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  یز ع و اجراا یخروج از برجاو و جاران خ ار  ناش
 المللی نیب یتجار یقراردادها

   ان ی شعار   م ی ابراه 
  ز،یدانشگاه تبر ،ی اسیدانشکده حقوق و علوم س ،ی گروه حقوق خصوصاد است

 ران یا ز،یتبر
  

  یدیتورج جمش
دانشکده حقوق،   ،یگروه حقوق خصوص ،ی حقوق خصوص ی دکتر ی دانشجو

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یاسیو علوم س اتیاله 
  

 

 چکیده
توافق مهـ  در    ك ی به    دن ي متحده از برجام كه حاصل تالش هفت كشور در رس   االت ی ا   كجانبه ی خروج  
الشـعاع قـرار داد.  تحت   هـا   ی را به سـبب اعـاده تحر   يالملل ن ي ب   ی دادها قرار   ی بود، اجرا   المللين ي عرصه ب 

كـه عمـال    سـازد تعهدات را با مشكل مواجه    ی اجرا   توانست يهمانند وضع آنها م   ز ي ن   ها   ی بازگشت تحر 
تحـت    ن ي طـرف  ی برا   تواند يم   ها   ی بازگشت تحر   ا ی است كه آ   ن ی افتاد. پرسش مطروحه ا   ياتفاق  ن ي چن   ز ي ن 

  االت ی خروج ا   ا ی آ   نكه ی و مهمتر ا   ر؟ ي خ   ا ی شود    يسبب معاف كننده تلق   پ ي هاردش   ا ی   اژور م فورس   ن ی عناو
  ا یـكنـد    جاد ی جبران خسارت ا   ی برا   ت ي عنوان ثالث( مسئول )به    كشور   ن ی ا   ی برا   تواند يمتحده از برجام م 

  ت ي تحقق مسـئول   ط ی شرا   يسو و بررس   ك ی برجام از    يحقوق  ت ي ماه   ل ي سئوال، تحل   ن ی پاسو به ا   ی نه؟ برا 
  ن ایـ  در .  اسـت   كننـده قانع   يبه پاسـخ  دن ي رس   از ي ن ش ي پ   ، المللين ي تعهد ب   ك ی دولت به عنوان نقض    يمدن 

  يمختلـف، اثـر حقـوق  ی ها دگاه یـد   ان يـو ب   م برجـا   يحقوق  ت ي ماه   ل ي ار تحل شده است در كن   يمقاله سع 
از    دولـت خـارج شـده   ت ي و سـپس مسـئول   يبررسـ  پ هاردشـي   و  ماژور بر قرارداد از جمله فورس     ی تحر 

 . رد ي قرار گ   ياب ی مورد ارز   الملل ن ي برجام بر اساس قواعد حقوق ب 
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 مقدمه

فرســا الني و طاقتای ایران بعد از دو دهه فراز و نشيب نهایتاً بــا مــذاكرات طــوبرنامه هسته
منجر به توافقي شد كه امضای نمایندگان شش كشور قدرتمند دنيا، نماینده اتحادیــه اروپــا 

شورای امنيت سازمان ملل متحد را به عنوان اهرم اجرایي آن برای   2231و صدور قطعنامه  
 پرونــده  1)برنامه جــامع اقــدام مشــتر (؛  بر اساس برجامكشورهای عضو به همراه داشت.  

ای ایران بعــد از ده ســال بررســي از شــورای امنيــت ســازمان ملــل متحــد خــارج و بــه ستهه
 تعــدادی از افــراد  كــایدولت امر  مه داده شد،های شورای امنيت و اتحادیه اروپا خاتتحری 

را از  رانیــ نفــت ا يو شــركت ملــ  یازجملــه بانــك مركــز يرانــ یا يمال  اتسسؤم  حقيقي و
و   رانیــ از ا  یيواردات فــرش و مــواد غــذاو اقدام به    كردهخارج    های خود یفهرست تحر
طــرح  نمــود، لكــن دونالــد ترامــپ بــا  رانیــ ن بــه اآو قطعــات    یمســافربر  یماي فروش هواپ

ص بودن مفاد برجام زمينه را برای خروج این كشــور از ایــن معاهــده ادعاهایي از جمله ناق
نهایتــا   3ای در برنداشــت،های اروپایي برای حل موضوع نتيجــهو تالش دولت  2ایجاد نمود

تصمي  خود را درباره خاتمــه دادن بــه برجــام   2018مي    8رئيس جمهور آمریكا در تاریو  
ز برجام بر اساس اختيار حاصل از قانون »اختيارات رئــيس جمهــوری ج اخرو اعالم كرد و

صورت گرفت. با خروج آمریكا از برجــام، »اداره كنتــرل   4در خصوص تأمين امنيت ملي« 
هــای ای منتشــر كــرده و تمــامي تحــری « بيانيــه5یي خــارجي وابســته بــه وزارت كشــوردارا

كــه   يو شش مــاه  ستي در ب  یروابط تجار  موجب برجام را بازاعمال نمود،قبلي به  لغوشده
 توانســتينم  بــارهكیشــده بــود بــه ســرعت و    برقــرار  یيكایو شهروندان امر  هايرانیا  ن ي ب

 16مهلــت از  ن یــ شد كــه ا  ن يي نود تا صد و هشتاد روزه تع  یهامهلت  رون یا  شود، از  لي تعط
قرارداد اقــدام   ن ي طرف  دیها بامهلت  ن یدر نظر گرفته شد كه در ا  2018  يم  8تا    2016جون  

 .نمودنديخود م  یتجار  یبه فسو و خاتمه دادن قراردادها

 

1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 
2. Mark Dobovits, Annie Fixler, Improving the Joint Comprehensive Plan of 

Action (Washington: FDD Press, DC, 2015) at 26-27. 

3. Murat Aslan, “The Economic Consequenses of the US Withdrawel from the 

Nuclear Deal”, IRAM, (2018), available at: https:// www. researchgate. net/ 

publication/328603323. 

4. National Security Presidential Memorandum NSPM. 

5. Office of Foreign Assets Control (OFAC). 
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 خــروج از برجــام از لحــاد قواعــد حقــوق  متعاقب اقدام آمریكا مسائلي ازجمله امكان
هــا در ایــن خصــوص و در پــي آن الملل با توجه به ماهيــت برجــام و اخــتالف دیــدگاهبين 

ســؤال را   ن یــ االشي بزرگ تبدیل شــد و  موضوع وضعيت حقوقي قراردادهای تجاری به چ
 ن ي و تعهــدات طــرف  ســتي منعقــده چ  یكه اثر خروج از برجام بر قراردادهــا  دیموجب گرد

و در  كنــديم تيــ تبع پي هاردشــ   ایــ فــورس مــاژور    جمله  از  يقرارداد از كدام قواعد حقوق
قــرارداد   ن ي از طــرف  ريــ غ  ایــ مســئول جبــران آن اســت و آ  يصورت وقوع خسارت  چه كس

كوشد تا با بررسي ماهيــت این تحقيق مي  ر؟ي خ  اینمود    یيسارا شنا  یگریمسئول د  انوتيم
المللــي را در حقوقي برجام و آثار مترتب بر آن، وضعيت حقوقي قراردادهای تجاری بــين 

 پرتو خروج ایاالت متحده از برجام مورد بررسي قرار دهد.

 خروج از برجام  . تحلیل حقوقي امکان1
 یتعهــدات تجــار  یخــروج از برجــام بــر اجــرا  ري در خصوص تأث  نه اظهارنظرقبل از هرگو

یــا اســت    الملــلن ي حقوق ب  ن یمشخص شود كه خروج از برجام ناقض مواز  دیبا  ،يالمللن ي ب
در   رایــ ز  ؟ر و پاسو به این سئوال نيز منوط به بررسي ماهيت حقوقي برجام خواهــد بــودخي 

 ،الملــلن ي حقــوق ب  ن یبر اساس مــواز  وجودمالعمل  بودن برجام، عكس   ياسي فرض توافق س
 ،يالمللــ ن ي ب معاهــده عنوان به يتلق  فرض در اما ؛اتخاذ اقدام مشابه و خروج از برجام هست

 مقابــل در خــود تعهــدات بــه توانــديم صــرفاً و 1دهد  انجام  را  مذكور  اقدام  تواندينم  رانیا
 برجــام در شــده ينــ ي بش ي پ الفاخت  حل سازوكار يبررس اني م ن یا در 2.نباشد  بندیپا  كایآمر
 .است یضرور زي ن

 

 ودخــ  تعهــدات اساســي نقــض به نسبت دوجانبه معاهده  طرفين از یكي كه رتيصو  در وین كنوانسيون  60  ماده   طبق.  1

 در. نمایــد اقــدام تعهــداتش از بخشــي یــا تمــام تعليــق یــا نقــض بــه تنســب تــا دانــدمي مجاز را دیگر طرف نماید  اقدام

 یگــرد كشــورهای از یــك هــر كنــد  نقــض  اساسي  صورت  به  را  معاهده   اعضا،  از  یكي  چنانچه  نيز  چندجانبه  معاهدات

 دهنــد، قــرار عضــو  كشورهای تمامي یا كننده  نقض وركش و  خود  بين  قرارداد  فسو  برای  مبنایي  را  نقض  این  توانندمي

 حالــت بــه متخلــف كشــور مقابــل در را شــانتعهــدات توانندمي انفرادی  صورت  به  یا  كشورها  سایر  اجماع  با  مچنينه

 .كنند امتناع آن  انجام از یا درآورند  تعليق

 در رانیــ ا یاهســته یهــا یتحر فيكلت نييتع و برجام از يناش اختالف حل كار و  »ساز  بذار،  ديوح  و  يحبم  محسن  .2

 .286  ص  ،(1396)  نه ، دوره   ،4  شماره   ،يحقوق   مطالعات  متحد«،  ملل سازمان تيامن  یشورا  2231  هقطعنام و  برجام
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 حررل  کررار  و  سرراز   و  آن  مفرراد  اسررا   بررر  برجام  از  خروج  تیوضع .1-1
 1اختالف

شــده اســت كــه طــرف  مقــرر يآن تنها در فرضبه مفاد  یبندیعدم پا  ،بر اساس مفاد برجام
 شده در ين ي بش ي امر با سازوكار خاص پ  ن یكه ا  دیخود عمل ننما  يمقابل به تعهدات برجام

دولت طــرف قــرارداد  از هفت كیچنانچه هر  ن یاست، بنابرا ریپذآن امكان 37و  36مواد  
تخلــف  توانــديصورت طرف مقابل م  ن یدر ا  د،ین نظر نماصرف  ش تعهدات  يبرخ  یاز اجرا
مشــتر  در  وني ســ ي كم  تي وضــع  ن یــ مشتر  ارجاع كند، در ا  وني سي را به كم  گریطرف د

كارســاز   يمشــورت  هیــ نظر  كهيصــورت  . دردهديم  يرتنظر مشو  ن ي مهلت مقرر به طرف  انیپا
 یخارجــه عضــو مــنعكس كنــد. چنانچــه وزرا  یموضوع را بــه وزرا  توانديم  ينباشد شاك

توانــد موضــوع را طــرف شــاكي مــيحل اختالف اقــدام كننــد،  نتوانند نسبت به زي ن  جهخار
مستقل سوم برای بررسي به هيات مشورتي سه نفره مركب از نمایندگان دو طرف و طرف 

نهایتاً اگر شــاكي همچنــان پایبنــد بــه شــكایت خــود باشــد و موضــوع مــورد ارجاع نماید.  
قضــيه را مبنــای توقــف شكایت را مصداق »عدم پایبندی اساسي« بداند، مختــار اســت ایــن 

كلي یا جزئي تعهداتش قلمداد نماید و مراتــب را بــه شــورای امنيــت ســازمان ملــل متحــد 
 2اطالع دهد.
حــق خــروج از برجــام را ندارنــد و تنهــا  ن ي از طــرف كیچي طبق منطوق برجام ه  ن یبنابرا
 يللالمن ي ب  وانی. دندینما  یخوددار  ش یاز انجام تعهدات خو  تواننديم  يخاص  طیتحت شرا
 ياســ ي نامــه سمعاهــده و توافق زكنندهیاژه عنصر متما  یایفالت قاره در  هي در قض  یدادگستر

را بــا اســتفاده از »كــاركرد   ن ي اگــر قصــد طــرف  وده است.ن عنوان نمي را تمركز بر قصد طرف
 ن یــ در ا   ي توافقنامه بودن برجام مال  عمل قــرار دهــ   ایمعاهده    ن يي در تع  انه« یگرافي توص

خروج از برجام نشانگر عدم   یبرا  يكه در نظر گرفتن مراحل شكل  رسديمصورت به نظر  
 بوده است.  جانبهكیقصد آنها بر امكان خروج 

 

1. Snap Back. 

 يحقــوق   تيوضــع  كیــ :  رانیــ ا  ایهســته  ةبرنامــ   رامــونيپ  نیــ و  ةتوافقنامــ   از  متحــده   االتیــ ا  خروج»  پربن،  دومينگ.  2

 :در  دسترسقابل  ،2018 یجوال ران،یا  مسائل  ونيسيكم  حقوقدانان  منانج  متناقض«،

<https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/ uploads/ 2018/07/ CDJ_Rapport 

_Le-retrait-des-USA-de-lAccord-de-Vienne-sur-le-programme-nucl%C3%A9aire-

iranien_Juillet-2018_PERSAN.pdf.> 

https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/%20uploads/%202018/07/%20CDJ_Rapport%20_Le-retrait-des-USA-de-lAccord-de-Vienne-sur-le-programme-nucl%C3%A9aire-iranien_Juillet-2018_PERSAN.pdf
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/%20uploads/%202018/07/%20CDJ_Rapport%20_Le-retrait-des-USA-de-lAccord-de-Vienne-sur-le-programme-nucl%C3%A9aire-iranien_Juillet-2018_PERSAN.pdf
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/%20uploads/%202018/07/%20CDJ_Rapport%20_Le-retrait-des-USA-de-lAccord-de-Vienne-sur-le-programme-nucl%C3%A9aire-iranien_Juillet-2018_PERSAN.pdf
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 اجرا   سیاسي فاقد ضمانت   برجام به عنوان یک توافقنامه   ن خروج از . امکا 1-2
بــه توانند بر اساس منافع ملي خود نسبت بر اساس این تفسير هر یك از طرفين توافقنامه مي

اجرای تمام یا بخشي از برجام اقدام نمایند یا اساساً كليت آن را زیــر ســوال ببرنــد و از آن 
  1خارج شوند.

از    ی ار ي اســت كــه برجــام بســ   ن یــ بودن برجام ا   ي اس ي س   اران توافق عمده طرفد   ل ي دل 
وفصــل  و حل   ر ي در مرحلــه انعقــاد، اجــرا، تفســ   الملــل ن ي كــه حقــوق ب   یي ها ي ت ی محــدود 

ــر  ــات ب ــدات تحم معا   اختالف ــ ه ــد ي م   ل ي ــد ي دارا نم   را   كن ــ ا   و از   باش ــ از د   رو ن ی   دگاه ی
پروفســور    ر يــ بــه تعب   ندارد.   را   ي الملل ن ي معاهده ب   ك ی شكل    الملل، ن ي حقوق ب   ك ي كالس 
  ي پلماســ ی د   ي اســ ي س   ت يــ موفق   ك یــ نشان دادن    ی برا   2231»متن برجام و قطعنامه    نر ی جو 
  ل ي جهت تسه   الملل ن ي حقوق ب توجه در    دستاورد قابل   ك ی عنوان  به   ن ي همچن   المللي ن ي ب 

  ت يــ امن   ی شــورا   2231وجود قطعنامه    ، بنابر دیدگاهي   2« است.   ك ي پلمات ی توافق د   ی اجرا 
االجرا بــودن برجــام  الزم   ی برا   اجرایي ضمانت    اهرم و   تواند ي نم   ز ي ن سازمان ملل متحد  

همه كشورها بــر اســاس مــاده    ی قطعنامه برا   ن ی بودن ا   ي الزام   رغ  ي عل   را ی شود، ز   ي تلق 
كــه ارتبــاط    حــال   ن ي عــ   دو ســند در   ن یــ دارند كــه ا   اعتقاد   ي برخ   ، منشور ملل متحد   25
كــه نقــض  باشــند، بــه طــوری ل مــي از همــدیگر مســتق   دارند،   گر ی با همد   ی ر ی ارناپذ انك 

قطعنامه به معنای نقض برجام نيست، لكن نقض برجــام احتمــال دارد بــه معنــای نقــض  
 3قطعنامه تلقي شود. 

آور است، زیرا  ارجه آمریكا یك تعهد سياسي غيرالزام برجام از دیدگاه وزارت خ 
و ایــن  طبق قانون اساسي آمریكا تنظي  روابط تجاری آمریكا بــر عهــده كنگــره اســت  

اجرایــي مــورد شناســایي قــرار داد،    نامــه تقنينــي نهاد، قالب برجام را به عنوان موافقــت 
طرفين بــرای ایجــاد یــك  فاقد قصد  ای است كه  گونه ها به نامه ماهيت این نوع موافقت 

 

 .نيشيپ پربن،  دومينگ. 1

2. 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-council-

resolution-2231-and-the-joint-comprehensive-plan-of-actionon-irans-nuclear-

program>. 
 حقــوق مطالعــات برجــام«، بــا نآ رابطه  يبررس  و  تيامن  یراشو   2231  قطعنامه  ليتحل»  همكاران،  و  يمیكر  مال. اميد  3

 .1015  ص،  (1396)، 4  شماره   ،47 دوره   ،يعموم
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الملــل هســتند، ولــي طــرفين از همــدیگر از  آور حقوقي از منظر حقــوق بين رابطه الزام 
برخي اعتقاد دارند كه برجــام تنهــا    1انتظار الزام بدان را دارند. لحاد سياسي و اخالقي  
  عنوان یك بيانيه سياسي مه  بدون اجبار قانوني اداره باشد كه به توافق در نوع خود مي 

شود و »مهمترین خصوصيت آن این است كه یك سند سياســي اســت تــا  و هدایت مي 
الملــل دانشــگاه  رانــي حقــوق بــين سعيد محمودی اســتاد ای   2آور«. یك سند قانوني الزام 

 3استكهل  نيز بر همين اعتقاد است. 

 معاهده کی عنوان به برجام از خروج امکان عدم .3-1
عضــو بــه موجــب آن ملــزم بــه انجــام تعهــدات  المللي است كه كشورهایبرجام توافق بين 

 و هــا منعقــد شــدهای كــه بــين دولــتنامــههر موافقــت، 5از نظر كالبرز  4بسيار مهمي هستند.
هــا تأثيرگــذار باشــد و تــابع كه در رفتار آتي دولــتبه نحوی    باشد  هنجارمند داشته  ماهيتي

كنوانســيون  2« مــاده »الــف بنــد 6سيست  حقوقي داخلي خاصي نباشــد یــك معاهــده اســت.
هرگونــه توافقنامــه دارد: »)وین( در تعریف معاهده بيان مي  1969حقوق معاهدات مصوب  
الملــل الملل به شرطي كه طبق مقــررات حقــوق بين بعان حقوق بين اكتبي ميان اشخاص و ت

تنظي  شده، این مقررات بر آن حاك  باشد و منجر به ایجاد آثــار حقــوقي خاصــي شــود را 

 

 اســتيس فصــلنامه ،كــا«یآمر و رانیــ ا يحقــوق  نظــام در جــامبر گــاه یجا و »نقــش زاده، حســناحســان  ي ومردان. نادر 1

 .75103 ص،  (1396) ،1  شماره   ،31  سال  ،يخارج

2. David S. Jonas, Dayllan M. Taxman, “JCP-No-Way: A Critique of the Iran 

Nuclear Deal as a Non-Legally-Binding Political Commitment”, Journal of 

National Security Law & Policy, Vol. 9, No. 589, (2018), at 590. 
  Available at: <https://unstudies.ir/>(10/2/1399) .د حقوقي برجام هسته اینشست تخصصي ابعا 

 و تحریمــي هایعنامــهقط كليــه لغــو  بــه موظــف ،برجام بعد به 18 ماده   اساس  بر  نيز  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شورای.  4

 اقــدامات هــا تحــری تعليــق یا لغو  به نسبت تا اندشده  ملزم نيز 5+1 رهایكشو  و اروپا اتحادیه.  است  شده   ایران  ایهسته

 روز از بعــد ســال  8 هســتند موظــف متحــده  ایالــت و اروپــا اتحادیــه 23 و 20 ماده  برابر كه جایي  تا  دهند  انجام  موثری

 كــه كــدام هــر) نمایــد یيــدتا را ایــران ایهســته برنامه بودن آميزصلح اتمي انرژی الملليينب آژانس  كه  زماني  یا  توافق

 آن تشــریح و برجام 32 ماده  برابر  عالوه   به.  نمایند  عمل  تحریمي  مقررات  كليه  دائمي  لغو   به  نسبت(  بيافتد  اتفاق  زودتر

ــه اندشــده  موظــف كننــده  امضــا كشــورهای 3 پيوســت در ــق منظــور ب ــ  و صــنعت هتوســع و تحقي  و ایهســته وریافن

 .آورند  عمل  به  الزم  همكاری آن  آميزصلح  هایزیرشاخه

5. Klabbers. 

6. Klabbers Jan, “The Concept of Treaty in International Law”, Netherland, 

Kluwer Law International, (1998), at 323. 

https://unstudies.ir/
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ای كــه در آن دارد: معاهــدهاین كنوانسيون مقرر مــي  56.« ماده  المللي مي نامندبين معاهده  
وجه توان به هيچنشده و سكوت اختيار شده نمي  یانسبت به خروج یا فسو توافقنامه اشاره

هــای معاهــده امكــان خــروج یــا رد از آن را از آن خارج شد مگر آنكه، اثبات شود طرف
نحوی باشد كه بتوان امكان خروج یا رد آن توسط اعضــا را عاهده بهاند یا ماهيت مپذیرفته

ن به دليل ماهيــت مســتمر بــود جانبه از برجام، مخصوصارو خروج یكاستنباط كرد. از این 
 باشد.تعهدات برجامي، غيرقابل توجيه مي

اینكــه  بــر  اند مبني  برخي برای تعيين ماهيت برجام رویكرد جدیدی را اتخاذ نموده 
المللي یا توافقنامه سياسي صرف نيست بلكه »نســل جدیــدی از  جام یك معاهده بين بر 

فقدان شرایط ظاهری مربوط بــه معاهــدات     غ ر باشد، زیرا علي المللي« مي بين توافقنامه 
از    باشــد و منــد مــي « بهــره خــود   محتوای   در   حقوقي   شده   تقویت   عناصر   از المللي، » بين 

  كنــد مــي   اعطــا   حقــوقي   معاهــده   یك   به   الملل بين   حقوق نظام  كه    از امتيازاتي بسياری  
  ســازمان   محتوا،   صراحت   اجرایي، ت قدر ،  همانند   المللي حتي باالتر از یك معاهده بين 

  بــه عمــل  در    برجــام لــذا  باشد،  برخوردار مي   داشتن   قضایي   رسيدگي   قابليت و    اجرایي 
ــر  تمركــز  جــای   ــين   حقــوق   ســيك ال ك   قواعــد و  ختارها  ســا حفــ   ب ــل ب   حقــوق   و   المل

  شــده   طراحــي   اهــداف    بــه   نيل   احتمال   و   بيشتر   چه   هر   افزایش   و   كارآیي   بر   معاهدات، 
محمدرضــا ضــيایي بيگــدلي، برجــام را یــك »رژیــ  خودبســنده«    1.اســت   نمــوده   تكيه 
اما در عين حال تأكيد بر معاهده    2. گردد داند كه بيشتر به بحث اقدام متقابل باز مي مي 
 3المللي آن دارد. بين 

رسد برجــام ر ميظبا این حال و با در نظر گرفتن نظریات مطروحه در این خصوص به ن
نامه سياسي صــرف نبــوده و دارای ماهيــت خــاص در عــين المللي یا توافقیك معاهده بين 

كــه دارای مكانيســ  خــاص حــل المللــي اســت و از آنجــایي  ارتباط كامل آن با نظــام بــين 
 آور خواهد بود.اختالف نيز هست، لذا بر مبنای این دیدگاه دارای ویژگي الزام

 

 ،يعمــوم حقــوق پــژوهش فصــلنامه برجام«، ؛يالمللنيب یهاموافقتنامه دیجد »نسل ،یظاهرعليرضا    و  فينظمجتبي    .1

 .187-189  ص  ،(1397)  ،85  شماره   زده ،نو   سال 

 :   در دسترس  قابل   ،«آور است نه یك سند دو جانبهالملل الزامجام یك سند بينبر»  نشست تخصصي .2

<https://www.atnanews.ir/archives/157316>  (10/2/1399)  

3. Available at: <https://unstudies.ir/>. (10/2/1399) . 

https://www.atnanews.ir/archives/157316/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://unstudies.ir/
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 الملليعهدات تجاری بینرجام بر اجرای تبتأثیر خروج از  .2
 تعهــدات ایفای به ملزم « 1قراردادها به وفای  »اصل  جمله  از  حقوقي  اصول  مبنای  بر  متعاملين 
 ،برجــام  از  كجانبــهی  خــروج  امــا  2،هســتند  يالمللن ي ب  تجاری  ردادهایقرااز    يناش  قراردادی
ــ  تجــاری قراردادهــای از ناشــي تعهــدات اجــرای ــ ن ي ب ــبال  كــه را يالملل ــ  ق  و اشــخاص ن ي ب
 بازگشت.  است  داده  قرار  ري تأث  تحت  ،3شده  منعقد  يخارج  یهاطرف  با  يرانیا  یهاشركت
 برجــام  از  خــروج  واســطهبــه  دیــ جد  یهــا یتحر  اعمال  يحت   و  يقبل  شده  اعمال  یهاتحری 
 تي وضــع  ابتــدا  در  روایــن   از.  ساخته است  ممكن غير  ای  سخت  را  قراردادی  تعهدات  اجرای
 یقــرارداد ریمعاذ به استناد امكان یبعد  مرحله  در  و  منعقده  یقراردادها  زوال  یا  ابق   يحقوق
 بــرانج  يســنجامكان  تیــ نها  در  و  ثالــث  شــخص  فعــل  و  پي هاردش  ماژور،  فورس  جمله  از

 .است يبررس  ازمندي ن  خسارت ورود  تي وضع  در  خسارت

 قرارداد اعتبار يحقوق تیوضع .1-2
ــ   برجــام   از   خــروج   ر ي تأث   ي بررس   ی را ب    و   تعهــد   زمــان   در   ه منعقــد   ی قراردادهــا   ه نســبت ب
ــ   بقــا   ت ي وضع   د ی با   ابتدا   برجام،   به   ن ي طرف   ی بند ی پا    را یــ ز   شــود،   ي بررســ   قــرارداد   زوال   ا ی

ــ ا   به     ي مستق   ارتباط   قرارداد   ی اجرا   عدم   از   ي ناش   ت ي مسئول   ل ي تحل    در .  دارد   موضــوع   ن ی
ــ ا   خــروج   ر ي تــأث   تحت   ی تجار   ی قراردادها   از   ي برخ   واقع  ــ   برجــام   از   متحــده   االت ی   ار ر ق
  قــرارداد   ی اجــرا   تا   است   شده   سبب (  ثالث   شخص   عنوان   به )   دولت   ك ی   اقدام   و   گرفته 

  مبلــ    خــت پردا   امكــان   عــدم   ر يــ نظ   تأثيرگذاری   عوامل .  گردد   بار ان ی ز   ار ي بس   ا ی   ناممكن 
  به   متعهد   ی سو   از   قرارداد   ی اجرا   عدم   ا ی   و   ي بانك   ی ها   ی تحر  بازگشت   لحاد   به  قرارداد 
  اســباب   جملــه   از   ي مال   ی ها مجازات   اعمال   ي حت   ا ی   آن   ر با ان ی ز   عواقب   از   اجتناب   لحاد 
 . رود ي م   شمار   به   اجرا   اختالل 

 

1. Pacta sunt Servanda. 
 و اســت آورالــزام نيطــرف  یبــرا شــود،يم  منعقد  معتبر  شكل  به  كه  ی»قرارداد  دورايونی  اصول   از  1-3  اده م  اساس  بر.  2

 را آن تــوانيمــ  اســت، شــده  مقــرر »اصــول« نیــ ا در كــه  یگــرید  نحو   به  ای  نيطرف   توافق  با  ای  آن  شروط  با  مطابق  فقط

 .داد  خاتمه آن  به ای  اصالح

 منعقــد گریكــدی بــا كــه را يرانیا اشخاص انيم یقراردادها  يحت  برجام  زا  متحده   االتیا  خروج  كه  است  ذكر  قابل.  6

 در خــود تعهــدات بــه اســت انســتهنتو  يرانــ یا فروشــنده  مثال  عنوان به. است داده  قرار ريتأث تحت یموارد در  اند،نموده 

 .است  نبوده  گرید كشور از  هياول مواد  نيتأم  به قادر رایز  د،ینما  اقدام كاال  تدار  و  هيته بر  يمبن يرانیا داریخر برابر
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 . اثر توافق طرفین بر بقا یا زوال قرارداد2-1-1
  ممكــن .  باشد   ثر مؤ   قرارداد   زوال   ا ی   بقا   در   تواند ي م   قرارداد   ن ي رف ط   توافق   مفاد   و   ط ی شرا 
ــ   نــده ی آ   ي مــال ت اح   ی هــا   ی تحــر   اثــر   آن   انعقــاد   هنگــام   بــه   قرارداد   ن ي طرف   است    اعــاده   ا ی
ــ ا   ي طوركل   به .  ند ی نما   ي ن ي ب ش ي پ   را   ي قبل   لغوشده   ی ها   ی تحر  ــ   ن ی   اســت   ممكــن   ي نــ ي ب ش ي پ
  ن ي همچنــ   و   ن ي طــرف   ی قرارداد   تعهدات   بر   ها   ی تحر   ی رگذار ي تأث   ت ي قابل   و   زان ي م   بر   ناظر 
  در   كــه   كننــد   توافــق   ن ي طــرف   اســت   ممكــن   مثــال،   عنوان   به .  باشد   قرارداد   انحالل   ا ی   بقا 

  امــا   باشد   معتبر   همچنان   قرارداد   ، د ی جد   ی ها   ی تحر   وضع   ا ی   ها   ی تحر   گشت ز با   صورت 
  ه واســط بــه   كــه   ند ی نما   توافق   ن ي طرف   دارد   احتمال   و   د ی درآ   ق ي تعل   حالت   به   ن ي مع   مدت   به 

ــ   بقــا   امكــان   خصــوص   در   گر ی كــد ی   بــا   تــا   هســتند   مكلــف   ن ي طرف   ، ها   ی تحر   بازاعمال    ا ی
  انفســا    ي حت   ا ی   و   ابند ی   دست   مشتر      ي تصم   ك ی   به   و   نموده   مذاكره   قرارداد   انحالل 
ــ   هــا   ی تحــر   اعمــال   صورت   در   ك ي اتومات   صورت   به   قرارداد    ن ي همچنــ .  شــود   ي نــ ي ب ش ي پ
  اعمال   صورت   در   ها آن   از   ي ك ی   ا ی   طرف   دو   هر   ی برا   قرارداد   فسو   حق   كه   است   ممكن 
  مســتقل   شــرط   قالــب   در   توانــد ي م   مذكور   ی ها توافق   از   ك ی   هر .  شود   ي ن ي ب ش ي پ     ی تحر 
  قــرار   نظــر   مــد   پ ي هاردشــ   ا ی   ماژور   فورس   به   مربوط   شروط   قلمرو   در   ا ی     ی ر ح ت   بر   ناظر 
  طبــق   بــر   ي شــروط   ن ي چن   كه   گفت   توان ي م   تعهدات   به   ی وفا   ي كل   اصل   عنوان   به .  رد ي گ 

 . بود   خواهد   خاص   ي حقوق   اثر   ی دارا   و   معتبر   ن ي طرف   اراده 
 يزنــ چانه  قدرت  به  يبستگ  شده  ادی  موارد  از  كیهر  خصوص  در  قرارداد  ن ي طرف  توافق

 و  رانیــ ا  هي عل  متعدد  یها یتحر  اعمال  كه  است  يهیبد.  دارد  قرارداد  انعقاد  هنگام  به  ن ي طرف
 داده  كــاهش   یامالحظــه  قابــل  نزاي م  به  را  يرانیا  تجار  يزنچانه  قدرت  ،يرانیا  یهاشركت
 و بقــا در  كننــده  ن يــي تع  نقــش   يشــكل  هــر  تحت  ن ي طرف  توافق  نكهیا  است  مسل   آنچه.  است
 قــانون جملــه از يداخلــ   ن ي قوان  به  امر  بدو  در  توانينم  يوضع  ن ي درچن   و  رداد  قرارداد  زوال
 ماننــد) الثث كشور قانون يحت  ای قرارداد ن ي طرف از كی هر متبوع قانون  ای  قرارداد  بر  حاك 
 يبررســ  مــورد  یبعد  بخش   در  كهینحو  به  اگرچه  نمود،  رجوع(  كننده یتحر  كشور  قانون
 قــرارداد زوال ایــ  بقــا  در  توانــديمــ   يداخلــ   آمــره  ن ي انوق  يطیشرا  تحت  گرفت  خواهد  قرار
 .باشد  گذارري تأث

  بــه   كــه   است   معتبر   ي صورت   در   شده   اد ی   شروط   انواع   از   ك ی   هر   به   راجع   نيطرف   توافق 
  را یــ ز   باشــد،   برخــوردار   ی مــاهو   اعتبــار   از   ي شروط   نيچن  قرارداد،   بر   حاك    قانون   ب موج 
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  محــدوده   در   كــه   اســت   ی مــاهو   موضــوعات   جمله   از   قرارداد   زوال   ا ی   بقا   بر   نيطرف   توافق 
  را   قــرارداد   زوال   ا ی   بقا   پاسو   كه   است   روشن  و   دارد   قرار   اعمال   قابل   قانون   ی ماهو   قواعد 

به عنوان نمونه شــرط رفــع    . نمود   جستجو   شده   اد ی   شروط   پرتو   در   و   حاك    قانون   در   د ی با 
قــای تعهــد و  ب شود، امــا شــرط  مسئوليت )محدود كننده یا مستثني كننده( معتبر تلقي مي 

ای  طه قراردادی در صورت وقوع فورس ماژور در حقوق ما محل تردید اســت. عــده راب 
ن ایــن شــرط را حــذف و  تــوا از حقوقدانان بر این اعتقادند كه حتي بــا قــرارداد نيــز نمي 

اجرای تعهد را حتي در صورت تحقق فورس ماژور تقبل كــرد و چنــين شــرطي در نظــر  
اما برخي دیگر از حقوقدانان تضمين اجرای عقد یا    1است.   ل این گروه از حقوقدانان باط 

در خصــوص شــرط    2انــد. گارانتي را در فرض فورس ماژور مانند حقوق فرانســه پذیرفته 
باره نــدارد امــا مشــهور فقهــا  مضارب قانون مدني ایران، حكمي در اینضمان مستأجر یا  

بــر اســاس اصــل آزادای    ه چنين شرطي را معتبر ندانســته و در مقابــل برخــي معتقدنــد كــ 
ال امكــان درج شــرط خــالف  در نظام كامن  3شود. قراردادها چنين شروطي نافذ تلقي مي 

گفتــه     Hell or High “Water Clause“معــاذیر قــراردادی معتبــر اســت و بــه آن  
شود، یعني در هر شرایطي حتي فراستریشن و ناممكن بودن اجرا، تعهدات قــراردادی  مي 

 4ست. ا به قوت خود باقي  

 . اثر قوانین آمره بر بقا یا زوال قرارداد 2-1-2
تواند در خصوص بقا یا زوال قرارداد مورد توجه قرار گيــرد، قــانون یكي از قوانيني كه مي

صــریحي  المللي، مقــررهمعموال در قوانين داخلي و حتي اسناد بين   5قرارداد است.  حاك  بر

 

 ؛(1379 دانــش، گــنج نشــر تهــران،) 227مــاده  لیــ ذ ، يمدن قانون یمحشا مجموعه ،یلنگرود یجعفر. محمد جعفر 1

 .  129ص  (1382  مجد، نشر  :تهران) قراردادها آثار  ،3  جلد ،يمدن حقوق  ،یديشه  یمهد

 .227-224صص  (1368هنشر، نشر ب:  تهران)  4 لدج  قراردادها،  يعموم  قواعد   ان،یكاتوزر  . ناص2

 حقــوق يمبــان و فقــه مجلــه  ه«،يــ امام  فقــه  در  مستأجره   نيع  ضمان  شرط  ي»بررس  ن،یریسا  و  انیخورسند  يعل  محمد.  3

 .324  ص  ،(1396) ،ياسالم

4. Nathan M. Crystal  & Francesca Giannoni-Crystal, “Contract Enforceability 

During Economic Crisis: Legal Principles and Drafting Solutions”, Global Jurist, 

Volume 10, Issue 3 Article 3, (2010), at 28. 
 نيــيتع مــورد دو را يالمللــ نيبــ  یقراردادهــا در حــاك  ونقان مال  رم ونيكنوانس  نيهمچن  و  كشورها  يحقوق   نظام.  1

 اعمــال  ســكوت صــورت در دوم، مــورد  و  دارتيصــالح  قانون  انتخاب  در  نيطرف   یآزاد  اصل  ،اول   مورد  :است  كرده 
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شــود، امــا وضــعيت تحــری  ی مالحظــه نمــيدراجع به اثر اعمال تحــری  بــر روابــط قــراردا
ماژور یا هاردشيپ مورد توجــه قــرار تواند به عنوان یكي از مصادیق مفاهي  كلي فورسمي

 دی نوشتار مورد توجه قرار خواهند گرفت.های بعگيرد كه البته در بخش 
 تواند در تشخيص بقا یا زوال قــرارداد مــورد نظــر قــرار گيــرد،از قوانين دیگری كه مي

 نظر گرفته نشود.  قوانين متبوع طرفين قراداد است ولو آنكه به عنوان حاك  در
ری داو طبــق دســتورالعمل وزارت خزانــه  2018مــي    8در    خــروج آمریكــا از برجــام  با

 گردیــدبازاعمــال رفع شده بر اساس برنامه جامع اقدام مشتر    یهاتمامي تحری   آمریكا،
 ؛در صورت نقض قوانيني كه بــه موجــب آن  (OFAC)  اهو اداره نظارت بر كنترل دارایي

با ضــمانت اجراهــای ایــن قــانون مواجــه   ،ایران مورد تحری  قرار گرفته بود از جمله داماتو
بر اساس این قانون مهلت برای خاتمه روابط قراردادی بــا ایــران بــه   به طوریكه  خواهد شد

بين این كشور و اتبــاع ایرانــي  صورت آمره تعيين شده و بایستي تمامي قراردادهای منعقده
روزه خاتمه داده شود و بعد از ایــن مــدت اگــر ادامــه   180و    90های  بعد از گذشت مهلت

راهای مشــخص در ایــن مــورد برخــورد خواهــد اجی مالحظه شود، با ضمانت روابط تجار
قــانون بــه عنــوان رو رعایت آن برای شخص دارای تابعيت دولــت خــارج شــده از این شد.  
 1.شودتلقي مي آمره

توانــد بــر سئوال مطروحه این است كه خاتمه قرارداد در چنين شرایطي تا چه اندازه مي
او دیگــر فــراه  نيســت، اثــر داشــته مسئوليت طرف قرارداد كه امكان اجرای قرارداد برای  

حل اول را باید در قانون حاك  جستجو نمود. همچنين هرگونــه شــروط تردید راهباشد. بي
كننــده داشــته تواند نقش تعيــين بيني نموده باشد ميی كه اثر چنين وضعيتي را پيش دقراردا

 

 ز،يــ ن 1376 مصــوب رانیــ ا يالمللــ نيب یتجار یداور قانون 27  ماده   2  بند  دارد،  قرارداد  با  را  ارتباط  نیشتريب  كه  يقانون

 عيــ ب ونيكنوانســ  4 مــاده  الف  بند  در.  است  اختهشن  تيرسم  به  را  يالمللنيب  یتجار  یقراردادها  در  حاك   قانون  خابانت

 نیــ ا  از  اســت،  شــده   ينــ يبشيپــ   قرارداد  یماهو   اعتبار  خصوص  در  يداخل  و  يمل  قانون  به  رجوع  امكان  الكا  يالمللنيب

 فرشــاد و انیشعار  يابراه: ر . كرد مراجعه يداخل حقوق نظام به توانيم آن آثار و هاقرارداد  اعتبار  نييتع  در  جهت

 دوم، چــاپ ،(یيقضــا هیــ رو و نیدكتــر پرتــو  در  الكــا  يالمللــ نيبــ   عيب  ونيكنوانس  شرح)  يالمللنيب  عيب  حقوق  ،يميرح

 .97-98  ص  (1395  دانش، شهر  انتشارات)تهران:   اول  شیرایو

 مریكا قابل دسترس در:العمل وزارت خزانه داری ایاالت متحده ادستور1. 

<https://www.treasury.gov/resource-center/ sanctions/ Programs/ Documents/ 

jcpoa_winddown_faqs.pdf> 

https://www.treasury.gov/resource-center/%20sanctions/%20Programs/%20Documents/%20jcpoa_winddown_faqs.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/%20sanctions/%20Programs/%20Documents/%20jcpoa_winddown_faqs.pdf
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ه ایــاالت متحــده( باشد. اما به عنوان قاعده كلي، طرفي كه قانون متبوع او )در فــرض مســئل
شــود، مگــر اینكــه اثبــات نمایــد كــه خاتمه قرارداد را الزامي كند، از مسئوليت معاف نمــي

رای وی در خاتمه دادن به قرارداد و نتيجتاً عدم اجرای تعهــدات بــ   یچنين قوانين امری برا
 حك  فورس ماژور یا قوه قاهره است.

 . اثر حقوقي تحریم بر تعهدات قراردادی2-2
 ریمعــاذ ن ي همچنــ  و تي مســئول بــر  ناظر  یقرارداد  شروط  پرتو  در  توانديم  برجام  يوقحق   اثر
 .ردي گ قرار  يبررس مورد  مستقل  صورت  به قرارداد  یاجرا عدم

  تیمسئول کنندهمحدود ای يمستثن یقرارداد شروط اثر  .2-2-1
 شــوديم ين ي بش ي پ ها یتحر اثر بر ناظر شروط  ،يالمللن ي ب  یتجار  یقراردادها  از  یاري بس  در
 شــرط خصــوص ن یا در جیرا شروط از يكی. باشند داشته نظر مد را آن يآت آثار  ن ي طرف  تا

 یقراردادهــا يرانــ یا ن ي طرف. است يالمللن ي ب یها یتحر مالعا  لحاد  با  تي مسئول  از  تي معاف
 حــق  مقابل  طرف  كه  بگنجانند  قراردادها  در  را  يشروط  تا  دارند  لیتما  برعكس   ،يالمللن ي ب

 از كیــ  هراست كه درج  يهیبد. باشد نداشته را  تي مسئول  از  تي معاف  یبرا   یتحر  به  داستنا
 .است  وابسته  قرارداد  ن ي فطر  يزنچانه  قدرت به  شده ادی شروط نوع دو

 منــدرج  شرط  موضوع  1ولز  و  س ي انگل  يعال  دادگاه  در  مطروحه  یهاپرونده  از  يكی  در
 يقــانون  تيــ ممنوع  جهــت  بــه  خسارت  اختپرد  در  را  گرمهي ب  تي مسئول  كه  مهي ب  قرارداد  در
 محمولــه هي قض ن یا در.  گرفت  قرار  يبررس  مورد  كرد،يم  محدود  ای  معاف   ،یتحر  از  يناش

 ســرقت  بــه  داشــت،  دالر  ارديــ لي م  8/3  بــر  بــال   يارزش  كه  رانیا  به  هي روس  از  یدالوف  شمش 
 شــرط  بــه  گــرمــهي ب  مقابــل  در.  شــد  مــذكور  مبلــ   پرداخــت  خواستار  نامهمهي ب  نفعیذ  و  رفت

 لحــاد  بــا  كــه  نمــود  ادعــا  و  كــرد  اســتناد  2 یتحــر  كننــدهيمستثن   و  محدودكننده  یقرارداد
 بــه  يدگي رســ   یاثنــا  در.  است  معاف  تي مسئول  از  اروپا  هیاتحاد  و  متحده  االتیا  یها یتحر
 جــادیا  خواهــان  یبــرا  ينگرانــ   ن یا  برجام  از  متحده  االتیا  خروج  با  همزمان  و  پرونده،  ن یا

 نــوامبر 4 -آبــان 13 ویتار يعن ی) 3تي معاف يزمان دوره در دادگاه یرأ است ممكن  كه شد
 

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. 

3. Wind-Down Period. 
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  ،یتحــر بازگشــت از يناش ارثآ و نشود صادر است، نموده ن يي تع متحده االتیا  كه(  2018
 بــه يانــدك زمــان فاصــله در و 2018 اكتبــر 12  در  حــال  ن یا  با.  شود  خسارت  پرداخت  مانع
 نــه كــه داشــت اعالم و صادر را خود یرأ س ي گلان يعال دادگاه  مذكور  تي معاف  دوره  انیپا

 بــر  نــاظر  شرط  بلكه  ست،ي ن  ممنوع  2018  نوامبر  4  شب  12  ساعت  تا  خسارت  پرداخت  تنها
 موجــب بتوانــد كه ستي ن  برخوردار  يصراحت   چنان  از   یتحر  واسطه  به  تي مسئول  از  تي افعم

 رد اســت، پرداخت نعما مقررات و ن ي قوان كه ن یا در را  گرمهي ب  استناد  و  شود  تي مسئول  رفع
 موضــوع وارد آنكــهيب و( س ي انگلــ )  حــاك   قــانون  بــه  توجــه  بــا  دادگــاه  قت،ي حق   در.  نمود
( يقــانون  تيــ ممنوع)  شــرط  در  منــدرج  يكلــ   عبــارات  كــه  شتاد  مقرر  شود،  ماژور  فورس
 بــا  امــا  است،  نشده  اشاره  ها یتحر  بازگشت  به  چند  هر  هي قض  ن یا  در.  ستي ن  ها یتحر  شامل
 از  بعــد  صــادره  یرأ  نكهیا  فرض  بر  يحت   كه  گرفت  جهي نت   توانيم  دادگاه  اللاستد  به  توجه
 دادگــاه  رایز  كرد،ينم  جادیا  دگاهاد   ي تصم  در  یري تأث  شد،يم  صادر  2018  نوامبر  4  ویتار
 1.است كرده  رد را  خوانده  استدالل  ت،ي مسئول  از  تي معاف شرط  ابهام لحاد  به

  معــرض   »در   ان يــ م   ز ی تمــا   اســت،   شــده   اره اشــ   بدان   دادگاه   استدالل   در   كه   ي مهم   نكته 
  ي تيوضــع   بــه   ناظر   اول   مورد .  است   3«شدن   واقع     ی تحر   مورد   خطر   معرض   در »   و   2«  ی تحر 
  آثــار   و   دهــد ي مــ   قــرار     ی تحــر   معــرض   در   را   شــخص   بالفاصــله   نظر   مورد   م دا ق ا   كه   است 
  را   شــخص   ، ي خاصــ   اقــدام   كه   دارد   اشاره   ي تيوضع   به   دوم   مورد   اما   شود، ي م   آغاز     ی تحر 
  كــه   نظر   مورد   شرط   پرونده   نی ا   در .  دهد ي م   قرار     ی تحر   ست يل   در   گرفتن  قرار   معرض   در 
  معــرض   در   را   ی و   آن،   انجــام   كــه   بود   ي ختدا ر پ   بر   ناظر   بود،   شده   ي نيب شيپ   گر مه يب   نفع   به 

  كــه   را   اول   ت يوضــع .  است   نبوده   پرداخت   مانع   ما  يمستق  و   داد ي م   قرار   گرفتن  قرار     ی تحر 
  ي واقعــ   نقــض   عنــوان   بــه   دهــد، ي مــ   قــرار     ی تحــر   معــرض   در   را   او   قــرارداد،   طــرف   اقدام 
 4. اند داده   قرار   نظر   مد   ها   ی تحر 

 

1. Kilpatrick Richard L, “Marine Insurance Prohibitions in Contemporary 

Economic Warfare”, Internatioanl Law Studies, Vol. 25, (2019), p. 297. 

2. Exposed to a Sanction. 

3. Exposed to the Risk of being Sanctioned. 

4. 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>. 
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 لحــاد بــه تي مســئول از  تيــ معاف  شــرط  در  رفتــه  بكــار  عبــارات  و  كلمــات  خصوص  ن یا  در
 بازگشــت از قبل  نظر  مورد  شرط  چنانچه.  داشت  خواهد  هي قض  ري تفس  در  يمهم  نقش    یتحر
 اندازه  چه  تا  آن  عبارات  كه  شود  يبررس  دیبا  باشد،  شده  گنجانده  قرارداد  متن   در  ها یتحر
  یتحــر وضــع اثر رسديم نظر به. دهد قرار پوشش  تحت زي ن را ها یتحر بازگشت  توانديم

 یبــرا  را  یيهاتي ممنوع  تي وضع  دو  هر  در  رایز  است،  كسانی   یتحر  بازگشت  اثر  با  دیجد
. دارد  بــدنبال   یتحــر  وضــع  ماننــده  یاثــر   یتحر  بازگشت  و  دارد  همراه  به  معامالت  انجام
 دیــ جد یهــا یتحر وضع بر  ناظر   ،یتحر  به  راجع  تي معاف  شروط  كه  شود  ادعا  اگر  ن یبنابرا
 .رسدينم نظر  به  هي توج قابل  چندان  ست،ي ن  يقبل  یها یتحر  اعاده ملاش و  است

  یتحــر  جهــت  بــه  تي مســئول  از  تيــ معاف  بــه  راجــع  شــروط  درج  كــه  داشــت  توجه  دیبا
 اســاس از نكــهیا ایــ  و  ســازديم  معلق  را  تعهد  یاجرا  ای.  باشد  داشته  متفاوت  اثر  دو  توانديم

 بــه  دیــ با  و  است  كنندهن يي تع  نهي زم  ن یا  در  شرط  عبارات  نكهیا  بر  عالوه.  برديم  ن ي ب  از  را  آن
 از يبخشــ   یاجــرا  و  تعهــد  نــوع  جملــه  از  حــاك   احوال  و  اوضاع  شود،  ري تفس  و  يمعن   دقت

 در  عيــ مب   اگــر  مثال  عنوان  به.  كند  كمك  خصوص  ن یا  در  توانديم  متعهد  یسو  از  تعهدات
 مبلــ   پرداخــت  معــد  و  یو  قرارگــرفتن    یتحر  معرض  در  باشد  گرفته  قرار   داریخر  اري اخت 

 دیــ آيمــ  در قي تعل حال  به  یتعهد  ن ي چن   بلكه  ست،ي ن  داریخر  تعهد  سقوط  یمعنا  به  قرارداد،
 داریــ خر بــه فروشنده یسو  از  كاال  رسالا  مانع   یتحر  يگاه  اما.  شود  فایا  آن  رفع  از  پس   تا

 تعهــد  زوال  متقــابال   البتــه  كــه  شــود  تعهــد  سقوط  موجب  توانديم  يحالت   ن ي چن   در  كه  است
 ن ي طــرف تعهدات سقوط سبب  یتحر اثر ري اخ فرض در. داشت  خواهد  بدنبال  زي ن  را  رادیخر
 .شد  خواهد  قرارداد انفسا   جهي نت  در و

 اذیر عدم اجرای قرارداد خروج از برجام به عنوان مع .2-2-2

المللي همچنان معتبر و باقي فــرض شــود  رغ  تحری  قرارداد تجاری بيندر فرضي كه به 
سي قرار داد. دو  هایي را بر نحوه اجرای تعهدات طرفين مورد برر تحری    نباید تأثير چني

و  1مفهوم حقوقي كه در این ارتباط مورد توجه قرار گرفته است عبارت از فورس مــاژور 

 

1. Force Majeure.  
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باشد كه هر كدام آثار متفاوتي دارنــد و بایســتي جداگانــه مــورد بررســي  مي   1هاردشيپ 
  قرار گيرد. 

 ماژوراز فور  خروج از برجام، مصداقي -الف
دو وصف از اوصاف فــورس مــاژور یعنــي خــارجي   229و    227قانون مدني ایران در مواد

ته است، امــا راجــع بــه ویژگــي ناپذیری را به تبعيت از حقوق فرانسه پذیرفبودن و مقاومت
بيني بودن تصریح ننموده اســت؛ لــيكن حقوقــدانان مــا وصــف سوم آن یعني غير قابل پيش 

انــد. اغلــب نویســندگان ایرانــي در مــورد ی تحقق فورس ماژور الزم دانســتهااخير را نيز بر
رل شرط خارجي بودن نيز معتقدند مقصود  قانونگذار، خروج مــانع از حيطــه اقتــدار و كنتــ 

  2شخص متعهد است به نحوی كه مانع استناد تقصير یا عهدشكني به او باشد.
تعهد از جبران خسارات ناشــي از م،  229و    227با تحقق فورس ماژور به صراحت مواد  

عاف است. مبنای این معافيت این است كــه عــدم اجــرا قابــل اســتناد بــه عدم اجرای تعهد م
ن به عامل آن از شروط اساسي مسئوليت قــراردادی متعهد نيست و احراز انتساب عرفي زیا

ون مــدني ناست. از دیگر آثار فورس ماژور تعليق یا انفسا  قرارداد است و هر چنــد در قــا
ما به این موضوع صریحاً اشاره نشده است، اما عدم امكان اجرا اگــر دائمــي باشــد موجــب 

 خواهد بود.   اشد سبب تعليق اجرای تعهدانفسا  عقد است و چنانچه موقت ب

المللي كاال، متعهدی كــه قــادر بــه انجــام تعهــدات كنوانسيون بيع بين   79بر اساس ماده  
باشد كه اثبات نماید عدم ایفای تعهد بــه رداخت خسارت ميپخود نيست، زماني معاف از  

كنترل وی بوده و نتوان به طور معقول از وی انتظار داشت كه در زمان   سبب مانع خارج از
قرارداد مانع مزبور را مدنظر قرار داده یا از آن اجتناب نمــوده یــا بــر آن یــا آثــار آن   انعقاد

 3غلبه كند.
كه به موجب آن وضــع اعمــال ن آرای بسياری وجود دارد ادر رویه قضایي محاك  ایر

تحری  اقتصادی مصداق فورس ماژور تلقي و معافيت متعهد از جبران خسارت را به همراه 

 

1. Hardship.  

 .بعد به  174ص همان،    ان،یكاتوز. 2

3. 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. 
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دادگاه تجدیــد نظــر اســتان   10شعبه    25/2/1392عنوان مثال در رأی مور   داشته است. به  
ه توســط كشــورهای غربــي دهای اقتصادی كنوني اعمــال شــ تحری تهران آمده است كه: »

هاســت محســوب ماژور در انجام تعهــداتي كــه مشــمول تحری مصادیق فورستواند از  مي
تأمين اجناس مــورد تحــری  توســط   -مشخصاً در مورد تأمين مواد از آن كشورهاو    –شود  

گيــرد برخي افراد كه بــه صــورت خــاص و از طریــق ارتباطــات خــاص افــراد صــورت مي
با این حال در برخي دیگر از آرای صادره اظهــار   1.« ماژور تلقي شودستواند نافي فورنمي

بل مدت با توجه به قاهای اقتصادی كشور در قراردادهای كوتاهتحری »نظر شده است كه:  
ماژور موجب ســلب مســئوليت متعهــد تواند به عنوان عامل فورسبيني بودن آنها، نميپيش 

   2.از ایفای تعهد قراردادی خود شود« 
توانــد در صــورت دارا بــودن شــرایط یــاد شــده، خروج از برجام و اعاده تحری  نيز مي

نكتــه قابــل   مصداقي از فورس ماژور تلقي شود و سبب معافيت از جبران خسارت شود. اما
رغ  معافيت متعهد باید به این پرسش پاسو داده شود كه آیــا امكــان توجه این است كه به

ت متحده بواسطه احراز رابطه عليت وجود دارد یــا خيــر؟ بــه المطالبه خسارت از دولت ایا
 شود.این موضوع در مطالب آتي اشاره مي

  3هاردشیپ خروج از برجام به منزله -ب
زه كه در مرحلــه انعقــاد قــرارداد، وجــود تعــادل اقتصــادی ميــان تعهــدات  به همان اندا 

ين كنــد، بقــای چنــين  م تواند اجرای تعهــدات متقابــل را تضــ طرفين اهميت دارد و مي 
در مرحله اجرای قرارداد نيــز مهــ  و حيــاتي اســت. در مرحلــه انعقــاد    توازن و تعادلي 

جبــران ضــرر ناشــي از عــدم    شود تا مغبــون بــرای قرارداد، وجود غبن فاحش سبب مي 
تعادل عوضين، قرارداد را فسو كند یا به پيشنهاد غــابن بــرای پرداخــت ارش رضــایت  

ق. م. بر این اساس مقرر شده است. اما حقوق ما با    416ر ماده  د دهد. خيار غبن مقرر  
بينــي نكــرده اســت. در  غبن حادث بيگانه است و قانون مدني حكمي درباره آن پــيش 

ر لزوم بازگرداندن تعادل به قرارداد مطرح و نظریه هاردشيپ تكامل یافته  چند دهه اخي 
 

1. Available at:  <http: //j.ijri. ir/ SubSystems/ Jpri2/ Showjudgement. aspx? id= 

ZFZLalpBQ2V1ZGc9>. 
 :ریز  منبع در  تهران نظر  دیتجد  دادگاه   32  شعبه  26/9/1393 مور   9309970223201224  شماره   یرأ. 2

<http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SzFYTHB0Mk1ScVE9>. 

3. Hardship. 

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZFZLalpBQ2V1ZGc9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZFZLalpBQ2V1ZGc9
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SzFYTHB0Mk1ScVE9
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المللي چنــين نهــادی شناســایي  اصول قراردادهای بازرگاني بين   6-2-2است. در ماده  
اصول حقوق قراردادهای اروپا حكمي مشــابه در    6-111شده است. همچنين در ماده  

عــادل اقتصــادی قــرارداد بــه طــور  نظر گفته شده است. به موجب ایــن نظریــه هرگــاه ت 
اساسي از بين برود به نحوی كه هزینه اجرای تعهد برای یك طــرف افــزایش یابــد یــا  

یابد مشروط بر اینكــه  اجرای تعهد كاهش یابد، هاردشيپ تحقق مي   ز ارزش دریافتي ا 
بره  خوردن تعادل اقتصادی بعد از انعقــاد قــرارداد ر  دهــد و زیاندیــده نيــز امكــان  

بيني وقایعي را كه منجر به عدم تعادل شده، نداشته باشد. مضافاً بر این دو شــرط،  پيش 
در چنين حالتي اجرای تعهد از    1دیده باشد. وقایع یاد شده بایستي خارج از كنترل زیان 

مــاژور اجــرای  آنكه مانند وضــعيت فورس شود، بي اندازه دشوار مي لحاد اقتصادی بي 
بينــي  اجرایي متعددی برای وضــعيت هاردشــيپ پــيش   های تعهد ناممكن شود. ضمانت 

تــاً  ی توان به شرط مذاكره مجــدد، تعــدیل قــرارداد و نها شده است كه از جمله آنها مي 
اســتفاده از حــق و  ما برخي با استناد به نظریه سوء   در حقوق  2فسو قرارداد اشاره نمود. 

ســؤال ایــن اســت كــه آیــا    3انــد. استفاده بالجهت، امكان تعدیل قرارداد را تأیيد نموده 
تواند تحت عنوان هاردشيپ قرارگيرد یــا خيــر؟ در  خروج ایاالت متحده از برجام مي 

توان  ته شده است كه اگر شرایط هاردشيپ موجود باشد، مي ف ارتباط با وضع تحری  گ 
ها و حتي افــزایش  خروج از برجام كه منجر به اعاده تحری    4به این نظریه استناد نمود. 

تواند تحت پوشش تئــوری هاردشــيپ قــرار  ای یكجانبه امریكا شده است، مي ه تحری  
كــه ركــن قابليــت    گيرد و سبب معافيت از جبــران خســارت شــود. بایــد توجــه داشــت 

كند. بایــد روشــن شــود كــه خــروج  ای بازی مي بيني در این خصوص نقش عمده پيش 
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 .166-165  صص  ،(1396)  ،79
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المللــي قابــل  تجاری بــين ایاالت متحده از برجام تا چه اندازه برای طرفين قراردادهای  
هــا قابــل  رســد كــه خــروج از برجــام و اعــاده تحــری  بيني بوده است. به نظــر مــي پيش 
های عمده تجاری و بازرگــاني بالفاصــله بعــد از  ا كه شركت بيني نبوده است، چر پيش 

هــای  برجام راهي ایران شدند و حتي قبل از امضای برجام نيز مذاكرات آنها با شركت 
انــد در جامعــه  كشوری كه در برجــام دخالــت داشــته   7شده بود. همچنين  ایراني آغاز  

امــری بعيــد تلقــي  المللــي نقــش تأثيرگــذاری دارنــد و احتمــال خــروج از برجــام  بــين 
ها و اشخاص بسياری تحت تــأثير  گردید. در هر حال واقعيت این است كه شركت مي 

ــه  ــرار گرفت ــد و خــروج امریكــا از برجــام در شــرایط هاردشــيپ ق اجــرای تعهــدات    ان
های اروپایي با ضمانت اجراهای سنگين مالي و جریمــه  ویژه برای شركت قراردادی به 

كه هزینه اجرای تعهد برای آنان بســيار افــزایش یافتــه  همراه بوده است و بدیهي است  
توان گفت كه در صورت تحقق شرایط هاردشيپ به جهت بازاعمال  است. بنابراین مي 

حــت تــأثير هاردشــيپ قــرار گرفتــه اســت، مســئوليتي بــه جبــران  ها، طرفي كه ت تحری  
ي نشــده  خسارت نخواهد داشت، زیرا در چنين شرایطي معموالً موعد قــرارداد منتقضــ 

است و راه مذاكره برای تعدیل هموار است. باید توجــه داشــت كــه قــانون حــاك  بــر  
دیگر بــر مبنــای  كند و به عبارت  ایفا مي   قرارداد در ترتب آثار هاردشيپ نقش اساسي 

 شود. حقوق ماهوی حاك  بر قرارداد بایستي آثار هاردشيپ تعيين مي 

 متحده سنجي مطالبه خسارت از دولت ایاالت. امکان3
المللي بــه جهــت خــروج ایــاالت متحــده از در وضعيتي كه اجرای قراردادهای تجاری بين 

شــود و از ایــن طریــق مــي ماژور یا هاردشــيپ مواجــهها با مانع فورسبرجام و اعاده تحری 
تــوان دولــت خــارج شــده از برجــام را شود، سؤال این است كه آیــا مــيخساراتي وارد مي

ر دو خسارت نمود؟ در چنين وضعي احتمال وقوع خسارت بــرای هــ   مسئول تلقي و مطالبه
طرف قرارداد متصور است، چرا كه در حقيقــت بــا دخالــت طــرف ثالــث، امكــان اجــرای 

ع آن تحصيل سود و منفعت اقتصادی برای هر دو طرف از بــين رفتــه اســت. قرارداد و به تب 
ده باشــد. در پاســو بــه حالتي نيز متصور است كه فقط یكي از طرفين متحمل خســارت شــ 

سؤال یاد شده چند نكته بایستي مورد توجه قــرار گيــرد. اول آنكــه دولــت خــارج شــده از 
توانــد از نــوع رض مســئوليت وی نمــيشود و فــ د، ثالث محسوب ميبرجام نسبت به قراردا
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الملــل قراردادی تلقي شــود. دوم آنكــه چنــين مســئوليتي را بایســتي در قواعــد حقــوق بــين 
 ر داد. ورد ارزیابي قرامعاهدات م

كــه در ســال  1المللــي دولــتبرای پاسو به مسئله، ضــرورت دارد طــرح مســئوليت بــين 
ای در نظــام و از جایگاه برجســتهالملل تدوین شده است توسط كميسيون حقوق بين   2001

این طرح، تخلف  2ماده  الملل برخوردار است مورد توجه قرار گيرد. به موجبحقوق بين 
یابــد كــه اقــدام متخلفانــه اوالً قابليــت انتســاب بــه ك دولت هنگامي تحقق مــيلي یالملبين 

ته باشــد. المللــي از ســوی دولــت وجــود داشــ دولت داشته باشد و ثانياً نقض یك تعهد بــين 
بنابراین برای بررسي موضوع قابليت جبران خسارت دولت خارج شده از برجــام بایــد ایــن 

 .دو عنصر مورد ارزیابي قرار گيرد

 . قابلیت انتساب 3-1

المللــي كــه تحــت تــأثير مســتقي  در اینكه عدم اجرای تعهــدات ناشــي از قراردادهــای بــين 
ناممكن یا مشمول نظریــه هاردشــيپ قــرار   خروج امریكا از برجام قرار گرفته و اجرای آن

گرفته است، تردیدی وجود ندارد. به عبارت دیگر رابطه عليت مستقي  ميــان عــدم اجــرای 
هــای خــارجي ردادها و یا فسو آنها با خروج از برجام وجــود دارد. بســياری از شــركتقرا

م منتســب تنها دليــل عــدم ادامــه همكــاری و قطــع رابطــه قــراردادی را بــه خــروج از برجــا
تــوان المللي كمترین تردیدی در این مورد ندارد و بنابراین مياند. جامعه تجاری بين نموده

وج از برجــام و اعــاده ه به عنوان یــك شــخص ثالــث بــا خــرگفت كه دولت ایاالت متحد
 شود.ها؛ علت اصلي فسو، نقض یا عدم اجرای تعهدات قراردادی در نظر گرفته ميتحری 

ید تأكيد نمود كه اقدام ترامپ به عنوان رئيس جمهور بــه تنهــایي و در این خصوص با
اقــدام بــه دولــت امریكــا   بدون تصویب خروج از برجام در قوه مقننه، كافي بــرای انتســاب

 دارد كه: المللي دولت در این ارتباط مقرر ميطرح مسئوليت بين  4باشد، زیرا ماده مي
عنــوان عمــل آن كشــور الملــل بــهب حقــوق بــين رفتار هر ارگان كشوری، باید به موج  -1

دانسته شود؛ خواه آن ارگان، ]وظایف[ تقنيني، اجرایــي، قضــــایي یــا هــر وظيفــة دیگــر را 
صرف نظر از موقعيتي كه در سازمان كشــور دارد و صــرف نظــر از ویژگــي آن بــه عنــوان 

 واحد سرزميني كشور اعمال كند.ارگاني از دولت مركزی یا 
 

1. [Draft] Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 

(ARSIWA) 2001. 
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متضمن هر فرد یا واحدی اســت كــه موقعيــت مزبــور را مطــابق بــا حقــوق یك ارگان،    -2
 داخلي كشور داراست.

 المللي. نقض تعهد بین3-2
المللي دولت باید اثبــات شــود كــه یــك تعهــد مسئوليت بين حراز عنصر دوم  در ارتباط با ا

ت المللي نقض شده است. به دیگر سخن باید به سؤال پاســو داد كــه آیــا خــروج ایــاالبين 
گمان پاسو دقيق بــه ایــن موضــوع المللي است یا خير؟ بيمتحده از برجام، نقض تعهد بين 

آنكه نيازی به تكرار مطالب پيشين باشد، بایــد بي  بستگي تام به ماهيت حقوقي برجام دارد.
توان دانند، نميای كه برجام را یك توافق سياسي صرف مياشاره نمود كه از دیدگاه عده

المللي برای امریكا بواســطه برجــام المللي استناد نمود، زیرا هيچ تعهد بين بين   به نقض تعهد
ته از حقوقداناني كه معتقد بــه وجــود تعهــد در نظر گرفته نشده است. اما از دیدگاه آن دس

المللي ناشي از برجام هستند )صرفنظر از اینكه برجام را معاهده به معنــای اخــص تلقــي بين 
المللي را احراز نمود. این دیــدگاه تــا حــدود زیــادی بــا ن نقض تعهد بين تواكنند یا نه( مي
 1د.المللي دولت سازگاری دارطرح مسئوليت بين  4تفسير ماده 

المللــي را در تقویت موضع اخير و اینكه دولت امریكا بــا خــروج از برجــام، تعهــد بــين 
ه موجــب آن اشــعار های خود ترامپ اشاره نمــود كــه بــ توان به گفتهنقض كرده است، مي

ایــن نحــوه اســتدالل نشــان  2دارد كه برجام منافع ایاالت متحده را تضمين نكرده اســت.مي
( منافعي در نظر گرفته شده است. امــا نكتــه كشور دیگر  5)همانند  دهد كه برای امریكا  مي

كمــا   گيرد،المللي، امتياز یا نفع در مقابل تكليف قرار ميمه  این است كه در توافقات بين 
بيني شده است. به لحاد تالزم حــق و اینكه برای ایران نيز امتيازاتي در مقابل تعهدات پيش 

متياز داشته )ولو به ادعای دولت امریكــا رجام برای امریكا اتوان ادعا كرد كه بتكليف نمي
  اند  باشد( ولي تعهدی خلق نكرده است.

  1398ان در طــي ســال  توان به موضــوع كــاهش تعهــدات برجــامي ایــر همچنين مي 
استناد نمود. دولت ایاالت متحده و نيز اتحادیه اروپا از كاهش تعهدات برجامي ایران  

 

 اول   چــاپ  همكــاران،  و  گــل يابراه  رضــايعل  ترجمــه  ،(يعمــوم  قواعد)ي  المللنيب  تيمسئول  قحقو   كرافورد،  مزيج.  1

 .136 ص  (1395  قل ،  سنگلج )تهران:

2. Paul K. Kerr & Kenneth Katzman, “Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit, 

Congressional Research Service”, July 20, (2018), Summary. 
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اند. چنين ادعــایي  شود( ابراز نگراني كرده متقابل محسوب مي )كه در حقيقت اقدامي  
كشــور    7دهــد كــه  رساند. نفس قضــيه نشــان مــي وجود تعهد در برجام را به اثبات مي 

اند كه از جمله مهمترین آنها بــه  ، عالوه بر امتيارات، دارای تكاليفي بوده درگير برجام 
نكه در راستای همــين تعهــدات نيــز  ی ا توان اشاره نمود، كما ها مي رفع یا كاهش تحری  
 اند.  اقداماتي را انجام داده 

المللــي توســط نقض یك تعهد بــين المللي دولت  طرح مسئوليت بين   12به موجب ماده  
صــرف  - با آنچــه كــه بــا آن تعهــد  كه عمل آن كشور،  یابدتحقق مي  هنگامي  یك كشور

بر این اســاس مبنــا و ویژگــي  .اشدمطابق نب  گردد،بدان ملزم مي -آن نظر از منشا یا ویژگي
كند و معاهده تلقي نشدن برجام، مانع از شناسایي نقــض تعهد نقشي در این ميان بازی نمي

   المللي نخواهد بود.تعهد بين 

 . مسئولیت به جبران خسارت3-3
المللي مورد تأیيد قرار گيرد، مســئوليت اگر خروج از برجام بتواند به عنوان نقض تعهد بين 

معني كه اگر دولــت ایــاالت متحــده بــا  بران خسارت نيز قابل طرح خواهد بود. به این به ج
صــول ملــزم بــه االخروج از برجام موجب ورود خسارت به طرفين قرارداد شده باشد، علي

جبران خسارت خواهد بود. بدیهي است چنانچه ثالث مانع اجــرای قــرارداد و وقــوع ضــرر 
ليت به جبران خسارت را خواهد داشــت. قــانون حــاك  شود، از باب مسئوليت قهری، مسئو
های حقوقي مختلف دیدگاه یكساني در خصوص نوع و نيز در این ميان اهميت دارد. نظام

ندارند و بنابراین همه چيز بستگي به حقوق ماهوی حــاك  بــر دعــوی   خسارت قابل مطالبه
شــده از برجــام ممكــن   دارد. باید توجه داشت كه شناسائي مسئوليت برای دولت خارج از

است در عمــل بــا عــدم اســتقبال روبــرو شــود، زیــرا بــدیهي اســت كــه در صــحنه جهــاني، 
عمــاًل امكــان اخــذ خســارت از   مانــد وای بالجبــران بــاقي مــيخسارات بسيار مه  و عمده

 دولت ناقض مقررات و تعهدات با موانع بي شمار همراه است.  

 34أیيد شده است. مــاده  ران كامل خسارت تهای حقوقي اصل جب امروزه در اكثر نظام
بــر همــين اســاس بيــان داشــته اســت كــه كشــور   2001المللي دولت در  طرح مسئوليت بين 

المللــي، خســارت زیان ایجاد شده توسط عمل متخلفانة بين مسئول، متعهد است تا در برابر  
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ســط عمــل كامل بپردازد و زیان عبارت است از هرگونــه ضــرر مــادی یــا معنــوی ]كــه[ تو
 گردد.المللي ایجاد ميمتخلفانة بين 

 گیرینتیجه
هــا بــوده المللي كه مستقيماً تحت تأثير تحری اجرای آن دسته از قراردادهای بازرگاني بين 

ها با مــانع جــدی مواجــه شــده ت، بواسطه خروج ایاالت متحده از برجام و اعاده تحری اس
فــورس مــاژور یــا هاردشــيپ رد به عنوان  تواند حسب مواست. این مانع به خودی خود مي

تلقي و متعهد را از مسئوليت بــه جبــران خســارت معــاف ســازد. امــا از آنجــایي كــه ایجــاد 
علول اقدام دولت ایاالت متحــده اســت، مســئوليت ایــن شرایط فورس ماژور یا هاردشيپ م

زه انــداكشور به جبران خسارت ناشي از نــاممكن شــدن اجــرای تعهــدات قــراردادی یــا بي
سخت شدن اجرای آن قابل تحليل و بررسي است. چنــين مســئوليتي منــوط بــه حصــول دو 

در خــروج از برجــام   المللي به اقدام امریكاشرط است: اوال  عدم امكان اجرای قرارداد بين 
المللــي شــده باشــد. در حصــول منتسب باشد و ثانياً كشور مزبور مرتكب نقــض تعهــد بــين 

المللــي نظریــات ا در خصــوص شــرط دوم و نقــض تعهــد بــين شرط اول تردیدی نيست، ام
دانــد، حصــول دوگانه است. بر اساس نظری كه برجام را یك توافقنامه سياسي صرف مــي

ن مسئوليت ایاالت متحده منتفي است، اما به موجب نظر دیگــری كــه شرط دوم و به تبع آ
گفــت كــه یــك تعهــد  انتــوشناسد، مــيآور ميالمللي الزامبرجام را یك سند حقوقي بين 

المللي به واسطه خروج امریكا از برجام نقض شده است كه با این وصف مســئوليت بــه بين 
 رسد.تر به نظر ميير موجهجبران خسارت نيز قابل شناسائي است. دیدگاه اخ
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