یا متعهد باشد، تعلی نفع تعهدیفوت ذ 
ـ ه فاقـد اهل ک ی اداره امور طرفي براینیه جانش کبد  یا  می خاتمه ت ی
ـ  منـصوب شـود      يه و ک اداره امور تر   يا برا ی ،ا فوت شده است   ی ا ی
ـ  قرار بگین متوف یشیت پ ی در وضع  ی با ارث بردن از متوف     یوارث . ردی

ـ فوق ذ ) 1(ه در بند    ک اضافه شده    ۀسال کیمدت    اًر شـد متناسـب    ک
  .اعمال خواهد شد

   10-9ماده 
 ) شدن مدت مرور زمانيآثار منقض(

  حـق  شدنی شدن مدت مرور زمان باعث منتف   یمنقض  ) 1(
 .شود نمی

 شدن مدت مرور زمان نافـذ باشـد       یه منقض کنی ا يبرا  ) 2(
 .ندکراد طرح یا کید آن را به عنوان یمتعهد با

 ي شدن مدت مرور زمان بـرا      ی پس از اعالم منقض    یحت  ) 3(
  .ردکه یکراد تی اکیتوان بر آن حق به عنوان   می حق، هنوزکی

   10-10ماده 
 )حق تهاتر(

 شـدن مـدت   یه متعهد، منقضک یتواند تا زمان  مینفع تعهد یذ
  .ندکند حق تهاترش را اجرا کمرور زمان را اعالم 

   10-11ماده 
 )نيشيت پيبازگشت به وضع(

 شـدن از آن تعهـد       ي بـر  ي بـرا  ي تعهـد  يه اجرا ک يدر مورد 
 شدن مدت مرور زمان، حق      یرفته است به خاطر منقض    یصورت پذ 
 تعهد وجود نخواهـد     يش از اجرا  یت پ یبازگشت به وضع   درخواست
  .داشت



 

 74

  متعهدهاي  طرفتعدد 

  11فصل 

  نفع تعهدیمتعهد و ذهاي  تعدد طرف

  متعهدهاي  طرفتعدد : 1قسمت 

   11-1-1ماده 
  )ها فيتعر(

 ملتزم  نفع تعهد ی ذ کی در مقابل    ين متعدد یه متعهد ک یهنگام
  :تعهد واحد هستند کیبه 

ـ ه هر متعهد نسبت بـه       ک يدر مورد   ) الف( ل تعهـد مزبـور     ک
   است؛ین تضامنیل متعهدکملتزم است تعهد 

ش ی فقط نسبت به سهم خـو يه هر متعهد  ک يدر مورد   ) ب(
  .گر مجزاستیدکی مزبور از يمتعهد است، تعهدها

   11-1-2ماده 
  )يتعهد تضامنه امار(

ـ  مقابـل   درين متعـدد یه متعهـد  ک یهنگام  نفـع تعهـد  ی ذکی
ـ ن اماره موجود است     ی تعهد واحد متعهد هستند، ا     کینسبت به    ه ک

 بر  ه اوضاع و احوال   کنی مگر ا  اند،   ملتزم شده  یبه صورت تضامن  ها    آن
  .ندکخالف آن داللت 

   11-1-3ماده 
  )ين تضامنيهد در مقابل متعنفع تعهديحقوق ذ(
نفـع  یشـوند، ذ    می  ملتزم ین به طور تضامن   یه متعهد ک یهنگام
نـد تـا    ک درخواستها     از آن  کی تعهد را از هر      يتواند اجرا   می تعهد
  .افت شودی دري ويامل تعهد از سوک يه اجراکنیا
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   11-1-4ماده 
  )رادها و حق تهاتريدر دسترس بودن ا(

ه او مطرح   یعلاي    مطالبه نفع تعهد ی ذ يه از سو  ک یتضامنمتعهد  
ـ  ییرادها و حق تهاترهـا    یتواند تمام ا    می شده است  ه شخـصاً در    ک

 كمـشتر  نیمتعهـد  بـه تمـام   كه به طور مشترکنیا ایار دارد یاخت
ـ رادهـا  یتوانـد ا   نمی  او یند، ول ک مطرح   شود را   می مربوط ا حقـوق  ی
 كن مـشتر  یمتعهدر  یا چند نفر از سا    ی کیه  کند  ک را مطرح    يتهاتر
ـ در اخت ] ي بـا و   كو نه به طـور مـشتر      [ یرا به طور شخص   ها    آن ار ی
  .دارند

   11-1-5ماده 
  )ا تهاتري تعهد ياثر اجرا(

ـ ،  ی متعهدتضامن يا تهاتر از سو   ی تعهد   ياجرا  تهـاتر از    يا اجـرا  ی
ـ ه  ی عل نفع تعهد ی ذ يسو ر ی سـا  ي باعـث ابـرا    ،ی متعهـد تـضامن    کی
ـ  تعهـد  يزان اجـرا  ین به م  یمتعهد  نفـع تعهـد  یا تهـاتر در مقابـل ذ  ی
  .شود می

   11-1-6ماده 
  )ا صلحي ذمه ياثر ابرا(

ـ  شدن   يبر  )1( ـ ،  ی متعهـد تـضامن    کی ـ یا صـلح بـا      ی  از  یک
گـر را از تعهدشـان نـسبت بـه         ین د ی، همۀ متعهد  ین تضامن یمتعهد

ـ نی مگـر ا   نـد ک  می يا مصالح بر  ی شده   يسهم متعهد بر   ه اوضـاع و    ک
  . ندک بر خالف آن داللت احوال

 ين نسبت به سهم متعهـد بـر       یر متعهد یه سا ک یهنگام  ) 2(
 شـده  ي از متعهـد بـر  یطلبگر یشوند، د  می يشده از تعهد خود بر    

  . نخواهند داشت11-1-10 بر طبق مادة ي پرداخت سهم ويبرا

   11-1-7ماده 
   )ق مدت مرور زمانيا تعلي شدن ياثر منقض(

 در  نفع تعهـد  ی شدن مرور زمان نسبت به حق ذ       یمنقض  )1(
  :ر نخواهد داشتی بر موارد زيری تأثی متعهد تضامنکیمقابل 
ر ی سـا  نفـع تعهـد   یرفته شده در مقابل ذ    ی پذ يتعهدها  ) الف(
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  ای؛ ین تضامنیمتعهد
ـ ی به   ین تضامن ی متعهد  از کیحق مراجعۀ هر      ) ب( گر بـر   یدک

  .11-1-10طبق مادة 
هـاي     را بر طبق ماده    یی دعوا نفع تعهد یه ذ ک یدرصورت  )2(

ـ ق جر یند، تعل ک آغاز   ی متعهد تضامن  کیه  ی عل 10-7ا  ی 6-10،  5-10 ان ی
  .شود  میز محققی نین تضامنیر متعهدیمرور زمان نسبت به سا

   11-1-8ماده 
  ) ييضام قكاثر ح(

 در  ی متعهـد تـضامن    کیت  یم دادگاه دربارة مسؤول   کح  ) 1(
  :ر نخواهد داشتی در موارد زيری، تأثنفع تعهدیمقابل ذ

؛ نفع تعهد ی در مقابل ذ   ین تضامن یر متعهد ی سا يتعهدها  ) الف(
  ای

گر بر طبق مـادة     یدکی به   ین تضامن یحق مراجعۀ متعهد    ) ب(
10-1-11.  

توانند به چنـان      می ین تضامن یر متعهد ین وجود، سا  یبا ا   ) 2(
ـ ی بر دال  یم مزبور مبتن  که ح ک ينند، مگر در مورد   ک استناد   یمکح  یل

ـ در ا.  هستندی و خصوصیشخص مورد نظر   متعهد يبراه  کباشد   ن ی
-10گر بر طبق مـادة      یدکی به   ین تضامن یصورت، حق مراجعه متعهد   

  .بور قرار خواهد گرفتت مزیر وضعی تحت تأث1-11

   11-1-9ماده 
 )ين تضامنين متعهديم بيتسه(

نـد،  ک بـر خـالف آن داللـت         ه اوضاع و احوال   ک يجز در موارد  
  . باشند  می ملتزميزان متساوین خودشان به می بین تضامنیمتعهد

   11-1-10ماده 
 )نيدپرداخت سهم  زان طلبِيم(

 تعهد را انجـام     يش از سهمش از اجرا    یه ب ک ی متعهد تضامن  کی
را از  ه اضـافه بـر سـهمش انجـام داده    کتواند آنچه     می داده است 
، مطالبـه  ها   از آن  کیزان سهم انجام نشدة هر      یگر، به م  ی د نیمتعهد
  .ندک
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   11-1-11ماده 
 )نفع تعهديحقوق ذ(

ـ  11-1-10 ه مادةک ی متعهد تضامن کی  ) 1(  ال در مـورد او اعم
ـ ا. نـد کز اعمـال  یرا ن نفع تعهد یتواند حقوق ذ    می شود می  ن حقـوق ی

 ی اضـاف  وصـول مبلـغ    حـق    و تعهد   ينندةاجراکن  یتضمحقوق  شامل  
ـ گر بـه م   ین د ی از متعهد  کیا هر   یپرداخت شده از همه      زان سـهم   ی

  .شود ها می دام از آنکاجرا نشدة تعهد هر 
 تعهد به نفع او صـورت       املک يه اجرا ک نفع تعهد ی ذ کی  ) 2(
 مطالبـۀ  ي بـرا كمـشتر ن یه متعهـد ی خود عل حقوقرفته است   ینپذ

ـ  در اولو  ين حـق و   یا. ندک  می قسمت انجام نشدة تعهد را حفظ      ت ی
در مطالبـۀ    كمـشتر ن  یمتعهد]  از کیهر  [هک است   ی حق نسبت به 

  .گر دارندیدکین از یپرداخت سهم د

   11-1-12ماده 
 )نيد سهم پرداختهاي  طلب قابل طرح نسبت به يدهارايا(
 یکمتعهـد مـشتر  ه او توسط    ی عل ییه ادعا ک ی متعهد تضامن  کی

  :ه تعهدش را انجام داده استکمطرح شده 
 را مطـرح    یک مـشتر  يد و حقوق تهاتر   رای هر ا  تواند یم  )الف(
 در  نفع تعهـد  یه ذ ی بر عل  كمشتر متعهد   ي طرح از سو   يه برا کند  ک

  دسترس بوده است؛
ـ نـد  ک را مطـرح     ییرادهایتواند ا  یم  )ب(  او جنبـۀ  يه بـرا ک
   دارند؛ی و خصوصیشخص

ـ نـد  ک را مطـرح    يرادها و حقوق تهـاتر    یتواند ا  ینم  )ج( ه ک
 و  ی جنبـۀ شخـص    ،كن مـشتر  یمتعهـد ر  یا چند نفر از سا    ی کی يبرا

  . دارندیخصوص
   11-1-13ماده 

 ) در وصول ييعدم توانا(
ـ  ک یمتعهد تضامن  کیاگر    يش از سـهم خـودش در اجـرا        یه ب

معقـول و   هـاي     وشـش ک تمـام    رغـم   علـی رده است،   کتعهد اقدام   
ـ متعارفش، نتواند پرداخت سهم از د      ـ از   را   ین تـضامن  ی  متعهـد   کی

ه اضـافه   ک يگران، از جمله متعهد   یند، سهم د  ک وصول   گری د یتضامن
  .دبیا می شیرده است، به تناسب افزاکبر سهم خودش اقدام 



 

 78

  ذینفع تعهدتعدد اشخاص 

  نفع تعهدیذتعدد اشخاص : 2قسمت 

   11-2-1ماده 
 )ها فيتعر(

 را  يتوانند انجام تعهد واحد     می يمتعددهاي    نفعیه ذ ک یهنگام
  :نندک متعهد مطالبه کیاز 

 فقط بتواند سـهم خـودش را        ینفعیه هر ذ  ک یدرصورت  )الف(
  جداگانه است؛ها  طلب، ندکمطالبه 

ـ  بتوانـد    ینفعیه هر ذ  ک یدرصورت  ) ب(  تعهـد را    يل اجـرا  ک
   است؛یتضامنها  طلبند، کمطالبه 

جـا  کی تعهـد را     يد اجـرا  یباها    نفعیه همۀ ذ  ک یدرصورت  ) ج(
  . استك مشترطلبنند، کمطالبه 

   11-2-2ماده 
 )يتضامنهاي  آثار طلب(

ـ یامل تعهد به نفع     ک ياجرا ، شـخص   ی تـضامن  نی از متعهـد   یک
   .سازد  میيتعهد برهاي  نفعیر ذیمتعهد را از تعهدش در مقابل سا

   11-2-3ماده 
 ) تعهديتضامنهاي  نفعيذه يرادها عليدر دسترس بودن ا(
تعهـد  هاي    نفعی از ذ  کیه هر   یتواند عل   می شخص متعهد   )1(
 رابطـۀ او    يه برا ک ندکرا اقامه    يرادها وحقوق تهاتر  ی همۀ ا  ،یتضامن

ـ نیا ا ی ، هستند یا خصوص ی ی، شخص نفع تعهد یآن ذ با   ـ ه عل ک ه همـۀ   ی
ـ ،قابـل اقامـه هـستند     تعهد   كمشترهاي    نفعیذ توانـد    نمـی  اوی ول
ا چنـد   ی کی رابطۀ او با     يه برا کند  کرا اقامه    يرادها و حقوق تهاتر   یا

  . هستندیا خصوصی ی تعهد، شخصكمشترهاي  نفعیر ذیتن از سا
-1-7،  11-1-6،  11-1-5مناسب، مفاد مواد    هاي    لیدبا تع   ) 2(

  .شوند  می اعمالیتضامنهاي  طلب  نسبت به11-1-8 و 11
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   11-2-4ماده 
 ) تعهديتضامنهاي  نفعين سهم ذييتع(

ـ       یتـضامن هـاي     نفعیذ  )1( ن خودشـان،   ی تعهـد در رابطـۀ ب
 بـر خـالف     ه اوضاع و احوال   کنیبرابر هستند، مگر ا   هاي    مستحق سهم 

  .ندکآن داللت 
د یرده، با کافت  یش از سهم خود در    یه ب ک ينفع تعهد یذ  ) 2(

زان سـهم هـر     یرده است به م   کافت  یه به طور اضافه در    کآنچه را   
  .انتقال دهدها  تعهد، به آنهاي  نفعیر ذی از ساکی
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