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 بعنوان قواع  آمره برتر در ارجاع به قانون حاکم   ها م ی شموص تحر 

 رانی، تهران، اگروه حقوق دانشگاه امام صادق  اریاستاد ت گلشنيعصم
  

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه  یحقوق خصوص ی دکتر سیدمهدی حسیني مدرس 
  

 چکیده
 نيقواعـد تعـارض قـوان  قیـطر  ارجـاع از  نیـچـه ا  -قانون به عنوان قانون حـاك   كیرت ارجاع به  صو  در

ارجـاع شـامل  نیـا ایاست كه آ نیپرسش ا -انتخاب شود نيانون حاك  با توافق طرف و چه ق  رديصورت بگ
(  یتحـر نـدان)م نـدینماي م نيرا تـأم ي كـه صـرفاً منـافع عمـوم ي مقررات قانون حاك  از جمله مقرراتـ  ةهم
 ها یحركه مشمول ت دانستندي خاب قانون حاك ، مانت ایبه هنگام انعقاد قرارداد   نياگر طرف   ر؟يخ  ای  شودي م
قـانون رفتـار   نیمقررات ا  گریكشور قانون حاك  مثل د  ةليوسشده بهوضع    ی تجار   یبا تحر  دیبا  شوند،ي م

 ایـكشور قانون حـاك  قبـل از انعقـاد قـرارداد  ةليسو شده بهوضع  ی تجار  یاصوالً با تحر  -شود. پس: الف
قانون حـاك  رفتـار شـود.   گر ید  ۀل هر مقررمث  دیبا  ن،يانتخاب قانون حاك  توسط طرف ل از  از آن و قبپس  
بـر  نيكـه طـرف  یابعـد از لحظـه  ایـكشور قانون حاك  بعـد از انعقـاد قـرارداد    ةليوسكه به  ي میبه تحر  -ب

اد از آن قراردحداقل هنگام انعقاد  نيكه طرف  ي میتحر ي عنیشده است )وضع    د،كنني انتخاب قانون توافق م
بـه   ي اثربخش  یباشد كه برا  ي ط یاثر داد كه واجد همان شرا  بيترت  تواني م  ي اطالع ندارند(، فقط در صورت

 .از كشور قانون حاك  الزم است ريغ یشده توسط كشوروضع    یتحر كی

قااانون حاااکم، قواعااد  ،یمنافع خصوصاا   ،ینافع عمومم  ،هامیهدف تحر  واژگان کلیدی:
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 دمهمق

كنــد یــا گــذارد و آنــرا ممنــوع ميتــأثير مينگامي كه وضع تحریمي بر اجــرای قــرارداد  ه
دهد، مرجع رسيدگي كننده بــه اختالفــات ناشــي از ایــن مشمول نظام كسب اجازه قرار مي

ا شناسایي كرده و آنرا ا عمال نماید؛ حــال ف روضعيت باید قانون حاك  بر قرارداد و اختال 
آن را وضــع كــرده   باشد كه خود  كشور قانون حاك  بر دعــوا  حریمياگر تحری  مذكور ت

، دادگاه یا دیوان داوری  قضاوت كننده در مــورد اخــتالف قــراردادی، بایــد روشــن 1است
 شود یا خير.ده ميدا  كند كه آیا در ارجاع به قانون حاك ، به همة قواعد آن قانون ارجاع

عمــومي كشــور واضــع را بــرآورده   منافعهای تجاری قواعدی هستند كه اصوالً  تحری 
و پرسش این است كه آیا هنگام مراجعه به قانون حاك  بر قرارداد بایــد بــه همــة سازند  مي

كننــدۀ منــافع ۀ منــافع عمــومي و چــه قواعــد تأمين كننــدن ي تأمقواعد آن قانون )چــه قواعــد  
قــانون كشــور  توســط    شــده  وضعهای تجاری   شود و لذا تحری ترتيب اثر داده  ي(  خصوص

اید مدِّ نظر قــرار داده شــوند، یــا اینكــه ارجــاع بــه قــانون حاك  ه  در ارجاع به این قانون ب
كنند حاك  فقط ارجاع به مقرراتي از این قانون است كه منافع خصوصي افراد را تأمين مي

توســط كشــور قــانون حــاك  نبایــد مــورد   شــده  وضــعتجــاری     هــایجهت تحری و از این  
 يرند؟رار گمالحظه ق

ة لي وســ بهقانون  حاك  این اســت كــه وقتــي قــانوني   در موردتوضيح اینكه تفكر قدیمي  
، تنهــا آن دســته از شــوديمبر قرارداد تعيــين    اجرا  قابلقانون    عنوانبهقواعد تعارض قوانين  

ه به حوزۀ حقوق خصوصي تعلق دارنــد و منــافع خصوصــي   كمقررات  ماهوی  قانون حاك
یگر، مقــررات تعــارض د  عبارتبه  ؛اندحاك ، بر دعوا  كننديما را تأمين  ن دعومتقابل طرفي 

قوانين فقط به آن دسته از قواعد ماهوی قانون حاك  كه مربوط به حوزۀ حقوق خصوصــي 
مــومي قــانون حــاك  )یعنــي ق عو لذا مقررات مــاهوی حــوزۀ حقــو  دهنديمباشند، ارجاع  

 نيستند. اجرا  قابل( ندینمايمتأمين  ي را  مقرراتي از قانون حاك  كه منافع عموم
المللــي بخصــوص در هــا بــر قراردادهــای بين ا توجه به اهميت روزافــزون آثــار تحری ب

 آزمایي این تفكر در حقوق مدرن جهاني است.مورد كشورمان، این مقاله به دنبال راستي

 

 .  شونديم  ده يكشور قانون حاك « نام  ی»تحر  امختصر مقاله نیا در  ها یرتح  نگونهیا. 1
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یكــرد هــا بــا رواز ادبيات حقوقي موجــود در خصــوص تحليــل حقــوقي تحری   متيقس
مشروعيت وضع تحری  و ضمانت اجراهای آن   الملل عمومي، عمدتاً به موضوعحقوق بين 

هــا بــر شده به بررسي نحوه تــأثير تحری های انجام . قسمتي دیگر از پژوهش 1پرداخته است
هــای تجــاری را بــا نهادهــای مربــوط بــه ری تح پردازند واجرای قراردادهای خصوصي مي

كننــد و بــر ایــن رس مــاژور، تعســر و ... تحليــل و توصــيف مييل فوحقوق قراردادها از قب 
  2.نماینداساس آثار حقوقي مترتب بر آن را تبيين مي

طور اعــ  الملل خصوصي بــهها از منظر حقوق بين لذا تاكنون پژوهشي كه به تحليل تحری 
رای پُــر بــ  3ت.نشــده اســ طور خاص بپردازد، انجــام قانون حاك  بر قرارداد به  مالو نحوۀ ا ع

ي، مقالة پيش رو از طریق توصيف قاعــدۀ حقــوقي موجــد كردن این خأل مطالعاتي و تحليل
تحری  در قانون حاك  بر قرارداد به قواعد آمر ۀ برتر، بــه تحليــل امكــان ا عمــال تحــری  در 

 دازد.پرالمللي مينظام حقوقي بين 

 

 یــدتهد یــا: حفــ  1929در پرتو فصــلنامه   يتامن  یشورا  هایی »تحر  ی،مظاهر  يدو جمش  يقاس  زمان  يد. از جمله: س1

 فیــ جــواد ظر؛ محمــد 161-115صص (1390، )44، بهار و تابستان، شماره 28سال  المللي،ينب يصلح؟«، مجله حقوق 

 ی(؛ بهزاد ســاعد1376، )1شماره    ،يخارج  استيمجله س  ران«،یا  هيعل  كایآمر  جانبهكی  یها یتحر»  ،يرزائيم  ديو سع

 يبهشــت ديدانشــگاه شــه الملــل،نيب ارشــد حقــوق يكارشناس  امهنانیپا  ،الملليندر حقوق ب  یاقتصاد  هایی تحربناب،  

 (.1379تهران، )

 الملــل،ينارشــد، رشــته تجــارت ب يكارشناســ  نامــهیانپا ی،اقتصــاد هــایی در قالــب تحر قوه قــاهره  ي،غالم  ده ي. وح2

 یبــر قراردادهــا یاقتصــاد یهــا یتحر  ري، »تأثيو احسان جعفرخان  يحقان  دي(؛ سع1391تهران، )  يبهشت  يددانشگاه شه

 اریــ او ی، شاديميابراهنصراهلل  دي؛ س82-65 صص( 1393، )4شماره  ،يحقوق خصوص  یهامجله پژوهش  «،يللالمنيب

 يپژوهشــ   -ياز منظر فورس ماژور«، دو فصــلنامه علمــ   يالمللنيب  يبازرگان  یقراردادها  یبر اجرا   ی»آثار تحر  ن،يحس

 (.1391، )2و زمستان، شماره   زیيپا ،يدانش حقوق مدن

مســائل    ینگونــه بــه ا   كــه   « ين »تعــارض قــوان و    « ي الملــل خصوصــ ين در آثار مكتوب مربوط به »حقوق ب   ي، اخل . در حقوق د 3

  یــك از    ي حقــوق خصوصــ   يــت قواعد بــا ماه   يان م   ي موضوع كه در ارجاع به قانون حاك ، تفاوت  ین اساساً به ا  یا د پردازن ي م 

  ي جــامع   ي بررســ   ، منظــر   یــن از ا   یعنــي نشده است.    پرداخته   ، نه   یا هست    گر، ی د   ی از سو   ي حقوق عموم   يت سو و قواعد با ماه 

قواعــد را    یــن عــدم اعمــال ا   یــا تواند اعمال  ي حاك  م   ر هدف قواعد  موجود در قانون تفاوت د  یا ست كه آ صورت نگرفته ا 

قــانون بــه عنــوان    یك به  امر پرداخته شده كه در ارجاع   ین به ا  ی آنكه تنها به صورت مورد  یا نه؟  یا تحت الشعاع قرار دهد 

ان مثــال در  )بــه عنــو   يه ربوط به احــوال شخصــ ند: مانند قواعد م هست   ي قانون مستثن   ین از ا   ی انون حاك  بر قرارداد چه قواعد ق 

دعــوا مــرتبط باشــد، قــانون دولــت متبــوع    ين طــرف   ية قرارداد با احوال شخص   یك   ين طرف   ين مسئله مورد اختالف ب  يكه صورت 

 . يه و مال  ی ادار  يفری، داد(، قواعد مربوط به حقوق ك بر قرار     اعد قانون حاك شود نه قو ي آنها اعمال م 
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المللي كه بــه ات بين مقرر  برای پاسو به پرسش این پژوهش از تحليل قوانين خارجي و
اند و نيــز تفاســير صــورت گرفتــه بــر ایــن قــوانين و مقــررات پرداخته نحوی به این موضوع

سو، در قوانين و مقررات نظام حقوقي ایــران حــدود اعمــال شده است؛ زیرا از یكاستفاده  
ب وع به قانون حاك  بر قــرارداد تبيــين نشــده اســت و در آثــار مكتــورج  قواعد حقوقي در

ده شد( نویسندگان متعرض مطلبي بــرای حــل از این توضيح دالي نيز )آنگونه كه پيش داخ
 اند تا بتوان از معيارهای مطرح شده در آنها استفاده كرد. مسئله مطروحه نشده

آن در اســناد و   ۀ د يــ كــه چك ) ع  در مــورد موضــو   ي تجربــه جهــان از سوی دیگــر، بررســي  
ــ های بين كنوانســيون  ملــل  ال ن ُرم، مقــررۀ رم یــك، قــانون حقــوق بين انســيو كنو ماننــد    ي الملل

عالوه بر اینكه وضعيت حقوقي اشخاص خصوصي ایرانــي    ( یافته قوام   خصوصي سوئيس و ... 
عيــين  ت   ی را بــرا   ي ار روشــن ي بســ   ی توانــد راهنمــا مي ســازد،  المللي را شفاف مي در معامالت بين 

  ر ي توانــد تــأث مي   ي مه  زمان   ن ی ا   و   نهد   ي قانونگذار داخل  ی رو  ش ي پ  ایران در نظام حقوق  موضع 
 . و در  شود   ل ي بگذارد كه ابتدا در منشأ خود درست تحل   ي وق داخل بر حق   ي مثبت 

ی اكتابخانــه اول دســتاین پژوهش با روش تحليلي و توصــيفي و بــا اســتفاده از منــابع 
 گرفته است.    مرتبط انجام دیدشامل كتب و مقاالت ج

 تجاری هایتحریم هدف .1
اســتراتژیك، اقتصــادی یــا »]نــوعي[ رد تعــامالت متعــارف و مرســوم  )  تجــاریی  ها یتحر

اجتماعي( ]بين كشورها هستند[]،[]...[ كه قصد دارند یكسری تغييــرات اجتمــاعي، سياســي 
اهــداف ملّــي یــك   صــه،خال   طوربــهو    « 1یا اقتصادی را در یك كشور هدف ترویج كننــد

   2.كننديمتأمين  ياسي  ی اجتماعي، اقتصادی یا سهانهي زمكشور را در 

 

1. Neta C. Crawford, Trump Card or Theater? An Introduction to Two Sanctions 

Debates, in: Crawford/Klotz (des), How Sanctions Work _ Lessons from South 

Africa (New York: St. Martinʾs Press, 1999) p. 5. 

وارد  هاییتمثــل محــدودكشور اســت،  یك ی ص اقتصادمنافع خا ينبرتر، تأم آمرۀ   قواعد  برخي  هدف»  :سينگبل .  2

 ياست، مثل برخ ينظام یا  ياسيمنافع س  ينبرتر[ تأم  ۀ از قواعد آمر  یگر]د  يدات و صادرات«؛ ]...[ و »هدف برخبر وار

   «كشور خاص یك  يهعل  هایكوتو با  های تحر

(Marc Blessing, Impact of the Extraterritorial Application of Mandatory Rules of 

Law on International Contracts˒ Swiss Commercial Law Series, edited by Nedim 

Peter Vogt, Volume 9, (Basle: Switzerland: Helbing & Lichtenhahn, 1999)  p.14. 
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هــا بــه عنــوان پرســش مطــرح شــده در ایــن مقالــه، شناســایي تحری ة آغازین پاسو بــه  نقط
 2« آمــره برتــر قواعــد» 1گيرنــد.ی قواعد آمــرۀ برتــر جــای ميبنددستهقواعدی است كه در  

 بگيرنــد،  قــرار  قلمروشــان  در  كه  یيهاحالت  همه  بر  دارند  اادع  كه  3هستند  یماهو  قواعدی

 

1. Mercédeh Azeredo da Silveira, Trade Sanctions and International Sales- An 

Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation (Wolters Kluwer, 

2014) pp. 59-62; Pierre Mayer, “Mandatory Rules of Law in International 

Arbitration”, Arbitration International, Vol. 2, Issue 4., (1 October 1986), p. 275؛ 

بــر  هــا یتحر ري، تــأثي: عصــمت گلشــنبــه. . ر خصوص، ینا در بيشتر مطالعات برای .4 صهمان،   ،يغالم ده يوح

( 1396تهــران، )  يبهشــت  ديدانشــگاه شــه  ،يرشــته حقــوق خصوصــ   یدكتــر  ةرســال  ،يالمللــ نيب  يبازرگــان  یقراردادها

 .  91-71صص

ــد ق .  2 ــرۀ   واع ــر    آم ــا برت ــزام   ی ــد ال ــر، گــاه قواع ــزام   ي آور برت ــد ال ــات »قواع ــي الم ين آور  ب اوق  Internationally)   « لل

Mandatory Rules ) ،   ي آور  ا علـــ م »قواعـــد الـــزا »   (Super-Mandatory Rules ) ،   هـــا )قواعـــد( آمـــره«  »نرم

 (Peremptory Norms « ،)Lois de police « ،»Loicdʾapplication immédiate  » ــا  Loic»   یـ

dʾapplicatio directe  »  قواعــد »   یــن ا   یتاليایي ا   يات . در زبان و ادب شوند ي م   يده نام   هNorme di applicazione 

necessaria ي و در زبان آلمان   شوند ي م   ه يد « نام   «Fingriffsnormen به »قواعــد مداخلــه« )   تواند ي « كه مRules of 

interference ) ،   یانه جو »قواعد مداخله   یا »   (Interventionist Rules ترجمه شود ) .  ذیــل،   دالیل   به   پژوهش،   این   در  

برتــر«    آور الــزام »  : گيرنــد ي رار م ( مــورد اســتفاده قــ Overriding Mandatory Rulesبرتــر« )   ۀ آمــر   قواعد »   اصطالح 

 (Overriding Mandatory صفت ) ة كــه مــتن حــاك  بــر همــ   -( 9)مــاده    یــك رُم    ۀ مقرر   يسي انگل   ة است كه در نسخ   ي  

  -اســت   2009دســامبر    17  از   بعــد منعقــده    ی قانون حاك  بر قراردادها   یي شناسا  اروپا در خصوص  یه عضو اتحاد  ی ها كشور 

  یــك مقــرره رُم    9  ۀ كــه در مــاد -(  Provisionواژه محــدودتر  »مقــرره« )  ی بجــا  ینجا ر ا (. د 28برده شده است )ماده  ر بكا 

مســتقل    ين و هــ  قــوان   قانون بطــور مجــزا را پوشــش دهــد  ك ی رفته، تا ه  مقررات  بكار ( Ruleعام »قاعده« )  واژه  -آمده 

  يــد تأك   « المللــي ين آور ب »الــزام   یــا برتــر«    ۀ عنوان »آمــر قاعــده بــه   یك   ویژگي  . خود   تماميت   در   را (  droitنه    loi)مستفاد از  

ك  كــه  از قــانون حــا   ي مقرراتــ   یعنــي (  Mandatory Rulesآور« ) قواعد و »قواعد الــزام   ین ا   ين ب   یز بر وجود تما   كند ي م 

  يشــتر )ب  یســندگان نو  ي برخــ  ینكه (. باا dispositions Impérativeكنند )  اثر ي قرارداد آن را ب   له ي وس به   توانند ي نم   ين طرف 

 Mandatoryآور« ) الــزام   ين اصــطالح »قــوان   كننــد، ي راجع به قواعد آمره برتــر صــحبت م   ي ( وقت یكایي ر آم   یسندگان نو 

Laws استفاده نشود.   اصطالح  ین ابهام بهتر است از ا   از   يری جلوگ  ی برا  ي ول   برند ي ( را بكار م 

مربــوط هســتند. قواعــد  يشــكل یــا یبلكه به مســائل مــاهو  يستندن يناعد تعارض قوانها قو كه آن يمعن ینبه ا یماهو   .3

 یادعــا ين،طــرف  يلهوســ شــده بهانتخــاب  ي شكل ی رژ یانظر از قانون حاك  بر قرارداد هستند كه قطع  ينيبرتر »قوان  ۀ آمر

 اعمال شدن دارند«.

Andrew Barraclough, Jeff Waincymer, “Mandatory Rules of Law in International 

Commercial Arbitration”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 6, (2005), 

p. 206. 
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 محتــوای ازنظر قطــع بــه طریــق اولــي، و حاك  چــه باشــد  اینكه قانون  ازنظر  قطع  ؛اندحاك 
 2.ين عمال قواعد تعارض قواننظر از ا قطع  یعني  1حاك  قانون 

د متــأثر از فراا  خصوصي  منافع  توازن  تأمين نه    است  يمنافع عموم  تأمين   ها یتحرهدف  
هــ  هســتند كــه منــافع  یيهــا یركــه تح تــوان انكــار كــردوجــه نميهيچالبتــه به 3قــرارداد.

 

رتــر  ب   آمــرۀ   قواعــد   ، « قوانين   تعارض   ر د   خارجي   قانون  اعمال  های محدودیت »  عنوان  با  خود  مقالة  در  نيكبخت  حميدرضا . 1

كشــور خــاص    یــك   یــا و    ي حقــوق   ســت  ي س   یــك كــه مخــتص    دانســته  ی د هــا را قواعــ و آن  كرده  يف را »قواعد آمره« توص 

 ، قواعــد   گونــه ین هستند، قــرار دارنــد. ا   ای یژه و احوال و مخصوص كه حاصل اوضاع    یا خاص    ين و در قالب قوان   باشند ي م 

رات  مربــوط بــه( صــاد   ی كــه )قراردادهــا   يني ماننــد قــوان   كننــد ي دنبــال م   ي كل   ۀ قواعد آمر   مول مع   ۀ خارج از محدود  اهدافي 

ممنــوع    ي را بــه كشــور خاصــ  یي كه )قرارداد( صادرات كاال  يني ان قو  یا  كند ي جوز دولت ممنوع م خاص را بدون م  یي كاال 

  یــك   صــادرات و واردات   یــا كنتــرل ارز   قانون مربوط به  یا از كشورها(  ي برخ  ی  مربوط به تحر  ين )مثل قوان  دارد ي اعالم م 

  يف ضــع   ی هــا از طرف   یــت وط به قــانون حما قواعد مرب   یا كنندگان  صرف از م   یت قواعد مربوط به حما   یا  ي طوركل كشور به 

ــ  ــا نظ   ي برخ ــر از قرارداده ــا   ي ــار گ   ی قرارداده ــتخدام و بك ــری اس ــراد    ي ــا اف ــا   ی ــه، ب   ی قرارداده ــا ي حم   يم ــت، ي ن   درض   كبخ

  ســيد  . 112ص    ، ( 1385، ) 44شــماره    ، ي حقــوق   قــات ي حق مجلــه ت   ن«، ي در تعارض قوان   ي ارج اعمال قانون خ   ی ها ت ی »محدود 

  قواعــد »   را   قواعــد   ایــن (،  1389  بهشــتي،   شهيد   دانشگاه   ، بهمئي )  المللي بين  داوری  قوق ح  درسي  جزوه  در  بهمئي  علي محمد 

  و   اســت   الزم   كشــور   یــك   هســتي   ای بــر   و   دارد   عمومي   حقوق   جنبه   كه  دانسته  قواعدی  را  ها آن  و  ناميده  « انتظامي  قوانين  یا 

 ... .  و   ها بایكوت   ها، تحری    مانند ( يست چ   طرفين   منتخب   قانون   ینكه ا   از نظر  )صرف   بگذارد  كنار  را  ها آن   تواند نمي   ضي قا 

ــه مــاده  يــدمثــال رجــوع كن عنوان. بــه2 (: Unidroit Principles) المللــيينب یتجــار یاصــول قراردادهــا 1-4ب

 لقابــ  خصوصــي  الملــلبين  حقــوق  بــه  مربــوط  قواعــد  بــا  طابقم  كه  را  امری  قواعد  اعمال   صول،ا  این  مواد  از  یكهيچ»

مــاده از: بهــروز  ة«. ترجمــ ملــي  فوق  خواه   باشد،  الملليبين  یا  ليم  هاآن  منشأ  خواه   كرد؛  واهدنخ  محدود  هستند،  اعمال 

ان: ( )تهــر2004شده سال    شیرایسخه و)بر اساس ن  2چاپ    ،الملليينب  یتجار  یاصول قراردادها، فرهاد امام،  ياخالق 

 يونكنوانســ  7مــاده  1 بنــددر   يننقواعد همچ این .13( ص 1385شهر دانش،  يحقوق  یهامؤسسه مطالعات و پژوهش

 اند.  مقرر شده   يزن  يالاسپ  19 ماده و   یك،مقرره رُم    9ماده   3  بندرُم،  

 قــوانين اوالً، شــوند؛  گرفتــه  اشــتباه   -مالياتي  قوانين  مثل  -يعموم  حقوق  حوزه   قوانين  با  نباید  هاتحری   وجود،  ین. با ا3

 بــر مســتقيمي اثــر تجــاری هــایتحری  اامــ  هستند، مربوط كشور آن باعات و واضع كشور بين روابط به  انحصاراً  مالياتي

 بــه تواننــدمي خصوصــي روابــط ایــن بــر اثرگــذاری  رهگــذر  از  تنهــا  و  دارنــد  خصوصــي  عامالن  بين  قراردادی  روابط

 ماهيــت دارای را تجــاری هــایتحری  ایعــده  كــه اســت دليــل همــين به. یابند دست عمومي منافع تأمين  در  هدافشانا

 هــایدادگاه  توســط  فقــط  اصوالً  كه  كيفری  و  مالياتي  قوانين  برخالف  ثانياً،.  اندكرده   تلقي  خصوصي  -عمومي  گانهدو

 داخلــي هــایگاه داد بــا فقــط تجــاری، تحــری  یك  به  اثربخشي  يتاند، صالحاعمال   قابل  كننده تصویب  كشور  داخلي

 دیــوان یــا( ی تحــر واضــع كشــور از  غيــر  ورهایيكشــ   هایدادگاه )ازجمله    ليداخ  دادگاه   هر  بلكه  نيست  واضع  كشور

و  يقواعد حقوق خصوص نيه  ب پيلياالن ف  .ببخشد اثر هاآن به یا كند اعمال  را تجاری هایتحری  تواندمي داوری،
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 هيــ عل  كــایآمر  یتجــار  یهــا یمثال تحر  عنوانبه  ند؛ینمايم  ن ي تأم  زي ص را ناشخا  يخصوص
در   -خســارت  افــتیدعوا جهت در  ةحق  اقام  كایكه به اتباع آمر  1كوبا )قانون هلمز برتون(

 ایــ   1959  هیــ ژانو  1دولــت كوبــا در    مصادره شده توســط  دالت اشخاص در اموالمبامورد  
ها، اصوالً منافع طــرفين خصوصــي، ثانویــه هســتند و ی اما در تحر  2؛دهديرا م  -آن  از  پس 

روابــط خصوصــي، حــداكثر ابــزاری بــرای اجــرای   3.شــوندينمگرفتــه    در نظراغلب اصاًل  
ی تجــاری ها یتحربرتر )  آورالزام»اهداف قواعد  يل  دل  ن ي به همی تجاری هستند.  ها یتحر

خصوصــي بــين متعاقــدین، نســبت بــه قلمــرو روابــط    توانــديمهســتند(    قواعــداز این دسته  
، چنين مقرراتي عموماً در روابط قراردادی بــين طــرفين گرید  عبارتبهخارجي تلقي شود.  
و   هااســتي سند و بــر  هســت تا اهدافي كــه از خــود  قــرارداد جــدا    كننديمخصوصي مداخله  

 «. دقيقاً بــرای دســتيابي بــه همــين 4ب كنندتعقي  را اندشده  متمركزی كلي  دولت  هايمشخط

 

  يرا تنظــ   اشــخاص و جامعــه  نيروابــط بــ   ایــ د حقوق، عملكرد جامعه  قواع  ي: »وقتشوديتفاوت قائل م  يحقوق عموم

كــه هــدف قواعــد حقــوق،  یي. اما در مقابــل؛ جــاشونديم يتلق يموممرتبط با حقوق ع  یقواعد  يركلطو به  كنند،يم

هســتند.  يحقــوق خصوصــ  اســت، آن قواعــد مربــوط بــه  ياطراف خصوص  نيمنازعات ب  رد  یيهاحلفراه  كردن راه 

شــخص  كی ای ترفي ضعاز طرف  تیمنظور حمابه ای كنند،يم   ياشخاص را به نفع جامعه تنظ  نيروابط بكه    یقواعد

بــه  [يحقوق  واعدق   نی]ا  نكهیتعلق داشته باشند. ا  يو ه  به حقوق خصوص  يه  به حقوق عموم  تواننديتند، مثالث هس

، يقواعــد حقــوق  نیــ ا اتيو خصوص هايگژی[ تعلق دارند، به ويقوق خصوصح ای يدو ]حقوق عموم نیاز ا  كيكدام

 یگــذارقانون یهــا[ و عرفيعــده حقــوق ]موضــوع قا  شونديم   يتنظ  يوق قواعد حق  لهيوسكه به  ياتو موضوع  يمسائل

حقــوق  نيقائــل شــدن بــ  زی[ نفوذ كنند، تمــاي]خصوص اص اشخ يبه زندگ  شتريب  يدارد. هرقدر مقررات عموم  يبستگ

 .« ودشيه  دشوارتر م  يو خصوص  يعموم

Allan Philip, Mandatory Rules, “Public Law (Political Rules) and Choice of Law 

in the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, in: 

North (ed.), Contract Conflicts – The EEC Convention on the Law Applicable to 

Contractual Obligations: A Comparative Study, (Amsterdam: North-Holland Pub. 

Co., 1982) p. 89, No. 21. 

1. The Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996 (Helms–

Burton Act, Pub.L. 104–114, 110 Stat. 785, 22 U.S.C. §§ 6021–6091) 

 ن.برتو   -قانون هلمز  3.  فصل  2

3. Marc Blessing, 1999, op. cit. at 16; Andrew Barraclough, Jeff Waincymer, op. 

cit. at 206-207; Bernd Von Hoffmann, Internationally Mandatory Rules of Law 

before Arbitral Tribunals, in: Böckstiegel (ed.), Acts of State and Arbitration 

(Köln: C. Heymann, 1997) p. 4. 

4. Nathalie Voser, “Mandatory Rules of Law as a Limitation on the Law 

Applicable to International Commercial Arbitration”, American Review of 

International Arbitration, (1996), P. 325. 
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ی تجــاری، هــا یتحري است كه قواعد آمرۀ برتر، بخصوص  عموماهداف مربوط به منافع  
ی تحــت هــاحالتی تعــارض قــوانين، بــر همــه  هاســ ي مكانبا دور زدن    كننديماغلب ادعا  

قراردادی  رابطةتحری ، این هدف عمومي از هر  اند. از نظر كشور واضعن، حاك وشاقلمر
از طریق قواعد تعارض قــوانين و نيــز از حــق طــرفين بــه  شده ن يي تعبين طرفين، از هر قانون 
 است.  ترمه انتخاب قانون حاك   

 الملل خصوصيهای حقوق بینها بر بحثتأثیر هدف تحریم .2
 ن ي روابط بــ   ایحقوق حاك  بر سازمان جامعه    توانيمرا    يوق عمومحق   با ذكر این نكته كه

ین تفكر كه در ارجاع بــه قــانون حــاك ؛ ي دانست، باید پذیرفت ات و عامالن خصوصدول
كنند مورد ارجــاع قــرار فقط مقرراتي از قانون حاك  كه منافع خصوصي افراد را تأمين مي

 است: شده منسو قوانين نوین،  رض  الملل خصوصي و تعاين بگيرند، در حقوق  مي
قــرر م 1الملــل خصوصــي ســوئيس قــانون حقــوق بين   31ادۀ  ، اولين جملة ممثال  عنوانبه

ارجــاع تمــام   ن یــ ارجاع دهــد، ا  يقانون خارج  كیبه    )اسپيال(  قــانون  ن یهرگاه ا: »كنديم
را  وحهمطـــر ةـيــ نســبت بــه قض  )قــانون خــارجي(  موجب قانون مزبــوراجرا به  مقررات قابل

 باید مثل دادگاه كشور اصوالً«. درواقع طبق این ماده، یك دادگاه سوئيسي  گردديشامل م
ة قواعــد تعــارض قــوانين را لي وسبه شده ن يي تعنون خارجي  منتخب طرفين یا قانون حاك ، قا

كــه منــافع عمــومي را تــأمين   -اجرا كند و لذا این اجرا شامل قواعد آمرۀ برتر قانون حاك 
ليــل كــه ایــن دكــه »فقــط بــه    كنــديم. جملــه دوم مــاده نيــز مقــرر  شوديمنيز    –  دن یانميم

 2.« شودينمق عمومي است، از ا عمال آن جلوگيری  ی خارجي، واجد ویژگي حقوامقرره
بــر   يمبنــ   س ي فــدرال ســوئ  وانیــ متخذه توسط د  یري گجمله صرفاً در واكنش به موضعاین  
حكــ   )مــثاًل نــدیرا اعمــال نما يخارج  ي عموم  قوقح  توانندينم  س ي سوئ  یهاكه دادگاهن یا

حك  داد كه  وانیداین ، 1954 در يحكم طيآن،  از است. پس شده  (، درج1948 مور 
 قابــل ی ســوئيس،هــادادگاهتوســط    ،يمنــافع خصوصــ   كننــدهن ي تأمي  خــارج  يعموم  قانون

نــد در هل توســط دولــت 1944كــه در  یيهاكه فرمان  كردفدرال حك     وانیاعمال است. د

 

 .(Swiss Private International Law Act- 1987)  يال. اسپ1

اســت، آن را  شــده  يفتوصــ  يدر عداد قواعد حقــوق عمــوم يقانون خارج ینكهماده: صرف ا یناز ا یگرد  ة)ترجم  .2

 .ندارد  وجود یك رُم  مقرره  یا  رُم  كنوانسيون در  SPILA  13 ماده   معادل  یامقرره   يچ( هسازدياجرا نم  قابليرغ
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 ،ياشــغالگر آلمــان  یروهــاي وســط نكردن مصادره اموال متعلق به اتباع هلند ت  يخنث   یراستا
 ن ي حفاظــت از اموالشــان تــأم بــا زيــ [ منافع اشخاص را ن،يوه بر منافع عموم]عال   ،شده  صادر

 1اند.گرفته نشده دهیناد  ،شانيحقوق عموم  تي رغ  ماهيعل  لي دل  ن ي و به هم اندكردهيم
نون ال قــاراجع بــه »ا عمــ 2المللن ي بمؤسسه حقوق    1975قطعنامه نشست سال    در  این امر

 شــده مقرراز قسمت الف این قطعنامه   1.1در بند  است؛    شده  منعكس عمومي خارجي« نيز  
 3ی از قانون خارجيامقررهاست: »انتساب ویژگي ]تعلق داشتن به حوزه[ حقوق عمومي به  

 ن یبــاا، مانع از ا عمال آن مقــرره نخواهــد شــد، شده  ن ي ي تعقواعد تعارض قوانين    لهي وسبهكه  
هدف این مقرره و نيز قسمت دوم   4«.دهديمشمول قيد مه  نظ  عمومي قرار  م  را  آن  حال
ی تعارض قــوانين انحصــاراً بــه هاس ي مكاناسپيال منسو  كردن این تصور است كه   13ماده  

دارا   ليــ بــه دلرره نبایــد فقــط  مقــ   و لذا یك  شونديمتعيين قواعد حقوق خصوصي مربوط  
 شود.  اثريبه حوزه حقوق عمومي( شتن ببودن ویژگي حقوق عمومي )تعلق دا

تعلــق داشــتن قــانون حــاك  خــارجي بــه حــوزه حقــوق عمــومي مــانع از اعمــال آن اینكــه 
ی كــه اصــوالً ايعمــومضمني حاكي از ایــن اســت كــه مقــررات حقــوق    طوربه،  شودينم

مين منافع طرفين خصوصي هستند یــا حــداقل قصــد دارنــد در تأ  بصورت انحصاری در پي
بــرآورده ســازند )ماننــد قــوانين نافع عمومي، منــافع طــرفين  خصوصــي را هــ   مين مكنار تأ

(، باید مانند هر مقررۀ دیگر قانون حاك  كه اساســاً كنندگانمصرفحمایت از كارگران و  

 

 ها حاك  بودند.بر حقوق شركت  شدند،يماز قانون هلند اجرا   يوان بخشعندولت هلند كه به  یها. فرمان1

  (Ammon v. Royal Dutch Company, 2 February 1954, DFT 88 II 53. JdT 1954 588). 
2. Institute de Droit International (Institute of International Law) 

در   یااســت و ســه  عمــده   يومعمــ   المللينحقوق ب  ۀ در حوز  اتيقمعروف راجع به تحق  ياربس  نهاد  یك  مؤسسه،  این

 يستأســ  یــك( بلژGhent) تخنــ  شــهر  در  1873  ســال   در  مؤسســه  این.  است  داشته  الملليينمقررات ب  ینو تدو  يهته

 شده است.

 .كنديم  ينرا تأم  يدارد و منافع عموم يحقوق عموم یژگيو ي،مقرره قانون خارج ینكها  یعني. 3

4. Institute of International Law, “The Application of Foreign Public Law”, 

Yearbook, Vol. 56, (1975), 551. 

آن نخواهــد  یمانع از اجــرا اشيحقوق عموم یژگيو و شودينباشد، اجرا م يوممقرره مخالف نظ  عم یناگر ا  یعني

ه بــه خــاطر نــ  شــود،يبــر آن غالــب م ي  عمومو نظ شوديباشد، اجرا نم يمقرره مخالف نظ  عموم  یناگر ا  يشد، ول

 است.  يخالف نظ  عموم  ینكهبلكه به خاطر ا  اشيحقوق عموم یژگيو
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این است كه آیا آن   مانديمباقي    دهنش  حلاما آنچه    1به پرونده مربوط است، اعمال شوند.
نيز بایــد توســط  ندینمايممنافع عمومي را تأمين   انحصاراً  ي كهدسته از قواعد حقوق عموم

ی تجــاری، منــافع هــا یتحربــا توجــه بــه اینكــه  مراجع قضاوت كننده اعمال شوند یا خير؟
ژوهش نيــاز بــه ن پــ ، این دقيقاً پرسشي است كــه در چــارچوب ایــ كننديمعمومي را تأمين 

قوانين یا انتخاب طرفين بــه قــانون عارض  یي كه قواعد تدرجاتوضيح دارد. باید دانست آیا  
، این ارجاع شامل اعمال قواعد آمره برتری كه صرفاً منــافع عمــومي دهنديمارجاع  حاك   

از ادبيــات  تــوانيمخصــوص دو نظــر را   ن یــ در ایــا خيــر؟    شــوديمنيــز    ندینمايمرا تأمين  
 استخراج كرد:  وقيحق 

اعمــال   در خصــوص  الملــلن ي بحقــوق  مؤسســه    1975مقررۀ    -1عبارات گستردۀ  نظر اول:  
اسپيال، موجب ایــن تفســير از ســوی برخــي  13جمله دوم مادۀ  -2ارجي و قانون عمومي خ

ی هــا یتحرنویسندگان حقوقي شده است كه: حتــي آن مقرراتــي از قــانون حــاك ، ماننــد  
 در - ، بایــد اصــوالًنــدینمايمل یا انحصاراً منافع عمومي را تــأمين او  اقتصادی كه در درجة

 ، این نظر اجماعي نيست.وجود  ن یباا 2اجرا شوند.  -مرتبط بودن به دعوا  صورت
حمایــت  ترفي ضــعاز طرف قــراردادی  كننديمبين قواعد آمرۀ برتری كه تالش   نظر دوم:

حمایت از منافع متوازن خصوصي طــرفين ي  در پكنند )یعني عالوه بر تأمين منافع عمومي، 
اجتمــاعي دولــت   منــافع اقتصــادی یــا  خواهنديمی كه صرفاً  برتر  نيز هستند( و قواعد آمرۀ

 واضع را تأمين نمایند، تمایز ذیل وجود دارد:
كه مســتقيماً بــه تــأمين موازنــه بــين طــرفين، معطــوف   يعموم»آن دسته از مصوبات    -الف
ای پيشــبرد منــافع اقتصــادی یــا سياســي دولــت هســتند، مثــل ]...[ بــر  ، بلكه ابــزاریاندنشده
روابط خصوصي، خارج از حوزه تعــارض واردات یا صادرات ]...[، باید نسبت به  ررات  مق 

 

كنتــرل  ينبخصــوص قــوان -گذارنــدياثــر م يخصوصــ  يكه بر روابط حقــوق   يخارج  يعموم  ينقوان  مستقي   ا عمال   .1

 ریتئــو  بــه آلمــان در ،هــاو هــدف آنقلمــرو  يبر اساس بررس -واردات و صادرات هاییتكننده صادرات و محدود

Sonderanknüpfungstheorie .معروف است 

Frederick Alexander Mann, Effect of Mandatory Rules, in: Harmonisation of 

Private International Law by the E.E.C., Kurt Lipstein (ed.), (Institute of 

Advanced Legal Studies, University of London, 1978) p. 31. 

 :به.   . ر  ،له. از جم2

Bernard Dutoit, commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4éme éd., (bâle 

:Helbing & Lichtenhahn, 2005 et supplement 2011), p. 43, No. 9 ad Article 13. 
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كه رابطه مستقيمي بــا حقــوق  يخارجاینگونه قواعد حقوق عمومي  [  قاعده باقي بمانند. ]...
از اهــداف حقــوق خصوصــي بيگانــه لــي هدفشان نسبت به خي  بر اساسخصوصي ندارند و  

یــك »مقــرره ،  ژهیوبــهآیند ]...[. ]  حساببهقانون    به یك)خارجي( هستند، نباید در ارجاع  
اینكــه   ليــ بــه دلاســت، نبایــد فقــط    شده  وضعراجع به صادرات كه توسط كشور فروشنده  

پــس   .[« 1قانون آن كشور، قانون حاك  بر دعواست برای اعمال، واجد شرایط شناخته شود
توانــد گيرنده نميجع تصــمي و مر ها قابليت اعمال ندارندطبق این نظر، این دسته از تحری 

 يب اثر ببخشد.به آنها ترت
 در ارجــاع بــه قــانون خــارجي ، اصوالًكننديماما قواعدی كه از منافع طرفين حمایت    -ب

خصوصــي طــرفين   افعی كه به توازن منــ ايومعم«؛ »حقوق  2]...[  رندي گيمقرار    توجه  مورد
ر كــه اهــداف سياســي یــا ك كشــوولي برای عدم رعایــت مقرراتــي از یــ   كندينمكمكي  

، تــابع مالحظــات كنــديمیي مدني وضــع  ها یتحر،  ندینمايما تأمين  اقتصادی آن كشور ر
كشور قانون   4ةانیجومداخلهكه قواعد    رسديم  به نظرمنطقي    به لحاد»لذا    « 3.متفاوتي است
 ه ایــن ]با توجــه بــه اینكــ   رندي گيمكشورهای ثالث، در یك وضعيت قرار    ا وحاك  بر دعو

[. ]...[ و بنــابراین شــرط نــدینمايممــومي را تــأمين  فقط منافع ع  اغلب  انهیجومداخلهقواعد  
وجود رابطه نزدیك با موقعيت تحت بررسي و قدرت صــالحدیدی قاضــي، بایــد بــر همــه 

انون حاك  ناشي شــده باشــند یــا از قــانون ز قمصوبات عمومي خارجي، اعمال شوند، چه ا
آثــار ایــن مقــررات   ه موارد باید مالحظه اصلي این باشد كــه:در همیك كشور ثالث ]...[.  

 هيــ عل طــرح قابــل]عمومي خارجي[ بر وضعيت طرفين چيست؟ همه مالحظــات ]و دالیــل[ 
 مــورددر ، شانياسي سكمك گسترده به كشورهای خارجي در اجرای فراسرزميني اهداف 

ن قواعــد عمــومي قــانون قــي بــي فر  جهــت  ن یــ ا  از]و    شونديمقواعد قانون حاك  نيز اعمال  
 5ي قوانين ثالث وجود ندارد[«.حاك  و قواعد عموم

 

1. Frank Benedict Vischer, General Course of Private International Law, in: 

Recueil des cours, académie de droit international de la haye, Dordrecht etc 

(Martinus Nijhoff, 1992), p. 179. 

2. Frank Benedict Vischer, op. cit. at 180. 

3. Ibid. pp. 180-181. 

در قلمروشــان قــرار كــه  یيهــان حــاك ، بــر همــه حالتنظر از قــانو قطــع كننــدي. همان قواعد آمره برتــر كــه ادعــا م4

 اند.حاك   گيرند،يم

5. Ibid. p. 181 
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ی نيســت كــه انتخــاب قــانون در امقــررهكنوانسيون رُم حــاوی هــيچ   -1از نظر آالن فيليپ  
لــذا »اگــر قــانون عمــومي  1كند[ره  بخش قانون عمومي خارجي را اجازه دهد ]یا به آن اشا

روی عدی غيــر از قواعــد عــادی انتخــاب قــانون پيــ ز قواخارجي بخواهد اعمال شود، باید ا
 7مــاده    1از اینكه بتوان حك  قواعد آمــره برتــر منــدرج در بنــد    نظرقطع  -2گردد؛ بعالوه  
تــأمين  را ی كــه صــرفاً منــافع عمــوميايعمومرا از طریق قياس به مقررات    2كنوانسيون رم

« پيشنهاد او 3درج نشده است.  نسيونتعمي  داد یا خير، هيچ قاعده مشابهي در كنوا  كننديم
]...[ صــرفاً اختيــاری اســت نــه الزامــي و بنــابراین   7ماده    1»قاعده مندرج در بند  این است:  

دليلي بر اعمال اتوماتيك قواعــد عمــومي قــانون حــاك  بــر دعــوا مــورد   عنوانبه  تواندينم
مي قــانون حــاك  ق عموبرای نشان دادن اینكه قواعد حقو  توانديماد قرار گيرد گرچه  ستن ا

ب قياس، تحت همان شرایط مقرر در مورد قــانون كشــورهای ثالــث از با  تواننديمبر دعوا  
مــن تمایــل دارم كــه چنــين پيشــنهادی را بپــذیرم و  « 4د.اعمال شوند، مورد استناد قرار گيــر

ظــر یــك اشــتباه در ن  عنوانبــهرا    كنــدينمحتاً چنين اثــری را مقــرر  صرا  7ماده    1اینكه بند  
... قــانون هــر كشــوری...« نــه »... قــانون كشــور  باشــد: »  طــورن یايرم. ]لــذا[ قاعــده بایــد  بگ

  «.5دیگر...
كــه بــرای   شوديم، پيشنهاد  شده  اني بو دو نظر    الذكرفوقبا در نظر گرفتن همة مطالب  

مقررات مربوط قانون حاك  )چه قواعد حقوق خصوصــي و   همةمشخص كردن اینكه آیا  
( كننــديم ن ي را تأم يافع عمومكه فقط من   یيهاآن  يحت   عمومي این قانونحقوق  چه قواعد  

هدف طرفين به هنگــام   -ي قرار گيرد: الفبررس  موردباید اعمال شوند یا خير، موارد ذیل  

 

 مصــوباتي بــه فقــط اســپيال، 19 ماده  و رُم كنوانسيون 7 ماده  راتعبا است ممكن اگرچه  كه  باشدمي  يمدع  یسچ رلذا و

بــر همــه  یكســانطور الاقــل بــه یدبا ند،كنيم يانكه ب يروش متفاوت يخارج از قانون حاك  ارجاع داده باشند، ]...[ ول

عــوا، ا عمــال شــوند متعلق به قــانون حــاك  بــر د «هیانجو مله »قواعد مداخلهمؤثر بر پرونده، از ج  یانهجو مقررات مداخله

(Frank Benedict Vischer, Ibid. p. 182). 

1. Allan Philip, op. cit. at 88, No. 20. 

 .كنيد مراجعه مقاله  همين 53  قيپاور به  بند این متن دیدن  برای. 2

3. Ibid. p. 88, No. 19. 

4. Ibid. p. 87, No. 20. 

5. Ibid. p. 88, No. 19. 
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 در صــورتارض قــوانيني كــه تعــ  هــدف قواعــد -ب  1انتخاب قانون حاك  بر قراردادشان؛
محتــوای قــانون  -و پ 2كنــديمرا مشخص   حاك   عدم انتخاب قانون توسط طرفين، قانون

 :انداستنتاجك . در این بررسي، دو مقدمة ذیل قابل حا
، 3خصوصــي اروپــای بــری  الملــلن ي بی حقوق  هاست ي سقواعد تعارض قوانين در  :  1مقدمة  

فاكتور عيني )مثاًل اقامتگاه یــا محــل تجــارت یكــي از یك معموالً قانون حاك  را از طریق  
یك كشور بخصــوص مــرتبط   جرای قرارداد( كه یك وضعيت را به قانونمحل اطرفين یا  

بــه . احتماالً اینكار به این دليل است كه همة قــوانيني كــه در واقــع  كننديم، تعيين  سازديم
مين حمایــت متــوازن از منــافع تــأ  ی به دعوا مرتبط هستند، هدف مشابهي دارند، یعنــينحو

اب ين است؛ وقتي طرفين قانون حــاك  را انتخــ يز چن شخصي طرفين. قانون منتخب طرفين ن
شان است، نه پيشــبرد حمایت برابر از حقوق قراردادی و منافع متعارض  شانمسئله،  كننديم

ارض تعــ   ي، نــه قواعــدطوركلبــهنيز متذكر شــده اســت، »  وُسركه    طورهمانمنافع عمومي.  
را بــر مبنــای كــاركرد   حاك   قوانين و نه انتخاب قانون حاك  توسط طرفين، گزینش قانون

، بلكه بر مبنای كاركرد خُرد  آن قرارداد، یعني دهندينمصوصي قرار  كالن یك قرارداد خ
معتقــد   هــ   ســچ ریو«  4.دهنــديمتوازن منافع خصوصي متعارض بين طرفين قــرارداد، قــرار  

 ن ي اراده طــرف  تيــ حاكم  یقراردادهــا )كــه معمــوالً حــاو  یبرا  ن ي قوان  ارض: »قواعد تعتاس
  ي را تنظــ  ن ي طــرف ن ي متعــارض بــ  ي پصوصــ كــه منــافع خ كننــديرا انتخــاب م  ي( قــانوناست

قواعــد   لهي وســ به دامنه شمول مصوبات حاك  ]آن[ كشور كه عمــدتاً به  گرید  يول  ،كنديم
  5.« ندارند  يتوجه  ،ندكن يرا مختل م  يمقررات حقوق خصوص ،يعموم  حقوق

ه یــك قــانون حــاك ، ارجــاع بــه جــاع بــ پس معموالً هدف قواعد تعارض قوانين در ار
از   آن دســتهی حوزۀ حقوق خصوصي قــانون حــاك  یــا حــداكثر ارجــاع بــه  مقررات ماهو

مقررات ماهوی حوزۀ حقوق عمومي قانون حاك  اســت كــه فقــط منــافع طــرفين را تــأمين 

 

 ياز منــافع عمــوم یــاحفاظــت كننــد  شانياز منافع خصوص  اندخواستهيتخاب قانون حاك ، مبه هنگام ان  ينطرف   یا. آ1

 كشور قانون حاك ؟

كشور مورد ارجــاع  يبوده كه از منافع عموم نیقانون حاك ، ا یكم ارجاع به هنگا ينقواعد تعارض قوان هدف آیا.  2

 ين؟ف طر  ياز منافع خصوص یاند  ك یتحما

 .ال كامن مقابل در  ال  سيویل یبر  اروپای  هایيست س. 3

4. Nathalie Voser, op. cit. at 339. 

5. Frank Benedict Vischer, op.cit. p. 181. 
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. ســازنديمنافع عمومي، منافع طرفين خصوصي را نيــز بــرآورده ن متأمي   در كناریا    كننديم
خاب قانون حــاك  و هــ  هــدف قواعــد توان گفت كه ه  هدف طرفين به هنگام انت ا ميلذ

عدم انتخاب قانون توسط طرفين، قانون حــاك  را مشــخص   در صورتتعارض قوانيني كه  
 ، تأمين منافع خصوصي است.كنديم

نكه بررسي محتوای قانون حاك  چــه راهنمــایي در ایــن خصــوص ای  اما در مورد  :2مقدمة  
ادها، معموالً حاوی مقرراتــي راجــع بــه ند؟ باید گفت كه قوانين مربوط به قراردكمي  ارائه

یــك  بــر اســاسقراردادهــایي كــه  كننــديمو اغلــب مقــرر  هســتند 1شانيزمانچهارچوب 
ان تحــت حاكميــت همــان قواعــد مچن ، در آینده نيز هاندشده  منعقد  2مجموعه قواعد معين 

ون حــاك  كنند. پس در خيلي از موارد، محتــوای قــانغيير  بمانند حتي اگر آن قوانين بعداً ت
این است كه طرفين تحت تأثير همان مقرراتي از قانون حــاك  باشــند كــه در زمــان انعقــاد 

يير تغ  قرارداد، مُجری بوده است )چه حقوق خصوصي و چه حقوق عمومي با هر هدفي( و
ون حاك  پس از انعقاد ط قانقانون حاك  پس از انعقاد قرارداد )مثل وضع یك تحری  توس

 تأثيری بر قرارداد بگذارد.قرارداد( نتواند 
اعمــال قــانون عمــومي   در مورد  1975با توجه به دو مقدمة فوق و نيز با توجه به مقررۀ  

اینكــه آیــا بــه هنگــام ارجــاع بــه  به در پاسو رسديم بنظراسپيال،  13خارجي و انتهای ماده  
یــا نــه،   دادگــاه قــرار گيــرد  توجه  موردون ه  باید  ن قانیك قانون حاك ، قواعد عمومي آ
 باید بين دو حالت تفكيك قائل شد:

اگر طرفين به هنگام انعقاد قرارداد )یا به هنگام انتخاب قانون حــاك ( از اینكــه   حالت اول:
و فقــط منــافع عمــومي  شده بیتصور قانون حاك  كشوی هستند كه توسط اقاعدهمشمول  
قررۀ دیگــر قــانون حــاك  اعمــال ؛ این مقرره باید مثل هر ماندبودهطلع  ، مدینمايمرا تأمين  

 بیتصوو توسط كشور قانون حاك     كنديمی كه منافع عمومي را تأمين  اقاعدهشود. پس  
نون را انتخاب كنند یــا قواعــد قا  است، در دو حالت باید اعمال شود: خود طرفين این   شده

نتخــاب نكــرده ده باشند و طرفين نيز قانون دیگری را ااع دارجاتعارض قوانين به این قانون  
یك عنصر قانون   عنوانبه، باید فرض شود كه طرفين قاعدۀ مذكور را  موارد  ن یاباشند. در  

 . اندفتهریپذ  -تأثير بگذارد  شانیقراردادكه احتمال دارد بر روابط   -حاك 

 

1. Temporal Framework. 

 .قرارداد انعقاد زمان در حاك   قانون  قواعد. 2
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  و   1رفت ی را پــذ   ی ر ي گ موضــع   ن ي همــ   »رویــال داچ«  معروف بــه  ی در آرا  ز ي فرانسه ن  ي عال  وان ی د 
مقــرر    ن ي فــرام   ن یــ مــّدنظر قــرار داد. ا   ا توســط دولــت هلنــد ر  1944ره در سال صاد  ی ها فرمان 

ــ كــه همــه دارنــدگان ســهام شــركت رو   كردنــد ي م    گــر ی داچ و همــه دارنــدگان ســهام د   ال ی
شــان  خــود بــر سهام   ت يــ متعهدنــد كــه مالك   -شــده باشــند واقع   كــه   یي در هرجــا   -ها شــركت 

  ه بــ  گــر ی و ســود ســهام، د  د و شــ ي طــل م نشــده با  سهام اعــالم  واال  اعالم كنند   ي ت رسم صور به 
هــا بــه دولــت هلنــد پرداخــت  آن  ی بلكــه بجــا  گردد ي پرداخت نم  یي ها سهام   ن ي دارندگان چن 

شــان را اعــالم نكردنــد و  هام ر س خــود بــ   ت يــ نفــر از دارنــدگان ســهام، مالك   ن ی چنــد   . د و شــ ي م 
بــا ایــن  د؛ مطرح نمودنــ  به خواستة دریافت سود سهام   داچ   ل ا ی رو   ه ي را در فرانسه عل   ی ا ی دعاو 

عنوان قانون حاك  بــر رابطــه  فرانسه، قانون هلند را به   ن ي قواعد تعارض قوان   نكه ی استدالل كه: ا 
.  ابــد ی ي نم  ی كر تســر الــذ فوق  ی هــا بــه فرمان  كنــد، ي م  ن يــي شركت و سهامدارانش تع   ك ی   ن ي ب 
ن  و خاطرنشــا  2اعمال اعــالم كــرد  ر را قابل الذك فوق   ن ي فرام   ، ي قطع   ی بر اساس رأ   ي عال   وان ی د 

 3. فرانسه نبوده است   ي الملل ن ي ب   ي مخالف نظ  عموم   ن ي كه ا عمال آن فرام   ت ساخ 
توسط كشور قانون حاك ، قباًل در زمــان انعقــاد   شدهوضعبنابراین، اگر تحری  تجاری  

ر انتخــاب قــانون فين بــ وجود داشته )یا بعد از انعقاد قرارداد ولي قبــل از توافــق طــر  دادقرار
و ماننــد هــر مقــرره  شــوديمبخشي از قانون حــاك  تلقــي  عنوانهبباشد(، تحری    شدهوضع

 .ردي گيمقرار   توجه  موردقانون حاك   
كه برای ني  حتي اگر هدف طرفين از انتخاب قانون حاك  یا هدف قواعد تعارض قواني 

ع عمــومي كشــور واضــع تحــری  منــاف ، پيشبردشوديماستناد  هاآنشناسایي قانون حاك  به 
، بلكه هدفشان صرفاً انتخاب قانوني بوده باشد كه حمایــت متــوازن از منــافع ه  نبوده باشد

است(، فرض بر این است كه طرفين بایــد از   طورن ي همطرفين را تأمين كند )كه اصوالً ه   
 حــوزه  انون حاك  و بخصوص از وجود یك تحری  تجاری كــه قراردادشــان دری قمحتوا

 

 X. v. Royal Dutch) 1972( و Cassan v. Royal Dutch Company) 1966 یهاآرا در ســال  یــن. ا1

Company اند.( صادر شده 

2. X v. Royal Dutch Company, n.70-13877, 17 October 1972, RCDIP 1973 pp.520 

et seq. 

3. Cassan v. Royal Dutch Company, 25 January 1966, JDI 1966 pp.631 et seq. 
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ادعا كرد كه اگر دادگاه برای حل   توانينمذا منطقاً  ل  1، مطلع بوده باشند.ردي گيمآن قرار  
، دالیــل كــافي وجــود مورد ن یا. در شونديماختالف به تحری  توجه كند، طرفين غافلگير 

، آن را بخشــي از قــانون دیــ نمايممنــافع عمــومي را تــأمين  ، رغ  اینكه تحریدارد كه علي
مانند هر مقرره دیگــر قــانون حــاك   داشته باشد كه به آن  رد و دادگاه وظيفهلقي كحاك  ت

ی اجــهي نت كه توجه به تحری  منجــر بــه   روديمتوجه كند. این وظيفه تنها در صورتي از بين  
در اینصــورت  2گــاه، در تعــارض اســت.دادي كشــور مقــر المللــ ن ي بشود كه با نظ  عمومي 
نتــایج  ليــ لبــه د، بلكــه اشيعمــومماهيــت حقــوق  لي ه دلبنه  ،شوديمتحری  نادیده گرفته  

 نامناسبي كه ترتيب اثر دادن به آن در پي دارد.
اما اگر وضع تحری  بعد از انعقاد قرارداد )یا بعد از لحظه توافق طرفين بر روی حالت دوم:  

، دوجــو  ن یا  با، البته اگر چنين توافقي صورت گرفته باشد( رُ  دهد و  اك انتخاب قانون ح
كنــد )یعنــي قــرارداد در دامنــه شــمول موضــوعي،   تحری  خود را بر قرارداد حــاك  اعــالم

حالــت،  ن یــ اتحری  قــرار بگيــرد(، وضــعيت متفــاوت اســت. در   شخصي یا مكاني و زماني
 ن ي را تــأم  یقــرارداد  ن ي متعــارض طــرف  افعمتوازن از منــ   تیحما  كننديكه تالش م  یقواعد
 ایــ كه آ  مانديم  يسؤال باق  ن یهستند و ا  في  در دو سر  طكاماًل  یتجار  یها یو تحر  ندینما

 هيــ توجرا    كيــ صــورت اتوماتبه  بــه آنقــانون حــاك ، توجــه    ورتوسط كش   یتحر  تصویب
 ؟كنديم

مول مشــ   باید گفت دادگاه داخلي قضــاوت كننــده در خصــوص دعــوای  مورد  ن یادر  
، ملــزم كنــد  را اجــرا  ن حــاكتحری ، فقط به این دليل كه باید دیگر مقررات مــرتبط قــانو

اتوماتيك اعمال كنــد. در واقــع، اگــر تحــری  بعــد از انعقــاد   صورتبه  نيست تحری  را ه 
رف   شــده  وضــعقرارداد )یا بعد از لحظه توافق طرفين بر انتخاب قــانون حــاك (   باشــد، صــ 

 

را،  يقــانون خاصــ  يننظــر او »اگــر ]...[ طــرف ه بود، فاصله گرفته است؛ از كرد  يانب  یسچ ركه و  ینظرنظر از    ین. البته ا1

 شــانیردادروابــط قرا تنظــي  بــرای اســت، «طــرفيب»  بنــابراین  و  نــدارد  طــرفين  بــا  یارابطه  يچچون آن قانون ه  یدشا

كــه  ي قــرار دهــ   یآن كشــور  يعمــوم  ها را مشمول مصوبات حقــوقكه آن  يستن  يبه نظر منطق  انتخاب كرده باشند،

 است«    يگانهب  ،اشينسبت به حقوق خصوص

Frank Benedict Vischer, op. cit. at 180. 

 مــال ا ع الملليينب ينظ  عموم یتارا فقط با رع  ينقانون منتخب طرف   یقواعد امر  یدبحث ندارد كه داوران با  ی. »جا2

)قــ :  1پ مجنــده، چــا يبــ يترجمه محمــد حب  ،يقيتطب  الملليينب  یجارت  یداور،  همكاران  ولئو    امید  اني.« جولنمایند

 .431(  1391  د،يانتشارات دانشگاه مف
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ضــمني حــاكي از ایــن نيســت كــه تحــری    طوربــهور قانون حاك ،  كش  وضع تحری  توسط
، طــرفين انتظــار حالــت ن یــ اســت. در جموعه قواعد حاك  بر روابط بين طرفين ااز م  بخشي

 1، تحت تأثير منافع عمومي قــرار نگيــرد.شانیقراردادمشروعي دارند به اینكه توازن منافع  
حتــي بيشــتر   هــاآنكرده باشــند، انتظــار  رج  را د  در قراردادشان یك شرط تثبيت  هاآناگر  

قــرارداد )یــا  توسط كشور قانون حاك  بعــد از انعقــاد  دهشوضع. پس تحری    2مشروع است
قــرار   موردتوجــهبعد از لحظه توافق طرفين بر انتخاب قانون حاك ( بایــد فقــط درصــورتي  

انون ر قــ توســط كشــوری غيــر از كشــو  شدهوضعگيرد كه همان شرایط مقرر برای تحری   
 3حاك  )و غير از كشور مقر دادگاه( موجود باشد.

 4132بــه شــماره  ICC يدماتمقــ  یدر رأ  مثــال  عنــوان  همينطور است. بــه  ی نيزدر داور
و   ين »قــرارداد تــأم  یــك، داوران حاضر در هلند كه درباره صحت  1983سپتامبر    22مور   
 كردنــد،يقضــاوت م يجنــوبره تبعه كُ  یدارخر  یكو    یتاليایيا  كنندهين تأم  یك  ين ب  « یدخر

حصــار، ضــد ان  ين موجب »قــواناجرا شده به  یتاليادر ا  كهقرارداد    یاكردند كه آ  يابتدا بررس

 

بــوده  بينــييشطقاً قابــل پبر انتخاب قانون حاك  من ينهنگام توافق طرف   یابه هنگام انعقاد قرارداد    ی وضع تحر  ینكه. ا1

 يرتــأثدر هنگــام انعقــاد قــرارداد،    یوضــع تحــر  بينييشپ  يتابلگرچه ق   دهد؛ينم  ييرالذكر را تغفوق  يلنه، تحل  یا  باشد

 اجرا نكرده است.  -ی وضع تحر  يجهدرنت –دارد كه تعهداتش را   يطرف   يتمعاف  یا  يتدر معاف   يمهم

كــه در  نماینــديتوافــق م ينت كــه طــرف معناســ  یــنبه ا Stabilization Clause یا»شرط ثبات«  یا «يتتثب شرط». 2

را مطــرح و مطالبــه  یــدیمنــافع جد یــاحــق  گونهيچه توانندينم ينقانون، طرف  ييراحوال مثالً تغ و عاوضا ييرصورت تغ

را هــ  درج  يــتشــرط تثب یك يناگر طرف  حتي ،نخواهد داشت ينطرف  یبر روابط قرارداد یاثر ييراتتغ ینو ا یندنما

 .شود  عمال ها ابر قرارداد آن  یدنبا شرط  و  قيديصورت ببه  ی   تحرنكرده باشند، بازه

و  كنــديم ينرا تــأم يكنــد كــه منــافع عمــوم يدارا پ یاه اجازه توجه به قاعده محقق شوند تا دادگا  یدكه با  یطي. شرا3

شــده توســط قاعده مشــابه وضــع    یمقرر برا  طیتر از شراسخت  تواننديشده است، نمتوسط كشور قانون حاك  وضع  

ن آن بــر كــه قــانو  اســت یكشــور یــادادگاه از كشور مقر  يرغ یكشور كشور ثالث باشند )منظور از كشور ثالث  یك

كشــور ثالــث در  یبــرا یترمفهــوم موســع -یكردن داور يرمحليغ نظریه اساس  بر  –  یقرارداد حاك  است. در داور

 ینه اطور خالصبه (.گيردينوان قانون ثالث مدنظر قرار م)مبدأ( به ع یقانون محل داور ینظر گرفته شده لذا در داور

 Marc Blessing, “Choice of Substantive Law in هــای ا عمــال تحر یســتگيشا عبارتنــد از: یطشــرا

International Arbitration”, Journal of International Arbitration, (1997/2), pp. 61-62 ،

ار نسبت بــه آثــ  ی به تحر يخشبر اثرب  يو قرارداد و تفوق آثار حك  مبن  ی اضع تحركشور و  يانم  یكنزد  ةوجود رابط

مقاله  ینا  همستقل و از حوصل  يخود موضوع پژوهش  ،شروط  ینا  ي. مطالعه و بررسی تحر  گرفتن  یده بر ناد  يحك  مبن

 .211-167  صص  همان،  ي،گلشن  تعصم:  ينيدبب یط،شرا ینمفصل ا ةمطالع  یخارج است؛ لذا برا
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قــانون ضــد انحصــار اروپــا، معتبــر  ين كُره و همچنــ  ( و تجارت منصفانه« Price Lawمت )ي ق
 ين،طــرفعــدم انتخــاب قــانون توســط    يــلبه دل  ي،و فقط پس از انجام آن بررس  يرخ  یابوده  

قانون كره   تعيين   از  قبل  –ان  داور  یعنيكردند.    یيعنوان قانون حاك  شناساقانون كُره را به
طبــق »قــانون ضــد   « یــدو خر  ين »قــرارداد تــأم  یــاكردند كه آ  يبررس  -قانون حاك عنوان  به

برتــر كــره  ۀقواعــد آمــر يو قانون تجارت منصفانه« كــره )كــه همگــ   يمتانحصار، قانون ق
روپاســت(، ا یــهدعضــو اتحا یتاليــاا ینكهقانون ضد انحصار اروپا« )با توجه به ا» زي هستند( و ن

كــه بخــش  نــدبود توافــق كــرده ين حك  كرد چون  طرف  ورینطا  یوان. ديرخ  یابوده    يحصح
كــه  يملــ   يهر قانون خصوص  ین كره اجرا شود، بنابرا  یاز قرارداد در خا  جمهور  يمهم

لــذا  گــذارد،يم  يركــره تــأث  يبر قلمرو حقوق عموم  یادز  لاحتما  بر قرارداد حاك  باشد، به
قــانون حــاك  نباشــد،  -انــدد كردهطور كه خواندگان به آن استناآن  -اگر    يه حت قانون كر

 يــزاعمــال قــانون ضــد انحصــار اروپــا ن  یبــرا  یــواناعمــال اســت. د  بر قرارداد قابــل   باز ه
 طــرف  یــك  از  -1را    یكساني  يتعوض  داوران،  ین را مطرح كرد. بنابرا  ياستدالالت مشابه

( كــه قــانون تجــارت منصــفانه«  يمــت،صــار، قــانون قد انح)»قانون ضــ   یآمره برتر  دبر قواع
از طــرف   -2  بودنــد )قــانون كــره( و  شــده  یيعنوان قواعد حــاك  شناســاداوران به  يلهوسبه
  1د.ادنمعاهده رُم(، قرارد 85نسبت به حاك  )ماده   يخارج آوربر قواعد الزام یگرد

ننــد عــدم توجــه بــه  بتوا   در قراردادشــان   ت يبا درج شرط تثب  نيكه طرف   نيست   طور نی ا 
بــا    بلكه تأكيد بر این است كه   2را تضمين كنند؛   شوند ي وضع م   ه ند ی كه در آ   یي ها   ی تحر 
حــاك ، مثــل مقــررات از قبــل    ون شده توسط كشــور قــان متعاقباً وضع   ی تجار   ی ها   ی تحر 

  ه يتشــب  ي برتــر خــارج   آمــرۀ هــا بــه قواعــد  هد شــد، بلكــه آن خوا قانون رفتار ن   نی موجود ا 
 د. خواهند ش 

كه قانون حــاك  حــاوی  دانستنديمطرفين  ، چون اگر  رسديم  به نظرليل فوق موجّه  تح
، ممكن بود قانون دیگری را انتخاب كنند كنديممقرراتي است كه منافع عمومي را تأمين  

 شدهوضعبه قانون حاك  است، تحری     علقكه در اینصورت تحریمي كه در حال حاضر مت 
نــافع عمــومي ۀ مكنندن ي تأمبه آن مقررات    شديمورتي  ط درصتوسط كشور ثالث بود و فق 

 

1. ICC Preliminary Award n. 4132, 22 September 1983, JDI 1983, pp. 891 et seq., 

YCA 1985 pp. 49 et seq. 

 یطانتخــاب قــانون حــاك ، شــرا  ةبعد از لحظ  یاشده توسط قانون حاك  بعد از انعقاد قرارداد  وضع  ی . چون اگر تحر2

 .شود  عمال ا یدبا  يت،با شرط تثب  يته باشد، حتشده توسط كشور ثالث را داش  عوض  هایی تحر یالزم برا
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)تحری ( اثر بخشيد كه واجد شرایطي باشند كه یك قاعدۀ آمــرۀ برتــر خــارجي نســبت بــه 
كــافي يــل  تحقق ایــن شــرایط، دل  در صورتتنها    1قانون حاك  باید واجد آن شرایط باشد.

شــود و دادگــاه وظيفــه  تلقــي بخشــي از قــانون حــاك  عنوانبــهوجود دارد بر اینكه تحری  
2آن توجــه كنــد.داشته باشد كه به 

اگــر شــرایط مــذكور محقــق نشــوند، دادگــاه نبایــد بــه  
 توجه كند.  ها یتحر

 

 .كنيد رجوع آن در  رجمند  منبع  و مقاله  همين  49  قيپاور  به شرایط این  خصوص در. 1

متفــاوت خواهــد  يجــهشده باشد، نتاز كشور قانون حاك  و كشور مقر دادگاه وضع  يرغ یتوسط كشور ی . اگر تحر2

خواهــد داشــت.  را هــای كردن بــه تحر  توجه  وظيفه  نه  و  صالحيتادگاه  محقق شوند، د  یطمورد اگر شرا  ینبود: در ا

مــدرن وجــود  یكشــورها يانم ياسيو س یاقتصاد ي،كه از نظر اجتماع  يبلمتقا  يگفته، »وابستگ  گوئدجه  طور كهمان

 -ياســت كــه قاضــ  یــنخــود مســتلزم ا نوبهبه یهمكار ینهاست و اآن ينمشتر  ب یاز همكار يدارد، مستلزم حداقل

 «.یدنما رااج  يزلث را نثا  یآور كشورهاقواعد الزام -موارد يحداقل در برخ

Thomas G. Guedj, “The Theory of the Lois de Police, a Functional Trend in 

Continental Private International Law – A Comparative Analysis with Modern 

American Theories”, American Journal of Comparative Law, )1991(, p. 671.  

See also: Nicolas Soubeyrand, “Super-Mandatory Rules- History Concept 

Prospect”, Pallas Consortium, (2000- 2001), last seen: 5/9/2017, Available at: 

http:// en. youscribe. com/ BookReader/ Index/ 1385934?documentId=1364696.  

29-30; Richard Plender, Michael Wilderspin, the European Contracts Convention- 

the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (London: 

Sweet & Maxwell, 2011)  P. 333, n. 12-001 & 343, n. 12-018. 

 :دينيبب را لیذ مقررات  یدعنوان مؤ به

 :يقـانون خـارج درنظـرگـرفتن مقـررات آمرۀ »:  الياسپ  19 ۀ ماد

 يــرغ یگــریمقررات آمرۀ د  يس،سوئ  ينطبق قوان  يناز طرف   یكيكارا ارجح  منافع مشروع و آش  یورت اقتضادر ص  -1

بــا آن  مــوردنظر يةقضــ  ینكــهمشـــروط بــر ا، يــردمورد توجه قرار گ  توانديم  شده،يينازآنچه كه توسط قانون حاضر تع

مقــررات مزبــور و ، به هــدف يردورد توجه قرار گم یدبا يمقررات ينچن یاآ ینكها -2 ؛داشته باشد یكيقانون ارتباط نزد

 «دارد. يبستگ  يس،منـاسب از نظر حقوق سوئ  يـ تصم یكبه   يـدنرس  یحاصل از آن بــرا  یجنتا

 برتــر آمــره به قواعــد  توانيم يون،كنوانس  ینموجب اهكشور ب  یكقانون    عمال هنگام ا  »به  رُم:  ونيكنوانس  7  ۀ ماد  1  بند

موجب قــانون كشــور بــه  ینكهاثر داد. مشروط بر ا  يبد، ترتدار  یكيارتباط نزد  يتآن وضع  كه با  یگریقانون كشور د

 یــننــدادن بــه ا یــااثــر دادن  يــباعمال باشند. در خصــوص ترت نظر از قانون حاك  بر قرارداد قابلآن قواعد قطع  ير،اخ

 .«توجه شودها عدم اعمال آن یامال  اع  یجهدف و نتا  يت،به ماه یستيبا ،آورقواعد الزام

در آنجــا اجــرا    یــد از قــرارداد با   ي كــه تعهــدات ناشــ   ی برتر قانون كشــور   آمره  به مقررات   توان ي »م   : ك ی رُم    ره مقر   9  ماده   3  بند 

ورد  نســازند. در مــ   ي قــانون ير قــرارداد را غ   ی برتر، اجرا   ره آم مقررات    آن ت اآنجاكه    يد بخش در آنجا اجرا شده است، اثر    یا شود  

 در نظر گرفته شود«.   شان عدم اعمال   یا اعمال    یج ها و نتا و هدف آن   يت اه م  ید مقررات، با   ین [ به ا يدن ش اثر نبخ   یا ]   ي اثربخش 
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، بر پایــه خواســت و اراده طــرفين اســت و اینكــه آیــا بــه هنگــام انعقــاد الذكرفوقتفكيك  
لق به قــانون حــاك  ر متعرداد یا هنگام انتخاب قانون حاك ، اعمال شدن قواعد آمرۀ برتقرا

 قــرار( در محدودۀ خواست مشــتر  طــرفين ندینمايممومي را تأمين )كه انحصاراً منافع ع
ای بــه هنگــام عدم صراحت قرارداد، اگر چنــين قواعــد آمــره  در صورتاست یا نه.    گرفته

 هــاآنطــرفين را نســبت بــه  تــوانيم، انــدبودهب قانون حاك  موجود تخاانعقاد قرارداد یا ان
ي نوعبــهقــانون حــاك  توســط طــرفين را    اه فرض كــرد و عــدم اســتثنای ایــن قواعــد ازآگ

دانســت. امــا اگــر ایــن قواعــد بــه هنگــام انعقــاد قــرارداد یــا   هاآنخواست طرفين بر اعمال  
طــرفين را آگــاه از آن و عــدم اســتثنای  نتــواينمانتخاب قانون حاك  موجود نبوده باشند، 

 طرفين بر ا عمالشان دانست.  خواستی بر انشانهرا   هاآن

 گیرینتیجه
 تــوانيم  كننــديماهدافي كه دنبــال    به لحادمقررات حوزه حقوق عمومي قانون حاك  را  

مقرراتي كه گرچه به حــوزه حقــوق عمــومي تعلــق دارنــد، امــا  -1به سه دسته تقسي  كرد:  
ای تــأمين ش بــرمقرراتــي كــه در كنــار تــال   -2؛  كننديمفع خصوصي اشخاص را دنبال  منا

مقرراتي كه صرفاً برای   -3صوصي اشخاص نيز نظر دارند و  منافع عمومي به تأمين منافع خ
 )مثل تحری (. اندشدهوضعتأمين منافع عمومي  
حــاك  رفتــار   نوننخســت، درســت ماننــد ســایر مقــررات قــا  دسته  دودادگاه در برخورد با  

در اثــر ببخشــد. امــا    هــاآنك  بــه  ون حــامقررات قان  عنوانبهخواهد كرد و وظيفه دارد كه  
كنند، ابتدا باید مشخص یعني قواعدی كه صرفاً منافع عمومي را تأمين مي ته اخيردس مورد

ی هــایــا نــه؛ تحری   انــدقرارگرفتهشود كه آیا این مقررات در محدوده توافق اراده طــرفين  
انــد، طــرفين، اینگونه توســط قبل از انعقاد قرارداد یا قبل از انتخاب قانون حــاك   شده  ضعو

نيز مُجری خواهد بود؛ یعني جــز   دسته  ن یا، در مورد  الذكرفوقمقررات    دسته  دولذا حك   
بایســت بــه در صورت تعارض با نظ  عمومي مقر دادگاه، دادگاه »بــدون قيــد و شــرط« مي

 بخشد.ر بها اثاین تحری 
رفته باشد )كــه در مــورد ار نگاگر این مقررات آمره، در محدوده توافق اراده طرفين قر

 طورن یابعد از انعقاد قرارداد یا بعد از انتخاب قانون حاك  توسط طرفين    شده  وضعتحری   
همانند مقررات آمره كشورهای ثالث برخورد خواهــد شــد؛ یعنــي  هاآن(، با شوديمفرض  
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 ند كــههــا بــرای مــورد اثــر واقــع شــدن بایــد همــان شــرایطي را داشــته باشــ  حریاینگونــه ت
 يســتگیشاد واجد آنهــا باشــد )یعنــي شــروط  های وضع شده توسط كشور ثالث بایتحری 

بر   يو قرارداد و تفوق آثار حك  مبن    یكشور واضع تحر  اني م  كینزد  ةاعمال، وجود رابط
 آن(.گرفتن  دهینادبر   ينسبت به آثار حك  مبن    یبه تحر  ياثربخش

باید قائل بر این بود كه در ارجاع به   مقالهلذا در پاسو به پرسش مطرح شده در ابتدای  
شود )ه  مقررات حــوزۀ مقررات قانون حاك ، اصوالً به همة مقررات این قانون ارجاع مي

حقوق خصوصي و ه  مقررات حوزۀ حقوق عمومي؛ حتي آن دســته از مقــررات عمــومي 
نا واقــع اســتث  نماینــد( و ایــن اصــل تنهــا در جــایي مــوردافع عمــومي را تــأمين ميمن   كه تنها

حــاك  در محــدودۀ توافــق ارادۀ طــرفين قــرارداد قــرار شود كه مقررات عمومي قــانون  مي
 نگرفته باشند.

، هــدف اندشــده وضــعها توسط كشــور قــانون حــاك  كه تحری  در نتيجه در فروضي 
ود چنــين تحریمــي، بــر قابليــت اثربخشــي  بــه تحــری  در وجــ   و توجــه طــرفين بــه  ها یتحر

توســط كشــور   شــده  وضع  هایي اثرگذار است؛ بدین صورت كه تحری داخل  یهادادگاه
قانون حاك ، در بعضي از مــوارد قابليــت اعمــال مطلــق و در بعضــي مــوارد قابليــت  عمــال 

 مشروط دارند )شكل ذیل(.
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