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تاريخ دريافت مقاله ۱6/۹۹/۹3 :تاريخ پذيرش نهايي۱7/15/1۹ :

چکیده
در زماني که طرفین چه به صورت صريح وچه بهصورت ضمني به تعیین قانون حاکم نپرداختهاند،
نظام های حقوقي ،معیارهای گوناگوني را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوايای مختلف
قابل بررسي است .لیکن به نظر مي رسد که معیارهای مذکور صرفا امارههايي برای تعیین قانون حاکم
هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم عالوه بر معیارهای مذکور ،ديگر عواملي که ملموس
تر وعیني تر دخیل در قرارداد ميباشند را نیز مورد بررسي قرار خواهند داد .در اين پژوهش سعي بر
اين است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از اين معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد
بررسي قرارگرفته و نهايتا عواملي که با قرارداد ملموس تو و نزديکتر هستند را پیشنهاد نمود .بدين
منظور در اين پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقي ايران و مقرره اتحاديه اروپا به صورت تحلیلي
توصیفي مورد بررسي قرارگرفته اند .همچنین مشخص گرديده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم،
ضروری است پس از بررسي معیارهای مذکور ،نسبت به تفکیک معیارهای عیني و شخصي و نیز
دستهبندی و تعیین شاخصهای اصلي از جمله شکل قرارداد ،مکان انعقاد قرارداد ،مکان اجرای
و ....به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسي امور به اين نتیجه خواهیم
حاکم بر قرارداد تعیین مي گردند ،لیکن هر کدام از اين معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت

 .۹کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي،
تهران ،ایران
 .2استاد و عضو هيات علمي گروه حقوق ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول).

شماره ، 53بهار ۹5۱7

رسید که در صورتي هرکدام از اين امارهها ارتباط نزديکتری باقرارداد را دارا باشند بهعنوان قانون

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

قرارداد،محل سکونت اجرا کننده ب خش اساسي قرارداد ،محل وقوع مال غیر منقول ،موضوع قرارداد
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متفاوتي را دارا باشد و قطعا قبل از بررسي هر قرارداد به طور مشخص نميتوان يکي از اين معیارها را
به صورت قطعي به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.

کلید واژهها
کنوانسیون رم ،0891سکوت طرفین در قرارداد ،تعیینقانون حاکم ،تعارض قوانین ،مقرره  8119اتحاديه
اروپا ،ماده  869قانون مدني ايران

مقدمه
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پيشرفتهاي سریع تکنولوژي و تجارت وتوسعه روز افزون ارتباطات وگسترش روابط ميان
دولتها ،سازمان ها و به ویژه تجار اعم از حقيقي و حقوقي با تابعيتهاي متفاوت ،سبب
دگرگوني و توسعه روزافزون تجارت در عرصهي بينالمللي شدهاست (الماسي  .)6۱،91مبادله
کاال و خدمات در عرصهي بينالمللي نيازمند انعقاد قراردادهاي تجاري بينالمللي است که غالبا
از طریق مشاوره با وکال و مشاوران متخصصان صورت ميگيرد .انعقاد قراردادهاي تجاري
بين المللي به لحاظ وجود عنصر خارجي با حقوق دو یا چند کشور مرتبط گشته ومسائل و
موضوعات مختلفي را به وجود آورده است .جامعه بينالمللي در برابر پيچيدگيها و تنوع تعارض
قوانين کشورها از دیر باز در صدد یکنواخت سازي قواعد این رشته در زمينه قراردادهاي تجاري
بينالمللي بوده است ،به همين دليل پيمانهاي بينالمللي متعددي و همچنين کنوانسيونهاي
مهمي همچون رم مورخ ۹۱91و وین مورخ  ۹۱96وضع شده است .اخيرا کنوانسيون رم ۹۱91
طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا تبدیل به مقرره 2119اتحادیه اروپا براي تمام کشورهاي عضو
اتحادیه الزم االجرا شده است۹.
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 ،regulation۹دربرگردان فارسي این واژه ،غالبا از آ ئين نامه استفاده شده است .آئين نامه یکي از مهمترین منابعي است که در حقوق اتحادیه
اروپا وجود دارد .در تعریف آن گفته شده است :آئين نامه قاعدهاي عام است که به طور کلي ایجاد الزام ميکند و به طور مستقيم در کشورهاي
عضو قابل اعمال است (کاتبرت ،مایک ،حقوق اتحادیه اروپا ،ترجمه بهروز اخالقي ،وحيد اشتياق وپرویز پرویزیان ،شهردانش ،۹591ص .)5۹از
لحاظ سلسله مراتب ،آئين نامه را باید فرع بر منابع اوليه حقوق اتحادیه اروپا یعني معاهده دانست .ازاین رو ،آئين نامه داراي ماهيت ثانویه
نسبت به معاهده است.ماده ۹9۱از معاهده اتحادیه اروپا ( اصالحي) مقرر مي دارد :پارلمان اروپا در اقدامي مشترک با شورا وکميسيون به منظور
انجام وظایف خود طبق مفاد معاهده نسبت به وضع آئين نامه ،صدور دستور العمل ها ،اتخاذ تصميمات ،ارائه تصميمات و ارائه نقطه نظرات
خود اقدام نماید .آئين نامه با ایجاد حقوق وتعهدات ومستقيم ومتحد الشکل در کل اتحادیه اروپا 21 ،روز پس از انتشار ،هم نسبت به کشورهاي
عضو هم نسبت به اشخاص در کشورهاي عضو قابل اجراست .آئين نامه ها طبق صریح معاهدات داراي چهار خصوصيت هستند -۹ :به طور عام
قابل اجراست  -2به طور کامل الزم االجرا هستند -5 .به طور مستقيم قابل اجراست -4 .در تمامي کشورهاي عضو قابل اجراست .مک لين.
رابرت مک دونالد ،حقوق اتحادیه اروپا ،ترجمه :مجيد شکوهي انتشارات بين المللي الهدي ،۹591 ،ص ، ۹63-۹67صطفي تقي زاده انصاري ،
حقوق اتحادیه اروپا ،جنگل.۹597 ،

حمیدرضا پیری و همکار

زماني که قانون حاکم بر قرارداد تعيين نشده است و طرفين در این مورد سکوت کردهاند،
بسته به اوضاع احوال طرفين قرارداد و یا مشخصا خود قرارداد ،مناسبترین قانون براي قرارداد
توسط محاکم ومراجع حل اختالف تعيين خواهد شد .کنوانسيون۹۱91رم دو اصل مهم را مورد
پذیرش قرار دارد  -۹اصل آزادي طرفين در انتخاب قانون صالحيتدار  -2اعمال قانوني که
بيشترین ارتباط را با قرارداد دارد (درصورت سکوت) (ناصر ایراني  .)۹1۹179البته در بعضي از
قراردادها به طور صریح ومشخص کنوانسيون در صورت سکوت نزدیکترین قانون حاکم بر
قرارداد را مشخص کرده است .به طور مثال بند 4ماده 4کنوانسيون رم در مورد قراردادهاي
حمل ونقل قانون حاکم بر این گونه قرادادها در صورت عدم تعيين آن از سوي طرفين قانون
کشوري است که مرکز اصلي اشتغال متصدي در آنجاست ،مشروط بر اینکه کاال در همان کشور
بارگيري یا تخليه شود ،درصورتي که محل تخليه و محل بارگيري در کشوري نباشد که مرکز
اصلي تجارت متصدي حمل ونقل در آنجاست قوائد تعارض قوانين با قانوني که نزدیک ترین
ارتباط را دارد اعمال خواهد شد .نظر به رویکردهاي متفاوتي که قانون ایران و کنوانسيون رم در
این زمينه اتخاذ نموده اند مطالعه و دقت در باب قواعد تعيين قانون حاکم بر قرارداد مندرج در
کنوانسيون رم و قانون ایران نه تنها در زمينه توسع ه قواعد حقوقي در این زمينه راهگشا خواهد
بود بلکه بررسي تعارضات احتمالي في مابين قواعد مذکور از باب کاربردي نيز حائز اهميت
خواهد بود .این پژوهش این موضوع را بررسي ميکند که در صورتي که طرفين در مورد تعيين
قانون حاکم در قرارداد سکوت کرده اند بر اساس چه معيارها وفاکتورهایي ميتوان نزدیکترین
قانون حاکم بر قرارداد را معين ومشخص نمود.
سكوت طرفین در انتخاب قانون حاكم
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نظامهاي حقوقي ملي و عهدنامههاي بينالمللي در نبود قانون گزینشي طرفين ،قانون
مناسب را قانون کشوري ميدانند که ارتباط قطعي واصلي با قرارداد دارد .به صورت دیگر،
قانوني که بيشترین ارتباط را باقرارداد داراست را قانون حاکم بر قرارداد ميدانند .در ميان این
گروه از نظامهاي حقوقي بعضي به گونهاي کلي قانون کشور داراي نزدیکترین ارتباط را بدون
تعيين مصداق یا معياري براي آن ،حاکم بر قرارداد دانستهاند ودستهاي دیگر خود به طور
مستقيم نسبت به برخي موارد مبادرت به تعيين وتحدید قانون نزدیکترین ارتباط نموده ویا
معيارهایي را براي این منظور قرارداده اند .درواقع دادگاههاي نظامهاي حقوقي دسته اخير
داراي نوعي محدودیت اختيار نسبت به دادگاههاي دسته اول هستند ،زیرا آنها براي اعمال
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قانون کشور داراي نزدیک ترین ارتباط با قرارداد ،به طور بنيادي باید در چارچوب موارد تعيين
شده یا معيار هاي مقرر شده قانون حاکم را بيابند.
نظام هاي حقوقي مختلف ،راهکارهاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است .در نظام
حقوقي ایران در بند  2ماده  27قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب سال  76اعالم داشته
است :در صورت عدم تعيين قانون حاکم از جانب طرفين (داور) بر اساس ماهيت اختالف
رسيدگي مي کند که به موجب قواعد حل تعارض قانوني که مناسب است ،تشخيص داده شود.
در اینجا در حقوق ایران در صورت سکوت قانون حاکم بر قرارداد پيش بيني شده است اما
فاکتورهاي اینکه مناسبترین قاعده بر چه اساسي تعریف ميشود اعالم نداشته است .از سویي
دیگر در کنوانسيون  ۹۱91رم ،در ماده  4کنوانسيون آمده است ... :در صورت سکوت طرفين در
قرارداد قاعده نزدیک ترین ارتباط به تعيين قانون مي پردازد.
اص وال در قراردادهاي بازرگاني بين المللي نخستين شيوه انتخاب قانون حاکم در نظام هاي
حقوقي که اصل آزادي اراده را قبول دارد بایستي به صورت صریح باشد .در صورت نبود قانون
به شکل صریح یا ضمني شيوههاي متنوعي براي تعيين قانون حاکم طراحي شده است .در
سکوت طرفين نسبت ب ه قانون حاکم بر قرارداد و مواردي که قوانين کشور مقر دادگاه یا داوري
روش خاصي را پيش بيني نکردهاند ،مرجع رسيدگي کننده با توجه به داللتهاي موجود در
متن یا اطراف قرارداد نسبت به مشخص کردن قانون قابل اعمال اقدام ميکند .از جمله این
قواعد اعمال قوانين محل انع قاد یا اجراي قرارداد ،قانون مقر دادگاه یا داوري ،اقامتگاه طرفين
مي باشد یا بدون نياز براي کوشش براي احراز چنين توافقي با حکم مستقيم قانونگذار قانون
قابل اعمال تعيين ميشود.
تجار بين المللي اصوال تمایلي ندارند که سرنوشت قرارداد خود را در هالهاي از ابهام قرار
دهند ،بلکه تمایل دارند که حقوق و تعهدات قراردادي خود را به طور مطمئني مشخص کنند.
از این رو به خاطر فراهم آمدن شرایط مطمئنتري براي انجام معامالت ،اصل آزادي قراردادي
به عنوان یک قاعده مورد قبول بيشتر نظامهاي ملي واقع شده است .اکثر قریب به اتفاق
نظامه اي حقوقي دنيا آزادي اراده را در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بينالمللي
حاکم مي دانند .زماني که قانون حاکم بر قرارداد تعيين نشده است و طرفين در این مورد
سکوت کرده اند ،بسته به اوضاع احوال طرفين قرارداد و یا مشخصا خود قرارداد ،مناسبترین
قانون براي قرارداد توسط محاکم ومراجع حل اختالف تعيين خواهد شد.
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قانون مربوط به حقوق بين الملل خصوصي سوئيس در بند اول ماده ۹77در نبود قانون
منتخب طرفين قانون نزدیکترین ارتباط را مطرح ميکند و در بند دوم قانون کشور اقامتگاه
مجري تعهد شاخص را قانون نزدیکترین ارتباط مقرر ميداند .سپس در بند سوم فهرستي از
تعهدهاي شاخص را به عنوان نمونه براي هدایت بهتر وصریح تر دادگاه ارائه ميدهد .این قانون
در ماده  ۹۹۱قانون حاکم بر اموال غير منقول را قانون محل وقوع ميداند ودر ضمن انتخاب
طرفين را هم ميپذیرد ،در ماده  ۹21قانون حاکم بر قراردادهاي خاصي از مصرف کننده را،
قانون محل اقامتگاه مصرف کننده ميداند و قانون منتخب طرفين نميپذیرد .قانون حاکم بر
قراردادهاي استخدامي به موجب بند اول ماده  ۹2۹قانون محل عادي انجام کار مستخدم
ميباشد و قانون حاکم بر اموال معنوي را در ماده ۹22قانون کشوري مي داند که انتقال دهنده
در آنجا اقامتگاه عادي دارد(.نيکبخت)۹69176
معیارهای قابل استفاده راجع به قانون حاكم بر فرض سكوت قرارداد
زماني که قرارداد در بعضي از جهات به طورمثال راجع به قانون حاکم بر قرارداد مبهم
وساکت باشد دو دیدگاه پدید آمده است که دادگاهها ویا داورايهاي بين المللي با توجه به این
دیدگاهها تالش کنند که به آن متن همان آثاري را بدهند که مورد قصد طرفين بوده است.
اراده فرضی طرفین در صورت سكوت قرارداد
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یک دیدگاه است تحت عنوان اراده فرضي که در اصل مکمل قاعده نزدیکترین ارتباط
است .این مورد ميتوان به اختيار دادگاه در تعيين اراده فرضي اشاره کرد که دادگاه در این
روش با در نظر گرفتن تمام اوضاع احوال مربوطه ،قانون حاکم را از طرف طرفين انتخاب و
برقرارداد اعمال مي کند .در این دیدگاه تالش براین است که دادگاه مقصود و منظور فرضي
طرفين را بيابد .مثال اگر طرفي ن تصميم گرفته بودند که یک بند انتخاب قانون در قراردادشان
داشته باشند.چه قانوني را درآن قيد مي کردند .در این حالت گفته ميشود که گرچه طرفين
قانون حاکم را به صراحت یا ضمني انتخاب نکردهاند ،ولي قطعا براین بنياد که باید بر قرارداد
یک پایگاه قانوني وجود داشته باشد وحتي ممکن است اوضاع واحوال یا شواهدي بر این مبنا
وجود داشته باشد که طرفين قصد انتخاب قانون را هم داشته اند ولي به توافق نرسيده اند و آن
را مسکوت گذاشته اند .بنابراین دادگاه فرض ميکند که قانوني را که خود احراز کرده ،همان
قانون منتخب طرفين است( .اميرمعزي)۹5۱۹،۹۱7 ،
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در حقوق فرانسه در نبود انتخاب قانون بين اراده ضمني وفرضي طرفين فرقي نگذاشته
است .دادگاه درصدد یافتن داللتهایي بر خواهند آمد که بتواند نشان دهد که قرارداد در یک
کشور خاصي قرار دارد .این محلي کردن قرارداد گاهي مواقع معادل تمایل قصد ونيت طرفين
مي باشد که در این صورت باید آن تمایل بيان شده باشد ودر بعضي از مواقع معادل قانون

ضابطه ذهنی
شماره  ،53بهار ۹5۱7
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کشوري است که قرارداد با آن نزدیکترین ارتباط را دارد.
در اینجا تالش بر این است که دادگاه با توجه به مفاد قرارداد واوضاع احوال طرفين قرارداد،
تعيين کننده این است که طرفين قصد انتخاب چه قانوني را داشتهاند ولي به هر دليل به توافق
نرسيده اند اما اراده هر کدام از آنها با توجه به قرائن به کدام سو نزدیکتر است .بنابراین قضات
ویا داورها آن قانون که اراده فرضي طرفين است را بهعنوان قانون حاکم برقرارداد تعيين
مينمایند.
در زماني که ق رارداد با چند قانون ملي درارتباط مي باشد قاعده تجزیه قرارداد موضوعيت
مي یابد ومي تواند بر هر قسمت از قرارداد یک قانون متفاوف از قانون دیگر را انتخاب کند .در
عبارت ذیل بند ۹ماده  4کنوانسيون این وضعيت را پيشبيني کرده است ... :بخش قابل تجزیه
قرارداد که ارتبا ط نزدیک تري با کشور دیگر دارد ،مي تواند به طور استثنا تابع قانون آن کشور
باشد( .نيکبخت)76 ،۹5۱5 ،
لذا این مقرره فقط در شرایط استثنائي قابل اجراست و به این معني است که مقصود از
تجزیه در این بند استعمال آن در اوضاع و احوال بسيار محدود واستثنائي است و باید اميدوار
بود که دادگاه در حاکم کردن دو یا چند قانون بر بخشهاي مختلف یک قرارداد تمایلي نشان
ندهد.
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ضابطه۹

شامل تفسير آن چيزهایي است که طرفين به آن توافق کرده یا علي رغم طرح
این
و بحث آن ،توافق نکرده اند وکار فراهم سازي آن مقدمات قرارداد اعم از مکاتبات را شامل
مي شود .سوابق فرایند تشکيل قراردادها حداقل در کشورهاي داراي قانون مدون وکم رنگ تر از
آن در کشورهاي کامن ال به عنوان منبع اطالعات مهم براي یافتن قصد مشترک طرفين مورد
استفاده قرار مي گيرد .سوابق نحوه شکل گرفتن قرارداد از پيش نویس اوليه گرفته تا مراحل
Subjective test

۹
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مختلف مذاکرات واصالح وتغيير متن قبلي تا رسيدن به متن نهایي قرارداد را در برمي گيرد.
همچنين در همين راستا شهادت کتبي واستماع شفاهي کساني که فعاالنه در مذاکرات شرکت
کرده و قرارداد را نوشته اند تا سرانجام به متن نهایي امضا شده فعلي برسند مورد استفاده قرار
ميگيرد( .اميرمعزي)۹۱۱ ،۹5۱۹ ،
در این ضابطه تمام مواردي که طرفين ميان خود داشتهاند از مقدمات کار تا در نهایت
منجر به انعقاد قرارداد ميشود حتي استماع شفاهي وکتبي طرفين ،همه براي بدست آوردن
قانون حاکم بر قرارداد توسط قضات وداورها مورد بررسي قرار مي گيرد.
ضابطه عینی
۹بدنبال

2
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یافتن اراده فرضي یا اراده ضمني براي طرفين نيست و با
دیدگاه ضابطه ي عيني
توجه به معيارهاي عيني خالص براي تعيين رژیم حقوقي یا قواعد حقوقي قابل اعمال بر قرارداد
به کار ميرود .این دیدگاه بجاي پرداختن به قصد مبهم طرفين به مسائل موضوعي پرونده
ميپردازد و ادعا مي شود که معلوم بودن وقابل پيش بيني بودن 2نتيجه را به دنبال دارد و در
تحليل نهایي به انتخاب قانون مناسب براي اعمال برپرونده منتهي ميگردد .قطعا تفکر زیر
بنایي این ضا بطه همين است ولي مساله دشوار این ضابطه این است که در ترجيح برخي از
فاکتورها از ميان فاکتورهاي متعدد وتعيين فاکتورها با ارتباط قوي تر در نهایت از معيار ذهني
وقضاوت شخصي استفاده ميکند .این روش معموال یکي از مهمترین منبع اطالعات براي دادگاه
و یا دیوان داوري در رسيدن به قصد مشترک طرفين وتفسيرمتن ميباشد .در اینجا قاضي یا
داورها با کندوکاوي که در این خصوص به عمل ميآورند متوجه قصد واقعي ومشترک طرفين
در توافق نهایي مي شوند ،ومطابق با این موضوع متوجه مي شوند که برچه چيزي توافق
نداشتهاند و چه چيزي در تراضي طرفين قرار نگرفته است( .اميرمعزي)21۹ ،۹5۱۹ ،
همانطور که مشاهده ميشود دیدگاه ضابطهي عيني برعکس ضابطه ذهني ميباشد وبه
دنبال یافتن فرضيات ذهني طرفين ویا اراده فرضي آنها نيست ،بلکه ادعاهایي که معلوم ومعين
است و بيشتر به مسائل موضوعي پرونده است را ميپردازد .در اینجا به فاکتورهاي متعددي که
در قرارداد ميان طرفين موجود است پرداخته ميشود وبه دنبال این است که از پيوندهاي
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موجود ميان این فاکتورها به نتيجه ي نهایي یعني قانون حاکم بر قرارداد برسد .این روش یکي
از معمول ترین ومتداولترین روشها براي قضات ودادگاه ها براي تعيين قانون حاکم ميباشد.
فاكتورهای قائده انتخاب نزدیک ترین ارتباط در قرارداد
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ماده  4مقررات روم  ۹تصریح ميکند که قرارداد تابع قانون کشوري است که نزدیکترین
ارتباط ۹را دارد .یکي از بنياديترین مشکالت قاعده نزدیکترین تاحد زیادي بررسي فاکتورهاي
مرتبط ميباشد واینکه داور وقضات باید کدام عوامل را مهم بشمارند.
ضابطهي تعيين قانون قابل اعمال بر اساس نزدیکترین ارتباط معموال بر اساس مهمترین
رابطه از نوع ضابطه عيني است که به دادگاه آزادي عمل ميدهد که با تفحص در عوامل تماس
به طور عيني وتحليل کيفي بر اساس تبعات آنها قانون کشوري را معين کند که با آن
نزدیکترین ارتباط یا مهمترین رابطه را دارد .صرف شمارش عاملهاي تماس بوسيله دادگاه
موجب مي شود که از اهداف ماده مذکور دور افتند و با شمارش فيزیکي آنها این خطر به وجود
مي آید که نتيجه را به تعداد بيشتر تماس با طرفين یا معامله بدهند و قانون دیگري که مقصود
و منظور نبوده ویا مناسب نمي باشد حاکم شود.
منظور این است که هر تماسي هم ارزش با تماس دیگر نيست تا مهم محسوب شود و از
نظر ماهيت وکيفيت با یکدیگر فرق دارند .دانستن قانون آن کشور پيش شرط ارزیابي
تماسهاي مذکور مي باشد تا دریابند که کدام تماس از همه مهمتر است .این ارزشيابي بر
اساس معيار ذهني صورت مي گيرد.
ممکن است در یک قرارداد فاکتورهاي متعددي وجود داشته باشد که بایستي از طریق
شناسایي آن فاکتورها به نزدیک ترین ارتباط بر قرارداد به منظور تعيين قانون حاکم بر قرارداد
مشخص گردد.
یکي از اصلي ترین مشکالت قاعده نزدیکترین ارتباط این است که ما با توجه به چه
فاکتورهایي به این نتيجه برسيم یا اینکه کدام یک از فاکتورها را محترم بشماریم .در
قراردادهاي بين المللي این مشکالت وجود دارد و نميتوان به یک تعادل نسبي رسيد .همين
امر سبب شده است که تحولي در این رابطه به وجود بياید ورابطه نزدیکترین ارتباط را با اماره
Characteristic performance
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مخالف دیگر به نفع قانون خاصي تعدیل نمایند .همچنين تاکيد ميکنند که بایستي وزن و
ارزش ویژهاي به بر خي از فاکتورها بدهند .بدین ترتيب مجبور هستند که براي محل وقوع عقد،
زبان قرارداد و  ...هرچند بهایي ولو اندک ارزش قائل شوند .از سوي دیگر وزن و بهایي بيشتر به
محل اجرا و محل سکونت عادي اجرا کننده بدهند ویا به اصطالحات و مفاهيم حقوقي خاص
بکار رفته در قرارداد نيز بها و ارزش قائل شوند ،که در نهایت کفه ترازو ممکن است به سود
فروشنده یا صادر کننده سنگين شود .این معيارها وانتخابها درآخر به انتخاب قانون محل
سکونت عادي فروشنده یا صادر کننده ختم ميشود وکف ترازو به قانون محل سکونت عادي
فروشنده ميرسد .بند  3ماده 4کنوانسيون  ۹۱91رم در مقام بيان دو وضعيت متفاوت است.
وضعيت اول زماني پيش مي آید که نتوانند در پيوند قرارداد با کشوري یا در مجموع ارتباطات
آن فاکتوري را به عنوان تعهد اساسي ،مهمتر از فاکتورهاي دیگر تشخيص دهند .وضعيت دوم
زماني است که قرارداد با کشور دیگر ارتباط نزدیکتري دارد .اگر با استناد به بند  3ماده  4نتوان
قانون مناسب را تعيين کرد بایستي به قاعدهاي که در بند ۹ماده 4بر ميگردد ،استناد کرد.
قسمت دوم بند  3ماده  4اذعان دارد که اگر قرارداد با کشور دیگري نزدیکترین ارتباط راداشته
باشد ،هيچ کدام از اماره هایي که بيان شد قابل اعمال نيستند .اینکه بفهميم قاضي چگونه
بایستي قانون حاکم را معين کند کار سخت و مشکلي است ،مگر در صورتيکه قاضي مجددا
عامل هاي ارتباط را ارزشگذاري وبار حقوقي هر یک را معين کند .در حقيقت بند  3ماده 4
هدفش این است که در راستاي این اماره ها تا حدي نرمش وانعطاف ایجاد کند.
پرونده شماره  3737آی سی سی
آيسيسي ،نيروي هوایي جمهوري
در پرونده شماره case no. 7375( 7573
اسالمي ایران عليه خوانده شرکت وستينگهاوس الکتریک کورپوریشن (آمریکایي) ،لوایح خواهان
در توجيه فاکتورهاي ارتباط در رابطه با تعيين قانون حاکم بطور خالصه چنين است:
خواهان با عطف به بند 5ماده  ۹5قواعد داوري آي سي سي  ۹۱99اظهار ميدارد که در
نبود انتخاب قانون ،داورها قانوني را تعيين ميکنند که براي حل وفصل اختالفات مناسب
تشخيص ميدهند و به دالیلي که توضيح داده ميشودکه مشخص گردد که در زمان مذاکرات
قراردادي تحت هيچ شرایطي موافق نبوده که قرارداد تابع قانون مریلند آمریکا بوده باشد.
۹)ICC
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 -۹تمام نه قرارداد مورد اختالف در ایران مذاکره ومنعقد شده است.
 -2اجراي قرارداد در ایران بوده وبيشترین ارتباط را دارد.
 -5محل استقرار تمام تجهيزات در ایران بوده است.
 -4در پایان ،قراردادها مهمترین ارتباط را با ایران دارند.
تحویل واقعي کاال در ایران بوده چرا که متخصصين خوانده در ایران تجهيزات را مونتاژ
وتحویل داده اند .با توجه به تمام ارتباطات برشمرده شده خواهان معتقد است که قانون ایران بر
اختالف حاکم است .خواهان در الیحه سوم خود قانون مریلند آمریکا را صریحا نفي واستدالل
ميکند که قاعده حل تعارض حقوق بينالملل خصوصي سوئيس در این مورد استناد خوانده در
این قرارداد قابل اعمال نيست .اینکه مقر داوري سوئيس باشد لزوما به معني اعمال قاعده حل
تعارض قانون سوئيس بویژه ماده  ۹97حقوق بين الملل آن نميباشد .عالوه بر این استناد به
قاعده نزدیکترین ارتباط ۹مندرج در کنوانسيون  ۹۱91رم قابل اعمال نيست زیرا زماني که این
قرارداد منعقد شده اصال کنوانسيون رم وجود نداشت تا بتواند خاصيت برون مرزي داشته باشد.
از منظر خواهان بر طبق قاعده حل تعارض ،ماده  ۱69قانون مدني ایران بر این قرارداد
حاکم است .موضوع قرارداد تحویل اقالم حساس و مهم دفاعي است و در ایران منعقد شده
است وربر طبق ماده  ۱69قرارداد تابع قانون محل وقوع عقد است .مگر اینکه متعاقدین اتباع
خارجه بوده باشند .خوانده هم با داشتن چند شرکت ثبت شده د ر ایران بخوبي از قانون ایران
آگاه بوده و در ایران مذاکره ور منجر به انعقاد قرارداد شده است .موضوع قرارداد از محتواي
سياسي نظامي باالیي برخوردار است .خواهان به هيچ وجه نمي خواسته که قرارداد تابع قانون
ملي دیگري باشد .در مقابل خوانده تاکيد ميکند که اگر بنابراین بود که قانون ایران قانون
حاکم بر قرارداد اعالم شود هرگز قراردادي با ایران منعقد نمي کردند واصرار دارد که قانون
مریلند بر ماهيت اختالف حاکم شود ،زیرا این قانون نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داراست،
چرا که محل فعاليت تجاري خوانده مریلند است و ایشان در این قرارداد طرفي است که باید
بخش اساسي ومهم قرارداد را اجرا کند .یعني استناد به همان دیدگاهي که جامعه اروپا آن را
پذیرفته است .خوانده ادامه ميدهد که در تمام قراردادها شاخصترین تعهد 2عبارت است از
ساخت و تحویل کاال .اگر چه در برخي از قراردادهاي خدماتي هم وجود دارد .مهمترین تعهد
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 ۹تحویل کاال در کنار کشتي در مبدأ .محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتي در بندر است .هزینه حمل و بيمه با خریدار است .عقد قرارداد
حمل و بيمه و بازرسي با خریدار است.
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در این قراردادها تامين کاالهاي آن است که بر طبق شرایط تحویل ( ۹FASاتاق بازرگاني
بينالمللي ،اینکوترمز )21۹1در بنادر امریکا بوده که تماما به وسيله خوانده انجام شده است.
خوانده اضافه ميکند که سایر ارتباطات مهم در تایيد حاکميت قانون مریلند بوده است .پول
پرداختي به دالر آمریکا بوده است درست است که محل امضاي قرارداد در ایران بوده است اما
امروزه قانون محل انعقاد قرارداد به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بسيار کمرنگ شده است.
قانون ایران به دالیل زیر در این دعوي حاکم نميباشد:
صرف طرف قرارداد بودن دولت ایران حاکميت قانون ایران را دیکته نميکند ،زیرا قرارداد
داللت بر حاکميت دولت نميکند .همچنين با ارجاع به داوري آي سي سي تحت اختيارات
دادگاه کشوري قرار نميگيرد و هيچ نيروي قاهره اي وجود ندارد که قرارداد طرف دولتي را تابع
قانون آن دولت قرار دهد .درج شرط تصویب دولت آمریکا ورعایت مقررات وقوانين آن دولت در
قرارداد نشان مي دهد که ایران از منابع قوانين امریکا آگاه بوده است ،در نتيجه قصد طرفين
اعمال قواعد حل تعارض ملي بوسيله داوران نبوده است زیرا توافق کرده اند که اختالفات خود
را به داوري در سوئيس بفرستند .هيچ توافقي بين طرفين بر سر تصادفي بودن انعقاد قرارداد در
ایران نبوده تا در نتيجه اعمال آن توافق قانون ایران بر قرارداد حاکم شود .درنتيجه قانون محل
وقوع عقد قانون مناسبي براي حل تعارض نيست .این توضيحاتي که خواهان داده بيشتر به
سوابق تاریخي بر مي گردد وب ا توجه به پيوند شفاف قرارداد با قانون مریلند آن قانون بایستي
اعمال شود .همچنين دولتي بودن طرف ایراني توجيه مناسبي براي اعمال قانون ایران نمي
باشد.
همانطور که در این پرونده مشاهده مي شود دادگاه عامل هاي ارتباط وفاکتورها را تک تک
مورد بررسي قرار مي دهد و در انتها پس از بررسي هاي مختلف با مشخص شدن نزدیک ترین
ارتباط بر قرارداد به تعيين قانون حاکم بر قرارداد پرداخته مي شود .همچنين یک سري دالیل
واماره هایي که نشان دهنده قانوني که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد داراست از جانب هر
کدام از طرفين مطرح مي شود اما آن فاکتوري که از همه شاخصتر و عينيتر ميباشد مدنظر
قضات وداورها قرار خواهد گرفت.
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شکل قرارداد ممکن است کليدي براي احراز قانون داراي نزدیک ترین ارتباط باشد ،ولي
شکل قرارداد نيز مانند زبان مورد استفاده طرفين در قرارداد ،ارزش اندکي دارد.
لورد فورس در دعواي امين رشيد استدالل کرد که این نظر ساده که چون شکل قرارداد
باید بر طبق قواعد حقوق انگليس یا آراي انگليسي تفسير شود پس قانون مناسب نيز باید قانون
انگليس باشد ،نتایج نامطلوبي دارد .در این دعوي خواهان یک شرکت کشتيراني ليبریایي بود،
یک کشتي حما محموله به نام الوهب را نزد خوانده که شرکت بيمهاي کویتي بود ،بيمه کرده
بود .در آن زمان در کویت هيچ گونه قانون بيمه دریایي وجود نداشت و بيمه گران از بيمهنامهي
قدیم انگلستان پيروي کرده بود .بيمهگذار به جهت ورود خسارت هنگفت با کشتي الوهب ،براي
اقامه دعوي وابالغ اخطاریه به دادگاههاي انگلستان مراجعه کرد .در نهایت مجلس اعيان راي
داد که قانون مناسب بر قرارداد ،قانون بيمه انگلستان است ولي به طور ضمني اعالم کرد که
دادگاه هاي کویت باید با اعمال قانون بيمه انگلستان در این زمينه به موضوع رسيدگي کنند.
مجلس اعيان با استدالل و راي به اعمال قانون بيمه انگلستان ،نظریه قانون واجد نزدیکترین
ارتباط با قرارداد را با بررسي شکل و زبان بيمه و ارزیابي تمام عوامل موجود در قرارداد ایجاد
کرد .راي مجلس اعيان بر این مبنا استوار بود که مفاد قرارداد بيمهنامه بين طرفين با
حذفهاي مختصر نسبت به اصل نمونه متن بيمه نامه قدیمي (اس.جي.لویدز) و ارجاعات صریح
به حقوق انگلستان در آن ميبایست محتواي آن به موجب مقررات قانون بيمه دریایي ۹۱61
انگلستان تفسير و ارزیابي شودAmin Rasheed shipping-core. V. Kuwait- insurance- ( .
)co.1983
معموال شکل قرارداد براي تعيين قانون حاکم بر قرارداد خيلي نمي تواند مورد استناد قرار
گيرد .البته در بعضي موارد همچون مثالي که در باال گفته شد شکل قرارداد در تعيين قانون
حاکم بر قرارداد تاثيرگذار باشد اما در قراردادها معموال فاکتورهاي مهمتري هستندکه از
پيوندهاي ارتباط قرارداد با آنها مي توان به قانون حاکم بر قرارداد دست پيدا کرد.
مكان انعقاد قرارداد در صورت سكوت قرارداد
جایگاه طبيعي هر قراردادي تابع حقوق ملي یا قراردادهاي تابع حقوق بين الملل خصوصي
محل انعقاد آن است ،مگر آنکه قرارداد در کشوري بي هيچ ارتباطي با آن کشور یا براي فرار از
حاکميت قانون کشوري که قرارداد با آن مرتبط است ،انعقاد یافته باشد .براي طرفين قرارداد
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آگاهي آنان از چگونگي قوانين کشوري که در آن قرارداد خود را منعقد ميکنند و تحصيل این
آگاهي در محل انعقاد قرارداد براي آنها به آساني ميسر است .مجموع این عوامل سبب ميشود
تا قاعده محل انعقاد قرارداد به دليل ارتباط با قرارداد وتاثير آن در جریان روابط بازرگاني و نظم
عمومي مورد استقبال قرار گيرد.
در مواردي که قرارداد باید در همان مکان انعقاد قرارداد یا در مکاني در همان محدوده
قضایي اجرا گردد ،مکان انعقاد قرارداد اهميت بسزایي دارد .در اینجا شکل و اعتبار اساسي
قرارداد ،احتماال تابع قانون همان کشور است ،ولي ممکن است دالیل کاشف از آن باشد که
طرفين قصد داشته باشند نظام حقوقي دیگري را نسبت به قرارداد اعمال کنند ،همانگونه که در
معامالت بين المللي اغلب معمول است .هنگامي که قرارداد بين اشخاص منعقد ميگردد که در
مکان واحدي حضور ندارند مکان انعقاد قرارداد آن محلي فرض ميشود که بازرگاني در لندن
یک سفارش ارسال بر اساس شروط سيف کلکته را ازخریداري در هند دریافت و این سفارش را
قبول کند .تمایل دادگاه ها بر آن است که قرارداد تابع قانون انگليس باشد ،چرا که قرارداد در
این کشور منعقد شده و با تحویل شدن کاال بر روي عرشه یک کشتي که به سوي بندر مورد
توافق عازم مي شود ،اجراي قرارداد نيز در همان جا صورت گرفته است( .اماني )۹597 ،۱7
مکان انعقاد قرارداد در قراردادهاي تجاري بينالمللي از اهميت بسيار باالیي برخوردار
ميباشد .در سيستم حقوقي ایران و فرانسه این موضوع که مکان انعقاد قرارداد به عنوان قانون
حاکم تعيين ميشده حاکم بوده است .همچنين مکان انعقاد قرارداد بهعنوان یکي از
فاکتورهایي که مي تواند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعيين شود همچنان پابرجاست والبته
ارزش این معيار از بررسي شکل قرارداد به مراتب باالتر مي باشد.
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مکان اج راي قرارداد عامل بسيار مهمي است که در هنگام تعيين قانون واجد نزدیکترین
ارتباط ،حتي در مواردي که مکان اجرا متفاوت با مکان انعقاد است باید مدنظر قرارگيرد .در
یک دعوي که در آن ،بازرگان مقيم مالت کاالهایي را از بازرگاني خریداري کرد ،این قرارداد در
استاندارد تحویل فوب در جبل الطارق بود در مالت منعقد شد ،خریدار پس از آنکه این کاال از
ناحيه مشتري خود مورد قبول واقع نشد به دليل کيفيت پایين کاال از تحویل آن خودداري کرد
خریدار دسته دوم خود عرضه کرده بود که آنان نيز از قبول آنها امتناع کرده بودند .طبق قانون
جبلالطارق (که از این نظر با قانون انگلستان ،ماده  53از قانون فروش کاالها  ۹۱73یکسان
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است) خریدار با عرضه و معامله کاال به خریدار دیگر حق فسخ خود را از دست داده بود.
براساس مقررات کشور مالت خریدار به رغم عرضه کاال براي فروش ،همچنان داراي حق فسخ
است .در دادگاههاي مالت با استدالل براینکه بر اساس استاندارد فوب قراردادي که طرفين
توافق نمودهاند ،کاال باید در جبل الطارق اجرا گردد .در نتيجه امکان فسخ از ناحيه خریدار باید
بر اساس قانون جبل الطارق ارزیابي شود( .اماني)۹597 ،۱9 ،
این عامل امروزه در قراردادهاي تجاري بين المللي داراي اهميت باالیي مي باشد ،زیرا در
اکثر پرونده هایي که مشاهده مي شود قانون محل اجرا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعيين
مي شود و اگردر سابق قانون محل وقوع عقد آنقدر تاثيرگذار بود اما امروزه قانون محل اجرا
قرارداد به عنوان یک قاعده بسيار موثر در تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي تجاري بين المللي
برخوردار است.
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در این راي ( )ICC case no.7110در بند  24ص  ۹9راي مذکور تحت عنوان قانون حاکم
آمده است:
در قرارداد في مابين طرفين قانون حاکم را انتخاب نکرده اند تا بتوان نتيجه گرفت که
طرفين به یک قانون ملي معين نظر داشتهاند و به کمک آن بتوان اعتبار قرارداد ،تفسير ،ختم و
فسخ قرارداد را بر اساس آن معين کرد .خواهان و خوانده هر دو قانون ملي خود را حاکم
ميدانند و تنها مبناي مشترک آن دو بند 5ماده  ۹5قواعد داوري آي سي سي است.
در نبود انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد ،مفاد این بند به هيئت داوري اجازه ميدهد
که قانون مناسب را به کمک قواعد حل تعارض بيابد .در این دعوي موضع خواهان (وزارت
دفاع) این است که قانون ایران به عنوان محل وقوع عقد بر قرارداد حاکم است.
طرف دیگر خوانده استدالل ميکند که برخالف نظر خواهان تمام اوضاع احوال این پرونده
موید انتخاب قانون آلمان است زیرا محل اجراي قرارداد آلمان و محل اجرا یکي از فاکتورهاي
مهم براي تعيين قانون حاکم است .خوانده روشهاي مختلفي را بر ميگزیند که حاصل تمامي
آنها اعمال قانون ماهوي آلمان خواهد بود .به صورت مثال محل داوري هلند است .قانون هلند
نيز ضابطه نزدیکترین ارتباط را بر قرارداد مذکور تایيد ميکند پس در اینجا قانون آلمان حاکم
است .زیرا مرکز فعاليت خوانده آلمان و کارخانه کشتيسازي در آلمان قرار دارد .حتي در
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صورتي اصول کلي حقوق بينالملل خصوصي جاري شود باز هم قانون محل اجرا انتخاب خواهد
شد..
در اینجا طرف ایراني از قواعد حل تعارض حقوق ایران استفاده کرده و مفاد ماده ۱69
قانون مدني را براي تعيين قانون حاکم بر قرارداد اعالم ميدارد ،در صورتي که از اوضاع و احوال
پرونده ،قانون آلمان به عنوان قانون محل اجرا مورد نظر خوانده و دیوان داوري است.
هيات داوري استدالل ميکند که قبال در دستور موقت شماره  5خطاب به طرفين اشاره
گردیده که به نظر دیوان قراردادي که در مارس  ۹۱79ميان طرفين منعقد شده به طور
انحصاري نه تابع قانون ایران است و نه تابع قانون آلمان است ،در نتيجه قصد واقعي طرفين به
طور ضمني از ماده  ۹۱قرارداد به طور روشن و بدون ابهام قابل احراز است .ماده  ۹۱قرارداد به
حل و فصل اخالفاتي مربوط است که در ارتباط با یا ناشي از قرارداد مذکور باشد .ترتيب حل و
فصل اختالفات ابتدا اگر طرفين به توافق رسيدند که تمام و اگر به توافق نرسيدند کميتهاي
مرکب از سه کارشناس فني براي حل موضوع هاي مورد اختالف و در غير از موارد فني از
طریق آي سي سي حل و فصل خواهد شد.
در بند  7ماده  ۹۱آمده است که کميته فني یا هيت داوري بر اساس مفاد متن قرارداد
تصميم ميگيرد .این مطلب تنها اشاره اي است که در ارتباط با قواعد قابل استفاده براي تفسير
صحت و اعتبار قرارداد در آن آمده است .پس از بروز اختالف موضوعها نزد کميتهاي مطرح مي
شود که بایستي بر اساس قرارداد تصميم بگيرد .مسلما متن قرارداد براي پاسخگویي به همه
آثار حقوقي قرارداد کافي نيست .قطعا متن قرارداد براي پاسخگویي به همه آثار حقوقي قرارداد
کافي نيست .لذا مفاد این بندي بایستي طوري قرائت وتفسير شود که زمينههاي مختلف روابط
قراردادي طرفين را با توجه به تمام اوضاع احوال حاکم بر پرونده پاسخگو باشد.
هيات داوري با استفاده از اصول راهنماي مقرر در بند 7ماده  ،۹۱به عنوانبندي روشن و
بدون ابهام قصد طرفين را در ميیابد و از اعمال قانون ملي هر یک از طرفين به تنهایي
خودداري مي کند .در اختالفاتي که ماهيت فني نداشته باشد ،هيات داوري صالحيت حل آن را
با عنایت به قواعد داوري آي سي سي دارد.
طرفين به روشني مکانيزم حل اختالف در چارچوب قانون ملي یک طرف کنار گذاشتند.
باید توجه داشت که سکوت انتخاب قانون در قرارداد کامال آگاهانه بوده است.
وزارت دفاع ایران هيچ عالقه اي به اعمال قانون خارجي نداشته است و در مقابل حقوق بين
الملل خصوصي ایران اجازه انتخاب قانون دیگر را نداده است و برقانون محل انعقاد قرارداد
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گرایش دارد .رویه شناخته شده بينالمللي در قراردادهاي دولتي نشان ميدهد که گرایش و
تمایل شدیدي شناخته شده بينالمللي در قراردادهاي دولتي نشان ميدهد که گرایش و تمایل
شدیدي به اعمال قانون طرفي که دولت است وجود دارد .در چنين اوضاع و احوالي بند 7ماده
 ۹۱قرارداد به این معني است که طرفين با یک سازش معقول و با توجه به وضع خاص این
قرارداد تالش کرده اند تا از اعمال انحصاري قانون ملي یک طرف آگاهانه امتناع کنند .البته داور
زیرکانه از کنار قاعده انتخاب قانون طرف دولتي در موارد سکوت بي چالش ميگذرد.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،53بهار ۹5۱7

مقرداوری

88

در معامالت بازرگاني بينالمللي بيشتر در خصوص نحوه حل و فصل اختالفات به طور
اصولي از طریق مجمع داوري و مکان مراجعه طرفين توافقاتي صورت ميگيرد .مانند تعيين
نهاد داوري بين المللي لندن به عنوان مرجع حل وفصل اختالفات ،همچنين قيد محل مرجع
داوري قرینهاي به نسبت قوي است که اراده طرفين به حکومت مقررات قوانين محل داوري به
عنوان قانون ماهوي قرارداد از آن استنباط ميگردد .زیرا ميتوان در نظر گرفت که طرفين
قرارداد قصد داشته اند که داور قانوني را اعمال کند که با آن بيشترین آشنایي را دارد .در
پروندهاي ۹طرفين توافق کرده اند که براساس قوانين داوري تجاري بينالمللي انگلستان
اختالفاتشان حل وفصل گردد.در نتيجه از این قيد دادگاه حکم به حکومت قانون انگلستان به
عنوان قانون حاکم بر قرارداد صادر کرد .در پرونده اي دیگر فروشنده اي سوئدي یک کشتي به
موجب قراردادي به خریدار یوناني ميفروشد( .اماني)۹597 ،۱۱ ،
طرفين بر اساس قرارداد توافق ميکنند در خصوص اختالفات احتمالي ناشي از قرارداد به
داوري تجاري لندن مراجعه کنند .لرد دنينگ در راي خود با این استدالل که انتخاب لندن به
عنوان مکان داوري از ناحيه طرفين ،به طور تلویحي قانون انگلستان را به عنوان قانون مناسب
بر قرارداد حاکم خواهد نمود ،البته مکان داوري فقط یکي از عواملي است که در تعيين قانون
واجد نزدیک ترین ارتباط باید در نظر گرفت و عالوه بر آن ،سایر عوامل نيز در آن باید مدنظر
قرار گيرد .همچنين بسيار ممکن است که در جریان ارزیابي سایر عوامل نيز جهت تعيين قانون
حاکم در نظر گرفته شود .ممکن است که در جریان ارزیابي سایر عوامل نيز جهت تعيين قانون
حاکم در نظر گرفته شود واین ارزیابي در دعوي کمپاني تونيزدني Company morritime
Spurrierv.la clohe.1902
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) )S.A.v.Company navigation1982محقق شد .در قراردادشان داوري اتاق بازرگاني بين
المللي در ژنو را مقرر ميداشت .در این دعوي قاضي لوید ۹راي داد که اگر قراردادي بوده باشد،
تابع قانون ایتاليا بوده وچنين استدالل ميکند( :اگر من به تصور اینکه قانون ایتاليا قانون حاکم
است در اشتباه بوده و بایستي قانون نزدیک به آن ،یعني قانون ژنو را انتخاب ميکردم .من این
کار را به این علت مي کنم که اگر چه قانون مکاني که قرار است داوري در آن انجام شود مسلم
نيست ،ولي به ویژه در قراردادهاي بين اتباع کشورهاي مختلف ،هنوز عامل بسيار مهمي است،
چرا طرفين باید داوري را تحت قواعد اتاق بازرگاني بين المللي در ژنو انتخاب کنند ،به جاي
اینکه پاریس باشد ،جزاینکه بگویيم آنها قصد داشتند ،قانون سوئيس در امور ماهوي وهمچنين
امورشکلي اعمال شود .به ویژه به این خاطر که دادرسي تاحدي تحت قواعد اتاق بازرگاني
بينالمللي ميباشد .ولي اگر طرفين بدون تعيين محل داوري ،تنها بر داوري اتاق بازرگاني بين
المللي توافق کرده باشند ،مکان داوري کامال اتفاقي است ونمي توان موید این استنباط باشد که
طرفين قصد داشته اند قانون محل داوري بر قرارداد آنها حکومت کندAtlantics ( .
)underwriting agencies v . Company milo, 1970
در زماني که قرارداد با چند قانون ملي درارتباط ميباشد قاعده تجزیه قرارداد موضوعيت
ميیابد و مي تواند برهرشقه از قرارداد یک قانون متفاوف از قانون دیگر را انتخاب کند .در عبارت
ذیل بند ۹ماده  4کنوانسيون این وضعيت را پيشبيني کرده است ... :بخش قابل تجزیه قرارداد
که ارتباط نزدیک ت ري با کشور دیگر دارد ،مي تواند به طور استثنا تابع قانون آن کشور باشد.
لذا این مقرره فقط در شرایط استثنائي قابل اجراست و به این معني است که مقصود از
تجزیه در این بند استعمال آن در اوضاع واحوال بسيار محدود واستثنائي است و باید اميدوار
بود که دادگاه در حاکم ک ردن دو یا چند قانون بر بخش هاي مختلف یک قرارداد تمایلي نشان
ندهد.
به طور مثال زماني که یک بخشي از قرارداد با قانون ایران ویک بخش با قانون انگلستان
ارتباط مستقيم داشته باشد در اینجا طبق بند  5ماده  4مقرر مي دارد هرگاه از اوضاع احوال
پرونده روشن باشد که قرارداد به نحوبارزي نزدیک ترین ارتباط را باکشوري غير از کشورهاي
مشابه بند ۹و 2ماده(4مقررات روم  )۹داشته باشد قانون آن کشور اعمال مي شود.
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در بخش پایاني بند  ۹ماده 4کنوانسيون نوشته شده است ...:مع ذلک بخش تجزیه پذیر
قرارداد که ارتباط نزدیکتر با کشور دیگردارد از طریق اعمال قاعده استثنا مي تواند تابع قانون
آن کشور باشد.درمقام تقویت دکترین اعالم مي دارد که به موجب آن هر شق مستقل قرارداد
تابع قواعد حقوقي متفاوت باشد و باید به اوضاح و احوال خاص محصور بماند( .نيکبخت،
)۹5۱5،76
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در حقوق ایران تا پيش از تصویب قانون داوري تجاري در سال  ۹576نه تنها مقررات
صریحي براي انتخاب قانون حاکم برقراردادها وجود نداشته است ،بلکه ابهام در تنها قاعده حل
تعارض در ماده  ۱69قانون مدني درباره قانون حاکم بر قرارداد نيز منجر به طرح دکترین
مختلفي شده است .ماده  ۱69درواقع بيانگر قاعده حاکميت قانون محل انعقاد قرارداد است و
بر این فرض استوار است که قرارداد مانند دیگر پدیدههاي اجتماعي داراي پایگاه مکاني بوده و
به این معني که در مکان معيني محقق ميگردد .ماده  ۱69قانون مدني براي تعهدات قراردادي
وضع شده است .پس به صورت کلي هرعقدي اعم از اینکه معين باشد یا عقود بي نام و در قواره
ماده  ۹1قانون مدني در رابطه با معامالت باشد یا روابط حقوقي دیگر ،ماده  ۱69قانون مدني
تکليف تمامي آنها را با یک ضابطه قانون محل وقوع عقد روشن ميکند.
امروزه تعهدات وسيعترین روابط حقوقي بين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را در جهان
معاصر در برمي گيرد .کشورهاي مولد تکنولوژي جهان به سود حاصل از تجارت کاال اکتفا
نميکنند و آن را براي جهان سوم یا کشورهاي پرجمعيتي مثل چين کنار گذاشته اند و تمام
همت خود را به سمت تجارت خدمات و سود آور تر از آن به سمت تجارت دانش یعني
دارایيهاي غير ملموس سوق داده اند .آماري که از سال  ۹۱92تا سال  2112منتشر شده است
نشان ميدهد که تجارت کاال در سال ۹۱92حدود  62درصد کل تجارت این کشور را تشکيل
ميداده و در سال  2112یعني حدود بيست سال به اندازه اي دگرگون شده که حجم تجارت
دانش و خدمات به  97درصد افزایش یافته و تجارت کاالي فيزیکي به ۹5درصد تقليل یافت.
مقصود از بيان آمار فوق توجه به این نکته است که انواع قراردادهاي انتقال حقوق مالکيت
معنوي و انواع قراردادهاي ليسانس وانواع قراردادهاي خدمات وهمچنين قراردادهاي فرانشيز در
تجارت بين الملل رو به افزایش است ومورد استفاده قرار ميگيرد.
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قانونگذار کشور ما عليرغم پذیرش آزادي حاکميت اراده در حد نص ماده  ۹1قانون مدني
در حوزه معامالت (کاتوزیان  )52 ،۹577به طور صریح ،در ظاهر متن ماده  ۱69قانون مدني
این حق را از متعاقدین ایراني در ساليان گذشته پنهان نموده است وفقط اتباع خارجه طرفين
عقد را طي ساليان گذشته صاحب اراده آزاد شناخته است و در مورد اتباع ایراني حاضر به
تصریح به اصل حاکميت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نشده است .اما آیا ماده ۹1
قانون مدني با تفسير موسع خود بخودي خود تاب این تفسير رادارد که آزادي انعقاد قرارداد
خصوصي واعتبار آن به گونه اي تفسير شود که بند انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را درهم
بگيرد .یعني بااین تفسير انتخاب قانون حاکم بر قراردادها بر طبق ماده  ۹1قانون مدني مجاز به
حساب آید.
در ماده  ۹1قانون مدني ایران آزادي وسيعي را به اتباع ایراني براي تعيين مفاد قرارداد داده
است .همچنين این آزادي قرارداد به دو صورت محدود شده است .دولتها با استفاده از ابزار
نظم عمومي و اخالق حسنه سعي در محدود کردن دامنه قراردادها داشته است.
شاید بتوان گفت وقتي که قانونگذار توافق بر تمام ارکان یک قرارداد خصوصي (اعم از
داخلي و بين المللي) بوسيله طرفين را تحت نام (قراردادهاي خصوصي) معتبر ميشناسند،
یعني قبول دارند که اراده طرفين عقد ميتواند کل ساختار یک قرارداد خصوصي را با همان
توانایي خلق کند .شرط انتخاب قانون حاکم بر قرارداد که خود یکي از اجزاي آن قرارداد
خصوصي است ،به ط ریق اولي معتبر خواهد بود بنابراین اگر چه قانونگذار در معامالت حق
انتخاب قانون حاکم توسط طرفين را صریحا بيان نميکند ولي با تفسير موسع ماده  ۹1قانون
مدني مي توان به این نتيجه یعني حق انتخاب قانون رسيد وهيچ دليلي براي منع تفسير مضيق
ماده  ۹1قانون مدني وجود ندارد
اصل آزادي انتخاب قانون حاکم اقتضا ميکند که در درجهي اول طرفين بتوانند قانوني را
که در زمان انعقاد عقد انتخاب کردهاند در ثاني با توافق بعدي تغيير دهند و قانون دیگري را بر
روابط خود حاکم کنند.
در بند ۹ماده  27قانون داوريهاي تجاري بينالمللي  ۹576ایران ،آزادي اراده طرفين در
قراردادها براي انتخاب قانون حاکم بر قرارداد به این معني است که طرفين قرارداد حق خواهند
داشت که از ميان نظام هاي مختلف حقوقي ،قانوني را که به زعم آنان مناسبتر است ،انتخاب
کنند و انتخاب آنان را باید محترم بدارند و قانون منتخب آنان را بر قرارداد مربوطه جاري
نمایند ،مگر اینکه دادگاه دریابد که بخشي از قانون منتخب طرفين با قواعد آمره مقر دادگاه و
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نظم عمومي در تعارض است .در این صورت تاآن حد که تعارض دارد قابل اعمال بر قرارداد یا
اختالفات ناشي از آن نخواهد بود.
طبق ماده  ۱69تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل انعقاد عقد است مگر اینکه متعاقدین
اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگري قرارداده باشند .به عقيده برخي از
متخصصين حقوق ،این ماده که متضمن یکي از قواعد شناخته شده حقوق بينالملل است که از
حقوق بينالملل فرانسه اقتباس شده است ،زیرا به موجب یک قاعده قدیمي تعارض قوانين
فرانسه ،قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آنرا صریحا
یا ضمنا تابع قانون دیگري قرارداده باشند( .الماسي )2۹5 ،۹591
با توجه به اینکه نظم عمومي در زمان و مکان متغير و متحول است ،در صورت احراز نظر
مقنن آن چنانکه در تفسير تاریخي ماده  ۱69قانون مدني گفته شد ،امروزه باید معتقد به
تخييري بودن این ماده باشيم .بدین ترتيب که به لحاظ زمان تصویب این ماده وتوجه به جو
سياسي و اقتصادي حاکم برآن دوران امري بودن ماده قابل توجيه به نظر ميآمد و تراضي
برخالف آن ماده منجر به نقض نظم عمومي ميگردید .ليکن با توجه به مرور زمان وتحوالت
دنياي تجارت کنوني وعطف توجه به پيشرفتهاي اقتصادي سایر ملل وتغيير دیدگاه وتفکر
نسبت به نظم عمومي ،پذیرش نظریه تکميلي بودن ماده ۱69منطقي وصحيح ميباشد.
همچنين همان طور که به نظر مي رسد قانون ما حاصل نيازهاي جامعه نمایشگر سطح تفکر و
عالیق و خواسته هاي یک جامعه است ،پس اگر ثابت شود که نيازهاي دنياي کنوني ما چيز
دیگري است ،تقيد خویش به امري بودن این ماده بر خالف منطق و فلسفه وضع قانون نخواهد
بود؟ به طور خالصه منتقدین و موافقان امري بودن ماده  ۱69ميگویند حتي اگر پشتوانه
حقوقي نظریه امري بودن مفاد ماده  ،۱69قاعده احراز نظر مقنن بوده باشد نيز جاي خدشه و
ایراد وارد است.
این دليل در واقع به مثابه شمشير دو لبهاي است که حریف و مدافع هر دو را از پاي در
ميآورد ،زیرا مقنن با توجه به مصالح موجود در آن زمان ونظم عمومي ویژه جامعه آن روز این
قاعده را به طور امري وضع کرده است وقطعا در نظر داشته است که مصالح ومنافع جامعه
ایراني حفظ شود ولي با توجه به مفهوم متغير ومتحول نظم عمومي وبا توجه به تغيير وتحول
جامعه ،مقصود اصلي و واقعي همان مقنن ،که حفظ مصلحت جامعه در هر عصري وتامين
مصالح در هر زماني است ،در عصر ما مقتضي ،تفسيري وتکميلي انگاشتن ماده است( .جنيدي،
)295 ،۹576
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بند ۹ماده  27قانون داوريهاي تجاري بينالمللي مقرر ميدارد :داور بر حسب قواعد
حقوقي که طرفين در مورد ماهيت اختالف برگزیده اند ،اتخاذ تصميم خواهد کرد .تعيين قانون
یا سيستم حقوقي یک کشور مشخص ،به هر نحو صورت گيرد به عنوان ارجاع به قانون ماهوي
آن کشور تلقي خواهد شد .البته قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ،مگر اینکه
طرفين به نحو دیگري توافق کرده باشند.
نتایجي که از تصویب این قانون بدست ميآید بدین صورت است که قانونگذار با تصویب این
قانون خاص اجازه داده است که متعاقدین در قراردادهاي تجاري فيمابين حق انتخاب قانون
ولو قانون خارجي را داشته باشند .اگر انتخاب قانون توسط متعاقدین از اساس با مصالح
اجتماعي یا منافع اقتصادي کشور ما ناسازگار بود ،قانونگذار نميتوانست در سال ۹576
قاعده اي مخالف با آن وضع کند .از این اقدام قانونگذار (یعني دادن حق انتخاب قانون حاکم به
متعاقدین در قراردادهاي تجاري بين المللي بر مي آید از ابتدا بر خالف نظر بعضي از حقوقدانان
(الماسي ،۹591 ،ص )2۹5و قضات آمره نبوده است ،زیرا در نتيجه دستکاري که قانونگذار
درماده  ۱69قانون مدني کرده است ،ظاهرا این ماده را به صورت امري در آورده است ،در حالي
که به موجب اصل تبعيت قاعده حل تعارض از قانون ماهوي چون متعاقدین ميتوانندحدود
تعهدات قراردادي را به اختيار خود تعيين کنند وهر شرطي را که مخالف قوانين امري نباشد
موضوع توافق خود قراردهند ،لذا امري شناختن قاعده حل تعارض در باب تعهدات قراردادي و
الزم االجرا شناختن قانون داخلي در روابط بينالمللي ایجاد مشکل ميکند .همچنين مي توان
به این موارد استناد کرد که  -۹موضوع این ماده قراردادها (عقود) هستند و اصل در معامالت
اختياري بودن قواعد آن (عبارت صدر ماده  ۹1ق.م) است .اجباري یا آمره بودن نياز به تصریح
دارد .مثل واژه قانون در متن ماده  ۹1قانون مدني ایران که داللت بر تصریح قاعده امري در
قانون ميکند.
پيشنهادي که ميتوان ارائه داد آن است که ماده  ۱69را به دو قسمت تجزیه کنيم و قائل
به این نظر شویم که به موجب این ماده اوال :به طور کلي تعهدات ناشي از عقد تابع محل انعقاد
قرارداد است و از آنجا که قاعده حل تعارض باید از قانون ماهوي از حيث طبيعت قاعده تبعيت
کند ،صدر ماده  ۱69جنبه اختياري دارد .زیرا چون متعاملين در روابط قراردادي خود به موجب
قانون ایران اختيار نسبتا زیادي در زیر پا گذاشتن مقررات تفسيري قانون ایران دارند ،بنابراین
منطقا باید حق داشته باشند قانون صالحيتدار بر تعهدات قراردادي خود را (در حدود قوانين
آمره) انتخاب کنند.
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ثانيا :در ذیل ماده  ۱69قانون مدني توجه خاصي به اتباع خارجه نموده است وچون فرض
کرده است که اتباع خارجه اساسا ميل ندارند قراردادشان به فرض انعقاد در ایران تابع قانون
ایران باشد ،در مورد آنان اماره منظور طرفين را باال اختصاص برگزیده است.
در توجيه این طرز تفسير ماده  ۱69وانتخا ب دو اماره مختلف توسط قانونگذار ضمن یک
ماده به این ماده توجه مي شود که امارات قانوني اصوال احکامي هستند که قانونگذار از استقرا
در موارد عملي استخراج کرده است .به این جهت در مورد اتباع ایران طبيعي است که قانونگذار
اماره صالحيت قانون ایران را به کار ببرد و د ر واقع با همين استدالل در مورد قراردادهایي که
اتباع خارجه منعقد مي نمایند ،قانون منظور طرفين مالک وصالحيتدار قرار ميگيرد( .نصيري،
)37 ،۹59۹
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در قراردادهاي تجاري بينالمللي معموال طرفين نميتوانند همه شرایط قراردادي را تدوین
کنند .زیرا کار سخت و دشواري است ،بنابراین ترجيح ميدهند که قانون معين یا مجموعه
قواعد حقوقي معين را انتخاب کنند .انتخاب قانون حاکم از حقوق فردي اشخاص است که
کنوانسيون رم این اصل را به رسميت شناخته است .همچنين اثبات شده است که انتخاب
قانون توسط متعاقدین با عبور از فيلتر نظم عمومي وقواعد آمره هيچ چالشي با حاکميت دولت
ندارد .کنوانسيون  ۹۱91رم وبازتاب آن در قوانين ملي کشورهاي عضو در جهت شناسایي
استقالل و حاکميت اراده طرفين در انتخاب قانون حاکم در  ۹۱ژوئن  ۹۱91گامي دیگر
برداشت و همانطور که ذکر شده مفاد کنوانسيون ۹۱91رم در پایان سال  2113به صورت
مقررات روم –یک در اتحادیه اروپا پيش نویس شد و با درج اصالحاتي در سال  2119به
تصویب رسيد و در سال  211۱اجرایي شد واکنون در بيش از  29کشور عضو جامعه اروپا به
جز دانمارک اجرا ميشود .مقررات رم یک راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي که در
حال حاضر در کشورهاي عضو جامعه اروپا جاري است به طرفين اجازه مي دهد که در این
دنياي پهناور هر قانوني که به آن تمایل دارند براي حاکميت بر روابط قراردادي خود انتخاب
کنند.
مواد تعیین قانون حاكم توسط طرفین

حمیدرضا پیری و همکار

A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made expressly or
clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the
parties can select the law applicable to the whole or to part only of the contract.
2
Where all other elements relevant to the situation at the time of the choice are located in one or more
Member States ,the parties' choice of applicable law other than that of a Member State shall not prejudice
the application of provisions of Community law, where appropriate as implemented in the Member State
of the forum, which cannot be derogated from by agreement.
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عمدهترین اصلي که در کنوانسيون رم پذیرفته شده است این است که اغلب موضوعات
مربوط به قرارداد را تحت حاکميت قانوني قرار ميدهد که کنوانسيون از آن به عنوان قانون
حاکم بر قرارداد یاد ميکند .قانون قابل اعمال بر تشکيل و وجود قرارداد نيز حکومت دارد.این
احتمال وجود دارد که نسبت به برخي از موضوعهاي دیگر قوانين دیگري غير از قانون قابل
اعمال بر قرارداد بر اساس قواعد مندرج در بند  ۹ماده 5و 4کنوانسيون  ۹۱91رم وبند ۹مواد
5و 4مقررات رم یک معين شود.
در بند  ۹ماده 5کنوانسيون رم به شرح زیر به آزادي اراده در تعيين قانون حاکم پرداخته
شده است:
قرارداد تابع قانوني است که طرفين انتخاب ميکنند .این انتخاب باید صریح باشد ویا به
طور شفاف از شرایط قرارداد اثبات شود.طرفين قرارداد با انتخاب خود مي توانند قانوني را بر
تمام قرارداد یا تنها بخشي از آن قرارداد حاکم کنند۹.
تحليلي که از بند  ۹ماده  5ميتوان برداشت نمود به این صورت است که همانطور که
طرفين در انتخاب قانون حاکم چه به صورت صریح وچه به صورت ضمني مختار و آزادند،
مي توانند هرزمان که مایل هستند قرارداد را تابع قانون دیگري غير از قانوني که قبال بر آن
حاکم بوده قراردهند .اعم از اینکه در نتيجه انتخاب قانون حاکم قبلي مطابق مقررات این ماده
باشد یا پس از انعقاد قرارداد پيش آید ،هر تغييري در قانوني که باید اعمال شودپس از انعقاد
قرارداد پيش آید ،نباید به اعتبار شکلي قرارداد یا بر حقوق اشخاص ثالث اثر منفي بگذارد.
همچنين طبق بند 5ماده  5هرگاه در زمان انتخاب قانون ،تمام عناصر مرتبط با وضعيت در
یک یا چند کشور عضو واقع باشد ،انتخاب قانون کشور غير عضو اتحادیه اروپا به عنوان قانون
حاکم در زمان اعمال آن بوسيله دادگاه کشور عضو در مواردي که مناسب باشد به اعمال قوانين
اتحادیه اروپا که با توافق از آن مقررات نمي تواند عدول کنند نبایستي لطمه وارد سازد2.
طبق این بند طرفين آزادند قوانين ملي دیگر کشورها را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد
تعيين کنند .همانطور که ذکر شد قانون ملي کشورها ،نه قوانين غيرملي و یا عرف ورسوم
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تجارتي .زیرا چه در ماده اخير وچه از روح کنوانسيون این طور به نظر نميرسد که آداب و
رسوم تجارتي و قوانين غير ملي را بتوان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعيين نمود.
همچنين کنوانسيون اعالم داشته است که هرگاه تمام عناصر دیگر مربوط به وضعيت هنگام
انتخاب ،در یک یا چند کشور عضو واقع شود ،انتخاب قانون غير از قانون کشور عضو توسط
طرفين ،لطمه اي به اعمال حقوق اتحادیه اروپا وارد نخواهد کرد ،در صورتي که مقتضي باشد در
کشور مقر دادگاه کشور عضو اعمال خواهد شد به گونهاي که نتوان از اعمال آن قواعد با توافق
عدول نمایند.
پس با توجه به توضيحات مذکور طرفين در تعيين قانون حاکم بر قرارداد کامال آزاد هستند
ومي توانند از قوانين کشورهاي خارج از اتحادیه اروپا نيز براي قانون حاکم بر قرارداد استفاده
نمایند.
درصورتي که طرفين چه به صورت آگاهانه ،وچه به صورت جاهالنه به تعيين قانون حاکم
نپرداخته باشند به ترتيب زیر طبق ماده  4کنوانسيون به آن پرداخته ميشود وقانون حاکم بر
قرارداد تعيين مي شود.
الف :قرارداد فروش کاال تابع حاکميت قانون کشور محل سکونت عادي شخص فروشنده
ميباشد۹.
بر طبق این بند فرض کنيم که آقاي صادقي که به طور عادي در ایران ساکن است با آقاي
ترکاشوند در ترکيه قرارداد( فروش کاال) ميبندد و آقاي صادقي ملزم است تعهدات قراردادي
خود را در ایران ،ترکيه ،مالزي انجام دهد .در این مثال به روشني که کنوانسيون اعالم مي دارد
قانون ایران حاکم بر قرارداد ميباشد .زیرادر اینجا به طور صریح مشخص شده است در قرارداد
فروش کاال حاکميت قانون محل سکونت عادي فروشنده(آقاي صادقي) حاکم ميباشد.
ب :قرارداد ارائه خدمات تابع قانون کشوري مي باشد که محل سکونت عادي ارائه دهنده
خدمات است2.
در بند 2ماده  4مشروط به مفاد بند  3ماده  ،4هنگامي فرض ميشود که قرارداد با کشوري
ارتباط بيشتري دارد که عمل انجام شده در آن قرارداد بسيار ویژه باشد وشخص انجام دهندهي

۹

a contract for the sale of goods shall be governed by the law of the country where the seller has his
habitual residence
2
a contract for the provision of services shall be governed by the law of the country where the service
provider has his habitual residence

حمیدرضا پیری و همکار

characteristic performance
a contract relating to a right in rem in immovable property or to a tenancy of immovable property shall
;be governed by the law of the country where the property is situated
5
notwithstanding point (c), a tenancy of immovable property concluded for temporary private use for a
period of no more than six consecutive months shall be governed by the law of the country where the
landlord has his habitual residence, provided that the tenant is a natural person and has his habitual
;residence in the same country
2
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آن در زمان انعقاد قرارداد در آن کشور سکونت عادي دارد ،یا در مورد شرکتهاي ثبت شده یا
ثبت نشده اداره مرکزي آنها در آن کشور باشد .مع ذالک اگر قرارداد در راستاي حرفه آن طرف
منعقد شده باشد آن کشور ميتواند کشوري باشد که مرکز امور مهم آن شخص در آنجا
قراردارد یا هر گاه بر طبق شرایط قرارداد اجراي قرارداد از طریق محل تجاري آن شخص غير از
مرکز مهم امور او انجام شود قانون کشور محل تجاري انجام دهندهي قرارداد ،اعمال خواهد شد
.همچنين بند 2ماده  4را مي توان به این صورت هم تعریف کرد:
باید فرض کرد که قرارداد با کشوري بيشترین ارتباط ۹را دارد که در آن کشور طرفي که
بایستي بخش مهم قرارداد را انجام دهد ،درزمان انعقاد قرارداد در آنجا سکونت عادي دارد.یعني
کشور طرف اجرا کننده بخش مهم قرارداد که آن قسمت از قرارداد را انجام داده نه خود شخص
اجرا کننده بخش مهم قرارداد ،در نتيجه کشور (نه شخص اجرا کننده قرارداد) موضوعيت
ميباید و قانون آن کشور حاکم بر قرارداد خواهد بود.
ج :قرارداد مربوط به حقوق مرتبط با اموال غير منقول تابع قانون کشور محل وقوع مال
غيرمنقول است2.
د :با وجود نکته مذکور در بندج ،اجاره مال منقول که براي استفاده خصوصي با موقتي و
براي مدتي که بيش از شش ماه تجاوز نکند ،تابع قانون کشوري است که محل سکونت عادي
موجر در آنجا واقع است مشروط بر اینکه مستاجر شخص حقيقي باشد و محل سکونت عادي
وي نيز در همان کشور باشد5.
همان طور که در بند  5ماده  4کنوانسيون مشاهده ميشود در خصوص قراردادهاي حمل
ونقل مقرر مي دارد که هر گاه موضوع قرارداد حقي بر اموال غير منقول یا حق استفاده از اموال
غير منقول باشد در این حالت نميتوان به مفاد بند 2ماده  4کنوانسيون استناد نمود و بایستي
فرض شود که قرارداد به قانون محل وقوع مال غير منقول بيشترین ارتباط را دارد.
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ه :قرارداد مربوط به امتياز فعاليت تاجري (فرانشيز) تابع قانون کشوري است که محل
سکونت عادي شخص امتياز گيرنده در آن باشد۹.
همچنين کنوانسيون در مورد قرارداد توزیع اعالم ميدارد که بایستي تابع قانون کشوري
باشد که محل سکونت عادي شخص توزیع کننده در آن کشور است قرار گيرد و در مورد
قراردادهاي فروش کاال از طریق حراج تابع قانون کشوري باشد که حراج در آنجا واقع ميشود،
در صورتي که بتوان چنين محلي را معين کرد.
 -2هنگامي که قرارداد تحت پوشش مفاد بند ۹فوق قرار نميگيرد .یا در صورتي که ارکان
قرارداد تحت پوشش بيش از یکي از نکات مذکور در موارد الف تا ح بند  ۹قرار نميگيرد،
قرارداد تابع قانون کشوري است که بایستي تعهد اساسي را انجام دهد ودر آنجا سکونت عادي
دارد2.
در قرارداد نمایندگي قانون محل فعاليت نماینده حاکم است و در قراردادهاي بانکي قانون
بانک حاکم مي شود نه قانون محل فعاليت وام گيرنده و همچنين در قراردادهاي ساخت و
سازهاي ساختماني قانون محل فعاليت شرکت سازنده ساختمان نه قانون محل فعاليت کارفرما
و در قرارداد اجير براي انجام خدمات قانون محل فعاليت اجير کننده مالک است .در تمامي
مواردي که ذکر شد قانون حاکم بر قرارداد محل انجام تعهد اساسي قرارداد ميباشد .زیرا امروزه
قانون محل پرداخت پول بسيار کمرنگ تر از محل انجام خدمات وتعهد ميباشد و قانون محل
انجام تعهد اساسي قرارداد به عنوان نزدیک ترین ارتباط بر قرارداد تعيين ميگردد.
 -5هنگامي که از تمام اوضاع واحوال پرونده پيداست که قرارداد به وضوح با قانون کشور
دیگري به غير از کشوري که بندهاي۹و 2فوق اشاره مينمایند ،ارتباط نزدیکتري دارد ،قانون
همان کشور حاکم خواهد شد5.
 -4هرگاه بر طبق بندهاي ۹و 2فوق قانون حاکم را نتواند معين کند ،قرارداد تابع قانون
کشوري خواهد بود که ارتباط نزدیکتري باآن دارد۹.
۹

a franchise contract shall be governed by the law of the country where the franchisee has his habitual
;residence
2
Where the contract is not covered by paragraph 1or where the elements of the contract would be
covered by more than one of points (a) to (h) of paragraph 1, the contract shall be governed by the law of
the country where the party required to effect the characteristic performance of the contract has his
habitual residence.
3
Where it is clear from all the circumstances of the case that the contract is manifestly more closely
connected with a country other than that indicated in paragraphs 1or 2, the law of that other country shall
apply.
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تاآن حدي که قانون حاکم بر قرارداد بر طبق ماده  5کنوانسيون انتخاب نشده باشد ،قرارداد
تابع قانون کشوري است که با آن ارتباط نزدیکتر دارد ،مع ذلک بخش تفکيک پذیر قرارداد که
1

Where the law applicable cannot be determined pursuant to paragraphs 1or 2, the contract shall be
governed by the law of the country with which it is most closely connected.
2
Freedom of choice
5
Most closely connected
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این موارد به انتخاب قانوني اشاره دارد که طرفين قرارداد به طور صریح بر آن توافق
کردهاند( .اصل آزادي اراده در انتخاب قانون حاکم به طور صریح) 2هدف وموضوع اراده در
کنوانسيون روم نه تنها فقط تعيين جایگاه اصلي قرارداد بلکه انتخاب قانون قابل اعمال نيز
هست.
به طور ضمني به انتخاب قانوني اشاره دارد ،که طرفين به طور شفاف بر آن توافق دارند،
یعني اوضاع احوال پرونده که با معقوليت از شرایط قرارداد قابل اثبات باشد.
در صورت عدم انتخاب قانون ،در بيشتر موارد با اماره (قابل رد) به نفع محل سکونت اجرا
کننده تعهدات قراردادي (محل اجرا) قانون کشوري که نزدیکترین ارتباط راباقرارداد دارد،
انتخاب مي شوند .این معيار به تعيين کشوري اشاره دارد که اجراي قرارداد به آن پيوند ميیابد.
در کنوانسيون رم  ۹۱91در صورت عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفين تا
حدودي مواردي را پيش بيني کرده وتعيين کرده است اما هرگاه نتوان قانون حاکم بر قرارداد را
تعيين کرد ،قرارداد تابع قانون کشوري خواهد بود که ارتباط نزدیکتري با آن دارد.
ماده  4کنوانسيون در مقام ایجاد اماره اصلي و قابل رد در برابر دليل براي انتخاب قانون
کشوري است که انجام دهنده بخش اساسي قرارداد درآنجا ساکن است (قانون محل سکونت
انجام دهنده بخش اساسي قرارداد) و با اثبات نزدیکترین ارتباط با کشور دیگر ،5قانون آن
کشور دارنده نزدیکترین ارتباط جاي قانون کشور اول را ميگيرد .لذا ساختار ماده 4کنوانسيون
در نبود انتخاب صریح یا ضمني قانون ودر تماس با مساله انتخاب قانون حاکم ،سه مرحله را
ترسيم مينماید .همچنين ماده 4کنوانسيون بدون بيان دليل براي تعيين قانون فقط قاعده
نزدیکترین ارتباط را بيان ميکند.
در کنوانسيون رم در صورت سکوت طرفين در قرارداد ماده  4این کنوانسيون به شرح زیر
مقرر ميدارد:
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ارتباط نزدیک تر با کشور دیگر دارد از طریق اعمال قاعده استثنا ميتواند تابع قانون آن کشور
باشد.
در مواردي که نتوان قانون حاکم بر قراردادرا معين کرد بند4ماده  4مقرره رم  ۹-تصریح
مي کند که قرارداد تابع قانون کشوري است که با آن نزدیکترین ارتباط را دارا ميباشد .یکي از
مشکالتي که در بررسي قاعده نزدیکترین ارتباط وجود دارد این است که ما بر اساس چه
فاکتورهایي به نزدیک ترین ارتباط بر قرارداد برسيم .همين امر سبب شده که تحولي در این
رابطه به وجود آورند و رابطه نزدیکترین ارتباط را با اماره مخالف دیگر به نفع قانون خاصي
تعدیل نمایند .این معيارها تعدیل شده هم به انتخاب قانون محل سکونت عادي فروشنده یا
صادر کننده ختم ميشود و از ميان این همه پيچ و خمها براي رسيدن به یک نتيجه است وآن
هم قاعده اصول کلي حقوق بين الملل خصوصي است که از این همه پيچيدگي سربر ميآورد و
اعمال آن هم به همين نتيجه یعني انتخاب قانون محل سکونت عادي فروشنده یا صادر کننده
ختم مي شود( .اميرمعزي)2431۹5۱۹ ،
ضابطه تعيين قانون قابل اعمال بر اساس نزدیکترین ارتباط یا بر اساس مهمترین ارتباط از
نوع ضابطهي عيني است و به دادگاهها آزادي عمل ميدهد که با تفحص در عوامل تماس بر
اساس تبعات آن قانون کشوري را معين نمایند که با آن نزدیک ترین ارتباط یا مهمترین رابطه
را دارند .صرف شمارش عوامل تماس بوسيله دادگاه موجب ميشود که از اهداف ماده مذکور
دور افتند و با شمارش فيزیکي آنها این خطر به وجود آید که نتيجه را به تعداد بيشتر تماس با
طرفين یا معامله بدهند و قانون دیگري که مقصود نبوده یا مناسب نمي باشد حاکم شود.
اگر در حقوق انگليس مقرره کنوانسيون را در صورت نبود انتخاب صریح یا ضمني طرفين
بررسي کنيم متوجه ميشویم که دادگاههاي انگليس نيز قاعده نزدیکترین ارتباط را پذیرفته
اند .ولي بایستي توجه داشته باشيم که بين قاعده انگليس وقاعده مقرر در کنوانسيون تفاوت
مختصري وجود دارد ،زیرا کنوانسيون بجاي اشاره به قانون به کشور اشاره ميکند ووجه
اشتراک هر دو این است که براي تعيين قانون قابل اعمال به ضابطهي عيني توجه دارند
حكومت قانون محل سكونت اجرا كننده بخش مهم قرارداد
هر گاه هيچ قانوني انتخاب نشده باشد ،قانون حاکم را باید بر اساس قاعده مقرر براي
قراردادهاي خاص مشخص کنند اعم از اینکه قراردادي را نتوانند ازنوع خاص طبقه بندي کنند
و یا در مواردي که عناصر آن (از قرارداد) مربوط شود ،بایستي تابع قانون کشوري باشد طرف

حمیدرضا پیری و همکار

Habitual residence
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5
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قرارداد باید بخش مهم قرارداد را اجرا کند و در آن کشور سکونت عادي دارد ،قراردادي که
شامل مجموعهاي از حقوق و تعهدات قابل طبقهبندي باشد که در بيشتر از یک نوع خاص
قرارداد قرار ميگيرد بخش مهم قرارداد را با توجه به مرکز ثقل آن بایستي معين نمود.
مشروط به رعابت مفاد بند  3این ماده ،فرض مي شود که قرارداد با کشوري ارتباط
نزدیک تر دارد که طرف اجرا کننده بخش مهم قرارداد در زمان انعقاد قرارداد در آن کشور
سکونت عادي ۹دارد یا در مورد اشخاص حقوقي ثبت شده اداره مرکزي شخص حقوقي در آنجا
واقع است .مع ذلک اگر در راستاي حرفه یا شغل تجاري طرف قرارداد منعقد شده باشد کشور
دارنده نزدیک ترین ارتباط کشوري است که مرکز عمده فعاليت تجاري شخص حقوقي در آنجا
واقع است یا هرگاه بر طبق مفاد قرارداد انجام تعهدات قراردادي بایستي در محلي غير از مرکز
فعاليت عمده تجارت صورت گيرد .کشوري است که محل فعاليت تجاري دیگر در آنجا واقع
است.
در قراردادهاي دوجانبه که هر یک از طرفين بایستي تعهدي را انجام دهند ،معموال دو
محل اجرا مورد توجه است یکي از آن محلها محل تحویل کاال است و دیگري محلي است که
پرداخت بایستي در آنجا صورت گيرد .اگر چه خود متن کنوانسيون رسا نيست و واژه تعهد
اساسي 2را تعریف نکرده ولي گزارش رسمي استاد حقوق جيليانو 5پيداست که دریافت و بهاي
خدمات در قرارداد فروش مهم نيست ،بلکه تحویل خود کاال در قرارداد فروش و یا انجام
خدمات در قراردادهاي خدماتي به منزله تعهد اساسي ميباشد( .اميرمعزي)2471۹5۱۹ ،
بنابراین در جامعه مدرن در تمام قراردادها خریدار در برابر تحویل کاال و انجام خدمات
بایستي تعهد اساسي باشد و این کار توسط توليد کننده یا تامين کننده انجام ميگيرد
ودرسنجش فاکتورهاي ارتباط مهم بحساب ميآیند .ليکن پرداختهایي که توسط خریدار
صورت ميگيرد آن قدر خفيف جلوه داده ميشود که وزن و بهایي معادل با تحویل کاال یا ارائه
خدمات ندارد .بنابراین به صورتي که زمينهسازي شده قانون کشور یا قانون محل فعاليت تجاري
فروشنده حاکم مي شود نه قانون کشور خریدار.
در قراردادي که فقط یک طرف آن تعهدي بدون عوض داشته باشد ،تکليف روشن است.
یک طرف تعهد دارد ومحل اجراي آن هرجا که باشد این قرارداد با آن محل ارتباط نزدیک تري
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دارد.ولي اگر قرارداد دوجانبه بود وتعهدات دوجانبه وتعهدات هر طرف در مقابل طرف دیگر
باشد ،در این صورت تعهد کدام طرف مهم وبخش اساسي قرارداد مي باشد؟در قراردادهاي
دوجانبه که هر یک از طرفين بایستي تعهدي را انجام بدهد معموال دو محل اجرا مورد توجه
است -۹ ،محل مورد تحویل کاال و  -2ودیگري محلي که باید پرداخت در آنجا صورت گيرد.به
نظر ميرسد تحویل کاال و خدمات بخش اساسي قرارداد محسوب ميشود و این کار توسط
توليد کننده یا تامين کننده صورت مي پذیرد.درست است که پرداخت ها توسط خریدار صورت
مي پذیرد اما اینها انقدر خفيف جلوه ميدهند که تواني در مقابل و با تحویل کاال وخدمات
ندارند .قراردادهایي که خارج از عناوین هشتگانه ذیل بند ۹ماده 4مقررات روم  ۹ميباشند،مفاد
بند 2ماده 4مقررات در مورد آنها مي افزاید که هرگاه یکي از ارکان قرارداد تحت پوشش بيش
از یک نکته مندرج در شقوق الف تا ح بند  ۹ماده 4فوق باشند ،آن قرارداد تابع قانون کشوري
طرفي است که الزم است بخش اساسي قرارداد را انجام دهد ،یعني قانون کشوري که انجام
دهنده تعهد در آنجا واقع است و سکونت عادي دارد ،با این طرز تفکر قرارداد بيمه بایستي تابع
قانون محل فعاليت تجاري بيمه کننده باشد وقراردادهاي بانکي بایستي تابع قانون محل فعاليت
شعبه بانک باشد وبا اداره مرکزي بانک مذکور ارتباطي ندارد.
در قرارداد نمایندگي قانون محل فعاليت نماینده حاکم مي گردد نه قانون محل فعاليت
اصيل و در قراردادهاي بانکي قانون بانک حاکم مي شود نه قانون محل فعاليت وام گيرنده و در
قراردادهاي ساخت و سازهاي ساختماني قانون محل فعاليت شرکت سازنده ساختمان حاکم
است نه قانون محل فعاليت کارفرما .مبنا بر این است که هر طرف قرارداد که وظيفه اصلي ایفا
تعهد را دارد و البته بر این باورند که قرارداد بر اساس کارکرد اقتصادي و اجتماعي سنجيده
ميشود)John o Brien, 1999. P.341( .
امارههایي که بر این شکل بر اساس منافع اقتصادي فرهنگ سازي ميشود ،درصدد ترجيح
قانون کشور فروشنده یا تامين کننده کاال وخدمات است ،نه در مقام ارزیابي واقعي عوامل
تعيين کننده ارتباط با یک کشور.پرداخت بهاي کاال که آن سوي معادله در قراردادهاست و در
موارد غالب عمدتا از جانب کشورهاي آسيایي تادیه ميگردد واگر پرداختي در بين نباشد
قراردادي وجود نخواهد داشت ،همچنين این عمل به عنوان اقدامي کمارزش ۹ارزش گذاري
ميشود.
Passive activity

۹
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به طور مثال خریدار ایراني یک دستگاه تصفيه هوا را از یک شرکت آمریکایي خریداري
ميکند و قرارداد منعقد مينماید .دستگاه مذکور با مواد اوليه تهيه شده در آمریکا ساخته و
تحویل داده ميشود .ساخت و تحویل دستگاه در آمریکا تعهد اساسي است .ولي اگر متخصص
آمریکایي با مواد اوليه موجود در ایران دستگاه را طراحي و در ایران بسازد و همين جا تحویل
دهد ،در این صورت محل انجام تعهد اساسي ایران خواهد بود.
بهعنوان مثال آقاي الف که بهطور عادي در ایران سکونت دارد با آقاي ب در امارات قرارداد
مي بندد و آقاي الف ملزم است تعهدات قراردادي خود را در ایران ،ترکيه و لبنان انجام دهد .در
این مثال به روشي که کنوانسيون تجویز ميکند ،فرض ميشود که قانون ایران حاکم است.
معموال حسابهاي بانکي براي بازپرداخت وام تحت حاکميت قانون کشوري است که شعبه
بانک بازکننده حساب درآنجا واقع است .زیرا بازپرداخت مبلغ سپرده شده از حساب بانکي در
آنجا صورت ميگيرد .به نظر ميآید زماني که بانک در مقام بازپرداخت است و از حساب پول
پرداخت ميکند کار بسيار مهمي انجام ميدهد و باید قانون وي را در روابط في مابين بشمار
آورند ،زیرا پرداختهاي مذکور به کثرت و غلبه پرداختهایي نيست که غالبا از کشورهاي
آسيایي و آفریقایي به حساب تامينکنندگان کاال واریز ميشود.یعني به طریقي با قرارداد تامين
مالي بين بانکها شباهت دارد .در تامين مالي براي اجراي پروژهاي بدین وسيله بانکي را قادر
مي سازند که مثال براي پروژهاي نفت پارس جنوبي پول بيشتري تامين کنند .لذا بانکهاي
دیگر تعهد مي کنند پول اضافي را براي تامين مالي این پروژه به سمت بانک تامين کننده وجوه
سرازیر کند تا بتواند با تقویت صندوق ،پرداخت اقساط تعهد شده در برابر مراحل ساخت پارس
جنوبي را انجام دهند .به نظر مي رسد که تعهد به روانه کردن وجوه از حساب براي مصرف
پروژه به منزله تعهد اساسي است ،ولي پولي که خریدار بابت کاال یا خدمات یا در ساخت
پروژهها ميپردازد مهم نيست .با توجه به همين دیدگاه است که بند 2ماده  4کنوانسيون به
قانون محل استقرار بانک توجه دارد که تعهد به پرداخت در آنجا به عمل ميآید( .اميرمعزي،
)23۹1۹5۱۹
دربند2ماده  4مقرره رم ۹-اعالم ميدارد:
بهطور مثال آقاي الف در آمریکا ساکن است و با آقاي ب که در یونان ساکن ميباشد
قراردادي را منعقد مينمایند ودر قرارداد ذکر ميشود که آقاي الف در برابر قيمت توافق شده
بایستي کاال را در سه کشور متفاوت مثل اتریش ،فرانسه و هلند تحویل دهد .دليل این امر این
است که طرفي که باید تعهد اساسي را انجام دهد یعني آقاي الف در زمان انعقاد در امریکا بوده
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است حتي اگر د ر زمان اجراي قرارداد یا در زمان بروز اختالف آقاي الف در کشور دیگري ساکن
شود ،قانون امریکا حاکم خواهد بود .همچنين اگر الف یک شرکت تجاري ثبت شده را در امریکا
داشته باشد ومرکز مهم امور ادارياودر لوگزامبورک مستقر باشد در این حال قانون لوگزامبورک
حاکم خواهد بود.
۹
روش تعيين تعهد اساسي در قراردادها حتي در داخل هم مورد انتقاد قرار گرفته است ،زیرا
در تمام موارد فقط قانون کشور یا محل فعاليت فروشنده حاکم ميگردد و تعادل اقتصادي
قرارداد به سمت توليد کننده/صادر کننده کاال یا ارائه دهنده خدمات متمایل ميگردد ،یعني به
سمت طرف قويتر قرارداد تعيين ميشود.
گرچه تاکيد بند 2ماده  4به اجرا کننده بخش اساسي قرارداد تعلق ميگيرد ولي قانون
حاکم ،قانون کشوري است که طرف انجام دهنده معموال در آنجا سکونت عادي دارد و یا در
مورد شرکتهاي تجاري و مشارکت مدني مرکز امور اداري آنها در زمان انعقاد قرارداد در آنجا
باشد.
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محل وقوع اموال غیرمنقول
با توجه به بند5ماده  4کنوانسيون که مقرر ميدارد :هر گاه موضوع قرارداد حقي بر اموال
غير منقول یا حق استفاده از اموال غير منقول باشد ،در این حالت نميتوان به مفاد بند 2ماده
 4کنوانسيون استناد کرد وبایستي فرض شود که قرارداد به قانون محل وقوع مال غير منقول
بيشترین ارتباط را دارد.
با وجود مفاد مقرره بند2همين ماده ،مادامي که موضوع قرارداد حقي بر اموال غير منقول
یا حق استفاده از مال غير منقول باشد .فرض ميشود که قرارداد با کشوري ارتباط نزدیکتر
دارد که اموال غير منقول در آنجا واقع است.
یکي از اهداف کنوانسيون  ۹۱91رم این است که همواره با کنوانسيون  ۹۱69بروکسل
(راجع به صالحيت محاکم و اجراي احکام) استفاده شود .به موجب کنوانسيون بروکسل دادگاه
محل وقوع مال غير منقول صالحيت انحصاري نسبت به دعاوي اموال غير منقول دارد .کشورها
غالبا راجع به آثار مالکيت قانون محل وقوع مال را به عنوان قانون حاکم جاري مي کنند.

Characteristic performance

۹
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قرارداد حمل کاال تابع اماره مقرر در بند  2فوق نميباشد .در این قبيل قراردادها اگر در
زمان انعقاد قرارداد مرکز فعاليت عمده شرکت حمل و نقل و همچنين محل بارگيري کاال یا
محل فعاليت عمده ارسال کننده کاال در همان کشور باشد ،فرض ميشود که قرارداد
نزدیک ترین ارتباط را با آن کشور دارد .در اعمال ضوابط این بند قرارداد اجاره وسيله حمل
ونقل براي یک سفر وسایر قراردادهایي که هدف اصلي آن حمل کاال باشد ،به منزله قرارداد
حمل و نقل تلقي ميشود.
در بند  4ماده  4کنوانسيون اماره ویژهاي را فرض مينماید.یعني به قانون کشوري که محل
فعاليت عمده تجاري شرکت حمل و نقل در آنجا واقع است ،مشروط بر این که کشور مذکور
محل بارگيري یا محل تخليه بار یا محل فعاليت تجاري اصلي ارسال کننده در زمان انعقاد
قرارداد باشد ،فرقي نميکند که شرکت حمل و نقل خود حمل کننده باشد یا براي حمل کاال از
دیگري استفاده کند .در این صورت محل فعاليتحمل کننده موضوعيت ندارد بلکه محل
بارگيري یا تخليه مورد توجه است( .اميرمعزي)23۱1۹5۱۹ ،
در بند  ۹ماده  4بجاي ارتباط با قوانين بر ارتباط با کشور تاکيد ميکند .به نظر ميآید
تاکيد بر کشور اصطالح دقيقي نيست و اختصاص به معاني بيشتر مثل محل انعقاد قرارداد یا
محل اجرا منتهي ميشود که ميتواند عمدي باشد .در حالي که ارتباط با یک نظام حقوقي
ترجيح دارد .زیرا در اینجا بار حقوقي به واژههاي قانون و شکل قرارداد داده ميشود .در این
مورد دیدگاه دادگاه هاي انگليس این است که بایستي به تمام عوامل ارتباط از قبيل :محل
اجراي قرارداد ،زبان قرارداد ،پول در حساب بانکي ،قانون حاکم بر تابعيت طرفين قرارداد ،محل
انعقاد قرارداد و تمام اوضاح و احوال محيط بر قرارداد مورد توجه قرارگيرد .دیدگاه کنوانسيون
رم هم همين است و کشورهاي زیادي هم این قاعده را که دادگاههاي انگلستان در پيش گرفته
اند ،در قانون ملي خود وارد کردند.
در مورد ماده  4اعمال این ماده شامل دو مرحله است -۹ :در مرحله اول ابتدا تعيين
ميشود که در قرارداد کدام عمل اساسي و طرف انجام دهنده بخش اساسي قرارداد در کدام
کشور ساکن است .اما در مرحله دوم بایستي تعيين کنند که چه فاکتورهایي ارتباط با عامل
پيوند دهنده بين قرارداد و کشور مربوطه وجود دارد که بتوانند دادگاه را از اعمال مفاد بند 3
ماده  4منصرف کند .البته از کل این ماده این چنين ميتوان استنباط کرد که تهيه کنندگان
کنوانسيون در صدد اعمال قاعده نزدیک ترین ارتباط است.
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نتیجه
دربررسي فاکتورهاي انتخاب نزدیکترین ارتباط با قرارداد ،شکل قرارداد و محل انعقاد
قرارداد ارزش اندکي در تعيين قانون حاکم دارا ميباشند .مکان انعقاد قرارداد و مقر داوري نيز
تا حدودي قابليت انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را دارا هستند .همچنين در صورتي که موضوع
قرارداد حقي بر اموال غير منقول باشد ،فرض ميشود که قرارداد با کشوري که اموال غير
منقول در آنجا واقع است ارتباط نزدیکتر دارد .در قرارداد حمل کاال ،اگر در زمان انعقاد قرارداد
مرکز فعاليت عمده شرکت حمل و نقل و همچنين محل بار گيري کاال یا محل فعاليت عمده
ارسال کننده کاال در همان کشور باشد ،فرض ميشود که قرارداد نزدیکترین ارتباط را با آن
کشور دارد .پس از بررسي تمامي معيارها ،گرچه با نگاه به تمام این امارهها و راه حلها به نظر
مي رسد که تعيين معيارهاي عيني و مشخص در هر قرارداد متفاوت است و بایستي داورها و
قضات تمام عوامل مورد نظر در یک قرارداد را مورد بررسي قرارداده و پس از بررسي به تعيين
قانون حاکم بر آن قرارداد پرداخته شود .زیرا هدف از بررسي قراردادها و مشخص شدن
مهمترین شاخصهها و معيارها این است که قضات و داورها نزدیکترین قانون حاکم بر قرارداد
را تعيين و اعمال نمایند.ليکن در واقع مهمترین معياري که ما را ميتواند در این امر یاري
نماید حکومت قانون محل سکونت اجرا کننده بخش مهم قرارداد است زیرا امروزه نزدیکترین
ضابطه براي تعيين قانون حاکم در قراردادهاي تجاري بينالمللي قانون کشوري است که باید
بخش مهم قرارداد را اجرا ودر آن کشور سکونت عادي دارد
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پیشنهاد
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با توجه به عصر حاضر وشرایط کنوني موجود در دنياي تجارت به نظر ميرسد تسهيل
روابط تجاري از طریق مطابقت قوانين داخلي با قوانين وکنوانسيونهاي متحد الشکل دنيا بسيار
حائز اهميت است و همچنين یکسانسازي قوانين بينالمللي کشور با کنوانسيونهاي بينالمللي
مي تواند باعث رشد وتوسعه تجارت واقتصاد کشور شود .بنابراین پيشنهاد ميگردد که با
بازنگري و یکنواخت سازي قوانين با قوانين کشورهاي توسعه یافته وکنوانسيونهاي بين المللي،
شاهد پيشرفت وتوسعه قوانين وکشورقرارگيرد .گرچه با تغيير این قوانين نبایستي به نظم
عمومي وحقوق عمومي واخالق حسنه لطمه وارد نمود.
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