
 . مقدمه 1

  ن یب  ای  قراردادها   یخصوص  اطراف   و   م یتحر  مورد   یکشورها   نیب  ی قرارداد   ارتباطات  بر   ی المللنیب  ی هامیتحر

  موضوع   نیا  بارز   نمونه.  گذاردیم   ریتأث   کننده،   میتحر  و   ثالث  از  اعم  هادولت  ریسا  اتباع  با  شده  م یتحر  دولت  اتباع

  ی هامیتحر  د یتشد   و  وقوع   لیدل   به  رانیا  گاز  و  نفت  صنعت  از  ی نروژ  یگاز  و  ی نفت  یهاشرکت  یر یگکناره

  یداخل  ییقضا  م کمحا(  C.Tevendele and Brugriere, 2013, p.2. )است  بوده   گذشته  یهاسال  در   یالمللنیب

  ی اجرا  بر   ی المللنیب   یها میتحر  ر یتأث  با  ارتباط   در  را   ی متفاوت  مواضع   تاکنون   گذشته   از   ی المللنیب  ی داور   و

 Andrew Millar & Co Ltd v. Taylor and"صادره در قضیه    یرأ   در  نمونه  یبرا   اند نموده  اخذ   قراردادها

Co Ltd"   (1916)،  ی میتحر  واسطه  به  کاالها  صادرات  قرارداد   که  داد  صی تشخ  ولز  و  انگلستان  فانیاست  دادگاه  

  و   رفته یپذ ن  ری تأث  است،  شده   اعمال  لیتحو  زمان   مدت  انیپا  از   قبل  و   قرارداد   یاجرا   آغاز  از   پس   روز  15  که 

  عنوان  به   ها میتحر  زین   ا یقضا  ی برخ  در   مقابل،   در (  J.Fisher and Baradon, 2015, p.38)  گردد ی م  ییاجرا

-Al  هی قض  در   صادره  یرأ   در  نمونه  ی برا  اند گرفته  قرار  رش یپذ   مورد  قراردادها  یاجرا  کننده  یخنث  عوامل

Kishtaini v. Shansal  (۲۰۰1)،   آنچه   از  شیب  که   یبدهکار  که  نمود  اعالم   ولز  و  انگلستان  نافیاست  دادگاه  

  ن یا به کند   مطالبه را خود  پرداخت اضافه تا ستین حق یذ  است، بازگردانده خود بستانکار به است، بوده مقرر

  در   نیهمچن.  است  کردهیم  نقض  را  عراق  هیعل  االجراالزم  یهامیتحر  خود،  زمان  در  اضافه  پرداخت  که  لیدل

 Fincantieri-Oto Melara S.p.A v. Iraq Government andهی قض  در   ا یتالیا  ژنوا   ی بدو  دادگاه   صادره   یرا

Ministry of Defence  در   ییایتالیا  یجنگ   یهایکشت  سازندگان  از  یشمار  که  شد   اشاره  موضوع  نیا  به  زین  

  ل یتحو  از  ی بخش  متعاقباً،.  کردند   اقدام   عراق   دفاع  وزارت  با  ها یکشت  ن یتأم  قرارداد  انعقاد   به   ، یالد ی م  ۸۰  دهه 

  در   نتوانست  گرفت،  صورت  عراق  ی بعث  میرژ  توسط   ت یکو  اشغال  دنبال   به  که  ییهامیتحر  ل یدل  به  هایکشت  نیا

  عنوان  به  هامیتحر نیا  که  داد   ی رأ دادگاه  ن یا ،ییای تالیا دادگاه   در ی دعو  طرح  با.  شود داده  ل یتحو مقرر  موعد 

 ,A.Lazari,1997)  .ستین  باب  نیا  از   ییایتالیا  یها شرکت  متوجه  ی تیمسؤول  و  شده  یتلق   ماژور   فورس   کی

p.217  ) ده ید  یخاص  مقرره   ران،یا  یحقوق  نظام   در   ی قرارداد  تعهدات  بر   یاقتصاد   یهام یتحر  ریتاث   مورد  در  

  عنوان   به  یالمللنیب  ی ها میتحر  یتلق  شده،  میتحر  یهادولت  یبرا   مزبور  نهیزم  در  مطلوب  هی رو  اما  شودینم



  گذار، هی سرما  اشخاص  ای  ی المللنیب  ی هاشرکت  کننده  می تحر  ی هادولت  که یدرحال  است  بوده  ماژور  فورس 

  عامل   ک ی  عنوان   به   را  یالملل نیب  یها میتحر  خود،  ت یوضع  حداکثر   در   و   بوده   یی ادعا  نیچن  مخالف   همواره

 . ند ینمایم محسوب قرارداد  یاجرا  کننده  قیتعل

  ت ی وضع  بر  یاقتصاد  یهامی تحر  ریتاث  به  نسبت  رانیا   حقوق  و  یالمللنیب  تجارت  حقوق  کردی رو.  2

 ی قرارداد تعهدات

  در   یالملل نیب یهامیتحر که  است قرارگرفته  حیتصر مورد  امر  نیا ، یتجار  متحدالشکل قواعد  615٤-۲ بند  در

  به   یقرارداد   تعهدات  ی فایا  عدم  که   سازند ینم  همراه  یقرارداد   یمدن  تیمسؤول  عدم  با  را  اجرا  عدم  ،یصورت

.  بگذارد  ر یتأث  است،  شده  واقع  آن  یمبنا  بر  قرارداد  که   یاساس   قصد   بر  که  بوده  منتظره  ریغ  واقعه   کی  سبب

  لحاظ   ی المللنیب  یهامی تحر   اثر   در   ی قرارداد  تعهدات  ی فای ا  عدم  بر  را   شرط  دو  عموماً  ییکایآمر   ی هادادگاه

  ی المللنیب  ی هامیتحر:  اًیثان  باشد   قرارداد  نیطرف   معقول  کنترل   از   فراتر   یالمللنی ب  ی هامی تحر:  اوالً  ند ینمایم

 ,T.S.Hishof).  نباشد   ریپذ   امکان  مستمر  صورت  به   یقرارداد   تعهدات  یفای ا  که  باشد   شده   موجب  یستیبا

2009, p.17). 
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  منعقد   م یتحر  د یتشد   و  وعیش   از  شیپ  که  است  ییقراردادها  ،ی المللنیب  یهامیتحر  از  شیپ  یقراردادها  از  منظور

  ی برا .  است  متفاوت  منعقده  قرارداد   بسته به صنف و   مزبور  ی هامیتحر  د یتشد   و  وعیش   از  منظور   و  باشد   شده

  کشور  وارد  یگمرک   یمباد   قیطر  از  یستیبا  که  خاص  یکاال  نوع  کی  واردات  نهی زم  دریی  قراردادها  اگر  نمونه

  که   ینحو   به  شود  مرزها  شدن  بسته  به  یمنته  یالملل نیب  یهامیتحر  وقوع  سپس  و  باشد   شده  منعقد   شود،

 اریخ  اساس   بر   بیترت  به  صورت  نیا  در  رود،  نیب  از   یدائم  ای  موقت  صورت  به  موردنظر   یکاال  میتسل  امکان

 . شودیم جاد یا انفساخ  و  فسخ حق ماژور، فورس  و  م یتسل تعذر

  بر   یر یتأث  ها،می تحر  وقوع   که  هستند   قراردادها  از   یبرخ  بلکه  ستین  قراردادها   یتمام   به  مربوط   امر  نیا  البته 

 اعمال  از  ش یپ اگر  یحت که  نمود  اشاره  ملک  ک ی د ی خر قرارداد  به  توان ی م نمونه  ی برا  است نداشته  آنها  یاجرا



  وقوع   علت  به  را  خود  تعهدات  انجام   توانند ینم  فروشنده  ای  یمشتر  باشد،  شده  منعقد   یالمللنیب   یهامیتحر

 . ند ینما معلق  ، یالمللنیب ی هامیتحر
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  قراردادها  نیا  که  است  آن  عمده  فرض  شود؛یم  منعقد   یالملل نیب  یهامیتحر  از  پس   که  ییقراردادها  مورد  در

  عمده   که   قراردادها  نیا  با  ارتباط  در  که  یدرصورت   البته.  است  شده   منعقد   مزبور  یهامی تحر  تیوضع  از   اطالع  با

  وجود   قرار   کردن   ییاجرا  امکان   که   شود   سخت   و   دشوار   نحو   به  قرارداد   یاجرا  است،   سنخ  ن یا  از  قراردادها 

  یع مب م یتسل  امکان که ی درصورت شود یم استناد  می تسل تعذر  ار یخ ژه یو  به  فسخ  اریخ به  ای  عموماً باشد  نداشته

 شود.منفسخ می باشد، یدائم صورت  به که ی درصورت و باشد  شده  سلب موقت صورت  به

 ران یا حقوق در ماژور فورس. 2-۵

  ی ریناپذ   مقاومت  و   بودن  یخارج  ی عنی  ماژور   فورس   اوصاف   از   وصف  دو  ۲۲9  و   ۲۲۷  مواد   در  ران یا  ی مدن  قانون

  ح ی تصر  بودن  ینیبشیپ  رقابلیغ  یعنی   آن  سوم   یژگیو  به   راجع   اما  است  رفتهیپذ  فرانسه حقوق  از  تیتبع به  را

  سندگان ینو  اغلب  اند دانسته  الزم  ماژور   فورس   تحقق  ی برا  ز ین  را  ر یاخ  وصف  ما  حقوقدانان   کنیل  است  نموده 

  شخص   کنترل  و  اقتدار  طهیح  از  مانع  خروج  گذارقانون  مقصود   معتقدند   زی ن  بودن  یخارج  شرط  مورد   در  یرانیا

 .باشد  او  به  یشکن عهد  ا ی ریتقص  استناد مانع که ی نحو به است متعدد

  مصداق   یاقتصاد  میتحر  اعمال  وضع   آن   موجب  به  که   دارد  وجود  ی اریبس  یآرا  رانیا  محاکم   یی قضا  ه یرو  در

  مورخ   یرأ  در  مثال  عنوان  به   است  داشته  همراه  به  را  خسارت  جبران  از  متعهد   تیمعاف  و   یتلق  ماژور   فورس 

  شده  اعمال  یکنون  یاقتصاد  یهامیتحر  که  است  آمده  تهران  استان  دنظریتجد   دادگاه  1۰  شعبه  ۲5/۰۲/139۲

  محسوب   هاستمیتحر  مشمول   که  ی تعهدات  انجام  در  ماژور   فورس   ق یمصاد  از  تواند یم   یغرب   یکشورها  توسط 

  صورت  به که افراد یبرخ توسط  میتحر  مورد اجناس  نیتأم کشورها آن  از مواد نی تأم  مورد در مشخصاً و شود

  در   حال  ن یا  با   شود  یتلق   ماژور   فورس   یناف   تواند ینم   رد یگی م  صورت   افراد   خاص  ارتباطات  ق یطر  از   و  خاص

  با   مدت  کوتاه  ی قراردادها  در   کشور   ی اقتصاد  یهامی تحر  که   است  شده  اظهارنظر  صادره   ی آرا  از  گر ید  یبرخ



  ی فای ا  از   متعهد   ت یمسؤول  سلب  موجب   ماژور   فورس   عامل  عنوان   به   تواند ینم  آنها  بودن   ی نیبشیپ  قابل   به   توجه 

 (. ۲3 ص  ، 1399 ، ید یجمش و انیشعار)  شود خود  یقرارداد  تعهد 

 ی اقتصاد یهامیتحر  در  ماژور فورس  هی نظر. 3-5

  ی تلق  ماژور   فورس   عنوان  به   آراء  ی برخ  در  ی اقتصاد  ی هامی تحر  گرفت،   قرار   اشاره   مورد   ز ین  تر شیپ  که   طورهمان

  ی سو   از   که  یی هامیتحر  که   نمود   اعالم   96۰۷٤  شماره  هی قض  در   مجارستان   ی داور  محکمه   نمونه   ی برا  اند شده

  ی مبنا  بر   ماژور  فورس   کی   به   است  شده   وضع  ی وگسالوی  ستیالیسوس   فدرال  یجمهور  هی عل  متحد   ملل  سازمان

  ی وگسالو ی  به  مبلغ  پرداخت  از  مانع  که  ل یدل  نیا  به  است  شده  یمنته  کاال  یالمللنیب  عی ب  ونیکنوانس  ۷9  ماده

 Arbitration Court of the Chamber of)  .است  شده  میتحر  زمان  طول  در   کاال  فروشنده  عنوان  به

Commerce and Industry of Budapest, Case No. vb 96074, 10 December 1996  )هی قض  در  Meat 

Yard llc v. Russian Agricultural Bank ojsc (Case No. A21-8837/2012)،  اعالم  ه یروس   فدرال   وانید  

  شده   ییاروپا  هی اتحاد  از   کاال  واردات  از  مانع   و  است  شده   صادر  یروس   مقامات  ی سو  از   که  یدستور   که   کرد

  در .  است  قرارگرفته   استناد  مورد   قرارداد   ن یطرف  ی سو  از   که   گونه آن  شود ینم  ی تلق  ی ماژور  فورس   حادثه   است،

  OJSC  به  موسوم   ه یروس   ی کشاورز  بانک.  بود  گاو  گوشت  عرضه  و  د یتول  کارخانه   کی  ،"Meat Yard"  ه، ی قض  نیا

  ی هاماه  در  پردازند،یم   هیروس   در  یدامدار  و  یکشاورز  به   که  پردازدیم  یعیصنا  از  یتخصص   تیحما  به  که

  که  شد   مقرر  که  قرارداد  ،"Meat Yard"  شرکت  اریاخت   در  را  وام   سه   ،یالد ی م  ۲۰11  دسامبر  و  اکتبر   سپتامبر،

  بر   نظارت   اداره   ، یالدی م  ۲۰1۲  مارس   در   حال،  نی ا  با.  شوند   بازگردانده  سال   دو  ظرف  ی ستیبا  هاآن  یهمگ 

  به  ییاروپا هی اتحاد از دام  واردات که   نمود اعالم یدستورالعمل صدور  با ه یروس  فدرال یدام  و  یاهیگ  محصوالت

  ط یشرا  ر ییتغ  یادعا  هیروس   دادگاه   در   یی دعوا  طرح   با  ،"Meat Yard"  مقابل،   در .  است  ممنوع   ه یروس   نویس ارفد 

  فدرال   دادگاه  مقابل،   در .  داد  ارائه  را   احوال  و   اوضاع  در  نیادیبن  راتییتغ  لیدل  به  را  یبانک  وام   قرارداد   مفاد  و

  به  که  نمود  اعالم  ،"Meat Yard"  یسو  از  شده  مطرح  استدالل  رد  با  ه،یروس   غرب  شمال  منطقه یبرا  یتجار

  است  داشته   وجود  ییهادستورالعمل  نیچن  صدور   ین یبشیپ  امکان   قبل،   از   مشابه  ی هادستورالعمل  صدور  ل یدل

 .شد  رد ،یروس  شرکت یدعوا  و



  در   صادره  ی رأ  شد؛   استناد  ماژور   فورس   عنوان   به   ی المللنیب  ی هامیتحر   به   آن   در   که   ییایقضا  از   گرید  یکی

  ه ی قض نیا  در.  است  the Tekhnoline llc v. Roskarantinservice llc (Case No. A05-7583/2012)  ه یقض

  با   را   فروش   قرارداد  ک ی  دار،یخر  طرف   عنوان   به  نیتکنوال  دارد،  اشاره   هیروس   ییقضا  هی رو  به  مجدداً  که

Roskarantin  شرکت.  شدند یم  ارسال  محموله   سه  قالب  در   یستیبا  کاالها.  کرد  امضاء  فروشنده  عنوان  به  

  ی سو   از  یدستور   صدور  لیدل  به  محموله  نیسوم  اما  داد  لیتحو   را  خود  محموله   سه  از   محموله  دو   ن،یروسکارانت

  عنوان   به   نیتنکوال.  نشد   ریپذ امکان  دام،   م یتحر  اصطالح  به   و   دام  واردات  تیممنوع   بر   ی مبن  ه ی روس   دولت 

  داد   ی رأ  دادگاه   تا،ینها.  داد  ارائه   دادگاه   به   را   آن   سود  عالوه   به   انه یعب  مبلغ   از   یبخش  استرداد   درخواست  دار،یخر

  ن یهم  بر  و  است  نشده  ذکر  دام   مبدا  کشور  فروشنده،  و   داریخر  انیم   منعقده  قرارداد  در  نکهیا  به   توجه   با  که

  ی ست یبا  کننده   ن یتام  شرکت  شوند،  ن یتأم  جهان   نقطه  هر   در   فروشنده   هر   یسو  از   اند توانستهیم  کاالها  مبنا،

  موضوع   یکاال  لیتحو  به  اقدام  قرارداد،  در  شده  مقرر  د یسررس   در   تا  است  دادهیم  انجام  را  هایزی ربرنامه  یتمام

  ه یروس   دولت  دستور   توان ی نم  است،  دهیورز  قصور   ، یزیربرنامه   ن یچن  نیا  انجام  در   که   آنجا  از   و  د ینما  قرارداد 

 .کند  خسارت  جبران  به  اقدام  فروشنده یستیبا و  کرد ی تلق  ماژور فورس   ک ی عنوان  به  را راستا  نیا در

  ماژور   فورس   یهامصداق  از   ی اقتصاد  یهامی تحر  حی صر  کردن   خارج   تواند یم  ماژور  فورس   با  مرتبط   شروط   در

  بودن   ینیبشیپ  رقابلیغ  شاخص  بر  یشتریب  د یتاک  اند ینیبشیپ  قابل  معموال  هامی تحر  نکهیا  به  توجه  با  ای  باشد 

  نه یهز  پر   ای  شدن   دشوار  به   منجر   تواند ی م  ی اقتصاد  ی هامیتحر  اعمال  آنجاکه   از  ن یهمچن  شود   ماژور   فورس 

  ش یافزا  نیهم  به   استناد  با  متعهد   است  ممکن  است  نشده  ناممکن  اجرا   هنوز  که   چند   هر   شود  اجرا  شدن

  داشته   را  قرارداد   لیتعد   یتقاضا  است  زده  هم  بر  را  یقرارداد  توازن  که  هانهیهز  کنترل   از  خارج  و  ریچشمگ 

  هم   را   د یجد   یهامیتحر  وضع  احتمال  و  اند گرفته  قرار   م یتحر  هدف  که   یکشور  اتباع   ای  کشور   یبرا.  باشد 

  از   را  ی اقتصاد  یهامیتحر  حاًی صر  و  نگنجاند   خود   در   را   م یتحر  که  است  مناسب  یماژور   فورس   شرط   دهند یم

  فورس   یهاشاخص  تمام  اگر  یحت  یاعمال  یهامیتحر  صورت   نیا  در  کند   خارج  مزبور  شرط  اعمال  محدوده

  ی اعطا  موجب  ماژور  فورس   بودن   یحقوق  ی کل  اصل  نه  و  یقرارداد   شرط  تحت  نه   باشد   داشته  هم  را  ماژور

.  داد حکم  نیطرف  حیصر اراده  خالف   توانینم  و  است  کرده  خارج   را  آن  حاًیصر  قرارداد  چون  شودینم  تیمعاف



  توانند ینم  و   اند خارج  شرط   ن یا  شمول  از   دهند   قرار   ر یتاث  تحت  را  ن یطرف  تعهدات  انجام   که   یاقتصاد   ی هامیتحر

  که   داشت  توجه  د یبا  باشند   اجرا  از  تیمعاف  یاعطا  ی برا  یموجب  یگرید  عنوان  هر  ای  ماژور  فورس   عنوان  به

  کند   آن   قبول   به   بیترغ  را   مقابل  طرف   بتواند   تا  است  مؤثر   ار یبس  ی شرط  نیچن   درج  در   ن یطرف  ی زن چانه  قدرت

  تحت  شتریب   خودش   تعهدات  انجام  که   دهد   احتمال  است   می تحر  تحت  او  کشور   که   ی قرارداد  طرف   اگر   نیهمچن

  ص   ،1393  زاده، نیام و  ی غالم)  کند  اعمال یشتری ب دقت د یبا یشرط ن یچن درج  مورد  در  ردی گیم  قرار  ریتأث

٤۸ .) 

  کنند یم  سخت  متعهد   یبرا   را  قرارداد  یاجرا  آورند یم   وجود  به  که  ییهاتیمحدود  سبب  به  یاقتصاد  یهامیتحر

  از   بخواهد   است  شده   ی ناش   م یتحر  اعمال   و   وضع   از  که   قاهره   قوه   عذر  به   استناد  با  متعهد   شوند یم  موجب   و

  متعامالن   که  ستین  یز یچ  تیوضع نیا  آمدن  وجود به  که  است  واضح  ورزد  امتناع  خود  یقرارداد  تعهد   یفایا

  مندرج   تعهدات  یاجرا  عدم  است  شده  قاهره  قوه  به  تعذر   موجب  یاحادثه  چه  نکهیا  از  فارغ  باشند   آن  دنبال  به

  شود یم  نیطرف  یبرا  نه یهز  شیافزا  و  یاقتصاد   یناکارآمد   موجب  یالمللنیب  قرارداد  ژه یو  به  قرارداد  کی  در

 (.٤۲  ص  ،1393  ،یهاتف  و  زانویا)

  کشور  که  شد ینم داده   ی احتمال گونه چ یه و  نداشته  وجود   تحریمی   ط یشرا گونه چی ه قرارداد  انعقاد  زمان  در   اگر

  با   را   قرارداد   ی اجرا  که   را  یی هامی تحر  ن یچن  بروز   توانی م  شد   خواهد   ی طیشرا  نی چن  گرفتار  ک ینزد   نده یآ  در

  ط یشرا  در   کشور  قرارداد  انعقاد  هنگام  در  که   اگر  یول  دانست  ماژور  فورس   مقوله   از  کند ی م  روبرو  یاساس   مشکل

  مقوله  از   را  هامیتحر  م ی توانینم  است  شده  داده  ریفراگ   و  ترسخت  یهامی تحر  احتمال  و  داشته   قرار  یمیتحر

  سر   به   ی میتحر  ط یشرا  در   اکنون   ما   کشور   مثالً  دانستن  مبرا   تعهد   انجام   از   را   متعهد   و   دانست   ماژور   فورس 

  اند نبوده یمیتحر ط یشرا جزء یزمان که ی موارد شودیم باز ران یا هی عل میتحر  از ی د یجد  باب روز هر  و برد یم

  م ی تحر  خصوص   در   یم یتحر  ن یقوان  اروپا  ه یاتحاد  از  قبل   یمدت  تا  نمونه   یبرا  اند شده  یمیتحر  موارد   داخل  اکنون 

  و  یمیابراه) است شده  م یتحر  داخل زی ن مورد نیا اکنون ی ول نداشت رانیا گاز و  نفت  بخش در  یگذارهیسرما

 (. ۷ ص  ، 1391 ن،یحس اریاو



  شنهادیپ  رسد یم   نظر  به   ینیبشیپ  قابل  رانیا  هیعل  تر  گسترده  یهامیتحر  اعمال  یکنون  ط یشرا  به  توجه  با

  ع ی توز  و   می ریبگ   نظر  در  یقرارداد  خطر  عنوان  به  بلکه  م ینده  قرار  ماژور  فورس   قی مصاد  جزو  را  میتحر  گرددیم

  مرحله   در   تنها  راتیتأث.  نشود  یقربان  طرف  چیه  که ینحو   به   باشد   منصفانه  و  عادالنه  نیطرف  مورد  در   سکیر  نیا

  ماژور   فورس   انعقاد  مرحله  در   و   است  نظر   مورد  یمدن  قانون   ۲٤۰  ماده  به  توجه  با  تعهدات  انجام   و  قرارداد  یاجرا

  حوزه   در  یرانیا  یهاطرف  اتیدفاع  تمام  د یبا  لذا  ستین  یرانیا  طرف   نفع  به   راتیتأث  گونه ن یا  اثبات  ندارد  ی ریتأث

  قرارداد   یاجرا   در  قیتعل   باعث  تواند یم   ی اقتصاد  میتحر   ماژور   فورس   شمول   فرض   در   و  شود   متمرکز   قرارداد   آثار

 (. 16 ص  ،1391 ن، یحس اریاو و  یمیابراه) گردد  آن  انفساخ  ا ی و فسخ
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 مقدمه . 1

  تحوالت   از  گرفته   بر  که  کشورها  نیب   المللنیب  روابط   و   المللنیب   نظام  در  آمده  ش یپ  رات ییتغ  به   توجه   با

  کشورها  یاس یس   روابط   ی برا  را   ید یجد   اتفاقات  و  نی قوان  باشد،یم(  کشورها)  هادولت  ن یب  در  یاطالعات  و   یارتباط

  قدرت  پر   یکشورها  یسو   از   که  است  جهان  بر   حاکم  ی المللنیب  یپلماس ید  از  یجزئ   م یتحر.  است  آورده   د یپد 

.  شودیم  استفاده  نظر  مورد اهداف  به  دن یرس  یراستا  در   هدف  ی کشورها اجبار  یبرا  قدرتمند  ی ابزار عنوان  به

  متعارف  ی مال  و  یتجار ، یاقتصاد  روابط  توقف  به  د یتهد  ا ی ساختن، متوقف  ای کاهش  ی اقتصاد می تحر از  منظور 

  در   روابط   ف، یتعر  نیا  در   "متعارف"  روابط   از   منظور.  است  کننده  می تحر  کشور  دولت   ی سو  از  هدف   کشور  با

  که   است  ی نظام  ریغ  ی امبارزه  دانیم  در  ی اقتصاد  سالح   م،ی تحر  واقع   در .  است  م یتحر  اعمال  بدون  تیوضع

  ل یقب از  کشور چند  ای ک ی است ممکن "کننده میتحر" . شودیم  عمل وارد  و  برده فراتر  گفتگو   از را یپلماس ید

  مورد   مایمستق  که  است  ی کشور  "هدف  کشور".  باشد   ملل  سازمان  ل یقب  از  یالمللنیب  سازمان  کی  ای  کایآمر

  هدف   کشور   ی اس یس   یرفتارها   در   ر ییتغ  "یخارج  استیس "  از   منظور .  است  شده   واقع  م یتحر  یهااستیس   اعمال

 (.139۷ ، یموهبت) است آن  یپ  در  یضمن ای  حیصح طور  به  کننده  می تحر کشور   که است

  ی ابهانه  وم، یاوران  یساز  ی غن  ت یمحور  با  رانیا  ی اهسته  یبرنامه   بعدها  و  135۷  سال  در   ران یا  در   انقالب   وقوع  با

  ی هادولت  طرف  از  هام یتحر  نیا  که  آمد   وجود  به  رانی ا  یاسالم  یجمهور  یه عل  جانبه  کی  یهامی تحر  شروع   یبرا

.  بودند   استیس   نیا  دهنده  ادامه   ییاروپا  یکشورها  و  ملل   سازمان   ادامه  در   که   شد   شروع   کایآمر  آمده   سرکار  بر

  ر یتاث  هامی تحر  نیا  همواره.  نمود  قلمداد  رانیا  با  غرب  یاقتصاد   جنگ  مهم  ابعاد  از  یکی  یستیبا  را  میتحر

  در   یبازرگان  یقراردادها  نیا  که  است؛  داشته  کشورها  ریسا  با  رانیا  یبازرگان  یقراردادها تمام  یرو   بر  میمستق

  آن  از اما باشد؛یم ... و   ینظام و  یحاتی تسل معادن، و  عی صنا ،ییدارو و بهداشت از اعم ی تیفعال یها نهیزم تمام

  د، یترد  بدون  لذا،  است  یوجه  چند   کشورها  یاقتصاد  روابط   که میکنی م  یزندگ  ی جهان  در  ما امروزه  که  ییجا

  آن   آثار  و  میتحر  عمر  و  تیماه  یبررس   جهت  نیهم  به   ستند،ین  اثر   یب  یکشور  هر   یاقتصاد   روند   بر  هامیتحر

  ی منف  و  مثبت  آثار  یبررس   بود،  خواهند   برخوردار  ی اریبس  تیاهم  از  یتجار  یقراردادها   و  کشور  اقتصاد  بر

  ران یا  شرفتیپ  بر  گذارریتاث  عوامل  از   کی  هر  نیب  در   یی خودکفا  و   یخودباور   حس   شودیم  باعث  هامیتحر



  عنوان   به  م یتحر  دهیپد   به   مسئوالن   که   است  تیاهم  ز ئها  جهت  نیا  از   حاضر  پژوهش  انجام   شود؛   ت یتقو  یاسالم

  استقالل  مرز  تا  یصنعت  توسعه  د یترد بدون . کنند   قطع گانگانیب از  را  خود  د یام و  کنند  توجه  توسعه  عامل  کی

  یکاالها  و  خدمات  مستقالنه  و   مقتدرانه   صدور  آغاز  آن  به   دنیرس   که  ی استقالل  شد؛  خواهد   محقق   یصنعت

 (. 1395  پور، احمد  و  ی محمود) بود   خواهد  ندهیآ  در  گاز  و نفت  صادرات ی جا به یصنعت

  د یتهد   را   رانیا  یاسالم  ی جمهور  کشور   ی مل  تیامن  که   است  ییهامی تحر  ی قیتطب  مطالعه  پژوهش   نیا  هدف

  ی روشن هب  آن  ر یتاث و  شده لیتحل ران یا بر کشورها و  یالمللنیب  ینهادها یبرخ توسط  که یی هامیتحر.  کند یم

  ی نهادها  یهاگزارش   در  توانیم   را  راتیتاث  آن  نیتر حیصر.  است  مشهود  یتجار  و  یبازرگان  یقراردادها  در

 (. 139٤ ، یرداد  و  صفا  گفتار   کوین) افتی یجهان بانک و  پول یالمللنیب ی اقتصاد

 پژوهش اتیادب  و ینظر یمبان. 2

 ی قی تطب  مطالعه

  که   است  ییزهایچ  همه  ای  کی  درباره   ی زیچ  کشف  هدف   با  زیچ  چند   ای  دو  سهیمقا  ی برا  یعمل  ساده  انیب  به

 (.19۸3  آدامز، و  هلکو  و  هامر دنیها) شوند یم سه یمقا باهم

 لغت  در میتحر مفهوم

 (. 1369 د،یعم) است آمده   یکار  ای یز یچ دنیگردان حرام  کردن،  حرام ی معنا به  لغت در  م یتحر

 م یتحر

  مه،یجر  مجازات،   کردن،   ب یتصو  و  دادن   اجازه  م، یتحر  معادل (  Sanction)  یاس یس   اصطالحات   و   لغت   فرهنگ   در

  حقوق   در  سد ینویم(  Guarantee)  و(  Sanction)  کایتانیبر  المعارفرهیدا.  است  شده  یمعن  ییاجرا  ضمانت

  حقوق   مقررات  و   قواعد   تضمن  ی برا  ها دولت  یجمع  دسته   اقدامات  ق یطر  از   که   هستند   ی لیوسا  المللنیب

  ه ی عل  یالمللنیب  یهاسازمان  در  هادولت  یانتقاد   و  زی آم  خیتوب  آرا  از  است  ممکن  که   رودیم  کار  به  المللنیب



  ، ی نیحس  اوبار  و   یمیابراه)  شود  ختم  ینظام  یرو ین  از   استفاده   ای  ی اقتصاد  میتحر  به   و   شود   آغاز  گر ید  دولت 

1391 .) 

  گر ید  کشور  چند   ای  کی   هی عل  ،(م یتحر  یمجر )  المللنیب  گریباز  چند   ای  ک ی  لهیوس   به   که   است  ی تیفعال  م یتحر

  وادار   ا ی  مبادالت  یبرخ  انجام   از   هاآن  ساختن  محروم   اهداف   با  کشورها،   نیا  مجازات  منظور  به (  میتحر  هدف)

 (. 139۷،یموهبت ) شود یم اعمال( میتحر انیمجر  د ید از ) مهم  و  نیمع ییهنجارها رش یپذ  به هاآن ساختن

 ی اقتصاد میتحر

 سازمان   ای  ملل  جامع  مانند   یجهان  سازمان  کی  ژهیو  به  ،یالمللنیب  گرانیباز  از  یتعداد   جانب  از  یهیتنب  اقدام

  جهت   است،  گرفته  قرار  یجهان  د ییتا  مورد  که  یچارچوب  از  تخلف   یبرا  کشور  چند   ای  کی  برابر   در  متحد،  ملل

 (. 139٤ ،ی رداد و صفا گفتار   کوین)  المللنیب حقوق با ق یتطب  و  خاص یعمل هی رو  کی از  عتممنا ای بیترغ

 قرارداد 

  را   آن   ن یطرف  ف یتکال  و   حقوق   که   است   اشخاص   انیم  آور الزام  توافق   ک ی  کنترات  ا ی  مانیپ  ا ی  عقد   ا ی  قرارداد 

  1۸3  ماده )  ند یگو  یحقوق  اثر   ک ی  جاد یا  جهت  در   اراده   چند   ا ی  دو  توافق   به  یحقوق  ر یتعب  در .  کند یم   نییتع

 (. رانیا ی مدن قانون

 : باشندیم متفاوت هم  با جنبه سه از  هامیتحر

 ها میتحر  روش- ۳ مخاطب -2 هدف -1

  منافع  حالت  نیا  در  ک؛ی استراتژ  هدف  با  میتحر  اول:  شوند یم  میتقس  نوع  دو  به   اهداف  اساس   بر  هامیتحر

  جنگ  از اش نهیهز. شودیم  جنگ نیگزیجا میتحر صورت  نیا در  که دارد قرار خطر در کشور  کی کیاستراتژ

  رفتار؛   ر ییتغ  هدف   با   میتحر   دوم.  است  ه یتوج  قابل  کامال  کننده   اعمال   یکشورها   ا ی  کشور   یبرا   و   باشد یم  کمتر

 .ستین نظر  مورد آن  کردن  ثبات  یب و   میرژ  رییتغ و  بود  نخواهد  جانبه همه میتحر حالت،  نیا در



  بر  میتحر  فرستنده کشور نوع نیا در  جانبه؛ کی می تحر اول: شودیم  میتقس نوع  سه به میتحر مخاطب نظر از

  ه ی عل  کشور  چند   یسو  از  که  جانبه  چند   میتحر  دوم.  کند ی م  اعمال  را  میتحر   خود  طرفه  کی  میتصم  اساس 

 . شودیم اعمال تی امن ی شورا ی لهیبوس  که  است ملل  سازمان  میتحر سوم.  ردیگ یم  صورت هدف  کشور

  ی صورت  در   ه؛ی اول  میتحر  اول:  شودیم  م یتقس  نوع   دو  به   هادولت  رفتار  گرید  عبارت  به  ای  روش   نظر   از   هامیتحر

  ای  خدمات  تبادل   ای  تجارت  ی برقرار  از  ی کشور   که   ی طور   به .  شود  مربوط   کشور  دو   روابط   به   تنها  م یتحر  که 

  که  ییابتدا  ا ی  ه یاول  میتحر   اصطالحا  می تحر  نیا.  د ینما  امتناع  ی گرید  کشور  با  یاجتماع  و ی اقتصاد  روابط   ریسا

  ی تحریم دامنه   است  ممکن  یکشور   یگاه  ه؛ی ثانو  میتحر   دوم.  شودیم  خوانده  است  محدود  آن   مشمول   یدامنه 

  می تحر  مورد   کشور   با  که   یی کشورها  ریسا  با   روابط   ر یسا  و  یمال  ،یبازرگان  روابط   ی برقرار   از   و   دهد   گسترش   را

  در   یگاه.  شودیم  دهی نام  ه یثانو  می تحر  م، ی تحر  نوع   نیا  اصطالحا   که   د ینما  یخوددار  باشند یم  روابط   یدارا

  ی برا  رانیا  هیعل  کایآمر  داماتو  قانون  چون  هم  و   رودیم  فراتر   هم  نیا  از   کننده  میتحر  کشور  ه،یثانو  میتحر

  کند یم   نییتع  مجازات  ند ینما  برقرار   ره یغ  و   یمال  روابط   شده  می تحر  کشور   با  که   ییهاشرکت  ای  و   کشورها

 (. 1391 ن، یحس اوبار و  یمیابراه)

 ی المللنیب  یاسیس  اقتصاد  در میتحر

  با   که  است  نیا  تصور.  است  یاقتصاد   قدرت  یریبکارگ  به  مربوط   اتیادب  یناشدن  جدا  جزو   می تحر  یهاهینظر

  د خواه  یجد   ب یآس   اول  کشور   روابط،  نیا  قطع   تصور  در  گر، ید  کشور   به   کشور   ک ی  ی اقتصاد   ی ابستگ و  وجود 

  ی وابستگ   که  هستند   ییهاآن  اول  دسته :  شودیم  می تقس  دسته  دو  به  یوابستگ   ی هاهی نظر  ن، یا  وجود  با.  د ید

  شود،   وابسته  کشور  به  ی اقتصاد   فشار  اگر  که  د ینمایم   د یتاک   نیبنابرا  و  داند ی م  یریپذ   بیآس   با  برابر  را  یاقتصاد

  قرار   چنانچه  نیبنابرا  شود؛ینم  منجر  یاجتماع  بعد   در  بخصوص  ،یریپذ   بیآس   گرید   یهانهیزم  در   کشور  نیا

  حرکت  یشناس   جامع  و  جامعه  سطح  از  د یبا  ریناگز  رد، یگ  قرار  بحث  مورد  جامعه  بر   یاقتصاد  میتحر  ریتاث  است

 (.139۷ ،ی جاو پور  یتق) میینما

 انقالب  از  بعد رانیا  هیعل  میتحر



 ران یا  بر کایآمر توسط شده   اعمال یها میتحر

  ر کارت.  د یگرد  شروع   ارترک  ی میج  ی جمهور  استیر  زمان  از   ران یا  ه یعل  کا یآمر  یسو   از   شده   اعمال  ی هامیتحر

  کرد،  ممنوع  را  رانیا  از  نفت   واردات  یا هیاعالم  صدور با  19۷9  سال  در  کایآمر  سفارت  ریتسخ از  پس  بالفاصله

  بار   کارتر   شد،  مسدود  رانیا  دولت  و   یمرکز   بانک  یهاییدارا  یتمام  گرید  یاجرائ  دستور  صدور  با  بعد،  روز  ده

.  کرد  میتحر  را  رانیا  با  یمال  معامالت  زین   و  رانیا  به  صادرات   ییاجرا  دستور  صدور  با  19۸۰  سال  لیاوا  در  گرید

  از   پس.  شد   ممنوع   کشورمان به   کایآمر   اتباع   مسافرت  و   د یگرد اعالم  ممنوع یکل به  ران یا  از   واردات  ن یچن  هم

  از   پس.  کرد  یملغ  ها،یی دارا  انسداد  دستور  جز  را  فوق  ییاجرا  ی دستورها  همه  کای آمر  ر،یالجزا  توافقنامه  یامضا

  ی حام  را  ران یا  19۸٤  ه یژانو  در  انیگ ر  گرفت،   صورت  19۸3  سال  در   که   روت یب  در   کایآمر  ان ینظام  مقر   انفجار

  ی مال  منابع   اندازه   به   یالملل نیب  ی هاسازمان  به   را  خود  ی هاکمک  زان ی م  کایآمر  بعد   سال  ک ی.  د ینام  سم یترور

-سازمان  عضو  ییکایآمر  رانیمد   هیکل  از  یابخشنامه  یط  19۸۸  سال  در.  داد  کاهش  هاآن  شده  داده  اختصاص

  طور   آن   با  و   دهند   ی منف  ی را  ی مال  ن یتام  ا ی  وام  افتیدر  ی برا  رانیا  یتقاضاها  به   تا  شد   خواسته   ی المللنیب  یاه

  افت یدر  از   را  ران یا  حات،یتسل  صادرات  کنترل   قانون  اساس   بر   19۸6  سال  در   کایآمر.  کنند   مخالفت  یجد 

 اساس   بر  و  یالمللنیب  سم یترور  از  رانیا  تیحما  بهانه  به  19۸۷  اکتبر  در.  کرد  محروم  یدکی  قطعات  و  حاتیتسل

  قانون   عنوان   تحت   یقانون   199۲  سال  در .  شد   میتحر  نفت  جمله   از  ران یا  از  واردات  انواع  ییاجرا  دستور   کی

  شامل   هامی تحر  قانون   اساس   نیا  بر .  د یرس   متحده   االتیا  نیمجلس  ب یتصو  به   عراق  و   ران یا  حاتیتسل  اشاعه  عدم

  قانون   نیا  در   رانیا  گنجاندن  علت.  داشتند   یحاتیتسل  مقاصد   یبرا  منظوره   دو  یهااستفاده  که   شد یم  یاقالم

.  است  داده   اختصاص   یجمع  کشتار  یها سالح  د یتول   ی برا   دالر  اردیلیم  دو   رانیا  که   بود   نیا  بر   یمبن   ایس   گزارش 

 اعمال  جهان  کشور   35  ه یعل  ی اقتصاد  میتحر   بار  161  نتونیکل  یجمهور  استیر  دوران  در   کایآمر  متحده  االتیا

  35 ن یا تیجمع. استک یآمر خ یتار در  گر ید  یکشورها ه ی عل یاقتصاد م یتحر از  استفاده  ن یشتریب  رقم  ن یا. کرد

  صادرات  از  دالر اردیلی م ۷9۰  نیهمچن کشورها نیا . بود نفر اردیلیم ۲/3 بر  بالغ ها میتحر  نیا هنگام به کشور،

 (. 139۷ ،یموهبت ) کردند یم  یداریخر را



  فشار  یول  گردد،  لغو  کایآمر  جانبه  کی   یهامیتحر  از  یاریبس  بوش   ینفت  روابط   علت  به  که  رفتیم   انتظار  گرچه

  هامیتحر  لغو   گونه   هر   احتمال   سپتامبر   11  حادثه   وقوع  با   و  ساخت  اغمل  را  امر   نی ا  نفوذشان   و   پک   ی آ  یاعضا

  ۲۰۰9  نوامبر   در .  د یگرد  صادر   ران یا  ه ی عل  بر   ییهامی تحر  اوباما  ی جمهور  استیر  دوران   در .  رفت  ن یب  از   عمال

  ی دسترس   از   یر یجلوگ  ، ی انرژ  بخش   توسعه  حوزه   ٤  در  ی اقطعنامه  کایآمر  مانیپ  هم  یکشورها   با  ی زنیرا  از  پس

-محموله  و  هایکشت  از  یبازرس   نظام  کی  جادی ا  ،یاهسته  و  یموشک  یهابرنامه  توسعه  یبرا   یمال  منابع  به  رانیا

  وارد   یالمللنیب  یهامی تحر  نقض  اعالم  یبرا  کپارچهی   ستمیس   ک ی  آوردن  وجود  به  نیهمچن  و   ران یا  ییهوا  یها

  سپاه   میتحر  ها،دانشگاه  م یتحر  و  بوده  دار   ادامه   ها میتحر  ترامپ  یجمهور  استیر  دوره  در  نیهمچن.  کرد

  می تحر  و   یمیپتروش   می تحر  آهن،  و   فوالد  عیصنا  میتحر  ، ییفضا  سازمان  می تحر  ،یعمران   بخش  میتحر  پاسداران،

 .است گرفته  صورت زمان ن یا در  که باشد یم یی هامیتحر  از  رانیا بانک  1۸

 ملل  سازمان یها میتحر

  انجام  کشور کی  یسو از  جانبه کی صورت  به چنانچه متفاوت م یتحر  نوع به بسته یاقتصاد م یتحر  یهانهیهز

  سازمان   تیامن  یشورا  ی سو  از   ا ی  کشور   چند   یسو  از   چه   چنان   نسبت   ن یهم  به  و   کمتر   م یتحر   ی بخش  اثر   شود

  ت یامن  یشورا  توسط   که   میتحر.  است  نادر  اریبس  جانبه   همه  یهامیتحر.  است  تر بخش  اثر  شود  اعمال  ملل

  متحد   ملل  سازمان  منشور  هفتم   فصل.  است  ترحساس   نخست  مورد   دو  از  تیاهم  نظر  از  متحد   ملل  سازمان

  پردازد یم  یجهان  تیامن  و  صلح  د یتهد   احراز  و  ییشناسا  بحث  به  ٤۰  و  39  موارد  که(  ٤۲  تا  39)  دارد   ماده  چهار

  ت یامن  ی شورا  تاکنون .  دهد   انجام   اوضاع   وخامت   از  ی ر یجلوگ  ی برا  را   ی اقدام  هر   تواند ی م  ت یامن  ی شورا   و

  م ی مستق  بطور  اول  قطعنامه  در .  است  کرده   صادر   رانی ا  هی عل(  1۷6۷  و  1696  و  1۷3۷)  قطعنامه   سه   ملل  سازمان

  سوم   قطعنامه  در  و  است  شده  اشاره  سپه  بانک  می تحر  به  دوم  قطعنامه  در .  بود  نشده  میتحر  نوع  به  یااشاره

 (. 139۷ ،ی موهبت) اند شده م یتحر  زین کشور گر ید ی هابانک از یبرخ

 ران یا  هیعل اروپا هیاتحاد یاقتصاد   میتحر  ریتاث



  ی کشورها  با  تعامل   در   رانیا  واردات  مجموع   % 33  و   است  ران یا  ی اقتصاد  ی شرکا  نی بزرگتر  از   ی کی  اروپا  ه یاتحاد

  اروپا  هی اتحاد  با  یی وروی  ونیلیم  ۲۰۰  مثبت   یتجار  مازاد   ک ی  از  ران ی ا.  ردیگیم  صورت   ییاروپا  ه یاتحاد  عضو

  ه ی اتحاد  که  است  یحال  در  نیا  و  شده  محسوب  اروپا  هی اتحاد  یتجار   دوم  و  یس   طرف  رانیا.  است  برخوردار

  مبادالت   %٤  فقط   اروپا  هی اتحاد  با  رانیا  ی تجار  روابط   حجم.  رودیم  شمار  به   رانی ا  یتجار  اول  کیشر  ییاروپا

  و   کند یم  نیتام  را  اروپا  ه ی اتحاد  ی انرژ  یازهاین  از   %3/ ۸  ران یا  ی انرژ  ن یتام  نه یزم  در .  است  اروپا  ه ی اتحاد  ی تجار

  ه ی اتحاد  در   رانیا  یگذاره یسرما  زان یم.  است  ه یاتحاد  یانرژ   کننده   ن یتام  یکشورها  ان یم  در   هفتم   رتبه   یدارا

  ی بررس   و   مطالعات.  است  وروی  ونیلیم  ۸3  فقط   رانیا  در   ه یاتحاد  یگذاره یسرما  زانیم  و  وروی  ونیلیم  6۰۰  اروپا

  به   و  است  بوده   ن ییپا  اریبس  اروپا  ه یاتحاد  با   تجارت  نظر  از   ران یا  گاه یجا  که   دهد یم   نشان   ی آمار  گرفته   صورت

  اهرم   با   اروپا  ه یاتحاد  زی ن  ر یاخ  سال   چند   ظرف .  است  بوده   برخوردار  ی فی ضع  تیموقع  از   ر یاخ  یهاسال  در   ژه یو

-میتحر  وضع   دنبال   به   که   ران یا  ه ی عل  اروپا  ه یاتحاد  ری اخ  ی هامیتحر.  است  زده   دست  ران یا  ه ی عل  ی اقتصاد  م یتحر

  یهامیتحر.  است  بوده  سابقهیب  یگستردگ  ثیح  از  گرفت،  صورت(  19۲9  قطعنامه)  تیامن  یشورا  تازه  یها

  مورد   در.  باشد   داشته  ران یا  یبرا   هم  و   اروپا  هیاتحاد  یبرا   هم  یجد   و  مهم  یامدهایپ  تواند ی م  اروپا  ه یاتحاد

  ت یتقو  و   امارات  درهم  و  نیچ  وان ی  با  آن  نیگزیجا  و  ران یا  یتجار  معامالت  از  وروی  و  دالر  حذف  به  توانیم  رانیا

  گر، ید یسو   از.  کرد اشاره  ی مالز و نیچ  ژه یو   به   و   شرق  با   یاقتصاد   یهمکار  زین و یبازرگان  و یتجار   مبادالت

  ی شورا  19۲9  قطعنامه  در  که  آزاد  یاهایدر  در  رانی ا  یبرا  ممنوعه  اقالم  حمل  به  مظنون  یهایکشت  یبازرس 

  مقابله   یبرا  را  خود  قصد   رانیا  که  نیا  به  توجه  با  و  شده   د یتاک  آن  بر  زین  اروپا  یشورا  هیاعالم   در  و   آمده  تیامن

  و   حساس   منطقه   در   ژه یو  به   ی نظام  ی ریدرگ  و   برخورد  ی برا   را   نه یزم  تواند یم   است،   کرده   اعالم   مثل   به

  پاکستان   به   رانیا  از   گاز  انتقال  ی لوله  خط   ساخت  ساله  چهارده   پروژه   مساله .  کند   فراهم   فارس   ج یخل  کیاستراتژ

  ران یا  با   غرب   مشکل  گرفتن  باال   از  بعد   ی ول  بود   شده  انجام   مورد  نیا  در   یاد یز  مذاکرات  که   شد   عنوان   هند   و

  آغاز   را ی مختلف  یهاییجو بهانه  هند  ران، یا ه ی عل یاقتصاد  ی هامیتحر  وضع  و   کشور  نیا ی اهسته مساله  سر  بر

  ی کشورها  کردند   عنوان  ییکایآمر  کارشناسان  انیم  نیا  در .  انداخت  عقب  را  طرح  یاجرا  سال  نیچند   و  کرد

 ساخت  یبرا   مذکور  کشور  سه:  شده  نوشته  گزارش   نیا  در .  ندارند   را  طرح  یاجرا  یبرا  الزم  یمال  توان  مذکور



.  ندارند   را  طرح  یاجرا  ی برا  یکاف   یمال  توان  رایز  هستند؛  یجهان  بانک  از  وام  افتیدر  ازمند ین  لوله  خط   نیا

  هیاتحاد   ،139۲  سال  در  دادند   گسترش   یتوجه  قابل  طور   به  را  رانیا  هیعل  هامیتحر  اروپا  هی اتحاد  خارجه   یوزرا

  با  مشترک   ی گذارهیسرما  جاد یا  خیتار  نیا  در   اروپا  ه یاتحاد.  کرد  تر سخت  را  رانی ا  ه یعل  خود   ی هامیتحر  اروپا

  ی اعالم  هدف.  کرد  ممنوع  را   آن  به  وابسته  موضوع   و  یعیطب   گاز  و   نفت   ع یصنا  یها حوزه  در  که  ران یا  در  حضور

.  است خود  ی هست برنامه مورد   در  یجد  ی گو و  گفت و  مذاکره  زیم  به رانیا بازگشت فشارها نیا اعالم  از غرب

  هدف  با   پنهان  جنگ   و   سخت   ی هامیتحر  اعمال  یعن ی  جانبه  دو  استیس   ک ی  غرب  امر،   نیا  در   تیموفق  یبرا

 (. 1395  پور،  یاحمد  و  ی محمود) است گرفته  ش یپ در  را ران یا یا هسته ی هاتیفعال در  اختالل

 ی داخل  و یالملل نی ب یبازرگان یقراردادها یاجرا   در میتحر  اثرات

 . گرددی م ی بررس  یبازرگان ی قراردادها ی اجرا یرو  بر  هامیتحر ر یتاث قسمت  نیا در

 (Cost)  نهیهز شیافزا در  ریتاث  -1

  دو  هر  یبرا   نه،یهز  نی ا.  است  یمال  و  یتجار  مناسبات  رییتغ  یبرا  یانرژ   و  وقت  نهیهز  م،یتحر   نهیهز  نیاول

  ن یا  نکه یا  ضمن.  دارد  ی مال  و   ی زمان  نه یهز  ز ین  بازارها  ر ییتغ.  گرددی م  ل یتحم  کی  هر   ت یوضع  نسبت  به   و   طرف

  ی کاال   ناچار  کند،  رییتغ   د یخر  بازار  م،یتحر  لیدل  به  که  یطیشرا  در.  کند یم  لیتحم  هم  یمتیق  ی نهیهز  ر،ییتغ

  کننده   م یتحر  کشور  یبرا .  ابد ییم  کاهش   پول  د یخر  قدرت   ن،یبنابرا  شود، یم  یدار یخر  باالتر  مت یق  با  مشابه

  سک یر  ی بند رتبه  در  گری د  ی نهیهز.  است  میتحر  نهی هز  یمال  خدمات  ارائه   و  فروش   بازار  رفتن  دست  از  زین

  گر ید  ینه ی هز.  گرددیم   معامالت   ی هانهی هز  شدن  کم  و   اد یز  موجود   سکیر  کاهش  ای  ش یافزا.  است  هدف   کشور

  که  ی زمان.  کنند   نگاه   یگذار هی سرما  یهافرصت  به   د ی ترد  با   گذاران هیسرما  شود یم   موجب   که   است  ی روان  آم

  جاد ی ا  میتحر  کننده  افتیدر  و  فرستنده  کشور  دو   یتجار   روابط   در  ی مصنوع  انحراف  شود،یم   شروع  میتحر

  خدشه  دچار  کل  در   هم ی المللنیب ی اقتصاد روابط . رودیم باال  طرف دو   هر  یبرا  ی اقتصاد  ی هانهیهز شود، یم

  کننده  می تحر  به کشور  آن یوابستگ   زانیم  به هانهیهز  شیافزا زانی م شده، میتحر کشور  سطح در  اما شود،یم

 . دارد یبستگ 



 (Time) هاپروژه یاجرا شدن ی طوالن در  ریتاث  -۲

  گردد ینم  ارسال  کاالها  نشود،  پرداخت  کاالها  پول  تا  و  رود یم  باال  محصوالت   شده  تمام  متیق  ها،می تحر  لیدل  به

  موجب   به  کاالها  متی ق  موقع  به  پرداخت  عدم  لیدل   به  است  ممکن  صورت  نیا   در.  شودینم  ارائه  خدمات  و

 . گردد یطوالن  هاپروژه یاجرا زمان  م، یتحر

 ( Quality) خدمات و  کار  تیفی ک کاهش  -3

  ر یمد  رش یپذ  مورد یاستانداردها د ییتا  مورد و یفن ی هاهیرو  طبق توانینم را تی فی ک کنترل م،ی تحر لی دل به

  استاندارد از  خدمات و  کاالها نقل  و  حمل  به مرتبط   پروسه کنترل   عدم لیدل  به  ن یبنابرا رساند، انجام به  پروژه 

 .شود یم آن  ت یفیک  کاهش باعث و  نبوده  برخوردار ی مطلوب

 (Quanitity) کار  از یناش  یهات یکم حصول عدم امکان  -٤

  نیگزیجا به ازین نیبنابرا نمود، یداریخر نظر مورد فروشنده  از توان ینم را ازین مورد یکاالها م،ی تحر لیدل  به

  ر یی تغ  را  کار  اسکوپ  د یبا  و  م یهست  یکم  رییتغ  لی دل  به   ی فن  مشخصات  رییتغ  به   مجبور .  میدار  کاالها  کردن 

 . میده

 ( Objectives) ی قرارداد پروژه  اهداف تحقق  عدم -5

  ت یریمد   را   هاسکیر  د ی با.  رودیم  سوال   ر یز  قرارداد   ت یماه  واقع   در   نگردد  محقق   پروژه   اهداف   که   ی صورت  در 

  گاه   ی حت.  است  خارج  مقاله  نیا  موضوع   از  که  میشو  آن  به   مربوط   مباحث  و  سکیر  ت یریمد   وارد  و  میینما

 (. 1391 ن،یحس اوبار  و  یمیابراه) گردد  قرارداد  فسخ ای خاتمه  به  منجر   پروژه اهداف تحقق عدم است ممکن

 م یتحر  یاقتصاد اثرات

 :کرد  می تقس  دسته  سه به توانی م  را  کایآمر و  اروپا هی اتحاد ملل، سازمان  یهامی تحر اثرات

 ی اقتصاد یهابخش بر  اثر .1

 ی اقتصاد یرها یمتغ بر  ریتاث .2



 ی اقتصاد مدت بلند   و مدت  ان یم مدت،  کوتاه اثرات .3

 ی اقتصاد  یهابخش بر اثر

  و   ی مال   بخش   ، یکشاورز  بخش   صنعت،   بخش   در  ی بازرگان  ی قراردادها  بر   آن  ری تاث  و  ی اقتصاد  م یتحر  اثرات

 . است یبررس  قابل  ریز شرح  به  ی بازرگان بخش

 صنعت  بخش  بر اثر  -  الف

-دستگاه  ه ی اول  مواد   واردات  عمدتا  ها میتحر  د؛یرس   نهیگز  دو   به   توان ی م  ها میتحر  می مستق  ر یتاث  رصد   و   ی بررس   در

  و   گرفته  هدف را ( ینظام ر یغ-ینظام) دوگانه  کاربرد ی دارا ی هایتکنولوژ  و  مواد  البته و  ی صنعت شرفته یپ یها

  ی صنعت   بخش  در  یعی وس   کاربر  که  گرم  فوالد  مثل  گانه   دو  مواد  میتحر   مثال  طور  به  است،  داده  قرار  ریتاث  تحت

  که   است  کرده   ی هند   فوالد   نازل  انواع   به  آوردن   ی رو  به  مجبور   را  یداخل  سازان  قطعه   و   کنندگان   د یتول  دارد، 

  CNC دستگاه  کنترل  فروش  از  ی حت ی غرب یکشورها را یاخ. دارد  دنبال  را  یداخل  محصوالت ت یفی ک افت  البته 

  ساده   آالتابزار  به   یحت  هامی تحر  دامنه   نکیا  که  است  تامل  قابل  نکته  نیا  به  توجه.  کنند یم  یخوددار  ران یا  به

  و   یدک ی  قطعات  فروش   و  معامله  از   یآلمان  و  کایآمر  یساز  ابزار  بزرگ  یهاشرکت  و  است  دهیرس   هم  یصنعت

  ی میقد   و  ی فرسودگ  ران،یا  صنعت   ی اصل  معضالت  از   گر ید  ی کی.  کنند یم   ی خوددار  ران یا  به   مربوطه   یابزارها

  قانون   اما  شود،  حل  مشکل  نیا  یخارج  یهادستگاه  واردات  با  شد   تالش   ییابتدا  ری تدب  با  که  بود  زاتیتجه  بودن

  ی ناموفق  هیحاصال  بعدا  که(  13۸5  اسفند )  ۲۰۰۰  سال  از   تر یمیقد   ی صنعت  یهادستگاه  ورود   ت یممنوع  یناکارا

  ادامه   خود  اتیح  به  سابق  وضع   با  همچنان  رانیا  صنعت  تا  گرفت  هم  را  فیضع  تنفس  نیا  یجلو  خورد،  هم

  فشار   تحت  را  رانیا  خواهد یم  هم  و  خواهد یم  را  ران یا  یون یلیم  ۷۰  بازار  سود  غرب   هم  گرید   یسو  از.  دهد 

  خدمات  ارائه  و  د یجد   ی بند تعرفه  نظام  ازمند ین  صنعت  بخش   اوصاف   نیا  با  رسد یم   نظر   به .  بگذارد  یاس یس 

  تداوم   و   هامیتحر   موج   با   مقابله   ی برا  هدفمند   و   د یجد   ی هاارانهی  اختصاص   یحت  و (  یداخل  نانس یفا)  ی امهیب

  مورد   را  کشور  یصنعت  بخش  غرب،  نکهیا  داشت  توجه  د یبا.  باشد   کشور  اقتصاد  در  ید یکل  بخش  نیا  اتیح

  بخش  گذاشتن  فشار  تحت   که   جهت  نیا  از  است  هوشمندانه   کامال   ی کردیرو  است،   داده  قرار  می تحر  هدف



  که   انجامد یم  یصنعت  و   ی د یتول  تیفعال  گونه  هر   یبرا   یاقتصاد   صرفه   عدم  و   آن  شدن  فلج  به  مرور  به   صنعت

  م یتنظ  یاس یس   اهداف  عمال  و  انجامد یم  یمل   پول  شدن  ارزش   یب  و   تورم  ،یکاریب  م یعظ  موج  به   مرور   به  امر  نیا

  مورد   در   یالیخ  خوش   ینوع   متاسفانه  رسد ی م  نظر  به  اما  کند ی م  محقق   را  کشورمان  ه یعل  قطعنامه   کنندگان

 .باشد  شده  فرما حکم  کشور  ید یتول- یصنعت بخش  بر  هامیتحر خطرناک  راتیتاث

 ی کشاورز  بخش بر اثر  -ب

  بخش .  د ید  خواهند   یاحتمال  یاقتصاد   ی هامیتحر  از   را  هابیآس   نیکمتر  ییغذا  عی صنا  و  یکشاورز   بخش

  ی اقتصاد  ی هامیتحر  از  ی کمتر  ب یآس   خارج   به   کشور   کم   ی وابستگ   و   آن   بودن   ی بوم  تیماه  به   توجه   با   ی کشاورز

  بخش   کردن   نه یواکس  جهت  در   یمناسب  اقدام   گندم  د یتول  حوزه   در  کشور   ییخودکفا  یاس یس   البته .  ند یبیم

 . بود یاحتمال یهامیتحر  مقابل در  ی کشاورز

 ی مال بخش  بر  اثر -ج

  ند یفرآ  در   که   ییهابانک  تیفعال  بر  یجد   اریبس  ریتاث   ، یشمال  کره  میتحر  وهیش   به  رانیا  ه یعل  میتحر  اعمال

  یی کایآمر  ی مال  موسسات  و   هابانک  ان، یم  ن یا  در .  داشت  خواهند   دارند،  دخالت  رانی ا  ی نفت  صادرات   حساب  ه یتسو

  متحمل   یچندان  ضرر  است،  برقرار   ز ین  اکنون   هم  رانیا  هی عل  واشنگتن  جانبه  دو  ی هامیتحر  که  ن یا  لیدل  به

.  داشت  خواهند   قرار   رانی ا  میتحر  ن یمتضرر  مقدم  صف  در  ییاروپا  یمال  سساتوم   مقابل،   در   اما  شد؛  نخواهند 

  اقتصاد   است  ممکن   که  ی اثر  نیاول.  است  گرفته  هدف  را  کشور  یمال   ستمیس   شتریب  ملل   سازمان  ی هامیتحر

  شده  تمام   ی بها  نه یهز  امر   ن یا  و   است  ی خارج  تجارت  سطح  در   ی معامالت  نه یهز  ش یافزا  د ینما  د یتهد   را   کشور 

 . دهد یم  شیافزا را  یا هیسرما و  یمصرف  یکاالها مت یق جه ینت  در  و  واردات

 ی بازرگان بخش  بر  اثر -د

  انحراف   موجب  و  است  آزاد  تجارت  در  یدستور   دخالت  منزله  به  می تحر  نه وگهر  المللنیب  تجارت  یاصول   منظر   از

  ممنوع .  شوند یم  متحمل  طرف   دو   اغلب   را  آن  نهی هز   و  است  نه ی هز  یدارا   یتجار  انحراف .  گرددیم  یتجار

  ی ترشیب   نه یهز  با   صادرات  و   واردات  که   شود یم  موجب  کشور   ک ی  به   صادرات   از   ی خوددار  ا ی  واردات   کردن 



  و   ی تجار  یهانهیهز  شی افزا  همانا  م یتحر  کنندگان  اعمال  هدف  که   شود یم  گفته  رو   ن یهم  از.  ردی گ  صورت

  بخش   و   رشته   بر   بنا   زین  و   آن   در   ر یدرگ  ی کشورها  بر   بنا   م یتحر  هنوز   البته .  است  هدف  کشور   در   ی تجار  انحراف 

  انتقال   و   نقل  ،یمال  معامالت  انجام  از   میتحر  کننده  اعمال  کشور   یمال   میتحر  در.  است  متفاوت  می تحر  مشمول

  موسسات  در   خود   نفوذ   از   استفاده   با   ن یچن  هم   کننده  م یتحر   کشور .  کند یم  یخوددار   ی گذاره یسرما  و   پول

-ییدارا  دنرک  مسدود  به   مبادرت   ی حت  ا ی  زده   برهم  را   ی فن  یهامساعدت  ا ی  ی مال  رابطه   هرگونه   یالملل نیب  یمال

  ی مال  نیتام   گونه هر  یهانهیهز  و   رود یم  باال  یگذاره ی سرما  و تجارت سکیر  میتحر. کند یم   هدف  کشور   یها

  ی برا  واقع   در . گرددیم  ی مال منابع  اتالف  موجب امر  نیا. د یبایم ش یافزا ی امنطقه  و  یجهان نیانگ یم  به  نسبت

  ش یافزا  ضمن   در.  است  نه یهز   یدارا   خود   که   شود   صرف  باشد   ی اد یز  وقت  ی مال  مناسبات  و   تجارت  جهت  رییتغ

  ی تح  کاالها  ت یفیک  کاهش  جه ینت   در  و  ی اهیسرما  و  تیواردا  یکاالها  ت یفیک  ضمانت  کاهش  و  قاچاق  دهیپد 

 (.139۷ ،ی موهبت)  است میتحر  گرید  اثرات از یینها خدمات

 ی بازرگان یقراردادها در  میتحر یامدهایپ با مقابله

  در   ماژور  فورس   شرط  خود  با  مرتبط   ماژور  فورس   عنوان  به   می تحر  به  استناد  با  مقابله  یهاروش   از  یبرخ

  ارتباط  چند   هر  که   است  یشروط  گر،ید  ی برخ.  سازد  محدود  را  شرط   نیا  عرصه  کند ی م  یسع  که   قراردادند 

  مقابل   طرف  خسارات  کاهش   موجب   شد   استناد  آن  به  یصورت   هر   در  اگر  اما  ندارند   ماژور   فورس   با  م یمستق

  که  صورت  هر  در متعهد  که   صورت ن یا به خواه باشد، قرارداد  ی اجرا نیتضم تواند یم  شرط  دوم نوع  نیا. شود

  به  گاه هر رد یبپذ  متعهد  خواه  و  بپردازد  مقابل   طرف  به  خسارت بابت  را  ی مبلغ نکند  اجرا ر  خود  ی قرارداد تعهد 

  لوازم   کند،  اجرا  را   خود  تعهد   نتواند   شودیم  او   کشور  به  مربوط   که  ی موانع  ا ی  خود  کشور  یقانون   الزامات  لیدل

  ن یا  از  کی  هر  از   استفاده  امکان  و  یی کارا  که  است  ذکر  به  الزم.  سازد  فراهم  را  یگرید  شخص  توسط   اجرا

  ن یچن  هم .  باشد یم  آن  موضوع   و   قرارداد   نوع  عوامل  ن یا  از  ی بعض  دارد؛   مختلف  عوامل  به  یبستگ   راهکارها

  کردن   متقاعد   ییتوانا  ای آ  شود   مشخص  تا  دارد  هم  نی طرف  ی زن  چانه  قدرت   به  یبستگ   ارکهرا  ک ی  بودن  مناسب

 (. 139۲ زاده،  نیام و  یغالم) ریخ ای دارد   وجود گر ید طرف  یبرا یخاص شرط  درج  به متعهد 



 ها شباهت

  ی جاو  پور   یتق  ، (139۷)  یعل  نادر  قیتحق  در   یاقتصاد  ی هامیتحر  و  ماژور  فورس   قاهره،  قوه  چون   یمیمفاه

  و   ی غالم  ، (139۷)  یموهبت  ، (1391)  نیحس  اوبار  و   ی میابراه  ،(139۷)  مشهور  یگوتراس   و  بهادر  ،(139۷)

 .است شده  مشاهده( 1395) احمدپور و  ی محمود ، (139۲) زاده نیام

  از   خارج  و  یریشگ یپ  قابل   ریغ  ،ینیبشیپ  قابل  ریغ  که  یخارج  یاحادثه  از  است  عبارت  قاهره  قوه:  قاهره  قوه

  ی نیعناو  ذکر   با  زین  فقها.  است  رفته  بکار  شنیفراستر  اصطالح،  نیا  برابر   در  انگلستان  حقوق  در.  باشد   کنترل

  نفع   قابل  بودن،  یخارج.  اند پرداخته  قاهره   قوه  از   یق ی مصاد  به   واقع  در   خاص،  و  عام   عذر  ، یسماو  آفات  رینظ

  با  و باشد یم  ماژور فورس   قیمصاد  جزء زین م یتحر. باشد یم  قاهره  قوه اوصاف از نبودن  ینیبشیپ قابل  و نبوده 

  قرارداد   که   است  ن یا  قاهره  قوه  یاصل  اثر .  شودیم   برده  بکار   دولت  دخالت  ا ی  و   یقانون   منع  همچون   یهاعبارت

.  است  آن   انجام   وجوب  عدم  و   تعهد   سقوط   ی عنی  آن   ی ف یتکل  اثر   بر   عالوه   و   شود یم   منفسخ  آن،   با  شده   مواجه 

  و   آن  با  برخورد  یچگونگ   قاهره،  قوه  قیتحق  ط یشرا  ، یرگانزبا  یقراردادها  در  امروزه  قاهره،  قوه  نقش  به  توجه  ای

  امکان   مزبور،  یقاعده  به  حیتصر  عدم  فرض   در   یحت   گردد،ی م  مشخص   ی حدود  تا  تعهد   اطراف  ف یوظا  زین

 .است آن  یمدع  عهده به قاهره  قوه ق تحق ثبات صورت،  هر  در .  دارد وجود  آن  به استناد

  ممکن زی ن  م یتحر موارد  در  مذکور  ط یشرا  شد   گفته که  ماژور   فورس  به  استناد  ط ی شرا  به   توجه   با:  ماژور فورس 

  تعهد  یاجرا   از  تیمعاف جهت  قاهره   قوه   عنوان   به   می تحر  ی موارد  در   رفت یپذ   توانی م  باشد،  داشته   وجود   است

  تواند ی م  نکه یا  ضمن  قاهره  قوه   مشابه  به  میتحر   صورت،  نیا  در.  است  استناد  قابل  خسارت  پرداخت  از  تیمعاف  ای

  م یتحر  که  هم  یصورت  در .  گردد قرارداد  انفساخ  ای  فسخ  باعث  و کند   وارد  لطمه   زی ن  آن   آثار و  قرارداد  یاجرا  به

  گذاشته   اجرا  به   قرارداد  آن،   رفع  و   شد   برطرف   با  که  ده یگرد  قرارداد  قیتعل  باعث  باشد   ی موقت  قاهره   قوه   عنوان   به

 . شودیم داده  قرارداد  فسخ  حق طرف  به  م یتحر نشدن برطرف صورت در   و  شودیم

  ی اقتصاد   یهامیتحر  مورد(  شونده  می تحر) هدف  کشور  عنوان   به  هاستسال  رانی ا  کشور:  یاقتصاد   ی هامیتحر

  ر یتاث  کاهش   ها، میتحر  با  مقابله   جهت  مناسب  ینظر   ی مبان  زین  شدن  م یتحر  از  پس.  است  گرفته  قرار   یاریبس



  تر شیب  قاتی تحق  یبرا  جلو   به  رو  یگام تنها  پژوهش،  ن یا.  کند   فراهم  را  ی اقتصاد  ساختار  یساز  مقاوم و  هاآن

-یبررس   با.  خواند یم  فرا  ی اقتصاد  ی هامیتحر  ی نهیزم   در   تر شیب  مطالعات   انجام   به   را   محققان  و   کند یم  فراهم

  - 1:  از  عبارتند   هامیتحر  ن یا  انواع   م؛ یاافتهی  دست  رانی ا  ه یعل  م یتحر  انواع   به   نه یزم   ن یا  در   گرفته   صورت   یها

  -3  یالمللنیب  یهاسازمان  و   اروپا  ه یاتحاد  یهامیتحر  -۲  یمرکز   بانک  و  یتجار  ی هابانک  و  یمال  ی هامیتحر

  ف یتوق  - 6  ی تکنولوژ   و   دانش  م یتحر  - 5  ی نفت   م یتحر  - ٤  ی گذارهی سرما  و (  واردات  و   صادرات )  ی تجار  ی هامیتحر

  و   هاارگان  افراد،  با  ستد   و  داد  و  تعامل  می تحر  -۷  خارج  در  یرانیا  یهاسازمان  و  افراد  یهاییدارا  و  اموال

  بلند   در  تا  کند ی م  یسع  شدت  به  هدف  کشور  باشد،  ی قو  یاقتصاد   ی هامیتحر  که   یزمان.  یرانیا  یهاسازمان

  هدف   کشور  ف،یضع  ی هامیتحر  در.  سازد  یخنث  را  آن  ریتاث  و  ساخته  مقاوم  آن  برابر   در  را  خود  ساختار  مدت

  در .  کند ی م  ی خنث   را   آن  ر یتاث  ها میتحر  زدن   دور   قیطر   از   و   دهد   ر ییتغ   را   خود   یاقتصاد   ساختار  داند ی نم  الزم

  ی ساختارها  ریی تغ  به   م یتصم  هدف   کشور   ی اقتصاد  ی فضا  بر  هامی تحر  د یشد   ری تاث  ل یدل  به   یقو   ی هامیتحر

 .کند ی م ی خنث مدت بلند  در  را هامی تحر ر یتاث  و نموده  آن  ی ساز مقاوم و  ی اقتصاد

 ها تفاوت

  جز   هامیتحر   یمنف   و  مثبت   ریتاث  ،یبانک  یتعهدها  بر  سازش   م،ی تحر  ه ی عل  یراهبرد  استیس   چون  یمیمفاه

  ی راستگو  و   بهادر  ، (139۷)  ی جاو   پور   ی تق  ، (139۷)   ی عل  نادر   ، (1395)  تلبا  و   یی ایض  قاتی تحق  در   ها تفاوت

  مشاهده(  139٤)   ی رداد  و   صفا   گفتار   کو ین  ، (139۷)  ی موهبت   ، ( 1391)  ن یحس  اوبار  و   ی میابراه  ، (139۷)   مشهور

 .است شده

  ی ابزارها  نیگزیجا  ینوع   به  و   بوده   یمنف   یاقتصاد  راهبرد   ک ی  م یتحر:  میتحر  هی عل  یراهبرد  یهااستیس 

 ابتدا  د یبا  سخت  قدرت  اعمال  با  مقابله  در  کشور  یراهبرد  استگذارانیس   که   طور  همان.  است  قدرت  ترسخت

  بدانند   د یبا  یراهبرد  استگذاران یس   ند،ینما  ییشناسا  را  متخاصم  یروهاین  شیآرا   نحوه  و  ریپذ   بیآس   نقاط

  است   کرده  جاد یا  را   ید یتهد   نقشه   چه   است،   گرفته   نشانه   را   کشور   ی اقتصاد  نظام   از   قسمت  کدام  م یتحر  راهبرد

  که   است  ن یا  ی اصل  سوال  لذا  است؛   چگونه   ی مل  اقتصاد  ی هاهیال  از   ک ی  هر  مقابل  در   متخاصم   ی روهاین  ش یآرا  و



  اسناد   مجموعه  است؟  گرفته   نشانه   را  ران یا  یاسالم  یجمهور  ی تیحاکم  نظام   یها هیال  از   کیکدام  هامیتحر

  و  ملل  سازمان  و   اروپا  ه یاتحاد  کا،یآمر  متحده   االتیا  طرف   از   رانیا  یاسالم   یجمهور   بر   وارده   ی هامیتحر

  ملزومات   نیتام   مقوله  بر   همه  از  شیب  هامیتحر  تعداد،  و  تنوع  حسب  که  است  آن  از  یحاک  پژوهش  نیا  یهاافتهی

  یمی حرت  اسناد  در   را   سهم  نیکمتر  ، یرهبر  حلقه  و  دارد  فشار  اعمال  کشور   یهاساخت  ر یز  بر   آن   از   پس  و   یمل

 .است داده   اختصاص خود به

  ن یا.  است  یبانک  یهام یتحر  اعتبار  ندهیگشا  بانک  تعهدات  ی فایا  موانع   از  یکی :  یبانک  یتعهدها  بر  سازش 

  در   و  ملل  سازمان  توسط   شده   وضع  ی هامیتحر  مانند   است،  آور   الزام   نده یگشا  بانک  یبرا   ی مواقع  در  هامیتحر

.  شودیم  لیتحم  گرید   ی دولت  بر  دولت  کی  یسو  از  که  ه یثانو  یهامیتحر  مانند   باشد،یم   یاریاخت  ی موارد

  چرا   رند،یگیم  قرار  ماژور  فورس   عنوان  تحت  هستند،  آور  الزام  یقانون   طور  به  بانک  یبرا  که  یمواقع   در   هامیتحر

  با   رابطه   در .  باشند یم   بودن   ی خارج  و   نبودن   اجتناب  قابل   نبودن،   ی نیبشیپ  قابل   شرط   سه   هر   ی دارا   که 

(  الف:  شودیم  شنهادیپ  ر یز  یراهکارها  ندهیگشا  بانک  تعهدات  بر  هامیتحر  و  ماژور  فورس   اثرات  از  ی ریجلوگ

  به   فروشندگان  که   ردیپذ یم  صورت  یمواقع  در   د ییتأ.  بکند   مقابل  طرف   از   را  اعتبار  د ییتأ  درخواست  نفع  ی ذ

  از   حاًیترج-  یگرید  بانک  د ییتأ  تا  خواهند یم  مقابل  طرف  از  و  دانند ی نم  یکاف  را  ندهیگشا  بانک  تعهد   یلیدال

  وجود   به   کاال  ارسال  از   قبل   نفعیذ  ی برا  نظر  مورد   نانیاطم  صورت  نیبد   تا   کند   آن   مه یضم  را  -گر ید  ی کشور

  خواهد   ول ؤمس  قهریه   قوه   وقوع   صورت   در   ی حت  متعهد   که   شود  شرط   ی اسناد  اعتبار  شیگشا  قرارداد   در(  ب.  د یآ

.  بود  خواهد   مناسب   غرامت  پرداخت   ق یطر  از   اختالف   فصل   و   حل   به   ملزم   نیطرف  حرج   و   عسر  موارد   در   ا ی  و   بود 

  نفع   یذ   و   یمتقاض  رود، ینم  نده یگشا  بانک   ر  ب  آور   الزام   ی اقتصاد   ی هامی تحر  اعمال  احتمال   که  ی صورت  در (  ج

 .کنند  ی خوددار باشد یم  یار یاخت یهامیتحر شرط یحاو که  یاسناد اعتبار رش یپذ  از یاسناد اعتبار

  ی حاک  جینتا  ت،یریمد   عملکرد  بر   میتحر  معنادار  و  مثبت  ریتاث  بر  ی مبن  اول  هیفرض:  هامیتحر  مثبت  و   یمنف  ریتاث

  کرد   ادعا  توانیم  درصد  95 نانیاطم  سطح  در  نیبنابرا.  ردی گیم قرار  تیحما  مورد  ه یفرض نیا  که  است  آن  از

  در .  است  شده  تیریمد   عملکرد   بهبود  موجب  متوسط   و  کوچک  ع یصنا  بخش   در  ژه یو  به  ی اقتصاد  می تحر  که 

  استفاده  - 1:  شودیم  شنهادیپ ر یز موارد   تیریمد  بخش در  ی اقتصاد ی هامیتحر با مقابله  منظور  به و راستا نیا



  ی آگاه  - ۲  هاییتوانا  یارتقا  و   یانسان  ی روین  مداوم   آموزش   کشورها،   ریسا  اتیتجرب  از   استفاده   متخصص،   افراد   از

  دوم   ه یفرض.  میتحر  ط ی شرا  در   بخش اثر  و   کارا   تیری مد   ی اجرا  منظور   به  بحران   ت یریمد   ی هاوهیش   از   رانیمد 

  ت یحما  مورد  ه یفرض  نیا  که   است  آن  از  یحاک  جینتا  ، یابیبازار  عملکرد  بر   می تحر  معنادار   و  ی منف  ر یتاث  بر   یمبن

  بخش   در  ژهیو  به  یاقتصاد  می تحر  که  کرد   ادعا  توانیم   درصد   95  نانیاطم  سطح  در  نیبنابرا.  ردیگی م  قرار

  مطرح  شنهادهایپ ن یا ی ابیبازار بخش  در .  است شده  ی ابیبازار عملکرد  ف یتضع موجب  متوسط   و  کوچک   عیصنا

  کاهش  ای  و  حذف  قیطر  از  کشور   از   خارج  به  آن  صادرات  و   ی داخل  داتیتول  شیافزا  ق یتشو  استیس   -1:  شودیم

  ی کشورها  با  یاقتصاد  و  یتجار  روابط   گسترش   یبرا  تالش   -۲  دولت  یهاتیحما  ریسا  و   یگمرک   ی هاتعرفه

 .بازارها ی ازسنجین و  یابیبازار قاتی تحق از  استفاده - 3 نوظهور

 م یتحر  از  یقیتطب  مطالعه   افتهی   1  جدول

 شرح مختصر  هاشاخص

 هاشباهت

 قوه قاهره 

  کنترل  از   خارج  و  یریشگیپ  قابل  ریغ  ،ینیب ش یپ  قابل  ریغ  که  یخارج   یاحادثه  از  است  عبارت  قاهره  قوه

  رینظ  ینیعناو  ذکر  با  زین  فقها.  است  رفته  بکار  شنیفراستر  اصطالح،این    برابر  در  انگلستان  حقوق  در.  باشد

 اند پرداخته قاهره قوه  از یقیمصاد  به واقع  در  خاص،  و عام عذر ،یسماو آفات

 فورس ماژور 

  داشته   وجود  است  ممکن  زین   میتحر   موارد  در  مذکور  طیشرا   شد  گفته  که  ماژور   استاد  ط یشرا   به   توجه  با

  از  تیمعاف  ای   تعهد  یاجرا  از  تیمعاف  جهت  قاهره  قوه   عنوان  به  می تحر   یموارد  در  رفتیپذ   توانیم  باشد،

 است  استاد  قابل  خسارت پرداخت

 های اقتصادی تحریم

  هامیتحر   ن یا   انواع   م؛ یاهافت ی   دست   ران یا  هیعل  م یتحر  انواع  به  نهیزم  نی ا  در   گرفته  صورت   ی هایبررس  با

  یهاسازمان و  اروپا  ه ی اتحاد یهامیتحر - ۲ یمرکز بانک  و  یتجار ی هابانک  ی مال ی هامیتحر  - 1: از عبارتند

  و   دانش  میتحر   - 5  ی نفت  م یتحر  -٤  یگذاره یسرما   و(  واردات  و   صادرات)  یتجار  ی هامیتحر   - 3  ی المللنیب 

  ستد  و  داد و  تعامل  م یتحر - ۷ خارج  در  ی ران یا  یهاسازمان و افراد   یها ییدارا  و  اموال ف یتوق - 6 یتکنولوژ

  ی سع  شدت به   هدف  کشور  باشد،  یقو  ی اقتصاد  ی هامیتحر   که   یزمان  ، یران یا یهاسازمان و  ها ارگان  افراد،  با 

 سازد ینثخ را آن ریتاث و ساخته مقاوم  آن برابر در را  خود ساختار مدت بلند  در  تا کندیم

 هاتفاوت 

های  سیاست

راهبردی علیه  

 تحریم 

  که  طور  همان.  است  قدرت  تر سخت  ی ابزارها  نی گز یجا   ی نوع  به  و   بوده   ی منف  یاقتصاد  راهبرد  کی   م یتحر

  شی آرا  نحوه   و   ری پذ  بیآس   نقاط   ابتدا   د یبا   سخت  قدرت  اعمال  با  مقابله   در   کشور  یراهبرد  استگذارانیس

 .ندینما  یی شناسا  را متخاصم  یروهاین 

های  سازش بر تعهد

 بانکی

  بانک  ی برا  یمواقع  در  هامی تحر   ن یا .  است  یبانک  یهامیتحر   اعتبار  ندهیگشا  بانک  تعهدات  ی فایا   موانع  از  یکی

  باشد،یم  ی اریاخت  یموارد  در   و   ملل  سازمان   توسط   شده  وضع   یها میتحر  ماننداست،    آور   الزام  نده یگشا

 . شودیم لیتحم گرید  یدولت بر  دولت کی  ی سو از  که  ه یثانو  یهامیتحر  مانند 

منفی و مثبت تاثیر 

 ها تحریم

  هیفرض ن یا  که است آن از   یحاک جی نتا  ت،ی ری مد عملکرد بر م یتحر معنادار و مثبت ریتاث بر یمن اول ه یفرض

  فیتضع  موجب  متوسط  و   کوچک  عی صنا  بخش  در   ژهیو  به  یاقتصاد  میتحر   رد،یگیم  قرار  تیحما   مورد

 .است شده   یب ای بازار عملکرد

 



 ی ریگجهینت و بحث. ۵

  تفاوت   3  و  شباهت  3  که  د یانجام  مرتبط   قاتی تحق  یهاتفاوت  و  هاشباهت  ییشناسا  به  حاضر  مطالعه   جهینت

  مورد   هدف  کشور   عنوان  به  هاستسال  که  رانیا  کشور  که   شد   متذکر  د یبا  را  نکته  نیا  تینها  در.  شد   افتی

 باشد   شگامیپ  نه یزم  نیا  در   مطالعات  و  قاتیتحق   در  دارد   ضرورت  است  گرفته   قرار  یاریبس  یاقتصاد   یهامیتحر

  ی المللنیب  ماتیتصم  اتخاذ  مورد  در  دهیفا  نه، یهز  یابیارز  جهت  را  یاس یس   رانیگ   میتصم  که  نیا  بر  عالوه  تا

  زدن   ضربه   صدد  در  کای آمر  ژهیو  به   استکبار  ی ایدن  ،ی اسالم  انقالب   از  پس  شد   نشان  خاطر  د یبا  سازد،  توانمند 

  یابزارها  ن یترمهم   از   یک ی.  است  گرفته  بهره   ی گوناگون  ی ابزارها  از   راستا  ن یا  در   و   بوده  ران یا  ی اسالم  ی جمهور  به 

  کشور،   نیا  در   انزوا  و  فشار  جادیا  و   رانی ا  یاسالم  یجمهور   ظامن  به   زدن  ضربه   یراستا  در   غرب  استفاده   مورد

  که   ی زمان.  اند کرده  استفاده   باشد اقتصادی می  م یتحر  که   ها میتحر  ن یترمهم  از   که   است   م یتحر  بزار   از   ی ریگبهره

  آن   برابر   در   را  خود  تارخسا  مدت  بلند   در  تا  کند یم  ی سع  شدت  به  هدف   کشور  باشد،  ی قو  یاقتصاد   ی هامیتحر

  ی ساختارها  یساز  مقاوم  فرصت  به  هامیتحر  د یهد ت  لیتبد   همان  نیا.  سازد  یخنث  را  آن  ریتاث  و  ساخته  مقاوم 

  کوتاه  در   ی اقتصاد  یها میتحر  هرچند   که   است  نی ا  شود یم   حاصل  مطلب   نیا  از   که   ی انکته.  است  ی اقتصاد

  ی برا  ژهیو  به   مدت،  بلند   ی زیربرنامه  با  رانیگ  میتصم  اما  دارد،  یداخل  ناخالص  د یتول   بر   یتوجه  قابل   ریتاث  مدت

  مقاوم   هاآن  برابر  در  را   ی اقتصاد  یساختارها  و  نموده  ی خنث  را  هامیتحر  ریتاث  توانند ی م  متوسط   یهامیتحر

  بوده   ی انرژ  و   صنعت   ه،ی اول  مواد   ارز،   و   پول   ، یبانک  گوناگون  ی هاحوزه  در   ران یا  ه یعل  بر   د یشد   ی هامیتحر.  سازند 

  ی اقتصاد  یها  م یتحر  و   مختلف   ی هانهی زم  در  میتحر  قیتطب  م،ی تحر  مقوله  به  است  دهیکوش   پژوهش  نیا.  است

  ی جمهور  ی قراردادها  بر  آن   ری تاث  و  یانرژ  و  صنعت  ،ی بازرگان  ی قراردادها  حوزه  در  ژه ی و  به  مانانشیپ  هم   و  کایآمر

 .د ینما ارائه  هامی تحر ن یا با مبارزه جهت در  ییراهکارها و  بپردازد ران یا یاسالم
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 المللی دادهای تجاری بینقراراز عدم اجرای  اشینز برجام و جبران خسارت خروج ا 

 برجام از خروج امکان یحقوق  لیتحل. 1

  مشخص   د یبا  ،یالمللنی ب  یتجار   تعهدات  یرااج  رب  ام برج  از  خروج   ریتأث خصوص در  اظهارنظر  گونه  هر  از  قبل

  ی بررس  به  منوط ز ین سئوال نیا به  پاسخ و  ر یخ ای است الملل نیب حقوق ن یمواز ناقض  برجام  از  خروج که  شود

  ن یمواز  اساس   بر   موجود   العمل عکس  برجام،   بودن   یاس یس   توافق   فرض   در   را یز  ود؟ ب   د خواه  برجام   ی حقوق  تیماه

  ، یالمللنیب  معاهده  عنوان  به  یتلق  فرض  در  اما  هست؛  برجام  از  خروج  و  مشابه  اقدام  اتخاذ  الملل،نیب  حقوق

  در  1. نباشد   بند یپا  کای آمر  لمقاب  در  خود  تعهدات  به  تواند ی م  صرفاً  و  دهد   انجام  را  مذکور  اقدام  تواند ینم  رانیا

 .است ی ضرور زین اتخاذ  برجام در  شده ی نیبشیپ اختالف  حل  ار کسازو ی بررس  انیم نیا

 

 2اختالف  حل کاروساز  و آن مفاد اساس بر برجام از خروج تیوضع. 1-1

  تعهدات  به  مقابل  رفط   هک   تاس   دهش   مقرر  یفرض  در  تنها  آن  مفاد   به  یبند یپا   عدم  برجام،  مفاد  اساس   بر

  است،   ر یپذ امکان  آن   3۷  و   36  مواد   در   شده   ینیبشی پ  خاص   کار سازو   با  امر   ن یا  که   د یننما  عمل  خود   یبرجام

  صورت   نیا  در  ند،ینما  نظر صرف  تشتعهدا  یبرخ  یاجرا   از  قرارداد  طرف  دولت   هفت  از  ک ی  هر  چنانچه  نیبنابرا

  مشترک   ون یسیکم  تی وضع  نیا  در   کند،   ارجاع   مشترک   ون یسیکم  به   را   گر ید  طرف   تخلف   تواند یم   مقابل   طرف

 یشاک  نباشد   کارساز  ی مشورت  هی نظر  که   یصورت  در.  دهد یم   یمشورت  نظر  نیطرف   به  مقرر  مهلت  انیپا  در

  اختالف  حل  به   نسبت  نتوانند   ز ین  خارجه  یوزرا  چنانچه.  کند   منعکس  عضو  خارجه  وزرای   به  را  موضوع   تواند یم

  دو   ندگان ینما  از   مرکب  نفره   سه   ی مشورت  ات یه  به  ی بررس   ی برا  را   موضوع   تواند یم  یشاک   طرف  کنند،  اقدام

  مورد   موضوع و باشد  خود تیشکا به بند یپا همچنان یشاک اگر تاًینها. د ینما ارجاع سوم مستقل طرف  و طرف

 
شورای امنیت    ۲۲31ی ایران در برجام و قطعمنامه  اهای هستهمحسن محبی و وحید بذار، »سازوکار حل اختالف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم  1

 . ۲۸6(، ص 1396، دوره نهم، )٤ سازمان ملل متحد«، مطالعات حقوقی، شماره 
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  تشتعهدا  یجزئ   ای  ی کل  توقف   ی مبنا  را   ه ی قض  ن یا  است  مختار   بداند،   «یاساس   یبند یپا  عدم »  مصداق  را  تیشکا

 1. دهد  اطالع  متحد  ملل  سازمان تیامن  یشورا به را  مراتب  و د ینما قلمداد

  ی خاص  ط یشرا  تحت  تنها   و  ندارند   را  برجام  از   خروج  حق  نیطرف   از  کی  چیه  برجام  منطوق  طبق  نیبنابرا

  اژه   یایدر  قاره  فالت  هی قض  در  یدادگستر  یالمللنیب   وانید.  ند ینما  یخوددار   شیخو   تعهدات  انجام  از  توانند یم

  ن یطرف قصد  اگر. است نموده عنوان  نیطرف قصد  بر تمرکز را یاس یس  نامه توافق و  معاهده کننده  زیمتما عنصر

  در   میده   قرار  عمل  مالک  برجام  بودن   نامهتوافق  ای  معاهده   نییتع  در  انه«یگرا  فی توص  کرد کار»   از  استفاده  با  را

  امکان   بر  آنها  قصد   عدم  نشانگر  برجام  از  خروج  یبرا  یشکل  مراحل  گرفتن  نظر  در  که   رسد یم  نظر  به  صورت  نیا

 .است بوده  جانبه کی خروج 

 اجرا  ضمانت فاقد یاسیس  نامهتوافق  کی  عنوان به برجام از  خروج امکان. 1-2

  ا ی   تمام  یاجرا  به   نسبت  خود   یمل  منافع  اساس   بر  توانند یم  نامهتوافق  ن یطرف  از  ک ی  هر   ریتفس  نیا  اساس   بر

 ۲. شوند  خارج آن  از و  ببرند  سوال  ر یز را  آن تیکل اساساً ای  ند ینما اقدام برجام  از یبخش

  حقوق   که   ییهاتیمحدود  از   ی اریبس  برجام  که  است  نیا  برجام   بودن   یاس یس   توافق   طرفداران  عمده  ل یدل

  و   باشد ینم دارا  را کند یم  ل یتحم تاهد معا بر  اختالفات فصل  و   حل و  ر یتفس اجرا، انعقاد، مرحله  در  المللنیب

  نری جو  پروفسور  ریتعب به .  ندارد  را  یالمللنیب  معاهده کی  شکل  الملل، نیب  حقوق کیکالس   دگاهید  از   رو  نیا  از

  عنوان   به   نیهمچن  یالمللنیب  یپلماس ید  یاس یس   تی موفق  ک ی  دادن  نشان  یبرا  ۲۲31  قطعنامه  و   برجام  متن»

  ، یدگاهید  بنابر  3.«است  کیپلماتید   توافق  یاجرا  لیتسه  جهت  الملل نیب  حقوق  در   توجه   قابل  دستاورد  کی

 االجرا   الزم   یبرا   ییاجرا  ضمانت  و   اهرم   تواند ینم  زی ن  متحد   ملل   سازمان   ت یامن  ی شورا  ۲۲31  قطعنامه   وجود 

 
  مسائل   ونیسیکم  حقوقدانان  انجمن   متناقض«،  یحقوق  تیوضع  کی:  رانی ا  ی اهسته  برنامه  پیرامون  نی و  توافقنامه  از  متحده  االت ی ا  خروج»  پربن،  نگیدوم  1
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3  Joyner Daniel H, “Security Council Resolution 2231 and the Joint Comprehensive Plan of Action on Iran’s 

Nuclear Program”, European Journal of International Law, (2015), Available at: <www.ejiltalk.org/security-
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  منشور   ۲5  ماده  اساس   بر  کشورها  همه  ی برا  قطعنامه  نیا  بودن  ی الزام  رغم  یعل  رایز  شود،   یتلق   برجام  بودن

  گریهمد   از   دارند،  گریهمد   با  یناپذیرانکار  ارتباط   که   حال   نیع  در   سند   دو  ن یا  که  دارند   اعتقاد  ی برخ  متحد،  ملل

  به   دارد  احتمال  برجام  نقض   ن کل  ست، ین  برجام  نقض  ی معنا  به   قطعنامه  نقض   که یطور   به   باشند،یم مستقل

 1. شود ی تلق قطعنامه  نقض یمعنا

  کایآمر  یاساس   قانون  طبق  رایز  است،  آورالزام  ریغ  یاس یس   تعهد   کی  کایآمر  خارجه  وزارت  دگاهید  از  برجام

  یی اجرا  ینی تقن  نامهموافقت  عنوان  به   را  برجام   قالب  نهاد،   نیا  و  است  کنگره  عهده  بر   کا یآمر  ی تجار  روابط   م یتنظ

  ک ی  جاد یا  ی برا   نیطرف  قصد   فاقد   که   است   یا گونه  به   هانامهموافقت  نوع   نیا  تی ماه  داد،   قرار   ییشناسا  مورد 

  یاخالق   و   یاس یس   لحاظ  از  گریهمد   از   نیطرف  یول  هستند،  الملل نیب  حقوق  منظر  از   یحقوق   آورالزام  رابطه 

  ه ی انیب  کی  عنوان  به  که  باشد یم  خود   نوع  در  توافق  تنها  برجام  که  دارند   اعتقاد  یبرخ  ۲. دارند   را  بدان  الزام  انتظار

  سند   کی  که  است  نی ا  آن  تیخصوص  نیمهمتر»  و   شود یم  تیهدا  و  اداره  یقانون  اجبار  بدون  مهم  یاس یس 

  ز ین  هلمکتاس   دانشگاه  الملل نیب  حقوق   ی رانیا  استاد  ی محمود  د یسع  3. آور«الزام  یقانون   سند   ک ی  تا  است  یاس یس 

 ٤.است اعتقاد  نیهم بر

 معاهده  کی  عنوان به برجام  از خروج امکان عدم. 1-۳

  از   5. هستند   یمهم  اریبس   تعهدات  انجام  به  ملزم  آن   موجب  به   عضو   ی کشورها  که  است  ی المللنیب  توافق   برجام

  در   که   ی نحو   به   باشد   داشته  هنجارمند   ی تیماه و   شده  منعقد   ها دولت ن یب  که  یا نامه  موافقت   هر   ،6البرز ک نظر
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Binding Political Commitment”, Journal of National Security Law & Policy, Vol. 9, No. 589, (2018), at 590. 
 Available at: <https://unstudies.ir (1۰/۰۲/1399 .)/< یاهسته برجام ی قوقح ابعاد  یتخصص نشست  ٤

  اروپا   هیاتحاد .  است  شده  رانیا   یاهسته  و  یمیتحر   یهاقطعنامه  کلیه  لغو  به  موظف  برجام، بعد  به  1۸  ماده  اساس  بر  زین  متحد  ملل  سازمان تیامن  یشورا  5

  الت ی ا  و  اروپا   ه یاتحاد  ۲3  و   ۲۰  ماده   برابر   که   یی جا   تا  دهند  انجام   یموثر  اقدامات   ها تحریم  ق یتعل  ا ی   لغو   به   نسبت  تا   اند شده  ملزم   ز ین   5+1  ی کشورها  و

  که   کدام   هر )  د ینما   د ییتا   را  رانیا   یاهسته   برنامه بودن زیآم  صلح یاتم  ی انرژ  یالمللنیب  آژانس  که   یزمان  ای   توافق   روز   از   بعد   سال  ۸  هستند   موظف  متحده

  کننده   امضا یکشورها  3  وستیپ  در   آن  ح یتشر   و  برجام  3۲  ماده   برابر  عالوه  به . ندینما   عمل   یمیتحر   مقررات   هیکل  ی دائم  لغو  به  نسبت ( افتدیب  اتفاق  زودتر

 . آورند عمل به الزم   یهمکار آن زیآم صلح یها شاخه ری ز  و یاهسته ی فناور و صنعت  توسعه  و قیتحق منظور  به اند شده موظف
6 Klabbers 



  الف« »  بند   1.است  معاهده  یک  نباشد   یخاص  یداخل  یحقوق  ستمیس   تابع  و  باشد   گذارری تأث  هادولت  ی آت  رفتار

  توافقنامه   گونه   هر : »داردیم  انیب  معاهده   ف یتعر  در(  نیو)  1969  مصوب  تمعاهدا  حقوق  ون یکنوانس  ۲  ماده

  ن ی ا  شده،   می تنظ  المللنیب  حقوق  مقررات   طبق  که   یشرط  به   الملل نیب  حقوق   ابعانت  و  اشخاص  انیم  یکتب

  56  ماده .«  نامند یم  یالملل نیب  معاهده   را  ود ش   یخاص  ی حقوق  آثار   جاد یا  به   منجر  و   باشد   حاکم   آن   بر   مقررات 

  سکوت  و   نشده   یااشاره  توافقنامه  فسخ   ا ی  خروج   به  نسبت  آن   در  که   ی امعاهده:  داردی م  مقرر   ون یکنوانس  نیا

  رد   ای  خروج  انکام  معاهده  هایطرف  شود  اثبات  آنکه،  مگر  شد   خارج  آن  از   وجه چیه   به توانینم  شده  اریاخت

  استنباط   را  اعضا  توسط   آن   رد   ای  خروج   امکان   بتوان  که   باشد   ی نحو  به   معاهده   تیماه  ای  اند رفتهیپذ   را   آن   از

  قابل  ر یغ  ، یبرجام  تعهدات  بودن   مستمر  تیماه  لی دل  به   مخصوصا  برجام،   از   جانبه  ک ی  خروج   رو  ن یا  از.  کرد

 .باشد یم ه یتوج

  یالمللنیب  معاهده  کی   برجام  نکه یا  بر  یمبن   اند نموده  اتخاذ  را  ید یجد   کردیرو  برجام  تیماه  نییتع  یبرا  یبرخ

  فقدان   رغمیعل  رایز  باشد،یم  «یالمللنیب  توافقنامه  از  ید یجد   نسل »  بلکه  ستی ن  صرف  یاس یس   توافقنامه  ای

  مند بهره   خود«  یمحتوا  در  یحقوق   شده  تیتقو  عناصر  از»  ،یالمللنیبت  معاهدا  به   مربوط  یظاهر  ط یشرا

  از   باالتر   یحت   کند می  اعطا  ی حقوق  معاهده   ک ی  به   الملل نیب  حقوق  نظام   که   یازاتیامت  از   ی اریبس  از  و   باشد یم

  داشتن   یی قضا  یدگیرس   تیقابل  و   یی اجرا  سازمان  محتوا،  صراحت  ،یی اجرا  قدرت  همانند،  یالمللنیب   معاهده  کی

  و   الملل نیب  حقوق  کی کالس   قواعد   و  ساختارها  حفظ   بر   تمرکز   یجا  ه ب  ل عم  در  برجام  لذا  باشد،یم  برخوردار 

 ۲. است  نموده  هیتک  شده  یطراح  دافاه  به  لین  احتمال  و  شتریب  چه  هر  شیافزا  و   ییکارآ  بر  ،معاهدات  حقوق

-یم   باز  متقابل  اقدام  بحث   به  شتریب  که  داند ی م  بسنده«خود  می رژ»  ک ی  را  برجام  ،یدلیگ ب  ضیایی  محمدرضا

 ٤. دارد  آن یالملل نیب معاهده بر  د یتأک حال ن یع در  اما 3. گردد
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  ی المللنیب  معاهده   کی برجام   رسد ی م  نظر   به   خصوص   نیا  در  مطروحه   ات ینظر  گرفتن  نظر   در   با   و   حال   نیا  با

  از   و  است  ی المللنیب  نظام  با   آن  کامل  ارتباط  نیع  در   خاص   تیماه  یدارا   و   نبوده   صرف   یاس یس   نامهتوافق  ای

  خواهد   آور  الزام  یژگیو   یدارا   دگاه ید  نیا  ی مبنا  بر  لذا  هست،  ز ین  اختالف  لح  اصخ  سمیمکان  یدارا  که  ییآنجا

 . بود

 ی المللن یب یتجار  تعهدات  یاجرا بر برجام از خروج ریتأث. 2

  از   یناش   یقرارداد   تعهدات  ی فایا  به  ملزم«  1قراردادها  به  یوفا  اصل»  جمله  از  یحقوق  اصول  یمبنا   بر  نیعاملتم

  ی تجار  ی قراردادها  از  یناش   تعهدات  یرااج  برجام،  از   کجانبهی  روجخ  اام  ۲هستند،  ی الملل نیب  یتجار  یقراردادها

  داده   قرار  ریتأث  تحت  3، شده  منعقد   یخارج  یهاطرف  با  یران یا  یهاشرکت  و   اشخاص  نیب  قبال   که  را  یالمللنیب

  ی اجرا  برجام  از  خروج  واسطه  به  د یجد   یهامیتحر  اعمال  یحت  و  یقبل  شده  اعمال  یهامیتحر  بازگشت.  است

  ی قراردادها  زوال  ای  بقا  ی حقوق   تیوضع  ابتدا  در  رو  نیا  از.  است  ساخته  ممکن  ریغ  ای  سخت  را  یقرارداد  تعهدات

  شخص   فعل   و  پیهاردش   ماژور،  فورس   جمله  از  یقرارداد   ری معاذ  به  استناد  امکان  یبعد   مرحله  در  و  منعقده

 .است ی بررس  ازمند ین خسارت ورود  ت یوضع در  خسارت جبران  یسنج  امکان تینها در  و  ثالث

 قرارداد  اعتبار یحقوق  تیوضع. 2-1

  ابتدا   برجام،  به  نیطرف  ی بند یپا  و  تعهد   زمان   در   منعقده  یقراردادها  به  نسبت  برجام  از  خروج   ر یتأث  ی بررس   یبرا

  م یمستق  ارتباط  قرارداد   ی اجرا  عدم  از  یناش   تیمسئول  لی تحل  رای ز  شود،  یبررس   قرارداد  زوال  ای  بقا  تیوضع  د یبا

  گرفته   رارق  برجام  از  متحده  االتیا  خروج  ریتأث  تحت  یتجار   یقراردادها  از  یبرخ  واقع  در .  دارد  موضوع  نیا  به

.  گردد  بار انیز  اریبس  ای  ناممکن  قرارداد   ی اجرا  تا   است  شده   سبب (  ثالث  شخص  عنوان   به )  دولت  ک ی  اقدام   و

  ی اجرا عدم ای و یبانک یهامی تحر بازگشت لحاظ  به قرارداد مبلغ  پرداخت امکان  دمع رینظ ریگذار یتأث عوامل

 
1 Pacta sunt Servanda 

  توافق   با  ا ی  آن  شروط  با  مطابق  فقط  و  است  آورالزام  نیطرف  ی برا  شود،یم  منعقد   معتبر  شکل  به  که  یقرارداد»  دورای ون ی  اصول  از  1-3  ماده   اساس  بر  ۲

 . داد خاتمه آن  به ا ی اصالح  را آن توان یم است،   شده مقرر اصول«» ن یا  در که  ی گرید  نحو به   ای  نیطرف
  داده   قرار   ریتأث  تحت   یموارد در   اند، نموده  د منعق   گریکدی  با   که   را   ی ران ی ا اشخاص   ان یم  ی قراردادها  ی حت  برجام  از  متحده   االتی ا  خروج  که  است   ذکر   قابل   3

  مواد   نیتأم  به  قادر   را ی ز  د، ی نما  اقدام  کاال  تدارک   و   هیته  بر  یمبن  یران یا   داری خر برابر  در   خود  تعهدات  به است  نتوانسته یران یا   فروشنده  مثال  عنوان   به . است

 . است نبوده  گری د کشور از هیاول



  اسباب   جمله   از   ی مال  یهامجازات  اعمال  ی حت  ا ی  آن  بارانیز عواقب  از  اجتناب   لحاظ به   متعهد   ی سو  از   قرارداد 

 . رودیم  شمار به اجرا اختالل

 قرارداد  زوال ای بقا بر نیطرف توافق اثر. 2-1-1

  به   قرارداد   نیطرف  است  نکمم.  باشد   مؤثر  قرارداد   زوال  ا ی  بقا  در  تواند ی م  قرارداد   نیطرف  توافق  مفاد   و  ط یشرا

  طور   به.  ند ینما  ینیبشی پ  را  ی قبل  شده  لغو   یهامیتحر  ادهاع  ای  ندهیآ  یاحتمال  یا همیرح ت  راث  آن  انعقاد  هنگام

  و   نیطرف  ی قرارداد  تعهدات  بر   هامیتحر  ی گذارریتأث  ت یقابل  و   زان ی م  بر   ناظر  تاس   ممکن   ی نیبشیپ  ن یا  یکل

  بازگشت  صورت   در   که   کنند   توافق   نیرفط  تاس   نک مم  مثال،   عنوان   به .  باشد   قرارداد  انحالل  ای  بقا   نیهمچن

  و   د یآدر  قیتعل  حالت  به   نیمع  مدت  به  اما  باشد   معتبر  همچنان  قرارداد  د،یجد   یها میتحر  وضع  ای  هامیتحر

  در  گریکد ی  با   تا  هستند   لف کم  ن یطرف  ها، میتحر  اعمال  باز   واسطه   به  که   ند ینما  توافق   ن یطرف  دارد   احتمال

خ  انفسا  یحت  ای  و  ابند ی  دست  مشترک  میتصم  کی   به  و   نموده  مذاکره   قرارداد   انحالل   ای  اقب   انکام  خصوص

  فسخ   حق   که  است  ممکن  ن یهمچن.  شود  ینیبشی پ  اهمیرتح  اعمال  صورت   در  کیاتومات  صورت   به   قرارداد 

  مذکور  ی هافقوات  از  کی   هر .  شود  ین یبشیپ  میتحر  اعمال  صورت  در   آنها  از  یکی   ای  طرف  دو   هر   ی برا  قرارداد 

  رظن  د م  پیهاردش   ای  ماژور  فورس   به   مربوط  شروط  قلمرو   در ای  میتحر  بر  ناظر  مستقل  شرط  قالب در  تواند یم

  و   معتبر نیطرف  اراده  طبق  بر  ی شروط ن یچن که گفت توان ی م تعهدات به  یوفا  ی کل اصل  عنوان  به . ردیگ  رارق

 . بود خواهد  خاص  ی حقوق اثر یدارا

  انعقاد   هنگام  به   نیطرف  ی زنچانه  قدرت   به   یبستگ   شده   اد ی  موارد  از   ک یهر  خصوص   در   قرارداد   ن یطرف  توافق 

  تجار  یزن چانه  قدرت  ، ی رانیا  یهاشرکت  و   ران یا  هی عل  متعدد   ی هامیتحر  اعمال  که   است  یهیبد .  دارد  قرارداد 

  ی شکل  هر   تحت  نیطرف  توافق   نکه یا  است  مسلم  آنچه.  است  داده  کاهش  یامالحظه  قابل  زانیم  به  را  یرانیا

  جمله   از  ی داخل  نیقوان  به   امر   بدو   در   توان ینم  یوضع  ن یچن  در   و  دارد   قرارداد  زوال  و   بقا   در   کننده  ن ییتع  نقش

  کشور   قانون   د مانن)  ثالث  کشور   قانون   یحت   ای  قرارداد   نیطرف  از   ک ی  هر   متبوع   قانون  ای  قرارداد  بر  حاکم  قانون



  ی ط یشرا  تحت   گرفت   خواهد   قرار  ی بررس   مورد   یبعد   بخش   در   که   ی نحو   به   چه   اگر  نمود،   رجوع (  کننده  م یتحر

 .باشد  گذار  ری تأث قرارداد  زوال  ای  ابق در تواند یم ی داخل ره آم  نیقوان

  بر   حاکم  قانون   موجب  به   که   است  معتبر   ی صورت  در  شده   ادی  شروط   انواع  از  کی   هر  به   راجع  نیطرف  توافق

  جمله   از   قرارداد  زوال  ای  بقا  بر   نیطرف  توافق  رایز  باشد،  برخوردار  ی ماهو  اعتبار  از  ی شروط  ن یچن  قرارداد، 

  ای  بقا   پاسخ  که  است  روشن  و   دارد   قرار  اعمال  قابل قانون   ی ماهو قواعد   محدوده   در  که  است  ی ماهو   موضوعات

  ت یمسئول  رفع   شرط   نمونه  عنوان   به .  نمود  جستجو   شده  اد ی  شروط   پرتو   در  و   حاکم  قانون   در   د یبا  را   قرارداد  زوال

  وقوع   صورت  در  یقرارداد  رابطه  و  تعهد   یبقا  شرط  اما  شود،یم  یتلق  معتبر(  کننده  یمستثن   ای  کننده  محدود)

  توان ینم  ز ین  قرارداد  با  ی حت   که  اعتقادند   نیا  بر  حقوقدانان  از  ی اعده.  است  د یترد  محل  ما  حقوق  در   ماژور  فورس 

  ن یا نظر در  ی شرط نیچن  و  کرد  تقبل  ماژور   فورس  تحقق  صورت  در   ی حت را تعهد  ی اجرا و   حذف  را شرط  نیا

  فورس   فرض در را یگارانت  ای عقد  ی اجرا نیتضم حقوقدانان  از گرید  یبرخ اما 1.است باطل حقوقدانان از گروه 

  ی حکم  ران،یا  یمدن  قانون   مضارب  ای  رجاتمس  ضمان  شرط  خصوص  در  ۲. اند هترفیپذ   فرانسه   حقوق  مانند   ماژور

  اصل  اساس  بر که  معتقدند   یبرخ مقابل در و  ندانسته معتبر   را ی شرط نیچن فقها  مشهور اما  ندارد  باره ن یا در

  یقرارداد   ریمعاذ   خالف  شرط  درج  امکان  الکامن  نظام  در  3. شودیم  یتلق   نافذ   یشروط   نیچن  قراردادها یآزاد

  یشن فراستر  یحت  یطیشرا  هر   در  یعنی  شود،یم   گفته  Hell or High “Water Clause“  آن  به  و   است  معتبر

 ٤.است ی باق خود  قوت  به  ی قرارداد تعهدات  اجرا، بودن  ناممکن و

 قرارداد  زوال ای بقا بر آمره  نی قوان اثر. 2-1-2

 
  ، 3  جلد  ،یمدن   حقوق  ،یدیشه  یمهد  ؛(13۷9  دانش،  گنج   نشر  تهران، )  ۲۲۷  ماده   لیذ   ،یمدن   قانون  ی محشا  مجموعه   ،یلنگرود  یجعفر  جعفر  محمد  1
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 1. است  قرارداد  بر  حاکم  قانون  رد، یگ  قرار  توجه  مورد  قرارداد  زوال  ای  بقا  خصوص   در  تواند ی م  که  ی نیقوان  از  یکی

  ی قرارداد ط رواب ر ب میتحر اعمال اثر به راجع یحیصر  مقرره  ،یالملل نیب اسناد یحت و  ی داخل ن یقوان در  معموال

  پ یهاردش   ای  ماژور   فورس   یکل  م یمفاه  ق یمصاد  از  یک ی  عنوان  به  تواند یم   می تحر  ت یوضع  اما  شود،ینم  مالحظه 

 .گرفت خواهند  قرار  توجه  مورد نوشتار  ی بعد  یها بخش در  البته که رد یگ  رارق  هتوج  مورد 

  داد ر قرا  ن یطرف  متبوع   ن یقوان  رد،یگ  قرار  نظر   مورد   قرارداد  زوال  ای  بقا   ص یتشخ  در  تواند ی م  که   یگر ید  ن یقوان  از

 . نشود گرفته  نظر  در  حاکم  عنوان  به  آنکه  ولو  است

  رفع   یهامی تحر  یتمام  کا، یآمر  ی دارخزانه   وزارت   دستورالعمل  طبق  و   ۲۰1۸  ی م  ۸  در  برجام   از  کایآمر   خروج   با

  در(  OFAC)  هاییدارا  کنترل  بر  نظارت  اداره  و  د ی گرد  اعمال  باز  مشترک   اقدام  جامع  برنامه  اساس   بر  شده

  ی اجراها  ضمانت  با  داماتو،  جمله   از   بود  گرفته  قرار  م یتحر  مورد  ران یا  آن؛   موجب  به  که  ی نیقوان  نقض  صورت

  صورت   به   رانیا  با  یقرارداد  روابط   خاتمه  یبرا  مهلت  قانون  نیا  اساس   بر  که یطور  به  شد   خواهد   همواج  انونق  نیا

 یهامهلت  گذشت  از  بعد   یرانیا  اتباع  و  کشور  نیا  نی ب  منعقده  ی قراردادها  یتمام  یستیبا  و  شده  نییتع  آمره

  ی اجراها  ضمانت  با  شود،  مالحظه  یتجار   روابط   هادام  اگر  دتم  نیا  از   بعد   و   شود داده   خاتمه   روزه 1۸۰  و 9۰

  ه ب  دهش   خارج   دولت  تی تابع  ی دارا شخص  ی برا  آن تیرعا  رو  نیا  از.  شد   د خواه  برخورد   مورد   نیا  در  مشخص

 ۲.شودیم  یتلق   آمره انون ق وانعن

  قرارداد   طرف   تیمسئول  بر  تواند ی م  اندازه   چه   تا  یطیشرا  ن یچن  در   قرارداد   خاتمه  که   است   نیا  مطروحه   سئوال

  حاکم  قانون  در  د یبا  را  اول  حل  راه  د یتردیب.  باشد   تهداش   اثر   ست،ین  فراهم  گرید  او  یبرا   قرارداد  یاجرا   امکان  که

  تواند یم  باشد   نموده  ین یبشیپ  را  ی تیوضع  نیچن  اثر   که   یقرارداد  شروط  گونه   هر  نیهمچن .  نمود  جستجو

 
  ن یطرف  یآزاد  اصل  اول،  مورد:  است  کرده  نییتع  مورد  دو  را  یالمللنیب یقراردادها  در  حاکم  قانون  مالک  رم  ونی کنوانس  نیهمچن  و  کشورها  یحقوق نظام  1

  ی تجار  یداور  قانون   ۲۷  ماده  ۲  بند  دارد،  قرارداد  با   را  ارتباط  نیشتری ب   که  یقانون   اعمال   سکوت   صورت  در  دوم،  مورد  و  دار تیصالح  قانون  انتخاب  در

  ع یب   ون یکنوانس  ٤  ماده   الف   بند   در .  است  شناخته   ت یرسم  به   را   ی المللنی ب   ی تجار  ی قراردادها  در   حاکم   قانون   انتخاب  ز،ین   13۷6  مصوب   ران یا   ی المللنیب 

  آثار   و  قراردادها   اعتبار  نییتع  در   جهت   ن ی ا  از   است،   شده   ینیب شیپ  قرارداد  ی ماهو  اعتبار  خصوص   در   ی داخل  و  ی مل  قانون   به  رجوع  امکان  کاال   ی المللنیب 

  پرتو   در   کاال   ی المللن یب   ع یب   ون ینوانسک  شرح )  ی المللنی ب   ع یب   حقوق   ،یمی رح فرشاد و  ان یشعار   میابراه: رک.  کرد  مراجعه   یداخل  حقوق   نظام  به  توان یم  آن

 . 9۷-9۸ ص(  1395 دانش، شهر انتشارات: تهران)  اول شی رایو دوم،  چاپ ،(یی قضا هی رو  و نیرکتد

 :در دسترس  قابل  کایآمر متحده االتی ا ی دار خزانه وزارت  العملدستور ۲
<https://www.treasury.gov/resource-center/ sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf> 

 



  االتیا  مسئله  فرض  در)   او  متبوع  قانون   که  یطرف  ، یکل  قاعده  عنوان  به  اما.  باشد   تهداش   کننده  نییتع  نقش

  ن یقوان  ن یچن  که  د ینما  اثبات  نکهیا  مگر   شود،ینم  معاف  تیمسئول  از  کند،   یالزام  را  قرارداد   خاتمه(  متحده

  قاهره  قوه  ای  ماژور  فورس   مکح  در  یو  یبرا  تعهدات  یاجرا  عدم  جتاًتین  و   قرارداد  به  دادن  خاتمه  ی برا  یامر

 . است

 ی قرارداد تعهدات بر  می تحر یحقوق  اثر. 2-2

  به   قرارداد  یاجرا  عدم  ر یمعاذ  ن یهمچن  و   ت یمسئول  بر  ناظر  ی قرارداد  شروط   پرتو  در   تواند ی م  برجام   ی حقوق  اثر

 . ردیگ قرار  یبررس  مورد  مستقل صورت

 ت ی مسئول کننده  محدود ای  یمستثن یقرارداد  شروط  اثر. 2-2-1

  ی آت  آثار  نیطرف تا  شودیم  ینی بشیپ هامیتحر  اثر بر  ناظر شروط ،ی المللنیب یتجار ی قراردادها از ی اریبس در

  اعمال  لحاظ  با  ت یمسئول  از   ت یمعاف  شرط   خصوص   ن یا  در   ج یرا  شروط   از   یکی.  باشند   داشته   نظر   مد   را   آن

  در   را  یشروط  تا  دارند   لیتما  برعکس  ،یالمللنیب   ی قراردادها  یرانیا  نیطرف.  است  یالمللنیب  یهامیتحر

  ی هیبد .  باشد   نداشته  را  تیمسئول   از   تیمعاف  یبرا  م یتحر  به  استناد  قح  مقابل   طرف   که   بگنجانند   قراردادها

 . است وابسته  قرارداد ن یطرف ی زن چانه قدرت  به شده اد ی شروط وعن  دو از ک ی هر  درج  که است

  ت یمسئول  که   مه یب  قرارداد   در   مندرج  شرط   موضوع   1ولز  و   سیانگل  ی عال  دادگاه   در   مطروحه  ی هاپروندهیکی از    در

  ی بررس   مورد  کرد،ی م  محدود  ای  معاف  م،یتحر  از  یناش   یقانون  تیممنوع  جهت  به  خسارت  پرداخت  در  را  گرمهیب

  داشت،  دالر  ارد یل یم 3/ ۸ بر  بالغ  یارزش  که  ران یا به  ه یروس   از ی فوالد شمش محموله   هی قض  نیا در . گرفت  قرار

  محدود   ی قرارداد   رطش   ه ب  ر گه میب  مقابل   در.  شد   مذکور   مبلغ   پرداخت  خواستار  نامه مهیب  نفع یذ  و   رفت   سرقت  به

  اروپا  هی اتحاد  و   متحده  االتیا  ی هامیتحر  لحاظ  اب  ه ک   ود نم  اادع  و کرد  استناد  ۲می تحر  کننده  یمستثن   و کننده

  ی نگران  ن یا  برجام  از  متحده  االتیا  خروج  با  همزمان  و  پرونده،  نیا  به  یدگیرس   اثنا  در.  است  معاف  ت یمسئول  از

 
1 Mamancochet Mining Ltd v. Aegis Managing Agency Ltd. [2018] EWHC, available at:http://www. bailii. org./ 

ew/ cases/ EWHC/ Comm/2018/2643.html>. 
2 Sanction Limitation and Exclusion Clause. 



  نوامبر  ٤  -  آبان   13  خی تار  یعنی)  1ت یمعاف  ی زمان  دوره  در  دادگاه  یرأ  است  ممکن  که   شد   اد جیا  خواهان  یبرا

  خسارت   پرداخت  مانع  م، ی تحر  بازگشت   از   ی ناش   آثار  و   نشود   صادر  است،  نموده   نیی تع  متحده   االت یا  که (  ۲۰1۸

  س یانگل  یعال  دادگاه   مذکور  تیمعاف   دوره  انیپا  به   کید ان  زمان   فاصله   در   و   ۲۰1۸  اکتبر  1۲  در   حال  ن یا  با.  شود

  ست، ین  ممنوع   ۲۰1۸  نوامبر   ٤  شب  1۲  ساعت  تا  خسارت  پرداخت  تنها  نه  که   داشت  اعالم   و   صادر   را  خود   یرأ

  موجب   بتواند   که   ستی ن  برخوردار   تی صراح  چنان   از  می تحر  واسطه  به   تیمسئول  از   ت یمعاف  بر   ناظر   شرط   بلکه

  قت، ی حق  در .  نمود  رد  است،   پرداخت  مانع   مقررات  و   ن یقوان  که   نیا  در   را  گر مهیب  استناد   و  شود  تیمسئول   رفع 

  ی کل  عبارات  که  داشت  مقرر  شود،  ماژور  فورس   موضوع  وارد  آنکه  یب  و(  سیانگل)  حاکم   قانون  به  توجه  با  دادگاه

  اشاره   هامیتحر   بازگشت  به  چند   هر   ه یقض  نیا  در .  ستین  ها میتحر  شامل(  یقانون  تیممنوع)   شرط  در   مندرج

  از   بعد   صادره  یرأ  نکهیا  فرض   بر  یحت   که  گرفت  جه ینت  توانیم  دادگاه  استدالل  به  توجه  با  اما  است،  نشده

  شرط  ابهام   لحاظ   به   دادگاه  را یز  کرد، ینم  جاد ی ا  دادگاه  م یتصم  در  ی ریتأث   شد،یم   صادر   ۲۰1۸  نوامبر  ٤  خیتار

 ۲.است کرده  رد  را  خوانده استدالل ت، یمسئول  از تیمعاف

  خطر   معرض   در»   و   3م«یتحر  معرض  در »   انیم  زیتما  است،  شده   اشاره  بدان  دادگاه   استدالل  در  که  مهمی   نکته

  در   را   شخص   بالفاصله   نظر   مورد   اقدام   که   است   یت یوضع  به   ناظر  اول  مورد .  است  ٤شدن«   واقع   م یتحر  مورد 

  را   شخص   ، یخاص  اقدام  که   دارد   اشاره   یت یوضع  به   دوم  مورد  اما  شود، یم  آغاز   آثار  و   دهد می  قرار   م یرتح  معرض 

  ی نیبشیپ  گرمهیب  نفع  به  که  نظر  مورد  شرط   پرونده  ن یا  در.  دهد یم  قرار  م یتحر  ستیل  در  گرفتن  قرار  معرض  در

  مانع   ماًیمستق  و  داد یم   قرار  گرفتن  قرار   م یتحر  معرض  در  را  ی و  آن،  انجام  که  بود  ی پرداخت  بر   ناظر  بود،   شده

  نقض   عنوان  به   ،دهد می  قرار  م یرتح  معرض  در  را  او  قرارداد،   طرف  اقدام  که  را  اول  تیوضع.  است  نبوده  پرداخت

 5. اند داده قرار  نظر  مد  هامی تحر تحریم  یمهم  یواقع

 
1 Wind-Down Period. 
2  Kilpatrick Richard L. “Marine Insurance Prohibitions in Contemporary Economic Warfare”, Internatioanl Law 

Studies, Vol. 25, (2019), p. 297. 
3 Exposed to a Sanction. 
4 Exposed to the Risk of being Sanctioned. 
5  Kelly Jonathan, “Between Sanctions Exposure and Commercial Liability: Do You have the Protection You 

Need?", 16 Oct 2018, <https://riskandcompliance.freshfields.com/post/102f3v0/between-sanctions-exposure-

and-commercial-liability-do-you-have-the-protection-y>. 



  ر یتفس  در  یمهم  نقش  م یتحر  لحاظ  به   ت یمسئول  از  ت یمعاف  شرط   در  رفته   بکار  عبارات  و  لماتک  خصوص   ن یا  در

  د یبا  باشد،  شده   گنجانده  قرارداد   متن   در   هامیتحر   بازگشت  از  قبل   نظر   مورد   شرط  چنانچه .  داشت  خواهد   ه یقض

  رسد یم  نظر  به.  دهد   قرار  پوشش  تحت  زی ن  را  هامیتحر  بازگشت  تواند یم  اندازه  چه  تا   آن  عبارات  که  شود   یبررس 

  انجام  یبرا را ییهاتیممنوع  تیوضع  دو  هر در رایز است، کسانی م یتحر بازگشت اثر با د یجد  م یتحر  وضع اثر

  که   شود  ادعا  اگر  نیبنابرا.  دارد  دنبالب  میرتح   وضع  همانند   یاثر   می تحر  بازگشت  و   دارد  همراه   به  معامالت

  ست، ین  ی قبل  یهامیتحر  اعاده   شامل  و   است  د یجد   یها میتحر  وضع  بر   ناظر   م،ی تحر  به   راجع   تیمعاف  شروط

 .رسد ینم نظر  به  ه ی توج قابل چندان

  داشته   متفاوت  اثر  دو   تواند یم  تحریم   جهت  به   تیمسئول   از  ت یمعاف  به   راجع  روطش   درج   که   داشت  توجه   د یبا

  در   شرط عبارات نکهیا بر  عالوه. بردی م نیب از  را آن اساس  از نکه یا ای و  سازدیم  معلق  را تعهد  یاجرا ای. باشد 

  و   تعهد   نوع  جمله  از  حاکم   احوال  و  اوضاع  شود،  ری تفس  و   ی معن  دقت  به   د یبا  و  است  کننده   نییتع  نه یزم  نیا

  ار یاخت  مبیع در   اگر  مثال  عنوان  به.  کند   کمک   خصوص   نیا  در   تواند یم  متعهد   یسو  از  تعهدات  از   یبخش  یاجرا

  تعهد   سقوط   یمعنا  به  قرارداد،  مبلغ  پرداخت  عدم  و  ی و  گرفتن  قرار   م یتحر  معرض  در  باشد   گرفته  قرار  داریخر

  مانع   م یتحر  یگاه  اما.  شود  فایا  آن   رفع   از  پس  تا  د ی آیم  در   ق یتعل  حال   به  یتعهد   نیچن  بلکه   ست،ین  داریخر

  البته   که   شود  تعهد   سقوط  موجب   تواند یم  ی حالت  ن یچن  در   که  است  دار یخر  به  فروشنده   یسو   از  کاال  ارسال

  و   نیطرف  تعهدات  سقوط  سبب  م یتحر  اثر  ریاخ  فرض  در .  داشت  خواهد   بدنبال  زین   را  داریخر  تعهد   زوال  متقابالً

 .شد  خواهد  قرارداد انفساخ  جه ی نت در

 قرارداد  ی اجرا  عدم  ریمعاذ عنوان به برجام از خروج. 2-2-2

  ن یچن  ر یتأث  د یبا  شود  فرض   ی باق  و   معتبر   همچنان  ی المللنیب  ی تجار  قرارداد   م ی تحر  رغم   به   که   ی فرض  در 

  مورد  ارتباط   ن یا  در   که  ی حقوق  مفهوم   دو . داد قرار   ی بررس   مورد   ن یطرف  تعهدات   ی اجرا  نحوه   بر   را   یی هامیتحر



  ی ستیبا و دارند   یمتفاوت آثار کدام هر که باشد یم ۲پ یهاردش  و 1ماژور  فورس  از عبارت است گرفته قرار توجه

 . ردی گ قرار  یبررس  مورد جداگانه

 ماژور  فورس از یمصداق برجام،  از  خروج -الف

  ی ریناپذ   مقاومت  و   بودن  یخارج  ی عنی  ماژور   فورس   اوصاف   از   وصف  دو  ۲۲9  و   ۲۲۷  مواد   در  ران یا  ی مدن  قانون

  حیتصر  بودن  ینیبشی پ  قابل  ر یغ  یعنی  آن  سوم  یژگیو   به  راجع  اما  است،  رفتهیپذ   فرانسه  حقوق   از  ت یتبع  به  را

  سندگان ینو  اغلب.  اند دانسته الزم  ماژور فورس  تحقق  ی برا  ز ین  را  ر یاخ  وصف ما  حقوقدانان  کنیل  است؛  ننموده 

  شخص  کنترل و اقتدار طهیح از  مانع  خروج قانونگذار، مقصود معتقدند  زین  بودن  یخارج شرط  مورد در  یرانیا

 3.باشد  او به  یشکنعهد  ا ی ریتقص  استناد مانع  که ی نحو به است متعهد 

  معاف تعهد  یاجرا عدم  از  یناش  خسارات جبران از متعهد  ، ۲۲9 و  ۲۲۷ مواد  صراحت به ماژور فورس  تحقق  با

  به   انیز  یعرف  انتساب  احراز  و  ستین  متعهد   به  استناد  قابل  اجرا  عدم  که  است  ن یا  تیمعاف  نیا  یمبنا.  است

  و   است  قرارداد  انفساخ   ای  ق یتعل  ماژور  فورس  آثار  گری د  از .  است  یقرارداد   تیمسئول  یاساس   شروط  از   آن  عامل

  موجب   باشد   یدائم  اگر  اجرا  امکان  عدم  اما  است،  نشده  اشاره  حاًی صر  موضوع  نیا  به  ما  یمدن  قانون  در  چند   هر

 . بود خواهد  تعهد  یاجرا  ق یتعل سبب باشد  موقت  چنانچه و است عقد  انفساخ

  معاف  ی زمان ست،ین  خود تعهدات انجام  به  قادر  که  ی عهد تم کاال،  ی المللنیب ع ی ب ون یکنوانس  ۷9 ماده  اساس  بر

  به  نتوان   و   بوده   ی و  کنترل  از   خارج   مانع   سبب   به  تعهد   یفا یا  عدم   د ینما  اثبات  که   باشد یم  خسارت   پرداخت  از

  نموده   اجتناب  آن   از  ا ی  داده   قرار   مدنظر  را   مزبور   مانع  قرارداد   انعقاد   زمان   در   که   داشت  انتظار  ی و  از  معقول   طور

 ٤.کند  غلبه  آن  آثار ای آن  بر ای

 
1 Force Majeure 
2 Hardship 

 . بعد به   1۷٤ ص  همان،  ان،یکاتوز  3
4  Mazzacano P J, Force Majeure, “Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-performancw; The 

Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in CISG”, Nordic Journal of 

Commercial Law Issue, (2011), at 48. 



  فورس   مصداق  یاقتصاد  اعمال  وضع  آن  موجب  به  که  دارد  وجود  یاریبس  یآرا  رانیا  محاکم  ییقضا  هی رو  در

  مورخ   ی رأ  در   مثال   عنوان  به .  است  داشته  همراه  به   را   خسارت  جبران   از  متعهد   تیمعاف  و  یتلق   ماژور

 اعمال   ی کنون  یاقتصاد  ی هامیتحر: »که  است  آمده  تهران  استان  نظر  د یتجد   دادگاه  1۰  شعبه  ۲5/۲/139۲

 هاستمی تحر  مشمول  که  تیتعهدا  انجام  در  ماژور  فورس   قی مصاد  از   تواند یم  ی غرب  ی کشورها  توسط   شده

  افراد   ی برخ  توسط   میتحر   مورد   اجناس   ن یتأم  -کشورها  آن  از   مواد  نیتأم  مورد  در   مشخصاً  و -  شود   محسوب

.  شود«  یتلق  ماژور   فورس   یناف   تواند ینم  رد یگ یم  صورت  افراد  خاص  ارتباطات  قی طر   از  و   خاص   صورت  به   که

  یقراردادها   در  کشور  یاقتصاد   ی هامیتحر» :  که  است  شده  نظر  اظهار  صادره  یآرا  از  گرید  یبرخ  در  حال  نیا  با

  تیمسئول   سلب  موجب  ماژور  فورس   عامل  عنوان   به  تواند ینم  آنها،  بودن   ینیبشی پ  قابل  به   توجه   با  مدت  کوتاه 

 . شود« خود یقرارداد   تعهد  ی فایا از متعهد 

 یالملل ن یب تعهد نقض. ۳-2

  شده  نقض   یالمللنیب  تعهد   ک ی  که   شود   اثبات  د یبا  دولت   ی المللنیب   تیمسئول  دوم   عنصر   احراز   با  ارتباط   در

  است  یالمللنیب  تعهد   نقض   برجام،  از  متحده  االتیا خروج   آیا که  داد  پاسخ  سؤال به  د یبا  سخن  گرید  به.  است

  تکرار  به   یاز ین  آنکه  یب .  دارد  برجام   یحقوق   تیماه  به   تام   ی بستگ   موضوع  نیا  به   ق یدق  پاسخ  گمان  یب   ر؟یخ  ای

  دانند، یم   صرف  یاس یس   توافق   کی  را   برجام  که   یا عده  دگاهید  از   که  نمود   اشاره  باید   باشد،  نیشیپ  مطالب

  نظر   در   برجام   بواسطه  کایآمر  یبرا   یالمللنیب  تعهد   چیه  رایز   نمود،  استناد  یالمللنیب  تعهد   نقض   به  توانینم

  برجام   از  یناش   یالمللن یب  تعهد   وجود   به  معتقد   که  یحقوقدانان  از  دسته  آن   دگاهید  از   اما.  است  نشده  گرفته

  را   یالملل نیب  تعهد   نقض   توان یم (  نه   ا ی  کنند   تلقی   اخص  ی معنا  به   معاهده   را  برجام نکهیا  از  صرفنظر )  هستند 

 . دارد  یسازگار دولت   یالمللنیب تیمسئول طرح ٤ ماده   ریتفس با ی ادیز  حدود تا دگاه ید ن یا. نمود احراز

  به  توانیم  است، کرده  نقض را یالمللنیب تعهد  برجام، از  خروج با کایآمر دولت  نکه ی ا و ریاخ موضع   تیتقو در

  ن یتضم  را  متحده  االتیا  منافع   برجام   که   دارد یم  اشعار  آن   موجب   به   که   نمود  اشاره   ترامپ  خود   ی هاگفته

  گرفته   نظر   در   یمنافع(  گرید  کشور   5  همانند )  کایآمر   ی برا   که   دهد ی م  نشان   استدالل  نحوه   این .  است  نکرده 



 کما رد،یگی م  قرار   فیتکل   مقابل   در   نفع   ای  از یامت  ،یالملل نیب  توافقات  در   که   است  ن یا  مهم  نکته   اما.  است  شده

  توان ینم  فی تکل  و  حق  تالزم   لحاظ  به.  است  شده  ینیبشیپ  تعهدات  مقابل  در  یازات یامت  ز ین  رانیا  ی برا  نکهیا

  نکرده   خلق   ی تعهد   ی ول(  باشد   اندک   کا یآمر  دولت   یادعا   به   ولو)   داشته   از یامت  کای آمر  ی برا  برجام   که   کرد   ادعا

 . است

  متحده  االت یا  دولت.  نمود  استناد   139۸  سال   ی ط  در  رانیا  ی برجام  تعهدات  کاهش  موضوع   به   توان یم   نیهمچن

  ابراز (  شودیم  محسوب  متقابل   یاقدام  قت یحق  در  که )   رانیا  یبرجام  تعهدات  کاهش   از  اروپا  ه ی اتحاد  ز ین  و

  کشور   ۷  که  دهد ی م  نشان  هی قض  نفس.  رساند یم  اثبات  به  را  برجام  در   تعهد   وجود   یی ادعا  نیچن.  اند کرده  ینگران

  ها میتحر  کاهش  ای  رفع  به  آنها  نیمهمتر  جمله  از  که   اند بوده  لیفیاکت  ی دارا  ات،زایامت  بر  عالوه  برجام،  ر یگدر

 .اند داده انجام  را  یاقدامات زین  تعهدات نیهم ی راستا در  نکهیا کما  نمود، اشاره توان یم

  تحقق   ی هنگام  کشور   کی   توسط   ی المللنیب  تعهد   کی   نقض  دولت   ی الملل نیب  تیمسئول  طرح   1۲  ماده به موجب  

  مطابق   گردد، ی م  ملزم   بدان   - آن  یژگ یو  ای  منشا   از   نظر  صرف -  تعهد   آن   با  که   آنچه   با   کشور،   آن   عمل  که   ابد ییم

  مانع   برجام،  نشدن  یتلق  معاهده  و  کند ینم  یباز  انیم  نیا  در  ی نقش  تعهد   یژگیو  و  مبنا  اساس   نیا  بر.  نباشد 

 . بود نخواهد  یالمللنیب تعهد   نقض ییشناسا از

 خسارت  جبران  به تیمسئول. ۳-۳

  خسارت  جبران   به   تی مسئول  رد، ی گ  قرار   د ییتأ  مورد   ی المللنیب  تعهد   نقض  عنوان  به   بتواند   برجام  از  خروج   اگر

  به   خسارت  ورود   موجب  برجام   از   خروج   با  متحده   االتیا  دولت   اگر   که   یمعن   نیا   به .  بود  خواهد   طرح   قابل  زین

  مانع   ثالث   چنانچه   است  ی هیبد .  بود  خواهد   خسارت  جبران   به   ملزم   االصولیعل  باشد،  شده   قرارداد   نیطرف

  قانون .  داشت  خواهد   را   خسارت  جبران  به  تیمسئول  ،یقهر   تیمسئول  باب  از  شود،  ضرر   وقوع و  قرارداد  یاجرا

  قابل  خسارت و نوع خصوص در یکسانی  دگاهید مختلف یحقوق یها نظام. دارد تی اهم انیم نیا در  زین حاکم

 ییشناسا  که  داشت  توجه  د یبا.  دارد  دعوی  بر  حاکم  یماهو  حقوق   به  یبستگ   زیچ  همه   نیبنابرا  و  ندارند   مطالبه

  است  یهیبد   رایز  شود،  روبرو   استقبال  دمع  اب  لعم  در   است  نکمم  برجام  از  شده  خارج  دولت  ی برا  تیمسئول



  دولت   از  خسارت  ذ اخ  انکام  عمالً   و  ماند یم  ی باق  بالجبران  ی اعمده  و  مهم  اریبس  خسارات  ،یجهان  صحنه   در   که

 .است همراه  شماریب موانع با تعهدات و  مقررات ناقض

  ی المللنیب  ت یمسئول  طرح  3٤  ماده .  است  شده   د ییتأ  خسارت  کامل   جبران   اصل   یحقوق   ی هانظام  اکثر   در  امروزه 

  شده   جاد یا  ان یز  برابر  در   تا  است  متعهد   مسئول،  کشور  که   است  داشته   انیب  اساس   ن یهم  بر   ۲۰۰1  در   دولت 

وی  ن عبارت است از هر گونه ضرر مادی یا معنکامل بپردازد و زیا  خسارت   ،یالمللنیب  متخلفانه   عمل  توسط 

 گردد.المللی ایجاد می]که[ توسط عمل متخلفانۀ بین

 منابع

 ی فارس  -الف

 هاکتاب

 (. 139۷ دانش، گنج  نشر: تهران) یمدن  قانون  محشی  مجموعه جعفر، محمد  ، یلنگرود ی جعفر −

  پرتو   در  کاال  ی المللنیب  عی ب  ونیکنوانس  شرح)  یالمللنیب  عی ب  حقوق  فرشاد،  ،یمیرح  م،یابراه  ان،یشعار −

 (. 1395 دانش، شهر انتشارات: تهران) اول  ش یرایو  دوم، چاپ ، (ییقضا  هی رو و  ن یدکتر

 (. 13۸۲ مجد،  نشر: تهران) 3 جلد  قراردادها، آثار  ،ی مدن  حقوق ،یمهد  ،ید یشه −

 (. 136۸ بهنشر،  نشر: تهران)  اول چاپ ،٤ جلد  قراردادها، ی عموم  قواعد  ناصر، ان، یکاتوز −

 (.139۲  انتشار، نشر: تهران) هشتم چاپ ،3 جلد  قراردادها، ی عموم  قواعد  ناصر، ان، یکاتوز −

  همکاران،   و  گل  م یابراه  رضایعل  ترجمه  ،(یعموم   قواعد )   یالمللنیب  تیمسئول   حقوق   مز، یج  رافورد،ک −

 (. 1395 قلم،  سنگلج: تهران)  اول چاپ

 ها مقاله -ب

  ی حقوق   تیوضع  کی:  رانیا  ی اهسته  ۀ برنام  رامونی پ  ن یو  توافقنامه   از  متحده   االتیا  خروج  پربن،   نگیدوم
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  و  فقه  همجل ه«، یامام فقه در جرهامست نیع  ضمان شرط یبررس » ن،یریسا و یعل محمد  ان،یخورسند  −

 (. 1396)  ،۲  شماره زمستان، ،یاسالم  حقوق یمبان

  ج ینتا:  یالمللنیب  یتجار   یقراردادها  بر  می تحر  آثار»  عصمت،  ،یگلشن  ن؛ یرحسیم  لخوران،ک  انیعابد  −
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 (. 1396)  ،۷9 شماره ز،ییپا ، یحقوق قاتی تحق

  برجام«،   با   آن  رابطه   ی بررس   و   تیامن  یشورا  ۲۲31  قطعنامه   ل یتحل»   همکاران،   و   د یام  ی میکر  مال −

 (. 1396)  ،٤ شماره زمستان،  ، ٤۷ دوره   ،ی عموم حقوق مطالعات
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 (. 1396)  ،1  شماره ،31 سال بهار، ،یخارج استیس 
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 اروپا  اتحادیه هایتحریم ماهیت و سابقه -1-1

  یک   نظامی   یا   سیاسی  اقتصادی،   اجتماعی،   روابط   برقراری  از   یافته   نظام   عی ناتام  از  است   عبارت  تحریم   اصطالح 

)قبول  مورد   رفتار  ایجاد   یا   تنبیه   برای   هادولت  از   خاص   گروهی   یا   دولت    کوهی،  طراز   شریفی   و   مشیرزاده . 

  مورد   منشور   هفتم  فصل   چارچوب  در   جمله   از   آن،   سازمانی  قالب   در   که   المللیبین  های تحریم(  96  ص 13۸1

  مقابل   در   تمکین   به   را  آن   خاص   دولتی   دادن  قرار   فشار  تحت  با  که   برخورداند   ظرفیت  این   از  اند گرفته  قرار   توجه 

 (. 1۲۰ ص   ،139۰ زمانی،. ) سازند  وادار  المللیبین جامعه نماینده  عنوان  به امنیت شورای اراده

  و   1۸35  و   1۷٤۷،  1۸۰3  ، 1۷3۷  های قطعنامه  منشور  از   فصل  همین   به  استناد  با   ملل  سازمان  امنیت   شورای

  برای   خارجی   تجارت  و مالی   مختلف   جهات  در  را   هاییمحدودیت  و  نموده   صادر   ایران   علیه   را   19۲9  نهایت  در 

  شورای  1۷3۷  قطعنامه صدور از پس نیز اروپا اتحادیه شورای. گرفت  نظر در  ایرانی حقوقی  و  حقیقی اشخاص

  اتخاذ  به  اقدام  اتحادیه   عمومی   امنیت  و  خارجی  سیاست  چارچوب  در  ۲۰۰6  سال  در   متحد   ملل  سازمان  امنیت

  کننده   محدود   تدابیر  اتخاذ  سند   این  موضوع .  نمود  ۲۰۰۷  فوریه   ۲۷  در   PESC /1٤۰/۲۰۰۷  شماره  مشترک  رویه 

  های قطعنامه  صدور  با.  بود   متحد   ملل  سازمان  امنیت  شورای   قطعنامه   اهداف  به   بخشیدن  تحقق  تجه  ایران   علیه

  نیز   اروپا  اتحادیه  شورای  ۲۰۰۸  سال   در 1۸۰3  و   ۲۰۰۷  سال  در   1۷٤۷  هایشماره  به   متحد   ملل   سازمان   بعدی

  قطعنامه   صدور   با .  نمود  ر کذ الفوق  هدف   با  PESC/65۲/۲۰۰۸  و   PESC/۲٤6/۲۰۰۷  مشترک   رویه   اتخاذ   به  اقدام

  کننده،   محدود   ریتداب  دامنه   گسترش   جهت  در  ۲۰1۰  ژوئن  9  در   متحد   ملل   سازمان  امنیت  شورای   19۲9

  جمهوری   علیه  هدف  همان  با  جدید   تصمیمات  و  مقررات  وضع  جهت  را  اقداماتی  نیز  اروپا  اتحادیه  شورای

.  باشد یم  ۲۰1۰/961  شماره  مقررات  و  ۲۰1۰/٤13  شماره  تصمیم  آن  جمله  از  که   نمود  آغاز  ایران  اسالمی

  اول   هدف :  است  نموده   دنبال  تاکنون   را   هدف   دو  الذکرفوق مقررات  و   ماتیتصم  اساس   بر   اروپا  هی اتحاد  یشورا

  ی سو از  و  باشد یم متحد   ملل  سازمان ت یامن یشورا  توسط  ی اتخاذ ریتداب  با هماهنگ که است  یریتداب  اتخاذ

  اروپا  هی اتحاد  کننده  محدود  ریتداب.  است  شده  ینیبشی پ  شورا  خود  ابتکار  با  که  است  ییهاتیمحدود  جادیا  گرید

  19۲9  قطعنامه   به  اشاره  با  شورا  و   بوده   مهیب  و  نفت  و  گاز  صنعت   نقل،  و  حمل  ،یمال   ،یتجار   ی هانهیزم   در

  نمودن   مسدود  بر   عالوه   شورا   راستا  ن یا  در  است،  داده   می تعم  ز ین  ی گذارهی سرما  یهاتیمحدود  به  را   خود   ریتداب



  آمده،  متحد   ملل  سازمان ت یامن ی شورا ی هاقطعنامه در   که   یینهادها ها، شرکت موسسات، ی هاییدارا و   اموال

  ی برخ  در   که   است  داده   م یتعم  ز ین  ی گر ید  ینهادها  کالً   و   ها شرکت  و   موسسات  به   نه ی زم  ن یا  در   را   خود   اقدام

  بر   صرفاً  هم   موارد  یبرخ  در  و  بوده  کا یآمر  متحده   االتیا  توسط   مشابه  ماتیتصم  اتخاذ   دنبال   به   ناً یع  موارد

  ی کل  طور   به .  است  بوده (  عضو  ی کشورها   از   ی برخ  ای   ک ی  درخواست   ای  و   ی بررس   اساس   بر )  خود   م یتصم  اساس 

 :باشد یم ری ز  یهاحوزه شامل ریتداب نیا

 صادرات  و واردات  به مربوط ی هاتیمحدود .1

 موسسات از  یبرخ خصوص   در  ی مال امور  ی هاتیمحدود .2

 ی اقتصاد منابع و  هاییدارا انسداد .3

 یی ایدر نقل  و  حمل جمله  از نقل  و  حمل به مربوط ی هاتیمحدود .4

 هانامه ضمانت ژه یو  به و  یمال تعهدات  به مربوط ی هاتیمحدود .5

  اروپا   ه یاتحاد  آن   طبق  که   است  شده   اتخاذ  اروپا  هیاتحاد   عملکرد   معاهده   ۲15  ماده  طبق   بر   هاتیمحدود  نیا

  است یس   با  تعارض  در  که  اروپا  ه یاتحاد  حوزه  از  خارج  ی کشورها  به   نسبت   را  خود  ی مال  و   ی تجار  روابط   تواند یم

  ر یتداب  نیا  یحقوق   تیماه  خصوص  در   .د ینما  محدود  ند ینما  یمقابله   یعموم  تی امن  و   اروپا  ه یاتحاد  یخارج

  و  یو  یهااستیس   بابت  دولت  کی  مجازات  را  آن  ی برخ.  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  یالمللنیب  حقوقدانان  انیم

  گر ید   ی کشور  یهااستیس   ر ییتغ  جهت  در   فشار  ینوع   را   آن   ز ین   ی برخ  و   متقابل   اقدام   ی نوع  را   آن   گر ید  یبرخ

  از   آنها  تیمشروع  عدم و تیمشروع و  ر یتداب  نیا  یحقوق   تیماه  از  صرفنظر (  111  ص  ،۸۲ ،یحداد . )دانند یم

  و   است گذاشته  ران یا ی خارج تجارت و  ی بازرگان روابط  بر  ی جد  ری تأث آنها  که   گفت د یبا ی المللنیب  قواعد  منظر 

 . است کرده  روبرو نانیاطم عدم و  تزلزل  و  یاعتماد ی ب با را  یتجار  روابط 

 یی اروپا یکشورها حقوق در شنیفراستر و  ماژور فورس -1-٤-1

 آن  تحقق  طیشرا و ماژور فورس مفهوم -1-1-٤-1



  (ناپلئون کد )  فرانسه یمدن  قانون در بار نینخست یبرا ظاهراً که است یفرانسو اصطالح ک ی ماژور فورس  واژه

  شده ران یا نیقوان  وارد  قاهره  قوه و  هی قهر قوه   رینظ یی هامعادل با ای عنوان نیهم  با نهاد  نیا. است رفته کار  به

  ی ا حادثه  از  است  عبارت  قاهره  قوه.  است  پرداخته   آن  جینتا  و  ارکان  انیب  به   تنها  ی خاص  عنوان   بدون   ا ی  و  است

 .نباشد  نظر مورد  شخص به  انتساب قابل که  ریناپذ  ز یگر  و یناگهان

  تعهد  یاجرا گردد  وارد  گرانید به  ی ضرر ای و  شود ناممکن  کامالً  یتعهد  یاجرا ی احادثه نیچن اثر در  گاههر 

  ی جعفر   ، ۲9۰  ،۲91  صص ،  انیکاتوز. )  بود  خواهد (  ئیجزا  ای  ی مدن)  تیمسئول  از   معاف  شخص  آن  و  متوقف

 .(553  ص  ،13۷۲  ،یلنگرود 

  است   عبارت   عام  یمعنا  در   ماژور   فورس .  است  خاص  یمعنا  و   عام   یمعنا  یدارا   ماژور  فورس   فرانسه  حقوق   »در 

  ن یبد   ماژور  فورس .  باشد   تعهد   ی اجرا  مانع  که  اجتناب  قابل  ریغ  و   ینیبشیپ  قابل  ریغ  یخارج  حادثه  هر  از

  ماژور   فورس   اما.  شد   خواهد   زین  باشند   مذکور  صفت  دو  واجد   که   عهدلهتم  عمل  و  ثالث  شخص  عمل  شامل  یمعن

  قابل   ر یغ(  یعی طب  یروهاین   از  ی ناش   صرفاً  و  ن یمع  شخص  به   منتسب   ر یغ)  نام یب  است  ی اهدث اح  خاص   ی معنا  به

 .( 113 ص  ، 136٤ ، ییصفا)  اجتناب« قابل  ریغ و  ینیبشیپ

  ه ی نظر  و   کرده   دایپ  یشتریب  انعطاف   ت یقابل  جیتدر  به  ی ول  شد یم  یق ضم  ریتفس  امر  بدو   در   اصطالح   نیا  گرچه 

 . (11٤ ص  ،همان)   دهند ینم نشان  خود از یعی طب حوادث  در آن  مفهوم   کردن  منحصر به  ی لیتما پردازان

  ی قانون   مانع  گرید  ریتعب  به   و   شده  ممکن  ریغ  تعهد   ی اجرا  مقررات،   رییتغ  اثر  در   قرارداد  عقد   از  بعد   است  ممکن

  ی حقوق  ی هانظام  ی همه  در آید. امروزه  یم شمار  به  ماژور  فورس   ق یمصاد  از   ز ین  ن یا.  باشد   شده  جاد یا  آن   یبرا

  ی قانون   ای  یحقوق   امکان  عدم  از   ،یکیز یف  و   یماد   امکان  عدم   بر  عالوه   آن،  مشابه  ی نهادها  ای  و  ماژور  فورس   در

  ای حقوق نقض مستلزم  که یهنگام قرارداد   یاجرا که  است نیا یعموم قاعده (1٤1 ص  همان،. )ند یگو سخن

  در   جز  و  یعاد  ریغ  احوال  و  اوضاع  در  جز  نیبنابرا.  باشد   یالزام  تواند ینم  است،  دولت  نامهتصویب  ای  دستور

  شده   یقانون  ریغ  انعقاد  زمان  از  بعد   قرارداد   یاجرا  که  یهنگام  است،  شده  اراده   آن  خالف   شود   ثابت  که  ی موارد

.  است  یعموم   نظم  به  تجاوز   یطیشرا  ن یچن  در  قرارداد  یاجرا.  شودیم  ی تلق  افتهی  خاتمه   ای  ساقط   قرارداد  باشد،



  ی شرط  که   ی هنگام  یحت  قاعده نیا  و  باشد   یادار   ماتیتصم  ای  ی قانونگذار  از   یناش   است  ممکن مقررات  ر ییتغ

  موانع   از   یکی  االجراست،الزم  باشد،  نداشته   وجود  یمورد   ن یچن  در  اجرا  در   متعهد   ت یمعاف بر  ی مبن  قرارداد  در

 شمار   به   ماژور  فورس   ق ی مصاد  از  که   است  یدولت   مقررات  موجب  به  کاال  ورود  ای  صدور  پروانه  صدور  عدم  ،یقانون

  قاعده   نیا  یبرا  استثنا  دو   ییقضا  هیرو  اساس   بر  کایآمر  و  سیانگل  حقوق  در.  است  متعهد   تیمعاف   موجب  و   آمده

 :است شده ذکر 

 .باشد  رفتهیپذ  را  پروانه صدور  عدم خطر ضمناً ای حاًری ص متعهد  اگر .1

  کرده   یکوتاه  باب  نیا  در   و  نداده  انجام  معقول  حد   در  را  پروانه  لیتحص  جهت  الزم  اقدامات  متعهد   اگر .2

 (همان. )باشد 

  موجب  شوند یم   ی قرارداد  انعقاد  شدن  ی قانون  ریغ  موجب  که  ی نیقوان  و   قواعد   معتقدند   حقوقدانان  از   ی برخ  یحت

  خصوص   در.  شوند یم  ابتدا   همان  از   حیصح  ی حقوق  رابطه  ک ی  جادیا  مانع  واقع  در   و   شوند یم  قرارداد  بطالن 

 .(Brunner, ,2009, p 245. )نمود مطرح  خسارت جبران  ای و  اجرا ی حقوق یدعوا توان ینم ی قرارداد نیچن

  در   که   باشد   ی م  مشابه  ط یشرا  ن یا  یحقوق  یهانظام  اکثر   در   که   است  الزم   یطیشرا  ماژور   فورس   تحقق   یبرا

 : پرداخت م یخواه آن به لیذ

 بودن  یخارج -1

  نسبت  او به ریتقص ای عمد  به را حادثه نتوان که یا گونه به باشد  ونیمد  اراده از خارج  د یبا ماژور فورس  حادثه

  فرانسه   ی مدن  قانون  11٤۷  ماده .  است  گرفته   نظر   در را ی اریمع  ن یچن  ۲۲۷  ماده  در  ز ین  ران یا  ی مدن قانون .  داد

  متعهد   به   انتساب  قابل  که   یخارج  علت »  ی جمله  با  است،  ران یا  یمدن  قانون  در   مذکور  ماده   نه یشیپ  و  مأخذ   که 

  هم   احوال   و  اوضاع  رییتغ   هی نظر  مورد  در  شرط  نیهم  مشابه آنکه  گرید و  کند یم افاده  را  یمعن  نیهم  نباشد«

 .است شده ری تفس  یمعن نیهم به  و  مطرح 

 بودن  دفع قابل ریغ -2



  امکان   عدم  ای  بودن   اجتناب  قابل  ر یغ  اند کرده  ذکر   قاهره   قوه  تحقق  ی برا  پردازان هی نظر  همه   که  ی گرید  شرط

  ت یمسئول  رفع  یصورت  در   تعهد   انجام  عدم  علت  بودن  گانهیب  و  یخارج  است  آن  شرط  نیا  از  مقصود.  است  دفع

  آن   ر یتأث  از   که   باشد   قادر   ه گاهر   اال   و   ندازد یب  ر یتأث  از   و   ی خنث  را   مزبور   علت  نتواند   او   که   د ینمایم  متعهد   از

  ، یامام. )باشد یم   هلمتعهد   بر   وارده   خسارات  مسئول  و   کرده   تعهد   انجام  در   ر یتقص  د یننما  اقدام   و  کند   ی ریجلوگ

 (. ۲٤1ص  13۷۰

 حادثه   ینیبشیپ تیقابل عدم. 1

  زمان   در  که  داشت  انتظار  قرارداد  طرف   از  نتوان   معقول  شکل  به  که  است  آن  ماژور  فورس   تحقق  ط یشرا  از  یکی

  ی نیبشیپ  گذاشت،  خواهد   قرارداد  یاجرا   در  او   ییتوانا  بر   که  را   ی ری تأث  و  مذکور  حادثه   و   مانع   قرارداد  انعقاد

  نموده  صادر تیمسئول به یرأ و  کرده  اقدام اساس  ن یهم بر یمتعدد موارد در  فرانسه یی قضا ه یرو. باشد  کرده 

 . (۷3 ص  ، 1351 ل، یجل معدل،. )است

  حادثه   بودن  ینیبشیپ  قابل  ریغ  ضرورت  بر  زین  کاال  ی المللنیب  عی ب  به  راجع  ملل  سازمان  ونیکنوانس  ۷9  ماده

  شده   ابراز   نهیزم  نیا  در   ییدهایردت  سیانگل  حقوق  و  ال  کامن  نظام   در   وجود   نیا   با.  است  کرده  د یتأک  یناگهان

 . است

  حالت   دو   هر   در   و  باشد   ی دائم  ای  مدت   دراز   ا ی  ی موقت  و   مدت  کوتاه   است   ممکن  نی طرف  تعهدات  بر  قاهره  قوه   اثر

  قوه  حالت   در   قرارداد   تی وضع   خصوص   در   فرانسه   یمدن   قانون .  بود  خواهد   مطرح   قرارداد   ا ی  تعهد   نقض   مسأله 

  م یتصم  مکان  و  زمان و  احوال  و  اوضاع  و  ط یشرا  گرفتن نظر  در با  که  است  دادگاه  نیا  و  باشد یم  ساکت  قاهره

  قابل  ای  و   ابطال   قابل   ا ی  و   منحل  ا ی  شودیم  معلق   گرفته  قرار   قاهره   قوه   حالت   در  که  ی قرارداد   ایآ   که   ردیگیم

  اما .  ندارد  وجود   قرارداد  یاجرا  کامل   شدن  ممکن  ریغ  جه ی نت  از   یحی صر  انیب  فرانسه   ی مدن  قانون   در .  فسخ

 ش تعهد   از  متعهد   که  است   یحاک  قانون  نیا  1۸6۷،  1۷۸۸،  1۷9۰  ،1۷٤1  ،1۷۲۲  مواد  رینظ   یمواد  مدلول

 ن یبنابرا.  شودیم  یمنتف  علت  دکترین  به   توسل   با  زین   مقابل  طرف  تعهد .  (Barry, 1992, p.205)  شود یم  خالص

 



  طور   به  باشد   داشته  وجود  خالف  ی قانون  نص   که  یموارد   در  جز  رانیا  و  فرانسه   ی حقوق  ستم یس   در  قاهره  قوه

  از   متخلف  طرف  و  است  قرارداد  نقض  جینتا  ی مرحله  در  آن  اثر  بلکه.  ندارد  قرارداد   بر  ی حقوق  ر یتأث  خود  به  خود

  نیا  در   که  کند   اثبات  خواهان  ی دعوا  مقابل  در   دفاع  در   و  اجرا  مانع   عنوان   به   را   آن   وجود   د یبا  تعهد   یاجرا

  دنبال   به  ی تیمسئول  و  شد   خواهد   ده یبخش  مربوطه  خسارت  پرداخت  و  قرارداد  ی اجرا  در  ی و  تخلف  صورت

  از   عوض  در  و  ندارد   وجود  نام  ن یا  با  ماژور  فورس   نهاد  نظام   نیا  در  گفت  میخواه  چنانکه  البته.  داشت  نخواهد 

  قابل   که   ای حادثه  اگر  یحت  معتقدند   ال  کامن   پردازان  ه ینظر  نیبزرگتر  از   یبرخ.  شودیم  بحث   شنیفراستر

  نیطرف  نکه یا  صرف »  آنان  ده یعق  به .  است  ساقط   یقرارداد   تعهد   شود،   قرارداد  یانتفا   موجب   است   ینیبشیپ

  در   جهت  نیهم  به   و   ست ین  ه ینظر  نیا  ی اجرا  مانع  کند   ینی بشیپ  را  حادثه   وقوع  د یبا  آنها  از  ی کی  ای  قرارداد 

  ی نیبشیپ قابل  معقول  طور  به  ی ماریب به ( بود ساله  6۰  زمان آن  در  که ) هفتم  ادوارد یابتال  یتاجگذار  یدعاو

 (Treitel, G, 1990, p.764. )است شده  اجرا یدعاو  آن مورد  در  قرارداد یانتفا هی نظر ن یا وجود با و  بوده 

 قرارداد   یانتفا مفهوم -1-2-٤-1

  آنها   یاجرا  ،ط یشرا  رییتغ اثر  در و انعقاد  از   پس  که  یی قراردادها مشکالت  حل  یبرا  گرید  یحقوق   یهانظام  در

  حقوق  در   جمله  از  .است  شده  ده یشیاند   ییحلها  راه   شود یم  ناممکن(  حکماً  ای  واقعاً ) یحقوق  ای  ی ماد   نظر   از

 (Anson 1986, pp.443-450) .است شده رفته یپذ  قرارداد ی انتفا ه ی نظر یتی موقع نیچن ی برا که  سیانگل

  ر ی غ  را   آن  ی اجرا  که  ی احوال  و   اوضاع   اثر   در   قرارداد   نابهنگام  خاتمه   و  انحالل   از  است   عبارت  قرارداد  انتفای

  ر یز  موارد   در   مثال  عنوان  به .  باشد   نموده   ی منتف  را   نیطرف   ی اصل  هدف   ای  و   کرده   ی قانون  ر یغ  ای  ساخته  ممکن

  وقوع   ( قرارداد  ی اجرا  شدن  ناممکن)  برود   نیب  از  است  معامله   موضوع  که  ی نیمع  نی ع:  بود  خواهد   ی منتف  قرارداد 

  ی اتاق  یشخص  ا ی  (قرارداد  یاجرا  شدن  ی قانون  ریغ)  باشد   کرده   لیتبد   دشمن  به   را  قرارداد   طرف   ناخواسته  یجنگ 

  دست   و  یمنتف  هدف  آن  سپس  و  کند یم  اجاره  است،  شده  شناخته  زین  جرمو  یبرا   که  یخاص  هدف  یبرا  را

 (. یاصل هدف رفتن ن یب از)  .شودیم یافتنینا



  ی قرارداد  تعهدات  سقوط   اسباب  از   یهمگ   که  دارد  یگوناگون   یهاشکل  قاعده  نیا  شود یم  مالحظه   که   همانگونه

  که  ییجا  مانند   شودیم  برقرارحق  ال  نیقوان  له یوس   به   که  است  ییهاتیممنوع  آنها  از   یکی  که  رود یم  شمار  به

  نام   به  را  هاگندم  یتمام  و   رسد یم  ب یتصو  به  ید یجد   قانون  گندم  لیتحو  بر  یمبن   ی قرارداد  لیتشک  از  بعد 

 .کند یم  مصادره دولت 

  به .  باشد   قرارداد  طرف  انتخاب  ای  عمل  جهینت  د ینبا  کند یم   میعق  را  قرارداد  که  ایحادثه  که  است  ذکر  به  الزم

  خته یبرانگ   خود   ای  ساخته  خود   شدن  م ی عق  و   د یآ  شمار  به   متعهد   به   انتساب  قابل  د ینبا  حادثه   آن   گر ید  عبارت

 ( Anson, op.cit, p.459) .شود محسوب  تعهد   نقض یبرا ی قبول قابل  مستند  تواند ینم

 کننده  استناد شخص کی تفک به هام یتحر  به استناد -2-٤-1

  که   است  یمفصل  بحث  مستلزم  یقرارداد   ریمعاذ  گری د  ای  شوند یم  ی تلق  ماژور  فورس   هامیتحر  که  موضوع   نیا

  و   بودن   یخارج  م،یمفاه  ن یا  یتمام  مشترک   یژگیو   گفت   توانیم  مختصر   طور  به   اما  گنجد ی نم  مقاله  نیا  در

  ار یمع  دو  نیا  مبحث  نی ا  در  که  شودیم  یتلق  قرارداد  یاجرا  مانع  عنوان  به  که  است  یاواقعه  بودن  دفع  قابل  ریغ

  به   کننده  استناد  شخص  ک یتفک به  اریمع دو  نیا  که  است  ذکر  به  الزم.  شودیم   دهیسنج  هامیتحر   خصوص   در

 .رد ی گیم  قرار  یبررس  مورد  آن

 ی رانی ا اشخاص یسو  از می تحر  به استناد  -2-1-٤-1

 بودن  دفع قابل ریغ  -الف

  شده   ین یبشیپ  میتحر  مشمول   اشخاص  با   یمال  مبادله  گونه   هر  منع   خصوص  در  که   ییهاتیممنوع  وجود   با

  ل ی ذ  شرح  به   ی رانیا  اشخاص   ی قرارداد  تعهدات  یفایا  و   پرداخت  جهت   تی باتیتر  ن، یقوان  ن یهم  متن   در   است

 : است شده ینیبشیپ

  ٤13/۲۰1۰/GFSP  شماره  میتصم  1۰ ماده  در :  وجه انتقال  جهت  مجوز  اخذ   با  یقرارداد   مبالغ  پرداخت  -کی

  ن یب  ران یا  از   ای  و   به   وجوه  انتقال  و  هاپرداخت   بر   نظارت  و   م یتنظ  خصوص   در  یضوابط   ۲۰1۰  هی ژوئ  ۲6  مورخ 



  تا   وجه   انتقال  و   حواله   ضوابط،  نیا  بموجب   .است  شده   ین یبشیپ  ییاروپا  و   یرانی ا  یحقوق   و  ی قی حق  اشخاص

  بعمل  دولت  آن  ی قبل  مجوز   با  د یبا  آن   از   شتریب  مبالغ  حواله  و   ربط یذ  عضو  دولت   اطالع  با  فقط   ورو ی  هزار  ٤۰

  3  الف  بند   سوم  شق  وجوه،   انتقال   ی برا   عضو   یهادولت  از  الزم   ی مجوزها  اخذ   یچگونگ   و   ب یترت  مورد   در .  د یآ

  مورخ  ۲۰1۰/961  ییاجرا   نامه نیآئ  ۲1  ماده   نیگزی جا  که   ۲۰1۲  مارس   ۲3  مورخ  یی اجرا  نامهنیآئ  3۰  ماده 

  از   وجوه   انتقال  به   مربوط  مجوز  کسب  یبرا  تقاضا  و  هاهیاطالع: »کند یم  مقرر  است  شده   ۲۰1۰  اکتبر  ۲5

  کننده   ه ی ارا  طرف  از  ای  توسط   باشند،یم  هی اتحاد  قلمرو  از   خارج   در  که   ی رانیا  ینهادها  ای  مؤسسات  اشخاص،

 باشد   آن   م یمق  وجه  کننده  افت یدر که  ی عضو  دولت  صالح یذ مقامات به  وجه،  کننده  افت یدر به  یبانک  خدمات

 .« گرددیم  می تسل شده ل یتشک آن در  خدمات دهنده  ه یارا نهاد  ای و

  است  قرار  که  جهیو  مورد  در  هی اتحاد  عضو  ربط یذ  یکشورها  از  الزم  یمجوزها  اخذ   مسئول  ضوابط،  نیا  مطابق

  ا ی  ی قیحق  طلبکاران  حساب  به   هابانک  جمله  از  یرانی ا  یحقوق  ا ی  یق یحق  اشخاص  طرف   از  الواسطه   مع  ای  توسط 

  ن کاراطلب  آن  جانب  از  که  هستند   یمال  مؤسسات  ای   هابانک  گردد،  حواله  اروپا  هی اتحاد  حوزه  در  میمق   ی حقوق

 .ند ینمایم اقدام

  ی رانیا  ی حقوق  و یق یحق  اشخاص   وجوه  و اموال  که  ی موارد   در:  شده  مسدود وجوه  محل   از   ی بده  پرداخت  - دو

  شده   مسدود  وجوه   محل  از  اشخاص  آن  یبده  پرداخت  ده،یگرد مسدود  ۲۰1۰/٤13  می تصم  ۲۰  ماده  بموجب

  ششم   بند .  است  دهیگرد مجاز  ی تباتیتر  تیرعا  با  آنها  توسط   ی قبل شده  منعقد   یقراردادها   از  یناش   یبده  بابت

  م یتحر  مورد  مؤسسه  ای  شخص  د ینبا(  باشد ی م  اموال  انسداد  خصوص   در  که)  1  بند : » کند یم   حیتصر  ۲۰  ماده

  نکه یا بر  مشروط کند  منع گرفته،  عهده بر م یتحر از قبل  منعقده  یقراردادها بموجب که   یمبالغ پرداخت از را

  آموزش،   ، یهمکار ها،یآور فن کاالها،  زات، یتجه مواد،   اقالم،  به  مربوط  قرارداد   (الف: که  کند  ن ییتع  عضو  دولت 

  ،یساز  ی غن  و  یاهسته  یهاتیفعال   به  مربوط  1  ماده  در  شده  ذکر  خدمات  ای  ،یدالل  ،یگذارهی سرما  ،یمال  کمک

  به   م یمستق  ریغ  ای  میمستق  بطور   مزبور   پرداخت(  ب.  نباشد   گانه  دو  استفاده  با  ای  و   ینظام  زاتیتجه  و  اقالم

(  هامیتحر)  ته یکم  روز  ده  ظرف   عضو   دولت  نکهیا  از  پس   و  ردینگ   صورت   اول   بند   طبق   المعامله  ممنوع  اشخاص

  ی اقتصاد   منابع   و   وجوه   انسداد   رفع   ی برا  مجوز  صدور   عنداالقتضا  ا ی  وجوه   ن یا  افتیدر  ا ی  پرداخت  قصد   از   را



  ن یگزیجا  که)  ۲۰1۲  مارس   ۲3  مورخ  نامهنییآ  ۲5  ماده   در  ماده  نیا  ییاجرا  ضوابط .  د ینما  آگاه  منظور  نیا  یبرا

 « بینی شده است.شیپ( است شده ۲۰1۰/961 شماره نامه نییآ 1۸  ماده

  است   شده  اضافه  ٤13/ ۲۰1۰  شماره  می تصم  ۲۰  ماده  به  یموارد   زین  ۲۰1۲  هیژانو  ۲3  میتصم  هفتم  بند   مطابق

  ی قراردادها  از  یناش   یهایبده  پرداخت  بابت  شده  مسدود   منابع  و  وجوه  محل  از  پرداخت  امکان  آن  مطابق  و

  شده   د یق یاصالح   ۲۰ ماده   هشتم   و هفتم   یبندها  در .  است  شده   ی نیبشیپ  عضو دولت  اجازه   شرط   به   ی تجار

 : است

  ی موارد  به   نسبت(  باشد یم  آنها  محل  از   پرداخت  امکان  عدم  و   اموال   انسداد  به   مربوط   که)  ۲و1  ی بندها  -۷"

  المعامله  ممنوع  خیتار  از   پس   و   افته ی  انتقال  ران یا  یمرکز   بانک   قیطر   از  ا ی  لهیبوس   یاقتصاد   منابع  ای  وجوه   که 

  شدن  المعامله  ممنوع  خ یتار  از  پس  که  ی اقتصاد  منابع  و  وجوه  از  دسته  آن  خصوص  در  و  دهیگرد   مسدود  شدن

  مؤسسه   کی  به   یبده  ه ی تسو  به  مربوط  پرداخت  که  یصورت  در  افته،ی  انتقال  یمرکز  بانک  لهیبوس   ای  قیطر  از

  عضو   دولت   آنکه  شرط  به  گرددینم  اعمال  باشد،  یخاص  یتجار  قرارداد  با  ارتباط  در  المعامله  ممنوع  ریغ  یمال

  در   مذکور  مؤسسه  ای  شخص  له یبوس   میمستق  ریغ  ای  می مستق  بطور   پرداخت  که   د ی نما  نییتع  مورد  هر   در  ربط یذ

 . گرددی نم افتیدر  1 بند 

 توسط   که  ی اقتصاد  منابع  ای  وجوه از  دسته  آن   انتقال  مورد  در (  باشد یم  اموال   انسداد  به  مربوط  که )   1 بند   -۸

  از   یناش   ی بده  ه یتسو هدف   با  شده   مسدود   ی اقتصاد  منابع  و وجوه  محل   از   رانیا ی جمهور  ی رکز م قی طر  از  ای

  دولت   توسط   آنکه  به  مشروط  گرددینم  اعمال  گرفته،  صورت  عضو  یهادولت  یمال  مؤسسات  به  یتجار  نانسیفا

 .« شود داده   اجازه ربط یذ عضو

  ۲6  مورخ   م یتصم  1۰  ماده   مطابق  اروپا  هی اتحاد  قلمرو  از   خارج   وجوه   انتقال   قیطر   از   تعهدات  ی فایا  نیبنابرا

 است. ی عمل هی اتحاد عضو  یکشورها  قلمرو در  شده  مسدود  وجوه  محل  از ای و  ۲۰1۰ ه یژوئ

 بودن  یخارج( ب



  ماژور   فورس   توانند یم  آنها  بودن  یخارج  و  اشخاص  عمل  به  انتساب  عدم  لیدل  به  هامی تحر  رسد یم  نظر  به

 .شوند  ی تلق

 ییاروپا  اشخاص  یسو از میتحر  به استناد -2-2-٤-1

 بودن  دفع   قابل ر یغ( الف

  شده  وضع   مقررات  تی رعا  به  موظف  و  بوده   اروپا  هیاتحاد   قلمرو  در  که  یاشخاص  شد   اشاره  باال  در   که   همانطور

  ی هانامه  ضمانت  پرداخت  جمله   از  خود   ی قرارداد  تعهدات  یفای ا  عدم  برابر   در  باشند یم  اروپا  هی اتحاد  یسو  از

  انتقال  منع   بر  ی مبن اروپا ه ی اتحاد مقررات  به  معموال  اشخاص  ن یا. ند ینمایم  استناد شده  اد ی مقررات   به  متقابل 

  با  اما.  شد   اشاره  آن  به  فوقاً  که  ند ینمایم  استناد  آنها  ییدارا  انسداد  و  می تحر  مشمول  ی رانیا  اشخاص  به  وجوه

  ی مستندات  و  مواد   توانیم  مقررات  نیهم  در  اروپا  هی اتحاد  مقررات  در  شده  ین یبشیپ  ی هاتیمحدود  وجود

  هامیتحر  از  قبل   منعقده   یقراردادها  تعهدات  به  مربوط  وجوه   پرداخت  جهت  یی مجوزها  که   نمود  مالحظه 

  مندرج   ت یممنوع  ۲6۷/۲۰1۲  شماره   نامه نییآ  ۲9  ماده   ۲  بند   موجب   به   مثال   عنوان  به .  است  نموده   ینیبشیپ

  صورت   لیذ  اشکال  تحت  که  یمسدود  یهاحساب  شیافزا  مورد  در  شده  ادی  نامه نییآ  ۲3  ماده  3  بند   در

 :باشد ینم اعمال قابل  رد،یپذ یم

 ها؛حساب نیا به   مربوط  یهادستمزد  ریسا ای ها»بهره

 توسط   اشخاص   نام   درج  از   قبل   شده   جادیا  تعهدات  ای  و   توافقات  قراردادها،  موجب  به   آن  پرداخت  که  ی ونید

 .«است الزم اروپا هی اتحاد یشورا ا ی ملل  سازمان ت یامن یشورا

. باشند   مسدود   ۲3 ماده 1  بند   موجب به  خود  شودیم   پرداخت  که  یمبالغ   که   است  ن یا  به  مشروط  فوق  مجوز

 . شد  خواهند  ینگهدار کارگزاران   همان نزد یمسدود  یهاحساب در یعنی

  قبل   که  هاضمانتنامه  از   دسته  آن   خصوص   در  توانند ینم  ضامن  ی هابانک  شودیم   استنباط   نیچن  فوق   ماده   از

  را یز  ند،ینما  یخال  شانه  خود  تعهد   از  دهیگرد  صادر  هامی تحر  فهرست  در  یرانیا  مربوطه   یهابانک  نام  درج   از



  در   عالوه   به.  شود  زیوار  یمسدود   یهاحساب  به   هاضمانتنامه   مبالغ   که   دهد یم   اجازه  خصوص   نیا  در   نامهنییآ

  ی قرارداد تعهدات یاجرا موانع   از یکی عنوان  به هام یتحر به  استناد خصوص  در ی خارج محاکم در  که یا هیرو

  رفته   خود  ی قرارداد  تعهدات  ی فایا  جهت  الزم   یمجوزها  دنبال  به   ابتدا  د یبا  ییاروپا  متعاهد   است  گرفته   شکل

  بانک یمل  پرونده در. د ینما توسل یقرارداد تعهدات  یفایا از فرار جهت هامیتحر  به تواند ینم ساکن به ابتدا و

plc  از   پرونده  نیا  انیجر.  است  گرفته قرار  یبررس   مورد سیانگل  تجارت دادگاه  توسط   موضوع  نیا  هلبود   هیعل  

  استفاده   الت یتسه  از   دارد   قصد   که   نمود   مطلع   را   بانک  ی مشتر  ۲۰۰۸  ل یآور  ۲5  خ یتار  در   که   است   قرار   نیا

  ژوئن  ۲٤  خیتار  در  یعنی  بعد   ماه  دو.  نمود  نیمع  ۲۰۰۸  ژوئن  3۰  خیتار  تا  را  التی تسه  از  استفاده  مدت  و  کند 

  اروپا  هی اتحاد  یهامیتحر  مشمول  PLC  بانک  اروپا،  هی اتحاد  یشورا  EC/2008/475  شماره  میتصم  طبق  ۲۰۰۸

  یدار  خزانه  وزارت   روز  همان  در . شود بلوکه  شده  ادی  بانک  اموال  ی تمام که   بود  نی ا متضمن   میتصم ن یا و شد 

  به  بانک  وجوه   فیتوق   دستور  بر   عالوه   آن  در  که  نمود  منتشر   ی مال  ی هامیتحر  خصوص  در  یا مقرره  زین  سیانگل

  خزانه   وزارت   که   بود   شده  د یتأک  موضوع   ن یا  خاص   طور   به   و  بود،  شده  اشاره   بانک امور  انجام   جهت  یی مجوزها

  مشمول اشخاص  مقابل  در   م یتحر  خیتار  از   قبل منعقده  یقراردادها موجب  به  که یاشخاص  به  دارد قصد  یدار

  شده   تیرعا  مقرر   ط یشرا  که  یی جا  یاسناد  اعتبارات  جمله   از   باشند یم  ی قرارداد  تعهدات  ی فای ا  به  ملزم   م یتحر

  مربوط   وجوه  که   خواست  یمشتر   از   بانک  ۲۰۰۸  ژوئن  3۰  از  پس.  بدهد   را   مربوطه  وجوه  پرداخت  مجوز  باشد 

  و   شده   شنیفراستر  مشموله  شد   انجام   توافق   که   نمود  ادعا  مقابل   در  ی مشتر  و  بپردازد  را   التیتسه  ی اعطا  به

  حل   یبرا  موضوع.  ندارد  خود  یقرارداد  تعهدات  یفا یا  خصوص  در   یتعهد   یاعمال   یهامیتحر  لیدل  به  لذا

  خیتار  از  قبل  که  بود  یمدع  یمشتر   مجوز  نگرفتن  خصوص  در.  شد   ارجاع  سیانگل   تجارت  دادگاه  به  اختالف

  به   از ین  که  بود   یمدع  ی مشتر  ن یهمچن  و   بود   ممکن  ریغ  مجوز   گرفتن  التیتسه  از  استفاده   شدن  ی منقض

  عالوه   به.  داشت  همراه  به   را  اروپا  ه یاتحاد  مقررات  نقض   خطر  که  بود  الزم  خصوص  نیا  در  یشتریب  اقدامات

  ی مل  گرفتن  قرار  و  اروپا  هیاتحاد  یهامیتحر   نشود  ی تلق   شنیفراستر  موضوع  نیا   اگر  یحت   نمود  ادعا  یمشتر

  بانک   یاقتصاد   منابع   بودن  ی ناکاف  موجب  ی نوع  به   بوده   توافق   شدن  ی قانون  ر یغ  موجب  م ی تحر  فهرست   در   بانک

  مطالبه   مورد   وجوه   که   داد  حکم  و  نمود   رد   را یمشتر  یادعاها  دادگاه . شودیم قرارداد  نقض   موجب   لذا   و   شده



  ی دار  خزانه  اداره  از  مجوز گرفتن  با  ارتباط  در   را  یقات ی تحق  نتوانسته  ی مشتر  که  چرا شود  پرداخته  ی و  به  بانک
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