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مقدمه
هنگامي كه وضع تحریمي بر اجــرای قــرارداد تــأثير ميگــذارد و آنــرا ممنــوع ميكنــد یــا
مشمول نظام كسب اجازه قرار ميدهد ،مرجع رسيدگي كننده بــه اختالفــات ناشــي از ایــن
وضعيت باید قانون حاك بر قرارداد و اختالف را شناسایي كرده و آنرا اعمال نماید؛ حــال
اگر تحری مذكور تحریمي باشد كه خود كشور قانون حاك بر دعــوا آن را وضــع كــرده
است ،1دادگاه یا دیوان داوری قضاوت كننده در مــورد اخــتالف قــراردادی ،بایــد روشــن
كند كه آیا در ارجاع به قانون حاك  ،به همة قواعد آن قانون ارجاع داده ميشود یا خير.
تحری های تجاری قواعدی هستند كه اصوالً منافع عمــومي كشــور واضــع را بــرآورده
ميسازند و پرسش این است كه آیا هنگام مراجعه به قانون حاك بر قرارداد بایــد بــه همــة
قواعد آن قانون (چــه قواعــد تأمينكننــدۀ منــافع عمــومي و چــه قواعــد تأمينكننــدۀ منــافع
خصوصي) ترتيب اثر داده شود و لذا تحری های تجاری وضع شــده توســط كشــور قــانون
حاك ه در ارجاع به این قانون باید مدِّ نظر قــرار داده شــوند ،یــا اینكــه ارجــاع بــه قــانون
حاك فقط ارجاع به مقرراتي از این قانون است كه منافع خصوصي افراد را تأمين ميكنند
و از این جهت تحری هــای تجــاری وضــع شــده توســط كشــور قــانون حــاك نبایــد مــورد
مالحظه قرار گيرند؟
توضيح اینكه تفكر قدیمي در مورد قانون حاك این اســت كــه وقتــي قــانوني بهوسـيلة
قواعد تعارض قوانين بهعنوان قانون قابل اجرا بر قرارداد تعيــين ميشــود ،تنهــا آن دســته از
مقررات ماهوی قانون حاك كه به حوزۀ حقوق خصوصي تعلق دارنــد و منــافع خصوصــي
متقابل طرفين دعوا را تأمين ميكنند ،بر دعوا حاك اند؛ بهعبارت دیگر ،مقــررات تعــارض
قوانين فقط به آن دسته از قواعد ماهوی قانون حاك كه مربوط به حوزۀ حقوق خصوصــي
باشند ،ارجاع ميدهند و لذا مقررات مــاهوی حــوزۀ حقــوق عمــومي قــانون حــاك (یعنــي
مقرراتي از قانون حاك كه منافع عمومي را تأمين مينمایند) قابل اجرا نيستند.
با توجه به اهميت روزافــزون آثــار تحری هــا بــر قراردادهــای بينالمللــي بخصــوص در
مورد كشورمان ،این مقاله به دنبال راستيآزمایي این تفكر در حقوق مدرن جهاني است.

 .1اینگونه تحری ها در این مقاله مختصرا «تحری كشور قانون حاك » ناميده ميشوند.
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قسمتي از ادبيات حقوقي موجــود در خصــوص تحليــل حقــوقي تحری هــا بــا رویكــرد
حقوق بينالملل عمومي ،عمدتاً به موضوع مشروعيت وضع تحری و ضمانت اجراهای آن
پرداخته است .1قسمتي دیگر از پژوهشهای انجام شده به بررسي نحوه تــأثير تحری هــا بــر
اجرای قراردادهای خصوصي ميپردازند و تحری هــای تجــاری را بــا نهادهــای مربــوط بــه
حقوق قراردادها از قبيل فورس مــاژور ،تعســر و  ...تحليــل و توصــيف ميكننــد و بــر ایــن
2

اساس آثار حقوقي مترتب بر آن را تبيين مينمایند.
لذا تاكنون پژوهشي كه به تحليل تحری ها از منظر حقوق بينالملل خصوصي بــهطور اعـ
و نحوۀ اعمال قانون حاك بر قرارداد بهطور خاص بپردازد ،انجــام نشــده اسـت 3.بـرای پُــر
كردن این خأل مطالعاتي و تحليلي ،مقالة پيش رو از طریق توصيف قاعــدۀ حقــوقي موجــد
تحری در قانون حاك بر قرارداد به قواعد آمرۀ برتر ،بــه تحليــل امكــان اعمــال تحــری در
نظام حقوقي بينالمللي ميپردازد.
 .1از جمله :سيد قاس زماني و جمشيد مظاهری« ،تحری های شورای امنيت در پرتو فصــلنامه  :1929حفـ یــا تهدیــد
صلح؟» ،مجله حقوقي بينالمللي ،سال  ،28بهار و تابستان ،شماره  )1390( ،44صص161-115؛ محمــد جــواد ظریـف
و سعيد ميرزائي« ،تحری های یكجانبه آمریكا عليه ایران» ،مجله سياست خارجي ،شماره )1376( ،1؛ بهزاد ســاعدی
بناب ،تحری های اقتصادی در حقوق بينالملل ،پایاننامه كارشناسي ارشــد حقــوق بينالملــل ،دانشــگاه شــهيد بهشــتي
تهران.)1379( ،
 .2وحيده غالمي ،قوه قــاهره در قالــب تحری هــای اقتصــادی ،پایاننامــه كارشناسـي ارشــد ،رشــته تجــارت بينالملــل،
دانشگاه شهيد بهشتي تهران)1391( ،؛ سعيد حقاني و احسان جعفرخاني« ،تأثير تحری هــای اقتصــادی بــر قراردادهــای
بينالمللي» ،مجله پژوهشهای حقوق خصوصي ،شماره  )1393( ،4صص 82-65؛ سيد نصراهلل ابراهيمي ،شادی اویـار
حسين« ،آثار تحری بر اجرای قراردادهای بازرگاني بينالمللي از منظر فورس ماژور» ،دو فصــلنامه علمـي -پژوهشـي
دانش حقوق مدني ،پایيز و زمستان ،شماره .)1391( ،2
 .3در حقوق داخلي ،در آثار مكتوب مربوط به «حقوق بينالملــل خصوصـي» و «تعــارض قــوانين» كــه بــه اینگونــه مســائل
ميپردازند یا اساس ًا به این موضوع كه در ارجاع به قانون حاك  ،تفاوتي ميان قواعد بــا ماهيــت حقــوق خصوصـي از یــك
سو و قواعد با ماهيت حقوق عمومي از سوی دیگر ،هست یا نه ،پرداخته نشده است .یعنــي از ایــن منظــر ،بررسـي جــامعي
صورت نگرفته است كه آیا تفاوت در هدف قواعد موجود در قانون حاك ميتواند اعمال یــا عــدم اعمــال ایــن قواعــد را
تحت الشعاع قرار دهد یا نه؟ یا آنكه تنها به صورت موردی به این امر پرداخته شده كه در ارجاع به یك قــانون بــه عنــوان
قانون حاك بر قرارداد چه قواعدی از این قانون مستثني هستند :مانند قواعد مربوط به احــوال شخصـيه (بــه عنــوان مثــال در
صورتيكه مسئله مورد اختالف بين طرفين یك قرارداد با احوال شخصية طــرفين دعــوا مــرتبط باشــد ،قــانون دولــت متبــوع
آنها اعمال ميشود نه قواعد قانون حاك بر قرارداد) ،قواعد مربوط به حقوق كيفری ،اداری و ماليه.
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برای پاسو به پرسش این پژوهش از تحليل قوانين خارجي و مقررات بينالمللي كه بــه
نحوی به این موضوع پرداختهاند و نيــز تفاســير صــورت گرفتــه بــر ایــن قــوانين و مقــررات
استفاده شده است؛ زیرا از یكسو ،در قوانين و مقررات نظام حقوقي ایــران حــدود اعمــال
قواعد حقوقي در رجوع به قانون حاك بر قــرارداد تبيــين نشــده اســت و در آثــار مكتــوب
داخلي نيز (آنگونه كه پيشاز این توضيح داده شد) نویسندگان متعرض مطلبي بــرای حــل
مسئله مطروحه نشدهاند تا بتوان از معيارهای مطرح شده در آنها استفاده كرد.
از سوی دیگــر ،بررســي تجربــه جهــاني در مــورد موضــوع (كــه چكيـدۀ آن در اســناد و
كنوانســيونهای بينالملل ـي ماننــد كنوانســيون رُم ،مقــررۀ رم یــك ،قــانون حقــوق بينالملــل
خصوصي سوئيس و  ...قوامیافته) عالوه بر اینكه وضعيت حقوقي اشخاص خصوصي ایرانــي
در معامالت بينالمللي را شفاف ميســازد ،ميتوانــد راهنمــای بسـيار روشــني را بــرای تعيــين
موضع در نظام حقوق ایران پيش روی قانونگذار داخلي نهد و این مه زماني ميتوانــد تــأثير
مثبتي بر حقوق داخلي بگذارد كه ابتدا در منشأ خود درست تحليل و در شود.
این پژوهش با روش تحليلي و توصــيفي و بــا اســتفاده از منــابع دســت اول كتابخانــهای
شامل كتب و مقاالت جدید مرتبط انجام گرفته است.

 .۱هدف تحریمهای تجاری
تحری های تجــاری «[نــوعي] رد تعــامالت متعــارف و مرســوم (اســتراتژیك ،اقتصــادی یــا
اجتماعي) [بين كشورها هستند][ ]...[]،كه قصد دارند یكسری تغييــرات اجتمــاعي ،سياســي
یا اقتصادی را در یك كشور هدف ترویج كننــد »1و بــهطور خالصــه ،اهــداف ملّــي یــك
كشور را در زمينههای اجتماعي ،اقتصادی یا سياسي تأمين ميكنند.

2

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.
 .2بلسينگ« :هدف برخي قواعد آمرۀ برتر ،تأمين منافع خاص اقتصادی یك كشور اســت ،مثــل محــدودیتهای وارد
بر واردات و صادرات»؛ [ ]...و «هدف برخي [دیگر از قواعد آمرۀ برتر] تأمين منافع سياسي یا نظامي است ،مثل برخي
تحری ها و بایكوتها عليه یك كشور خاص»
(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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نقطة آغازین پاسو بــه پرســش مطــرح شــده در ایــن مقالــه ،شناســایي تحری هــا بــه عنــوان
2

قواعدی است كه در دستهبندی قواعد آمــرۀ برتــر جــای ميگيرنــد« 1.قواعــد آمــره برتــر»

قواعدی ماهوی هستند 3كه ادعا دارند بر همه حالتهایي كه در قلمروشــان قــرار بگيرنــد،
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
وحيده غالمي ،همان ،ص  .4برای مطالعات بيشتر در این خصوص ،ر . .بــه :عصــمت گلشــني ،تــأثير تحری هــا بــر
قراردادهای بازرگــاني بينالمللـي ،رســالة دكتــری رشــته حقــوق خصوصـي ،دانشــگاه شــهيد بهشــتي تهــران)1396( ،
صص.91-71
 .2قواعــد آمــرۀ برتــر یــا قواعــد الــزامآور برتــر ،گــاهي اوقــات «قواعــد الــزامآور بينالمللــي» ( Internationally
« ،)Mandatory Rulesقواعـــد الـــزامآور اعلــي» (« ،)Super-Mandatory Rulesنرمهـــا (قواعـــد) آمـــره»
( »Loicdʾapplication immédiate« ،»Lois de police« ،)Peremptory Normsیـــا « Loic

 »dʾapplicatio directeه ناميده ميشوند .در زبان و ادبيات ایتاليایي ایــن قواعــد « Norme di applicazione
 »necessariaناميده ميشوند و در زبان آلماني « »Fingriffsnormenكه ميتواند به «قواعــد مداخلــه» ( Rules of
 ،)interferenceیا «قواعد مداخلهجویانه» ( )Interventionist Rulesترجمه شود .در این پژوهش ،به دالیل ذیــل،
اصطالح «قواعد آمــرۀ برتــر» ( )Overriding Mandatory Rulesمــورد اســتفاده قـرار ميگيرنــد« :الــزامآور برتــر»
( )Overriding Mandatoryصفتي است كه در نسخة انگليسي مقررۀ رُم یــك (مــاده  -)9كــه مــتن حــاك بــر همـة
كشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص شناسایي قانون حاك بر قراردادهای منعقــده بعــد از  17دســامبر  2009اســت-
بكار برده شده است (ماده  .)28در اینجا بجــای واژه محــدودتر «مقــرره» (- )Provisionكــه در مــادۀ  9مقــرره رُم یــك
آمده -واژه عام «قاعده» ( )Ruleبكار رفته ،تا ه مقررات یك قانون بطــور مجــزا را پوشــش دهــد و هـ قــوانين مســتقل
(مستفاد از  loiنه  )droitرا در تماميت خود .ویژگي یك قاعــده بــهعنوان «آمــرۀ برتــر» یــا «الــزامآور بينالمللــي» تأكيــد
ميكند بر وجود تمایز بين این قواعد و «قواعد الــزامآور» ( )Mandatory Rulesیعنــي مقرراتـي از قــانون حــاك كــه
طرفين نميتوانند بهوسيله قرارداد آن را بياثر كنند ( .)Impérative dispositionsبااینكه برخـي نویســندگان (بيشــتر
نویسندگان آمریكایي) وقتي راجع به قواعد آمره برتــر صــحبت ميكننــد ،اصــطالح «قــوانين الــزامآور» ( Mandatory
 )Lawsرا بكار ميبرند ولي برای جلوگيری از ابهام بهتر است از این اصطالح استفاده نشود.
 .3ماهوی به این معني كه آنها قواعد تعارض قوانين نيستند بلكه به مســائل مــاهوی یــا شــكلي مربــوط هســتند .قواعــد
آمرۀ برتر «قوانيني هستند كه قطعنظر از قانون حاك بر قرارداد یا رژی شكلي انتخــاب شــده بهوسـيله طــرفين ،ادعــای
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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حاك اند؛ قطعنظر از اینكه قانون حاك چــه باشــد و بــه طریــق اولــي ،قطــعنظر از محتــوای
قانون حاك  1یعني قطعنظر از اعمال قواعد تعارض قوانين.

2

هدف تحری ها تأمين منافع عمومي است نه تأمين توازن منافع خصوصي افراد متــأثر از
قــرارداد 3.البتــه بههيچوجــه نميتــوان انكــار كــرد كــه تحری هــایي هـ هســتند كــه منــافع
 .1حميدرضا نيكبخت در مقالة خود با عنوان «محدودیتهای اعمال قانون خارجي در تعارض قوانين» ،قواعــد آمــرۀ برتــر
را «قواعد آمره» توصيف كرده و آنهــا را قواعـدی دانســته كــه مخــتص یــك سيســت حقــوقي و یــا یــك كشــور خــاص
ميباشند و در قالب قوانين خاص یا مخصوص كه حاصل اوضاع و احوال ویژهای هستند ،قــرار دارنــد .اینگونــه قواعــد،
اهدافي خارج از محدودۀ معمول قواعد آمرۀ كلي دنبــال ميكننــد ماننــد قــوانيني كــه (قراردادهــای مربــوط بــه) صــادرات
كاالیي خاص را بدون مجوز دولت ممنوع ميكند یا قوانيني كه (قرارداد) صادرات كاالیي را بــه كشــور خاصـي ممنــوع
اعالم ميدارد (مثل قوانين مربوط به تحری برخي از كشورها) یا قانون مربوط به كنتــرل ارز یــا صــادرات و واردات یــك
كشور بهطوركلي یا قواعد مربوط به حمایت از مصرفكنندگان یا قواعد مربوط به قــانون حمایــت از طرفهــای ضــعيف
برخــي از قراردادهــا نظيــر قراردادهــای اســتخدام و بكــار گيــری افــراد یــا قراردادهــای بيمــه ،حميدرضــا نيكبخــت،
«محدودیتهای اعمال قانون خارجي در تعارض قوانين» ،مجلــه تحقيقــات حقــوقي ،شــماره  ،)1385( ،44ص  .112ســيد
محمدعلي بهمئي در جزوه درسي حقوق داوری بينالمللي (بهمئي ،دانشگاه شهيد بهشــتي ،)1389 ،ایــن قواعــد را «قواعــد
یا قوانين انتظامي» ناميده و آنها را قواعدی دانسته كه جنبه حقوق عمومي دارد و بــرای هســتي یــك كشــور الزم اســت و
قاضي نميتواند آنها را كنار بگذارد (صرفنظر از اینكه قانون منتخب طرفين چيست) مانند تحری ها ،بایكوتها و . ...
 .2بــهعنوان مثــال رجــوع كنيــد بــه مــاده  1-4اصــول قراردادهــای تجــاری بينالمللــي (:)Unidroit Principles
«هيچیك از مواد این اصول ،اعمال قواعد امری را كه مطابق بــا قواعــد مربــوط بــه حقــوق بينالملــل خصوصــي قابـل
اعمال هستند ،محدود نخواهد كرد؛ خواه منشأ آنها ملي یا بينالمللي باشد ،خواه فوق ملــي» .ترجمـة مــاده از :بهــروز
اخالقي ،فرهاد امام ،اصول قراردادهای تجاری بينالمللي ،چاپ ( 2بر اساس نسخه ویرایش شده سال ( )2004تهــران:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي شهر دانش )1385 ،ص  .13این قواعد همچنين در بنــد  1مــاده  7كنوانسـيون
رُم ،بند  3ماده  9مقرره رُم یك ،و ماده  19اسپيال نيز مقرر شدهاند.
 .3با این وجود ،تحری ها نباید با قوانين حوزه حقوق عمومي -مثل قوانين مالياتي -اشــتباه گرفتــه شــوند؛ اوالً ،قــوانين
مالياتي انحصاراً به روابط بين كشور واضع و اتباع آن كشور مربوط هستند ،امـا تحری هــای تجــاری اثــر مســتقيمي بــر
روابط قراردادی بين عامالن خصوصــي دارنــد و تنهــا از رهگــذر اثرگــذاری بــر ایــن روابــط خصوصــي ميتواننــد بــه
اهدافشان در تأمين منافع عمومي دست یابند .به همــين دليــل اســت كــه عــدهای تحری هــای تجــاری را دارای ماهيــت
دوگانه عمومي -خصوصي تلقي كردهاند .ثانياً ،برخالف قوانين مالياتي و كيفری كه اصوالً فقــط توســط دادگاههــای
داخلي كشور تصویبكننده قابل اعمالاند ،صالحيت اثربخشي به یك تحــری تجــاری ،فقــط بــا دادگاههــای داخلــي
كشور واضع نيست بلكه هر دادگاه داخلي (ازجمله دادگاههای كشـورهایي غيــر از كشــور واضــع تحــری ) یــا دیــوان
داوری ،ميتواند تحری های تجاری را اعمال كند یا به آنها اثر ببخشد .االن فيليپ ه بين قواعد حقوق خصوصي و
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خصوصي اشخاص را نيز تأمين مينمایند؛ بهعنوان مثال تحری هــای تجــاری آمریكــا عليـه
كوبا (قانون هلمز برتون) 1كه به اتباع آمریكا حق اقامة دعوا جهت دریافــت خســارت -در
مورد مبادالت اشخاص در اموال مصادره شده توســط دولــت كوبــا در  1ژانویـه  1959یـا
پس از آن -را ميدهد؛ 2اما در تحری ها ،اصوالً منافع طــرفين خصوصــي ،ثانویــه هســتند و
ال در نظر گرفتــه نميشــوند 3.روابــط خصوصــي ،حــداكثر ابــزاری بــرای اجــرای
اغلب اص ً
تحری های تجاری هستند .به همين دليل «اهداف قواعد الزامآور برتر (تحری های تجــاری
از این دسته قواعــد هســتند) ميتوانــد نســبت بــه قلمــرو روابــط خصوصــي بــين متعاقــدین،
خارجي تلقي شود .بهعبارت دیگر ،چنين مقرراتي عموماً در روابط قراردادی بــين طــرفين
خصوصي مداخله ميكنند تا اهدافي كــه از خــود قــرارداد جــدا هســتند و بــر سياســتها و
خطمشيهای كلي دولت متمركز شدهاند را تعقيب كنند .»4دقيقاً بــرای دســتيابي بــه همــين
حقوق عمومي تفاوت قائل ميشود« :وقتي قواعد حقوق ،عملكرد جامعه یـا روابــط بـين اشــخاص و جامعــه را تنظـي
ميكنند ،بهطوركلي قواعدی مرتبط با حقوق عمومي تلقي ميشوند .اما در مقابــل؛ جــایي كــه هــدف قواعــد حقــوق،
فراه كردن راهحلهایي در منازعات بين اطراف خصوصي اســت ،آن قواعــد مربــوط بــه حقــوق خصوصـي هســتند.
قواعدی كه روابط بين اشخاص را به نفع جامعه تنظي ميكنند ،یا بهمنظور حمایت از طرف ضعيفتر یا یك شــخص
ثالث هستند ،ميتوانند ه به حقوق عمومي و ه به حقوق خصوصي تعلق داشته باشند .اینكه [این قواعد حقوقي] بــه
كداميك از این دو [حقوق عمومي یا حقوق خصوصي] تعلق دارند ،به ویژگيها و خصوصيات ایـن قواعــد حقــوقي،
مسائلي و موضوعاتي كه بهوسيله قواعد حقوقي تنظي ميشوند [موضــوع قاعــده حقــوقي] و عرفهــای قانونگــذاری
بستگي دارد .هرقدر مقررات عمومي بيشتر به زندگي اشخاص [خصوصي] نفوذ كنند ،تمــایز قائــل شــدن بـين حقــوق
عمومي و خصوصي ه دشوارتر ميشود».

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
 .2فصل  3قانون هلمز -برتون.
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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اهداف مربوط به منافع عمومي است كه قواعد آمرۀ برتر ،بخصوص تحری هــای تجــاری،
اغلب ادعا ميكنند با دور زدن مكانيسـ های تعــارض قــوانين ،بــر همــه حالتهــای تحــت
قلمروشان ،حاك اند .از نظر كشور واضع تحری  ،این هدف عمومي از هر رابطة قراردادی
بين طرفين ،از هر قانون تعيين شده از طریق قواعد تعارض قــوانين و نيــز از حــق طــرفين بــه
انتخاب قانون حاك مه تر است.

 .۲تأثیر هدف تحریمها بر بحثهای حقوق بینالملل خصوصي
با ذكر این نكته كه حقوق عمومي را ميتوان حقوق حاك بر سازمان جامعه یا روابط بـين
دولت و عامالن خصوصي دانست ،باید پذیرفت این تفكر كه در ارجاع بــه قــانون حــاك ؛
فقط مقرراتي از قانون حاك كه منافع خصوصي افراد را تأمين ميكنند مورد ارجــاع قــرار
ميگيرند ،در حقوق بينالملل خصوصي و تعارض قوانين نوین ،منسو شده است:
بهعنوان مثال ،اولين جملة مادۀ  13قــانون حقــوق بينالملــل خصوصــي ســوئيس 1مقــرر
ميكند« :هرگاه این قــانون (اسپيال) به یك قانون خارجي ارجاع دهــد ،ایـن ارجــاع تمــام
مقررات قابل اجرا بهموجب قانون مزبــور (قــانون خــارجي) نســبت بــه قضيــة مطـــروحه را
شامل ميگردد» .درواقع طبق این ماده ،یك دادگاه سوئيسي اصوالً باید مثل دادگاه كشور
قانون حاك  ،قانون خارجي منتخب طرفين یا تعيين شده بهوسيلة قواعــد تعــارض قــوانين را
اجرا كند و لذا این اجرا شامل قواعد آمرۀ برتر قانون حاك  -كــه منــافع عمــومي را تــأمين
مينمایند – نيز ميشود .جملــه دوم مــاده نيــز مقــرر ميكنــد كــه «فقــط بــه ایــن دليــل كــه
2
مقررهای خارجي ،واجد ویژگي حقوق عمومي است ،از اعمال آن جلوگيری نميشود».
این جمله صرفاً در واكنش به موضعگيری متخذه توسط دیـوان فــدرال ســوئيس مبنـي بــر
ال حكـ
اینكه دادگاههای سوئيس نميتوانند حقوق عمومي خارجي را اعمــال نماینــد (مــث ً
مور  ،)1948درج شده است .پس از آن ،طي حكمي در  ،1954این دیوان حك داد كه
قانون عمومي خــارجي تأمينكننــده منــافع خصوصـي ،توســط دادگاههــای ســوئيس ،قابــل
اعمال است .دیوان فدرال حك كرد كه فرمانهایي كــه در  1944توســط دولــت هلنــد در
 .1اسپيال (.)Swiss Private International Law Act- 1987
( .2ترجمة دیگر از این ماده :صرف اینكه قانون خارجي در عداد قواعد حقــوق عمــومي توصـيف شــده اســت ،آن را
غيرقابل اجرا نميسازد) هيچ مقررهای معادل ماده  SPILA 13در كنوانسيون رُم یا مقرره رُم یك وجود ندارد.
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راستای خنثي كردن مصادره اموال متعلق به اتباع هلند توســط نيروهــای اشــغالگر آلمــاني،
صادر شده[ ،عالوه بر منافع عمومي ]،منافع اشخاص را نيـز بــا حفاظــت از اموالشــان تــأمين
ميكردهاند و به همين دليل عليرغ ماهيت حقوق عموميشان ،نادیده گرفته نشدهاند.

1

این امر در قطعنامه نشست سال  1975مؤسسه حقوق بينالملل2راجع بــه «اعمـال قــانون
عمومي خارجي» نيز منعكس شده است؛ در بند  1.1از قسمت الف این قطعنامه مقرر شــده
3

است« :انتساب ویژگي [تعلق داشتن به حوزه] حقوق عمومي به مقررهای از قانون خارجي
كه بهوسيله قواعد تعارض قوانين تعيين شده ،مانع از اعمال آن مقــرره نخواهــد شــد ،بــااین
حال آن را مشمول قيد مه نظ عمومي قرار ميدهد» 4.هدف این مقرره و نيز قسمت دوم
ماده  13اسپيال منسو كردن این تصور است كه مكانيس های تعارض قــوانين انحصــاراً بــه
تعيين قواعد حقوق خصوصي مربوط ميشوند و لذا یك مقـرره نبایــد فقــط بــه دليـل دارا
بودن ویژگي حقوق عمومي (تعلق داشتن به حوزه حقوق عمومي) بياثر شود.
اینكــه تعلــق داشــتن قــانون حــاك خــارجي بــه حــوزه حقــوق عمــومي مــانع از اعمــال آن
نميشود ،بهطور ضمني حاكي از ایــن اســت كــه مقــررات حقــوق عمــوميای كــه اصــوالً
بصورت انحصاری در پي تأمين منافع طرفين خصوصي هستند یــا حــداقل قصــد دارنــد در
كنار تأمين منافع عمومي ،منــافع طــرفين خصوصــي را هـ بــرآورده ســازند (ماننــد قــوانين
حمایت از كارگران و مصرفكنندگان) ،باید مانند هر مقررۀ دیگر قانون حاك كه اساسـاً

 .1فرمانهای دولت هلند كه بهعنوان بخشي از قانون هلند اجرا ميشدند ،بر حقوق شركتها حاك بودند.
(Ammon v. Royal Dutch Company, 2 February 1954, DFT 88 II 53. JdT 1954 588).
)2. Institute de Droit International (Institute of International Law
این مؤسسه ،یك نهاد بسيار معروف راجع به تحقيقات در حوزۀ حقوق بينالملل عمـومي اســت و ســه عمــدهای در
تهيه و تدوین مقررات بينالمللي داشته است .این مؤسســه در ســال  1873در شــهر خنـت ( )Ghentبلژیــك تأسـيس
شده است.
 .3یعني اینكه مقرره قانون خارجي ،ویژگي حقوق عمومي دارد و منافع عمومي را تأمين ميكند.

4. Institute of International Law, “The Application of Foreign Public Law”,
Yearbook, Vol. 56, (1975), 551.
یعني اگر این مقرره مخالف نظ عمومي نباشد ،اجرا ميشود و ویژگي حقوق عمومياش مانع از اجــرای آن نخواهــد

شد ،ولي اگر این مقرره مخالف نظ عمومي باشد ،اجرا نميشود و نظ عمومي بــر آن غالــب ميشــود ،نـه بــه خــاطر
ویژگي حقوق عمومياش بلكه به خاطر اینكه خالف نظ عمومي است.
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به پرونده مربوط است ،اعمال شوند 1.اما آنچه حل نشده باقي ميماند این است كه آیا آن
دسته از قواعد حقوق عمومي كه انحصاراً منافع عمومي را تأمين مينمایند نيز بایــد توســط
مراجع قضاوت كننده اعمال شوند یا خير؟ بــا توجــه بــه اینكــه تحری هــای تجــاری ،منــافع
عمومي را تأمين ميكنند ،این دقيقاً پرسشي است كــه در چــارچوب ایـن پـژوهش نيــاز بــه
توضيح دارد .باید دانست آیا درجایي كه قواعد تعارض قوانين یا انتخاب طرفين بــه قــانون
حاك ارجاع ميدهند ،این ارجاع شامل اعمال قواعد آمره برتری كه صرفاً منــافع عمــومي
را تأمين مينمایند نيــز ميشــود یــا خيــر؟ در ایـن خصــوص دو نظــر را ميتــوان از ادبيــات
حقوقي استخراج كرد:
نظر اول :عبارات گستردۀ  -1مقررۀ  1975مؤسســه حقــوق بينالملــل در خصــوص اعمــال
قانون عمومي خارجي و  -2جمله دوم مادۀ  13اسپيال ،موجب ایــن تفســير از ســوی برخــي
نویسندگان حقوقي شده است كه :حتــي آن مقرراتــي از قــانون حــاك  ،ماننــد تحری هــای
اقتصادی كه در درجة اول یا انحصاراً منافع عمومي را تــأمين مينماینــد ،بایــد اصــوالً  -در
صورت مرتبط بودن به دعوا -اجرا شوند 2.بااین وجود ،این نظر اجماعي نيست.
نظر دوم :بين قواعد آمرۀ برتری كه تالش ميكنند از طرف قــراردادی ضــعيفتر حمایــت
كنند (یعني عالوه بر تأمين منافع عمومي ،در پي حمایت از منافع متوازن خصوصي طــرفين
نيز هستند) و قواعد آمرۀ برتری كه صرفاً ميخواهند منــافع اقتصــادی یــا اجتمــاعي دولــت
واضع را تأمين نمایند ،تمایز ذیل وجود دارد:
الف« -آن دسته از مصوبات عمومي كه مســتقيماً بــه تــأمين موازنــه بــين طــرفين ،معطــوف
نشدهاند ،بلكه ابــزاری بــرای پيشــبرد منــافع اقتصــادی یــا سياســي دولــت هســتند ،مثــل []...
مقررات واردات یا صادرات [ ،]...باید نسبت به روابط خصوصي ،خارج از حوزه تعــارض
 .1اعمال مستقي قوانين عمومي خارجي كه بر روابط حقــوقي خصوصـي اثــر ميگذارنــد -بخصــوص قــوانين كنتــرل
كننده صادرات و محدودیتهای واردات و صادرات -بر اساس بررسي قلمــرو و هــدف آنهــا ،در آلمــان بــه تئــوری
 Sonderanknüpfungstheorieمعروف 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.
 .2از جمله ،ر . .به:
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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قاعده باقي بمانند ]...[ .اینگونه قواعد حقوق عمومي خارجي كه رابطه مستقيمي بــا حقــوق
خصوصي ندارند و بر اساس هدفشان نسبت به خيلــي از اهــداف حقــوق خصوصــي بيگانــه
(خارجي) هستند ،نباید در ارجاع به یك قانون بهحساب آیند [[ .]...بــهویژه ،یــك «مقــرره
راجع به صادرات كه توسط كشور فروشنده وضع شده اســت ،نبایــد فقــط بــه دليـل اینكــه
قانون آن كشور ،قانون حاك بر دعواست برای اعمال ،واجد شرایط شناخته شود .]»1پــس
طبق این نظر ،این دسته از تحری ها قابليت اعمال ندارند و مرجع تصــمي گيرنده نميتوانــد
به آنها ترتيب اثر ببخشد.
ب -اما قواعدی كه از منافع طرفين حمایت ميكنند ،اصوالً در ارجــاع بــه قــانون خــارجي
مورد توجه قرار ميگيرند [»2]...؛ «حقوق عموميای كه به توازن منـافع خصوصــي طــرفين
كمكي نميكند ولي برای عدم رعایــت مقرراتــي از یـك كشــور كــه اهــداف سياســي یــا
اقتصادی آن كشور را تأمين مينمایند ،تحری هایي مدني وضــع ميكنــد ،تــابع مالحظــات
متفاوتي است »3.لذا «به لحاد منطقي به نظر ميرسد كه قواعد مداخلهجویانة 4كشور قانون
حاك بر دعوا و كشورهای ثالث ،در یك وضعيت قرار ميگيرند [با توجــه بــه اینكـه ایــن
قواعد مداخلهجویانه اغلب فقط منافع عمــومي را تــأمين مينماینــد] ]...[ .و بنــابراین شــرط
وجود رابطه نزدیك با موقعيت تحت بررسي و قدرت صــالحدیدی قاضــي ،بایــد بــر همــه
مصوبات عمومي خارجي ،اعمال شوند ،چه از قانون حاك ناشي شــده باشــند یــا از قــانون
یك كشور ثالث [ .]...در همه موارد باید مالحظه اصلي این باشد كــه :آثــار ایــن مقــررات
[عمومي خارجي] بر وضعيت طرفين چيست؟ همه مالحظــات [و دالیــل] قابــل طــرح عليـه
كمك گسترده به كشورهای خارجي در اجرای فراسرزميني اهداف سياسيشان ،در مــورد
قواعد قانون حاك نيز اعمال ميشوند [و از ایـن جهــت فرقــي بــين قواعــد عمــومي قــانون
حاك و قواعد عمومي قوانين ثالث وجود ندارد]».

5

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.
 .4همان قواعد آمره برتــر كــه ادعــا ميكننــد قطــعنظر از قــانون حــاك  ،بــر همــه حالتهــایي كــه در قلمروشــان قــرار
ميگيرند ،حاك اند.
5. Ibid. p. 181
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از نظر آالن فيليپ  -1كنوانسيون رُم حــاوی هــيچ مقــررهای نيســت كــه انتخــاب قــانون در
بخش قانون عمومي خارجي را اجازه دهد [یا به آن اشاره كند] 1لــذا «اگــر قــانون عمــومي
خارجي بخواهد اعمال شود ،باید از قواعدی غيــر از قواعــد عــادی انتخــاب قــانون پيـروی
گردد؛ بعالوه  -2قطعنظر از اینكه بتوان حك قواعد آمــره برتــر منــدرج در بنــد  1مــاده 7
كنوانسيون رم 2را از طریق قياس به مقررات عموميای كــه صــرفاً منــافع عمــومي را تــأمين
ميكنند تعمي داد یا خير ،هيچ قاعده مشابهي در كنوانسيون درج نشده است »3.پيشنهاد او
این است« :قاعده مندرج در بند  1ماده  ]...[ 7صــرفاً اختيــاری اســت نــه الزامــي و بنــابراین
نميتواند بهعنوان دليلي بر اعمال اتوماتيك قواعــد عمــومي قــانون حــاك بــر دعــوا مــورد
استناد قرار گيرد گرچه ميتواند برای نشان دادن اینكه قواعد حقوق عمومي قــانون حــاك
بر دعوا ميتوانند از باب قياس ،تحت همان شرایط مقرر در مورد قــانون كشــورهای ثالــث
اعمال شوند ،مورد استناد قرار گيــرد »4.مــن تمایــل دارم كــه چنــين پيشــنهادی را بپــذیرم و
اینكه بند  1ماده  7صراحتاً چنين اثــری را مقــرر نميكنــد را بــهعنوان یــك اشــتباه در نظــر
بگيرم[ .لــذا] قاعــده بایــد اینطــور باشــد ...« :قــانون هــر كشــوری »...نــه « ...قــانون كشــور
دیگر.»5...
با در نظر گرفتن همة مطالب فوقالذكر و دو نظر بيان شده ،پيشنهاد ميشود كــه بــرای
مشخص كردن اینكه آیا همة مقررات مربوط قانون حاك (چه قواعد حقوق خصوصــي و
چه قواعد حقوق عمومي این قانون حتي آنهایي كه فقط منافع عمومي را تأمين ميكننــد)
باید اعمال شوند یا خير ،موارد ذیل مورد بررسي قرار گيرد :الف -هدف طرفين به هنگــام

لذا ویسچر مدعي ميباشد كه اگرچه ممكن است عبارات ماده  7كنوانسيون رُم و ماده  19اســپيال ،فقــط بــه مصــوباتي
خارج از قانون حاك ارجاع داده باشند ]...[ ،ولي روش متفاوتي كه بيان ميكنند ،باید الاقــل بــهطور یكســان بــر همــه
مقررات مداخلهجویانه مؤثر بر پرونده ،از جمله «قواعد مداخلهجویانه» متعلق به قــانون حــاك بــر دعــوا ،اعمــال شــوند
(.)Frank Benedict Vischer, Ibid. p. 182
1. Allan Philip, op. cit. at 88, No. 20.
 .2برای دیدن متن این بند به پاورقي  53همين مقاله مراجعه كنيد.
3. Ibid. p. 88, No. 19.
4. Ibid. p. 87, No. 20.
5. Ibid. p. 88, No. 19.

گلشني و حسیني مدرس | 245

انتخاب قانون حاك بر قراردادشان؛ 1ب -هــدف قواعــد تعـارض قــوانيني كــه در صــورت
عدم انتخاب قانون توسط طرفين ،قانون حاك را مشخص ميكنــد 2و پ -محتــوای قــانون
حاك  .در این بررسي ،دو مقدمة ذیل قابل استنتاجاند:
مقدمة  :1قواعد تعارض قوانين در سيست های حقوق بينالملــل خصوصــي اروپــای بــری،3
ال اقامتگاه یــا محــل تجــارت یكــي از
معموالً قانون حاك را از طریق یك فاكتور عيني (مث ً
طرفين یا محل اجرای قرارداد) كه یك وضعيت را به قانون یك كشور بخصــوص مــرتبط
ميسازد ،تعيين ميكنند .احتماالً اینكار به این دليل است كه همة قــوانيني كــه در واقــع بــه
نحوی به دعوا مرتبط هستند ،هدف مشابهي دارند ،یعنــي تــأمين حمایــت متــوازن از منــافع
شخصي طرفين .قانون منتخب طرفين نيز چنين است؛ وقتي طرفين قانون حــاك را انتخـاب
ميكنند ،مسئلهشان حمایت برابر از حقوق قراردادی و منافع متعارضشان است ،نه پيشــبرد
منافع عمومي .همانطور كه وُسر نيز متذكر شــده اســت« ،بــهطوركلي ،نــه قواعــد تعـارض
قوانين و نه انتخاب قانون حاك توسط طرفين ،گزینش قانون حاك را بــر مبنــای كــاركرد
كالن یك قرارداد خصوصي قرار نميدهند ،بلكه بر مبنای كاركرد خُرد آن قرارداد ،یعني
توازن منافع خصوصي متعارض بين طرفين قــرارداد ،قــرار ميدهنــد »4.ویســچر هـ معتقــد
است« :قواعد تعارض قوانين برای قراردادهــا (كــه معمــوالً حــاوی حاكميـت اراده طــرفين
است) قــانوني را انتخــاب ميكننــد كــه منــافع خصوصـيپ متعــارض بـين طــرفين را تنظـي
ميكند ،ولي دیگر به دامنه شمول مصوبات حاك [آن] كشور كه عمــدتاً بهوسـيله قواعــد
5
حقوق عمومي ،مقررات حقوق خصوصي را مختل ميكنند ،توجهي ندارند».
پس معموالً هدف قواعد تعارض قوانين در ارجــاع بـه یــك قــانون حــاك  ،ارجــاع بــه
مقررات ماهوی حوزۀ حقوق خصوصي قــانون حــاك یــا حــداكثر ارجــاع بــه آن دســته از
مقررات ماهوی حوزۀ حقوق عمومي قانون حاك اســت كــه فقــط منــافع طــرفين را تــأمين
 .1آیا طرفين به هنگام انتخاب قانون حاك  ،ميخواستهاند از منافع خصوصيشان حفاظــت كننــد یــا از منــافع عمــومي
كشور قانون حاك ؟
 .2آیا هدف قواعد تعارض قوانين هنگام ارجاع به یك قانون حاك  ،این بوده كه از منافع عمومي كشور مورد ارجــاع
حمایت كند یا از منافع خصوصي طرفين؟
 .3سيست های اروپای بری سيویل ال در مقابل كامن ال.
4. Nathalie Voser, op. cit. at 339.
5. Frank Benedict Vischer, op.cit. p. 181.
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ميكنند یا در كنار تأمين منافع عمومي ،منافع طرفين خصوصي را نيــز بــرآورده ميســازند.
لذا ميتوان گفت كه ه هدف طرفين به هنگام انتخاب قانون حــاك و هـ هــدف قواعــد
تعارض قوانيني كه در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفين ،قانون حــاك را مشــخص
ميكند ،تأمين منافع خصوصي است.
مقدمة  :2اما در مورد اینكه بررسي محتوای قانون حاك چــه راهنمــایي در ایــن خصــوص
ارائه ميكند؟ باید گفت كه قوانين مربوط به قراردادها ،معموالً حاوی مقرراتــي راجــع بــه
چهارچوب زمانيشان 1هســتند و اغلــب مقــرر ميكننــد قراردادهــایي كــه بــر اســاس یــك
مجموعه قواعد معين 2منعقد شدهاند ،در آینده نيز همچنان تحــت حاكميــت همــان قواعــد
بمانند حتي اگر آن قوانين بعداً تغيير كنند .پس در خيلي از موارد ،محتــوای قــانون حــاك
این است كه طرفين تحت تأثير همان مقرراتي از قانون حــاك باشــند كــه در زمــان انعقــاد
قرارداد ،مُجری بوده است (چه حقوق خصوصي و چه حقوق عمومي با هر هدفي) و تغيير
قانون حاك پس از انعقاد قرارداد (مثل وضع یك تحری توسط قانون حاك پس از انعقاد
قرارداد) نتواند تأثيری بر قرارداد بگذارد.
با توجه به دو مقدمة فوق و نيز با توجه به مقررۀ  1975در مورد اعمــال قــانون عمــومي
خارجي و انتهای ماده  13اسپيال ،بنظر ميرسد در پاسو به اینكــه آیــا بــه هنگــام ارجــاع بــه
یك قانون حاك  ،قواعد عمومي آن قانون ه باید مورد توجه دادگــاه قــرار گيــرد یــا نــه،
باید بين دو حالت تفكيك قائل شد:
حالت اول :اگر طرفين به هنگام انعقاد قرارداد (یا به هنگام انتخاب قانون حــاك ) از اینكــه
مشمول قاعدهای هستند كه توسط كشور قانون حاك تصویب شده و فقــط منــافع عمــومي
را تأمين مينماید ،مطلع بودهاند؛ این مقرره باید مثل هر مقررۀ دیگــر قــانون حــاك اعمــال
شود .پس قاعدهای كه منافع عمومي را تأمين ميكند و توسط كشور قانون حاك تصویب
شده است ،در دو حالت باید اعمال شود :خود طرفين این قانون را انتخاب كنند یــا قواعــد
تعارض قوانين به این قانون ارجاع داده باشند و طرفين نيز قانون دیگری را انتخــاب نكــرده
باشند .در این موارد ،باید فرض شود كه طرفين قاعدۀ مذكور را بهعنوان یك عنصر قانون
حاك  -كه احتمال دارد بر روابط قراردادیشان تأثير بگذارد -پذیرفتهاند.
1. Temporal Framework.
 .2قواعد قانون حاك در زمان انعقاد قرارداد.
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دیوان عالي فرانسه نيز در آرای معروف بــه «رویــال داچ» همـين موضــعگيری را پــذیرفت 1و
فرمانهای صادره در سال  1944توســط دولــت هلنــد را مـدّنظر قــرار داد .ایـن فــرامين مقــرر
ميكردنــد كــه همــه دارنــدگان ســهام شــركت روی ـال داچ و همــه دارنــدگان ســهام دیگــر
شــركتها -در هرجــایي كــه واقعشــده باشــند -متعهدنــد كــه مالكي ـت خــود بــر سهامشــان
بهصورت رسمي اعالم كنند واال سهام اعــالم نشــده باطــل ميشـود و ســود ســهام ،دیگــر بـه
دارندگان چنين سهامهایي پرداخت نميگردد بلكــه بجــای آنهــا بــه دولــت هلنــد پرداخــت
ميشـود .چنــدین نفــر از دارنــدگان ســهام ،مالكيـت خــود بـر سهامشــان را اعــالم نكردنــد و
دعاویای را در فرانسه عليه رویال داچ به خواستة دریافت سود سهام مطرح نمودنـد؛ بــا ایــن
استدالل كه :اینكه قواعد تعارض قوانين فرانسه ،قانون هلند را بهعنوان قانون حاك بــر رابطــه
بين یك شركت و سهامدارانش تعيــين ميكنــد ،بــه فرمانهــای فوقالــذكر تســری نميیابــد.
دیوان عالي بر اساس رأی قطعي ،فرامين فوقالذكر را قابل اعمال اعــالم كــرد 2و خاطرنشــان
3
ساخت كه اعمال آن فرامين مخالف نظ عمومي بينالمللي فرانسه نبوده است.
ال در زمــان انعقــاد
بنابراین ،اگر تحری تجاری وضعشده توسط كشور قانون حاك  ،قب ً
قرارداد وجود داشته (یا بعد از انعقاد قرارداد ولي قبــل از توافــق طــرفين بـر انتخــاب قــانون
وضعشده باشد) ،تحری بهعنوان بخشي از قانون حــاك تلقــي ميشــود و ماننــد هــر مقــرره
قانون حاك مورد توجه قرار ميگيرد.
حتي اگر هدف طرفين از انتخاب قانون حاك یا هدف قواعد تعارض قوانيني كه برای
شناسایي قانون حاك به آنها استناد ميشود ،پيشبرد منــافع عمــومي كشــور واضــع تحــری
ه نبوده باشد ،بلكه هدفشان صرفاً انتخاب قانوني بوده باشد كه حمایــت متــوازن از منــافع
طرفين را تأمين كند (كه اصوالً ه همينطور است) ،فرض بر این است كه طرفين بایــد از
محتوای قانون حاك و بخصوص از وجود یك تحری تجاری كــه قراردادشــان در حــوزه

 .1ایــن آرا در ســالهای  )Cassan v. Royal Dutch Company( 1966و X. v. Royal Dutch ( 1972
 )Companyصادر شدهاند.
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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آن قرار ميگيرد ،مطلع بوده باشند 1.لذا منطقاً نميتوان ادعا كرد كه اگر دادگاه برای حل
اختالف به تحری توجه كند ،طرفين غافلگير ميشوند .در این مورد ،دالیــل كــافي وجــود
دارد كه عليرغ اینكه تحری  ،منــافع عمــومي را تــأمين مينمایـد ،آن را بخشــي از قــانون
حاك تلقي كرد و دادگاه وظيفه داشته باشد كه به آن مانند هر مقرره دیگــر قــانون حــاك
توجه كند .این وظيفه تنها در صورتي از بين ميرود كه توجه به تحری منجــر بــه نتيجــهای
شود كه با نظ عمومي بينالمللـي كشــور مقــر دادگــاه ،در تعــارض اســت 2.در اینصــورت
تحری نادیده گرفته ميشود ،نه به دليل ماهيــت حقــوق عمــومياش ،بلكــه بــه دليـل نتــایج
نامناسبي كه ترتيب اثر دادن به آن در پي دارد.
حالت دوم :اما اگر وضع تحری بعد از انعقاد قرارداد (یا بعد از لحظه توافق طرفين بر روی
انتخاب قانون حاك  ،البته اگر چنين توافقي صورت گرفته باشد) رُ دهد و با این وجــود،
تحری خود را بر قرارداد حــاك اعــالم كنــد (یعنــي قــرارداد در دامنــه شــمول موضــوعي،
شخصي یا مكاني و زماني تحری قــرار بگيــرد) ،وضــعيت متفــاوت اســت .در ایـن حالــت،
قواعدی كه تالش ميكنند حمایت متوازن از منـافع متعــارض طــرفين قــراردادی را تــأمين
ال در دو سر طيف هستند و این سؤال باقي ميماند كه آیـا
نمایند و تحری های تجاری كام ً
تصویب تحری توسط كشور قــانون حــاك  ،توجــه بــه آن بهصــورت اتوماتيـك را توجيـه
ميكند؟
در این مورد باید گفت دادگاه داخلي قضــاوت كننــده در خصــوص دعــوای مشـمول
تحری  ،فقط به این دليل كه باید دیگر مقررات مــرتبط قــانون حــاك را اجــرا كنــد ،ملــزم
نيست تحری را ه بهصورت اتوماتيك اعمال كنــد .در واقــع ،اگــر تحــری بعــد از انعقــاد
قرارداد (یا بعد از لحظه توافق طرفين بر انتخاب قــانون حــاك ) وضــع شــده باشــد ،صـرف
 .1البته این نظر از نظری كه ویسچر بيان كرده بود ،فاصله گرفته است؛ از نظــر او «اگــر [ ]...طــرفين قــانون خاصـي را،
شاید چون آن قانون هيچ رابطهای بــا طــرفين نــدارد و بنــابراین «بيطــرف» اســت ،بــرای تنظــي روابــط قراردادیشــان
انتخاب كرده باشند ،به نظر منطقي نيست كه آنها را مشمول مصوبات حقــوق عمــومي آن كشــوری قــرار دهـي كــه
نسبت به حقوق خصوصياش ،بيگانه است»
Frank Benedict Vischer, op. cit. at 180.
« .2جای بحث ندارد كه داوران باید قواعد امری قانون منتخب طرفين را فقط با رعایت نظ عمومي بينالمللي اعمــال
نمایند ».جوليان دیام لئو و همكاران ،داوری تجاری بينالمللي تطبيقي ،ترجمه محمــد حبيبـي مجنــده ،چــاپ ( 1قـ :
انتشارات دانشگاه مفيد.431 )1391 ،
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وضع تحری توسط كشور قانون حاك  ،بــهطور ضــمني حــاكي از ایــن نيســت كــه تحــری
بخشي از مجموعه قواعد حاك بر روابط بين طرفين اســت .در ایـن حالــت ،طــرفين انتظــار
مشروعي دارند به اینكه توازن منافع قراردادیشان ،تحت تأثير منافع عمومي قــرار نگيــرد.

1

اگر آنها در قراردادشان یك شرط تثبيت را درج كرده باشــند ،انتظــار آنهــا حتــي بيشــتر
مشروع است .2پس تحری وضعشده توسط كشور قانون حاك بعــد از انعقــاد قــرارداد (یــا
بعد از لحظه توافق طرفين بر انتخاب قانون حاك ) بایــد فقــط درصــورتي موردتوجــه قــرار
گيرد كه همان شرایط مقرر برای تحری وضعشده توســط كشــوری غيــر از كشــور قـانون
حاك (و غير از كشور مقر دادگاه) موجود باشد.

3

در داوری نيز همينطور است .بــه عنــوان مثــال در رأی مقـدماتي  ICCبــه شــماره 4132
مور  22سپتامبر  ،1983داوران حاضر در هلند كه درباره صحت یــك «قــرارداد تــأمين و
خرید» بين یك تأمينكننده ایتاليایي و یك خریدار تبعه كُره جنــوبي قضــاوت ميكردنــد،
ابتدا بررسي كردند كه آیا قرارداد كه در ایتاليا اجرا شده بهموجب «قــوانين ضــد انحصــار،
 .1اینكه وضع تحری به هنگام انعقاد قرارداد یا هنگام توافق طرفين بر انتخاب قانون حاك منطقاً قابــل پيشبينــي بــوده
باشد یا نه ،تحليل فوقالذكر را تغيير نميدهد؛ گرچه قابليت پيشبيني وضــع تحــری در هنگــام انعقــاد قــرارداد ،تــأثير
مهمي در معافيت یا معافيت طرفي دارد كه تعهداتش را – درنتيجه وضع تحری  -اجرا نكرده است.

« .2شرط تثبيت» یا «شرط ثبات» یا  Stabilization Clauseبه ایــن معناسـت كــه طــرفين توافــق مينماینــد كــه در
صورت تغيير اوضاع و احوال مثالً تغيير قانون ،طرفين نميتوانند هيچگونه حــق یــا منــافع جدیــدی را مطــرح و مطالبــه
نمایند و این تغييرات اثری بر روابط قراردادی طرفين نخواهد داشت ،حتي اگر طرفين یك شــرط تثبيــت را هـ درج
نكرده باشند ،بازه تحری بهصورت بيقيد و شرط نباید بر قرارداد آنها اعمال شود.
 .3شرایطي كه باید محقق شوند تا دادگاه اجازه توجه به قاعدهای را پيدا كنــد كــه منــافع عمــومي را تــأمين ميكنــد و
توسط كشور قانون حاك وضع شده است ،نميتوانند سختتر از شرایط مقرر برای قاعده مشــابه وضــع شــده توســط
یك كشور ثالث باشند (منظور از كشور ثالث كشوری غير از كشور مقر دادگاه یــا كشــوری اســت كــه قــانون آن بــر
قرارداد حاك است .در داوری – بر اساس نظریه غيرمحلي كردن داوری -مفهــوم موســعتری بــرای كشــور ثالــث در

نظر گرفته شده لذا در داوری قانون محل داوری (مبدأ) به عنوان قانون ثالث مدنظر قرار ميگيرد) .بهطور خالصه این

شــرایط عبارتنــد از :شایســتگي اعمــال تحری هــا Marc Blessing, “Choice of Substantive Law in

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

وجود رابطة نزدیك ميان كشور واضع تحری و قرارداد و تفوق آثار حك مبني بر اثربخشي به تحری نسبت بــه آثـار
حك مبني بر نادیده گرفتن تحری  .مطالعه و بررسي این شروط ،خود موضوع پژوهشي مستقل و از حوصله این مقاله
خارج است؛ لذا برای مطالعة مفصل این شرایط ،ببينيد :عصمت گلشني ،همان ،صص .211-167
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قيمت ( )Price Lawو تجارت منصفانه» كُره و همچنـين قــانون ضــد انحصــار اروپــا ،معتبــر
بوده یا خير و فقط پس از انجام آن بررسي ،به دليــل عــدم انتخــاب قــانون توســط طــرفين،
قانون كُره را بهعنوان قانون حاك شناسایي كردند .یعني داوران – قبل از تعيين قانون كره

بهعنوان قانون حاك  -بررسي كردند كه آیــا «قــرارداد تــأمين و خریــد» طبــق «قــانون ضــد
انحصار ،قانون قيمت و قانون تجارت منصفانه» كــره (كــه همگـي قواعــد آمــرۀ برتــر كــره
هستند) و نيز «قانون ضد انحصار اروپا» (با توجه به اینكه ایتاليــا عضــو اتحادیــه اروپاســت)،
صحيح بوده یا خير .دیوان اینطور حك كرد چون طرفين توافــق كــرده بودنــد كــه بخــش
مهمي از قرارداد در خا

جمهوری كره اجرا شود ،بنابراین هر قانون خصوصي ملـي كــه

بر قرارداد حاك باشد ،به احتمال زیاد بر قلمرو حقوق عمومي كــره تــأثير ميگــذارد ،لــذا
قانون كره حتي اگر  -آنطور كه خواندگان به آن استناد كردهانــد -قــانون حــاك نباشــد،
باز ه بر قرارداد قابــل اعمــال اســت .دیــوان بــرای اعمــال قــانون ضــد انحصــار اروپــا نيــز
استدالالت مشابهي را مطرح كرد .بنابراین داوران ،وضعيت یكساني را  -1از یــك طــرف
بر قواعد آمره برتری («قانون ضـد انحصــار ،قــانون قيمــت ،قــانون تجــارت منصــفانه») كــه
بهوسيله داوران بهعنوان قواعد حــاك شناســایي شــده بودنــد (قــانون كــره) و  -2از طــرف
1
دیگر بر قواعد الزامآور خارجي نسبت به حاك (ماده  85معاهده رُم) ،قراردادند.
اینطور نيست كه طرفين با درج شرط تثبيت در قراردادشــان بتواننــد عــدم توجــه بــه
تحری هایي كه در آینده وضع ميشوند را تضمين كنند؛ 2بلكه تأكيد بر این است كه بــا
تحری های تجاری متعاقباً وضع شده توسط كشــور قــانون حــاك  ،مثــل مقــررات از قبــل
موجود این قانون رفتار نخواهد شــد ،بلكــه آنهــا بــه قواعــد آمــرۀ برتــر خــارجي تشــبيه
خواهند شد.
تحليل فوق موجّه به نظر ميرسد ،چون اگر طرفين ميدانستند كه قانون حــاك حــاوی
مقرراتي است كه منافع عمومي را تأمين ميكند ،ممكن بود قانون دیگری را انتخاب كنند
كه در اینصورت تحریمي كه در حال حاضر متعلق به قانون حاك است ،تحری وضعشده
توسط كشور ثالث بود و فقط درصورتي ميشد به آن مقررات تأمينكنندۀ منــافع عمــومي
1. ICC Preliminary Award n. 4132, 22 September 1983, JDI 1983, pp. 891 et seq.,
YCA 1985 pp. 49 et seq.
 .2چون اگر تحری وضعشده توسط قانون حاك بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظة انتخــاب قــانون حــاك  ،شــرایط
الزم برای تحری های وضع شده توسط كشور ثالث را داشته باشد ،حتي با شرط تثبيت ،باید اعمال شود.
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(تحری ) اثر بخشيد كه واجد شرایطي باشند كه یك قاعدۀ آمــرۀ برتــر خــارجي نســبت بــه
قانون حاك باید واجد آن شرایط باشد 1.تنها در صورت تحقق ایــن شــرایط ،دليــل كــافي
وجود دارد بر اینكه تحری بــهعنوان بخشــي از قــانون حــاك تلقــي شــود و دادگــاه وظيفــه
داشته باشد كه به آن توجــه كنــد 2.اگــر شــرایط مــذكور محقــق نشــوند ،دادگــاه نبایــد بــه
تحری ها توجه كند.
 .1در خصوص این شرایط به پاورقي  49همين مقاله و منبع مندرج در آن رجوع كنيد.
 .2اگر تحری توسط كشوری غير از كشور قانون حاك و كشور مقر دادگاه وضع شده باشد ،نتيجــه متفــاوت خواهــد
بود :در این مورد اگر شرایط محقق شوند ،دادگاه صالحيت و نه وظيفه توجه كردن بــه تحری هــا را خواهــد داشــت.
همانطور كه گوئدج گفته« ،وابستگي متقابلي كه از نظر اجتماعي ،اقتصادی و سياسي ميان كشــورهای مــدرن وجــود
دارد ،مستلزم حداقلي از همكاری مشتر

بين آنهاست و این همكاری بهنوبه خــود مســتلزم ایــن اســت كــه قاضـي-

حداقل در برخي موارد -قواعد الزامآور كشورهای ثالث را نيز اجرا نماید».

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 Conventionthe Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (London:
Sweet & Maxwell, 2011) P. 333, n. 12-001 & 343, n. 12-018.
بهعنوان مؤید مقررات ذیل را ببينيد:
مادۀ  19اسپيال« :درنظـرگـرفتن مقـررات آمرۀ قـانون خـارجي:
 -1در صورت اقتضای منافع مشروع و آشكارا ارجح یكي از طرفين طبق قوانين سوئيس ،مقررات آمرۀ دیگــری غيــر
ازآنچه كه توسط قانون حاضر تعيينشده ،ميتواند مورد توجه قرار گيــرد ،مشـــروط بــر اینكــه قضـية مــوردنظر بــا آن
قانون ارتباط نزدیكي داشته باشد؛  -2اینكه آیا چنين مقرراتي باید مورد توجه قرار گيرد ،به هــدف مقــررات مزبــور و
نتایج حاصل از آن بــرای رسيـدن به یك تصميـ منـاسب از نظر حقوق سوئيس ،بستگي دارد».
بند  1مادۀ  7كنوانسيون رُم« :به هنگام اعمال قانون یك كشور بهموجب این كنوانسيون ،ميتوان به قواعــد آمــره برتــر
قانون كشور دیگری كه با آن وضعيت ارتباط نزدیكي دارد ،ترتيب اثر داد .مشروط بر اینكه بــهموجب قــانون كشــور
اخير ،آن قواعد قطعنظر از قانون حاك بر قرارداد قابل اعمال باشند .در خصــوص ترتيــب اثــر دادن یــا نــدادن بــه ایــن
قواعد الزامآور ،بایستي به ماهيت ،هدف و نتایج اعمال یا عدم اعمال آنها توجه شود».
بند  3ماده  9مقرره رُم یك« :ميتوان به مقررات آمره برتر قانون كشــوری كــه تعهــدات ناشـي از قــرارداد بایــد در آنجــا اجــرا
شود یا در آنجا اجرا شده است ،اثر بخشيد ت اآنجاكه آن مقررات آمره برتر ،اجرای قــرارداد را غيرقــانوني نســازند .در مـورد
اثربخشي [یا اثر نبخشيدن] به این مقررات ،باید ماهيت و هدف آنها و نتایج اعمال یا عدم اعمالشان در نظر گرفته شود».
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تفكيك فوقالذكر ،بر پایــه خواســت و اراده طــرفين اســت و اینكــه آیــا بــه هنگــام انعقــاد
قرارداد یا هنگام انتخاب قانون حاك  ،اعمال شدن قواعد آمرۀ برتر متعلق به قــانون حــاك
(كه انحصاراً منافع عمومي را تأمين مينمایند) در محدودۀ خواست مشــتر

طــرفين قــرار

گرفته است یا نه .در صورت عدم صراحت قرارداد ،اگر چنــين قواعــد آمــرهای بــه هنگــام
انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاك موجود بودهانــد ،ميتــوان طــرفين را نســبت بــه آنهــا
آگاه فرض كــرد و عــدم اســتثنای ایــن قواعــد از قــانون حــاك توســط طــرفين را بــهنوعي
خواست طرفين بر اعمال آنها دانســت .امــا اگــر ایــن قواعــد بــه هنگــام انعقــاد قــرارداد یــا
انتخاب قانون حاك موجود نبوده باشند ،نميتــوان طــرفين را آگــاه از آن و عــدم اســتثنای
آنها را نشانهای بر خواست طرفين بر اعمالشان دانست.

نتیجهگیری
مقررات حوزه حقوق عمومي قانون حاك را به لحاد اهدافي كه دنبــال ميكننــد ميتــوان
به سه دسته تقسي كرد -1 :مقرراتي كه گرچه به حــوزه حقــوق عمــومي تعلــق دارنــد ،امــا
منافع خصوصي اشخاص را دنبال ميكنند؛  -2مقرراتــي كــه در كنــار تــالش بــرای تــأمين
منافع عمومي به تأمين منافع خصوصي اشخاص نيز نظر دارند و  -3مقرراتي كه صرفاً برای
تأمين منافع عمومي وضعشدهاند (مثل تحری ).
دادگاه در برخورد با دو دسته نخســت ،درســت ماننــد ســایر مقــررات قــانون حــاك رفتــار
خواهد كرد و وظيفه دارد كه بهعنوان مقررات قانون حــاك بــه آنهــا اثــر ببخشــد .امــا در
مورد دسته اخير یعني قواعدی كه صرفاً منافع عمومي را تأمين ميكنند ،ابتدا باید مشخص
شود كه آیا این مقررات در محدوده توافق اراده طــرفين قرارگرفتهانــد یــا نــه؛ تحری هــای
وضع شده قبل از انعقاد قرارداد یا قبل از انتخاب قانون حــاك توســط طــرفين ،اینگونهانــد،
لذا حك دو دسته مقررات فوقالذكر ،در مورد این دسته نيز مُجری خواهد بود؛ یعني جــز
در صورت تعارض با نظ عمومي مقر دادگاه ،دادگاه «بــدون قيــد و شــرط» ميبایســت بــه
این تحری ها اثر ببخشد.
اگر این مقررات آمره ،در محدوده توافق اراده طرفين قرار نگرفته باشد (كــه در مــورد
تحری وضع شده بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از انتخاب قانون حاك توسط طرفين اینطور
فرض ميشود) ،با آنها همانند مقررات آمره كشورهای ثالث برخورد خواهــد شــد؛ یعنــي
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اینگونــه تحری هــا بــرای مــورد اثــر واقــع شــدن بایــد همــان شــرایطي را داشــته باشـند كــه
تحری های وضع شده توسط كشور ثالث باید واجد آنهــا باشــد (یعنــي شــروط شایســتگي
اعمال ،وجود رابطة نزدیك ميان كشور واضع تحری و قرارداد و تفوق آثار حك مبني بر
اثربخشي به تحری نسبت به آثار حك مبني بر نادیده گرفتن آن).
لذا در پاسو به پرسش مطرح شده در ابتدای مقاله باید قائل بر این بود كه در ارجاع به
مقررات قانون حاك  ،اصوالً به همة مقررات این قانون ارجاع ميشود (ه مقررات حــوزۀ
حقوق خصوصي و ه مقررات حوزۀ حقوق عمومي؛ حتي آن دســته از مقــررات عمــومي
كه تنها منافع عمــومي را تــأمين مينماینــد) و ایــن اصــل تنهــا در جــایي مــورد اســتثنا واقــع
ميشود كه مقررات عمومي قــانون حــاك در محــدودۀ توافــق ارادۀ طــرفين قــرارداد قــرار
نگرفته باشند.
در نتيجه در فروضي كه تحری ها توسط كشــور قــانون حــاك وضــع شــدهاند ،هــدف
تحری ها و توجــه طــرفين بــه وجـود چنــين تحریمــي ،بــر قابليــت اثربخشــي بــه تحــری در
دادگاههای داخلي اثرگذار است؛ بدین صورت كه تحری های وضع شــده توســط كشــور
قانون حاك  ،در بعضي از مــوارد قابليــت اعمــال مطلــق و در بعضــي مــوارد قابليــت عمــال
مشروط دارند (شكل ذیل).
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شکل-صالحیت دادگاههای داخلي به اثرباشي به تحریمهای وضعشده توسط کشور قانون حاکم
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