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. مقالـه  .پل الگارد استاد دانشـدده حقـوپ پـاريس اسـت

 است:حاضرازنامبرده درمجله زيربه چاپ رسيده 

Revue critique de droit international prive; 80 (2)avr.1991.pp.287 -340.  
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 اشاره

 تجزيه و بررسي و موضوع مقاله حاضر

ژوئن  11موادكنوانسيون رم مورخ  تحليل

نظرآثاري است كه اجراي  بويژه از ،1191

حقوپ موضوعه فرانسه برجاي  كنوانسيون در

 گذاشته است.

 كنوانسيون رم تعارض قوانين درموضوع 

زمينه تعهدات قراردادي است كه درآن 

مطلوب  راه حل مناسب و مورد راجع به هر

كشورهاي مختلف عضو  قابل قبول براي و

همانطوركه مؤلف اشاره  ارائه شده است.

پذير وحدت انعطاف رم است.كنوانسيونكرده

قراردادها را  خصوصي المللحقوپ بين

اروپا جامعه اقتصادي  ضودركشورهاي ع

 تأمين نموده است.



   333 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

خوانندگان محترم به خوبي واقفند كه 

نين يدي از مباحث پيچيده حقوپ قوا تعارض

 خصوصي است كه درك برخي از المللبين

چندان  مسائل آن حتي براي اهل فن نيز

 ؛آسان نيست

به ويژه اگرنويسنده مقاله استادي 

ب و ايد مطالعالي مقام باشدكه سعي نم

بصورت فشرده عرضه  را ميهاي مهانديشه

 خواهد بود.چندان  كند، اشدال دو

  

نظرداشتن مطالب فوپ، گرچه  با در

عين  كوشش فراوان نموده است كه در مترجم

مطالب  المقدورحفظ امانت صحت ترجمه حتي

قابل درك عرضه نمايد  به صورت روان و را

براي پيدا كردن معادل  ربدين منظو و

رهنمودهاي سودمند  هاي مشدل ازي واژهبرخ

استادان و صاحبنظران سودجسته است، با 

اين همه معترف است كه مقاله تا حدي 

عبارات به  سنگين است، درك بعضي جمالت و

 تقبه د نياز نيست و سادگي امدان پذير

مفاهيم تعارض قوانين  وآگاهيهاي قبلي از

 به هرحال علت اصلي دشواري و. دارد

فني  بايد در ي برخي از عبارات راسنگين
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مقاله  مورد بحث دربغرنج بودن مسائل  و

   .ستجو كردج

 مترجم

 

 

 مقّدمه 

 1191ژوئن  11كنوانسيون رم مورخ  ـ1 

برتعهدات قراردادي  1مراجع به قانون حاك

 2ازآوريل قدرت اجرايي پيدا نموده است.

براي تهيه وآماده ساختن اين سند ده  

يازده سال طوالني  و 3.بودسال وقت الزم 

كنوانسيون  شد تانيز بايد سپري مي ديگر

به تصويب هفت كشورعضو برسد كه طبق ماده 

                                                           

 loiترجمـه واژه  ،قانون حاكم يا قـانون قابـل اجـرا .1

applicable    است كه در اين مقاله بـر حسـب مـورد از هـر دو

 ) مترجم (.واژه استفاده شده است

2. Decr.28 fevr. 1991, Jo  3 mars 1991 ,infra, p. 415.  

تدوين كنوانسيون در دو زمان انجام گرفت. شـش دولـت  .3

 1191بنيانگذار جامعه اقتصادي اروپـا در بـين سـالهاي 

پيش طرح را تدوين كرده بودند، متن اين پيش طـرح  1192و

، المللـي خصوصـي(مين مجله )مجله انتقادي حقوپ بيندر ه

ــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــف 1193س                                                                 ، ص

حثاتي قرار بناي مبا، انتشار يافته است. اين طرح م21ه 

گرفت كه براي مـذكرات جديـدي بـا دانمـارك، ايرلنـد و 

شده كه به نوبه خـود بـه عضـويت  انگلستان به كار برده

معه اقتصادي اروپا در آمده اند. جلسات كار از آغـاز جا

 M.Paulآقاي پل ژنـار  ،ژيكلنده ببه رياست نماي نتا پايا

Jenard   شد كه توانسـته بـود در هريـك از مقـررات مياداره

ينـدگي را بـه دسـت وانسيون موافقت كليه هيأتهاي نماكن

 آورد.
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كنوانسيون براي الزم االجرا شدن آن  21

 4كامالً ضرورت داشت.

شده بود كه اعالم  سال پيش چهار از 

ولي  5الوقوع است.تصويب كشور هلند قريب

 سپاسگزار آنان ها كه بايد ازانگليسي

ژانويه  21 تصويب كنوانسيون در بود، با

 ، مشدل الزم االجرا شدن كنوانسيون را1111

 6حل كردند.

كننده كنوانسيون،  امضا كشور چهار 

آن را  ميآنده الزم االجرا شدن رسبي

طور يدجانبه مقررات انتظاركشند، به

                                                           

يك ،اين هفت دولت عبارتند از آلمان .4  ،دانمـارك ،بلژ

به اين هفـت  .لوكزامبورگ و انگلستان ،ايتاليا ،فرانسه

را نيـز افـزود كـه در آيـين تـدوين دولت بايد يونـان 

كنوانسيون شركت نداشـته  ولـي بعـد بموجـب كنوانسـيون 

. به آن ملحق شـده اسـت 1194آوريل  11لوگزامبورگ مورخ 

 mars 1991 J.O.27) 1111مـار   21در فرانسه بموجب تصويب نامه 

در  ،انتشار يافته( اين كنوانسيون همچون كنوانسـيون رم

 .الزم االجرا شده است 1111تاريخ اول آوريل 

به .3 كشور هلند ابتدا تصويب كنوانسـيون رم را موكـول 

پذيرش پروتدلي نموده بود كه صالحيت تفسير كنوانسيون را 

. پـس كردميتفويض  CJCEبه ديوان دادگستري جا معه اروپا 

) رجــوع شـود بـه  1199دسـامبر  11لهاي از امضاي پروتد

رسد كه   تأ خير هلند مي( به نظر  22شماره  ،صفحات بعد

در تصويب كنوانسيون بـه جهـت الـزام آن كشـور در كسـب 

موافقت قبلي مقامات جزاير آنتيل هلنـد بـوده اسـت كـه 

 ،29شـود ) مـاده مـيكنوانسيون رم در مورد آنان اجـرا 

 ج( 2پاراگراف 

انگلستان تصويب كنوانسيون را به وضع قانون قرارداد  .6

موكول  ،ل اجرا ( توسط مجلس) قانون قاب 1111هاي سال 

 .نموده بود



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  341 

قوانين ملي خود  كنوانسيون را قباًل در

تدا دانمارك، سپس گنجانيده بودند: اب

لوكزامبورگ، متعاقب آن جمهوري فدرال 

 آلمان و باالخره بلژيك.

م از طريق برخي تصميمات كنوانسيون ر 

 قباًل دركشور 9عنوان عقل مدتوبقضايي به

نيز در فرانسه به مورد اجرا  هلند و

گذاشته شده بود. بدين ترتيب وقتي 

كنوانسيون رسمًا الزم االجرا گرديد، قبالً 

موارد اجرايي قابل توجهي در رويه هاي 

 قضايي يافته بود.

 اين كنوانسيون وحدت انعطاف پذير ـ2 

الملل خصوصي قراردادها را حقوپ بين

درجامعه اقتصادي اروپا تحقق بخشيد. 

قواعد  9«تبلور»كنوانسيون رم همچنين از 

طريق  تعارض قوانين دركشورهاي عضو از

ي اون منطقهن قوانين ملي يا كنوانسيتدوي

 كند.    گيري ميجلو

در رفع خطر انتخاب  كنوانسيون بعالوه 

 سپامبر 29كه كنوانسيون  1دادگاه مناسب

شود تا حدي چاره ميبروكسل ناشي  1129

                                                           

7. Ratio scripta. 

8. Cristallisation. 

3 . Forum shopping دادگاهي كه يدي از اصـحاب دعـوي گمـان :

 تر است. )مترجم(كند براي طرح دعواي او مناسبمي
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نظر گرفتن صالحيتهاي  كند. درميانديشي 

نبود  متعدد قضايي در اين كنوانسيون، در

وحدت قواعد تعارض، تعدد صالحيتهاي 

با توجه به  را موجب شده است. قانوني

اين داليل، اميد است كه كنوانسيون رم از 

سوي كليه دولتهاي جامعه اروپا به سرعت 

حتي در دولتهاي  و 11پذيرفته شود

كه به  11اتحاديه اروپايي مبادله آزاد 

اند،  عضويت كنوانسيون لوگانو درآمده

 12پرتو افدند .

تغييراتي كه بوسيله  هميتاـ  3

ون ايجاد شده، دركشورهاي مختلف كنوانسي

يقين اين به جامعه اروپا يدسان نيست. 

تغييرات درايتاليا به شدت محسو  خواهد 

مقررات مقدماتي  22بود؛ زيرا ماده 

                                                           

اسپانيا و پرتغال درتهيه كنوانسيون شركت نداشتند،  .13

بـه آن ملحـق شـده،  ولي آنها نيـز هماننــد يونـان كـه

مع ذلك تا آنجـا كـه  .ندتوانند به كنوانسيون بپيوندمي

اي در جهـت انعقـاد كرهابه خاطر داريـم هـيگ گونـه مـذ

رسـد ايـن مـيكنوانسيون الحاپ انجام نشده است. به نظر 

كجراه الزم است؛ زيرا كنوانسيون رم شامل مقرراتي نيسـت 

 كه الحاپ كشورهاي ثالث را پيش بيني كند.

11. Association europeenne de libre echange. 

فنالند قانوني راجع به حقوپ حـاكم بـر قراردادهـاي  .12

بين المللي تصويب كرده است كه جز در مورد قرارداد كار 

تقريبًا كلمه به  كلمــه از كنوانسـيون رم اقتبـا  شـده 

 19و سويس مصـوب  1199ژوئن  15است. قوانين اتريش مصوب 

كه گرفته اند ميالها ،هر چند كه مختلف اند 1199دسامبر 

 رسد.نزديك به كنوانسيون رم به نظر مي
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هنوز هم تعهدات  1192قانون مدني سال 

ي كه اراده در موارد قراردادي را جز

، تابع عوامل طرفين ابراز شده باشد

اند كه عبارتند از: دميارتباطي ثابتي 

صورت فقدان  در تابعيت مشترك طرفين و

 تابعيت مشترك، محل انعقاد قرارداد.

آلمان ورود مقررات كنوانسيون  در

]درنظام  1192ژوئيه  22بوسيله قانون 

اين قاعده سنتي را كه  حقوقي آن كشور[

 بموجب آن هر از ساوينيي به ارث رسيده و

اراده صورت نبودن  تعهد قراردادي در

صري ، ضمني يا فرضي طرفين تابع قانون 

 محل اجرا است، متروك نموده است.

 انگلستان و سايركشورها باالخص در در

اين  قبل در فرانسه كه دادگاهها از

قواعد بالنسبه انعطاف پذيري  زمينه از

خواهد  كردند، دگرگونيها كمترپيروي مي

بود. كنوانسيون كنار گذاردن بعضي راه 

شدل  مورد قرارداد كار و ثاًل درحلها م

روشن كردن بسياري ديگر از  اسناد و

 قراردادها را به دنبال خواهد آورد.

ترتيبي كه بدين سان  اهميت نظم و -4 

خصوصي قراردادها به الملل بين درحقوپ

مشخصه جهان شمول  اثر آيد، برميعمل 
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 2كنوانسيون افزونتر شده است. ماده 

ول راه حل كنوانسيون رم با قب

قراردادهاي الهه درباره تعارض قوانين، 

قانوني كه اين كنوانسيون »دارد: مقرر مي

اين قانون، همان  كند، حتي اگرمعين مي

، قانون دولت متعاهد كنوانسيون باشد

 اين حدم آن است كه در اثر .«شوداجرا مي

قلمرو كنوانسيون راه حلهاي ملي قبلي را 

دازد، راه حل هايي انمياعتبار  كامالً از

اي از نقايص قانون كه فقط براي رفع پاره

اي مقررات يا شايد براي تفسير پاره

اي مقررات كشدار توانست دو پارهميكشدار 

 توانست دوباره ظاهرشود.مي

براي اطالع از تغييراتي كه بموجب  ـ5 

الملل خصوصي ، به حقوپ بينكنوانسيون

عمل آمده  فرانسه راجع به قراردادها به

قلمرو كنوانسيون  ـ1است با شرح متوالي: 

قلمرو  ـ3تعيين قانون قابل اجرا  ـ2

باالخره بعضي مقررات  ـ9قانون قابل اجرا 

كلي بويژه مقررات مربوط به 

 تفسيركنوانسيون، ترتيب مقرر

 دركنوانسيون را دنبال خواهيم كرد.
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1 

اجرا قلمرو  

 

 قلمرو اجراي كنوانسيون اثباتًا در

 نفيًا در اولين پاراگراف ماده اول آن و

تعريف شده كه متضمن  9 تا 2 پاراگرافهاي

 باشد.استثنا آتي نيز مي

 

 تعريف مثبت ـ الف

 مقررات اين كنوانسيون در» ـ 6 

 وضعيتهاي مربوط به تعارض قوانين در

 «. تعهدات قراردادي قابل اجرا است

 1192برخالف پيش طرح تهيه شده درسال  

زمينه تعهدات  تضمن قواعدي جالب دركه م

كنوانسيوني كه  13خارج ازقرارداد بود،

موافقت قرارگرفت به  طور نهايي موردبه

ولي  14گرددتعهدات قراردادي محدود مي

كند كه منظور از تعهدات مشخص نمي

                                                           

كه مبتني بـر صـالحيت اصـولي قـانون  14تا  11مواد  .13

كشوري بود كه در سرزمين آن كشور، فعل زيانبار به وجود 

آمد، باستثناي مواردي كه پيوندهاي نزديدتري بـا يـك مي

 كشور ديگر احراز شود.

به در خواست انگلستان كه آماده پذيرش فلسـفه پـيش  .14

 طرح در زمينه تعهدات خارج از قرارداد نبود.
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 در بنابراين اختالف نظر قراردادي چيست.

توصيف، بين كشورهاي امضاء كننده 

باشد. به مي انتظاركنوانسيون مورد 

عنوان مثال: آيا دعواي مشتري دست دوم 

مورد عيب مبيع،  عليه فروشنده اول در

دعواي قراردادي است كه داخل در قلمرو 

همانطور كه رويه ـ باشد كنوانسيون مي

قضايي كنوني شعبه اول مدني ديوان كشور 

يا ـ كند ميفرانسه اين فدر را القا 

 است؟ قرارداد دعوايي خارج از

ديوان  اين مسأله به تازگي در 

اجراي بند  در 15دادگستري جوامع اروپايي

 كنوانسيون بروكسل مطرح شد و 2اول ماده 

مطلوب است كه دادگاهها تعاريف آزاد 

مربوط به جوامع اروپا را كه ديوان 

مورد تفسير كنوانسيون  دادگستري در

بروكسل به دست آورده، به كنوانسيون رم 

 د.گسترش دهن

كنوانسيون رم مسأله موسوم به جمع  

 ناشي از ميان دو مسؤوليت قراردادي و

نداده است.  را مورد حدم قرار 16جرم

بنابراين جا دارد تصور شود، قاعده اصلي 

                                                           

15. Comunautes europeennes. 

16. Cumul des responsabilites contractuelle et delictuelle.  
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 اين كه در حقوپ مدني فرانسه حاكي از

انتخاب  صورت وجود قرارداد خواهان از

است  ميان دو مسؤوليت ممنوع، و مجبور

را تنها مبتني برقرارداد دعوي خود 

الملل خصوصي وارد حقوپ بين سازد، در

؛ بدين معني كه قانون حاكم بردعوي شودمي

 براسا  قاعده حل تعارض قراردادها و

بدين ترتيب همان كنوانسيون رم تعيين 

شود و قانوني كه بدين ترتيب تعيين مي

سازد كه آيا انتخاب ميگردد، معلوم مي

وليت قابل قبول است يا ميان دو نوع مسؤ

 نه؟

براي اينده كنوانسيون رم نسبت  -3 

به وضعيت قراردادي قابل اجرا باشد، الزم 

است كه آن وضعيت متضمن تعارض قوانين 

قرارداد » اصطالح نيز باشد. اين قاعده بر

وضعيتي داراي خصيصه »يا  و «بين المللي

مندرج در پيش طرح، ترجي  « الملليبين

ت. بدين ترتيب كنوانسيون داده شده اس

 مورد قرارداد صرفًا داخلي يك تواند درمي

قواعد صالحيت  اثر كشور كه اتفاقًا بر

مثاًل به دنبال تغيير اقامتگاه  ـقضايي 

صالحيت دادگاههاي  در ـ يك طرف قرارداد

به مورد  است، كشور ديگري قرار گرفته
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نيز كنوانسيون  اجرا گذاشته شود و

داخلي  رد قراردادي صرفاً تواند درمومي

اجرا گردد كه متضمن انتخاب قانون خارجي 

ها دادگاه مرجع كليه اين وضعيت در است.

كند كه آيا  خود سؤال رسيدگي بايد از

يا قانون ديگري را اجرا  قانون خود

كند؟ بدين ترتيب، اين وضعيت، متضمن مي

قلمرو  تعارض قوانين بوده و در

 19.گيردمي كنوانسيون قرار

 

 اندموضوعاتي كه استثنا شدهـ   ب

 احوال شخصيه واهليت اشخاص حقيقي ـ1

اين استثنا كه در پاراگراف دوم  ـ 3 

يك پيش بيني شده، به اين معني است ماده 

كه وقتي قابليت شخص براي انعقاد 

قرارداد به احوال شخصيه او بستگي دارد، 

كنوانسيون راه حل تعارض قوانين را به 

                                                           

كشور انگلـيس پـا از حـد شـمول الزامــات منـدرج در .13

( و 11دوم از مـاده نهاده )پـاراگراف كنوانسيون فراتر 

كنوانسيون را در مورد تعارض بين قوانين بخشهاي مختلـف 

پاراگراف سوم از ماده گذارد )را ميانگلستان به مورد اج

(. بنــابر ايــن در APPlicable Law 111قراردادهــا ســال  2

 ـانگلستان كنوانسيون نسبت به قرارداد منعقده انگليسي 

عيتي تعـارض قـوانين اسداتلندي اجرا خواهد شد. چنين وض

اي بـين المللـي بر دارد، بي آنده با اين حال مشخصه در

 داشته باشد.
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تعارض معتبر دركشور مرجع  قواعد حل

 نمايد.رسيدگي محول مي

مثالً قانون حاكم براين مسأله كه آيا  

تواند به تنهايي مالديت شخص متأهل مي

محل سدونت خانوادگي را واگذاركند )رجوع 

قانون مدني  212ماده  از 3شود به بند 

دركنوانسيون پيش بيني نشده  ،فرانسه(

يز از اشخاص حقيقي ن اهليت و 19.است

 اكثر در 11قلمرو كنوانسيون خارج است

امضاء كننده كنوانسيون، اين  كشورهاي

له به احوال شخصيه مرتبط بوده و مسأ

برگروه كارشناسان معلوم شده است كه 

مسأله اصولي عامل ارتباط مربوط به 

توان با شتاب مياهليت شخص را ن

دركنوانسيون راجع به قانون حاكم 

                                                           

شعبه  .گرديمميبدين ترتيب به قواعد عام حقوقي باز  .13

و  212اول مدني ديوان كشور فرانسه قواعد مقرردر مـواد 

اعـالم  «حد شمول ارضي»بعد قانون مدني فرانسه را داراي 

  كرده است.

وله احوال شخصيه در كنوانسيون تعريف نجا كه مقاز آ .13

يون مثالً نسبت به اهليت نشده است قابل اجرا بودن كنوانس

اري با ديگـري رابطـه آزاد دارد در مـورد واگـذكسي كه 

ماند. اگر توصيفي كه فعـالً مسدن مشترك نا معلوم باقي مي

در فرانسه مرج  است و بموجب آن رابطه آزاد را خارج از 

كنند باقي بمانـد، مسـأله اي ميل شخصيه طبقه بندي احوا

مشـمول كنوانسـيون خواهـد بـود. اهليـت  ،كه اشاره شـد

آزاد در انعقاد قرارداد  به عنـوان شـرط  ابطهدارنده ر

صحت قرارداد ملحوظ و بنـابر ايـن بـه قـانون قـرارداد 

  مربوط خواهد بود.
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 بنابراين درحقوپ .برقراردادها حل نمود

خصوصي فرانسه، اهليت انعقاد الملل بين

قرارداد كماكان بوسيله قانون ملي تعيين 

گردد تنها فرضي كه درنظرگرفته نشده مي

اهليت ظاهري است كه موضوع قاعده 

 قرارگرفته است. 11اختصاصي ماده 

 

 تعهدات قراردادي مربوط به روابط خانوادگي ـ 2

 مفهوم وسيع كلمه در

 2پاراگراف دوم ماده  bطبق بند  -3 

تعهدات قراردادي مربوط به »كنوانسيون 

ارث، رژيمهاي مالي ازدواج، حقوپ  وصيت و

قرابت  روابط خانوادگي، تداليف ناشي از و

جمله  از 21قرابت سببي، ازدواج يا 21نسبي،

 «تدليف انفاپ نسبت به اطفال غيرقانوني

شمول كنوانسيون خارج است. اين  از

نياز به  تثنا تا حدي روشن است واس

بينيم كه اين فقط مي تفسير ندارد.

 استثنا به صراحت بيان گرديده است.

استثناي مستقيم روابط خانوادگي بمعني 

دركنوانسيوني كه موضوع آن  22وسيع كلمه

 فايدهبيتعهدات قراردادي است، شايد 

                                                           

20. Parente.  

21. Alliance. 

22. Lato sens.  
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همچنين استثناي مزبور فقط  بوده است.

اين قبيل روابط  شي ازبه تعهدات نا ناظر

 تواند قراردادي توصيف شود؛ مثالً مياست و 

 قرارداد مربوط به تدليف انفاپ در

  23محدوده خانواده.

شمول كنوانسيون  ها ازبنابراين هبه 

خارج نيستند، مگر تا حدودي كه در حقوپ 

 روابط خانوادگي در تداليف ناشي از و

با  داشته و مفهوم وسيع كلمه تأثير

تعارض  اين روابط در د حاكم برقواع

 باشند.

 

 قابل معامله اسناد تعهدات ناشي از ـ3

 1پاراگراف دوم ماده  cطبق بند  -13 

برات، چك،  تعهدات ناشي از»كنوانسيون 

ساير  همچنين تعهدات ناشي از سفته و

اسناد قابل معامله تا حدي كه تعهدات 

خصيصه قابل معامله بودن  ناشي از مذكور

شمول كنوانسيون خارج  از «اشدآنها ب

است. بدين ترتيب سه فقره اسناد قابل 

با توجه به  ـ معامله مذكور

                                                           

پـاراگراف دوم  bهاي مـذكور در بنـد نسيون واژهكنوا.23

را تعريف ندرده است. در موقع اجراي ايـن مـاده  1ماده 

راجع بـه روابـط  29نيز مشدل مذكور در زير نويس شماره 

 آزاد كه قبالً به آن اشاره شد، ممدن است ظاهر شود.
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 11 و 1131ژوئن  9كنوانسيونهاي مورخ 

جميع جهات ازشمول  از ـژنو 1131مار  

اسناد  مانند. سايركنوانسيون رم خارج مي

 حمل و قابل معامله مانند بارنامه در

نسيون خارج ي از شمول كنوانقل درياي

مگر تا حدودي كه به خصيصه قابل  ،نيستند

معامله بودن سند مربوط شود. هم چنين 

است اگر مسأله مطروح اين باشد كه آيا 

تواند عليه دارنده ميمتصدي حمل ونقل 

توانست فعلي بارنامه به ايراداتي كه مي

درمقابل دارنده قبلي آن استناد كند 

 متوسل شود يا خير؟

 

 د داوري وانتخاب دادگاهقراردا ـ4

شمول  خروج قراردادهاي داوري از ـ11 

 كنوانسيون به دليل وجود كنوانسيونهاي

 1129كنوانسيون ژنو و 1121و  1129

ند كه اين چهر شود.نيويورك توجيه مي

ئل مربوط را حل اكنوانسيونها كليه مس

به تصويب كليه كشورهاي عضو  ندرده و

 اب دادگاه ازاند. خروج شروط انتخنرسيده

 19كنوانسيون رم نيز با توجه به ماده 

اقتصادي   كه  ـبروكسل  1129كنوانسيون 
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اروپا مسأله را با قواعد ماهوي خاص حل 

 نمايد.ميتوجيه كافي پيدا  ـ كندمي

 

 

 حقوق شركتها ـ 5

پاراگراف دوم ماده  eمطابق بند  -12 

ئل مربوط به حقوپ شركتها، امس» 1

قبيل تشديل،  اص حقوقي ازاشخ ها وانجمن

هم  اهليت حقوقي، عملدرد داخلي، انحالل و

 چنين مسؤوليت شخصي قانوني اعضا و

 قبال ديون شركت، انجمن و ارگانها در

شمول كنوانسيون خارج  از « شخص حقوقي

 است.

 

 نمايندگي ناشي از اختيار ـ6

: 1پاراگراف دوم ماده  fطبق بند  -13 

تواند شخصي ه مياين مسأله كه آيا واسط»

كند، را كه برحسب ادعا به حساب اوعمل مي

؟ «خير قبال اشخاص ثالث متعهد سازد يا در

 شمول كنوانسيون خارج است. خروج از از

شمول كنوانسيون فقط ناظر به اختيار 

نه قرارداد في ما بين  نمايندگي است و

ارداد في ما و واسطه و يا قر نهعمنوب
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همين بند از  24.شخص ثالث بين واسطه و

كنوانسيون رم اختيار ارگان يك شركت، 

انجمن يا شخص حقوقي را نسبت به متعهد 

نمودن شخص حقوقي درقبال اشخاص ثالث جزء 

 دهد.مياستثناها قرار

 

 هاتراست ـ3

پاراگراف دوم ماده  از gطبق بند  -14 

نيز روابطي كه بين  ها وتراست تأسيس 1

ا  ذي نفع و اشخ 25هامؤسسين، تراستي

شمول كنوانسيون خارج  كنند ازميايجاد 

 است.

ها بدين ترتيب از وسوسه برخي دادگاه 

كه تراست را درگروه قراردادها طبقه 

 كنند، اجتناب خواهد شد.ميبندي 

 

 23دليل اثبات دعوي وآيين دادرسي -3

 از hبند  اين عدم شمول كه در -15 

پيش بيني شده،  1پاراگراف دوم ماده 

                                                           

 1199مار   19رجوع كنيد به كنوانسيون الهه  مورخ  .24

ها و حاكم بر قراردادهاي واسطه قانون در مورد

  نمايندگي.

شود و مياشخاصي كه مال مورد تراست به آنان منتقل  .25

)  .عهد به اداره آن به نفع شخص يا اشخاص ثالث هستندمت

 مترجم (

26. Preuve et procedure. 



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  333 

را محدود  19منه شمول مقررات ماده دا

 كند.مي

شود كه مقررات مياين محدويت موجب  

مذكور به نحو مضيق تقسير شده و راه 

ئل كلي ناشي از حقوپ اهاي آن به مسحل

مربوط به ادله اثبات دعوي يا آيين 

 دادرسي تعميم داده نشود.

 

 قراردادهاي بيمه -3

 عدم شمول، فقط قراردادهاي بيمه -16 

گيرد كه ريسدهاي ميمستقيم را دربر 

احتمالي واقع در سرزمين دولتهاي عضو 

 و پوشاندميجامعه اقتصادي اروپا را 

شامل قراردادهاي بيمه غيرمستقيم يا 

 1گردد )پاراگراف چهارم ماده مياتدايي ن

در مورد اين قبيل ريسدها،  كنوانسيون(.

رفع موانع موجود براي عرضه  قبل از

خدمات درزمينه بيمه، مشدل آزادانه 

 تعارض قوانين قابل حل نيست.

هاي مستقيم بجز بيمه راجع به بيمه 

 22مورخ  329/99دستورالعمل شماره  ـعمر

مورخ  1119/91كه قانون شماره  1199ژوئن 

فرانسه به طور ناشيانه  1199دسامبر  31
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با وضع قواعد  29ازآن پيروي كرده است.

ادهاي منعقد تعارض قوانين براي قرارد

شده توسط مؤسساتي كه مركز آنها دريك 

دولت عضو بوده و ريسدهاي واقعه در يك 

كنند، خالء موجود در ميدولت عضو را بيمه 

 كنوانسيون رم بطور جزيي پرشده است.

حقوپ ملي هردولت عضو نسبت به ريسدهاي 

واقع در يك دولت عضو وبيمه شده توسط 

جامعه گري كه مركز آن خارج از بيمه

 اروپا است، قابل اجرا باقي خواهد ماند.

تعريف ريسك كه كنوانسيون آن را به  

قانون داخلي قاضي رسيدگي كننده واگذار 

نموده، بوسيله دستورالعمل )بند د ماده 

 321-3)ماده  1191دسامبر  31( و قانون 2

 است.قانون جديد بيمه( انجام گرديده

 11-112رهنمود شماره  درمورد بيمه عمر

اي قواعد تعارض ويژه 1111نوامبر 9مورخ 

 29را مطرح كرده است.

 

                                                           

كند، مياين رهنمود قواعد پيچيده ولي دو جانبه وضع  .23

ي  در اين است كه براي ناشيگري قانونگذاري فرانسو

محدود كرده كه قلمرو اجراي  انتقال آن رهنمود خود را

قانون فرانسه را بوسيله قواعد يك جانبه مشخص سازد و 

  آيد.ميهاي اجتناب نا پذيري به وجود از آنجا خالء

قاعده اصلي، صالحيت قانون دولتي است كه محل سدونت  .23

 آنجا واقع است.( در گيرنده خسارتمعمولي ذي نفع )
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2 

  تعيين قانون حاكم 

 

كنوانسيون، چند قاعده كلي را  ـ13 

مورد كليه  وضع كرده كه اصواًل در

اگرچه  ،قراردادها قابل اجراست )الف(

 مفهوم بسيار قراردادهاي نامعين يا در

جانبه،  اين قواعد كلي دو جديد باشد.

براصل  قواعد مذكور خصيصه دوگانه دارند.

نيز قانون  حاكميت اراده مبتني است و

وقتي كه طرفين آن را  ـ قابل اجرا را

 نمايد.ميتعيين  ـانتخاب ندرده باشند 

انواع قراردادها،  برخي از در لكذمع

ضرورت تطبيق  كنوانسيون نتوانسته است از

قواعد كلي مذكور، يا حتي ناديده گرفتن 

كه  ـنها به نفع قواعد حل تعارض ويژه آ

آنها نيز دو جانبه اند، خودداري نمايد  

 )ب(.

 باالخره كنوانسيون پيش بيني كرده 

دولت  ميتوان قوانين انتظامياست كه 

ديگري را به جز دولتي كه قانون آن دولت 

مطابق قواعد حل تعارض دو جانبه تعيين 

واعد شمول اجراي قواعد كلي يا ق شده، از

 به منظور اختصاصي مستثني نمود )ج(.
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تدرار، به خاطر داشته باشيم  جلوگيري از

كند ) ماده ميكه كنوانسيون احاله را رد 

را  ميايراد مربوط به نظم عمو ( و 12

 (.12پذيرد )ماده مي

 

 قواعدكلي  ـ الف

  حاكميت اراده -1

داد قرار»طرح اين اصل كه  با -19 

. )جمله «طرفين استمشمول قانون منتخب 

كنوانسيون  ،(3اول پاراگراف اول ماده 

دولتهاي  كه در ـاصل حاكميت اراده  بر

صحه  ـمختلف عضو پذيرفته شده است 

اشداالت نظري كه  گذارد و به ايرادات ومي

توان براين اصل وارد كرد، اعتنايي مي

كند، و نيز كنوانسيون ازعرضه مين

هانري  نقش اراده طرفين كه 21موضوعي

از زمان  ، مطرح و1139باتيفول ازسال 

 ،1191درسال  MERCATOR PRESSصدور رأي

آن طرفداري  از [فرانسه] وان كشوردي

طبق  31كرده، خود را دور ساخته است.

كنوانسيون رم، هدف وموضوع اراده نه فقط 

                                                           

29.  Presentation objectiviste .  

شعبه اول مدني )ديوان كشور  1191مار   25رأي مورخ  .33

 فرانسه(.
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بلده  31تعيين جايگاه اصلي قرارداد

اين  انتخاب قانون قابل اجرا نيز هست.

الملل بين انتخابي مربوط به حقوپ انتخاب

 -بدين معني كه قانون منتخب خصوصي است.

امضاي قرارداد  بعد از حتي اگر

نسبت به قرارداد اجرا  ـ تغييركرده باشد

 ون منتخب درگردد. غرض آن نيست كه قانمي

، چه قرارداد تابع متن قرارداد وارد شود

 حقوقي است كه بايد معين كرد.مينظا

ن دراين باره الاقل به فرضيه كنوانسيو

 پيوندد.ميتعيين جايگاه اصلي قرارداد 

اصل حاكميت اراده رشته مسائل كامالً  

اي را به دنبال دارد كه هم شناخته شده

توان انتخاب كرد ميشامل قانوني است كه 

هم انتخاب قانون به معني خاص آن.  و

كنوانسيون نسبت به اغلب مسائل ياد شده 

يا غيرمستقيم موضع گيري  يم وبطور مستق

الزم االجرا شدن آن ترديدهايي را  نموده و

حقوپ موضوعه فرانسه وجود دارد،  كه در

 سازد.ميبرطرف 

  

 توان انتخاب كرد.ميقانوني كه ـ  الف

                                                           

31.Localistion محلي كردن قرارداد  »اين واژه را به  و» 

 اند. )مترجم(نيز ترجمه كرده
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 قانون دولتي يا قواعد غيردولتي؟ـ 

مورد نظركنوانسيون  آنچه در -13 

قرارگرفته اين است كه طرفين قانوني 

باشد.  32انتخاب كنند كه قانون دولتي

كنوانسيون انتخاب احتمالي نظام حقوقي 

يا  غيردولتي را مثاًل اصول كلي حقوپ و

روابط  آنچه را كه گاهي حقوپ حاكم بر

نامند، مورد توجه قرار مي 33بازرگانان

نداده است. اين بدان معني نيست كه چنين 

انتخابي طبق كنوانسيون نيست. به نظر 

ديدگاه كنوانسيون، قرارداد  د كه ازرسمي

متضمن چنين انتخابي، مشمول قانوني 

خواهد بود كه در فقدان انتخاب )قانون 

وهمين قانون  34حاكم( قابل اجرا است

غير  تواند جايي را كه براي قواعدمي

، مشخص دولتي منتخب طرفين قائل است

 نمايد.

                                                           

منظور از قانون دولتي يا قانون ملي در مقابل نظام  .32

ي، مجموعه مقررات الزم االجرا بويژه حقوقي غير دولت

قوانين موضوعه است كه در اكثر دولتهاي عضو كنوانسيون 

شود و براي حل و فصل ميمنبع درجه اول حقوپ محسوب 

  )مترجم( گيرد.مي اختالفات بين افراد مورد استناد قرار

33. LEX MERCATORIA. هاي ن واژه در برخي از نوشتهاي

نيز ترجمه شده  « زرگاني فرا مليحقوپ با»حقوقي به: 

 .است. ) مترجم(

 و بعد. 26، رجوع شود به شماره 4ماده  .34
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 [قانون قابل اجرا]موردي كه انتخاب  

في است به همين نظام فدري به صورت من

شرطي كه به موجب آن  ـشود ميمربوط 

اجراي هرگونه مقررات دولتي كنارگذاشته 

نظر كنوانسيون، انتخاب  از ـ شده باشد

در برخورد با  شود وميقانوني محسوب ن

چنين شرطي قاضي بايد حقوپ قابل اجرا را 

مثل موردي كه انتخابي در بين نباشد، 

هم كه انتخاب منفي  بيابد. در موردي

جزئي بوده و )اجراي( يك يا چند قانون 

كنار گذاشته شده باشد، بايد به همين 

نحو عمل شود. انتخاب منفي جزئي مانع آن 

 ]قابل اجرا[است كه يك قانون منتخب 

معلوم گردد و بنابراين به معناي فقدان 

 انتخاب خواهد بود.

 

 قرار فقدان ارتباط بين قانون منتخب و -

كنوانسيون هيگ ارتباطي بين  -23 

سازد. ميقرارداد برقرار ن قانون منتخب و

قانوني را  توانند هرميبنابراين طرفين 

بي »كه مايل باشند مثاًل يك قانون 

 را انتخاب كنند، بي آنده مجبور35«طرف

                                                           

35. Neutre. 
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باشند داليل انتخاب خويش را توجيه 

 نمايند .

تنها، در مواردي كه قرارداد كامالً  

لي است يعني وقتي كه كليه عناصرآن داخ

به هنگام انتخاب دركشور واحدي قرارداد 

دارد، انتخاب يك قانون خارجي از سوي 

طرفين اعم از اينده همراه با انتخاب يك 

تواند به ميدادگاه خارجي باشد يا نه، ن

مقررات آمره آن كشور لطمه وارد نمايد 

 (.3)پاراگراف سوم ماده 

 

 

 33ه زيتج -

اين مطلب كه آيا طرفين  -21

توانند قراردادشان را به اجزاي مي

مختلفي تجزيه نمايند كه تابع قوانين 

 يدي از مسائل سنتي حقوپ ،مختلف باشند

 خصوصي قراردادها است.الملل بين

طرفين »كنوانسيون با اعالم اينده  

توانند قانون ميقرارداد با انتخاب خود 

يا فقط  قابل اجرا نسبت به كل قرارداد

، «ت به بخشي از آن را تعيين نمايندنسب

دهد )جمله دوم از ميبه اين مسأله پاسخ 

                                                           

36. Depecage . 
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چنانچه طرفين  (.3پاراگراف اول ماده

قانون حاكم بر جزئي از قرارداد را 

 39كه ضمان فروشنده تعيين نموده باشند

مشمول قانون فرانسه خواهد بود، قاضي 

 9مدلف است با كمك معيارهاي عيني ماده 

بخشهاي  قانون اجرا نسبت به ساير

كه ممدن است قانون  ـ قرارداد را 

بدين  معين نمايد و ـفرانسه نباشد 

 يابد.ميترتيب تجزيه تحقق 

كنوانسيون بصراحت به طرفين اجازه  

دهد كه شخصًا به تجزيه )قرارداد( مين

مبادرت كنند يعني بخشي از قرارداد را 

ا مشمول ديگر ربخش  مشمول قانون الف و

قانون ب نمايند. بنابراين براي رسيدن 

بايست از كنوانيسون يك ميبه اين نتيجه 

 .عمل آوردبالنسبه قابل قبول به  تفسير

درهرصورت اين تجزيه بايد منسجم باشد، 

مثاًل اگر فروشنده به دليل عدم پرداخت 

ثمن تقاضاي فسخ معامله را نمايد و در 

ن راجع به مقابل، خريدار نيز از جهت ضما

عيوب مبيع عليه فروشنده طرح دعوي كند 

وتعهدات هريك از متعاملين مشمول قوانين 

                                                           

منظور ضمان درك است كه در حقوپ ايران مختص عقد  .33

 )مترجم( .بيع است
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اي كه توسط مختلف و متعارض باشد، تجزيه

آنان انجام شده بايد بال اثر تلقي شود و 

قاضي مدلف است قانوني را كه بطور عيني 

 قابل اجرا است، كشف نمايد.

 

  تغييرقانون منتخب  -

جا كه انتخاب قانون )قابل از آن ـ22 

خصوصي است الملل بين اجرا( انتخاب حقوپ

قرارداد تابع  39و نه انتخاب حقوپ مادي،

چنانچه قانون مذكور  .قانون منتخب است

بعد از امضاي قرارداد تغيير نمايد و 

مقررات جديد در مورد قراردادهاي جاري 

قابل اجرا باشند، نسبت به قرارداد نيز 

 شد.اجرا خواهند 

كه بموجب آن متعاملين  31شرط ثبات 

قراردادشان را تابع مدلول قانوني قرار 

دهند كه در روز امضاي قرارداد حاكم 

است، بمنزله انتخاب حقوپ مادي است و 

اين تبعيت انتخاب قانون به معناي مندرج 

كنوانسيون نخواهد بود. بنابر  3در ماده 

اين به جا است قانوني را كه طبق 

                                                           

يعني اينده قانون مورد انتخاب متعا ملين منحصر به  .33

بلده قواعد حل تعارض را قوانين داخلي يا مادي نيست، 

 ) مترجم( نيز شامل خواهد بود.

39 . Clause de stabilisation. 
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، بطور عيني 9ي مندرج در ماده معيارها

در مورد قرارداد قابل اجرا است، تعيين 

وسپس سرنوشتي را كه قانون مذكور براي 

  41شرط ثبات قائل است، بررسي كنيم.

  

 مشكالت مربوط به انتخاب قانون  ـ ب

 شكل انتخاب -

بموجب جمله دوم از پاراگراف  -23 

 ، انتخاب قانون قابل اجرا :3اول ماده 

يد صري  بوده ويا بنحو مطمئن از با»

مقررات يا اوضاع واحول قضيه ناشي شده 

متنهاي انگليسي وآلماني  .«باشد

بنحو »كنوانسيون كه در آنها بجاي عبارت 

 اطمينان بخش به ترتيب، عبارتهاي 

Mit Hinreichender sicherheit with Reasonable certainty 

 درج 41) به اندازه كافي اطمينان بخش(

 انعطاف پذيرترند. ميشده، ك

                                                           

صفحات قبـل،  ،مقاله ياد شده ،مقايسه كنيد با ريگو .43

، وانگهـي هـيگ چيـز مـانع از آن 19شماره  ،41زيرنويس 

نيست تا قانوني كه بطور عينـي حـاكم برقـرار داد اسـت 

 ات مشخص شده است.شرط ثب همان قانوني باشد كه در

عبـــارات مـــذكور شـــبيه عبـــاراتي اســـت كـــه در  .41

يقينـًا از »كنوانسيونهاي الهه به كار رفته است ماننـد: 

ژوئـن  15)كنوانسـيون  « مقررات قرارداد ناشي شده باشد

كنوانسـيون «  )با اطميناني معقول» ،در مورد بيع( 1155

 ،ها( در مورد قراردادهاي مربوط به واسطه 1199مار   14

ــار » ــرارداد و رفت ــاظ ق ــوع الف ــن از مجم ــور روش ــه ط ب
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رغم اين تفاوتها، معناي قاعده، علي 

قبول انتخاب ضمني ولي اطمينان بخش و 

حذف انتخاب ضمني محض است، مانند آنچه 

از شرط مربوط به اعطاي صالحيت به 

شود، بدون ميدادگاههاي كشور معين ناشي 

اي تدميلي وجود داشته باشد اينده  قرينه

راده طرفين اين بوده كه كه ثابت كند ا

قانون كشور مزبور را )به عنوان قانون 

 قابل اجرا( انتخاب نمايند.

گزارش، چند نمونه از مواردي را  

دهد كه بيان اين اراده ممدن ميارائه 

است اطمينان بخش ولي غير صري  باشد. 

قرارداد نمونه تابع نظام حقوقي معين 

ّاد مانند بيمه نامه لويدز، ارجاع به مو

قانون مدني كشور معين در قرارداد، 

ارتباط با قراردادي كه قباًل بين همان 

اشخاص منعقد شده و متضمن انتخاب قانون 

 حاكم باشد.

شك اينگونه اشارات براي جلوگيري بي 

تواند كافي مياز بروز اختالف در تفسير، ن

رسد كه ميبدين ترتيب به نظر  باشد.

ايي قبل از ضمؤلفين آلماني طبق رويه ق

                                                                                                                             

)كنوانسيون راجع به بيع مورخ  «صل شده باشدملين حامتعا

  (.1196دسامبر  22
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، انتخابهاي ضمني 1192ژوئيه  22قانون 

اي پذيرفته ساده را بنحو نسبتًا گسترده

 اند.

 

 

پس ازانعقاد  [قانون قابل اجرا  ]انتخاب  -

 قرارداد

معمواًل قانون قابل اجرا،  -24 

با اين حال كم  شود.ميدرقرارداد انتخاب 

نيست مواردي كه متعاملين پس از انعقاد 

خواهند با انتخابي مؤخرخالء قرارداد ب

يا  اين خصوص پرنموده و قرارداد را در

اند، حتي انتخابي را كه قبالً انجام داده

در اينجا، كنوانسيون با  تغيير دهند.

پيروي از رهنمودهاي غالب رويه قضايي 

كشورهاي عضو به متعاملين اين اختيار را 

دهد كه هر وقت بخواهند قرارداد را مي

بجز قانوني كه قبالً  ـن ديگري تابع قانو

قراردهند )جمله اول از  ـحاكم بوده است 

 (.3پاراگراف دوم ماده 

در اين صورت قانوني كه با تأخير  

از همان زمان امضاي  ،انتخاب شده است

ذلك مع گردد.ميقرارداد عطف به ماسبق 

كنوانسيون دو نوع محدوديت برقرار 
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ارداد در وهله اول، چنانچه قر كند.مي

 1طبق يدي از قوانين معين شده درماده 

از نظر شدلي معتبر باشد، انتخاب مؤخر 

تواند اعتبار آن را از ميقانون اجرا ن

وهله دوم،  در نظر شدلي خدشه دار سازد.

  [قانون قابل اجرا] انتخاب مؤخر

حقوپ اشخاص ثالث لطمه وارد تواند به مين

نت بدين ترتيب شخص ثالثي كه ضما .نمايد

يدي از متعاملين را برعهده گرفته است، 

تواند ميتغيير قانون حاكم برقرارداد ن

تعهد وي را تشديد كند. حتي اگر قانون 

جديد حاكم برقرارداد موجب افزايش تعهد 

شده باشد يا به عدس طلبدار يدي  بدهدار

از متعاملين كه مبادرت به توقيف طلب وي 

ز از طرف ديگر قرارداد كرده، امتيا

كند، مياستفاده از اين توقيف را حفظ 

حتي اگر متعاقبًا قانوني كه با تأخير 

است طلب  انتخاب شده و حاكم برقرار

توقيف شده را منتفي سازد يا آن را كاهش 

 دهد.

يدي از موارد انتخاب مؤخر حالتي  

است كه در جريان دادرسي اصحاب دعوي 

كنند همان دادگاهي را دعوي ميتوافق 

طرح شده است، طبق قانون خود به درآن 
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اشدالي كه آقاي ريگو  دعوي رسيدگي كند.

بدان اشاره كرده اين است كه اين انتخاب 

مؤخر در جريان دادرسي ممدن است به 

قاعده تعارض قوانين در مورد قرارداد يا 

مربوط شود  42به اصل تخلف پذير اختياري

قانون آيين دادرسي مدني  12ماده  3)بند 

درمورد اول انتخاب الزامًا صري   جديد(.

باشد ولي در ميناظر برآينده  نيست و

 3مورد دوم انتخاب بايد صري  باشد )بند 

قانون آيين دادرسي مدني جديد(  12ماده 

اين صورت حد شمول اين انتخاب فقط  كه در

محدود به همان دعواي مطروح در دادگاه 

است، مگر در مواردي كه طرفين بخواهند 

 43تر بدهند.ن حد شمولي گستردهبه آ

 

 قرارداد انتخابـ 

، 3طبق پاراگراف چهارم ماده  ـ25 

اهليت در  اعتبار رضا، شدل و وجود و

قرارداد انتخاب قانون قابل اجرا تابع 

باشد. ميهمان قانون حاكم برخود قرارداد 

                                                           

42. Principe dispositif .  

فايده مسأله در رأي شعبه اول مدني ديوان كشور  .43

 ظاهر گرديد. 1191اكتبر  4)فرانسه( مورخ 
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امتياز اين راه حل درساده بودن آن است، 

 44هرچند كه تنها را حل ممدن نيست.

ندته مهم اين است كه قوانيني كه  

شوند، اين قوانين ميبدين طريق تعيين 

شوند كه به ميدرباره مسائل محدوي اجرا 

اين قوانين  آنها اختصاص داد شده است.

توانند حتي اصل اعتبار قرارداد مين

انتخاب را كه از خود قرارداد ناشي 

 9شود، زير سؤال برند .مقايسه مواد مي

اگر  دراينجا روشنگر است. 3اده م 9وبند 

 «وجود اعتبار قرارداد» حاكم بر 9ماده 

تنها در مورد  3ماده  9اصلي است، بند 

وجود و اعتبار رضاي طرفين قرارداد 

 انتخاب به آن ماده ارجاع داده شده است.

 

 قابل اجرا درصورت فقدان انتخاب قانون ـ2

اي كلي كنوانسيون قاعده 9ماده  ـ26 

 1 كند كه متشدل از سه عنصر است:ميوضع 

در صورت فقدان انتخاب، قرارداد تابع  ـ

قانون كشوري است كه با آن كشور 

فرض  ـ2نزديدترين پيوندها را دارد. 

براين است كه اين كشور همان كشور محل 

                                                           

ود به كورتي گيالدينو : در اين باره مراجعه ش .44

 Cours Laمجله  «خصوصيالملل بين اراده متعاملين در حقوپ»

Haye ، وبعد 993ص ، 1192سال  ،139جلد،spec  921 .و بعد 
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سدونت معمولي طرفي است كه اجراي تعهد 

شاخص قرارداد برعهده اوست، بشرطي كه 

چنانچه  ـ3شخيص باشد تعهد مزبور قابل ت

از مجموع اوضاع و احوال معلوم شود كه 

قرارداد با كشور ديگري نزديدترين 

پيوندها را دارد، اماره مذكور ناديده 

 شود.ميگرفته 

 

 شوري كه قرارداد با آن كشورـقانون ك اصل: ـالف 

 وندها را داردـترين پيكـنزدي

مبهم، كه درجمله  مياين عبارت ك -23 

گردد به ميمالحظه  9ماده  1راگراف اول پا

شود كه قباًل توسط ميراه حلهايي مربوط 

روّيه قضايي چندين كشور امضا كننده 

فرانسه  كنوانسيون از جمله انگلستان و

طبق اصطالح رايج در  داده شده است.

 «جايگاه عيني»فرانسه قاضي بايد 

هاي مختلفي قرارداد را با توجه به شاخص

 نمايد، تعيين كند.ميكه ارائه 

از آنجا كه قرارداد مجموعه واحدي  

معموالً تنها با يك كشور  ،دهدميرا تشديل 

كنوانسيون  ترين پيوندها را دارد.نزديك

در  آلماني را كه بموجب آن:ميحل قدي هرا

يعني  ـموردي كه اراده فرضي متعاملين 
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معلوم نبود،  ـدر عمل مركز ثقل قرارداد 

هريك  جزيه نموده وقرارداد را ت

ازتعهدات ناشي ازآن را تابع قانون 

بايست در ميدانستند كه تعهد ميكشوري 

آنجا اجرا شود، به كنار گذاشته است. مع 

اگر »ذلك كنوانسيون اعالم كرده است كه: 

قسمتي از قرارداد از بقيه قسمتهاي آن 

تري را ارتباط نزديك قابل تفديك بوده و

دهد، ممدن است بطور  با كشوري ديگر نشان

استثنايي در مورد اين بخش از قرارداد 

 .«را اجرا نمود قانون آن كشور ديگر

 (.9)جمله دوم از پاراگراف اّول ماده 

اگر بخواهيم اصل وحدت قرارداد از  

قابل تجزيه بودن »بين نرود، بايد مفهوم 

را به نحو مضيق تفسير  )قرارداد( 45«

ون تعهدي اين طور نيست كه چ نماييم.

دركشور الف و تعهدي ديگر در كشور ب 

اند. شود، دو تعهد قابل تجزيهمياجرا 

براي اينده بخشي از قرارداد از بقيه آن 

قابل تفديك تلقي شود، الزم است كه آن 

د موضوع را حلي جدا از بخش از قراردا

اير گر قرار گيرد كه براي سراه حلي دي

ن وضع اي .عناصر قرارداد ارائه شده است

                                                           

45. Separabilite. 
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در قراردادهاي صنعتي مركب كه شامل 

نگهداري،  ، فروش،ختمانيتعهدات سا

غيره  انتقال تدنولوژي، آموزش كاركنان و

 شود.ميديده  است،

 

اماره به نفع قانون محل سكونت معمولي  ـ ب

 متعهد اجراي تعهد شاخص

كنوانسيون در پي آن است كه  -23 

 «انزديك ترين پيونده»مقوله بسيار مبهم 

اين كار را با  را عيني تر سازد، و

بدين  اي انجام داده است،ايجاد اماره

كشوري نزديدترين  قرارداد با» بيان كه:

پيوندها را دارد كه درموقع امضا محل 

سدونت معمولي طرفي است كه تعهد شاخص را 

انجام دهد و يا اگر متعهد مزبور،  بايد

، انجمن يا شخص حقوقي است اداره شركت

)جمله اول  «كزيش در آن كشور واقع استمر

 (.9ماده 2پاراگراف

ّيه قضايي مقوله تعهد شاخص كه دررو 

بوسيله  ،سويس بخوبي شناخته شده

كنوانسيون تعريف نگرديده است.گزارش 

 داردكه:ميدقيقًا اعالم 

از تعهد شاخص تعهدي است كه  منظور»

 .«شودميپرداخت در ازاي آن انجام       
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در اغلب قراردادهاي معوض، پولي درحقيقت 

ثمن  بايد پرداخت شود؛ بعنوان مثال:

عقد  معامله در بيع، اجاره بها در

بليط  ،اجاره، حق بيمه درقرارداد بيمه

المتياز در نقل، حق ا در قرارداد حمل و

بنابر اين تعهد  .غيره قرارداد امتياز و

پرداخت بها ويژه يك نوع از قرارداد 

د فروشنده به تسليم برعدس تعه ،نيست

بر  تعهد موجر دائر ،مبيع )به مشتري(

فراهم آوردن امدان انتفاع مستأجر از 

در جبران خطر  گرمورد اجاره، تعهد بيمه

تعهد متصدي حمل ونقل  ،[خسارت]احتمالي 

غيره، تعهد شاخص  نسبت به انجام حمل و

حقيقت اينگونه تعهدات  در شود.ميمحسوب 

ها از يدديگر مايز قراردادتموجب 

 شوند. مي

در  تعهد شاخص و 46تعيين جايگاه -23 

كشور محل  نتيجه ارتباط دادن قرارداد با

سدونت معمولي متعهد چنين تعهدي، تنها 

بلحاظ سهولت عملي نيست، يعني به اين 

دليل كه تشخيص اين كشور آسان است و مثالً 

آسانتر از كشور محل اجراي تعهد شاخص؛ 

 [قرارداد]عهد شاخص تعيين جايگاه ت

                                                           

46.  La localisation 
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پاسخگوي انتظارات مشروع طرفين نيز 

متعهد تعهد شاخص اغلب شخص  باشد.مي

اي است و به نفع او است كه اصوالً حرفه

كّليه عملياتش تحت حدومت قانون واحدي 

راجع به  باشد كه به او تعلق دارد.

وي با [ بايد گفت] متعهدله تعهد شاخص

قر در خارج اي مستمراجعه به يك شخص حرفه

از كشور، در واقع خطر تجارت بين المللي 

بايد انتظار داشته باشد  را پذيرفته و

كه اين شخص امور مربوطه به خود را به 

  موجب قانوني مخصوص خودش انجام دهد.

واقع كنوانسيون بصراحت حالتي را  در

قرارداد، در دهد كه ميمورد توجه قرار 

تعهد شاخص اي طرفي كه اجراي فعاليت حرفه

بدين  گردد.ميكند، منعقد ميرا ايفا 

كشوري را كه مركز »ترتيب كنوانسيون 

يا اگر بموجب  اصلي مؤسسه در آنجاست و

بايست توسط مؤسسه ميقرارداد، تعهد شاخص 

ديگري غير از مؤسسه اصلي اجرا شود، 

كشوري را كه مؤسسه ديگر در آنجا 

ه ، در نظر گرفته است )جمل«داستقرار دار

اين تصري   (.9ماده  2دوم از پاراگراف 

عماًل مهم است؛ زيرا مشتمل برآن است كه 

اگر قرارداد مستقيمًا با مؤسسه اصلي يك 
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قرارداد پيش  در شركت منعقد شده باشد و

ل كاال يا اجراي بيني شده باشد كه تحوي

اي فرعي واقع دركشور تعهد توسط مؤسسه

ؤسسه ديگر انجام خواهد شد، قانون آن م

انتخاب  3جز در موردي كه مطابق ماده 

 شده باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

بنابراين در اجراي قواعد مذكور، مقتضي 

است بگوييم در صورتي كه انتخابي به عمل 

نيامده باشد، قانون قابل اجرا اصوالً 

قانون فروشنده در بيع،  عبارت است از:

ن ژوئ 12بشرط رعايت كنوانسيون الهه مورخ 

در كشورهايي كه آن را تصويب نموده  1122

قانون موجر در  ؛اند از جمله فرانسه

قرارداد اجاره، يا قانون موجر 

 49قرارداد اجاره اعتباري، در 49اعتباري

نقل به شرط رعايت  قانون متصدي حمل و

 گر،؛ قوانين بيمه9پاراگراف چهارم ماده 

معلم،  واهب، مقرض، مقاطعه كار، مشاور،

يا ضامن 41ري، )ضامن عقدي(بانددا

قراردادهاي توزيع  همچنين در 51تضميني.

بازرگاني، قانون مؤسسه توزيع كننده 

                                                           

47. Credit – bailleur.  

48. Credit – bail. 

49. La caution. 

50. Garant. 
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قابل اجرا است، خواه نماينده تجاري 

العمل كار، اداره كننده مال غير حق ،دالل

 و يا حتي يك صاحب امتياز باشد.51

اي كه به نفع بديهي است اماره -33 

هد شاخص در قانون متعهد به انجام تع

براين فرض استوار است كه  ،نظرگرفته شده

تعهد مزبور قابل تعيين باشد، در غير 

 اين صورت الزم است كه مورد به مورد،

كشوري كه قرارداد با آن كشور نزديدترين 

مثال روشن  تعيين شود. پيوندها را دارد،

اين مورد معاوضه است كه در آن تعهد  در

تواند مي  نسبت به هريك از طرفين   

شاخص تلقي شود و اين بدان معني است كه 

دو تعهد قابل ترجي  بر ديگري  هيگ يك از

همچنين برخي عمليات ميان باندها  نيست.

كه درآن تعهد  52يا حتي قرارداد امتياز

امتياز دهنده در بعضي موارد استثنايي 

شود، به عنوان نمونه قابل ميشاخص تلقي ن

 ذكراست.

 

 اشرط استثن ـ ج

                                                           

51. Sponsar. 

32. Contrat de franchisage:  قرارداد كه طي آن سـازنده بـه ازاي

امتيـاز بهـره بـرداري ازمـارك يـا حـق  ،دريافت مبلغي

 .) مترجم(.كندميرا به بازرگاني منتقل  (Brevet)اختراع 
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احوال  وقتي از مجموع اوضاع و ـ31 

پيوندهاي  تريننزديكاستنباط شود كه 

قرارداد با كشور ديگري است انتساب 

قانون متعهد به انجام تعهد شاخص ناديده 

شود )پاراگراف پنجم از ماده ميگرفته 

در مواردي نسبت به اين شرط چنين  (.9

انتقاد شده كه توسل به اماره را بي 

ازد و راحت تر آن است كه سميفايده 

كشوري را كه قرارداد با او نزديك ترين 

در  پيوندها را دارد؛ مستقيمًا پيدا كرد.

اش را كاماًل حفظ واقع، اين اماره فايده

شود كه در ميكند؛ زيرا دقيقًا موجب آن مي

موارد بسيار زيادي كه شاخصهاي تعيين 

جايگاه اصلي قرارداد تقريبًا بطور مساوي 

، راه حل اندن دو يا چند كشور پراكندهبي

 واحدي عرضه گردد.

تجربه نشان خواهد داد كه شرط  

ردد. مثالً گمياستثنا در چه مواردي اجرا 

ي كه قرارگاهش در اگر يك پاريسي به شركت

  او پاريس واقع است مراجعه نموده و از

تحويل  Metzشهر  بخواهد كه )كااليي را( در

بيني شود كه تحويل پيشقرارداد  دهد و در

لوكزامبورگ  توسط شعبه شركت كه مقرش در

واقع است انجام شود، با توجه به اينده 



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  333 

قيمت كاال بايد در پاريس به فرانك 

توان يقين حاصل كرد كه ميپرداخته شود، 

در صورت بروز اختالف، قاضي فرانسوي چنين 

رأي خواهد داد كه قرارداد نزديدترين 

رانسه دارد تا پيوندها را با ف

آخر  لوكزامبورگ، كه اماره مندرج در

 نمايد.ميتعيين  9پاراگراف دوم ماده 

سازد ميروشن ن 9پاراگراف پنجم ماده  

نزديدترين پيوندها كه زمينه اجراي شرط 

سازد بايد قبل از مياستثنا را فراهم 

انعقاد قرارداد وجود داشته باشد يا 

مثالً به علت  ؛تواند بعدًا نيز ظاهر شودمي

در  تغيير محل سدونت يدي از متعاملين.

، منطقي 9مقايسه با پاراگراف دوم ماده 

رسد كه اصواًل به عوامل موجود ميبه نظر 

در زمان انعقاد قرارداد تقيّ د داشته 

باشيم، جز در موردي كه بموجب اصالحيه 

قرارداد، جايگاه اصلي عواملي همچون محل 

پول پرداختي،  تحويل يا محل پرداخت و

 تغيير كرده باشد.

 

 قواعد اختصاصي بعضي از قراردادها ـ ب

در مورد بعضي از قراردادها،  -32 

فوپ بيان  كه در كنوانسيون قواعدي را
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شده، جز اماره مقرر به نفع قانون متعهد 

به ايفاي تعهد شاخص را همچنان حفظ كرده 

قراردادهاي مربوط به مال غير  است.

داد حمل كاال از اين قبيل منقول و قرار

در خصوص قراردادهاي ديگر كه  باشند.مي

عبارتند از قراردادهاي منعقد شده توسط 

خود  ،مصرف كنندگان و قراردادهاي كار

اصل حاكميت اراده است كه مورد ترديد 

 واقع شده است.

 

 

 

 33تغيير عامل ارتباط فرعي  -1

قراردادي كه موضوع آن مالي غير منقول  -الف

 ست ا

در » 9ماده  3بموجب پاراگراف  -33 

جايي كه موضوع قرارداد يك حق عيني 

مربوط به مال غير منقول يا حق استفاده 

از مال غير منقول باشد، فرض آن است كه 

قرارداد با كشوري نزديدترين پيوندها را 

 دارد كه مال غيرمنقول درآنجا واقع است.

اينجا ديگر تعهد شاخص تعيين كننده  در

                                                           

باشد كه در اين مقاله گاهي عامل مي Rattachementترجمة  .33

 .)مترجم(  .انتساب نيز ترجمه شده است
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جايگاه قرارداد نيست، بلده محل وقوع 

مال غيرمنقول است كه چنين جايگاهي را 

 كند.ميتعيين 

د يك سو در مور اين قاعده از 

ايجاد  ،قراردادهاي فروش مال غير منقول

حق انتفاع يا حق ارتفاپ )و نه در مورد 

انتقال سهام شركت مدني ساختماني( و از 

عمال سوي ديگر در مورد قرارداد اجاره ا

گردد. قرارداد احداث يا تعمير مي

ساختمان مشمول اماره مقرر در پاراگراف 

ليدن ممدن است  ماند،ميباقي  9ماده  2

، 9براثر اجراي شرط استثناي پاراگراف 

تحت شمول قانون محل وقوع مال 

 قرار گيرد. )غيرمنقول(

قانون محل وقوع مال »انتساب به  

ه مقرر تنها به عنوان امار «غيرمنقول

شرايط  بنابراين چنانچه است.گرديده

بيني شده در مربوط به شرط استثناي پيش

ند، اماره تحقق ياب 9ماده  2پاراگراف 

 .گزارش، مثال ازبايد ناديده گرفته شود

آورد مياجاره محلي براي گذراندن تعطيالت 

در بلژيك بين  كه در ايتاليا واقع است و

در واقع  ت.اتباع بلژيك منعقد گرديده اس
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اين راه حل در كشورهاي بلژيك وآلمان 

 ارائه شده است.

 

 

 حمل كاال ـ ب

اجراي قاعده كلي در مورد  -34 

چنانچه طرفين قانون  ،قرارداد حمل كاال

به  قابل اجرا را انتخاب ندرده باشند،

نقل  اجراي قانون مركز اصلي متصدي حمل و

خواهد انجاميد. اين شاخص به تنهايي 

هنده تعيين جايگاه اصلي قرارداد نشان د

به شدل ناقص است و كنوانسيون فقط به 

عنوان اماره و درصورتي كه مركز اصلي 

نقل با محل بارگيري و يا  متصدي حمل و

تخليه كاال و يا مركز اصلي فرستنده كاال 

گيرد ميمنطبق باشد، آن را در نظر     

 54(.9ماده  9و 1)جمله دوم پاراگراف 

 9ماده  9له پاراگراف آخرين جم 

قراردادهاي اجاره كشتي براي يك بار »

                                                           

نقـل دريـايي بـه  عمال اين قانون برحمل وراجع به ا.54

نقـل  خصوص راجع به مسائل مربوط به تعيين متصدي حمـل و

در مواردي كه بارنامه را مالك يا اجـاره دهنـده كشـتي 

ايگاه ـنيـز راجـع بـه تعيـين جـ صادر ندـرده باشـند و

ـالت وجود پـرچم قل در حـمل ونـتصدي حـتقرار اصلي مـاس

 .Schults, op.cit.(note 30 ) ,p.185 et s مصـلحتي رجوع شـود به
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مسافرت و ساير قراردادها را درصورتي كه 

 ،«موضوع اصلي آنها حمل كاال باشد

قراردادهاي حمل كاال درمفهوم متن مذكور 

اين تعريف موسع است اما داند. گرچه مي

بدون ]راردادهاي اجاره كشتي مفسران، ق

اجاره موقت كشتي را و  [وسائل و ملوانان

 55دانند.ميداخل درتعريف مزبور ن

 

 

 

 

  نقد حاكميت اراده -2

قراردادهاي منعقد شده بوسيله مصرف  ـ الف

 كنندگان 

 خاذ قاعده حل تعارض حمايت كنندهتا -

كنندگان  قواعد حمايت ازمصرف -35 

آميز يا اختيار همچون بطالن شروط تجاوز

عين، كه فسخ يدجانبه قرارداد ظرف مدت م

است، كشورها پذيرفته شده در بسياري از

چنانچه با انتخاب قانون خارجي يا حتي 

                                                           

پروتدل ضميمه كنوانسيون به كشور دانمارك اجازه  .55

قانون دانمارك راجع به حقوپ دريايي را  161دهد ماده مي

ي كه يك قانون متحد الشدل مشترك بين كشورها

يناوي بوده و در زمينه حمل ونقل دريايي متضمن اسداند

  .، اجرا نمايدقواعد حل تعارض مختلفي است
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درصورت فقدان انتخاب قانون خارجي با 

 9ماده  2در پاراگراف مقرر اعمال اماره 

فروشنده يا  كه به شمول قانون كشور مّقر

انجامد، بتواند ميعرضه كننده خدمات 

فاقد  المللبين در تجارت ساقط گردد،

 ارزش عملي خواهند بود.

 كنوانسيون رم دو 2ب ماده ببدين س 

انتخاب »سو يك كه از ،كندميقاعده وضع 

تواند اين ميقانون حاكم توسط متعاملين ن

را داشته باشد كه مصرف كننده را از  اثر

حمايتي محروم نمايد كه قواعد امري 

عادي مصرف كننده قانون كشور محل سدونت 

 ،(2ماده  2)پاراگراف « ه استتضمين نمود

از سوي ديگر درصورت فقدان انتخاب 

قرارداد تابع قانون  ،[قانون قابل اجرا]

كشوري است كه محل سدونت عادي مصرف 

 ؛(2ماده  3كننده درآنجا است )پاراگراف 

بدون اينده بتوان قابليت شمول قانون 

را براثر شرط استثناي مشابهي با  مذكور

ماده  2در پاراگراف  ورشرط استثناي مذك

 نفي كرد. ،9

به حاكميت اراده  محدوديت وارد شده 

توانست ميبايد مشخص گردد. كنوانسيون 

 1199دسامبر 19ون سويس مانند قان
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هرگونه امدان انتخاب قانون  (،121)ماده

قابل اجرا را منتفي و درهرشرايط و 

اوضاع و احوالي قانون محل سدونت عادي 

اّما اين  حميل نمايد،مصرف كننده را ت

كار را ندرده وفقط اعالم نموده است كه 

تواند مصرف ميانتخاب قانون ديگر، ن

كننده را از حمايتي كه قواعد آمره 

قانون محل سدونت معمولي وي نسبت به او 

 مبذول داشته، محروم نمايد. بيان مذكور

اين صورت قانون  بدان معني نيست كه در

وني مادي تنزل ديگر تا حد انتخاب قان

خواهد كرد. زيرا قواعد حاكم برقرارداد 

 و [طرفين] را بايد در قانون منتخب

قتضا در مقررات قانون مؤخر بر العند

انعقاد قرارداد جستجو كرد؛ مگر اينده 

اجراي قواعد امري قانون محل سدونت 

معمولي مصرف كننده به حال او مساعدتر 

ست پس از يك مقايسه عيني به د بوده و

 آمده باشد.

 

 قلمرو شمول اين قاعده -

قلمرو اجراي اين قاعده دو گانه  -36 

 3با ماده  حال مغايرعين حل تعارض كه در

است، به بعضي قراردادهاي  9و ماده 
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منعقد شده بوسيله مصرف كنندگان و در 

 باشد.ميمحدود  شرايط كامالً مشخص،

 2موضوع قراردادهايي كه ماده  ـاوالً  

شود، ميدر مورد آنها اجرا  [يسونكنوان]

فراهم آوري اموال منقول مادي و عرضه 

همچنين قراردادهاي مربوط به  ،خدمات

 1ضه آنها است )پاراگراف هزينه تهيه وعر

تهيه اموال منقول مادي شامل  (.2ماده 

بيع كاال بصورت قسطي يا نقد و اجاره 

گردد، ليدن شامل اجاره عادي مياعتباري 

تهيه و عرضه خدمات بايد در  .باشدمين

گسترده تفسير شود: تجهيزات هتل، ميمفهو

قرارداد تعليم و حتي به عقيده مارتيني، 

 معامالت مدت دار در بور  خارجي.

نقل )و نه  رارداد حمل وق مع ذلك، 

قراردادي كه با يك قيمت كلي اجراي 

كه موضوع آنها غالبًا  ـتعهداتي مركب 

ن است و آن را تهيه مسد حمل كاال و

عرضه  ـنامند مي 56«معامله كلي»اصطالحًا 

را نگاه  2ماده  2پاراگراف  دارد،مي

وقتي كه ،قرارداد عرضه خدمات كنيد ( و

اين خدمات منحصرًا بايد در كشور ديگري 

غير از كشور محل سدونت معمولي مصرف 

                                                           

56.  Packge tour. 



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  333 

 ،(2ماده  9كننده عرضه شوند )پاراگراف 

منظور اقامت در مثالً قرارداد تهيه هتل ب

 صريحًا استثنا شده اند. خارج،

تنها، قرارداد منعقد  -ثالثاً  -33 

شده بوسيله مصرف كنندگان، موضوع قاعده 

باشند. تدارك مي 2خاص مذكور در ماده 

جهت مصرفي »وسايل و خدمات براي يك شخص 

اي وي محسوب كه خارج از فعاليت حرفه

گردد. مي، از اين نوع تلقي «شودمي

( .تعريف منفي 2)پاراگراف اول ماده 

كنوانسيون بروكسل  13همان تعريف ماده 

 1199در عبارت تجديد نظر شده آن درسال 

داند كه مياست. متن اين تعريف الزم ن

در  تهيه كننده كاال يا عرضه كننده خدمت،

زمينه حرفه و شغل خود كاركرده باشد يا 

اينده بداند كه خريدار به چه منظوري 

قاضي است كه بايد با  خرد.ميال را كا

توجه به كيفيات دعوي تعيين كند، آيا 

مصرفي كه كاال براي آن خريده شده است، 

تواند خارج از فعاليت حرفه اي مي»

 تلقي شود؟ «خريدار

 ،كندميتصري  ن 2با اينده ماده  

كند مياي كه به او اشاره مصرف كننده

ثال به بايد شخص حقيقي باشد. به عنوان م



   333 بيستممجلة حقوقي / شمارة 

رسد كه يك اتحاديه بتواند به آن مينظر ن

 استناد جويد.

قواعد حل تعارض حمايت  -ثالثاً  -33 

هاي مصرف كنندگان فقط در مورد وضعيت از

به  2ماده  2گانه مندرج در پاراگراف سه

مورد اول  شوند.ميمورد اجرا گذاشته 

وقتي است كه انعقاد قرارداد دركشور محل 

صرف كننده، مسبوپ به سدونت معمولي م

پيشنهادي خاص )مثاًل ارسال كاتالوگ يا 

پيشنهاد قرارداد( يا اعالن تبليغاتي 

)خواه ازطريق راديو و تلويزيون، 

مطبوعات، آگهي( باشد؛ درصورتي كه مصرف 

كننده اقدامات الزم را براي انعقاد 

قرارداد در اين كشور انجام داده باشد. 

از نظرحقوقي  چندان مهم نيست كه قرارداد

كافي است كه  ،دركجا منعقد شده باشد

كننده در كشور محل سدونت معمولي مصرف

خود مداركي را كه به او تسليم شده، 

سفارش خود را براي  يا امضا كرده و

 فروشنده ارسال نموده باشد.

 2مورد دوم كه عينًا از پاراگراف  

ژوئن  12كنوانسيون الهه مورخ  3ماده 

ن قابل اجرا بربيع رونويسي راجع به قانو

، موردي است كه طرف قرارداد با مصرف هشد
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كننده يا نماينده وي، سفارش را دركشور 

محل سدونت معمولي مصرف كننده دريافت 

نسبت به راه حل مورد قبل،  كرده است.

رسد. اين مي تر به نظراين راه حل موجه

بار فروشنده به كشور مصرف كننده رفته و 

ا سفارش وي را دريافت داشته همان ج در

 است.

مورد سوم كمتر روشن است، و آن  

موردي است كه قرارداد عبارت از بيع كاال 

مصرف كننده ازكشور محل سدونت  است و

معمولي خود به كشوري خارجي رفته و 

درآنجا سفارش داده است، مشروط براينده 

فروشنده سفر را با اين هدف ترتيب داده 

ننده را به انعقاد بيع باشد كه مصرف ك

حمايت از  ،اين مقررات برانگيزد. هدف از

سير و »كه مبادرت بهاي است مصرف كننده

كند كه توسط مي «سياحتي بين مرزي

بازرگان كشور مجاور ترتيب داده شده تا 

 بدين وسيله مشتريان خود را زياد كند.

، قواعد حل در خارج از اين سه مورد 

به مورد  9و 3مواد  مندرج درميتعارض عمو

نه قواعد حمايت  شوند ومياجرا گذارده 

 .2 كننده مندرج در ماده
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توريستي كه در مدت اقامت ايام  

دهد ميتعطيالت در خارج، خريدهايي انجام 

كشور خود سفارشي يا پس از مراجعت به  و

اي كه در محل گذراندن را براي فروشنده

د، فرستميتعطيالت با او برخورد نموده 

تواند به قواعد حمايت از مصرف كننده مين

مقرر دركشور محل سدونت معمولي خود 

رسد كه حتي ميبه نظر  استناد نمايد.

نيز مطلب چنين  ميبرمبناي قوانين انتظا

  59باشد .

                                                           

ماده  2پاراگراف . در اينجا يك مشدل جدي وجود دارد .33

لفظًا داراي برد و حد شمول كلي اسـت )رجــوع شـود بـه  9

علـي رغـم دو جانبـه  5ولي ماده  ؛صفحات بعد( 49شماره 

بودنش كامالً شبيه است به آنچه كه شايد بتوان آن را شرط 

براثـر محـدود كـردن . ناميـد ميظاخاص اجراي قوانين انت

دارد به قواعـد امـري ميمواردي كه مصرف كننده را مجاز 

 ،حمايت گرانه كشور محل سدونت معمولي خود استناد نمايد

مانع  ،در خارج از موارد مذكور 5رسد كه ماده ميبه نظر 

اجراي قواعد امري حمايت گرانه محل سدونت معمولي مصـرف 

تلفيق مواد  .گرديده است 9ماده  2 كننده به استناد بند

فقـط بـه  9به اين نتيجه خواهد انجاميد كه مـاده  9و 5

كشور ديگري بجـز كشـور محـل سـدونت مينفع قوانين انتظا

بدين ترتيب دادگاه استان . معمولي مصرف كننده اجرا شود

Hamm گر قانون آلمان نسبت بـه يـك از اجراي قواعد حمايت

اقامـت خـود در جزايـر قنـاري  تبعه آلمان كه در موقـع

حتي بـا .خودداري نموده اسـت ،خريدهايي انجام داده بود

اينده كشور اسپانيا قواعد حمايت گرانه پيش بينـي شـده 

را درقـوانين  1195دسامبر  21مورخ   CEEدر دستور العمل 

 ملزم به رعايت آن بود. ،خود وارد ندرده بود
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اينجا شايد درحمايت ازمصرف كننده  

نارسايي وجود دارد .به عنوان مثال اگر 

ود شخص مقيم آلمان در مدت اقامت خ

تواند به ميدرپاريس اجناسي بخرد، ن

مقررات آلمان درزمينه حمايت از مصرف 

كننده استناد نمايد. ولي آيا او نبايد 

درهرحال ازمقررات فرانسه استفاده كند؟ 

بلده  2چون دراين مورد نه ماده نه ماده 

قابل اجرا است. امدان دارد كه  3ماده 

 -فروشنده فرانسوي صالحيت قانون خارجي

را كه مصرف كنندگان  -مثالً قانون باهاما

 كند، درقرارداد بگنجاند.ميحمايت ن

 

 ارفردي ك قرارداد ـ ب

 اي خاص درحل تعارضوجود قاعدهـ 

ب شده سب انديشه حمايت ازكارگر -33 

است كه تنظيم كنندگان كنوانسيون، 

 9و 3مواد ميقواعد عمو از دراينجا نيز

ده برمبناي منحرف شوند. پاراگراف اول ما

 2ماده  2همان نمونه بند اول پاراگراف 

ساخته شده است .برخالف آنچه كه دريك طرح 

راجع به مقررات مربوطه به بازار مشترك 

پيش بيني شده بود و به نتيجه نرسيد، 

حاكميت اراده لغو نشده، بلده محدود 
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گرديده است بدين معني كه انتخاب قانون 

فقدان  ديگري غير از قانوني كه در

انتخاب بطور عيني قابل اجرا است، 

باشد كه كارگر  تواند داراي اين اثرمين

حمايتي محروم سازد كه مقررات  را از

امري قانوني كه بطور عيني قابل اجرا 

 59است، تضمين كرده اند.

درمورد ]تعيين قانوني كه  -43 

 بطور عيني قابل اجرا است، [قراردادكار

زمينه  راز تعيين آن د ترپيچيده

 باشد واين ناشي ازميقراردادهاي مصرف 

درحالي كه  روح متفاوت حاكم برآنها است.

عامل انتساب  مورد قرارداد مصرف، در

سابي ارفاقي و مساعد به عيني، عامل انت

كننده است، يعني قانون قابل حال مصرف

اجرا قانوني است كه مصرف كننده آن را 

امل بدان اعتماد دارد، ع شناسد ومي

نظر  انتسابي كه درمورد قرارداد كار در

 است؛ 51گرفته شده است، عامل مجاورت

كند كشوري را مييعني كنوانسيون سعي 

تعيين كند كه قرارداد كار با آن كشور 

                                                           

به مقتضيات در مورد معناي حاكميت اراده مقيد  .33

 به:  رجوع شود «حداقل حمايت»قانون 

Vincent. Heuze, op. cit (note 37) ,p.268 et s. 

59. Proximite. 
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كنوانسيون  ترين پيوندها را دارد.نزديك

اجراي قرارداد  برحسب اينده كارگر در

يا دهد ميكار را معموالً دريك كشور انجام 

 2)پاراگراف  شود.ميخير، قائل به تفديك 

 (.2ماده 

درحالت اّول، قانون كشوري كه كارگر  

 دهد،ميمعموالً كارش را درآن كشور انجام 

كند ميقابل اجرا است.كنوانسيون تصري  

حتي اگر كارگر بطور موقت محل كارش »كه 

 «را به كشور ديگري انتقال داده باشد

ست .مفهوم عبارت اين قانون قابل اجرا ا

اين است كه انتقال موقت وكوتاه مدت محل 

كار، راه حل تعارض قوانين را تغيير 

در حالي كه انتقال بلند مدت  ،دهدمين

 شود قانون كشوري كه ازميمحل كارسيب 

اين به بعد كارگر معمواًل كار خود را 

دهد، به مورد اجرا ميدرآنجا انجام 

 گذاشته شود.

چه زماني  يص اينده ازكنوانسيون تشخ 

موقتي نيست را به قاضي  انتقال محل كار،

 كند.ميواگذار 

وقتي كه كارگر معموالً درحالت دوم،  

دهد، ميكارش را دركشور واحد انجام ن

قانون قابل اجرا قانون كشوري است كه 
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مؤسسه استخدام كننده كارگر درآن كشور »

. اين متن اصواًل در مورد «واقع است

 خود را در شود كه كارمياجرا  كارگري

دهد، مانند نماينده ميچند كشور انجام 

 بگير كه حوزه فعاليت وي چند كشورمزد

 است.

كند كه منظور ميكنوانسيون تصري  ن 

مؤسسه  از مؤسسه استخدام كننده چيست.

مطمئنًا مشمول اين مفهموم  ميفرعي و دائ

گيرد. به عدس، نمايندة كارفرما ميقرار 

كه بمنظور تما  با كارگر براي اينده 

قرارداد كار را به امضاي وي برساند به 

 تواند به عنوان مين ،رودميخارج 

غير اين صورت،  تلقي شود. در «مؤسسه»

قانون مؤسسه استخدام كننده، با قانون 

 محل استخدام مشتبه خواهد شد.

ارفرما به كولي اگر همين نماينده 

اي فرعي كشوري كه كارفرما در آنجا مؤسسه

بمنظور استخدام كارگر دارد برود، 

توان گفت كه اين مؤسسه همان مؤسسه مي

 استخدام است. 

شود ميتمايز ميان اين دو حالت موجب  

راه حلها حسا  ترگردد كه في نفسه نوعي 

همه  ،شود .با اين حالميپيشرفت محسوب 
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شود .به عنوان ميله حل نمشدالت بدين وسي

مثال، قرارداد خلبان هواپيما ازاين حيث 

چگونه است؟ اگر به مورد اول مربوط شود، 

بايد محل اجراي آن تعيين گردد واين خود 

بدون توسل به فرضيات يا حتي 

همان گونه كه دعوي قضيه ـ كارخودسرانه 

Air Afrique  ممدن نيست. ـنشان داده است 

تر خواهد بود و در نزديك شك به واقعيتبي

اي نتيجه قرارداد را تابع قانون مؤسسه

قرار دهيم كه خلبان را استخدام كرده 

مورد كارگري مصداپ  همين راه حل در است.

دارد كه در محلي خارج از هرگونه حاكميت 

 -مانند سدو در درياي آزاد ـدولتي 

ولي اين راه حل قابل  استخدام شده است.

وضعيت مورد نظر دقيقًا  بحث است؛ زيرا

 2ب ماده  2همان نيست كه درپاراگراف 

باالخره، قرارداد  پيش بيني شده است.

كارگري كه كارخود را دركشتي انجام 

دهد، جزء كدام حالت است؟ در اين مورد مي

دولت ]پيشنهاد شده است كه قانون پرچم 

به عنوان محل اجراي  [متبوع كشتي

حلي براي  اهچنين ر قرارداد اجرا شود.

 61به علت وجود پرچمهاي مصلحتي ـ كارگر

                                                           

60.  pavillans de complaisance. 
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 نخواهد بود. به نظر خطر خالي از -

رسد قانون موسسة استخدام كننده كه مي

مناسب تر  توسط ديگران پيشنهاد شده است،

 باشد.

مجموع اوضاع واحوال  چنانچه از -41 

معلوم شود كه قرارداد با كشور ديگري 

از اينده  پيوندهاي نزديدتر دارد، اعم

يك كشور  خود را معمواًل در كارگر كار

انجام دهد يا نه، عامل انتساب عيني 

مقرردر كنوانسيون ممدن است كنارگذاشته 

 (.2ماده  2پاراگراف  شود )آخر

ن شرط استثنا كه عماًل مشابه با اي 

 باشد،مي 9ماده  2شرط مذكوردر پاراگراف 

چنين قيدي موجب  رسد.مي مناسب به نظر

نتايج زيانبار به حال  واهد شد كه ازخ

كارگر، كه در روية قضايي سالهاي اخير 

ناشي از ارتباط  فرانسه منعدس شده و

قرارداد و قانون محل  انعطاف ناپذير

اجراي آن است، اجتناب شود. بدين ترتيب 

بين  توان گفت مثالً قرارداد منعقد شده،مي

و كارگر فرانسوي به  كارفرماي فرانسوي

يك كشور آفريقايي به مدت  در ور كارمنظ

دو سال با وعدة احتمالي تجديد استخدام 

پس از انقضاي مدت قرارداد  ،در فرانسه
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تابع قانون كشور آفريقايي محل اجراي 

بلده مشمول قانون  ،قرارداد نبوده

فرانسه خواهد بود كه با قرارداد 

 نزديدترين پيوندها را دارد.

 

 قلمرو قاعده حل تعارض -

طور كه )كنوانسيون( همان 2ماده  -42 

نسبت به قرارداد  دهد،ميعنوان آن نشان 

اعمال  فردي كار و نه قرارداد جمعي كار

قرارداد كار  2البته وقتي ماده  .شودمي

داند، ميرا تابع قانون كشور معين 

قراردادهاي جمعي كار معتبر در آن كشور 

را نيز تا حدي كه قرارداد مورد نظر در 

گيرد، مشمول آن ميقلمرو شمول آنها قرار 

كند كه اين مينفي ن دهد وميقرار 

قرارداد در قلمرو اجراي شخصي قرارداد 

 جمعي كار معتبر دركشور ديگري وارد شود،

ولي به مسأله قانون قابل اجرا برخود 

 پردازد.ميقرارداد جمعي كار ن

)كنوانسيون( بايد شامل  2ماده  

خواه ناشي از  ود،روابط كاري نيز ش

قراردادهاي باطل باشند، خواه روابط 

نيز متن آلماني  عملي محض.گزارش و

 باشند.مياين جهت  كنوانسيون در
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 تداخل قوانين انتظامي ـ ج

كنوانسيون بموجب يدي از  -43 

مقرراتش كه بيش از همه مورد تفسير 

در بعضي شرايط پيش بيني  قرارگرفته است،

قانون ديگر ميد انتظاكند كه به قواعمي

تا حدي كه اين قواعد خود را قابل اجرا 

توأم با قانوني كه قابل اجرا  بدانند،

 اعالم شده است، ترتيب اثرداده شود.

كه در آن مينظا در 61دخالت روش يك جانبه

برحسب تعلق  62قواعد دو جانبه غلبه دارد

به قانون خارجي يا مياين قواعد انتظا

به اشدال  63ادگاهقانون داخلي مقر د

 64گيرد.ميمختلف صورت 

                                                           

61. Methode unilateraliste. 

32.  Regles bilaterales كه اعمال قـانون داخلـي و مي: يعني نظا

  داند )مترجم(.ميخارجي را جايز 

63. Loi de for. 

توان همه آنچه را كه راجع بـه قـوانين ميدر اينجا ن .34

. بـراي فرسايي شده است، خاطر نشـان سـاختقلم مي انتظا

ي در زبـان فرانسـه هاي صاحب نظرانوشتهتخب ننآنده به م

 :شويم كه پس از مقاله آغازگرميخاطر نشان  ،اكتفا كنيم

Ph. Francescakis "Quelques precisions sur les lois d'application immediate et leurs rapports avec 

les regles de conflit de lois ",cette revue, 1966.1 را ميكه روش قـوانين انتظـا

طي دومين بررسي كه  ، Pierre Gothot            كرد؛ ميمشخص 

تحت عنوان  باره گرايش در جهت يدجانبگي در به عمل آورد

: 

"Le renoveau de la tendance unilateralisme en droit international prive"cette revue 1971.272 et 

s. 



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  333 

 

 خارجيميقوانين انتظا -1

سرآغاز قاعده اي كه در  -44 

كنوانسيون ديده  9پاراگراف اول ماده 

توان سابقه آن را در رويه ميشود و مي

قضايي كشورهاي عضو پيدا كرد، احراز اين 

مطلب است كه هر چند يك قرارداد بين 

كشوري است كه با المللي منطقًا منسوب به 

آن نزديدترين پيوندها را دارد، اّما با 

كشورهاي ديگر نيز داراي روابط كمتري 

كشورها   مسلمًا كمتر ولي واقعي  ـاست 

ممدن است نفع مشروعي داشته باشند كه 

نظر  قرارداد مزبور به قواعدي كه از

اي وارد لطمه شوند،ميآنها اساسي تلقي 

 نسازد.

                                                                                                                             

شد  از قبل ميرا كه زمان هنوز عنوان هم ن 9آينده ماده 

ــرد، و ــي ك ــيش بين ــوانين  پ ــراي ق ــه اج ــان داد ك نش

مسائل مختلفـي را در رابطـه بـا روش بـه وجـود ميانتظا

ضي يا قوانين نده قوانين دولت مقر قاآورند بر حسب ايمي

 يك دولت خارجي باشند؛

" Les lois de police etrangeres" clunet , 1981.276 et s.;travaux comite fr DIP, Journee de 

cinquantentenaire, p.105 et s. 

خارجي به شرط ميبه اثبات رسانيد كه اجراي قوانين انتظا

كنوانسـيون رم  9ول مـاده اين كه در حـدود پـاراگراف ا

اعمال شود، به معناي كنار زدن قاعده حل تعـارض قـانون 

  .مقر دادگاه نيست
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اين  9اف اول ماده جمله اول پاراگر 

 :كندمياشتغال خاطر را چنين بيان  

حين اجراي  بموجب كنوانسيون حاضر، در»

قانون كشوري معين، ممدن است كه به 

 قواعد آمرة قانون كشور ديگري ترتيب اثر

با آن كشور  65داده شود كه مورد مطروحه

دهد، مشروط مياي نزديك نشان رابطه

ر، قواعد براينده بموجب حقوپ كشور اخي

از اينده قانون حاكم  نظرمزبور صرف

. «قابل اجرا باشند ،برقرارداد كدام است

فرض مذكور در پاراگراف اول تحقق دو  در

 شرط الزم است:

نظر از اينده قانون حاكم صرف ـاوالً  

قانون   66بر قرارداد كدام است، مقررات

خارجي بايد بموجب همين قانون خارجي 

 د.حاكم برقرارداد باش

بين مورد مطروحه و كشوري كه  ـاً ثاني 

ايد قانون آن متضمن چنين مقرراتي است، ب

به عنوان  .رابطة نزديك وجود داشته باشد

مثال اگر قانون كشوري صدور اموال 

كه بطالن ـفرهنگي واقع در آن كشور را 

ممنوع  ـقراردادها ضمانت اجراي آن است 

                                                           

65. Situation  

باشد كه گاهي به قاعده نيز مي  Disposition واژه ترجمه .33

 .ترجمه شده است
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نظر از اعالم نمايد، اين مقررات صرف

ينده قانون حاكم برقرارداد كدام است، ا

به يقين قابل اجراست و ارتباط بين دولت 

مزبور و اين وضعيت آشدار است .چنانچه 

اين قانون هر گونه معامالت مربوط به 

اموال فرهنگي اصيل اين كشور را حتي اگر 

در كشورهاي ديگر باشند ممنوع اعالم كند، 

توان ميولي  يابد،ميشرط اول تحقق 

، ارج استاستدالل كرد وقتي مال در خ

ارتباط بين وضعيت و كشوري كه قاعده 

چندان نزديك  ،رر داشته استآمره را مق

 .نيست

براي اينده قانون كشور خارجي  -45 

فرض مذكور  اجرا شود، كافي نيست كه در

 .قرار بگيريم 9پاراگراف اول ماده در 

تصري   9جمله دوم از پاراگراف اول ماده 

د كه: بمنظور اخذ تصميم در مورد دار

 ترتيب اثردادن به اين مقررات آمره،

يا  طبيعت و موضوع و نيز نتايج اجرا و

عدم اجراي آنها مورد توجه قرار خواهد 

. ضرورت ندارد كه اين عوامل مختلف «گرفت

. ر جداگانه مورد تحليل قرار گيرندبطو

قاضي كه از وي خواسته شده است به قانون 

دهد، قبل از خارجي ترتيب اثر  ميانتظا
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بايست وضعيت را مياخذ تصميم          

اي كه قبالً در مجموع بررسي كند و جمله

ذكرشد، او را در تشخيص ندات موضوع 

 نمايد.ميبررسي كمك 

بدين ترتيب وقتي كه دادگاه حوزة  

الهه از اجراي مقررات آمريدا مبني بر 

لولة  منع تحويل مصال  مربوط به احداث

بوسيله  Gazoduc siberienگاز كش سيبري 

شركتهاي اروپايي وابسته به شركتهاي 

امريدايي امتناع كرد، دادگاه مذكور 

توانست امتناع خود را بر فقدان ارتباط 

وضعيت و نيز  كافي بين اياالت متحده و

ماهيت خيلي سياسي تحريم و يا خطرات 

بيداري ناشي از اجراي اين مقررات در 

 پا استوار نمايد.ارو

متفاوت، اگر يك  ميبراسا  فدري ك 

اي در تاجر اروپايي در مالقات با واسطه

لو  آنجلس به تصور اينده با پرداخت حق 

الزحمة معقولي كه طبق قراردادي مشمول 

شود، واسطه مزبور           ميقانون فرانسه تعيين 

تواند خريداري براي هتل لوكسي كه وي  مي

دارد پيدا كند   69كوت دازور [قهدر منط]

و واسطه مورد بحث در عبور از نيويورك 

                                                           

67. Cote D’azur.  
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براي تما  با مشتري بالقوه و انجام 

معامله از اين قرارداد استفاده نمايد، 

است دادگاه فرانسه كه  ميتقريبًا حت

سفارش دهنده را براي پرداخت كميسيون 

بدون درنظر  مورد توافق احضار كرده،

مورد اجرا در  ميتظاگرفتن مقررات ان

دارد هر گونه مياياالت نيويورك كه مقرر 

عمليات داللي انجام شده در اين اياالت 

بايد توسط داللي كه داراي پروانه است 

انجام و االّ باطل است، مدعي را در ادعاي 

در اين موارد نفع  خود محق خواهد شناخت.

اياالت نيويورك در اجراي قانون آن اياالت 

باشد، نتيجه اجراي قانون نيويورك هر چه 

اين خواهد بود كه يك طرف قرارداد را كه 

هيگ نيازي به حمايت ندارد به عدم 

پرداخت ديني حرفه اي كه بطور قانوني بر 

 عهده گرفته، ترغيب نمايد.

برعدس، امتناع ديوان فدرال آلمان  

در محق دانستن در خواست جبران خسارت 

چك ساخت نيجريه هاي كو وارد كننده مجسمه

به علت اتالف يا سرقت ـ عليه بيمه گرش 

مستند به مقررات  ـآنها در جريان حمل 

ر قانون مربوط به منع صدور مقرر د

المللي به خصوص نيجريه بود كه جامعه بين
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 1191نوامبر  19كنوانسيون يونسدو مورخ 

به انگيزه حفظ اموال فرهنگي نيجريه به 

 رسميت شناخته است.

كنوانسيون پيش بيني  22ماده  -46 

توانند حق ميكرده است كه دولتهاي عضو 

را براي  9عدم اجراي پاراگراف اول ماده 

تازماني كه قاضي  69خود محفوظ دارند.

هنوز رأي صادر ندرده، بعضي دولتها از 

عدم اطميناني بيم دارند كه آن پاراگراف 

گستراند، و همين طور بدان ميبرحل تعارض 

سياست بين قاضي اغلب وابسته به علت كه 

، از قدرتي كه كه پاراگراف المللي است

بيمناك  ،كندميمذكور به او واگذار 

، ولي در هستند.اين نظر صحي  است

پاراگراف اول  كشورهايي كه حق عدم اجراي

، عدم اطمينان بيشتر را بپذيرند 9ماده 

خواهد بود؛ زيرا در اين كشورها قاضي 

 ،ابتدار خود متدي است وفقط به معلومات 

عدت رهنمودهاي كلي حتي بي آنده از مسا

 .برخوردار باشد

 

 دادگاه  مقر ميقوانين انتظا -2

                                                           

انگلستان اين  كشورهاي لوكزامبورگ، آلمان فدرال و .63

 خود محفوظ داشته اند. حق را براي
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 ميكنوانسيون براي قوانين انتظا -43 

 دادگاه جايگاه ممتازي قائل است. مقر

با اعالم اينده  ،9ماده  2پاراگراف 

توانند ميمقررات اين كنوانسيون ن»

واعد قانون دولت متبوع قاضي اي به قلطمه

عهده دار رسيدگي وارد سازند كه الزامًا 

صرف نظر از اينده  ،ـ بروضعيت حاكمند

، هرگونه «قانون قابل اجرا چه باشد

ارزيابي بودن اجراي  اختيار قاضي را در

مقر دادگاه از بين  ميقوانين انتظا

حتي اگر مشمول  -برد. همين كه قراردادمي

وارد در قلمرو  ـ اشدقانون ديگري ب

اجرايي شود كه آن قواعد براي خود 

مقردادگاه همواره ميقائلند، قانون انتظا

نسبت به قانوني كه طبق كنوانسيون حاكم 

برتري خواهد  ،شودميبر قرارداد شناخته 

 .داشت

اين حدم اگر دولتهاي متعاقد را  

برآن دارد كه براي همه قواعد امري خود 

ضع ص بطور يدجانبه وعوامل ارتباطي خا

 61، بسيار خطرناك خواهد بودكنند

                                                           

 31مورخ  91-1111قانون شماره  11درفرانسه ماده   .63

مقررات  ،دارد كه برخي از مقرراتشمياعالم  1191دسامبر 

است وقطع نظر از قانون حاكم ميمربوط به نظم عمو

 شوند.ميبرقرارداد اجرا 
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با اين همه دادگاه استيناف پاريس  

در مورد قرارداد كار نظر داده است كه 

قانون فرانسه در مورد اخراج كارگري كه 

، در زمرة د نيستمناز حمايتي بهره

نيست كه اجراي فوري آن  ميقوانين انتظا

ون كامالً و حال آنده اين قان 91الزم باشد،

.داخلي است مياز جمله قواعد نظم عمو

  

به عبارت ديگر اگر قانون ماهوي  

قرارداد قانون فرانسه باشد، بموجب ماده 

شود ميكنوانسيون قانون فرانسه اعمال  2

كه در  9ماده  2و نه بموجب پاراگراف 

 .حالت مخالف قابل اجرا است

 

 

 

 

3 

قانون حاكم برقرارداد قلمرو  

ن يك متن كلي كنوانسيو 11ه ماد -43

وار تعدادي مسأله را است كه بصورت فهرست

                                                           

70. Lois de police d'application immediate. 
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كه داخل در قلمرو قانون قرارداد 

تا  11و  1 ،9مواد  شمارد.ميباشد، بر مي

متضمن قواعد اختصاصي نسبت به مواردي  19

است كه هم به انعقاد و آثار قرارداد و 

هم به سقوط يا انتقال تعهد مربوط 

نسيون در مورد قانون حاكم گردد. كنوامي

برشرايط ماهوي بويژه آنچه به رضا مربوط 

كند. ميشود، توضيحات مفيدي عرضه مي

راه حلهاي كنوني فرانسه در ن كنوانسيو

 باب شدل اسناد را بطور محسو  اصالح

كند، اّما نسبت به ساير مسائل، در مي

مجموع راه حلهاي به دست آمده را تثبيت 

 ضمن خالء هايي هم هست.كند، ليدن متمي

 

 شرايط انعقاد قرارداد ـ الف

   قواعد ماهوي  -1

 اعتبارازحيث ماهيت و اراده ـالف 

 ،9طبق پاراگراف اول ماده  -43 

وجود و صحت قرارداد يا يدي از مواد »

تابع قانوني است كه  ]...[مقرره آن 

بموجب اين كنوانسيون بشرط صحت قرارداد 

. بنابر اين «راستيا آن مقرره قابل اج

براي شرايط مربوط به صحت قرارداد عامل 

ارتباط مخصوص وجود ندارد. همان قانون 
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تعيين  2تا  3قرارداد كه بوسيله مواد 

شود قابل اجرا است و در صورت اقتضا مي

 91دارد .ميقرارداد را باطل اعالم 

از دو جهت داراي برد و حد   9ماده  

تنها شامل  نه از يك سو، شمول كلي است.

شود، بلده شامل هريك از ميقرارداد اصلي 

هست، بخصوص  بندها و شرايط قرارداد نيز

يدي از طرفهاي  مربوط بهميشرايط عمو

له اين باشد كه اين قرارداد، خواه مسأ

اند و يا شرايط در قرارداد گنجانيده شده

تصميم نسبت به مجاز بودن بندها. براسا  

در مورد آنچه به تنها  9همين فدر ماده 

شود، نسبت ميوجود و اعتبار رضا مربوط 

به قرارداد انتخاب قانون حاكم نيز اجرا 

 گردد.مي

شامل كليه  9از سوي ديگر ماده  

بجز شرايطي كه موضوع  ،شودميشرايط صحت 

اين بنابر قاعده خاصي قرار گرفته باشد.

 ،عيوب آن ماده مذكور در مورد رضا و

)بر حسب مقوله هاي موضوع و جهت  ،غبن

                                                           

پذيرد كه ميوانسيون اين احتمال را بنابر اين كن .31

قرارداد در اجراي قانون منتخب طرفين باطل اعالم شود، 

بدون توجه به انعقاد خالف منطق بودن كه ازسوي برخي 

 ،اثر ياد شده v.Heuzeرجوع شود به  مؤلفين مطرح شده است.

 بعد. و 131ص  39زيرنويس 
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ولي در مورد اهليت  ،شودميفرانسه( اجرا 

 گردد.مياجرا ن

ذلك در مورد مسأله خاص مربوط مع -53 

قاعده حل  ،9ماده  2پاراگراف  ،به رضا

دارد. اين ماده ميتعارض خاصي را مقرر 

به يك طرف قرارداد براي اثبات اينده 

 ،راضي به انعقاد قرارداد نبوده است

دهد كه به قانون محل مي      اجازه 

مشروط  ،سدونت معمولي خود استناد نمايد

براينده اوضاع و احوال نشان دهد. غير 

وي طبق قانوني 92منطقي است اثر رفتار

تعيين گردد كه بموجب پاراگراف قبل يعني 

 -به موجب قانون مفروض مربوط به قرارداد

 پيش بيني شده است.

گردد ميا اين قاعده اصواًل وقتي اجر 

ت به ايجاب بكه اثر سدوت يك طرف نس

قرارداد يا يك يا چند شرط آن بررسي 

شود؛ مثالً در مورد شرايط كلي منّضم به مي

 نامه تأييديه يك طرف قرارداد.

داللت دارد  ،9ماده  2پاراگراف  

سدوت را  براينده قاضي بايد مثاًل اثر

ابتدا براسا  قانون مفروض مربوط به 

بررسي نمايد )پاراگراف اول قرارداد 

                                                           

72 . Comportement. 
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 ،چنانچه بموجب قانون مزبور (.9ماده 

قرارداد منعقد نشده باشد )يا شرط مورد 

قاضي نياز به  ،قبول واقع نشده باشد(

رسيدگي بيشتر نخواهد داشت. اگر برعدس 

قرارداد منعقد شده  ،بموجب اين قانون

قاضي با  ،باشد )يا شرط قبول شده باشد(

احوال و مخصوصًا فقدان  توجه به اوضاع و

به  ،يا وجود روابط تجاري قبلي في مابين

طرف ديگر قرارداد اجازه خواهد داد تا 

ثابت نمايد كه بموجب قانون محل سدونت 

معمولي خود يعني بموجب قانون محيط 

رفتار وي به معناي قبول  ،حقوقي خويش

 توانسته باشد.ميقرارداد يا شرط ن

از روية اين راه حل متعادل كه  

قضايي جديد آلمان اقتبا  شده است بويژه 

در روابط فرانسويها و آلمانيها اجرا 

چه قانون مدني آلمان سدوت يك  ؛شودمي

طرف قرارداد را مخصوصًا پس از دريافت 

يا مينامة تأييديه همراه با شرايط عمو

 نمايد.ميقبولي تلقي  ،چند توضي 

  

 اهليت -ب

حقيقــي از  اصــوالً اهليــت اشــخاص -51 

قلمرو شمول كنوانسيون خـارج اسـت، ولـي 
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بــدون اتخــاذ تصــميم در مــورد  11مــاده 

قانون حاكم، قاعدة خاصي را مقرر داشـته 

كه هدف آن حمابت از طرف قرارداد است كه 

 باشد. طرف ديگرش محجور مي

اص حاضـر در چنانچه قرارداد بين اشخ 

االصول يدي از آنها كشوري منعقد شود، علي

تواند در مقابل طرف قرارداد به عـدم نمي

اهليت خود ناشــي از قـانوني كـه بموجـب 

قاعدة حل تعـارض مقـر دادگـاه در مـورد 

اهليــت قابــل اجراســت، اســتناد نمايــد؛ 

قانون محـل  البته مشروط براينده بموجب 

انعقاد قرارداد، اهل محسـوب شـود. طـرف 

تواند بـه عـدم اهليـت خـود قرارداد نمي

ر اينده ثابـت نمايـد در استناد كند، مگ

موقع انعقاد قرارداد، طرف ديگر از عـدم 

اهليت او آگاه بوده و يا بي اطالعي طـرف 

ديگر قرارداد از عدم اهليت، به علت بـي 

 احتياطي خود وي بوده است.

اين قاعده كـه راه حـل ناشـي ازرأي  

ــروف  ــه مي Lizardiمع ــا را دو جانب ــد، ب كن

ه اسـت؛ قابل توجيـ 93مقولة حدم به ظاهر

زيرا طرف قرارداد شخص محجور بطور مشروع 

                                                           

73. La notion d'apparence. 
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حل انعقـاد مي توانسته به اجراي قانون م

 اعتماد نمايد.

 

 نتايج بطالن -ج

دارد همان قانوني كه معلـوم مــي -52 

شرط نقض شـده از چـه قـرار اسـت، بـراي 

تعيين ضـمانت اجـراي مـورد نظـر و عنـد 

االقتضاء بطـالن ناشـي از ايـن نقـض نيـز 

 رد، خــواه شــرط مــاهوي باشــدصــالحيت دا

)قانون حاكم بر قرارداد، قانون انتظامي 

لث، قـانون  دولت مقردادگاه يا دولـت ثا

شخصي براي اهليت( يا شدلي. مع هذا اگـر 

علت بطالن، به قانون شرط نقض شده مربـوط 

 شود، قانون قرارداد بموجب پاراگراف اول

e  در مورد نتايج بطالن قرارداد 11ماده ،

 94گردد. اجرا مي

تنظيم كنندگان كنوانسيون در اينجـا  

مخصوصًا به مسأله اعـاده وضـع سـابق كـه 

متعاقب احـراز بطـالن بـين طـرفين بايـد 

جاي ايندـه  انجام شود، انديشيده اند، ب

اين اعاده وضع سابق را تابع قانون حاكم 

                                                           

به دولتهاي امضا كننده كنوانسـيون اجـازه  22ماده  .34

را اجـرا ندننـد و  11مـاده  eمي دهد كه پـاراگراف اول 

 انگلستان اين حق را براي خود محفوظ داشته است.
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 96يـا ايفـاي نـاروا95بردارا بـودن جهـت

بدانند. به نظر رسيده است كه اگـر ايـن 

له را مشـمول قـانون قـرارداد تلقـي مسأ

 تـوانكنند راحتتر است. به همين داليل مي

حتي مسؤولّيت خارج از قـرارداد ناشـي از 

مول قـانون حـاكم برقـرارداد بطالن را مش

رسـد كـه در مقابل، به نظـر نمــيدانست. 

در مورد دامنـه  11ماده  e پاراگراف اول

بطالن اجرا شود. اينده مثالً يك شـرط غيـر 

روع فقط بمنزلة آن است كه نوشته نشده مش

ايندـه وجـود چنـين شـرطي در ]باشد يـا 

 99موجب بطالن كل قرارداد اسـت، [قرارداد

به قانوني كـه شـرط نقـض شـده را مقـرر 

شود   و اين قانون ممدن داشته، مربوط مي

است كه با قـانون قـرارداد فــرپ داشـته 

باشــد. همــين طــور، قــانوني كــه صــحت و 

داري اد را بــه موافقــت ااعتبــار قــرارد

، چنانچـه موافقـت نمايـدقبلي موكول مـي

اداره بعد از انعقاد قرارداد اعالم شـود 

همين قانون اســت كـه بايـد قــرارداد را 

                                                           

75. Enrichissement sans cause. 

76 .Paiement de I'ndu. 

منظــور ايــن اســت كــه آيــا درج يــك شــرط نامشــروع  .33

موجب بطالن خـود شـرط اسـت يـا ايندـه درقرارداد، تنها 

 كند؟) مترجم(قرارداد را هم باطل مي
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نسبت به گذشته معتبر اعـالم نمايـد، نـه 

 قانون قرارداد.

 

 قواعد شكلي -2

 قواعد شكلي -الف

كنوانسـيون  99در باب شدل اسـناد -53 

ي بسـيار سـخت گيـر ديـوان به رويه قضاي

پايـان داده اسـت. رويـه  [فرانسه]كشور 

قضايي، شدل اسناد را تـابع قــانون محـل 

تنظيم قرارداد مـي دانسـت، مگـر ايندـه 

بود كـه شـدل اراده طرفين حاكي از آن مي

ت آن قرارداد را تابع قانون حاكم برماهي

 اند.يا قانون ملي شان قرار داده

و قـانون را كنوانسيون فقط د 1ماده  

 [سـند]گيرد: قانون محل تنظيم در نظر مي

و قانون حاكم بر ماهيـت قـرارداد؛ اّمـا 

هرگونه سلسله مراتب بين ايـن دو قـانون 

گذارد و قاعده حل تعارض كامالً را كنار مي

 دارد.تخييري مقرر مي

                                                           

كنوانسيون مفهوم شـدل يـا صـورت ظـاهر را تعريـف   .33

هـر  »كنـد:ندرده است. ونسان دالپورت شـدل را تعريـف مي

رفتار خارجي كه برعامل ابراز اراده حقوقي تحميـل شـود 

ات نمـي وبدون آن رفتار، اين ابراز اراده از جميـع جهـ

 .«تواند مؤثر واقع شود
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بدوًا با در نظر گرفتن موردي  1 ماده 

كه قرارداد بـين اشـخاص حاضـر در كشـور 

 ـ شـود  )پـاراگراف اول(د منعقد ميواح

خواه ايـن اشـخاص خـود طـرفين قـرارداد 

 ( ـ3پـاراگراف) باشند يا نمايندگانشان

دارد براي اينده قرارداد از نظر اعالم مي

شدلي معتبر باشد، كافي است شرايط شـدلي 

حاكم است  [قرارداد] قانوني كه بر ماهيت

يا قانون كشـور محـل انعقـاد قـرارداد، 

شده باشد. سپس با بررسي موردي كه  رعايت

قرارداد بـين اشـخاص مقـيم در كشـورهاي 

( ، همـان 2)پـاراگراف  مختلف منعقد شده

كند؛ با اين تفاوت كه قاعده را تدرار مي

بجاي اينده بطور مصنوعي در جستجوي محـل 

انعقاد قرارداد باشد، دو محل را در نظر 

دارد كه شدل قرارداد، مي گيرد و مقرر مي

بق با شرايط مورد نظر قـانون طچنانچه من

ماهوي يا قانون يدي از كشـورهايي باشـد 

كه متعاملين در آنجا حضور دارند، معتبر 

 است.

حل تخييري درمورد اعمـال حقـوقي راه 

يك جانبه مربوط به يـك قـرارداد منعقـد 

شده يا در حـال انعقـاد ماننــد ايجـاب، 

 قبول، وعده فروش، فسخ، ابراز اعالم فسـخ
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و غيره نيز پذيرفته شده است. اين قبيـل 

اعمــال حقــوقي در صــورتي از نظــر شــدلي 

معتبرند كه با شرايط شدلي قـانون حـاكم 

بر ماهيت قرارداد يا قـانون كشـور محـل 

 (.9)پاراگراف وقوع آنها منطبق باشد

بايد به خاطر داشت، قوانين انتظامي  

اجراي آن را بـه شـرايط يـاد  9كه ماده 

كرده است ممدن است، از قواعد شده موكول 

شدلي باشد. گزارش، موردي از قـوانين را 

كند كـه وجـود شـدل مدتـوب را در ذكر مي

مورد شرط عدم رقابت الزم مـي دانـد. بـه 

كشورهاي داراي اقتصـاد  تواناين مورد مي

برنامه ريزي شده را اضافه كـرد كـه الزم 

مي دانند قراردادهاي فروش كتبـًا منعقـد 

  91ا وجودشان محرز شود.گرديده ي

 

 قواعد اختصاصي -ب

شدل قراردادهاي مصرف كـه داخـل  -54 

مي باشد، تـابع  2در قلمرو اجراي ماده  

 قانون محل سدونت معمولي مصرف كننده است

( و طـرفين قـرارداد 1ماده  2)پاراگراف 

                                                           

در باره اين ندته مشخص مراجعه كنيد به قيد و شـرط  .33

كنوانيسـون  21ج مـاده  -پيش بيني شده در پاراگراف اول

راجع به قانون حـاكم برقرارداهـاي  1192دسامبر  22الهه 

 المللي كاال.بيع بين



  الملل خصوصي نوين درحقوق بين...  413 

تواننـد مـانع اجـراي قواعـد حمايـت نمي

باشند. توجيه راه حـل  [قانون]كننده آن 

ن است كه قواعد شدلي قانون مزبور جنبه آ

حمايتي دارد. مـثالً شـرطي كـه بموجـب آن 

نسخه قراردادي كه به مصرف كننده تسـليم 

اي جدا شـدني اسـت بـا ه، شامل برگشودمي

 فرمول فسخ.

شدل قراردادهايي كـه موضـوع آن حـق  

عيني منقول يا حق اسـتفاده از يـك مـال 

امـري باشد، مشـمول قواعـد غير منقول مي

قانون كشوري است كه مال غيـر منقـول در 

آنجا واقع است، مشروط بـر آندـه قواعـد 

مذكور قطع نظر از محل انعقاد قرارداد و 

 قانون حاكم بر ماهيت، قابل اجرا باشـند

ــاراگراف ) ــاده  2پ ــورت 1م ــن ص (. در اي

منظور قوانين انتظامي است كه در اينجـا 

ضي واگـذار  كنوانسيون بجاي آنده بـه قا

آمـده اسـت،  9كند، آنگونه كه در مـاده 

 اجراي آن را تحميل مي نمايد.

 

 قواعد مربوط به ادله -3

اصوالً مسائل مربوط به دليـل از  ـ 55 

هــذا قلمــرو كنوانســيون خــارج اســت، مــع

كنوانسيون بوسيلة دو قاعده كــه بـه راه 
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زننـد، از يـك سـو حلهاي سابق لطمه نمـي

سـت و اينده موضوع دليـل از چـه قـرار ا

اثبات آن به عهده كيست و از سـوي ديگـر 

قابل قبول بودن انواع داليل را حل نموده 

 است.

 در مورد ندتة اول، قـانون قـرارداد 

در حدي كه در زمينه تعهدات قـراردادي، »

كند يا مقرر مي امارات قانوني را برقرار

 «مي دارد كه اقامه دليل بر عهــده كيسـت

(. 19مـاده  شود  )پـاراگراف اولاجرا مي

اند در حقيقت قواعد ماهوي 91چنين قواعدي

نه قواعد مربوط به آيين دادرسـي. لـيدن 

مــثالً نســبت بــه  19پــاراگراف اول مــاده 

كند ادعاهـاي خواهـان اي كه فرض ميقاعده

شـوند، با عدم حضور خوانده موجه تلقي مي

اي گــردد؛ زيــرا چنــين قاعــدهاجــرا نمي

اردادي مـدلل مخصوصًا در زمينه تعهدات قر

 نشده است.

ماده  2راجع به ندتة دوم، پاراگراف  

اعمال حقـوقي را بـا »دارد: اشعار مي 19

هرگونــه دليــل مــورد قبــول قــانون مقــر 

دادگاه يا يدي از قوانين منظور در ماده 

                                                           

قانون مـدني ) فرانسـه(  1931به عنوان مثال: ماده  .33

) قانون مدني فرانسه(  1149ماده  -رد اماره قانونيدرمو

 در مورد بار اقامه دليل.
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كه بموجب آن عمل حقوقي از نظـر شـدلي  1

ثابت كرد. با ايـن  توانمعتبر باشد،  مي

ديتي قائـل شـده كـه همه كنوانسيون محدو

پيش بيني شـده در  91بموجب آن نحوه دليل

قانون مربوط به شدل پذيرفته نخواهد شد، 

در حدي كه بتوان دليل را طبق همـان »مگر

روش در محضر دادگاه مرجع رسيدگي اقامـه 

تواند حسب مورد مـثالً . اين قاعده مي«كرد

بوسيله سوگند  [دعوي]مانع اثبات        

يـا  92بناي شـايعات باشـديا شهادت بر م

شـهادت در حتي مانع اثبات دعوي بوسـيله 

خـارجي يدـي از  موردي شود كه طبق قانون

طرفين بتواند به عنوان شاهد اداي شهادت 

 نمايد.

 

 

 آثار قرارداد ـ ب

مسـائلي  [كنوانسـيون] 11ماده  ـ 56 

حاكم  را بر مي شمارد كه در قلمرو قانون

همان طـور برقرارداد جاي داده شده اند، 

كه مـثالً در حقــوپ فرانسـه هـم پذيرفتـه 

 گرديده اند.

                                                           

81. Mode de preuve. 

82. Commune renommée. 
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چنــين اســت در وهلــه اول تفســير  

و  93(11الف ماده  -1)پاراگراف  قرارداد

قاعده  94اجراي تعهدات ناشي از قرارداد.

نحـوه » كند كه: درمـورداي خاص تصري  مي

اجرا و تدابيري كه بايد از سوي متعهدله 

گردد، به قانون در صورت عدم اجرا اتخاذ 

« محل اجراي تعهد توجـه خواهـد شـدكشور 

نحــوه » (. مفهــوم11 مــاده 2پــاراگراف )

در كنوانسيون تعريـف نشـده اسـت.  «اجرا

 [منظور از اين مفهوم] گويند كهعمومًا مي

جزئيات تفصـيلي اجـرا در مقابـل مسـائل 

مربوط به اسا  تعهد است. گزارش، مقررات 

كند و بيان ميمربوط به روزهاي تعطيل را 

گاهي امدان اخذ مهلـت ارفـاقي بـه نفـع 

متعهــد و نيــز مقــررات مربــوط بــه پــول 

 كنند.پرداختني را به آن اضافه مي

لــه در تــدابير متخــذه توســط متعهد  » 

عبارتنـد از:  «صورت عدم اجراي قـرارداد

                                                           

كه موضوع تفسير شود ر واقعي راه حل وقتي ظاهر مياث .33

قواعد حقوقي در كشوري باشد كـه قـانون آن كشـور حـاكم 

ه: مـواد برقرارداد است )به عنوان مثال: مراجعه كنيد ب

 و بعد قانون مدني فرانسه(. 1156

چنين است كه تعيين محل اجراي تعهدات و تاريخي كـه  .34

از آن به بعد متعهد تعهـدش را اجـرا كـرده، طرفـي كـه 

خطرات قرارداد بر عهده او است، امدان اجـراي قـرارداد 

توسط شخص ثالث، مسؤوليت ناشـي از عمـل زيــر دسـتان در 

 مشمول قانون قرارداد مي شوند.اجراي قرارداد و غيره 
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بررسي كاال و تسليم اعتراض ظرف مدتي پـس 

از تحويل. بعيد اسـت كـه عبـارت مـذكور 

 را نيز شامل گردد. 95لبه رسميمطا

ج  -1همچنين، بموجـب پـاراگراف ـ 53 

عدم اجـراي  [كنوانسيون] 11ماده  نتايج 

تعهدات، يعني مسؤوليت قراردادي، مشـمول 

 قانون حاكم برقرارداد است.

اسـباب معافيـت  [ايـن مـاده] عبارت 

متعهــد ماننــد قــوه قــاهره، عقــيم شــدن 

 وجه التـزام و شـروط محـدود 96،قرارداد

 .شودمسؤوليت بدهدار را شامل  ميكنندة 

با وجود ايـن، كنوانسـيون در مـورد  

اجراي قانون قرارداد دو محـدوديت قائـل 

حـاكم برقـرارداد شود: اجـراي قـانون مي

در محدوده اختيـاراتي » شود مگرعملي نمي

كه قانون آيين دادرسي براي دادگاه قائل 

. بنابر اين حتي اگر قـانون «گرديده است

ــ ــريق ــراي قه ــرارداد] رارداد اج را  [ق

بيني كند، قاضـي مـأمور رسـيدگي بـه پيش

دعوي در صورتي كه قانون آيين دادرسي وي 

را از اتخــاذ چنــين تصــميمي منــع كــرده 

باشد، آن را مــردود اعـالم خواهـد كـرد. 

                                                           

85.Mise en demeure. 

86.Frustration. 
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بخصـــوص در مـــورد ارزيـــابي خســـارات، 

ــي ــالم م ــيون اع ــانون كنوانس ــه ق دارد ك

اعد حقوقي بـر آن در حدي كه قو» قرارداد

بديهي اسـت اجرا مي «كنندحدومت مي شود. 

كه تعيين خسارات قابل جبران بـه قـانون 

قرارداد مربوط است، ولي ارزيابي خسارات 

در بعضي كشـورها بـه خصـوص در كشـورهاي 

سيستم كامن لو به عنوان يك مسأله مربوط 

شـود. تصـري  به آيـين دادرسـي تلقـي مي

را اجراي قواعـد كنوانسيون مفيد است؛ زي

ماهوي قانون قــرارداد را مـثالً در مـورد 

محدوديت قانوني جبران خسارت، چنانده در 

زمينه حمل و نقل وجود دارد، يـا الـزام 

و نــه پرداخـت  ـ به تعيـين مبلـك كلـي

بمنظور جبران خسارت و يا نظام  ـ اقساطي

 كند.ها حفظ ميبهره

 

 سقوط تعهداتج ـ 

ــاراگراف اول ـ 53  ــ -پ  11اده د م

اسباب مختلف سـقوط تعهـدات  [كنوانسيون]

 99همچنين مرور زمانها و موارد سقوط حق 

را كه مبتني بر انقضاي مدتي است، تـابع 

ين راه حـل قانون قـرارداد مـي دانـد. ا

                                                           

87.Decheances. 
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منطبق با راه حلي است كه به هر حـال در 

فرانسه، راجع به مرور زمان مرج  شناخته 

  99شده است.

نيــز،  91تهــاتركنوانســيون در مــورد  

چنانچه در مطلب مورد تهاتر ناشي از يـك 

شود. ولـي در مـورد قانون باشد، اجرا مي

دو طلبي كه مشمول قوانين مختلفي باشند، 

راه حلي ارائه نمـي دهـد. قاعـده حقـوپ 

طلبهــاي  فرانســه كــه قــوانين حــاكم بــر

كند، در فرانسه متقابل را توأمًا اجرا مي

ايندـه  كماكان اجـرا خواهـد شـد و حــال

دادگاههاي آلمان تهاتر را مشمول قـانون 

طلبي قرار خواهند داد كـه در مقابـل آن 

به تهاتر استناد شده است؛ زيرا كه ايـن 

راه حل مساعد به حال طلبدـاري اسـت كـه 

بدون دريافت وجهي طلـب خـود را از دسـت       

 دهد.مي

 

 انتقال تعهدات -د

 11 انتقال طلب -1

                                                           

رجوع شود به هـانري بـاتيفول و پـل الگـارد، حقـوپ  .33

 ها.و رفرانس 212ش  ،2خصوصي، ج المللبين

89.Compensation. 

90 .Cession de creance. 
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ون راه حلهايي كنوانسي 12ماده  ـ 53 

را كه در فرانسه پذيرفتـه شـده، اتخـاذ 

تعهدات في ما بـين انتقـال  11كرده است.

دهنده و انتقال گيرنده طبـق كنوانسـيون 

تابع قانون حـاكم برقـرارداد آنهـا بـا 

. در (12پاراگراف اول ماده ) يدديگر است

صورتي كه طرفين قانون حـاكم را انتخـاب 

قانو ن محـل ندرده باشـند، علـي االصـول 

شـود  سدونت معمولي انتقال دهنده اجرا مي

؛ زيرا معموالً ايفاي تعهد شـاخص برعهـدة 

 او است.

قابل انتقال بودن طلب، روابـط بـين  

انتقال گيرنده و بـدهدار، شـرايط قابـل 

استناد بودن انتقال نسبت بـه بـدهدار و 

كه بـدهدار  خصيصه ابرا كنندة پرداختـي 

ال طلب انتقـانجام داده است، طبق قانون 

 2 پاراگرافشود      )داده شده تعيين مي

(. در حقيقت، راجع به سـه مـورد 12ماده 

كه در رابطه با  -اخير به جا است بدهدار

انتقال، شخص ثالث تلقـي شـده و فقـط از 

قانون طلب انتقال داده شـده اطـالع دارد 

                                                           

، ش 2 رجوع شود به هانري باتيفول و پـل الگـارد، ج  .31

611. 
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بر اثر اوضـاع و احـوال ناشـي از شـمول 

 قانون ديگر متضرر نشود.

مسـأله  12خالف متن پيش طرح، ماده بر 

قابل استناد بودن انتقـال را نسـبت بـه 

كند؛ يعني بطور مشـخص اشخاص ثالث حل نمي

نسبت به ساير انتقال گيرندگان مطلب يـا 

در اكثر حاالت نسبت به طلبداران انتقـال 

دهنده اي كه طلـب بدهدارشـان را توقيـف 

كرده اند. بنابر اين راه حل رويه قضايي 

نسه كه در ايـن خصـوص گـرايش بـه آن فرا

دارد كه قـانون اقامتگـاه بـدهدار طلـب 

مورد انتقال را مقدم شمارد، قابل اجـرا 

باقي مي ماند. اين راه حـل اسـتفاده از 

  Daillyفهرست مطالبات حرفه اي را )قـانون 

(، وقتـي كـه بـدهدارطلب 1191ژانويه  22

مورد انتقال در خارج مقيم است، مشدل مي 

 سازد.

 

 32جانشيني )قائم مقامي( -2

                                                           

32. Subrogation   عبارت است از انتصاب قانوني يا قراردادي

شخصي به جاي شخص ديگر براي استفاده از تعهد يـا حقـي، 

يا اجراي تعهد يا پرداخت دين به جاي ديگري. رجوع شـود 

فارسـي،  -به دكتر حسينقلي كاتبي، فرهنگ حقـوپ فرانسـه

 ) مترجم( .333صفحه 
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براي تعيــين قـانون حـاكم بـر  ـ 63 

ــاده  ــا، م ــاب قرارداده ــيني در ب  3جانش

عبارت بالنسـبه پيچيـده اي  [كنوانسيون]

را بــه كــار بــرده اســت، زيــرا مقولــه 

جانشــيني در حقــوپ همــه كشــورهاي امضــا 

كننده شناخته شـده نيسـت. راه حـل بـاز 

همگام  همان راه حل ديوان كشور فرانسه و

در مـورد  12با راه حلي اسـت كـه مـاده 

 انتقال طلب پذيرفته است.

در روابط في مابين طلبدـار اصـلي و  

قابل مقايسه با روابط بين ) 13قائم مقام

، جانشـيني (انتقال دهنده و منتقل اليـه

مشمول قانون خــاص خـود مـي باشـد. ايـن 

قانون عبارت از قانون حـاكم بـر تعهـدي 

ن مقام، طلــب طلبدـار است كه در اجراي آ

اصلي را پرداخته و همـان قـانون تعيـين 

خواهد كرد كه شخص نخست جانشين حقوپ شخص 

 اخير نسبت به بدهدار شده است.

لــيدن قــانون حــاكم بــر طلــب يعنــي  

قانوني كه روابط بين طلبدـار و بـدهدار 

تابع آن است، نسبت به حقوپ قــائم مقـام 

 گونـه كـهعليه بدهدار حاكم بـود، همـان

قانون طلب انتقـال داده شـده نسـبت بـه 

                                                           

93.Solvens. 
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حقــوپ منتقــل اليــه در مقابــل بــدهدار 

واگذار شده ) انتقـال داده شــده( اجـرا 

 شود.مي

آن را حل ندـرده،  13موردي كه ماده  

آندـه تعهـد موردي است كه شخص ثالـث بـي

پرداخت كرده باشد، مديون را مي پردازد. 

 اين شخص ممدن است مثالً طلبدار ديگر همان

بــدهدار باشــد كــه بــيم دارد از ايندــه 

طلبدار اول با توقيف مال بـدهدار شـانس 

بـه  14او را در وصول طلب از بين ببــرد.

دليل فقدان هرگونـه رابطـه حقـوقي بـين 

قائم مقام و طلبدار، پيشنهاد شـده اسـت 

كه در اين مـورد قـائم مقـامي قـانوني، 

مشمول قانون طلبي باشـد كـه شـخص ثالـث 

 پرداخته است.

 

4 

 مقررات كلي و تفسير

 

 روابط با ساير متون ـ الف

                                                           

قانون مدني آلمـان مقايسـه كنيـد. در  229با ماده  .34

صورت توقيف مال بدهدار توسـط يدـي از طلبدـارانش ايـن 

ماده هر شخصي را كه تهديد شود بر اثر اين توقيـف حقـي 

نسبت به مال را از دسـت بدهـد، مجـاز مـي دارد منـافع 

طلبدار را تأمين و ايفـا كنـد و در مقـام قـائم مقـام 

 د.قانوني حقوپ اين طلبدار قرار گير
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ست كـه  ـ 61  كنوانسيون رم كوشيده ا

ساير متـون  از بروز تعارضات احتمالي با

گيـرد، جلـوگيري قلمرو آن قرار مي كه در

 كند.

كنوانسيون در وهله اول اولويت حقوپ  

(؛ 2)مـاده  كندرا حفظ مي 15جوامع اروپا

ده حـل تعـارض بدين معني كه هر گونه قاع

در زمينه قراردادي منـدرج در يـك آيـين 

نامه يا يك رهنمود يا يك قانون ملي كـه 

در اجراي اين تصميمات هماهنگي شده است، 

 نسبت به كنوانسيون تقدم خواهند داشت.

نمي تواند » در وهله دوم، كنوانسيون 

المللـي به اجراي كنوانسـيونهاي     بين

آن بـوده و كه يك دولت امضا كننده عضـو 

) مـاده  «يا خواهد بود، لطمه وارد سازد

(. در نتيجه و برخالف آنچه نوشته شـده 21

است، الزم االجرا شدن كنوانسيون رم آثاري 

راجع  1122ژوئن  12را كه كنوانسيون الهه 

به بيع در كشور فرانسه جاري مـي سـازد، 

تلقي نمي كند. چنانچه كنوانسيونهاي الهه 

در مورد قانون حـاكم  1199مار   19مورخ 

بر قراردادهـاي راجـع بـه واسـطه هـا و 

                                                           

95.Droit Communautaire.  
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راجـع  1192دسـامبر  22نمايندگي و مورخ 

به بيع، الزم االجـرا شـوند، بــا اولويـت 

 نسبت به كنوانسيون رم اجرا خواهند شد. 

ذلك، بمنظـور جلـوگيري از ايندـه مع 

هماهنگي ايجاد شده بوسيلة كنوانسيون بر 

ي جديد يـا وضـع اثر انعقاد كنوانسيونها

يك جانبه قواعد حل تعارض خاص در زمينـه 

قراردادها توسط يك دولت عضو مورد تهديد 

ــورتي  ــين مش ــيو آي ــود، كنوانس ــع ش واق

ي بـين دولتهـاي امضـا كننـده را مقدمات

بيني كرده كه براي اطـالع از جزييـات پيش

آن كافي است به متن كنوانسيون و گـزارش 

ميه مشترك( و اولين اعال 22تا  23) ماده 

 رجوع شود.

 

 

 تفسير ـ  ب

طي مذاكره در باره كنوانسـيون،  ـ62 

مسلم نبود كه دولتهـاي امضـا كننـده در 

مورد اعطاي صالحيت تفسير )كنوانسيون( به 

ديوان دادگستري جوامع اروپا بـه توافـق 

  16برسند.

                                                           

ژوئـن  11رجوع شود به دومين اعالميـه مشـترك مصـوب  .33

 و منضّم به كنوانسيون. 1191
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بدين سان بدون تصور افراط آميز، به  

هاي هرحال شرط مندرج در بعضي كنوانسـيون

را پذيرفتند كه بموجـب آن  19سازمان ملل

در تفسير و اجراي قواعد متحد الشدل فوپ 

المللــي قواعــد مزبــور و بــه جنبــه بين

در  [حقـوقي]اقتضاي دسـتيابي بـه وحـدت 

شــيوه تفســير و اجــرا توجــه خواهــد شــد 

 (.19ماده)

تاكنون دو پروتدل راجـع بـه تفسـير  

كنوانسيون توسط ديوان دادگسـتري جوامـع 

امضـا  1199دسـامبر  11روپا در تـاريخ ا

گرديده، ولي هنوز الزم االجرا نشده انـد. 

الزم به يادآوري است كـه پروتدـل اول در 

خواست تفسير پيش از دادرسي را كه بـراي 

همه دادگاهها جنبه اختيـاري دارد، پـيش 

كند. اين پروتدل وقتي الزم االجرا بيني مي

سـيده خواهد شد كه به تصويب هفت دولتي ر

باشد كه كنوانسيون رم در آن كشورها الزم 

 -االجرا شده است؛ و وقتي كه پروتدـل دوم

كه به اعطـاي صـالحيت تفسـير بـه ديـوان 

                                                                                                                             

راجـع  1199مـه  29كه اصل آن را در كنوانسـيونهاي  .33

)        «سيستم حذف خطـرات احتمـالي بـين المللـي »به

المللـي ) ( و اجـاره اعتبـاري بين9پاراگراف اول ماده 

 بينيم.( امضا شده در اتاوا مي2راف اول ماده پاراگ
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تحــت شــرايط  [جوامــع اروپــا]دادگســتري 

منـــــدرج در پروتدـــــل اول بســـــنده        

كند به نوبة خـود توسـط دوازده كشـور مي

عضو جامعـه اقتصـادي اروپـا بـه تصـويب 

 باشد. رسيده

 

 

 

 نتيجه 

كنوانســيون رم كــه در جامعــه  ـ 63 

اقتصــادي اروپــا معمــوالً حســن اســتقبال 

يافته، گاهي مـورد قضـاوتهاي محتاطانـة 

گرفتـه  بدبينانه و حتي گزنده هـم قـرار

 است.

بـه »كنوانسيون رم كه در نظـر بعضــي 

و در نظـر بعضـي  «سختي قابل اجـرا اسـت

انبان » است، همچون «تالش بي فايده» ديگر

ضاوت قـرار  «فاسد تئوريهاي هركس مورد ق

نيـاز آشـدار بـه جلـب »گرفته كه بخصـوص

هاي متخصصين تعارض قوانين در رضايت دسته

كنوانسيون حتي  19بيانگر آن است. «اروپا

                                                           

منظور آن است كـه در تـدوين كنوانسـيون رم نظـرات  .33

مختلف متخصصان تعارض قوانين كشورهاي مختلف اروپايي در 

مســائل حقــوقي مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــدين ســان 
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در معرض اين اتهام قـرار گرفتـه كـه در 

حقوپ معاصر انگليس اخـتالل ايجـاد كـرده 

ون است. گاهي نارضايتي نسبت به كنوانسـي

از اين حيث بود كه كشورهاي اروپايي خود 

به تنهايي دست اندر كار وحدت و يدنواخت 

سازي قواعد تعارض قوانين خويش در زمينة 

قراردادها شـده و كشـورهاي ديگـر را در 

 اند.كنار راه رها كرده

حال كه كار به انجـام رسـيده اسـت،  

ــه  ــبت ب ــاوتها نس ــدتي و قض ــاوي عقي دع

نّيت بيشتري بـه عمـل كنوانسيون با خلوص 

كه دولتهـاي  خواهند آمد. تصـميماتي را 

ذ خواهند كـرد مختلف طرف كنوانسيون اتخا

االجرا شدن پروتدل هاي كه حتي قبل از الزم

كوششي به عمل آمده باشد  1199دسامبر  11

تا اختالف نظرهايي را كه بصـورت اجتنـاب 

ناپذيري در تفسـير بـروز خواهنـد كـرد، 

بدقت مورد بررسي قـرار  كاهش دهند، بايد

داد. و شايد در زمـاني نـه چنـدان دور، 

كنوانســيون رم بــه صــورت كــانون وحــدت 

تري راجع به حل تعـارض المللي گستردهبين

                                                                                                                             

كنوانسيون رم به صورت مخلوطي از نظرات گونـاگون اسـت. 

  .)مترجم(
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عرض انـدام  قوانين در زمينه قراردادها 

 كند.

 


