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چکیده
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مقدمه
التزام و پایبندي به تعهدات یکی از اصـول اساسـی و مـوثر در شـکل گیـري قراردادهـا بـوده        

. دهنداشخاص بر این اساس که طرف متقابل به تعهدات خود عمل کند، تن به قرارداد می. است
اصل که در حقوق رم قدیم نیز موجود بوده و در حقوق کنونی نیز رسـوخ یافتـه، از اهمیـت    این

شـود بـه   گاهی با موانعی روبرو می1با این حال اجراي اصل وفاي به عهد. شایانی برخوردار است
اي که بروز این موانع گاه اجراي موضوع قراردادي را ناممکن ساخته و گـاه اجـراي آن را   گونه
یکـی از مشـکالتی کـه همـواره اجـراي تعهـدات       . نمایـد قت و دشواري زیـادي همـراه مـی   با مش

دهـد گذشـته از حـوادث منـع     قراردادي بویژه قراردادهاي طوالنی مدت را مورد تهدید قرار مـی 
در اثر شرایط و اوضاع و احـوال غیـر قابـل پـیش     2کننده، بر هم خوردن تعادل اقتصادي عوضین

عیتی تحمیل چنین شرایطی بـر یکـی از طـرفین عقـد نـا عادالنـه بـه نظـر         در چنین وض. بینی است
بر همین اساس در قوانین اکثر کشورها مقررات خاصی در مورد تغییر شرایط قراردادي . رسدمی

المللـی نیـز ایـن اصـل بـه صـراحت در       در سـطح بـین  . وضع گردیده تا از فرد معسر حمایت شود
اصول قراردادهـاي  6-2-1خورد، به عنوان مثال در ماده چشم میالمللی نیز به برخی از اسناد بین

نیز به صراحت این امر مورد شناسایی قرار 4و در اصول حقوق قراردادي اروپا3المللیتجاري بین
تـوان چنـین   المللـی کـاال نیـز مـی    در نهایت به عقیده برخـی در کنوانسـیون بیـع بـین    . گرفته است

.انسیون بدست آورد، هر چند که صراحتی در این زمینه وجود ندارداستنباطی را از مواد این کنو
در بخـش دوم  . شـود نخست مفهـوم تعسـر بیـان مـی    : گرددپژوهش حاضر به پنج بخش تقسیم می

در بخـش سـوم تعسـر در    . گیـرد المللی کاال مورد بررسی قرار مـی فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین
در قسمت چهارم بـا تحلیـل دشـواري و    . ورد مداقه قرار خواهد گرفتالمللی کاال مکنوانسیون بیع بین

در نهایـت امکـان   . شودتعسر اجراي قرارداد، این موضوع از دیدگاه دکترین و رویه قضایی بررسی می
.استناد خریدار و فروشنده و ضابطه الزم براي تحقق تعسر مطالعه خواهد شد

(Hardship)مفهوم تعسر-1

عناي دشـوار شـدن، سـخت شـدن، دشـواري وسـختی بـه کـار رفتـه اسـت           تعسر در لغت به م
1 . Pacta Sunt Servanda
2 . Disequilibrium
3 . Unidroit
4 . Principles of European Contract Law
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ــد،( معــادل کلمــه تعســر اســت و در  در حقــوق انگلســتان واژه هاردشــیپ ). 325،ص1362عمی
فرهنگ لغت انگلیسی به معنی زیان دیدن، محرومیت طاقت فرسا یا سختی و دشواري از اوضـاع  

در نظام حقوقی فرانسه براي بیان تعسـر،  . Oxford advanced,2010, p.5)(و احوال معنا شده است 
4»شرط بـازبینی «و 3»شرط انصاف«، 2»شرط حفاظت«، 1»شرط عدم پیش بینی«اصطالحاتی مانند 

رسد در این کشور تعبیـر حـوادث پـیش بینـی نشـده نسـبت بـه سـایر         به نظر می. به کار رفته است
. Zivkovic, 2012, p.4)(شته باشدتعابیر انطباق بیشتري با موضوع دا

شود که اجراي قرارداد به طـور زیـاد دشـوار و    از نظر اصطالحی، تعسر به شرایطی اطالق می
شود یا آن که براي یکی از طرفین عقد در نتیجه شرایط غیرقابل پیش بینی پـس از  مشقت بار می

. انعقاد قرارداد، مسأله ساز خواهد شد
تعـذر، ازمنظـور حقـوقی اصـطالح در. شوددر مقابل تعسر، تعذر اجراي قرارداد، مطرح می

. باشـد مـی قـرارداد بـه طـرفین  انتسـاب قابـل عوامـل غیرقابـل  ازناشیقرارداداجرايامکانعدم
به نظر مفهوم تعذر شامل دشواري در اجـراي قـرارداد نیـز    ). 714، ص 1381جعفري لنگرودي، (

شدن اجـرا، دشـواري در اجـراي    شود؛ بدین شرح که تعذر در مفهوم وسیع عالوه بر ناممکنمی
اما باید گفت تعذر اجراي قـرارداد غیـر از تعسـر اجـراي آن اسـت      . گیردقرارداد را هم در بر می

هـایی دارد و ایـن مفهـوم نبایـد بـا تعـذر       زیرا به طور طبیعی اجراي هر تعهدي سختی و دشـواري 
هـا موجـب دشـوار    رف قیمـت یکی انگاشته شود، حتی در مواقعی که باال رفتن ناگهـانی و نامتعـا  

در تعسـر اوضـاع و   ). 45، ص 1392بنـایی اسـکویی،   . (شـود شدن اجراي قرارداد براي متعهد می
اي احوال زمان انعقاد قرارداد با اوضاع و احوال زمان اجراي قرارداد متفاوت شده است، به گونـه 

متعهـد بـا صـرف    که اجراي قرارداد را با دشواري همراه کرده اسـت و اجـراي تعهـدات توسـط    
طـور  امـا در تعـذر، اجـراي قـرارداد بـه     . هاي گزاف و تالش غیرمتعارف امکان پـذیر اسـت  هزینه

هـاي قـراردادي طـرفین،    همچنین تعسر دلیلـی اسـت بـراي تغییـر برنامـه     . مطلق امکان پذیر نیست
Rimke, 2000, p.201)(.درحالی که تعذر زمینه اجراي قرارداد را ازبین برده است

واسـت و دشـواري  قـرارداد اجـراي امکـان عدمتعذر،ازمانوشتار مرادایناین روي دراز 
تعـذر مفهـوم بـا کـه باشدمی» تعسر«نام بهدیگريحقوقیعنوانباسختی اجراي قرارداد منطبق

.بودخواهدمتفاوت
1. Clause d’imprevision
2 . Clause de sauvegard
3 . Clause d’equite
4 . Clause de revision
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المللی کاالدر کنوانسیون بیع بین) 79ماده (بررسی فورس ماژور-2
یـا 1»موانـع «عنـوان  تحـت راخسـارت جبـران ازمعافیت متعهـد ن موضوعکنوانسیو79ماده

کـه طرفـی «دارد مـی مقـرر چنـین مـاده ایـن اولبنـد .اسـت نمودهمطرح»مسئولیترفعموارد«
ازخـارج ايحادثـه واسـطه بـه ایفـا عـدم کـه نمایـد ثابـت اگـر اسـت نکـرده ایفـا راتعهـدي 

راحادثـه آنقـرارداد، زمان انعقـاد درکهداشتانتظاراوازعرفاًتواننمیوبوده)کنترل(اقتدار
.»بودنخواهدباشد، مسئولکردهدفعراآنهایانمودهاجتنابآنآثاریاآنازیاداشتهملحوظ

اسـت  الزمشـده حـادث مانعبرايشرطسهتحققآیدبرمی79مادهاولبندازکههمانطور
از اختیار و کنترل متعهـد  )فورس ماژور(نع اجراي قرارداد شدهحادثه اي که ما) 1:ازعبارتندکه

وقـوع، تـداوم و یـا آثـار آن قابـل      ) 3باشـد؛  بینـی پـیش در زمان انعقاد عقد قابل) 2خارج باشد؛ 
).Schwenzer,2008, p.714(د پیشگیري نباش

مـانع و  اند که همان رابطـه علیـت میـان   برخی بر این سه عامل عنصر چهارمی هم اضافه کرده
طـور  عنصر فوق در بند الـف ملحـوظ شـده و بـه    79عدم اجراي قرارداد است، ولی در متن ماده 

جبـران بـه مسـئولیت ازمعافیـت الزمـه «).389، ص 1384صفایی، (. مستقل ذکر نگردیده است
باشدمیقرارداداجرايعدمومانعمیانسببیترابطهوجود79مادهاولبندموجببهخسارت

). 72، ص 1385توسلی جهرمـی،  . ( »کندمیبرقرارراسببیترابطهشرطسهاینآمدنجمعکه
الزم به ذکر است که فرد متقاضی استفاده از معافیت باید وقـوع حادثـه پـیش بینـی نشـده را کـه       

این مانع ممکن است در خصوص هـر یـک   . قادر به کنترل یا جلوگیري از آن نیست اثبات نماید
تفاوتی بین آنهـا  اجراي قرارداد را غیر ممکن نماید و از این حیث ارداد واقع گردد و از طرفین قر

Ambrose Pete, available at: www.dundee.ac.uk/cepmlp/gateway/files)(.باشدنمی

تلقی . استقرارداديتعهدایفايمقابلدرمانعبروزکنوانسیون79مادهمبنايبرشرطاولین
مـانع گفتـه   تعریـف در. مفهوم مانع، مستقل از مفاهیم مشابه در حقوق داخلی استکنوانسیون از 

»گـردد مـی تلقـی مـانع سـازد، غیرممکنواقعیصورتبهراقرارداداجرايکهموضوعی«شده 
.(Lindstrm, available at:  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lindstrom.html) p.5 )

توانـد  مـی کـه داردقـرارداد طـرف ازخـارج وقـایع بـه اشـاره واژهایـن «بـر آننـد کـه   برخـی  
».باشـد قـانونی یـا فیزیکیهايو دشواريمشکالتیاوسیاسییااجتماعیطبیعی،رویدادهاي

(Southerington,2001,p.29)اشـتباه یـا شخصـی کفـایتی بیمانندشخصیکامالًشرایطبنابراین
قرار گیرد79شمول مادهتحتمانععنوانبهتواندنمیبه قانوننسبت

1. Impediment
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المللی کاالبینبررسی تعسر در کنوانسیون بیع -3
برابـر درقـرارداد انعقـاد زماندرحاکماحوالواوضاعنظر داشتندربامتعاقدینازهریک

اقتصاديشرایطدر مواردي.گیردمیعهدهبهراکند، تعهديمیو تحصیلدریافتکهامتیازي
ریختـه و همبهايحادثهبروزاثرقرارداد بوده است درتوازناساسقراردادانعقادهنگامبهکه

در چنین وضعیتی تحمیل چنین شـرایطی  .نمایددشوار میوسختمتعهدبرايراقرارداداجراي
بر همین اساس در قوانین اکثر کشـورها مقـررات  . رسدبر یکی از طرفین عقد عادالنه به نظر نمی

ایـن نهـاد بـا    . وضع گردیده تا از فرد معسر حمایت شود1خاصی در مورد تغییر شرایط قراردادي
و غیـر عملـی شـدن    3در حقوق فرانسه و یـا تعـذر هـدف   2عناوینی چون غیر قابل پیش بینی بودن

313در حقـوق آلمـان مـاده    5.در قانون متحد الشکل تجاري امریکا مطـرح شـده اسـت   4قرارداد
پـیش بینـی   دشـوار شـدن اجـراي تعهـدات را     تغییر شـرایط قـراردادي و   کشور،این 6قانون مدنی
. نموده است

المللـی نیـز بـه چشـم     المللی نیز این اصل به صراحت در برخی از اسـناد بیـع بـین   در سطح بین
المللـی  و در اصـول   اصـول قراردادهـاي تجـاري بـین    6-2-1خورد، به عنـوان مثـال در مـاده    می

در نهایـت بـه   . دي اروپا نیز به صراحت این امـر مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت      حقوق قراردا
توان چنین استنباطی را از مواد این کنوانسیون بـه  المللی نیز میعقیده برخی در کنوانسیون بیع بین

.دست داد هر چند که صراحتی در این زمینه وجود ندارد
بـرخالف کنوانسـیون کـه شـویم میمتوجهکاالیالمللبینبیعکنوانسیونمتندقیقمطالعهبا

نیـاورده عملبهذکريقراردادي صریحاًتعهداجرايتعسرازکشورهاهاي حقوقی ملیسیستم
کاال، بعضـی از کشـورها   المللیبینبیعبنابراین در سال هاي اولیه اجرایی شدن کنوانسیون. است

,Schwenzer)کنوانسیون جایگـاهی نـدارد  این در قراردادي که تعسر یا تغییر شرایط ادعا نمودند 
op.cit, pp 712,713).

حـوزه درمنعقـده قراردادهايهرگاهکهاستاینگردد،میمطرحزمینهایندرکهسؤالی
وضعیتی دچـار بهراقراردادکنترلقابلغیروغیرمترقبهحوادثوقوعاثردرکاالالمللیبینبیع

1 . Clausula rebus sic stantibus
2 . Imprévision
3 . Frustration of purpose
4 . Impracticability

البته . خوردبه چشم مینیز در حقوق کشورهایی چون استرالیا، اسپانیا، سوئیس، رومانی و ترکیه هم چنین این موارد . 5
.را نپذیرفته انداین مهمانگلستان با پافشاري بر اصل الزام آور بودن قراردادها جمله کشورازبرخی از کشورها 

6 . BGB
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تعهـد اجـراي امکـان سوي دیگرازونباشدمحالمتعهدبرايتعهدياجراسویکازکهسازد
متعهـد وضعیتی آیـا چنیندرفرسا باشد؛طاقتوسنگینهايهزینهصرفباشد اماداشتهوجود

چنـین درکهاستپر واضحگردد؟معافیتتعهد، خواهاناجرايامکانعدماستنادبهتواندمی
آورد،بـه دسـت  راخویشتعهد معافیتاجرايشدنناممکنناداستبهتواندنمیمتعهدوضعیتی

.باشدامکان پذیر میتعهداجرايزیرا در این مورد
بـاره ایـن درواجراسـت قابـل ماژورفورسهايموقعیتبرايشکبیکنوانسیون79ماده

غیـر کـامالً اجـرا کـه مـواردي درتردیـد بدون79مادهبدین معنا کهوجود ندارد،مشکلیهیچ
در مـواردي آیاکهاستاینبرانگیزبحثوسؤال اساسیاما.گرددمیاعمالشده باشدممکن

دکتـرین کـرد؟ اسـتناد مـاده ایـن بـه تـوان مـی نیزاستشدهدشوارشدتبهقرارداداجرايکه
بسـیار  بـاره ایـن درهـم قضـایی رویۀ. استشدهتقسیمدستهدوبهسؤالاینبهدر پاسخحقوقی

(Momberg Uribe, 2011, p.239).از آن بدست آورد بتوان پاسخ مشخصیتااستنادر

توسطیا ضمناًصراحتاًآیا تعسرکهاستاینبدان پاسخ گفتبایدکهسؤالیاولین
علت بهکهباشد، باید گفت طرفیمثبتسؤالاینپاسخاگراست؟شدهاستثناءکنوانسیون

اما.مسئول استکنوانسیونطبقلذاوشدهقراردادنقضمرتکبشود،نمیاجرابهموفقتعسر
شده، دادهپوششکنوانسیونتوسطکهاستموضوعیکه تعسربگوییمسوالاینپاسخدراگر

نبوددریااستاستوارآنبرکنوانسیونکهکلیاصولطبقبایدنتیجهدرواستمتفاوتقضیه
حلموردآنخصوصی،المللیبینحقوققواعداساسبراعمالقابلقانونطبقچنین اصولی،

.شودفصلو
توسـط صـراحتاً کـه اسـت موضـوعی ،1شرایطتغییرموضوعکهآنجاازشدهاستداللبعضاً

کنوانسـیون .گـردد حلکنوانسیون72مادة2بنداعمالبابایدلذا این امر حل نشده،کنوانسیون
چنـین 7مـادة  2بنـد . داردواضـحی وروشـن سیستمدر آن،ودموجهايشکافکردنپربراي
آنهـا تکلیـف کـه حاضـر کنوانسیونحاکمیتموضوعات تحتبهمربوطمسائل«کند میمقرر

درواستآنبرمبتنیکنوانسیونکلی کهاصولطبقبرنشده،تعیینکنوانسیونایندرصراحتاً
تعـارض (خصوصیبین المللحقوققواعدبحسکهقانونیبرطبقاصولیچنینفقدانصورت

1. Change of circumstances
2. Article 7.2
Questions concerning matters governed by this Convention which are notexpressly
settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is
based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by
virtue of the rules of private international law.
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(Momberg Uribe,op.cit, p.236 ).» شدخواهندوفصلحلاستاعمالقابل) قوانین

ا باشـد کنوانسیونحاکمیتتحتحقوقیموقعیتیکاگرفوق،مطابق ماده توسـط صـراحتاً امـ
کنوانسـیون کـه کلـی اصولبهارجاعبابایدموقعیتومسئلهآنباشد،نشدهتعیین تکلیفکنوانسیون

بـر کنوانسـیون کـه (کلیاصلگونههربیاندرکنوانسیوناینوجودبا.گرددحلاستاستوارآنبر
7مـاده 1بنـد درکـه نیـت حسـن اصـل اسـتثناي بـه فـی الواقـع  واسـت نبـوده موفق)استمبتنیآن

اسـتنباط کنوانسـیون مقـررات ازنحـوي حقوقی بهدکترینراکلیاصولسایرشده،ذکرکنوانسیون
و1بـودن معقـول اصـل مثـل اصـولی بهتوانمیمثالبراي)(Momberg Uribe,op.cit, p.237اندکرده

7مـادة 2بنـد درشدهگفتهاصولکهاندکردهدیگر استداللبرخی. کرداشاره2خسارتاصل تقلیل
اصـول ازبلکـه نمـود، اسـتنباط کنوانسیونتنمازتوانصرفا نمیاست،آن استواربرکنوانسیونرا که
شـوند نیـز قابـل   مـی گرفتـه نظـر درالمللـی بـین تجـارت کلیعنوان اصولبهکهکنوانسیونازخارج

پرکـردن بـراي المللـی بـین قراردادهـاي تجـاري  اصـول رسـد مفهوم به نظر مـی ایندر.استاستنباط
ازکنوانسـیون خـالء، هـدف  موارددراصولاینلاعمابا. باشدمناسبکنوانسیوناحتمالیخالءهاي

اصـول ایـن «شـده  گفتـه اصولدر مقدمۀ.گرددمیرعایتکنوانسیوناجرايدریکپارچگیواتحاد
کـه اسـت حـالی دراین3.»شودالمللی استفادهبینحقوقاسناددرتکمیل،یاتفسیربراياستممکن
p.1395,2010,(باشـد  اسـتوار آنبـر کنوانسـیون کـه نداصولی نیسـت اصول از جملهمعتقدند اینبرخی

and Schwenzer(Schlechtriem.

دکترین حقوقی و رویه قضایی راجع به تعسر-4
تعسرمخالفین-1–4

شـدن  ممکـن غیرمواردبرفقطکنوانسیون79مادةکهاندکردهاستداللنویسندگانازبرخی
79مـاده طبـق معافیـت بـر  بهتواندنمیقراردادطرف،مواردایندرجزوکندمیحکومتاجرا

(Ingeborg, Schwenzer,2008www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLawRw). کنداستناد 

کننـد  مـی تصـدیق راموضـوع ایندانشگاهیوعلمینظریاتغالبواکثریتآنها معتقدند 
توانـد نمـی 4کند،میدشوارتوجهیقابلطرزهبرااجرااماشودنمیاجرامانعکامالًکهاختاللی

1. Principle of Reasonableness
2. Principle of Mitigation
3. [These Principles] may be used to interpret or supplement international law
Instruments.

...وتجاريشدنعملیغیراقتصادي،شدنممکنغیرشرایط،تغییرمثالبراي. 4
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عـده بـر   ایـن 1.گـردد 79مـاده درمـذکور معافیتسببوگرفته شودنظردرمانعیکعنوانبه
وگـذاري قـانون تاریخچـۀ ،79مـادة  ازنـوع تفسـیر  اینتأییدوتصدیقدراصلیدالیلآنند که
ایجادکهویندر کنفرانسشدهمطرحيپیشنهادهاکهآنجااز.استکنوانسیونمقرراتتدوین

رونـد در طـی کـرد مـی پیشـنهاد تعسر رایعنیبحثموردموضوعبارابطهدرصریحیمقررات
پوشـش راتعسـر 79مـاده کـه حکایـت از آن دارد مـورد است، ایـن شدهردکنوانسیونتدوین

.Momberg Uribe, op.cit, p.239 )(دهد نمی

تعسرموافقین-2–4
79مـادة  توسـط کـه اسـت موضـوعی اوضـاع و احـوال،  تغییـر کـه اندکردهاستداللبرخی

شـان استداللدرنویسـندگان ازدسـته ایـن .اسـت شـده تکلیـف و تعیینگذاريقانونکنوانسیون
کـه کنـد مـی بیـان یکی از نویسندگان. می دانندموارد تعسر همشاملرا79مادةدرمانعمفهوم

بـی اجـرا آنهادرکههاییموقعیتوقراردادشدن مطلقممکنغیرموقعیتودهربراي79ماده
قابـل کند،میجلوهمنطقیغیراجراي قراردادانتظارکهآنجاتاشودمیظالمانهوسنگیناندازه
مشـمول راهـم هاردشـیپ  وماژورفورسهمیعنیمورددوهرنویسندهاینواقعدر.استاجرا
حسـن نیـت  اصـل رعایتبهتوجهبااست این ماده بایدمعتقدوداندمی79ده مادرمذکورمانع

(  Lando, cited by Momberg Urib, op.cit, p195 ).تفسیرگرددالمللی،بینتجارتدر

کهرا باید ناظر به مواردي دانست79مادةدرمانعمفهوماند کهبرخی دیگر بر این عقیده
هشـدن رسـاند  غیر ممکـن مرزبهراآنعملینظرازدشواريامانشدهممکنغیراجرا، واقعاً

اگراقتصاديدشواري هايوهاجابه جاییبنابراین. شودمحسوب میمانعهممورداین. است
Honnold and).شوندمحسوبمانعبه عنوان79مادةچارچوبدرتوانندمیباشند،نهایتبی

Flechtner ,2009, p.628)
عنوانبهکنوانسیون50مادةدرکهقرارداديثمنکاهشاندکردهاستداللدیگر نیز برخی

شـده  گرفتـه نظـر قـرارداد در بامنطبقغیرکاالهايتحویلازخسارت حاصلجبرانبرايراهی
وتعمیمتعسر نیز مواردبهراتوان آنمیاست کهکنوانسیونکلیاصلیکازانعکاسیاست،
.نمـود اسـتفاده آمـده پـیش شـرایط بـا قراردادو سازگاريتطبیقبراياصلاینازودادتسري

(Schlechtriem, 1999, p.242)

1 . Doctrine of clausula rebus sic stantibus
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رویه قضایی راجع به تعسر-3–4
در بردارنده الفـاظ و مفـاهیم   79بر اساس آنچه که بیان شد این موضوع روشن است که ماده 

ها نقـش بسـیار مهمـی در    بنابراین دادگاه. یر شودتواند در معانی متفاوت تفسبسیاري است که می
مقـرر کنوانسیوندرکهموضوعاتیسایربارابطهدرچهاگر. اعمال و تفسیر این ماده دارا هستند

دارد،وجودداوريمراجعجانبازچهوهاي ملیدادگاهجانبازچهکافیقضاییرویۀشده،
تـا هنوز به قدر کافی تثبیـت شـده نیسـت   قضاییرویۀر، تعسوکردهتغییرشرایطبارابطهدراما

کـه مـاده  استاینبرنظرانصاحباکثرگرایشوتمایلچهاگر.دهدنشانرامشخصینتایج
رابطـه ایـن درشـده گـزارش هايپروندهاماباشد،اعمالقابلهمتعسر و دشواريموارددر79

.استکنندهمحدودوسخت گیرانهبسیارموضوعاینبهنسبتهادادگاهکه روشدهدمینشان
مـاده تحتبتواندمانعآنتادانندمیالزممانعیکبرايرابسیار باالییاستانداردهايهادادگاه

هـایی موقعیتدرفقطکهشودمیباعثعملاستانداردهایی درچنین. گرددمعافیتسبب،79
طـرف بـه معافیـت شـود، دقیـق کلمـه  معنايدراجراشدنممکنغیربهمنجرجدیدشرایطکه

.شوداعطاقرارداد
ادعاهـاي هـا دادگـاه اسـت، بودهدرخواست معافیتمبنايقیمتنوسانکههاییپروندهدر

مثال دربراي. توافقی نپذیرفتندقیمتدرصد100ازبیشتغییرموارددرحتیرامعافیتبرمبنی
قیمـت  برابـر دوویـک بـین قـرارداد انعقـاد تـاریخ ازکاالهاللیالمبینبازارقیمتکهايپرونده

sعلیـه  Scfominternationalbvدر پرونـده  1.شده استردمعافیتادعايیافته،افزایشقراردادي

Lorrainetabess.a. مورد نظر در یک دادگاه عالی بلژیکی مطرح گردیـد، مطـابق یـک    اختالف
ن یـک شـرکت آلمـانی بـه عنـوان خریـدار و یـک شـرکت         مجموعه قرارداد فروش الستیک بـی 

در خصـوص تعـدیل   . به عنـوان فروشـنده و خوانـده دعـوا مطـرح گردیـد      Exmaفرانسوي به نام 
. قرارداد در صورت حادث شدن شرایط غیرمنتظره هیچ توافقی بین طـرفین صـورت نگرفتـه بـود    

مجبور به بازنگري قیمت محصول به بعد از انعقاد قرارداد، فروشنده به خریدار اطالع داد که وي 
خریدار، قیمـت جدیـد را نپذیرفتـه و در دادگـاه     . درصدي قیمت استیل شده است70دلیل رشد 

، صـرفاً کنوانسـیون دادگاه بدوي بـا ایـن اسـتدالل کـه     . بلژیک فروشنده را مورد تعقیب قرار داد
بـا تجدیـد  . خریـدار نمـود  ، اقـدام بـه تاییـد نظـر    راگیـرد و نـه تعسـر   فورس مـاژور را در بـر مـی   

نظرخواهی بایع در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه با اعمال قانون فرانسه و اقـرار بـه اینکـه هرچنـد در     
1.China International Economic & Trade Arbitration Commission [CIETAC], 02 May
1996,CISG1996/21, available at: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960502c1.html.
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کنـد، بـه   این قانون تعدیل پذیرفته نشده است ولی در موارد خاص، الزام به تجدید مذاکرات مـی 
دره در دیوان عـالی، دیـوان   با تجدیدنظرخواهی خریدار از حکم صا. نفع بایع فرانسوي حکم داد

مـاده  1بنـد  یید کرد ولی بر مبناي متفاوتی، بر این اساس کـه اوالً أتصمیم دادگاه تجدید نظر را ت
کنـد و  تعسـر را نفـی نمـی   یعنی گیرد، ولی موارد همانند فورس ماژور را در بر میکنوانسیون79

، کنوانسـیون بایـد بـر    کنوانسـیون 7ماده 1بر اساس بند شود؛ ثانیاًلذا این ماده شامل تعسر نیز می
مـوارد خـال   7مـاده  2همچنـین بـر اسـاس بنـد     . المللی خـود تفسـیر شـود   اساس ویژگی هاي بین

المللـی آن رفـع شـود و تنهـا در صـورت عـدم وجـود چنـین         کنوانسیون باید بر اساس مبـانی بـین  
اصـول  بایـد بـه   مـی ص در ایـن خصـو  بـراي مثـال  توان به حقوق داخلی رجوع کرد، اصولی، می
مبانی و اصول کلی زیربنایی کنوانسیون رجوع کـرد و بـر   به عنوانالمللی تجاري بینقراردادهاي

بر این اساس فردي که به دلیل تغییر اساسی شـرایط کـه   . اساس آن حکم به تجدید مذاکرات داد
قیمـت را  زنـد، حـق دارد تقاضـاي تجدیـد مـذاکرات در خصـوص      تعادل قراردادي را بر هم می

1کرد) خریدار(داشته باشد و در نهایت دادگاه اقدام به رد تجدیدنظر خواهی خواهان 

صادر نمود، استدالل کرد کـه دشـواري بـه موجـب     1993دادگاه ایتالیا در رأیی که در سال 
در پرونده مذکور، فروشـنده ایتالیـایی و خریـدار سـوئدي     . باشدکنوانسیون قابل حل و فصل نمی

فروشـنده، کـاال را تسـلیم    . براي فروش هزار تن فلـز منعقـد نمودنـد   1988ي را در تاریخ قرارداد
توانـد چنـین عملـی را    نکرد و ادعا نمود که به جهت تغییر شرایط و باال رفتن قیمت کاالهـا نمـی  

بـه نظـر   . توانـد اعمـال شـود   دادگاه نظر داد که کنوانسیون بیع در این خصـوص نمـی  . انجام دهد
تواند به مقررات تعسر تمسک ی اگر مقررات کنوانسیون نیز جاري باشد، فروشنده میدادگاه حت

در این رأي، دادگاه بـدون توجـه   2.شودکنوانسیون یافت نمی79اي در ماده نماید و چنین مقرره
به اینکه مانع ایجاد شده قابل دفع بوده یا خیر، صـرفاً بـه ایـن دلیـل کـه کنوانسـیون در خصـوص        

.اي ندارد، دعوا را رد کرده استاجراي قرارداد مقررهدشوار شدن
معافیـت ادعـاي کننـده تهیهتوسطکاالهاتحویلعدماساسبرفروشندهدیگريتصمیمدر

کننـده  تهیـه عمـل وباشدندادهتحویلراتهیه کننده کاالهاحتی اگر کهبیان کرددادگاه.کرد
بـراي الزمشـروط شـود و  نمـی شد، فروشـنده معـاف  بابودهقراردادنقضوبینیپیشقابلغیر

:ك.ر. Lorrainetabess.a.sعلیه Scfominternationalbvپرونده مورد در 1
Schwenzer ,Ingeborg, Force Majeare  and  Hardship International Sales Contarct,
available in: www.austlii.edu.au/nz/journals/VUWLawRw/2008
2 . Tribunale Civile di Monza, Nuova Fucinati S.p.A v. Fondmetal International A.B,
Italy. 1993
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مـانعی چنـین کـه کـرد اضـافه دادگـاه .اسـت نشدهتأمینکنوانسیون،79مادهاساسبرمعافیت
آنبـر جایگزینکاالهايتهیهباتوانستهفروشنده میوشودطرفبرفروشندهتوسطتوانستهمی

کـرد تأکیددادگاه). بوده باشدموجودبازاردرجایگزینکاالهايکهشرطیبهالبته(کند غلبه
برابـر شـود سـه  پرداخـت بایـد جـایگزین کاالهايبرايکهقیمتیواقعیتاینوجودباحتیکه

معـاف  واسـت تعهـد انجـام مسئولچنانهمفروشندهونشدهتأمین79ماده شرایطهمبازشده،
دادگـاه  . ایی متعهـد در رفـع مـانع اسـت    بـر توانـ  استدالل دادگاه در ایـن رأي مبنـی  1.شدنخواهد

صرفاً به این نکته توجه کرده که ایفاي تعهد ممکن بوده و دلیلی بر معافیت وجـود نـدارد، بـدون    
همچـون مـواردي . اینکه استدالل نماید که تعسر در کنوانسیون مورد پذیرش واقع شده یـا خیـر  

توسط خریدارانکاالهاخریدبازقیمتاساسیکاهشیاکاالهاتجاريقیمتدرشدیدکاهش
اسـتناد  کنوانسیون79مادهطبقمانعیعنوانبهآنهابهخریدارانکهاستموارديجملهازنهایی،
2.انددادگاه ها نپذیرفتهامااندکرده

ــده ــین دریکــی از پرون ه فروشــند1992المللــی در ســال هــاي مطروحــه در اتــاق بازرگــانی ب
قراردادي مبنی بر فروش کـاال و پرداخـت ثمـن از طریـق گشـایش      ) يبلغار(و خریدار) یاتریش(

خریـدار در موعـد مقـرر و در مهلـت اضـافی کـه       . کننـد اعتبار اسنادي تا تاریخی معین منعقد می
فروشنده دعوایی با خواسته الزام به ایفـاي  . دکرفروشنده در نظر گرفت از گشایش اعتبار ، امتناع 

خریدار به استناد دسـتور دولـت بلغارسـتان مبنـی بـر تعلیـق       .طرح کردتعهد و پرداخت خسارات
مرجع رسیدگی ادعـاي خریـدار را نپـذیرفت زیـرا     . دکر)79ماده (دیون خارجی، ادعاي معافیت

توانسـت  خریدار مـی ،به عالوه.دستور تعلیق دیون خارجی پیش از انعقاد قرارداد صادر شده بود
,Honnold,1999). کندینیمشکالت ناشی از دستورات دولتی را پیش ب 432.2 (1)

نپذیرفتنـد را79مـاده  اعمـال اساسآنبرهادادگاهکهدلیلیفوق شدهذکرهايپروندهدر
داخلـی هـاي قیمـت نوسـانات ازقیمت، بیشترنوساناتامکانالمللیبیندر معامالتکهبوداین

هسـتند المللـی بینتجارتمشغولودرگیرکهطرفینیبراياین نوساناتشود بنابراینمیفرض
ها بـیش از آنکـه بـه ایـن امـر کـه       به عبارت دیگر، دادگاه.  شودمیگرفتهنظردربینیپیشقابل

1. OLG Hamburg, 1 U 167/95, 28 February 1997, available at: <http://cisgw3.law.
pace.edu/cases/970228g1.html#ca>. The court stated that the transaction (sale of iron
molybdenum from China) was very speculative.
2 .Vital Berry Marketing NV v. Dira-Frost NV, Rechtbank [Belgian District Court] van
Koophandel Hasselt, 2 May 1995, available at <http://cisgw3.law. pace.edu/
cases/950502b1.html>; Société Romay AG v. SARL Behr France, French Cour de
Cassation, 30 June 2004, available at:
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040630f1.html#cx>
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دشواري اجراي قرارداد طبق کنوانسیون قابل پذیرش است یا خیر، صـرفاً بـه شـرایط موجـود در     
توجه نموده و معتقدند در صورتی که مانع حادث شده قابل پیش بینی یا قابل دفع باشـد،  79ماده 

بایـد  کنوانسـیون قضـات مـی   79در تفسیر ماده . اي تعهد وجود ندارددلیلی بر معافیت متهد از ایف
هـاي مـرجح و   الملل تأکیـد کننـد و از معیـار   بیش از هر چیز بر الزامات و ضروریات تجارت بین

باید براصول عام قابـل  شاخص اصلی در تفسیر قضایی می. مطرح در حقوق داخلی فاصله بگیرند
معامالت، برقراري عـدالت قـراردادي بـین طـرفین و پرهیـز از      ،تضمین اجراي 79اعمال بر ماده 

.تعصبات موجود در نظام هاي ملی استوار باشد

و ضابطه الزم براي تحقق آنامکان استناد طرفین به تعسر-5
امکان استناد طرفین به تعسر-1–5

نممکخریداروفروشندهازیکهراست،کنوانسیونحکومتتحتکهقرارداديیکدر
معافیـت سـبب رااجراهزینۀدرتغییرفروشنده.کننداستناد79مادةطبقمعافیتتعسر وبهاست

معافیـت مـدعی وکـرده تلقـی دشـواري عنـوان بـه راکاالهـا در ارزشتغییـر خریدارومی داند
عدبحوادثیبروزآنهادرکهداردوجودهاییموقعیتخریدارنبارابطهدرنمونهبراي.شودمی
کاهشبسیارخریدارمقابل برايطرفقرارداداجرايارزشکهشودمیسببقرارداد،انعقاداز

بسـته قـرارداد آنهـا بـراي خریـد  خریـدار کـه کاالهاییارزشبهتواندمیقانونییابد یا تغییرات
آیـد به وجود میسؤالایناست،نهایتبیارزشکاهشوقتی.کندواردشدیديضربهاست،

بـه کاالهـا را قیمـت خریداراگردیگرعبارتبها کند؟اجرراقراردادبایدهنوزخریدارآیاکه
؟، مسئول قلمداد خواهد شدنپردازدفروشنده

براي. مقرر نمایدراتعهدازرهاییومعافیتتواندمیموارديچنیندراغلبداخلیحقوق
می گیرند، قرارقراردادهدفیم شدندکترین عقحکومتتحتموارديچنینآمریکادرمثال

متفـاوت آنبـا اماشودمیمطرحکنوانسیون79مادهدرکهاستمواردياگر چه دشواري شبیه
,Cheshire & Fifoot. (است 1976, p558.(.کـه کنـد میمقررزمانیراتعهدازمعافیت79ماده
شـده ذکرمورددراماشود،نمیاجراي تعهدشبهموفقمانعیکوجودعلتبهطرفینازیکی

آنارزشکـاهش اثرشده، درخریداريکاالهايقیمتپرداختیعنیخریدارتعهداتاجراي
.استنشدهمواجهمانعباکاالها،
کـه کاالهـایی ارزشدرکـاهش کـه انـد کـرده تأکیـد خریـداران هـا پرونـده ازبسـیاري در

عـدم وکاالهـا تحویـل پـذیرش عـدم ازشـی ناخسـارات را ازآنهـا بایـد شـده اسـت  خریداري
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هـا، طبق نظر صریح دادگـاه ونبودهموفقاستدالل هااینالبته1.نمایدمعافآنهاقیمتپرداخت
مـالی آثـار بـر کـه هاییهزینهسایروبازارریسک نوساناتقراردادطرفکهاستاینبرفرض

برايخریدارادعايرددرویک پروندهدرنایبنابر2.گیردمیعهدهبرراگذاردمیاثرقرارداد
اظهـار قاضـی )کاهش یافـت توجهیقابلطرزبهکاالهابرايبازارقیمتاینکهازبعد(معافیت 

وهسـتند قابل پیش بینـی المللیبینتجارتدرقیمت،درنوساناتیوتغییراتچنینکهکردنظر
تجـاري  هـاي فعالیـت طبیعـی ریسـک ازبخشـی آورنـد، مـی بوجـود تغییـرات ایـن کهخساراتی

3.شودمحسوب می

بایدقراردا،داجرايهزینهدرافزایشکهاستداللاینباهمفروشندگانخریداران،برعالوه
بـه کنـد، معـاف آمـده، به وجودکاالتحویلدرآنهاتوفیقعدمعلتبهخساراتی کهازراآنها

بـه معافیـت بـر مبنـی فروشـنده ،دادگاهی، ادعـاي مینهزایندر.اندکردهاستناد) تعسر(دشواري 
کهاستناگزیرفروشنده«کهدادنظرودهکرردرااستشدهبرابرسهکاالهاقیمتاینکهعلت

4.»کندتحملرابازارهايقیمتافزایشریسک

مقرراتـی وضـع  اسـتناد دشـواري،  بـه معافیتبراي79مادهکهدهدمینشاندیگريتصمیم
مسـئولیت ازمعافیـت ادعـاي تواندنمیفروشندهیککنوانسیوناساسبراینبنابراست،دهنکر

قابـل غیـر وتوجـه قابـل طـرز بهکاالهاقیمتکهوقتیحتیبنمایدراکاالتحویلاز عدمناشی
بـر معافیـت ادعايگوناگوندالیلبههادادگاهدیگريموارددر5.استیافتهافزایشپیش بینی

تغییـر نتـایج وآثـار کـه اسـتدالل ایـن بادر یک موردمثالبراي.اندکردهردرادشوارياساس
درتغییـر امکـان کـه اسـتدالل بـا ایـن  دیگر،مورددرو6باشدآمدنفائقوغلبهقابلتوانستهمی

می شـده اسـت، ادعـاي    پیش بینیمدعیفردتوسطقراردادانعقادزماندربایداقتصاديشرایط
7.فیت رد شده استمعا

1. Rechtbank van Koophandel Hasselt, Belgium, 2 May 1995, Unilex; Bulgarian
Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, 12 February 1998, Unilex
2. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, 12 February 1998, Unilex;
CLOUT case No. 102.
3. Rechtbank van Koophandel Hasselt, Belgium, 2 May 1995; UNCITRAL Digest of
Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods,2012.
4. CLOUT case No. 277 [Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 28 February 1997].
5. CLOUT case No. 54 [Tribunale Civile di Monza, Italy, 14 January 1993]
6. Oberlandesgericht Hamburg, Germany, 4 July 1997, Unilex
7. Arbitration Court of theInternational Chamber of Commerce, 1989 (Arbitral Award
No. 6281) .
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ضابطه الزم براي تحقق تعسر-2–5
توان موثر در قرارداد دانست و بهانه تجدیدنظر یا فسـخ و  اي را نمیبدیهی است که هر حادثه

توان به تعسر تمسک جست که تغییـرات  تنها در مواردي می. یا مذاکره مجدد در قرارداد دانست
متعـارف خـارج و بـه طـور کلـی متفـاوت از اوضـاع و        آنچنان بنیادین و اساسی باشد که از حـد 

در ایـن صـورت بایـد گفـت متعاقـدین بـا       . احوالی باشد که عقد در آن شرایط منعقد شده اسـت 
و خود را ملتـزم بـه آن   محاسبه و توجه به اوضاع و احوال زمان عقد به انعقاد قراراد رضایت داده

دین و اساسی در ادامه حیات قـرارداد و هنگـام اجـرا    اند و اگر چنین تغییراتی را آن هم بنیانموده
صـادقی  (دادنـد و بـه آن ملتـزم نمـی شـدند     تصور می نمودند، هرگز تن به چنین قـراردادي نمـی  

).49، ص 1390مقدم، 
تواند به عنوان دشواري مورد استناد شود و میدر مورد اینکه چه نوع تغییري اساسی تلقی می

اي براي تعیین دامنـه تغییـر و شـمول    این امر یعنی ارائه ضابطه. نداردقرار گیرد، اتفاق نظر وجود
تعسر بر آن و همچنین تمایز این مـوارد از مصـادیق تعسـر یکـی از بحـث برانگیزتـرین و مشـکل        

.دهدترین مسائل را تشکیل می
بـه که مربـوط خطراتیمحدودةکهاستقراردادطرفینعهدةبرتعیین این مهماولقدمدر

ریسـک ضـمناً یـا صـراحتاً اسـت ممکـن قـرارداد طـرف .کننـد مشخصقرارداددررانهاستآ
معینـی هـاي ریسـک اسـت ممکنمقابلدر.گیردعهدهبهراقراردادشرایطدرتغییرات اساسی

نحـوي بـه قـرارداد دربایـد طـرفین حـال هـر بـه .دباشـن شدهقرارداد استثناءدرضمناًیاصراحتاً
طـرفین ایـن اولقـدم دربنـابراین . کننـد را مشـخص قراردادشرایطدراساسیتغییراتتکلیف
کنـار در.شـود میمحسوبتغییراتی تعسرچهکنندمشخصقراردادشاندرتوانندمیکههستند
حاصـل هـم قـرارداد با تفسـیر تواندمیتعسرثغوروحدودتعیینطرفین،جانبازتکلیفتعیین

متعهـد خطـرات ناشـی از    کـه نمـود فـرض تـوان میاستخطرناكدادقراراگرمثالبراي.دشو
رافروشـنده  1پرونـده یـک جریـان درآلمـان، دادگـاهی در .معامله را نیز بر عهده گرفته اسـت 

قرارداددرنظرموردکااليقیمتچهاگرنکرد،معافمسئولیتازکنوانسیون79مادهبراساس
کهکرداستداللدادگاه.بودیافتهافزایشدرصد300،بودچینازشدهخریداريفلزکه نوعی

تعسـر دانسـتن رواوپـذیرش آستانهبسیار،آمیزمخاطرهخصو صیاتباقرارداد تجاريیکدر
بسـیار شـرایط باشـد، آمیزتـر مخـاطره قـرارداد نـوع چـه هـر معنـا کـه  اینبه.دشوبردهباالباید

1. Oberlandesgericht Hamburg,28 Feb 1997, No 167, CISG-online 261.
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تجـارت درقیمـت نـوعی تغییـرات ایـن بنـابر .محقق شوددشواريتااستالزمهمتريسخت
(Schwenzer,op.cit,p.715).شودنمیتعسرقبولبهمنجراصوالًکاال،

رادرصـدي 50تغییـر برخیاست،شدهارائهدشواريسقفتعیینبرايگوناگونیهايرقم
موضـوع بـه 79مـاده تحـت کـه تصـمیماتی تمـام حـال ایـن بـا کنند،میاساسی محسوبتغییر

هـم درصـد 100ازبـیش افـزایش یـا کـاهش حتـی کهنتیجه رسیده انداینپرداخته بهشواريد
بـین  تجـارت درگیـر کـه شـرکتی یـا فردبرايکه تغییراتاستاینآنهااستدالل1.نیستکافی
.باشدپیش بینیقابلاستالملل

شرایطبهبایدشود،تغییري، موجب تحقق تعسر و دشواري میچهاینکهدر تعیینگفتباید
متعهـد مـالی نـابودي وورشکستگیکههاییدر پروندهمثالبراي. نمودتوجهپروندههرخاص

اوصافاینهمهبا.یابدکاهشممکن استدشواريپذیرشدرسختگیريدرجهاستنزدیک
ةمادالفبندهایی کهدادگاهشده است،بیانتحقق دشواريسقفمورددرکهنظریاتیتمامو

و نوسـانات تغییراتمورددررادشواريکهبوده اندتمایلبیکنند،میتفسیرراکنوانسیون79
.( Schwenzer, op.cit,p 716)دهنداجازهقیمت

تمامی معیارهاي ارائه شده حقیقت نیستند، زیرا براي آنکه بتوان تغییـر بنیـادین را در قـرارداد    
شـود تمـامی شـرایط و اوضـاع و احـوال      اي که مطرح میندهشناسایی کرد اصوالً باید در هر پرو

حاکم قضیه، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ بدین معنـا کـه مـالك و معیـار تغییـرات بنیـادین هیچگـاه        
تواند به عنوان قرینه محسوب شـود  چرا که معیار عددي تنها می. معیار عددي صرف نخواهد بود

زد که قصد مشترك طرفین در لحظـه انعقـاد قـرارداد،    و قاضی را به این سمت و نشانه متمایل سا
به عبارت دیگر، بر هم خـوردن تعـادل قـرارداد یـک قرینـه محسـوب       . باشدوضعیت کنونی نمی

انـد کـه بـه هرگونـه شـرایط بـه وجـود آمـده در         شود که طرفین عقد چنین قصـدي را نداشـته  می
سـت کـه در وضـعیت تغییـرات بنیـادین و      قرارداد پایبند باشند، زیرا اراده طـرفین بـر ایـن نبـوده ا    

مطـابق ایـن تحلیـل، مقـررات تعسـر در راسـتاي اصـل        . اساسی نیز همچنان ملتزم به قرارداد باشند
اي است مبنی بـر ایـن   بر هم خوردن تعادل قراردادي خود قرینه. شودآزادي قراردادها توجیه می

انـد  ر وضـعیت تغییـر یافتـه نداشـته    مطلب که طرفین عقد چنین قصدي را بـر التـزام بـه قـرارداد د    
1. It is argued that an increased price is foreseeable for a company involved in
international trade. See CIETAC, 10 May 1996, No 21, CISG-online 1067; Bulgarian
Chamber of Commerce and Industry, 12 Feb 1998, No 11, CISG-online 436; Rechtbank
van Koophandel, Hasselt, 23 Feb 1994, No 1849, CISG-online 371; Cour d'Appel de
Colmar, 12 Jun 2001, CISG-online 694; Cour de Cassation, 30 Jun 2004, No 964, CISG-
online 870.
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)Pirozzi, 2002,p.107.(   به واقع امر، اراده دو طرف به یک چارچوب خاص و اوضـاع و احـوال
موجود تعلق داشته است، در نتیجه هرگاه شرایط موجود به طـور بنیـادین تغییـر نمایـد، وضـعیت      

. تعسر نیز محقق خواهد شد
شود این است که دشواري و صـعوبت تعهـد نسـبت بـه     اي که در پایان بحث باید روشن نکته

شود؟ به عبارت دیگر، متعهد بایـد چـه خصوصـیاتی داشـته     اي سنجیده میهر متعهد با چه ضابطه
تعهدي ممکن اسـت نسـبت بـه شخصـی دشـوار و      . باشد تا بتواند هر تعهد را نسبت به وي سنجید

شایان ذکر است که ضـابطه  . وي باشدحرجی باشد اما نسبت به فرد دیگر در حد طاقت وتوانایی
اگر انجام عملی به نظـر اکثـر مـردم بـراي متعهـد مشـکل باشـد،        . حرجی بودن تعهد، عرف است

عمل ممکن است در زمانی . گردد، ولو این عمل براي افراد دیگر حرجی نباشدمشمول تعسر می
حرجـی بـوده ولـی    حرجی باشد ولی در زمان یا مکان دیگر، حرجی نباشد یا نسبت بـه شخصـی  

)Brunner, 2009, p. 427. (نسبت به شخص دیگر حرجی نباشد
شـود؛ بـه   توان گفت مشقت و صعوبت در تعهدات نسبت به شخص سنجیده مـی در نتیجه می

.عبارت دیگر، در تعیین دشواري اجراي تعهدات، ضابطه شخصی مالك خواهد بود

گیرينتیجه
را بدست آورد کـه تعـذر اجـراي تعهـدات قـراردادي را      توان این نتیجهاز آنچه گفته شد می

کنـد کـه در   ایـن مـاده مقـرر مـی    . کنوانسیون مورد بررسی قرار داد79توان تحت عنوان ماده می
صورت عدم انجام تعهد به دلیل مانع غیر قابل پیش بینـی و غیـر قابـل کنتـرل، متهـد از پرداخـت       

وقـرارداد اجـراي تعـذر بـا رابطـه درانسـیون کنودرتوجهنکته جالب. گرددخسارت معاف می
درداخلـی حقـوق عباراتومفاهیمازعدم استفادهقرارداد،نقضازحاصلخسارتازمعافیت

شود؛ زیـرا هـدف کنوانسـیون نزدیـک کـردن اصـول و       میمعافیتسببکهاستمانعیبارابطه
هـا و تعارضـات   رداشـتن تفـاوت  المللـی و ب قواعد حقوقی و راه هاي حاکم بر روابط تجاري بـین 

.  بوده است
شـدن ممکـن غیـر اقتصـادي، دشـواري هاردشـیپ، چـون عناوینیباکهقراداداجرايتعسر

بـه  صـحبت آنازکنوانسـیون درصراحتاًکهاستموضوعیشود،مییادآنازتجاريیاعملی
بـه وجـود  بـاره ایـن دربسیارينظرهاياختالفوشده مسائلسببامرهمین.میان نیامده است

یـا قـرارداد هزینه اجرايدرعلت افزایشبهکهشرایطیدرآیاکهشودمطرحسؤالاینآید؛ و
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تـوان میشدهبسیاري رو به رودشواريباقرارداداجرايمقابل،طرفاجرايارزشدرکاهش
پاسـخ بـه ایـن    درشـد یـا خیـر؟   معـاف قـرارداد اجـراي عدمازناشیمسئولیتاز،79مادهطبق

بـا وگـردد نمـی شامل موارد دشواري79مادهپرسش دو نظریه بررسی گردید؛ طبق نظریه اول، 
وشـرایط اقتصـادي  حـد ازبـیش تغییـر هنگـام درتـوان نمـی ماده،اینتدوینتاریخچهبهتوجه

79مـاده طابق نظریه دوماما م.دادمعافیتبهحکممادهایناساسبراجرا،حدازبیشدشواري
اقتصـادي تغییـرات اثـر درکه اجـرا شرایطیدروگرددمیهمموارد دشواريشاملکنوانسیون

درصـراحتاً که کنوانسـیون آنجاازولیکرد،اعمالرا79مادهتوانمیشدهدشوارحدازبیش
نسـیون کنوا7مـادة 2بنـد اسـاس بردشواريبهمربوطمسائلبایدنکرده،تکلیفتعیینبارهاین
ایـن کـه اسـت خالءدارايتعسربهراجعکنوانسیوندر واقع طبق این نظریه،.گرددوفصلحل

در واسـت آنبـر مبتنـی کنوانسـیون کـه کلـی اصـول اسـاس بربایست در مرحله اولمی خالء
.گرددحلتعارض،حلقوانینطبقمرحلۀ دوم

حدازبیشدشواريوقراردادراياجتعسربابدرموجودقضاییرویۀوپرونده هابررسی
سـبب  بـه کـه هسـتند ایـن بـه متمایـل دادگاه هامواردازبسیاريدردهدمیقرارداد نشاناجراي

هزینـۀ درحـد ازبـیش افـزایش اساسبرمعافیتادعاي.متعهد ندهندمعافیتبهحکمدشواري
حتـی گونـاگون، ايدادگـاه هـ  مقابل توسـط طرفاجرايارزشدرحدازبیشکاهشواجرا

بـا  اسـت رسـیده بـوده  هـم قـراردادي قیمـت برابرچندینمرزبهکاهشیاافزایشاینکهزمانی
دربلژیـک کشـور عـالی دیـوان تصمیمشایداوصافاینهمۀبا.استشدهتردید جدي مواجه

شـروط بـه راجـع مجـدد مـذاکره بـه حکمواساس دشواريبراعطاي معافیتدرو2009سال
درکـه باشـد موردينخستینکرده،تغییرشرایطاجرا وحدازبیشدشواريعلتبهداديقرار
.هم زندبررامحاکمقبلیروندوشودمییافتباباین

دیـوان، نظـر بـه کـه شـده اتخـاذ اصـولی اسـاس بـر گفتـه پـیش تصـمیم اسـت ذکربهالزم
توجهبا.باشدمیالمللیبینجاريتقراردادهاياصولاصول،و آناستآنبرمبتنیکنوانسیون

هـم رادشـواري مواردکهشودتفسیرايگونهبه79ماده استبهتررسدمینظربهاخیر،رأيبه
کـه شودمیدشوارحديبهکه قراردادموارديدراساسآنبربتوانودهدقرارپوششتحت

بـه حکـم اسـت، ممکـن ه غیـر بـ نزدیکعملدرامانیستممکنغیرمطلقاًآناجرايچهاگر
2بنـد مذکور درکلیاصولاساسبرقراردادتعدیلوقرارداديشروطبهراجعمجددمذاکره

.شوددادهکنوانسیون7مادة
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