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 .نكات اساسي كه در تنظيم يك قرارداد بين المللي بايد مورد توجه قرار گيرد

 

 :مقدمه

قراردادهای اقتصادی بین المللی معموال سه جنبه فنی، بازرگانی و حقوقی دارند که هر سه جنبهه بادهد مهورد    

و مواد مربوطهه اراههه    در ادامه نکاتی چند در باب تدودن قراردادهای بین المللی. بررسی و مطالعه قرار گیرند

 :شده است

 

 مشخصات طرفین قرارداد -1

در عقود از مسهلمات   د و تعیین و مشخص کردن دقیق طرفهادو طرف دار دست کم هر قراردادی همیشه

 :در ادن رابطه ذکر موارد زدر در قراردادهای بین المللی ضروری است. حقوقی است

 . نی قراردادنام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ادرا -الف

شماره و تاردخ و نام صادر کننده اعتبارنامه . نام کامل و مشخصات دقیق نمادنده طرف ادرانی قرارداد -ب

 . نمادنده مجاز برای امضای قرارداد

طرف خارجی قرارداد بادستی . نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارك قانونی -ج

ا که به تادید مراجع ذدصهح  در کشهور متبهوي وی رسهیده و توسه       مدارك قانونی بودن سمت خود ر

 . کنسولگری دا سفارت ادران در محل نیز گواهی شده باشد اراهه نمادد

نام و مشخصات نمادنده صاحب امضاء و تام االختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادر کننده  -د

 . امضای قراردادو شماره و تاردخ اعتبارنامه رسمی نمادنده جهت 

 . سادر مشخصات الزم طرفین قرارداد بر حسب موضوي قرارداد در صورت نیاز -ه

 نوي قرارداد -2

نوي، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کاال و در صورت لهزوم  . ذکر موضوي قرارداد بطور دقیق الزم است

ت باشد، نهوي و محهل اراههه    چنانچه موضوي قرارداد اراهه خدما. خدمات بعد از قرارداد بادد روشن شود

 .خدمات بادد به وضو  مشخص شود

 مدت قرارداد -3

در متن قرارداد بادستی تاردخ شروي و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوي قرارداد جدول زمهان  

ضمنا بر حسب نوي قرارداد تغییرات احتمالی در مهدت  . بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود

 . و شراد  آن نیز پیش بینی گردد قرارداد

 مبلغ قرارداد  -4

کل مبلغ قرارداد بادد به حروف و عدد به تفکیك ارزی دا ردالی و در صورت لزوم ارزی و ردهالی ذکهر   

. نسبت دا مقاددر ارزی و ردالی قرارداد بادد متناسب با نوي و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. گردد

و ردالی قرارداد از قبیل قیمت کاال، هزدنه حمل، خدمات و غیره با توجه به مقررات  بادد اجزا مبالغ ارزی

 . ارزی کشور و به تفکیك در قرارداد قید گردد
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و غیره بادد مشخص و قیمهت واحهد کهاال بهر مبنهای       آر.اف.مت گذاری کاال اعم از فوب، سیمبنای قی

 . خالص دا ناخالص دقیقاً معین گردد

 :موارد زدر را در فادل ضمیمه مطالعه نمادید ادامه مطلب شامل

 ارز مورد قرارداد 

 روش پرداخت در معامحت بین المللی 

 بازرسی و نظارت 

 نحوه حمل 

 ترخیص کاال 

 ضمانتنامه ها 

 تعددل قیمت 

 تغییر مقاددر کار 

  نقشه ها و دستورالعمل ها 

 تغییر شراد  و مشخصات فنی 

 هزدنه ها، حقوق و عوارض گمرکی 

 های خردداری شدهبیمه کاال 

 حق بیمه سازمان تامین اجتماعی 

 مالیات 

 قطعات ددکی و ابزارآالت 

 آموزش 

  کارکنان خارجی 

 ددرکرد و جردمه 

 حق واگذاری انجام موضوي قرارداد به غیر 

 (قوه قاهره)-فورس ماژور-(Force Majure ) 

 قانون حاکم بر قرارداد 

 حل و فصل اختحفات 

 فسخ 

 ابطال 

 مکاتبات 

 دادزبان قرار 

 ضماهم قرارداد 

 تعاردف 
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 ارز مورد قرارداد -5

ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانك مرکزی ادهران تعیهین خواههد    

 . شد

 

 نحوه پرداختها -6

ر قسمتی و دا کل مبلغ قرارداد به ردال در مقابل اسناد و طبق شهراد  مهذکور در قهرارداد د   : ردالی -الف

 . داخل کشور قابل پرداخت است

 :پرداخت ارزی هر قراردادی به دکی از صور زدر خواهد بود: ارزی -ب

 

 اعتبار اسنادی  -

رادج تردن نوي پرداخت مبلغ ارزی قراردادها، از طردق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد 

اعتبار اسنادی جههت  . د از مبلغ آن استفاده کندبا اراهه اسناد و طبق شراد  اعتبار اسنادی مربوطه می توان

مبلغ پیش پرداخت، درصد پرداخهت در  : شراد  پرداخت از قبیل. کاال و خدمات هر دو قابل افتتا  است

مقابل اسناد حمل کاال و صورت وضعیت های تادید شده خدمات بادهد بطهور دقیهق در قهرارداد و فهرم      

 . گشادش اعتبار اسنادی قید گردد

های ثبت سفارش و گشادش اعتبار اسنادی و هزدنه های تبعی آن در شراد  عادی معامله بر عههده   هزدنه

ادن شراد  . طرف ادرانی قرارداد و هزدنه های بانکی خارج از ادران بعهده طرف خارجی قرارداد می باشد

تبهار اسهنادی و در   در افتتها  اع . و دا خحف آن بادد در قرارداد و برگ گشادش اعتبار اسنادی درج شود

قابل برگشت دا غیر قابل برگشت بودن، قابل انتقال بودن دا غیر قابل انتقال بودن، )تعیین نوي اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تادید شده افتتا  نگردد مگر بها  . دقت کافی الزم است( قابل تقسیم دا غیر قابل تقسیم بودن

 . ر ادن مورد الزم استصححددد بانك مرکزی، رعادت مقررات بانکی د

هر گاه پرداخت تمام دا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و دا اعتبار دردافتی طرف ادرانهی قهرارداد بها    

رعادت اصل هشتادم قانون اساسی انجام پذدرد، بادستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قهرارداد  

 . ذکر گردد

 

 حواله ارزی -

توان با کسب نظر از بانك مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قهرارداد را از طردهق حوالهه    در موارد خاص می 

 . ارزی انجام داد
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 بروات ارزی -

تمام دا قسمتی از مبلغ قرارداد برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ادرانهی  

 . قابل پرداخت است قرارداد می فرستد پس از قبولی طرف ادرانی قرارداد در سررسید

 

 بازرسی و نظارت -7

در صورتی که کاالی موضوي قرارداد احتیاج به آزمادش و دا بازرسی قبل از حمهل داشهته باشهد، بادهد     

طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیحت الزم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت 

آزمادش و بازرسی قبل از حمل بادد توسه  طهرف   . شخص گرددکننده هزدنه های مزبور نیز در قرارداد م

ادرانی قرارداد دا نمادنده وی و دا موسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخهاب مهی شهوند، صهورت     

بددهی است ادن امر موجبی برای کاهش و دا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد . گیرد

 . بود

 

 نحوه حمل کاال -8

وه بسته بندی کاال بادد با در نظر گرفتن حساسیت، کیفیت و مشخصات کاال، متناسب با طردقهه حمهل   نح

عحوه بر رعادت مقررات و استانداردهای بین المللی در نوي بسته بندی بادد نظرات طرفین . مشخص گردد

کهه روی ههر   بهتر اسهت  . عقد و مقررات خاص شرکتهای حمل و نقل نیز در متن قرارداد منعکس گردد

 . بسته نام و مشخصات سازمان و دا شخص خرددار طبق فرم مورد توافق درجه شود

 

 اعحم حمل کاال -

طرف خارجی قرارداد بادد در فرصت زمانی پیش بینی شده، آماده بودن کاال برای حمل و بندر بهارگیری  

م، وسیله حمل، تاردخ حرکت و را اعحم دارد و به محض حمل کاال اطحعات مربوط به محموله از قبیل نا

نوي مخابره بادد در قرارداد قید گردد و در صهورت  . سادر مشخصات الزم را به طرف مقابل مخابره نمادد

 . صححددد انجام چند مخابره را الزامی کنند

 

 اسناد حمل -

قیمهت   در قراردادهادی کهه . الزم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقا مشخص و ذکر شود

 :کاالهای حمل شده از طردق اعتبارات اسنادی پرداخت می شود، اسناد حمل عبارتند از

 

همچنین . سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد -الف

 . ور نیز برسدگواهی مذکور می بادد به تادید کنسولگری و دا سفارتخانه جمهوری اسحمی ادران در آن کش
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(. نوي بارنامه اعم از زمینی، دردادی، هوادی و دا سرتاسهری مشهخص شهود   )بارنامه بدون قید و شرط -ب

 . رسیدهای موسسات کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نبادد به عنوان بارنامه پذدرفت

 

اساس مقهررات بعضهی از   در صورتی که بر . گواهی مبدا با ذکر نام کشور سازنده کاال در سه نسخه -ج

کشورهای طرف قرارداد صدور گواهی مبدا امکان نداشته باشد بادستی بها مهذاکره طهرفین معاملهه سهند      

 . ددگری که حاکی از تعیین محل ساخت کاال باشد جادگزدن گواهی مبدا گردد

 

در حاوی وزن، ابعهاد، و ردهز محتودهات ههر بسهته و در صهورت لهزوم سها        )صورت بسته بندی کاال -د

 . در سه نسخه( مشخصات

 

 . گواهی کیفیت و کمیت کاال که به تادید موسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه -ه

 

چنانچه عحوه بر اسناد فوق الذکر، اسناد ددگری از قبیل گواهی بهداشت، قرنطینه کشاورزی، گهواهی   -و

ادرانی قرارداد باشد، جزء اسهناد حمهل منظهور    آزمادش کارخانه، سیاهه حمل و غیره مورد احتیاج طرف 

گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توس  کنسولگری و دا سفارت جمهوری اسحمی ادران در کشهور  

طرف خارجی قرارداد مورد نیاز طرف ادرانی قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشادش اعتبار اسهنادی  

 . آورده شود

 وسیله حمل کاال -

ال به طردق زمینی، دردادی و هوادی دا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوي کهاال و حساسهیت و   حمل کا

 :در ادن خصوص رعادت و قید موارد زدر توصیه می شود. دوام آن انتخاب می گردد

حمل کاال در دك دفعه صورت خواهد گرفت دا در دفعات متعدد و اگر در دفعهات متعهدد حمهل     -الف

 . گیرد تعداد دفعات بادد معلوم شود کاال انجام می

بدون اجازه قبلی طرف ادرانی قرارداد مجاز نمهی  ( Transshipment)تغییر بین راهی طردقه حمل -ب

 . باشد

حمل هواهی و دردادی کاال بادد بوسیله هواپیمادی و کشتیرانی جمهوری اسحمی ادران و دها مباشهرت    -ج

 . آنها انجام پذدرد

 ترخیص کاال -9

در قراردادهای خردد کاال ترخیص بر عهده طهرف  . وه ترخیص کاال بادد در متن قرارداد مشخص گرددنح

ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارك گمرکی در قبهال  . ادرانی قرارداد خواهد بود

د توافق طهرفین،  ضمانتنامه های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوي قرارداد و در مدت معین و مور

در مهورد ورود موقهت   . مجاز و کلیه هزدنه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکهاران خواههد بهود   

 .مقررات گمرکی کشور بادد رعادت گردد
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 ضمانتنامه ها -11

 ضمانت نامه پیش پرداخت -1-11

شده باشهد، در مقابهل   در صورتی که در قرارداد، انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی 

 . بادد ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد

درصد ارزش قرارداد بیشتر نباشد مگر با تصودب بهاالتردن مقهام دسهتگاه     25مبلغ ضمانت نامه از  -الف

 . اجرادی مربوطه و تادید بانك مرکزی ادران

 . تباری مورد تادید بانك مرکزی ادران صادر گرددضمانتنامه توس  بانك دا موسسه اع -ب 

 . ضمانت نامه کامح بدون قید و شرط و مطابق با ضواب  مورد قبول بانك مرکزی ادران باشد -ج

چنانچه بانك بهه ههر   . ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ادرانی قرارداد قابل تمددد باشد -د

را تمددد کند متعهد است و چه ضمانتنامه را به طرف ادرانی قهرارداد   علتی نخواهد و دا نتواند ضمانتنامه

 .  پرداخت نمادد

در ضمانت نامه ذکر شود که تمددد و ضب  و دا ابطال ضمانت نامه بهه درخواسهت کتبهی، از طردهق      -ه

 .تلکس و دا تلگراف رمزدار طرف ادرانی قرارداد ودا بانك کارگزار طرف ادرانی انجام پذدر است

مبلغ ضمانت نامه با اراهه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرار داد ودا گواهی انجام کار کاهش خواهد  -و

بانك صادر کننده ضمانت نامه در پادان سررسید برابر دستور کتبی طرف ادرانی قرار داد نسبت بهه  . دافت

 .پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ادرانی اقدام می نمادد

 . نامه هاهی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شوداز ضمانت  -ز

در متن ضمانت نامه تاردخ شماره و موضوي قرارداد و همچنین شماره و تاردخ اعتبار اسنادی مربوطه  - 

 . قید گردد

 . وجه ضمانت نامه بادد به ارز موضوي قرارداد باشد -ط

ضب  و دا ابطال ضهمانت نامهه را حتمها قبهل از تهاردخ       دستگاه های اجرادی موظفند درخواست تمددد،

در صورت عدم دردافت درخواست فوق بانك کارگزار ادرانی موظف است دهك  . سررسید آن انجام دهند

 . دوره ضمانت نامه را به هزدنه طرف ادرانی قرارداد تمددد و مراتب را به طرف ادرانی ابحغ نمادد

 

 کسور وجه الضمان

خردد کاال و خدمات با توجه به شراد  قرارداد و ضواب  مربوطه می توان مبلغی وجه الضمان در قراردادهای 

 . در ادن مورد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان بادد در قرارداد قید گردد. کسر نمود

 

 تعددل قیمت -11

شد بادستی چگهونگی  در صورتی که با توجه به موضوي قرارداد پیش بینی تعددل قیمت ضرورت داشته با

به تفکیك بخشهای مختلف قرارداد و  در نظر گرفتن شاخصههای بهین المللهی و دها مهورد      )تعددل قیمت
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بهرای  . برای قسمت ردالی و ارزی بطور جداگانه دقیقا در مهتن قهرارداد مشهخص و قیهد گهردد     ( توافق

 . یردقراردادهادی که مدت آنها کمتر از دك سال است معموال تعددلی صورت نمی گ

 

 تغییر مقاددر کار -12

افزادش دا کاهش معامله توس  طرف ادرانی قرارداد در مدت معینی از تاردخ قرارداد و بر اساس قیمتهای 

پیش بینی تغییر مقاددر کار در طول اجهرای  . قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است

 . ارداد آن را مد نظر قرار دادقرارداد از نکات مهم است و بادد در تنظیم قر

 

 نقشه ها و دستورالعمل ها  -13

در قراردادهای خردد ماشین آالت و تجهیزات فنی، طرف خارجی قرارداد بادد متعهد شود که کلیه نقشهه  

ها و دستورالعمل های الزم برای نصب، بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ادرانی قرارداد قهرار  

 . دهد

 

 تغییر شراد  و مشخصات فنی -14

امکان تغییر دادن هر دك از شراد  قرارداد و دا مشخصات فنی با توجه به تاثیر ادن تغییهرات در قیمهت،   

زمان تحودل، ضمانت و سادر ارکان قرارداد بادد حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج 

 . گردد

 

 هزدنه ها، حقوق و عوارض گمرکی -15

حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عهوارض و  )قراردادهای خردد کاال و دا خدمات، کلیه مخارج گمرکی در

می باشد و بادهد در شهراد    ( خرددار)در کشور مقصد بر عهده طرف ادرانی قرارداد ( هزدنه های گمرکی

بها قهوانین    هر شرطی بر خحف ادن با طرف خارجی قرارداد معموال. مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد

 . آمره کشور بیگانه مغادرت داشته و الزم الوفا نیست

 

 بیمه کاالهای خردداری شده -16

با توجه به نهوي کهاال و حساسهیت آن در    . اف کاال تعیین گردد.اند.مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی

دگر که مقررات جارده مقابل خطرات حمل و نقل بادد نزد شرکت سهامی بیمه ادران و دا هر شرکت بیمه د

 . اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود

. انجام مشاوره و کسب راهنمادی های ضروری از متخصصان شرکتهای بیمهه ادرانهی بسهیار مفیهد اسهت     

چنانچه تغییر شراد  قرارداد تاثیری بر شراد  بیمه نامه داشته باشد، الزم است که در بیمه نام نحوه تغییهر  

 . ددروشن گر
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بیمه نامهه  »در مورد ماشین آالتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله

 . شراد  بیمه نامه بادد طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود. ضروری است« تمام خطر نصب

ددار است ولی خردداری می شود، برعهده خر ( F.O.B)پرداخت حق بیمه کاالهادی که به صورت فوب

 . در قراردادهای کاال و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه بادد صردحا در متن قرارداد مشخص گردد

چنانچه ترخیص کاال در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد، تمددد اعتبار بیمه نامه باربری ضروری 

 . است

 . بیمه نامه ها اصوال بادد در ادران صادر شود

 

 حق بیمه سازمان تامین اجتماعی -17

در قرارداد بین المللی، طرف خارجی قرارداد بادد متعهد شود که کلیهه کارکنهان خهارجی خهود را نهزد      

بددهی است ترتیهب پرداخهت حقهوق    . سازمان تامین اجتماعی در زمان انجام موضوي قرارداد بیمه نمادد

 . سازمان تامین اجتماعی بادد در قرارداد پیش بینی شود

 

 مالیات -18

 . در مورد مالیات می بادد نکات زدر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد

کلیه مالیاتهای قانونی متعلق به قراردادهای خردد کاال و دا خدمات بر اساس ضواب  و نرخهای مقهرر در  

ف خهارجی قهرارداد اسهت و کسهر     قوانین مالیاتی ادران الزم االجرا و در تاردخ عقد قرارداد بر عهده طر

مالیات متعلقه بادستی توس  طرف ادرانی قهرارداد  . مالیاتهای مربوط به قرارداد بر عهده طرف ادرانی است

بددهی است مالیاتهای کسر شده توس  طهرف  . در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارادی واردز گردد

درآمد قطعی سالیانه با خود طرف خهارجی خواههد    ادرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بر

طرف ادرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم . بود

 . و رسید دردافت دارد

 

 قطعات ددکی و ابزارآالت -19

ات دهدکی و  در صورتی تقاضای طرف ادرانی قرارداد، طرف خارجی متعههد شهود کهه ههر گونهه قطعه      

ابزارآالت تعمیراتی مربوط به کاالی خردداری شده را در قرارداد را بهرای مهدت معهین بعهد از آخهردن      

 . تحودل کاال در اختیار طرف ادرانی قرارداد بگذارد

ضمنا طرف خارجی قرارداد متعهد گردد که لیست قطعات و ابهزار آالت پیشهنهادی طهرف ادرانهی و دها      

 . ا می شود را تهیه و به او تحودل نمادداقحمی که جادگزدن آنه

 

 

 آموزش -21
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در قراردادهادی که نظر به ماهیت آنها، نیاز به آموزش افراد است، طرف خارجی قرارداد بادد متعهد شهود  

که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآالت خردداری شده آموزش 

 . دهد

، روش و سطح آموزش و نیز وسادل آموزشی و تعداد کارآموزان، بادد در قرارداد قید گردد و مدت، مکان

 . طرف پرداخت کننده هزدنه های آموزشی مشخص گردد

 

 کارکنان خارجی  -21

هر گاه در قراردادهای خردد کاال و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسهان خهارجی باشهد، بادهد     

کارکنان خارجی با توجه به نوي تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با حدود استفاده از 

رعادت اصل هشتاد و دوم اساسی جمهوری اسحمی ادران و اخذ مجوزهای الزم، تعیین و در قرارداد قیهد  

 . گردد

روددار با حهق   کارکنان خارجی که در رابطه با موضوي قراردادی وارد ادران می شوند، بادد قبل از ورود

اخذ پروانه کار و اقامت توس  طرف ادرانی قرارداد . رنداکار را از سفارت دا کنسولگری ادران دردافت د

 . بعمل می آدد

موضوي مفاصای مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و دا بعد از انقضهای مهدت قهرارداد    

 . پیش بینی شود تصمیم به ترك ادران می گیرند بادد در قرارداد

 

 ددرکرد و جردمه -22

تاخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و دا وظادف قهراردادی در مهدت مقهرر در    

قید میزان و نحوه محاسبه جردمه ددر کرد، حداکثر مدتی . قرارداد، ددرکرد تلقی و مشمول جردمه می شود

بل اعمال که با توجه به نوي مشخصات قرارداد تعیین مهی  که مشمول جردمه می شود و حداکثر جردمه قا

 . گردد در قراردادی ضروری است

تاخیر در انجام تعهدات و دا تاخیر در شروي کار از جانب طرف خارجی، بیش از مهلت های مقرر و پیش 

 . فسخ قرارداد از سوی طرف ادرانی باشد ر قرارداد می تواند دکی از موجباتبینی شده د

 

 حق واگذاری انجام موضوي قرارداد به غیر -23

واگهذاری قسهمتهادی از موضهوي    . انتقال موضوي قرارداد از جانب طرف خارجی اصوال مجاز نمی باشد

در ادن صورت مسئولیت، تعهدات، . قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ادرانی است

است و طرف ادرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی 

 . اضافی از طرف خارجی قرارداد و دا پیمانکار دست دوم اخذ نمادد

 

 ( Force Majure)-(قوه قاهره)-فورس ماژور -24
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در انعقاد قراردادهای بین المللی بادد آثار مترتبه بر قرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قاهره و فورس 

منظور از فورس ماژور دا قوه قاهره پیش آمهدن حهوادثی اسهت کهه انجهام تعههد       . ص گرددماژور مشخ

. موضوي قرارداد را غیر ممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ادرانی دا خارجی خارج اسهت 

در متن قهرارداد بادهد طهرفین    . تاخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست

 . تعد شوند که شروي و خاتمه فورس ماژور را به همددگر اطحي دهندم

 

 قانون حاکم بر قرارداد -25

در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد، قوانین جمهوری اسحمی ادران است در قراردادهای 

ه متابعهت قهرارداد از   غیر دولتی نیز طرف ادرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصهردح به  

قانون مهدنی، قهانون ادهران     968هر گاه قرارداد در ادران منعقد شود، با توجه به ماده . قوانین ادران بنمادد

حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هر گاه محل انعقاد قرارداد خارج از ادهران باشهد اشهتراط    

 . استحاکمیت قانون ادران بر تعهدات قراردادی ضروری 

 

 حل و فصل اختحفات -26

کلیه اختحفات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد، ابتدا در هیئتی مرکب از نمادندگان طهرفین بررسهی و بهه    

هر گاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسهد ههر دهك از طهرفین     . طردق دوستانه حل و فصل خواهد شد

رای صهادره از طهرف   . اسحمی ادران مراجعه نمادندقرارداد مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری 

ادن اصل و تصردح به صححیت دادگاههای ادران بادهد  . دادگاه های ادران قطعی و الزم االجرا خواهد بود

هر گاه صهححیت محهاکم ادهران را    . در کلیه قراردادهای خردد خارجی مورد توجه و پذدرش قرار گیرد

قهانون   139دی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعادهت اصهل   جهت رسیدگی به اختحفات قراردا

 . اساسی جمهوری اسحمی ادران، نحوه ارجاي به داوری پیش بینی گردد

 

 فسخ -27

در تنظیم قراردادها به حسب نوي معامله بادستی سعی شود حق فسخ در هر معامله از معامهل پهیش بینهی    

ه اطحي از آن و جبران خسهارات احتمهالی و در صهورت    جزهیات و شراد  اعمال حق فسخ، نحو. گردد

 . لزوم مسئولیت هر دك از طرفین برای تامین منافع طرف مقابل پس از فسخ بادد در قرارداد تصردح شود

 

 ابطال -28

نظر به حکومت قوانین صححیتدار بر اجرای قراردادها، هر گاه موضهوي قهرارداد و شهراد  آن مخهالف     

 . وضوعه جمهوری اسحمی ادران باشد قرارداد باطل و کان لم دکن خواهد بودقوانین و مقررات م

در خارج از ادران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنمادهد و در  ( بخش خصوصی)هر گاه طرف ادرانی

اثر عدم تصردح صححیت قانون ادران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجی طلب صهححیت کنهد و   
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کم بر آثار قرارداد گردد، حقوق ادران آن قسمت از امتیازات ادجاد شده به موجهب قهانون خهارجی را    حا

قانون مدنی در مهاده  . معتبر می شناسد که اجرای آن در ادران خحف نظم عمومی و دا اخحق حسنه نباشد

 :اعحم می دارد 975

که بر خحف اخحق حسهنه بهوده و دها    محکمه نمی تواند قوانین خارجی و دا قراردادهای خصوصی را »

بواسطه جردحه دار کردن احساسات جامعه دا به علت ددگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شهود بهه   

 .«موقع اجرا گذارد اگر چه اجزای قوانین مزبور اصح مجاز باشد

 

 مکاتبات -29

کاتبات ارجح بر سادر زبانهها  بددهی است زبان فارسی در م. در قرارداد، بادد زبان مکاتبات مشخص گردد

خواهد بود و عنداللزوم می توان دکی از زبانهای بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت 

مشخصات فنی و اسناد تجاری به دکی از زبانهای بین المللی تهیهه و تنظهیم   . مکاتبه مورد پذدرش قرارداد

 . می گردد

 

 زبان قرارداد -31

به نسخ مورد لزوم به زبانهای فارسی و دکی از زبانهای بین المللی مورد قبول طهرفین تهیهه و    هر قرارداد

تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار دکسان بوده و بادد شرط گردد که در صهورت ههر   . تنظیمی می شود

می تهوان   در موارد ضروری. گونه اختحف بین متون، متنی که به زبان فارسی است اولودت خواهد داشت

 . دك زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد

 

 ضماهم قرارداد -31

 . ضماهم قرارداد بادد در متن قرارداد مشخص و جزء الدنفك آن تلقی گردد

 

 تعاردف -32

و بها  کلیه مفاهیم، اصطححات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می بادد روشن، مشهخص  

اصطححات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم دکسان و روشن برای طرفین ندارد و . رعادت ادجاز باشد

 . دا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود بادد به نحو دقیق و واضح مورد تعردف قرار گیرد

 

 محل امضای طرف دوم قرارداد    محل امضای طرف اول قرارداد 

 ............................: :.....تاردخ 

******** 

 


