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مقدمه

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ى َفاْكُتُبوُه َو لَْيْكُتْب  " يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا إِذا تَدايَْنُتْم بَِديٍْن إِلى  أََجٍل ُمَسمًّ
َو  َفْلَيْكُتْب   ُ اهللاَّ َعلََّمُه  َكما  يَْكُتَب  أَْن  كاتٌِب  يَْأَب  ال  َو  بِالَْعْدِل  كاتٌِب  بَْيَنُكْم 
َُّه َو ال يَْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا َفِإْن كاَن الَّذي  َ َرب لُْيْمِلِل الَّذي َعَلْيِه الَْحقُّ َو لَْيتَِّق اهللاَّ
ُه بِالَْعْدِل  َعَلْيِه الَْحقُّ َسفيهًا أَْو َضعيفًا أَْو ال يَْسَتطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َولِيُّ
َو اْسَتْشِهُدوا َشهيَديِْن ِمْن ِرجالُِكْم َفِإْن لَْم يَُكونا َرُجَلْيِن َفَرُجٌل َو اْمَرأَتاِن 
َهداِء أَْن تَِضلَّ إِْحداُهما َفُتَذكَِّر إِْحداُهَما اْألُْخرى  َو ال  ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ ِممَّ
َهداُء إِذا ما ُدُعوا َو ال تَْسَئُموا أَْن تَْكُتُبوُه َصغيراً أَْو َكبيراً إِلى  أََجِلِه  يَْأَب الشُّ
هاَدِة َو أَْدنى  أَالَّ تَْرتابُوا إِالَّ أَْن تَُكوَن تِجاَرًة  ِ َو أَْقَوُم لِلشَّ ذلُِكْم أَْقَسُط ِعْنَد اهللاَّ
إِذا  أَْشِهُدوا  َو  تَْكُتُبوها  أَالَّ  ُجناٌح  َعَلْيُكْم  َفَلْيَس  بَْيَنُكْم  تُديُرونَها  حاِضَرًة 
 َ َُّه ُفُسوٌق بُِكْم َو اتَُّقوا اهللاَّ تَبايَْعُتْم َو ال يَُضارَّ كاتٌِب َو ال َشهيٌد َو إِْن تَْفَعُلوا َفِإن

ُ بُِكلِّ َشْي ٍء َعليٌم.» ُ َو اهللاَّ ُِّمُكُم اهللاَّ َو يَُعل
« اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هنگامى كه دينى را تا مدت معينى (به خاطر 
گرفتن وام يا داد و ستد) به يكديگر بدهكار شديد آن را بنويسيد، و بايد نويسنده 
از  نويسنده  نبايد  هرگز  و  بنگارد،  عدالت  به  خودتان  ميان  در  را)  آن  (سند  اى 
نوشتن آن- همان گونه كه خدا به وى آموخته- امتناع ورزد، او بايد بنويسد و 
كسى كه حق به گردن اوست (بدهكار) امال كند، و از خداوند كه پروردگار اوست 
پروا نمايد و از حق چيزى را كم نگذارد، و اگر كسى كه حق به گردن اوست سفيه 
يا ناتوان (سّنى) باشد يا (به خاطر آفت زبان) نتواند امال كند، ولّى او به عدالت امال 
نمايد. و دو گواه از مردانتان (مردان مسلمان) را به شهادت بطلبيد، و اگر دو مرد 
نباشد، يك مرد و دو زن را از ميان گواهانى كه (از دينشان) رضايت داريد گواه 
بگيريد، تا اگر يكى از آن دو زن فراموش نمود آن ديگرى او را يادآورى نمايد. و 
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چون گواهان (براى تحمل شهادت يا اداء آن) دعوت شوند خوددارى نكنند. و از 
نوشتن بدهى كه تا مدتى معين مهلت دارد، كوچك باشد يا بزرگ، ملول نشويد. 
اين كار در نزد خدا عادالنه تر و براى گواهى استوارتر و به اينكه شك نكنيد (و 
نزاعى برنخيزد) نزديكتر است، مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه در ميان 
خود تبادل مى كنيد، كه بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و (بهتر است 
كه) هر زمان داد و ستد كنيد شاهد بگيريد، و نبايد نويسنده و گواه (به واسطه 
زياد و كم كردن، به صاحب حق) ضرر بزنند و نبايد به نويسنده و شاهد به سبب 
ندادن حقشان ضرر برسد، و اگر چنين كنيد براى شما فسق و گناه است. و از 

خدا پروا كنيد، و خدا به شما مى آموزد و خدا به همه چيز داناست.»
(سوره بقره، آيه 282)

از همان زمان كه انسان زندگى جمعى را بعنوان يك نياز پذيرا شد، بمنظور رفع 
نيازمنديها و تداوم زندگى و حتى حفظ حيات ناگزير از انجام معامله و تماس با 
ديگران گشت و اكنون پس از گذشت صدها هزار سال هنوز هم همان داليل، 
وقوع معامالت و انعقاد قراردادها را اجتناب ناپذير مى سازد، تنها بر اثر گذشت 
دگرگونى  و  يافته  تغيير  قراردادها  ظاهر  شكل  نيازها  افزون  روز  تزايد  و  زمان 
ذائقه بازار موجب تطور و تكامل قراردادها شده است، تا آنجا كه داد و ستدهاى 
ساده و ابتدايى بسرعت جاى خود را به انواع قراردادهاى مختلف داده است و 
امروز قراردادها تخصصى و بسيار پيچيده جانشين نوشته هاى ساده گذشته شده 
است. از سويى ديگر گسترش و فراوانى معامالت با نفوذ برخى خصايص ناپسند 
و طمع  ورزى هاى نازيبا مواجه شد كه اين امر موجب رويارويى طرفين معامله و 
قرارداد مى گشت و هر يك سعى در استحكام  بخشى به حفظ منافع خود داشتند. 
فرجام اينكه اقدام به معامله به يك دغدغه عمومى و دلمشغولى همگانى تبديل 
شد و بسيارى از افراد تالش در عدم انجام معامالت داشتند چنانچه به ناچار تن 
به انعقاد قرارداد مى دادند، سعى مى كردند كه راه ورود هرگونه آسيبى را بر خود 

مسدود كنند.
در كنار اين شكل عمومى، هر يك از اديان نيز پس از ظهور به گونه  اى سعى در 
سامان  دهى معامالت و راهبرى پيروان خود در مسير صحيح و توصيه به حفظ 
شروط و رعايت اصول و ايفاى به عهود مى نمودند و اين مسير با ظهور دين مبين 
اسالم به شكل كامل  ترى درآمد و توجه ويژه اسالم به اين امر در قالب دسته بندى 

و تبويب انواع معامالت و عقود و احكام هريك از آنان نمود يافت.
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توصيه  و  مقدس  شارع  تأكيد  رغم  على  اينكه  است  تأسف  مايه  امروز  آنچه  اما 
افراد  از  بسيارى  هنوز  معامالت،  كردن  مستند  و  سازى  مكتوب  به  حقوقدانان 
جامعه و حتى بازرگانان و صنعتگران، قراردادهاى خود را بصورت شفاهى منقعد 
قرار  آسيب  معرض  در  را  خود  حقوقى  هشدارهاى  از  گزيدن  دور  با  و  ساخته 

مى دهند.
كتابچه حاضر با هدف ترويج انعقاد قراردادهاى مكتوب و مبتنى بر اصول صحيح 
نشست هاى  سلسله  بدنبال  عموم  براى  استفاده  قابل  و  ساده  زبانى  با  و  حقوقى 
تخصصى " نقش قراردادها در امنيت معامالت " كه توسط كميسيون متبوع و با 
محوريت حقوقدان فرهيخته جناب آقاى دكتر اصالنى (معاون محترم مركز داورى 
اتاق بازرگانى ايران) بوسيله سركار خانم بهاره قانون (دانش آموخته كارشناسى 
ارشد حقوق اقتصادى) تدوين و با همت سركار خانم سماء فرخنده نژاد (دبير 
فهيم كميسيون) كه خود نيز دانش آموخته اين رشته و دانشجوى دكترى حقوق 
توجه  و  استفاده  مورد  است  اميد  و  شده  بازنگرى  و  ويرايش  هستند  الملل  بين 

فعالين اقتصادى كشور قرار بگيرد. 
بدينوسيله مراتب تشكر و قدردانى خود را از اعضاى كميسيون اقايان قمى رئيس 
چه  هر  غناى  در  كه  نژاد  ضعيف  راسخ  كسائيان  حجازى  فرزانه  كهرازهى  زاده 

بيشتر اين كتابچه نهايت تالش خود را مبذول داشته اند اعالم مى دارد.
در انتهاى كتابچه چند نمونه قرارداد چاپ شده كه صرفاً جنبه تمثيلى داشته و 

بمنظور آشنايى با چارچوب كلى قراردادهاست.
بديهى است توصيه به استفاده از اين كتاب بمعناى عدم مشاوره با مشاورين و 
حقوقدانان شريف نيست و هر چه اهميت قرارداد بيشتر باشد، نياز به مشاوره و 

بهره گيرى از نظرات افراد مجرب بيشتر حس خواهد شد.
سيد ضياء الدين خرم شاهى

رئيس كميسيون حقوقى و قضايى و حقوق مالكيت فكرى 
اتاق بازرگانى ايران
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گفتار اول: ترمينولوژى
الف) مفهوم قرارداد

قرارداد از توافق دو يا چند شخص براى ايجاد اثر حقوقى تشكيل مى شود. 
زمانى كه هر طرف اهداف و تعهدات خود را طى مذاكرات روشن نمايد و توافق 

رسميت يابد، يك قرارداد به وجود مى آيد.
پول  كسب  صرفاً  مى خواهند  قرارداد  از  اشخاص  آنچه  است  ممكن  هدف: 
و  نبوده  مادى  فقط  قرارداد  يك  تدوين  از  هدف  است  ممكن  همچنين  باشد. 
انگيزه هاى ديگرى در ميان باشد. مثًال شخصى وارد يك قرارداد شود و عالوه بر 
به دست آوردِن سود مادى، خواستار ايجاد اعتماد و احترام متقابل براى انجام 

معامالت بعدى باشد.
تعهد: تعهد مى تواند ساده يا مرّكب باشد. براى مثال تعهد مى تواند حمل 
بار از سالن فرودگاه تا اتومبيل باشد يا كليه مراحل ساخت يك مجتمع آپارتمانى 

را دربر گيرد.
ب) مفهوم امنيت قرارداد

امنيت قرارداد يعنى اشخاص مطمئن باشند كه قرارداد اجرا مى شود و در 
اختالف  حل  روش هاى  از  استفاده  با  مى توانند  آنها  قرارداد  اجراى  عدم  صورت 
پاسخ قانع كننده اى دريافت كنند. اگر در يك جامعه اجرا شدن قراردادها به 
راحت  و  سريع  شدن  اجرا  به  نيز  اختالف  حل  روش هاى  و  باشد  ممكن  آسانى 
قرارداد كمك كنند و در جريان انجام معامالت افراد متضرر نگردند، مى توان گفت 

كه در آن جامعه امنيت قراردادى وجود دارد.
قراردادهاى  در  اجرا  نتيجه  در  دارد؛  را  خود  خاص  ويژگى هاى  قرارداد  هر 
مختلف، يكسان نيست و به شكل هاى گوناگونى انجام مى شود. مثًال در قرارداد 
يافت،  انتقال  مالكيت  كه  زمانى  و  است  مهم  مالكيت  جابجايى  فروش،  و  خريد 
قرارداد اجرا شده است (قرارداد تمليكى). اما برخى قراردادها دربارة انجام دادِن 
كارى هستند. در اين قراردادها زمانى كه شخِص متعهد آن عمل را به طور تمام 
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و كمال انجام داد، قرارداد اجرا شده است (قرارداد عهدى).

گفتار دوم: تدابير قراردادى براى امنيت معامالت
اگر در هر قرارداد نكات اصلى و مهم نوشته شود، تا حد زيادى از ورود آسيب 
كه  مى پردازد  راهكارهايى  و  تدابير  به  آينده  مباحث  مى آيد.  عمل  به  جلوگيرى 

بايستى در قراردادهاى حقوقى در نظر گرفت تا امنيت قراردادى به دست آيد.
الف) تدابير ناظر بر ادله اثباتى

همانطور كه گفته شد قرارداد در واقع يك توافق است؛ اين توافق مى تواند 
صرفاً شفاهى باشد، يا مى توان آن را نوشت. پيشنهاد مى شود قرارداد را مكتوب 
كنيد تا در صورت بروز اختالف، بتوانيد به راحتى وجود توافق و شرايط آن را نزد 
نهاد رسيدگى كننده به اختالف اثبات نماييد. در واقع قراردادى كه توسط شما 

نوشته مى شود يك سند و دليل اثباتى است. 
 تنظيم قرارداد كتبى

و  آن  مالى  و  اقتصادى  ارزش  همچنين  قرارداد،  اهميت  اساس  بر  بنابراين 
تعداد شروطى كه در توافق گنجانده شده است، مكتوب نمودن توافق ضرورى 
تر مى شود. براى يك معاملة ساده، مثل خريد خواروبار، نوشتِن محتواى توافق 
مطرح نيست؛ اما هرچه قرارداد پيچيده تر شده و مدت زمان بيشترى به طول 
بينجامد، مثل قرارداد با موضوع ساخت مجتمع مسكونى، تنظيم قرارداد با ذكر 
جزئيات براى رفع ابهام طرفين قرارداد در زمان اجراى آن و براى اثبات تعهدات 

در زمان بروز اختالف ضرورى است.
 وحدت محتوا و تعدد نسخ

نوشتن محتواى قرارداد بايد با نظارت و توافق طرفين قرارداد انجام شود. 
صورت  بردارى  نسخه  سند  همان  از  و  برسد  طرفين  امضاى  به  واحد  سند  يك 
گيرد و در دست طرفين موجود باشد. پس نبايد هركدام از طرفين، قرارداد را 
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از زاويه ديد خود بنگرد و قرارداد را بنويسد؛ در غير اين صورت وحدت قرارداد 
خدشه دار مى شود و در صورت بروز اختالف، حل پرونده در دادگاه با پيچيدگى 

مواجه مى گردد.
 امضاى همة صفحات

امضاء يكى از عوامل انتساب سند به شخص امضاء كننده است يعنى امضاء 
نشان مى دهد كه شخص مورد نظر به قرارداد مربوط است. به اين دليل است كه 
امضاء ارزش دارد. علت اصلى اينكه پيشنهاد مى شود پايين تمام صفحات (پايين 
متن در هر صفحه) امضايى درج شود پيشگيرى از اضافه كردن به متن قرارداد يا 
پاك كردن و كم كردن از آن است. هيچ كدام از طرفين قرارداد و يا شخص ثالثى 
نبايد تغييرى در متن قرارداد ايجاد كند. امضاء مانند يك قفل و بست قرارداد را 
از تغييرات محافظت مى نمايد. براى ايجاد تغيير در قرارداد، تشريفاتى همچون 

« متمم ها و اصالحيه ها » وجود دارد كه در قسمت هاى بعد بررسى مى شوند.
 استشهاد

معناى كلمة استشهاد «به شهادت طلبيدن» است. ذكر نام يك يا چند شاهد 
قرارداد  به  بخشيدن  استحكام  عوامل  از  يكى  مى تواند  ايشان،  امضاى  همراه  به 
باشد. در صورت بروز اختالف، دادگاه مى تواند از گفته هاى شاهدان استفاده كند 
تا نكات مبهم قرارداد را روشن سازد و شاهدان مى توانند دليل و مدرك باشند كه 
كدام يك از طرفين قرارداد حق ديگرى را پايمال كرده است. حتى اگر اختالفى 
نيز به وجود نيامده باشد، كمك گيرى از شاهدان معتبر كه مورد احترام طرفين 

هستند، در واقع نوعى تضمين غير رسمى براى انجام شدن قرارداد است.
 پرداخت هاى قابل رهيابى

امروزه روش هاى بسيار متنوعى براى پرداخت وجود دارد: حضورى، آنالين، 
كارت به كارت، حوالجات اعم از واريز در وجه، چك، سفته و برات، اعزام تحصيلدار 
(پيك) و ... الزم است كه براى هر پرداخت اعم از جزئى و كلى با به كارگيرى هر 
يك از روش هاى فوق الذكر، سند و مدرك معتبر دريافت شود تا در صورت بروز 

اختالف، بتوان به راحتى پرداخت را اثبات كرد.
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 تفسير به نفع طرف ضعيف
نكته اى كه بايد در زمان نگارش يك قرارداد در نظر داشت آن است كه 
تفسير  نحوى  به  را  قرارداد  دارند  تمايل  گيرى  تصميم  دوراهى هاى  در  قضات 
نمايند كه مصلحت طرف ضعيف تر را تأمين نمايند. اين روش تفسير از لحاظ 
تاريخى داراى سابقه مى باشد، فلسفة آن تا حد زيادى توجيه شده و دربارة آن 
بسيار تئورى پردازى شده است. علت اصلى استفاده از اين روش تفسير آن است 
كه طرف ضعيف از قدرت انتخاب كمترى برخوردار مى باشد. مصداق بارز چنين 

قراردادهايى، قرارداد ميان كارگر و كارفرماست.
ب) تدابير ناظر بر محتواى قرارداد

بهينة  انجام  تا  گرفت  نظر  در  بايد  را  متعددى  نكات  قرارداد  نگارش  زمان 
قرارداد و رفع ابهام و اختالف به سادگى صورت پذيرند. ذكر اين نكات در قرارداد 
تشريفات اضافه و بى مورد نيست و براى اشخاصى كه حسن نيت و صدق كردار، 
پيشه شان است تعيين تكليف دربارة جزئياتى كه بيان خواهد شد، فقط و فقط 

سودرسان است.
متن قرارداد مى تواند يك دست باشد و موارد مختلف را پشت سر هم نوشت. 
همچنين مى توان اين موارد را به صورت جداگانه در بندها يا ماده هاى مختلف 
گنجاند. مثًال ماده اول: مشخصات طرفين، ماده دوم: اقامتگاه، الى آخر.1 در هر 
پيدا  تعارض  يكديگر  با  قرارداد  مختلف  قسمت هاى  كه  داشت  دقت  بايد  حال 

نكنند.
 طرفين قرارداد

شماره  پدر،  نام  خانوادگى،  نام  نام،  شامل  قرارداد  طرفين  كامل  مشخصات 
شناسنامه، اقامتگاه براى اشخاص حقيقى، و نام شركت، شمارة ثبت آن، اقامتگاه، 
نام مدير يا مديران و مدير عامل براى اشخاص حقوقى مى باشد. ذكر اطالعات 
حساب  شماره  و  آن)  بودن  دارا  صورت  (در  بازرگانى  كارت  شمارة  مانند  اضافه 

بانكى كه براى پرداخت ها مورد استفاده خواهد بود خالى از فايده نيست.
۱- به «پيوست» نگاه كنيد.
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 اقامتگاه
از ميان مشخصاتى كه ذكر شد، اقامتگاه نياز به بررسى و شناسايى بيشترى 
دارد. بر اساس تعريف ارائه شده در ماده 1002 قانون مدنى ايران و مواد 590 و 
591 قانون تجارت ايران، اقامتگاه شخص جايى خواهد بود كه مركز مهم امور او 

در آنجاست و اين مركز براى شركت ها مركز ادارة آنهاست.
دادگاه صالح جهت رسيدگى به اختالف با توجه به اقامتگاه معين مى شود؛ 
همچنين مالك براى ارسال اظهارنامه و يا ابالغ اوراق قضايى اقامتگاه است. در 
نتيجه بايستى در قرارداد اقامتگاه را به طور دقيق مشخص نمود. به عالوه توصيه 
مى شود كه در قرارداد بيش از يك نشانى و بيش از يك روش ابالغ تعيين شود 

تا در صورت تغيير اقامتگاه مشكلى به وجود نيايد.
 مورد معامله

آن  پيرامون  قرارداد  دارد،  كليدى  و  محورى  نقش  قرارداد  در  معامله  مورد 
تفصيل  به  را  معامله  مورد  دارد  امكان  كه  جايى  تا  قرارداد  در  مى گيرد.  شكل 
توضيح دهيد تا هيچ ابهامى باقى نماند. بر اساس ماده 216 قانون مدنى مورد 
معامله نبايد مبهم باشد و بر اساس بند 3 ماده 190 همين قانون، مورد معامله 
بايد موضوع معين باشد. بنابراين شرايط مورد معامله عبارت اند از: معلوم بودن، 
معين بودن. آنچه مورد معامله را معلوم مى كند، تعيين جنس، توصيف كيفيت 
و تعيين مقدار آن است. تعيين نمودن مورد معامله نيز بياِن تمام اوصاف كمى 
و كيفى است كه در ارزش آن تأثير دارد. اگر مورد قرارداد يا بخشى از آن، كاال 
نيست؛ بلكه «كار» است، آن را تقويم كنيد؛ يعنى براى آن كار ارزش پولى در 

نظر بگيريد و آن مبلغ پول را در قرارداد بنويسيد.
 عوض قراردادى و سودبرى

دارد.  قرار  آن  ديگر  سمت  در  ِعوض  و  قرارداد  سمت  يك  در  معامله  مورد 
ِعوض و ما به ازاى مورد معامله نيز بايد همچون مورد معامله معلوم و معين باشد. 
به عالوه در معامالتى كه هدف از آنها كسب سود است عوض بايستى با مورد 
معامله تناسب داشته باشد. در صورتى كه ميان ارزش دو سمت معامله تفاوت و 
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اختالف فاحشى باشد، قرارداد اصطالحاً «َغررى» (زيانده) محسوب شده و معتبر 
نخواهد بود.

اگر در معامله از وجه رايج (ريال) استفاده نمى كنيد، نوع ارز (دالر، يورو و...) 
را مشخص كنيد. در كنار تعيين نوع ارز، نرخ محاسبة آن به ريال را نيز تعيين 
كنيد. مثًال در قرارداد بنويسيد كه 1 دالر معادل 30000 ريال محسوب مى شود 
و اين نرخ در طول اجراى قرارداد و يا در زمان بروز اختالف نيز به همين نسبت 

باقى خواهد ماند.
در قرارداد مشخص كنيد كه در صورت كاسته شدن از مورد معامله يا اضافه 
شدن بر آن، به تناسب چه مقدار از عوض كم مى شود يا به آن اضافه مى گردد. 
ميزان  و  تعداد  مى شود،  انجام  قسطى  صورت  به  عوض  پرداخت  اگر  همچنين 
اقساط و زمان سررسيد آنها را معين كنيد و اجراى تعهد يا تمليك را متناسب با 
پرداخت اقساط انجام دهيد. مثًال اگر عوض را در ده قسط دريافت مى كنيد، در 

ازاى هر يك از اقساط، يك دهِم تعهد خود را انجام دهيد.
 زمان اجراى تعهدات

مالك تعيين عدِم اجراى تعهد يا تأخير در اجراى آن، زمانى مى باشد كه در 
قرارداد ذكر شده است. در واقع در صورت انقضاى اين تاريخ است كه مى توان 
يا  تاريخ  اين  عدم ذكر  نمود.  خسارت  يا جبران  اجرا  به  الزام  تقاضاى  دادگاه  از 
ذكر ناصحيح آن، ابهام و پيچيدگى هايى به همراه دارد؛ لذا پيشنهاد مى شود اين 
تاريخ را به دقت مشخص كنيد. زمان اجراى تعهد را به روش هاى مختلفى بيان 
مى كنند: مى توان روز، ماه و سال مورد نظر را انتخاب نمود، مى توان زمان انعقاد 
قرارداد را نوشته و زمان اجرا را موكول به مدت زمان معينى پس از انعقاد نمود 
(مثًال 6 ماه= 180 روز پس از تاريخ بسته شدن قرارداد)، مى توان زمان اجرا را به 

محض مطالبه يا پس از مدت معينى از زمان مطالبه تعيين نمود.
مى توان يك تاريخ واحد را براى اتمام كل تعهد نوشت؛ و در صورتى كه 
اجراى تعهد از قسمت هاى مختلفى تشكيل شده باشد، مى توان براى اتمام هر 
در  كه  است  بهتر  حال  هر  در  گرفت.  نظر  در  را  تاريخى  قسمت ها  اين  از  يك 
قرارداد بنويسيم كه اگر زمان مذكور در قرارداد رعايت نشود، چه اتفاقى مى افتد 
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رعايت  عدم  صورت  در  كه  كرد  بينى  پيش  قرارداد  در  مى توان  اجرا).  (ضمانت 
زمان، قرارداد منحل (تمام شده) محسوب مى شود يا طرفى كه تعهد براى او بوده 
است اختيار بر هم زدن معامله را خواهد داشت. همچنين مى توان براى تأخير 
در اجراى تعهد جريمه در نظر گرفت. جريمه را به روش هاى مختلفى مى توان 
محاسبه كرد، مانند: يك مبلغ مشخص يا درصدى از مبلغ قرارداد يا درصدى از 
مبلغ پرداخت شده يا درصدى از مبلغ مانده يا در ازاى هر روز تأخير يك مبلغ 
مشخص. دقت داشته باشيد كه اگر اين مبلغ به طرز نامعقولى زياد باشد دادگاه 
آن را در نظر نگرفته و خود اقدام به محاسبة خسارت مى نمايد. در نتيجه بهتر 
مشخص  بايستى  همچنين  شود.  گرفته  نظر  در  سقفى  جريمه  مبلغ  براى  است 
نمود كه در ازاى دريافت جريمه آيا از تعهد طرف مقابل صرفنظر مى شود يا آن 

به قوت خود باقى است.
 محل اجراى تعهدات

تعيين محل اجراى تعهد از دو جنبه حائز اهميت است: اول آنكه تعيين اين 
محل، همانند تعيين زمان اجراى تعهد، از ابهامات كاسته و روند اجراى تعهد 
و يا حل اختالف را سرعت مى بخشد. ثانياً «خواهان2 در دعاوي بازرگاني عالوه 
بر دادگاه محل اقامت خوانده3،  مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد 
در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.»4 در نتيجه محل 
اجراى تعهد، چه در دعاوى داخلى چه در دعاوى بين المللى، مى تواند يكى از 

فاكتورهاى صالحيت قضايى واقع شود.
 تعهدات فرعى طرفين

در قرارداد تعهدات به دو گونه است . تعهد مورد قراردادي يا تعهد اصلي و 
تعهدات فرعى. گاهى تشخيص ساير تعهداتي كه از عقد ناشي مى شود و جنبه 
۲- هر شخصى كه دعوى حقوقى خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظيم نمايد و در دادگاه اقامه 

كند خواهان ناميده مى شود.
3- خوانده شخصى است كه خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوى مى نمايد . در واقع طرف دعوى 

خواهان خوانده ناميده مى شود.
چك،  دارندگان  براي  رسيدگي  محل  تعيين  خصوص  در  كشور  عالي  ديوان  رويه  وحدت  راي   -4

شماره:5502گ/هـ 1385/4/14پرونده وحدت رويه رديف:22/83 هيأت عمومي
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فرعي دارد چندان ساده نيست. تعهدات فرعى مى توانند طيف وسيع و متنوعى از 
خواسته ها را در بر گيرند: مانند شرطي كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي 
براي  كه  تبعى  تعهدات  ديگر  و  مى كند5  معين  را  عهد  به  وفاي  زمان  يا  است، 
تحقق كامل اجراي تعهدات اصلي بايد صورت گيرند؛ مانند عوارض، بيمه، ماليات، 
گمرك و ... . ذكر تعهدات فرعى به طور دقيق و مفصل از يك سو راهنماى طرف 
مقابل قرارداد براى اجراى بهتر و كامل تر تعهد، و از سوى ديگر يارى رسان قاضى 

در تفسير قرارداد و ارائه حكم مناسب مى باشد.
 تضمين

نوعى تضمين و ضمانت را در قرارداد پيش بينى  توصيه مى شود كه حتماً 
شود. تضمين در قرارداد جهت اطمينان از اجرا، مى تواند غير رسمى باشد، مانند 
يا  است.  طرفين  معتمد  و  معتبر  كه  ثالثى  شخص  قول  يا  قرارداد  طرف  قول 
مى توانيد از تضمين هاى رسمى مانند انعقاد قرارداد ضمانت يا استفاده از سفته، 
چك، ضمانت نامه هاى بانكى، وثيقه و وجه التزام استفاده نماييد. چنانچه قرارداد 
ضمانت، چه به صورت مستقل جه به صورت فرع بر قرارداد اصلى در ميان است 
بايستى تمام شرايط آن را مشخص كنيد و اگر مالى به عنوان وثيقه در نظر گرفته 
مى شود، مشخصات و ارزش آن بايد معلوم و معين باشد. وجه التزام نيز، به معناى 
مبلغى پول در ازاى عدم انجام تعهد يا انجام آن به طور ناقص، يكى از رايج ترين 
شيوه هاى تضمين و استحكام بخشى به قرارداد است. در هر حال شرايط اِعمال 

و به اجرا گذاشتن تضمين در قرارداد بايد نوشته شود.
 قوه قاهره

قوه قاهره به معني عام، هر حادثة غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب 
از:  اند  عبارت  قاهره  قوه  مثال هاى  دارد.  باز  تعهد  اجراي  از  را  متعهد  كه  است 
بالياى طبيعى مانند: سيل و زلزله، تحريم از جانب دولت ها. در اغلب قراردادها، 
به خصوص قراردادهاى بين المللى، ماده اى در رابطه با قوه قاهره ذكر مى گردد. 
در برخي از قراردادهاي مزبور قوه قاهره با عبارت كلي تعريف و سپس موارد آن 
احصاء شده است؛ يعنى تك تك مواردى را كه قوه قاهره هستند بيان مى شود و 

www.nojdeh.blogfa ،1388 5- اقسام تعهدات مدنى، رستم اعظمى، ارديبهشت
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هيچ مورد ديگرى به عنوان قوه قاهره قابل قبول نيست. گاهي تصريح مى كنند 
كه ذكر اين موارد حصري نيست، بلكه تمثيلي است؛ يعنى موارد مشابه نيز قوه 
ذكر  به  قاهره  قوه  تعريف  بدون  قراردادها  از  بعضي  در  مى شود.  محسوب  قاهره 
مواردي از آن اكتفا مى شود. در پاره اي از قراردادها فقط به قوه قاهره بعنوان 
عذر در عدم اجراي قرارداد اشاره كرده اند بدون اينكه آن را تعريف يا مواردي از 

آن را ذكر كنند.6
قوه قاهره اگر محقق شود، تأثيرات عمده در قراردادها به بار مى آورد؛ تأثير 
اصلى قوه قاهره در قرارداد، يا حتى تعهدات غير قراردادى، سلب مسئوليت از 
متعهد است. ديگر آنكه قرارداد در اثر قوه قاهره منحل يا الاقل معلق مى شود . 
اگر عدم امكان اجراي قرارداد دائمي باشد، قرارداد منحل و تعهدات ناشي از آن 
ساقط مى گردد؛ ولي اگر عدم امكان موقت باشد، اجراي قرارداد تا رفع وضعيت 
قوه قاهره به حال تعليق در مى آيد مگر اينكه اجراي قرارداد بعد از آن مدت، 
فايده اي نداشته يا بر خالف توافق طرفين باشد كه در اين صورت نيز حكم به 
انحالل قرارداد داده خواهد شد. الزم به ذكر است كه قوه قاهره در صورتي موجب 
برائت متعهد است كه وقوع حادثه اي كه قوه قاهره به شمار مى آيد، ناشي از اراده 

يا تقصير متعهد نباشد.
 انحالل قرارداد

انحالل قرارداد موجب تمام شدن وضعيت حقوقى ناشى از قرارداد مى شود. 
تعهدات  تمام  اجراى  با  قرارداد  شود،  اشتباه  آن  اجراى  با  نبايد  قرارداد  انحالل 
ناشى از آن به پايان مى رسد، ولى زمانى كه از انحالل سخن گفته مى شود، يعنى 
اينكه قرارداد پا بر جا بوده و جايى براى اجرا داشته باشد و بتوان آن را اجرا نمود 
ولى سبب و علت ويژه اى قرارداد را بى اثر كند. انحالل قرارداد به سه صورت 
امكان پذير است: 1- انحالل با رضايت طرفين، كه «اقاله» يا «تفاسخ» گويند. 
2- انحالل با ارادة يكى از طرفين، كه «فسخ» گويند. 3- انحالل قهرى (اجبارى)، 

كه «انفساخ» گفته مى شود.

6- قوه قاهره يا فورس ماژور، بررسي اجمالي در حقوق تطبيقي وحقوق بين الملل و قراردادهاي بازرگاني 
 www.ghavanin.ir،بين المللي، سيد حسين صفايى
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پيش بينى هر يك از شرايط فوق، تكليف طرفين را به هنگام انحالل قرارداد 
مشخص مى سازد و مى تواند مانع گمراهى و سوء استفاده در اين مرحله شود. از 
جمله، سبب يا اسباب انحالل قرارداد بايستى در قرارداد برشمرده شود. همچنين 
بايد در قرارداد نوشته شود كه طرفى كه قرارداد را فسخ مى كند، فسخ را به اطالع 
طرف مقابل برساند. به عالوه بايستى مشخص نمود كه در صورت فسخ، سرنوشت 

مورد معامله و عوض آن چه مى شود.
 انتقال قرارداد

انتقال قرارداد عبارت از حالتى است كه به موجب آن شخص ثالثى جانشين 
يكى از طرفين عقد مى گردد؛ به بيان ديگر در انتقال قرارداد هدف اين است كه 
موقعيت قراردادى يكى از طرفين همراه با تمامى حقوق و تعهدات ناشى از آن به 
شخص ثالثى منتقل گردد.7 بر اساس دكترين حقوقى موجود، بايستى اين نهاد 
را متفاوت از نهاد انتقال طلب (و دين) قلمداد كرد. در نتيجه در قوانين ايران 
دربارة اين مقوله قانونگذارى صورت نگرفته است. بنابراين بهترين كار آن است 
كه طرفين قرارداد در حين تهيه قرارداد اين مقوله، شرايط و آثار آن را پيش 
بينى نمايند؛ مثًال معين كنند كه آيا با انتقال قرارداد، تضمينات موجود در آن نيز 
انتقال مى يابند يا نه، در حقوق و تعهدات هر كدام از طرفين تغييرى رخ مى دهد 
يا نه و ... چنانچه اين امر در قرارداد مورد بررسى قرار نگرفته نباشد، مى توان در 

زمان انتقال، متممى حاوى جزئيات انتقال به قرارداد اضافه نمود.
 حل و فصل اختالفات

دعوى  طرح  از:  اند  عبارت  اختالفات  فصل  و  حل  روش هاى  كلى  طور  به 
در  كه  مهمى  بخش هاى  از  يكى  ميانجيگرى.  و  داورى  به  مراجعه  دادگاه،  نزد 
و  است  اختالفات  فصل  و  حل  خصوص  در  مى شود  گنجانده  كالن  قراردادهاى 
مثًال  است.  آن  كارگيرى  به  شرايط  و  فوق  روش هاى  از  يكى  بينى  پيش  شامل 
طرفين در قرارداد متعهد مى شوند كه در صورت بروز اختالف در خصوص امور 
مالى قرارداد، اختالف را به داورى ارجاع دهند. در صورت سرپيچى از اين تعهد و 
7- انتقال قرارداد، عيسى مقدم، فصلنامه حقئق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، دوره 37، شماره 

4، زمستان 1386



راھنمای نگارش و تنظیم  قراردادھای حقوقی به زبان ساده22

مراجعة مستقيم به دادگاه، دادگاه مى تواند به پرونده رسيدگى نكند، چرا كه فرد 
مراجعه كننده يكى از شروط مورد توافق را زير پا گذاشته است.

اختالف،  به  رسيدگى  روش  انتخاب  بر  عالوه  مى توانند،  طرفين  همچنين 
قانون حاكم بر حل اختالف را نيز انتخاب نمايند. هرچند اين انتخاب براى دادگاه 
تكليفى به وجود نمى آورد؛ اما اگر طرفين روش داورى را برگزينند، داور قانون 
انتخابى ايشان را اِعمال خواهد نمود. مثًال طرفين مى توانند اظهار داشته باشند 
براى حل اختالفشان مثًال به قانون تجارت فرانسه يا به قانون نمونه «آنسيترال» 
«كنوانسيون  به  يا  متحد)  ملل  سازمان  الملل  بين  تجارت  حقوق  (كميسيون 
همچنين  شود.  استناد  المللى»  بين  سفته  و  برات  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
طرفين مى توانند، اصول كلى حقوقى و عرف بازرگانى را كه متعلق به هيچ نظام 

حقوق ملى نباشد به عنوان قانون حاكم انتخاب كنند.
 مكان و زمان انعقاد قرارداد

مكان و زمان انعقاد قرارداد موقعيتى خواهد بود كه طرفين ايجاب و قبول 
را اظهار مى كنند؛ يعنى موقعيتى كه توافق در آن شكل مى گيرد. تشخيص اين 
موقعيت در خصوص قراردادهاى غير-حضورى (مجازى) با پيچيدگى هايى مواجه 
مى شود، البته تئورى هاى حقوقى امروزه تا حد زيادى پاسخگوى اين پيچيدگى ها 
هستند. تصريح زمان و مكان در قرارداد فوايد خاص خود را دارد. مكان و زمان 
قرارداد بيشترين اهميت را به اين دليل مى يابند كه يكى از مالك هاى تعيين 

قانون حاكم و دادگاه صالح محلى هستند.
 وحدت يا تعدد سند

بسيارى از قراردادها ساده و مقطعى هستند و تدوين يك سند واحد براى 
آنها كافى خواهد بود. از طرف ديگر برخى قراردادها، على الخصوص قراردادهاى 
مثال  عنوان  به  مى شوند.  تشكيل  مختلفى  قسمت هاى  و  اجزا  از  مدت،  طوالنى 
و  استخراجى  واحدهاى  طراحى  مراحل  از  كلى  طور  به  نفت  استخراج  قرارداد 
پااليشى، ساخت اين واحدها و سپس نظارت بر عمليات و نگهدارى دستگاه ها 
عمليات  از  تركيبى  قرارداد  كه  زمانى  مى گيرد.  بر  در  را   (maintenance)
مستقل باشد، مى توان وحدت سند را شكست و اسناد متعدد تشكيل داد. ُحسن 
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اين كار در آن است كه بدين ترتيب مى توان در هر قسمت از متخصصان همان 
حوزه استفاده نمود تا قرارداد به كامل ترين شكل تدوين شود.

 زبان
در خصوص قراردادهاى داخلى زبان قرارداد چندان مطرح نيست و مى توان 
هر قرارداد را به زبان فارسى و در صورت لزوم به يكى از زبان هاى بين المللى 
مورد قبول طرفين تهيه و تنظيم نمود. اما در قراردادهاى بين المللى زبان قرارداد 
اهميت ويژه اى مى يابد؛ زيرا «هر نظام حقوقى اصطالحات و مفاهيم خاص خود 
را دارد كه ممكن است اين مفاهيم در نظام حقوقى كشور ديگر يا مطرح نباشد 
و يا مفهومى متفاوت داشته باشد.»8 بدين ترتيب چنانچه يك فارسى زبان وارد 
يك قرارداد بين المللى مى شود و يك زبان زندة دنيا، مانند انگليسى، براى آن 
قرارداد انتخاب مى شود، وى بايستى معناى عبارات مذكور در قرارداد را به دقت 
بررسى كند و سعى نمايد معادل آن معنا را در نظام حقوقى كشور خويش بيايد. 
چنانچه معادلى وجود ندارد، يا ميان نهادهاى حقوقى دو كشور تفاوت هايى وجود 
دارد، بهترين كار ارائه تعريف از هر عبارت در متن قرارداد است تا از هر گونه 

ابهام و تفسيرهاى غير قابل پيش بينى جلوگيرى شود.
 متمم و اصالحيه ها

زمانى كه يك قرارداد تدوين شد، ايجاد هرگونه تغيير در متن يا در كاغذهاى 
به  استناد  و  پذيرش  از  مى تواند  دادگاه  مى سازد.  مخدوش  را  آن  اعتبار  چاپى، 
قراردادى كه داراى خط خوردگى، الك گرفتگى، كاستى و اضافى، خراشيدگى 
و تراشيدگى مى باشد خوددارى نمايد. اِعمال تغيير در قرارداد تشريفات خاصى 
دارد كه تحت عناوين متشابِه «اصالحيه»، «الحاقيه» و «متمم» انجام مى گردد. 
اصالحيه ناظر به وجود ايراداتى جزئى در متن قرارداد بوده كه مى توان توسط 
آن اين ايرادات را بدون تشكيل جلسه براى حصول توافق مجدد تصحيح نمود. 
«الحاقيه به معني بخش هايي است كه بنا به ضرورت به متن حقوقي اصلي اضافه 
يا كسر و نهايتاً الحاق مي شود، يا بندى است كه در زمان عقد قرارداد نسبت به آن 
8- مسائل و مشكالت تهيه و تنظيم قرارداد بيع بين المللى، محمد امامى، كورش استوار سنگرى، مجله 

علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، بهار و پاييز 79، شماره 30 و 31
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توافق شده است و طرفين پيمان، اجراي آن  را مشروط به شرايطي نموده اند كه 
ممكن است حادث شده و يا كارفرما مايل به انجام آن شود.»9 متمم نيز همچون 
الحاقيه، وابسته به متن اصلى قرارداد است، اما اهميت آن در حدى است كه نياز 
به اخذ توافق مجدد دارد و در صورت عدم انجام آن، قرارداد انجام نشده و ناقص 

تلقى مى شود.
 ضمائم

محتواى ضمائم نيز مانند الحاقيه و متمم، مى تواند هر چيزى باشد. مثًال در 
قراردادهاى پيمانكارى تصاوير و نقشه هاى مربوطه را ضميمه مى كنند، يا چنانچه 
شخص  مشخصات  حاوى  مدارك  باشد،  ميان  در  اى  وثيقه  يا  ضمانت  قرارداد 

ضامن يا مال مورد وثيقه را ضميمه مى كنند.
ج) تدابير ناظر بر اقدامات جنبى قرارداد

است  ضرورى  قراردادها  محتواى  خصوص  در  كه  را  آنچه  قبل  قسمت  در 
متن  به  مستقيماً  كه  مى پردازيم  اقداماتى  به  قسمت  اين  در  نموديم؛  بررسى 
قرارداد مربوط نمى شوند، اما خارج از قرارداد و در كنار آن به استحكام و امنيت 

قرارداد كمك مى كنند.
 مشاوره

و  قرارداد  گونه  هر  انعقاد  و  معامالت  انجام  از  پيش  كه  مى گردد  پيشنهاد 
حقوقى،  مشاوران  و  وكال  به  مراجعه  با  دادگاه،  به  دادخواست  ارائه  همچنين 
مشاورة الزم را دريافت نماييد. مسئوالن قوه قضائيه نيز مكرراً بر اين مسأله تأكيد 
داشته اند. در مرحلة انعقاد قرارداد، استفاده از مشاوران حقوقى، در كنار مشاوران 
متخصص در حوزة قرارداد، كمك مى كند تا ادبيات معامله حقوقى تر شده و در 
نتيجه تفسير قرارداد نيز به آسانى صورت گيرد. به عالوه، مشاورة حقوقى باعث 
مى شود آنچه مورد نظر طرفين است واضح تر شده، در نتيجه حق هيچ يك از 
طرفين پايمال نشده و منفعت هر طرف تأمين گردد. در مرحلة تشكيل پرونده 
در دادگاه نيز نداشتن اطالعات كافي در اين خصوص، موجب بروز مشكالتي براي 
9- www.2rooznameh.ir
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طرفين قرارداد مى شود. با حذف اجباري بودن اختيار وكيل در دعاوي مدني از 
شخصاً  را  دادخواست هايشان  دادگاه،  به  كنندگان  مراجعه  از  بسيارى  سال 87، 
صرف  موجب  اين دادخواست ها  از  متن برخى  صحيح نبودن  مى نمايند.  تنظيم 

هزينه و وقت مضاعف مى گردد.
 بازرسى

قراردادهاى  در  كه  مى شود  پيشنهاد  باشد،  داشته  اقتضاء  قرارداد  چنانچه 
طوالنى مدت، نوعى از بازرسى را در قرارداد پيش بينى كنيد. هدف از پيش بينى 
بازرسى در قرارداد آن است كه تعهد با كيفيت و كميت مورد نظر انجام شود. 
نقش  قرارداد،  نقض  و  تخلفات  وقوع  از  «پيشگيرى»  عملكرد  بر  عالوه  بازرسى 
از  جلوگيرى  تخلف،  وقوع  از  اطالع  در  تسريع  آن  و  مى كند  ايفا  نيز  را  ديگرى 

آسيب هاى بيشتر و بى نياز شدن از مراجعه به دادگاه است.
بازرسى مى تواند غيرحضورى و از طريق تماس و اخذ گزارش هاى مستمر، 
و يا به صورت موردى براى يك موضوع مشخص از قسمت معين باشد. همچنين 
مى توان از بازرسى ادوارى استفاده نمود. بازرس مى تواند نمايندة يكى از طرفين 

قرارداد، يا يك شخص بى طرف باشد.
 مستندسازى اجراها و تخلفات

در قراردادهاى طوالنى مدت و در كل قراردادهايى كه از اجزاء متعددى تركيب 
طور  به  كه  اجرايى  هر  يا  شده  انجام  كه  قسمتى  هر  براى  است  بهتر  اند،  شده 
ناقص يا معيوب صورت گرفته شده و به طور كلى هر تخلف و نقضى كه نسبت 
به قرارداد روى داده است، مستندسازى انجام شود. در موارد فوق الذكر چنانچه 
نسبت به اجرا يا نقص يا تخلف توافق وجود داشته باشد، مستندسازى به راحتى 
و با يك امضاى ساده رخ مى دهد؛ اما در صورت اختالف و عدم حصول توافق، 
مى توان از شخص معتمد ميان طرفين يا كارشناس رسمى در آن حوزة مخصوص 

جهت تهيه سند كمك گرفت.
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پيوست ها
در اين قسمت نمونه هايى از برخى قراردادها مطرح مى شود تا به عنوان الگو 

مورد استفاده قرار گيرند.

الف. نمونه قرارداد فروش

بسمه تعالى

نمونه قرارداد فروش
 

مشخصات طرفين قرارداد 
 اين قرارداد بين شركت {نام شركت يا سازمان} به نمايندگي آقاي/خانم 
{نام و نام خانوادگي نماينده شركت}، فرزند  }نام پدر نماينده خريدار} و نشاني 
پستي {محل شركت} كه در اين قرارداد خريدار ناميده مي شود از يك طرف و 
{نام سازمان/مؤسسه/شركت/كارگاه} به آدرس }نشاني پستي سازمان/مؤسسه/
سازمان/مؤسسه/شركت/ تماس  تلفن  تلفن{شماره  شماره  و  شركت/كارگاه} 

كارگاه} به نمايندگي آقا/خانم {نام و نام خانوادگي نماينده} (سمت {سمت 
نماينده}) كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده مي شود از سوي ديگر 

مطابق مفاد زير منعقد مي گردد.
 

موضوع قرارداد
 موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش}
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  محل اجراى قرارداد
 محل تحويل {انبار شركت/ ....} مي باشد.

 
مدت قرارداد

 مدت زمان تحويل تحويل {شرح موارد فروش} {تعداد روز كاري} روز 
كاري مي باشد.

  
مبلغ قرارداد و نحوه تخصيص

 مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ريال ({مبلغ به حروف} ريال ) مي باشد.
 

نحوه پرداخت 
پيش پرداخت: مبلغ……ريال معادل……… ريال از خريدار بابت……. 
موضوع قرارداد دريافت مي گردد. مابقي مبلغ قرارداد در زمان تحويل {شرح 

موارد} تسويه مي گردد.
 

تعهدات فروشنده 
محل  در  را  قرارداد  موضوع  تجهيزات  و  قطعات  است  موظف  فروشنده   

كارخانه شركت پس از مونتاژ نهائي و تائيد، تحويل نمايد.
فروشنده تعهد مي نمايد كه اقالم موضوع قرارداد را به تعداد كافي و بطور 
صحيح و بر اساس مشخصات فني سفارش شده بنحوي كه قابل استفاده باشد 
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تهيه نمايد.
فروشنده متعهد مي گردد كه كليه اقالم را به نحوي بسته بندى نمايد كه 

مورد تاييد خريدار و مشاوره بوده و آسيبي به آنها وارد نگردد.
فروشنده موظف است كه اقالم موضوع قرارداد را به تفكيك عالمت گذاري 
كه  بنحوي  نمايد  خريدار  تحويل  مشاور  و  خريدار  نماينده  نظارت  با  و  نموده 
عمليات نصب در كوتاه ترين مدت و بر اساس معيارهاي استاندارد و حرفه اي 

قابل انجام باشد و آسيبي در روند كار وارد نسازد.
قرارداد  مدت  اساس  بر  را  قرارداد  مورد  موضوع  گرديد  متعهد  فروشنده 

موضوع ماده 6 تحويل نمايد.
فروشنده پيش بيني تغيير حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار 

بيست و پنج درصد(25%) (كاهش يا افزايش) را تعهد مي نمايد.

 تعهدات كارفرما 
 خريدار متعهد گرديد كه پس از تحويل {شرح موارد فروش} تمامي مطالبات 

فروشنده را پرداخت نمايد .
ذكر  با  كتبا  را  نصب  محل  و  نقشه ها  در  احتمالي  تغيير  هرنوع  خريدار 
جزييات به فروشنده ابالغ خواهد كرد ، تغييرات مذكور موجب افزايش مدت 

قرارداد خواهد شد.
تبصره 1: كليه تجهيزات و امكانات الزم در كل محدوده اعم از لوله كشي، 

كابل كشي، وسايل ابزار دقيق و غيره به عهده خريدار مي باشد.
خريدار  عهده  به  قرارداد  موضوع  تجهيزات  اندازي  راه  و  نصب   :2 تبصره 
بوده و در صورت نياز با پرداخت هزينه نصب از سوي خريدار توسط پيمانكار 
فروشنده انجام ميگيرد .ليكن كارشناس فروشنده به هنگام تحويل دستگاهها 
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نظرات كارشناسي دستورهاي خود را براي نصب به نصاب خريدار اعالم خواهد 
نمود.

نظارت 
و  قطعات  ساخت  بر  نظارت  و  كنترل  و  نقشه ها  تائيد  مسئوليت  كليه 
تجهيزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعيت ها بعهده نماينده خريدارو يا 
ناظر....................(به نيابت خريدار) مي باشد. كليه مراتب، مكاتبات و هماهنگي ها 
از طريق خريدار صورت مي پذيرد و در صورت تماس مستقيم با مشاور  صرفاَ 

جهت حل مسائل صرفاَ فني رونوشت آن همزمان به خريدار تحويل گردد.

نشاني طرفين
 آدرس هاي قيد شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمي دو طرف 
قرارداد تلقي ميگردد و طرفين موظفند به محض تغيير محل مورد را كتباَ به 

ديگري اطالع دهند.

فسخ قرارداد 
  موارد زير منجر به فسخ قرارداد مي گردد:
الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد

ب ) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط فروشنده كه باعث زيان و يا خسارت 
گردد.

ج ) هر گونه تاخير در اجراي قرارداد بيش از مدت ذكر شده قرارداد كه غير 
مجاز تلقي گردد مي تواند باعث فسخ قرارداد توسط خريدار مي گردد.
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تأخير در انجام قرارداد 
به  قرارداد  ماده 1  موضوع  موقع  به  انجام  عدم  يا  تحويل  عدم  صورت  در 
ازاي هر هفته تاخير معادل{...} درصد مبلغ كاالي تحويل نشده و تا سقف{...} 
درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد محاسبه و به عهده 

فروشنده تعلق خواهد گرفت .
تبصره: در صورت تاخير بيش از 60 روز فروشنده بجز موارد غير مترقبه در 
تحويل دستگاه موضوع قرارداد خريدار مختار به فسخ يك طرفه قرارداد مي باشد 
بديهي است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دريافتي 

به خريدار خواهد بود.

  حل اختالف
اجراي  نحوه  و  تفسير  تعبير،  زمينه  در  است  ممكن  كه  اختالفاتي  كليه 
اين قرارداد بين فروشنده و خريدار بروز كند از طريق مذاكرات و يا مكاتبات 
دوستانه مرتفع حل مي شود. در غير اين صورت موضوع اختالف با حكميت و 
داوري خانم/ آقا/ موسسه يا شركت................................ بررسي و تصميم داوري 

قطعي و الزم االجرا است.
طرفين تعهد مي نمايند كه تا تعيين تكليف و حل و فصل مواد يا موارد 

اختالف كليه تعهدات و وظايف خود را با حسن نيت انجام دهند.
 نسخه هاي قرارداد

 اين قرارداد شامل {...} ماده و {...} تبصره است كه در 2 نسخه تنظيم 
شد كه هر دو اعتبار يكسان دارند.

        فروشنده                                              خريدار
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بنام خدا
قرارداد مزارعه

*****

طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي.............................. فرزند............ داراي 
..................... متولد  از.............................  صادره   .................... شماره  شناسنامه 
ساكن: .................................................. .................................................. ........................

..............داراي  فرزند   .......................... خانم/آقاي  (عامل):  قرارداد  دوم  طرف 
شناسنامه شماره .......................... صادره از.............................. متولد ........................ 
ساكن: .................................................. .................................................. .........................

مورد مزارعه: تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار 
داراي پالك.................. فرعي از .................. اصلي مفروز و انتزاعي از پالك............ 
فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي................ بخش.................. ثبتي........ 
محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................. مورخ .................. صفحه.......... 
جلد ........... به شماره چاپي .............. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد 
مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول 
و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفٌا براي زراعت 
گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب 

اقرار براى زرع مقصود قابل است.
و  زير  تاريخ  از  محصول   .................. برداشت  و  كاشت  براي  قرارداد:  مدت 

حداكثر تا پايان .................. ماه يكهزار و سيصد و ..........13 شمسي.
قدرالسهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد 

مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

ب. نمونه قرارداد مزارعه
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    شروط:
1. تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو 
و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با 
مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد 
شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل 

قرار گيرد.
آماده  زني،  شخم  جهت  كارگران  استخدام  از  ناشي  هاي  هزينه  كليه   .2
عامل  با  مزارع  انبار  به  محصول  حمل  محصول،  آوري  جمع  وجين،  سازي، 

مي باشد.
3. اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و 
يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از 
قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد 

به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
4. سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به 
عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل 

مي باشد.
5. عامل متعهد است عالوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت 
محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه................. كيلوگرم گندم يا جو و 

يا.................. كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
محصول حصه مذكور  متعهد است پس از برداشت هر  6. عامل مكلف و 
مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به 

مزارع تحويل و تسليم نمايد.
7. هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور 
مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع 

در .................. به نشاني .................................................. ................................ است.
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8. چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه 
را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول 

كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
فسخ  مزارعه  اين  ثمره  ظهور  از  قبل  و  مزارعه  اثناي  در  صورتيكه  در   .9
گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا 
بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل 

مستحق اجرت المثل خواهد بود.
10.هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد 
عامل  گردد  جهت  اين  از  مزارع  متوجه  ديگر  ضرر  يا  شود  كم  حاصل  مزارعه 

ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
11. هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر 
يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند 
و  زمين  المثل  اجرت  اخذ  به  يك  هر  حاصل  برداشت  تا  فسخ  تاريخ  از  ليكن 
عمل و ساير مصالح االمالك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، 

مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
12.در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه 

زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
13. عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك 
شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته 
باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به 
هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.

14.در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به 
مزارع مي باشد.

15. در صورت بروز اختالف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختالف را 
به داوري خانم/آقاي .................. فرزند .................. ساكن: .................. ارجاع نمايند 
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و راي داور مذكور در مورد اختالف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض 
است و براي طرفين الزم االجرا مي باشد.

    ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)
    اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين 

طرفين مبادله گرديد.
    محل امضاي طرف اول قرارداد (مزارع) محل امضاي طرف دوم قرارداد 

(عامل)
    تاريخ: .......................

*******
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به نام خدا
نمونه قرارداد  چاپ كتاب

  
خانم / آقاي:................. فرزند:................... داراي شناسنامه شماره ................. 
و  ................................................................ نشاني:  به  از....................  صادره 

 خانم / آقاي:......................... فرزند:.....................داراي شناسنامه شماره...................... 
صادره از................... متولد...................... مدير موسسه انتشارات: ............................

و  (مولف)  ترتيب  به  ذيًال  كه  ساكن...................................................................... 
(ناشر) ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده 1: موضوع قرارداد: چاپ و انتشار كتاب............... مي باشد كه به وسيله 
مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد .

 .................. ميزان  به  قرارداد  اين  موضوع  كتاب  اول  چاپ  تيراژ:  ماده 2: 
نسخه مي باشد .

ماده 3: حق التاليف: ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي 
متعهد  تيراژ  ...............نسخه  مبناي  بر  را  كتاب  پشت  بهاي  از  معادل.............% 

پرداخت به مولف به ترتيب زير است :
الف : مبلغ ...............ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب: نيمي از مبلغ باقيمانده،  هنگام انتشار كتاب .
پ: بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب

تبصره 1- طرف عالوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد ..........نسخه از كتاب 

ج. نمونه قرارداد چاپ كتاب
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را تقديم مولف خواهم نمود و در مقابل تاديه حق التاليف و كتاب هاي موضوع 
اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است .

به وسيله  ماده 4: چاپ هاي بعدي كتاب مزبور و انتشار آن نيز منحصراً 
ناشر اين قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار كتاب 

فوق را شخصاً يا توسط ديگري ندارد
ماده 5:  مولف متعهد مي گردد كه در هر تجديد چاپ ، مطالب تازه را بر 
متن اوليه كتاب بيفزايد و هر گونه تغييرات ديگري را نيز كه در زمينه موضوع 

كتاب مربوطه پيش آيد در چاپ هاي بعدي مورد تجديد نظر قراردهد .
اين  مبناي  بر  التاليف  حق  و  تيراژ  حيث  از  نظر  تجديد  هر  در   :6 ماده 

قرارداد رفتار خواهد شد .
ماده 7: ناشر مكلف است حداكثر تا 4 ماه از تاريخ (تحويل كتاب از سوي 
مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد و همچنين در هر تجديد 

چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است .
ماده8: چنانچه بنا به هر علت،  ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتاب 
موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7  اين قرارداد خودداري كند يا تعلل نمايد، 

 مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام كند .
كتاب  متن  تحويل  از  مولف  كه  صورتي  در  است  محق  نيز  ناشر  ماده 9: 
با تغييرات بعدي در آن به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد 

اقدام نمايد
ماده 10: در صورت بروز اختالف در تفسير يا اجراي اين قرارداد موضوع 

اختالف 
به خانم / آقاي ..................... به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد 

و راي داور براي طرفين قاطع و الزم االجرا است .
شخص  هر  طرف  از  كه  زمينه  اين  در  مغايري  قرارداد  هرگونه   :11 ماده 
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حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 12: اين قرارداد در 12 ماده و يك تبصره تنظيم و امضاء  گرديده و 

الزم االجراء  است.
 

     محل امضاء مولف                                   محل امضاء  ناشر 
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به نام خدا
نمونه قرارداد ترخيص كاال

 
قرار زير في ما بين شركت / آقاي ................ و حق العمل كاري  ..................... 

به شرح زير منعقد مي باشد .
موضوع قرارداد :

كليه  از  فوق  نامبرده  العملكاري  حق  توسط  شركت  كاالهاي  ترخيص   
گمركات كشور .

حق العملكاري موظف است كاالهاي وارداتي شركت را به شرح زير ترخيص 
نمايد .

1- حداقل كارمزد هر اظهار نامه  .............. ريال مي باشد .
2- كارمزد قطعات و لوازم يدكي ................ هر پالت ............... مي باشد .

3- كارمزد قطعات و لوازم يدكي خودرو هر صندوق و كارتن .............. ريال 
مي باشد .

4- هزينه هاي اياب و ذهاب،  تعميرات،  حمل و نقل، باربري، پست و تلفن 
به عهده صاحب كاال مي باشد .

5- حق العملكاري موظف است كاال را پس از ترخيص طبق دستور شركت 
حمل نمايد .

اين قرارداد به مدت يك سال معتبر است و چنانچه پس از انقضا آن طرفين 

د. نمونه قرارداد ترخيص كاال (نمونه اول)
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مايل باشند مي تواند به همين منوال ادامه دهند .
اين قرارداد در دو نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد تنظيم گرديد .

 
   

محل امضاء صاحب كاال                      محل امضاء حق العملكاري
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به نام خدا
نمونه دوم قرارداد ترخيص كاال

قرارداد فى مابين شركت ............ (.......) به شماره ثبت ........داراى شماره كد 
اقتصادى ......... به نمايندگى ........ ( مدير عامل ) و.......... (رئيس هيات مديره) 
........ به نشانى................... كه از اين  ......... مورخ  مطابق روزنامه رسمى شماره 
پس در قرارداد " كارفرما " ناميده مى شود از يك طرف و شركت ............ (......) 
 (......)  ........ نمايندگى  به   ....... اقتصادى  كد  شماره  داراى   ....... ثبت  شماره  به 
مطابق روزنامه رسمى شماره....... مورخ ....... به نشانى ........ كه از اين پس در 

قرارداد "مجرى" ناميده مى شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد گرديد:
ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ترخيص كاال به شرح مشخصات پيوست به 
شماره بارنامه ...... مورخ ..... به ارزش ...... كه از طريق مرز ..... به وسيله ...... از 

كشور ....... در تاريخ ....... وارد ايران و در گمرك ...... تخليه مى گردد.
ماده2: مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ ...... لغايت.... به مدت ....... روز / هفته مى باشد.
ماده3: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد براى هر محموله ...... تنى به ارزش ..... ريال/دالر/يورو عبارت 
است از ...... ريال / دالر/ يورو كه پس از تحويل آن به نماينده كارفرما در انبار، 

ظرف حداكثر ..... روز كارى پرداخت مى گردد.
تبصره: از هر پرداخت كسور قانونى متعلقه كسر مى گردد.

نمونه قرارداد ترخيص كاال (نمونه دوم)
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ماده4: حقوق و تعهدات طرفين
مجوزات  كليه  گمركى  مقررات  و  ضوابط  مطابق  گرديد  متعهد  مجرى   .1

الزم جهت ترخيص كاال را اخذ نمايد.
2. مجرى موظف است در صورت لزوم براى ترخيص كاال نسبت به گشايش 

اعتبار اقدام نمايد.
واقع  كارفرما  انبار  به  را  كاال  ترخيص،  از  پس  گرديد  متعهد  مجرى   .3

در.................. منتقل نمايد.
4. هزينه حمل و نقل تا انبار و نيز هزينه اخذ مجوزات الزم جهت ترخيص 

بر عهده مجرى مى باشد.
مشخصات  با  كاال  مشخصات  ميان  مغايرت  گونه  هر  وجود  صورت  در   .5

اظهارى آن توسط كارفرما، مسئوليت بر عهده كارفرما مى باشد.
6. كليه هزينه اقامت و رفت و آمد كاركنان مجرى جهت ترخيص بر عهده 

مجرى م باشد.
در  دليل  هر  به  محموله  توقيف  صورت  در  است  موظف  مجرى   .7

گمرك،مراتب را كتباً به كارفرما اطالع داده و حسب نظر كارفرما اقدام نمايد.
8. چنانچه كاال به صورت كلى يا جزئى پس از ترخيص تا هنگام تحويل به 
نماينده كارفرما تلف يا گم شود، كليه خسارات وارده بر عهده مجرى مى باشد.
قرارداد،  امضاى  از  پس  روز   3 ظرف  حداكثر  گرديد  متعهد  كارفرما   .9

نماينده خود را معرفى نمايد.
10. كليه هزينه هاى دموراژ مربوط به توقيف كانتينر، انباردارى گمرك و 

برگشت كانتينر و ..... به عهده كارفرما مى باشد.
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11. هرگونه تاخير كارفرما در پرداخت هزينه هايى كه بر عهده وى مى 
باشد، سبب افزايش مدت قرارداد به همان ميزان مى باشد.

ماده5: جريمه تاخير
در صورتى كه مجرى، خدمات و تعهدات موضوع قرارداد را در مدت تعيين 
شده در قرارداد انجام ندهد و تمام يا قسمتى از كارها به تاخير افتد، كارفرما 
مورد  محموله  هر  براى  قرارداد  مبلغ  درصد  تاخير 1  روز  هر  ازاء  به  دارد  حق 
تاخير را به عنوان جريمه تاخير محاسبه و از مجرى مطالبه كند. اين جريمه 
قطعى است و راساً ازمطالبات وى نزد كارفرما كسر خواهد شد. در صورتى كه 
مطالبه  و  دعوى  طرح  حق  كارفرما  ننمايد،  كفايت  كارفرما  نزد  مجرى  اموال 

جرائم متعلقه را براى خود محفوظ نگه مى دارد.
ماده6: فسخ قرارداد

هر يك از طرفين مى تواند قرارداد را درصورت نقض مفاد آن توسط طرف 
مقابل و عدم رفع ظرف 3 روز از اخطار كتبى، فسخ نمايد.

ماده7: اقامتگاه قانونى
شده  نوشته  قرارداد  مقدمه  در  كمه  است  همان  طرفين  قانونى  اقامتگاه 
است. در صورتى كه يكى از طرفين، اقامتگاه خود را تغيير دهد بايد نشانى خود 
را ظرف مدت 51 روز پيش از تغيير به طرف ديگر اطالع دهد. تا زمانى كه 
نشانى جديد به طرف ديگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشانى قبل ارسال مى 

شود و دريافت شده تلقى مى گردد.
ماده8: نحوه حل اختالف

كليه اختالفات و دعاوى ناشى از اين قرارداد و يا راجع به آن از جمله انعقاد، 
اعتبار،فسخ،نقض، تفسير يا اجراى آن به مركز داورى اتاق ايران ارجاع مى گردد 
كه مطابق با قانون، اساسنامه و آيين داورى ان مركز با راى سه نفر داور بصورت 
عرف  حاكم،  مقررات  بر  عالوه  داوران  گردد.  فصل  و  حل  االجرا  الزم  و  قطعى 
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تجارى ذيربط را نيز مراعات خواهند نمود شرط داور حاضر، موافقت نامه هايى 
مستقل از قرارداد اصلى تلقى مى شود و در هر حال الزم االجرا است.

مجرى موظف است تا رفع اختالف، تعهداتى را كه به موجب قرارداد به 
عهده دارد انجام دهد واال مقصر محسوب مى گردد.

ماده9: نسخ و مواد قرارداد
اين قرارداد در 8 ماده و دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد.

مجرى كارفرما      
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به نام خدا
نمونه قرارداد واردات كاال

اين قرارداد فى مابين شركت ..... (...) به شماره ثبت ..... داراى شماره كد 
......... ( رئيس هيئت مديره)  ........ به نمايندگى........ (مدير عامل) و  اقتصادى 
در  پس  اين  از  كه   .... نشانى  به   .... مورخ   ..... شماره  اقتصادى  روزنامه  مطابق 
قرارداد "طرف اول" ناميده مى شود از يك طرف و شركت ..... (...) به شماره 
روزنامه  مطابق   (...)  ..... نمايندگى  به   .... اقتصادى  كد  شماره  داراى  ثبت..... 
رسمى شماره..... مورخ .... به نشانى .... كه از اين پس در قرارداد "طرف دوم" 

ناميده مى شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد گرديد:
ماده1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است ازگشايش اعتبار اسنادى، واردات كاالى طرف 
دوم، ترخيص و انجام كليه امور گمركى آن توسط طرف اول ( جزئيات كاال به 

شرح پيوست 1 ).
ماده 2: مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاريخ .... لغايت .... به مدت.... روز / ماه مى باشد.
ماده3: مبلغ قرارداد: 

ريال/دالر/ ريال/دالر/يورو،.....   .... ارزش  به  محموله  هر  براى  قرارداد  مبلغ 
يورو مى باشد كه با تنظيم صورت جلسه تحويل هر محملوه توسط طرف اول و 

تائيد آن توسط نماينده طرف دوم پرداخت مى گردد.
ماده4: حقوق و تعهدات طرفين

ه. قرارداد واردات كاال
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1. طرف دوم حداكثر ظرف...... روز از امضاى قرارداد نماينده خود را بصورت 
مكتوب به طرف اول معرفى مى نمايد.

2. طرف اول مكلف است جهت واردات كاال با هزينه خود از كامل ترين 
پوشش بيمه اى كه همان پوشش بيمه هاى تحت شرايط A مى باشد، استفاده 

نمايد.
3. طرف اول حق واگذارى كلى يا جزئى موضوع قرارداد به ثالث ندارد.

4. طرف اول متعهد گرديد اسناد ثبت سفارش ( مجوز ورود، بيمه نامه و 
پروفرما) را به بانك جهت ثبت سفارش و گشايش اعتبار ارائه دهد.

5. چنانچه در واردات كاال به داليلى از قبيل ابطال كارت بازرگانى طرف 
اول،  تاخيرى ايجاد گردد كليه خسارات وارده بر عهده طرف اول مى باشد.

6. ماليات واردات كاال، هزينه هاى گمركى چون انباردارى گمرك و حق 
ورودى گمرك و هم چنين هزينه هاى مرتبط با ترخيص كاال بر عهده طرف 

دوم است.
7. هزينه گشايش اعتبار و ساير هزينه هاى مرتبط بانكى بر عهده طرف 
پيش  عنوان  به  را  ريال/دالر/يورو  قرارداد.....  امضاى  با  زمان  هم  كه  است  دوم 

پرداخت به طرف اول تاديه مى كند.
8 . طرف اول متعهد گرديد پس از پرداخت هزينه هايى كه بر عهده طرف 
پست  با  روز   ...... حداكثر  ظرف  را  پرداخت  مثبت  مدارك  و  اسناد  است،  دوم 

سفارش با اقامتگاه قانونى طرف دوم ارسال نمايد.
مثبت  اسناد  دريافت  از  روز   .... حداكثر  ظرف  است  موظف  دوم  طرف   .9
پرداخت هزينه ها توسط طرف اول، معادل ريالى آن را به حساب شماره.... نزد 

بانك.... شعبه .... در وجه طرف اول پرداخت نمايد.
مشخصات  با  كاال  مشخصات  در  مغايرت  هرگونه  وجود  مسئوليت   .10
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اظهارى در اسناد پيوست قرارداد بر عهده طرف دوم است.
11. طرف اول موظف است هر محموله را به نماينده طرف دوم به نشانى 

تعيين شده توسط وى تحويل نمايد.
ماده5: سايرشرايط

......
ماده6: تضمين انجام تعهدات

به  اى  سفته  اول  طرف  ازقرارداد،  ناشى  تعهدات  انجام  تضمين  منظور  به 
ميزان...... ريال (..... ريال ) در وجه طرف دوم تسليم مى نمايد تا در صورتى كه 
از اجراى هر يك از تعهدات خود تخلف نمايد، طرف دوم بتواند بدون مراجعه به 

محاكم و يا مراجع قضايى وجه سفته را راساً مطالبه نمايد.
تخلف  عدم  صورت  در  قرارداد  مدت  پايان  در  دريافتى  تضمين  تبصره: 

قرارداد طرف اول با تاييد نماينده طرف دوم مسترد خواهد شد.
ماده7: جريمه تاخير

مدت  در  را  قرارداد  موضوع  تعهدات  و  خدمات  اول،  طرف  كه  صورتى  در 
تعيين شده در قرارداد انجام ندهد و تمام يا قسمتى از كارها به تاخير افتد، 
طرف دوم حق دارد به ازاء هر روز تاخير... درصد مبلغ قرارداد براى هر محموله 
مورد تاخير را به عنوان جريمه تاخير محاسبه و ازطرف اول مطالبه كند. اين 
شد.در  خواهد  كسر  وى  قراردادى  هاى  ازتضمين  راساً  و  است  قطعى  جريمه 
صورتى كه اموال طرف اول نزد طرف دوم كفايت ننمايد، طرف دوم حق طرح 

دعوى و مطالبه جرائم متعلقه را براى خود محفوظ نگه مى دارد.
ماده8: مواد فسخ قرارداد

طرف دوم مى تواند در صورت تحقق هر يك از موارد ذيل بدون اخطار 
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كتبى قرارداد را فسخ كند:
نقض هر يك از مواد قرارداد  .1

انحالل يا ورشكستگى طرف اول  .2
واگذارى قرارداد به شخص ثالث  .3

تبصره- فسخ قرارداد مانع ازمطالبه طرف دوم و دريافت هزينه ها، خسارات 
وارده و جرائم متعلقه نخواهد بود.

ماده9: اقامتگاه قانونى
اقامتگاه قانونى طرفين همان است كه در مقدمه قرارداد نوشته شده است. 
در صورتى كه يكى از طرفين، اقامتگاه خود را تغيير دهد بايد نشانى خود را 
ظرف مدت 15 روز پيش از تغيير به طرف ديگر اطالع دهد. تا زمانى كه نشانى 
جديد به طرف ديگر اعالم نشده است ، مكاتبا به نشانى قبل ارسال مى شود و 

دريافت شده تلقى مى گردد.
ماده10: نحوه حل اختالف

جمله  از  آن  به  راجع  يا  و  قرارداد  اين  از  ناشى  دعاوى  و  اختالفات  كليه 
انعقاد، اعتبار، فسخ،نقض، تفسير يا اجراى آن به مركز داورى اتاق ايران ارجاع 
مى گردد كه مطابق با قانون، اساسنامه و آيين داورى ان مركز با راى سه نفر 
بصورت قطعى و الزم االجرا حل و فصل گردد. داور عالوه بر مقررات حاكم، 
موافقت  حاضر،  داورى  شرط  نمود.  خواهد  مراعات  نيز  را  ذيربط  تجارى  عرف 
نامه هاى مستقل از قرارداد اصلى تلقى مى شود و در هر حال الزم االجرا است.

اين قرارداد در 10 ماده و دو نسخه به امضاى طرفين رسيده كه اعتبار هر 
دو نسخه يكسان است.

طرف دوم طرف اول      
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به نام خدا
نمونه قرارداد مشاوره 

كد  شماره  داراى   .... ثبت  شماره  به  شركت....(...)  مابين  فى  قرارداد  اين 
اقتصادى .... به نمايندگى ..... (مدير عامل) و ...... ( رئيس هيئت مديره ) مطابق 
روزنامه رسمى شماره ..... مورخ ..... به نشانى ..... كه ازپس در قرارداد "كارفرما" 
ناميده مى شود از يك طرف و شركت ...... (...) به شماره ثبت..... داراى شماره 
كد اقتصادى ..... به نمايندگى ..... (....) مطابق روزنامه رسمى شماره ..... مورخ..... 
به نشانى .... كه از اين پس در قرارداد "مشاور" ناميده مى شود از طرف ديگر 

به شرح ذيل منعقد گرديد:
ماده1: موضوع قرارداد

طراحى  جهت  در  كاربردى  و  راهبردى  و  مديريتى  مشاوره  خدمات  ارائه 
ساختارهاى عملياتى براى.... در جهت جذب منابع مالى از داخل و يا خارج از 

كشور.
ماده2: شرح خدمات مشاور

طراحى و پيشنهاد ساختارها و مدل هاى.....
خارج  مشاور  توسط  كارشناسى  گزارشات  تهيه  به  نياز  صورت  در  تبصره: 
مشاور  كارفرما،  با  الزم  هاى  هماهنگى  و  توافق  از  پس  قرارداد  اين  موضوع  از 
قرارداد جداگانه هاى بابت تهيه اين گزارشات و ارائه نتايج آنها به كارفرما منعقد 

خواهد نمود.
ماده3: مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ امضاى قراداد توسط طرفين به مدت.... ماه است 

و. نمونه قرارداد مشاوره 
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و در صورت توافق طرفين ، قرارداد قابل تمديد خواهد بود.
ماده4: مبلغ قرارداد

حق الزحمه مشاور در قبال ارائه خدمات مشروحه ماده 3 به ميزان حداقل.... 
ساعت در ماه به مبلغ .... ريال مى باشد كه در انتهاى هر ماه پرداخت مى گردد.

تبصره1- حق الزحمه به ازاى هر ساعت اضافه بر زمان فوق تا سقف .... 
مكتوب  تائيد  و  مشاور  توسط  ارسالى  صورتحساب  اساس  بر  ماه،  در  ساعت 

كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره2- كليه هزينه اى مربوط به انجام اين قرارداد از قبيل هزينه هاى 
ماموريت، سفر، اقامت، غذا و اياب و ذهاب چه در داخل و چه در خارج از كشور 

با تائيد مكتوب كارفرما قابل پرداخت مى باشد.
ماده5: تعهدات مشاور

1-5. بررسى دقيق و جامع و استفاده از تيم مجرب جهت انجام موضوع 
اين قرارداد.

برنامه  قرارداد،  امضاى  از  پس  كارى  روز   .... ظرف  حداكثر  مشاوره   .5-2
زمانبندى اجراى موضوع قرارداد را به كارفرما ارائه مى نمايد.

3-5. مشاور متعهد گرديد كليه آمار و اطالعات مربوط به كارفرما را كه به 
اقتضا و ضرورت ادارى و در جريان اين قرارداد در اختيار او قرار مى گيرد و يا 
ضمن كار به آنها دسترسى پيدا مى كند محرمانه تلقى نموده و از افشا يا به كار 
بردن آنها در جهت خالف منافع كارفرما چه در طول مدت قرارداد و چه پس از 
خاتمه قرارداد خوددارى نمايد، در غير اينصورت مسئول جبران كليه خسارات 

وارده بر كارفرما مى باشد.
طرف  از  كه  را  محوله  مشورتى  امور  و  وظايف  است  متعهد  مشاور   .5-4
كارفرما به وى محول مى شود به نحو احسن و در زمان مورد توافق طرفين به 



راھنمای نگارش و تنظیم  قراردادھای حقوقی به زبان ساده50

انجام برساند.
5-5.مشاور موظف است در صورت نياز به حضور وى در جلساتى در ..... و 

يا هر محلى ديگرى كه كارفرما ضرورى بداند، حاضر گردد.
6-5.مشاور موظف است در صورتى كه با اشخاص حقيقى يا حقوقى كه 
طرف معامله با كارفرما مى باشند به طور مستقيم يا غير مستقيم اشتارك منافع 
تائيد  عدم  صورت  در  برساند.  كارفرما  اطالع  به  را  مراتب  دارد،  مشاركت  يا  و 
اقدامات مشاور توسط كارفرما،مشاور مكلف است بر اساس دستور كارفرما اقدام 

نمايد. در غير اينصورت مستحق دريافت حق الزحمه نخواهد بود.
7-5.مشاور حق واگذارى جزئى يا كلى موضوع قرارداد به اشخاص ثالث 

را ندارد.
ماده6: تعهدات كارفرما

1-6. ارائه كليه مدارك و مستندات مورد نياز مشاوره
2-6. هرگونه همكارى الزم در خصوص انجام مشاوره به نحو مطلوب

3-6. كارفرما مطالبات مشاور را بر اساس ارائه خدمات مورد تاييد كارفرما 
و نرخ مشخص شده در ماده 5 قرارداد محاسبه و پس از كسر كسورات قانونى 

به مشاور پرداخت مى نمايد.
4-6. كارفرما متعهد است يك نفر به عنوان نماينده تام االختيار خود به 
مشاور معرفى نمايد. كليه مكاتبا و گزارشات از طريق وى به كارفرما تحويل داده 

شده و ابالغ وى به منزله ابالغ به كارفرما است.
ماده7: فسخ

هر يك از طرفين مى تواند قرارداد را با يك ماه اعالم قبلى بصورت كتبى، 
فسخ نمايد.
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ماده8: حل اختالف
قرارداد  مفاد  تفسير  يا  تغيير  يا  اجرا  در  اختالف  هرگونه  بروز  صورت  در 
طرفين ابتدا سعى در حل اختالف خواهند نمود. در غير اينصورت مركز داورى 
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن و كشاورزى ايران به عنوان مرجع حل اختالف 

تعيين و راى صادره براى طرفين الزم االجرا خواهد بود.
ماده9: فورس ماژور

از  خارج  و  نشده  بينى  پيش  عمل  هرگونه  بروز  بواسطه  كه  صورتى  در 
اختيارات يكى از طرفين، اجراى تمام و يا قسمتى از قرارداد غير ممكن گردد، 
طرفين مكلفند بعد از رفع علت حادث شده به شرطى كه بيش از دو ماه به 
استمرار  صورت  در  نمايند.  اقدام  خود  تعهدات  انجام  به  نسبت  نينجامد  طول 
وضيعت بيش از دو ماه، هر يك از طرفين مى تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام 

نمايد.
قرارداد در 9 ماده در سه نسخه در تاريخ ..... به امضاى نمايندگان طرفين 
ايران  بازرگانى  اتاق  داورى  مركز  دبيرخانه  به  قرارداد  نسخ  از  يكى  كه  رسيد 

جهت اطالع ارسال مى گردد.

شركت.... شركت.....               
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