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نظریة نزدیکترین ارتباط در قراردادها با تأکید بر حقوق ایران
ستار عزیزي ،1گزیزه عالیي اردالن
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 .1دانشيار ،گروه حقوق ،دانشگاه بوعليسينا ،همدان ،ايران
 .2كارشناسارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه بوعليسينا ،همدان ،ايران

(تاریخ دریافت 49/12/10 :؛ تاریخ پذیرش)49/16/22 :

چکیده
رشد فزایندة روابط بینالمللی و اختالفهای ناشی از آن از یک سو ،و پاسخگو نبودن قواعد حل تعارض سنتی از سوی دیگر ،موجب
طرح دکترینی جدید موسوم به «قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط» شده است که قابل اعمال بر دستههای ارتباط اموال ،مسئولیت
مدنی و امثال آن است .این دکترین ،متضمن آن است که هر دعوایی بهطور مستقل ،در پرتوی عناصر ارتباطیاش رسیدگی شود که
همین امر ،موجب میشود دادگاهها به روش استقرایی ،برای هر پرونده قاعدهای متناسب و خاص اعمال کنند که نزدیکترین ارتباط با
قرارداد را دارد .به نظر میرسد از این دکترین ،در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی کشورهای مختلف استقبال شده است .مادة  469قانون
مدنی که به موضوع قانون حاکم بر قراردادها اختصاص دارد ،حاوی پذیرش این قاعدة حل تعارض سنتی است که قانون محل انعقاد را
میداند مگر آنکه طرفین عقد ،خارجی بوده و قانون دیگری را انتخاب کرده باشند .به نظر میرسد این قاعدة سنتی
بر قرارداد حاکم 
نمی تواند پاسخگوی مقتضیات تجارت جهانی در عصر کنونی باشد و باید قانونگذار همگام با تحوالت کنونی در عرصة قواعد بینالمللی
حل تعارض ،دربارة پذیرش این دکترین در حوزة قراردادها تجدید نظر کند.

کلیدواژگان
اجرای شاخص قرارداد ،دکترین نزدیکترین ارتباط ،عوامل ارتباط ،کنوانسیون  0491رم ،مادة  469ق.م.

 نويسندة مسئول ،رايانامهSatarazizi@ymail.com :
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مقدمه
جهت تعیین قانون حاکم بر موضوعهای مربوط بهه سته هههای ارتاهاط م نهوع ح هون بهینالمله
خصوصی ،از سيرباز قواعد ح تعارض مخ لفی بیان و بهکار گرف ه شده اتت .از جملة اين قواعهد
میتوان به قانون سولت م اوع فرس سر ست ة ارتااط احوال شخصیه ،قانون مح وقوع مهال سر سته ة
ارتااط اموال ،قانون مح وقوع فع زياناار سر ست ة ارتااط مسئولیت مدنی و مح انع اس يها محه
اجرای ع د سر قرارساسها اشاره کرس .اما امروزه قواعد ح تعارض ياسشده ،پاتخگوی همة جوانب
موضوعهای مطرحشده ناوسه اتت و اين مهم ح وقدانان را به خلق نظريهای جديد با عنوان نظرية
«نزسيکترين ارتااط» يا «مهمترين ارتااط» تون ساسه اتت .سر ح ون بینالمل خصوصهی ،غايهت
مطلوب همواره آن اتت که ح تعارض به توس قانونی خاتمه يابد که به سلی نزسيکی با موضهوع
و اصحاب سعوا ،قویترين و نزسيک رين ارتااط را با موضهوع مهورس اخه دا سارس و بها اعمهال آن
قانون ،ب وان عدالت ،انصاا و ن ايج سلخواه را حاص کرس .مطابق با نظرية ياسشده ،قانونی حاکم بر
سعوا اتت که نزسيکترين و مناتبترين رابطه را با موضوع آن سارس.
مس فاس از اين سک رين سر ست ة ارتااط قرارساسها ،سر صهور

ان خهابنشهدن قهانون حهاکم بهر

قرارساس از توی طرفین ،قانون کشوری قاب اعمال اتت که نزسيکترين ارتااط بها قهرارساس را سارس.
برای تعیین اين قانون ،حسب موضوع ،عوام ارتااطی مخ لف بررتهی مهیشهوس و مانهای تعیهین
نزسيکترين قانون قرار میگیرند .ن طة قو

نظريه آن اتت که هر سعوايی مس دً سر پرتو عناصهر

ارتااطیاش رتیدگی میشوس که همین امر ،موجب میشوس ساسگاهها به روش ات رايی ،بهرای ههر
پرونده قاعدهای م ناتب و خاص اعمال کنند .نظرية موصوا سر اتناس بینالمللی و قوانین ساخلهی
کشورهای مخ لف پذيرف ه شده اتت .سر کشورمان ،ماسة  869قانون مدنی کهه بهه موضهوع قهانون
حاکم بر قرارساسها اخ صاص سارس ،حاوی پذيرش اين قاعدة ح تعارض تن ی اتت که بر قرارساس
قانون مح انع اس آن حاکم خواهد بوس ،مگر آنکه طرفین ع د ،خهارجی بهوسه و قهانون سيگهری را
ان خاب کرسه باشند .به نظر میرتد اين قاعدة تن ی نمیتواند پاتخگوی م ضیا
سر عصر کنونی باشد و بايد قانونگذار همگام با تحوال

تجار

جههانی

کنونی سر عرصة قواعهد بهینالمللهی حه
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تعارض ،سربارة پذيرش اين سک رين سر حوزة قرارساسها تجديدنظر کند .چه آنکه مفاس کنهونی مهاسة
 869قانون مدنی ما نی بر مصهال و منهافعی بهوسه اتهت کهه امهروزه چنهدان جايگهاهی سر نظهام
بینالمللی تجار

جهانی و ملی ندارند .سر همین رات ا ،پرتش اين اتت که آيها سک هرين ياسشهده

سر ست ة ارتااط قرارساسها نیز پذيرف ه شده اتهت و جايگهاه آن سر قهوانین و م هررا

مربوطهه سر

کشورمان کجاتت؟
تبیین نظریة نزدیکترین ارتباط
نظرية نزسيکترين ارتااط سر مااحث مربوط به ح ون بینالمل خصوصی تا حدوس زياسی ناشناخ ه
اتت .به همین تاب ،بررتی چگونگی اعمال و جايگاه اين نظريهه ،مسه لزم مطالعهة تهاريخی آن،
تایین مفهومی و همچنین تحلی ماهیت آن با توجهه بهه مفههوم حاصه از آن اتهت کهه کوشهش
میشوس ،سر تطرهای ذي شرح ساسه شوس.
پویش تاریخی اعمال نظریة نزدیکترین ارتباط

اين نظريه اولینبار سر روية قضايی توئیس بهکار گرف ه شد ،ولی اياال

م حدة آمريکا سر بازنگری

سو م عارض قوانین ،اولین بار سر ح ون بینالمل خصوصی ،آن را سر قالهب قهانون تصهويب کهرس
( .)Shuhong et al., 2009, p.423نظرية بیانشده سر بازنگری سوم ،بر پهذيرش آن سر تهط وتهی
بینالمللی از توی کشورهای مخ لف مانند چین ،روتیه ،اتريش ،جمهوری کره ،اته رالیا ،اتهاانیا،
فندند ،مجارت ان و کشورهای سيگر مؤثر بوسه اتت .به عدوه ،بعضی کنوانسیونهای بهینالمللهی
مانند کنوانسیون  891رم ،سربارة قانون قاب اعمال بر تعههدا

قهرارساسی و کنوانسهیون الههه سر

زمینة قانون قاب اعمال سربارة بی بینالمللی کاالها مصوب  22ستامار  896و تند يک رم سربارة
قانون قاب اعمال بر تعهدا

قرارساسی مصوب ژوئن  2119اتحاسية اروپا ،اين نظريه را پذيرف هاند.

 .پرساخ ن به رويکرس اين کشورها نسات به نظرية نزسيکترين ارتااط مجال سيگری را میطلاد که سر حوصلة اين نوشه ار
نیست.
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مفهوم نظریة نزدیکترین ارتباط

نظرية حاضر ماهی ی تیال سارس و با توجه به مندرجا

ههر پرونهده ،قهانون قابه بهر آن را تعیهین

میکند .سربارة لزوم پذيرش اين نظريه سر حوزة ح ون بهینالمله خصوصهی ،پروفسهور ژاکهوب
سالینجر بیان می کند که سر گذش ه سو مشک عمهده وجهوس ساشهت ،نخسهت ،اع هاس بهه قواعهدی
گس رسه بوس که سر عم با واقعیتهای هر پرونده تازگاری نداشت؛ سوم ،و از طرا سيگر به سلی
تعارضا

بین همین قواعد کنوانسیونهای گوناگونی تصويب و ايجاس کرسيم که هیچگاه عمومیهت

کام نیافت ،به عدوه ،همین کنوانسیونها يا بايد از عمومیت خوس صرانظر میکرسند ،يها تهن بهه
قواعد ح ون ساخلی میساسند .که سر هر سو حالت مشک بر جای خويش باقی بوس .راهحلی کهه سر
حال حاضر سر ح ون بینالمل خصوصی از آن بحث میشوس ،آن اتت که بهجهای انطاهان وقهاي
ح وقی با قواعد ازپیشم درشده ،پروندة خاص و افراس سرگیر سر آن مطالعه شوس و به جهای آنکهه
پروای انصراا از قواعد خوس را ساش ه باشیم ،سر جستوجهوی آن بهرآيیم تها بها کشهف ترشهت
روابط ح وقی آن هم به روشی ات رايی نزسيکترين قانون را به اين رابطة ح وقی کشف و اعمال
کنیم» (سالینجر ، 891 ،ص .)229
سربارة قانون حاکم بر هر نوع از قرارساسها نیز بايد گفت ،مدتی طوالنی قواعدی انعطااناپهذير
وجوس ساشت که به همة مصاسي ی که تحت شمول آن قرار میگرف ند ،اعمال میشد .قواعدی ماننهد
قانون مح انع اس قرارساس ،قانون مح اجرای قرارساس و جز آن  .اين قواعد عام بوسنهد ،بهدين معنها
که شام همة انواع قرارساسها میشدند ،با اينکه سر حال حاضر ،نظرية نزسيکترين ارتااط م ضهمن
آن اتت که هر مورسی بهطور انفراسی سر پرتهو خصیصههههايش بررتهی شهوس و ان خهاب قهانون
م ناتب با آن باشد .اين مطلب به موقعی ی منجر خواههد شهد کهه طاهق آن ،ساسگهاههها بهرای ههر
قرارساسی قاعدهای خاص بسط و گسه رش سهنهد (سالینجهر ، 891 ،ص  .)28سر واقه  ،رهیافهت
پیشین قیاتی بوس ،بدين توضی که قاعهدهای کلهی بهرای تعیهین قهانون حهاکم بهر همهة تعههدا
قرارساسی و بر همة قرارساسها اعمال میشد؛ سر حالی کهه رهیافهت کنهونی اته رايی اتهت ،زيهرا
قاعدهای کلی پیشنهاس نمیشوس ،بلکه هر رابطه قرارساسی را تحلی کرسه و خصیصهها و ويژگهی آن
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را بررتی میکند و سر نهايت ،قانونی را برمیگزيند کهه نزسيهکتهرين ارتاهاط را بها قهرارساس سارس.
بنابراين ،هر قرارساسی تحت شمول م ناتبترين قانون اتت (سالینجر ، 891 ،ص.)288
ماهیت متغیر نظریة نزدیکترین ارتباط

نظرية نزسيکترين ارتااط میتواند سو وجه ساش ه باشد .از يک تو ،ممکن اتهت بهه عنهوان عامه
مرتاط سر قواعد ح تعارض تصويب شوس ،و از توی سيگر ،امکان سارس به عنوان يک اص  ،مانای
مفاس قواعد ح تعارض قرار گیرس .اگر اين نظريه برای اعمال مس یم توتهط ساسگهاه مهدنظر قهرار
گیرس و م نن اعدم کند که قانون سارای نزسيکترين ارتااط ،بايد بر موضوع اعمال شوس ،ظاهراً ما با
يک عام ارتااطی سر قواعد ح تعارض مواجه خواهیم شد .به تعایهر سيگهر ،عنهوان قاعهدة حه
تعارض« ،نزسيکترين ارتااط» اتت .اما اگر هدا ،ايجاس يک قاعدة ح تعارض بهر مانهای نظريهة
نزسيکترين ارتااط باشد ،اين معیار برای تشکی مفاس يک قاعدة ح تعارض بههکهار گرف هه شهده
اتت .برای نمونه ،اگر قانونگذار قانون مح وقوع مال را بر اين مانا که همواره قانون نزسيکترين
ارتااط با اموال را سارس ،بر اين ست ه حاکم کند ،سر واق  ،از نظريه به عنوان يک اص ات فاسه کهرسه
اتت .اما اگر قانونگذار ،اين نظريه را به عنوان قاعدة ح تعارض بهکار گیرس ،سر واق  ،ن ش عام
ارتااطی را سارس .برای مثال اگر قاعهدة حه تعهارض مربهوط بهه سته ة ارتاهاط قرارساسهها ،قاعهدة
نزسيکترين ارتااط باشد و سر هر مورس با توجه به عناصر ارتااطی نزسيکتهرين قهانون بها قهرارساس
اعمههال شههوس ،ن ههش عام ه ارتاههاطی را سارس
 .سر اين زمینه قضا

)et al., 2002, p.134

 .)Lebedevپههذيرش عام ه

چین ،ته نظر سربارة ماهیت يا کارکرس نظرية نزسيکترين ارتااط بیان کرسهاند .بعضی مع دند اين

نظريه تنها سر زمینة قرارساسها ،يک قاعدة ح تعارض اتت .بعضی سيگر اين نظريه را نه يک اص  ،بلکه به عنوان يک
رهیافت ح تعارض سر تعیین قانون قاب اعمال تل ی میکنند که میتوان آن را به عنوان يک قاعدة ح تعارض سر
حوزههای م عدس بهکار گرفت ،اما اعمال آن را اجااری نمیسانند و عدهای سيگر اين نظريه را به عنوان اصلی بنیاسين سر
ح ون بینالمل خصوصی سر نظر میگیرند و آن را سر همة حوزههای تعارض قوانین قاب اعمال میسانند .نظر اخیر
م اولیت بیش ر ی سارس و آن را به عنوان يک اص راهنما سر تعیین قانون قاب اعمال تل ی میکنند ( Shuhong et al.,

.)2009, p.424
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نزسيکترين ارتااط به عنوان يک اص و مانا سر وض مفاس قاعدة ح تعارض سر ست ههای ارتاهاط
مخ لف سشوار اتت ،زيرا اين امر به اعمال قانونی ازقا تعیینشده سر همة موضوعها میانجامد .سر
حالی که خصیصه و ام یاز نظرية ياسشده بررتی مورسی و اعمال نزسيکترين و مناتبترين قهانون
بر موضوعهای مخ لف اتت .لذا ،پذيرش اين نظريه به عنوان يک عام ارتاهاط و اعطهای اخ یهار
بیش ر به قضا

جهت تعیین قانون حاکم ،با اق ضای نظريه و اهداا آن هماهنگ خواهد بوس.

جایگاه نظریة نزدیکترین ارتباط در دستة ارتباط قراردادها

هنگامی که قرارساسی منع د میشوس ،طرفین میتوانند قانون حاکم بر قرارساس را بههطهور صهري يها
ضمنی تعیین کنند ،اما گاهی طرفین قانون حاکم را تعیین نمیکنند ،بلکه نظهامههای ح هوقی بهرای
ح اخ داهای ناشی از قرارساس ،وروس میکنند و سر ايهن راته ا ،سو روش را بههکهار مهیگیرنهد:
نخست ،تعیین قانون حاکم توتط قانونگذار اتت که سر واق  ،بههطهور غیرمنعطهف آن را اعمهال
میکند .منظور از روش غیرمنعطف اين اتت که قانون يکبار و برای همیشه م رر میکند که بهرای
هر نوع قرارساسی يک عام ارتااط و تعیهینکننهده وجهوس سارس (نیکاخهت ، 816- 811 ،ص)212؛
روش سوم ،تعیین قانون حاکم توتط ساسگاه اتت که سر پرتو همة اوضاع و احوال مربوط به قضیه،
قانون حاکم را ان خاب و بر قرارساس اعمال میکند .سر ح ی ت ،مطابق با ايهن روش ،ساسگهاه تهدش
می کند قصد و منظور طرفین را سرک کند ،بدين شک که اگهر طهرفین تهکو

نمهیکرسنهد ،چهه

قانونی را تعیین میکرسند .سر اين روش ،همة عناصری که به نحوی از انحا با قرارساس ارتااط سارند،
بايد سر نظر گرف ه و سر نهايت ،بر مانای نزسيکترين و عینیترين رابطهه ،قهانون مناتهب قهرارساس،
تعیین شوس .به تعایر به ر ،بر مانای مرکز ث

قرارساس قانون ياسشده را تشخیص میسهند (عچهرش،

 .شايان ذکر اتت نظرية نزسيک ترين ارتااط عدوه بر مزايای آن ،مصون از ايراس نیست .نخست اينکه ،اعمال اين نظريه،
قطعیت ،قابلیت پیشبینی و يکسانبوسن ن ايج را که همواره از اعمال قواعد ح تعارض ان ظار میروس ،ندارس (صالحی
ذهابی ، 89 ،ص ) 8؛ سوم ،اين نظريه سر ح ی ت قانون ماهوی مناتب را تعیین نمیکند ،بلکه معیارهايی به ستت
میسهد که تعیین قانون حاکم را تسهی میکند .حال آنکه قواعد ح تعارض بايد بهطور مشخص ،قانون حاکم را
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 ، 818ص .)28روشن اتت که نظرية نزسيکترين ارتااط ،سر فرضی قابلیت اعمال سارس که طرفین
خوس ،قانون حاکم را تعیین نکرسه باشند .افزون بر اين ،با توجه به مفهوم اين نظريه که پیشتر بیهان
شد ،نمیتوان میان روش نخست با نظرية مورس بحث ارتاهاط برقهرار کهرس و جايگهاه طهرح آن سر
هنگامی اتت که ساسگاه قانون حاکم را تعیهین مهیکنهد .بههطهور خدصهه مهیتهوان گفهت نظريهة
نزسيکترين ارتااط ،جايگزينی اتت برای رف ناکامیهای روش نخسهت حه تعهارض .بهه بیهان
سقیقتر ،فرايند تعیین قانون حاکم سر قرارساسها به ترتیب ،به اين شرح اتت :ان خاب صهري قهانون
حاکم بر قرارساس از توی طرفین ،تاس ،ان خاب ضمنی قانون حاکم بر قرارساس از تهوی طهرفین و
سر نهايت ،اعمال نظرية نزسيکترين

ارتااط.

اما سر تشخیص مرز میان تعیین قصد ضمنی طرفین سر ان خاب قانون حاکم بر قرارساس و نظرية
نزسيک رين ارتااط (مراح سوم و توم) ،بايد گفت سر شرايط اراسة ضهمنی ،قاضهی بها تفحهص سر
مفاس و اوضاع و احوال قرارساس ،به سناال قصد پنهان طرفین سر تعیین قانون حهاکم اتهت امها محه
اعمال نظرية مورس بحث ،مرحلهای فراتر اتت؛ يعنی هرگاه قاضی ن وانهد قصهد ضهمنی طهرفین را
تشخیص سهد ،بايد همهة عوامه ارتاهاطی قهرارساس را بررتهی کنهد تها سر نهايهت ،نزسيک هرين و
مناتبترين قانون را بر رابطة ح وقی حاکم کند.
رویة بینالمللی کشورها نسبت به نظریة نزدیکترین ارتباط در دستة ارتباط قراردادها

روش پذيرف هشده سر نظامهای ح ون ملی و بینالمللی روش سوم يا به عاارتی ،روش انعطااپذير
اتت .سر اين نظامها قانون قاب اعمال سر صور

ان خابنشدن قانون حاکم توتط طهرفین ،قهانون

تعیین کنند .بنابراين ،نظرية نزسيکترين ارتااط ،نه تنها بسیار کلی اتت ،بلکه به سلی لزوم توجه و بررتی همة عوام
م عارض سر مسائ مخ لف ،خصلت قاعدهبوسن خوس را میبازس (صالحی ذهابی ، 89 ،ص .) 21با توجه به اين
خصايص ،بیان مفهومی سقیق از نظرية ياسشده امکانپذير نیست و اين ابهام موجب سشواری کار قانونگذار سر پذيرش
آن اتت.
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کشوری اتت که ارتااط قطعی و اصلی با قرارساس سارس و ياف ن اين قانون سر اخ یار ساسگاه اتت که
بايد سر هر مورس بهطور خاص و به طريق مناتب ،آن را بیابهد (نیکاخهت ، 816- 811 ،ص.)211
منظور از روش منعطف سر نظامهای ح ون ملی و بینالمللی ،نظرية نزسيکترين ارتااط اتهت کهه
سر اياال

م حدة آمريکا به عنوان نظرية «مهمترين ارتااط» ( )The most significant relationshipو

سر ح ون انگلس ان با عنوان «قانون مناتب»

(Law

 )Properنام برسه میشوس کهه امهروزه از قواعهد

ح تعارض پرنفوذ و مهم سر مسائ مربوط به قواعد ح تعهارض محسهوب مهیشهوس .پهذيرش
نظريه سر اتناس بینالمللی و قوانین ساخلی کشورها خوس يکی از ساليه کارآمهدی و م اولیهت ايهن
نظريه اتت ،سر تطور ذي اب دا به اتناس بینالمللی ناظر به موضهوع حاضهر اشهاره خهواهیم کهرس.
تاس ،نظام ساخلی کشورهای پیشگام را بررتی میکنیم.
پذیرش نظریة نزدیکترین ارتباط در اسناد بینالمللی در زمینة تعهدات قراردادی

اين نظريه جايگاه ويژة خوس را سر اتناس بینالمللی مانند کنوانسهیون  891رم سربهارة قهانون قابه
اعمال بر قرارساسها و تند شمارة يک رم ،مصوب  2119سر همین زمینه و کنوانسهیون  891الههه
سربارة قانون قاب اعمال بر بی بینالمللی کاال ياف ه اتت ،بهطوری که سر قانون حاکم بر قرارساسها،
میتوان آن را اصلی کلی محسوب کرس .بنابراين ،با توجه به اهمیت اين اتناس و شمول جهانی ههر
يک از آنها ،سر اين قسمت بررتی خواهند شد.
کنوانسیون رم ( )2191در زمینة قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی

مهمترين تند بینالمللی که بهصراحت و به عنوان اصلی کلی ،نظرية نزسيکترين ارتااط را پذيرف ه
اتت ،کنوانسیون  891رم سر خصوص قانون قاب اعمال بر تعهدا

قرارساسی اتت که از آوريه

 88الزماالجرا شده اتت .قواعد ح تعارض کنوانسهیون  891رم ،رهیهاف ی جديهد را معرفهی
میکند که بهتدريج سر احکام پراکندة ساسگاهها ،برخی قوانین و تعداسی از آثار ح هوقی ،بهه عنهوان
مانای بعضی قواعد کنوانسیون ،پذيرف ه شده اتت .اين رهیافت ،ماین قاعدهای اتت که به موجهب
آن ،قواعد تخت و غیرمنعطف گذش ه را کنار میگذارس و اه مام میورزس تا راهحلی برای تعهارض
قوانین سر قلمرو قرارساسها بیابد که بر اتاس نظر منعطف شک گرف ه باشد.
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همانطور که محاکم سولتهای عضو کنوانسیون رم اص واحدی را اعمال میکننهد ،مهیتهوان
خلق يک «قاعدة ح وقی عرفی بینالمللی» را پیشبینی کرس ،يعنی خطمشیای که از نظر بینالمللی
سر ان خاب قانون قاب اعمال سر تعهدا

قرارساسی قاب پیروی اتت .اما اين بدان معنها نیسهت کهه

اين اص همیشه تاب خواهد شد ،ساسگاههای کشورهای مخ لف قانونی يکسان را سر هر موقعیهت
مفروضی اعمال کنند ،بلکه موجب میشوس سر جايی که رهیافت يکسان اتت ،اح مال ان خابهای
تازگار بیش ر از روشهای کدتیک باشد .هر يک از بندهای ماسة  2کنوانسیون  891رم سر جای
خوس بايد بررتی شوند که عاار اند از:
بند  2مادة  4کنوانسیون رم

بند ماسة  2بیانکنندة اين اتت که سر صور

ان خابنشدن قانون قاب اعمال ،قانون حاکم ،قانون

 .ماسة  2کنوانسیون  891رم . « :سر حدی که قانون قاب اعمال بر قرارساس بر اتاس ماسة  8ان خاب نشده باشد ،قرارساس
تاب قانون کشوری اتت که با قرارساس سارای نزسيکترين ارتااط اتت .با وجوس اين ،يک قسمت تفکیکپذير قرارساس
که سارای ارتااط نزسيکتر با کشور سيگری باشد ،ات ثنائاً تاب قانون آن کشور سيگر اتت .2 .ضمن رعايت م ررا

بند

 1اين ماسه ،بايد فرض شوس که قرارساس سارای نزسيکترين ارتااط با کشوری اتت که سر زمان انع اس قرارساس ،اقام گاه
س ائم يکی از طرفین که اثر اجرای وی سر قرارساس شاخص اتت ،سر آنجا بوسه اتت يا سر مورس شرکتها (تهامی) يا
شرکتهای مدنی ،مرکز اساری آن آنجا اتت .اگر قرارساس مربوط به مسائ تجاری يا بازرگانی باشد ،اين کشور بايد
کشوری باشد که مح اصلی تجار
تجار

سيگری غیر از مح تجار

سر آنجا واق شده باشد و اگر بر اتاس مفاس قرارساس ،اجرای شاخص سر مح
اصلی ،باشد ،قانون کشوری مح تجار

سيگر حاکم اتت .8 .با وجوس م ررا

بند  2اين ماسه ،سر موارسی که موضوع اصلی قرارساس ،ح ی مربوط به اموال غیرمن ول يا حق ات فاسه از اموال غیرمن ول
باشد ،بايد فرض شوس که قرارساس سارای نزسيکترين ارتااط با کشوری اتت که اموال غیرمن ول آنجا واق شده اتت.
 .2قرارساس حم کاالها تاب فرض مندرج بند  2نخواهد بوس .سر چنین قرارساسی ،سر زمانی که قرارساس منع د میشوس،
اگر کشور مورس نظر کشوری باشد که مح اصلی تجار
تخلیه بار يا مح اصلی تجار

حام سر آنجا اتت و کشور مذکور مح بارگیری يا مح

فرت ندة کاال نیز اتت ،بايد فرض شوس که قرارساس سارای نزسيکترين ارتااط با آن

کشور اتت .سر اعمال اين بند ،قرارساسهای اجارة کش ی برای تفر واحد و سيگر قرارساسهايی که هدا اصلی آنها
حم ک اال اتت ،به عنوان قرارساس حم کاال تل ی خواهند شد .1 .اگر اجرای شاخص را ن وان تعیین کرس ،بند  2اعمال
نمیشوس و اگر از اوضاع و احوال کامدً آشکار شوس که قرارساس سارای ارتااط نزسيکتری با کشور سيگری اتت،
فرضهای بند  8 ،2و  2ناسيده گرف ه میشوند».
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کشور سارای نزسيکترين ارتااط با قرارساس اتت .همچنین ،اين ماسه میافزايد که بخش تفکیکپذير
قرارساس که با کشوری سيگر ارتااط نزسيکتری سارس ،تاب قانون همان کشهور اتهت .بنهابراين ،اگهر
قرارساس قاب تفکیک نااشد ،تاب قانون يک سولت خواهد بوس ،ح ی اگر بخشهی از قهرارساس بها يهک
کشور و بخش سيگر با کشور سيگر ارتااط نزسيک ساش ه باشد .بنابراين ،اگر قرارساس تفکیکنشهدنی
باشد ،تاب قانون يک سولت خواهد بوس ،ح ی اگر بخشی از قرارساس با يک کشور و بخش سيگهر بها
کشور سيگر ،ارتااط نزسيک ساش ه باشد .همانطهور کهه مشههوس اتهت ،ايهن بنهد قاعهدة اصهلی را
نزسيکترين ارتااط قرار ساسه و بندهای بعدی سر جهت اعمال قاعده و تعیین اين ارتااط ،بیهانشهده
و معیارهايی را مطرح میکنند.
بند  1مادة  :4مفهوم اجرای شاخص

به نظر میرتد اين بند ،يعنی م ولة اجرای شاخص بحثبرانگیزترين و ظاهراً منحصر به فرستهرين
مطلب ماسة  2اتت .سر اين بند فرض میشوس قرارساس بیش رين و مؤثرترين ارتااط را با کشور مح
اقامت (سر زمان انع اس قرارساس) طرفی سارس که اثر اجرای او سر قهرارساس شهاخص اتهت .سر واقه ،
قانون مح اقامت طرفی که اجرای تعهد شاخص قرارساس را بر عهده سارس ،حاکم اتهت (

Collier,

.)2001, p.198
میتوان اسعا کرس مهمترين اماره ،يعنی اجرای شاخص که کاربرس کلی سارس ،سر بند  2ايهن مهاسه
بیان شده اتت .وجوس چنین امارهای سر يک کنوانسیون بینالمللی سر واق  ،تازش بهین سو نظريهه
اتت که يکی خواهان ثاا

و قابلیت پیشبینی قهانون حهاکم سر ف هدان ان خهاب قهانون از تهوی

طرفین اتت -نظرية غالب سر کشورهايی مانند فرانسهه ،اي الیها و آلمهان -و سيگهری کهه قائه بهه
 .تعهد شاخص به تعهدی اطدن میشوس که مخصوص همان قرارساس اتت ،به سيگر تخن ،تعهد ويژهای که به قرارساس
شاخصیت میسهد و موجب تمايز آن از تاير قرارساسها میشوس .مثدً سر ع د بی تحوي مای به مش ری تعهد ويژه
اتت .اما پرساخت ثمن معامله و سر ک پرساخت پول ،تعهد ويژه نیست .زيرا سر اغلب قرارساسها اين نوع تعهد وجوس
سارس و ويژة قرارساس معینی نیست (الگارس ، 811 ،ص .)82
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انعطااپذيربوسن قاعدة کلی سر تعیین قانون حاکم سر ف دان ان خاب اتت و سر امارهها خصوصی ی
نمیبیند -نظرية غالب سر انگلس ان( -نیکاخت ، 811- 816 ،ص .)2 1از فوايد سيگر ايهن اصه
برآورسن ان ظارا

طرفین اتت .بدين توضی که تعیین تعههد شهاخص قهرارساس و بهه تاه  ،تعیهین

م عهد آن عدوه بر تهولت عملی ،سر رات ای ان ظارا

طرفین نیز هست .زيرا م عهد به انجهامساسن
وی تحهت

تعهد شاخص ،اغلب شخصی حرفهای اتت و به نف او اتت که اصوالً همهة عملیها

حکومت قانون واحدی باشد که به او تعلق سارس .راج به شخص م عهدله نیز بايهد گفهت ،وی بها
مراجعه به يک شخص حرفهای مس ر سر خارج از کشور ،سر واق  ،خطهر تجهار

بهینالمللهی را

پذيرف ه و بايد ان ظار ساش ه باشد که اين شخص امور مربوط به خوس را به موجب قانون مخصوص
خوسش انجام سهد (الگارس ، 811 ،ص .)828شايان ذکر اتت ،بند  2مهاسة  2کنوانسهیون  891رم
تعريف مشخصی از اجرای شاخص بیان نمیکند و ف ط به بیان مصهاسيق کلهی از آن بسهنده کهرسه
اتت و اين امر موجب سشواری کار قضا

شده اتت .زيرا اين مسئله که چه اجرايهی سر قهرارساس

شاخص محسوب میشوس تا بر اتاس آن ساسگاه ،قانون کشور اقام گهاه سائهم مجهری را بهه عنهوان
قانون حاکم بر قرارساس ان خاب کند ،ماهم مانده اتت.
تشخیص اجرای شاخص سر قرارساسهای يکتعهدی به تهولت انجام میگیهرس ،سشهواری ايهن
تشخیص سر قرارساسهای سوتعهدی اتت .سر اين رابطه ،بعضی از مفسهران بهاور سارنهد کهه معیهار
اجرای شاخص سر ک  ،غیرمالی اتت ،بدين توضی که سر قرارساسهای سوتعهدی که به موجهب آن
طرفین قرارساس به اجرای سوجاناه و م اب قرارساس م عهد میشوند ،اجرای م اب از تهوی يکهی از
طرفین معموالً جناة مالی به خوس میگیرس و اين اجرای شاخص محسوب نمیشوس و تعههد م ابه
آن اجرای شاخص اتت ( .)Bonomi, 2003, p.71مانند اينکهه عرضهة کهاال و خهدما

بهه نسهات

سريافت يا پرساخت برای آنها ،به منزلة اجرای شاخص اتت .بنابراين ،بهه موجهب بنهد  2مهاسة 2
اولويت و ت دم با قانون کشور فروشنده يا عرضهکننده اتت (.)Stone, 2006, p.283
بند  3مادة  :4قانون حاکم بر اموال غیرمنقول

همانطور که قاعدة ح تعارض پذيرف هشده سر اکثر نظامهای ح وقی و اتناس بینالمللی سر زمینهة
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قانون حاکم بر اموال غیرمن ول ،قانون مح وقوع اين اموال اتت ،بند  8ماسة  2نیز اين قاعدة حه
تعارض کلی را پذيرف ه اتت و به اين مسئله اذعان میکند که قاعدة قانون مح وقوع مهال سربهارة
اموال غیرمن ول با نظرية نزسيکترين ارتااط همپوشانی سارس .بدين توضی که قانون حاکم بهر ايهن
اموال نیز با توت به نظرية نزسيکترين ارتااط تعیین خواهد شد.
بند  4مادة  :4قانون حاکم بر قراردادهای حمل کاالها

قرارساسهای حم کاالها تاب بند  2ماسة  2کنوانسیون اتت .اين بند ات ثنايی اتت بر فرض قهانون
مح اقامت مجری شاخص ياسشده سر بند  2ماسة  2و سر عوض ،يک فرضیة رسشدنی (طاق بنهد 1
اين ماسه) ،به نف قانون کشور مح تجار

اصلی حام سر زمان انع اس قرارساس را پیشنهاس میسههد

که شام مح بارگیری ،مح تخلیة بهار يها محه تجهار

فرته نده مهیشهوس .سر غیهاب چنهین

توافقهايی ،فرضیه اعمال نمیشوس ،اما بهتاسگی به کشور سارای نزسيکترين ارتااط ارجاع مسه یم
ساسه میشوس (.)Stone, 2006, p.290
بند  5مادة :4

آنچه سر بندهای  8 ،2و  2مطرح میشوس ،فرضها و امارههايیاند که به نظر میرتد قاعدة منهدرج
سر بند را ضابطهمند میکنند .با وجوس اين ،به موجب بند  1ماسة  ،2اين اح مهال وجهوس سارس کهه
امارههای ياسشده سر بندهای  8 ،2و  2ناسيده گرف ه شوند .زيرا به موجب بند  ،1سر صور

وجهوس

قرارساسهايی که با بررتی عناصر ارتااطی ،کشور سارای نزسيکترين ارتااط ،کشهوری غیهر از محه
اقامت مجری تعهد شاخص يا مح تجار

حام يا مح وقوع مال غیرمن ول باشد ،قانون همهان

کشور اعمال میشوس.
گف نی اتت ،برخدا تصور میان مفاس بند  2و بند  1ماسة  ،2تعارضی وجوس ندارس ،بلکه ،بند 1
تأکیدی بر مفاس هدا اصلی نظرية نزسيکترين ارتااط اتت که همواره مناسی اعمال قهانون کشهور
سارای نزسيکترين ارتااط اتت و بند  ،2امارهای برای تعیهین قهانون کشهور ياسشهده اتهت کهه سر
صور

وجوس قانون کشور سارای ارتااط نزسيکتر با قرارساس ،کنار گذارسه میشوس.

به بیان سيگر ،اعمال مفاس ماسة  2شام فرايند سومرحلهای اتت .سر مرحلة اول طاق بند  2مهاسة
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 ،2اب دا تعیین میکنند که سر قرارساس ،اجرای شاخص کدام اتت و مجری تعهد شهاخص سر کهدام
کشور تاکن اتت که قانون مح تکونت وی اعمال شوس .سربارة حالت سوم بايد تعیین کننهد کهه
چه عناصر ارتااطی يا پیوندسهنده بین قرارساس و کشور مربوطه وجهوس سارس کهه ب وانهد ساسگهاه را از
اعمال بند  1ماسة  2منصرا کند .عدوه بر اين ،سر حالت سوم بار اثاا

بر عهدة طرفهی اتهت کهه

اسعا میکند الزاماً بايد از اعمال اماره م رر سر بنهد  2مهاسة  2صهرانظهر کننهد (امیرمعهزی، 88 ،
ص.)282
نظریة نزدیکترین ارتباط در دیگر اسناد بینالمللی

برخدا کنوانسیون  891رم ،سيگر اتناس بینالمللی نهاظر بهه نظريهة نزسيک هرين ارتاهاط از قایه
کنوانسیون  822مکزيکو بین کشهورهای آمريکهايی سربهارة قهانون قابه اعمهال بهر قرارساسههای
بینالمللی و کنوانسیون  891الهه سربارة قانون قاب اعمال بر بی بینالمللی کاال ،بهطور موجز بهه
اين م وله پرساخ هاند .لذا ،نگارندگان نیهز ايهن محهدوسيت را سارنهد و بههطهور خدصهه بهدانهها
پرساخ هاند.
کنوانسیون  882مکزيکو بین کشورهای آمريکايی سربارة قهانون قابه اعمهال بهر قرارساسههای
بینالمللی نیز مانند کنوانسیون  891رم ،قانون حاکم را سر جايی که طرفین تکو

کرسهاند ،قانون

کشوری میساند که قرارساس با آن نزسيکترين ارتااط را سارس .اما سر تعیین کشور سارای نزسيکتهرين
ارتااط بر خدا کنوانسیون  891رم ،هیچ امارهای تعیین نمیکند ،بلکه اخ یاری وتی به ساسگاهها
میسهد تا قانون نزسيکترين ارتااط را بیابند (نیکاخت ، 811- 816 ،ص.) 89-2 2
بند  8ماسة  9کنوانسیون  891الهه سربارة قانون قاب اعمال بر بی بینالمللی کاال نیهز بهه ايهن
اص الا ه سر قالب ات ثنا ،اشاره کرسه اتت ،بدين صهور

کهه سر مهوارس اته ثنايی کهه سر پرتهوی

اوضاع و احوال ،قرارساس آشکارا نزسيکتر به قانون کشور سيگهری غیهر از قهانون کشهوری کهه بهر
اتاس قواعد پذيرف هشده سر اين تند حاکم اتت ،قانون کشور سارای نزسيکتهرين ارتاهاط اعمهال
میشوس (نیکاخت ، 816- 811 ،ص.) 89-2 2

 33

حقوق خصوصی ،دورة  ،21شمارة  ،2بهار و تابستان 2314

قانون ماهوی به مثابة قانون نزدیکترین ارتباط

قانون حاکم بر قرارساس سر صور

ف دان قانون ان خابی توتط م عاملین ،کشور سارای نزسيهکتهرين

ارتااط اتت ،اما بعد از تعیین اين قانون ،قاضی بايد قانون ماهوی آن کشهور را اعمهال کنهد يها بهه
قاعدة ح تعارض آن کشور ارجاع سهد .سر نظامهای ح وقی که قائ به آزاسی اراسة اشهخاص سر
تعیین قانون قاب اعمال بر قرارساس هس ند ،معموالً ارجاع قواعهد تعهارض آنهها بهه قهانون کشهور
خارجی سر موضوع تعهدا

قرارساسهای بازرگانی به معنای اعمال قواعد ماهوی ساخلهی آن کشهور

اتت و نه قواعد ح تعارض آن (احاله)  .بر همین اتاس نیز ،سر نظامهای ح وقی کهه بهه قاضهی
اخ یار ساسهاند قانون کشور سارای نزسيکترين ارتااط با قرارساس را تعیین و بر آن اعمال کند ،قواعهد
ماهوی قانون کشور سارای نزسيکترين ارتااط حاکم بر قرارساس خواهد بوس ،زيرا سر صور

ارجهاع

به قاعدة ح تعارض (احاله) ،هدا اصلی نظرية نزسيکترين ارتااط که اعمال قانون مناتبتهرين
و نزسيکترين قانون اتت ،مخدوش میشوس و به تعایری سيگر ،قانون اعمهالشهده ،قهانون کشهور
سارای نزسيکترين ارتااط نیست (نیکاخت ، 898 ،ص.) 91
قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران

سر قانون مدنی ايران قاعدة ح تعارض سربارة ست ة ارتااط قرارساسهها و تعههدا
ماسة  869بیان شده اتت .ماسة  869ماین اين اتت که تعهدا

ناشهی از آن ،سر

ناشی از ع وس تاب مح وقوع ع هد

هس ند و اين ماسه ف ط سر صورتی که طرفین اتااع خارجه باشند ،اصه حاکمیهت اراسه را پذيرف هه
اتت .ماسة  869قانون مدنی مصوب تال  811بوسه و علت ناذيرف ن اصه حاکمیهت اراسه سر آن
سورة زمانی ،مسئلة کاپی والتیون و حمايت از اتااع ايرانی بوسه اتت .با اين توضی کهه مهاسة ،869
به سلی تجربههای تلخ سورة کاپی والتیون و م ضررشدن اتااع ايرانی سر ن یجة آن ،تعی میکنهد سر
فرض انع اس قرارساس میان اتااع ايرانی و اتااع خارجی سر ساخ ايران ،جهت جلهوگیری از ان خهاب
 .برای آگاهی بیش ر راج به احاله ر .ک( .الماتی.) 891 ،
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قانون م اوع طرا خارجی ،ضابطة سقیق و جزمی قانون مح وقوع ع د را تعیین کند .اما با توجهه
به تغییرا

تیاتی سر ايران و رشد تجار

بینالمللی و لزوم حرکت قانونگهذار ايرانهی از اصهول

جزمی به اصول ح وقی و برطراشدن موانه پهذيرش اصه حاکمیهت اراسه ،بهه نظهر مهیرتهد
قانونگذار بايد اقداما

الزم را انجام سهد و تغییراتی مثاهت را سر قهوانین صهور

سههد .بهه نظهر

نگارندگان ،قانونگذار سر ايران بايد مانند کشورهای سيگر ،اص حاکمیت اراسة طهرفین قهرارساس را
جهت تعیین قانون حاکم بر روابط قرارساسی خويش باذيرس و مح رم شهمارس .ايهن آزاسی ان خهاب
توتط طرفین ،میتواند بهطور صري يا ضمنی باشد .با ايهن توضهی کهه سر صهورتی کهه طهرفین
قرارساس قانون حاکم بر قرارساس خوس را بهصراحت اعدن کنند ،قاضی رتیدگیکننده به موضوع بايد
اين ان خاب را مح رم شمارس و سر صورتی که ان خاب طرفین صري نااشد ،ولی از اوضاع و احوال
و مفاس قرارساس چنان برآيد که طرفین قانونی را جهت حکومت بر رابطهة خهوس سر نظهر ساشه هانهد،
قاضی بايد اين قانون را کشف و اعمال کند .حال سر موارسی کهه طهرفین قهانون قابه اعمهال بهر
قرارساس را تعیین نکرسه باشند ،به نظر میرتد به رين و مناتبترين راهح که سر اتناس بهینالمللهی
مانند کنوانسیون  891رم و تنديک رم مصوب  2119سر زمینة قهانون قابه اعمهال بهر تعههدا
قرارساسی و سيگر اتناس بینالمللی و همچنین ،سر اتناس ح وقی ساخلی مخ لفی مانند بهازنگری سوم
آمريکا سر ح ون بینالمللی خصوصی ،قانون بینالمللی خصوصی چین ،انگلیس و کشورهای سيگر
اشاره شده اتت ،اين اتت که قانونگذار نظريه نزسيکترين ارتااط يا به تعهابیر سيگهر ،مههمتهرين
ارتااط يا قانون مناتب را پذيرف ه و اعمال کند .بنابراين ،قانون حاکم بر قرارساس سر صهور

ف هدان

ان خاب قانون از توی طرفین ،قانون کشور سارای نزسيکترين ارتااط اتت .ضابطة تشخیص چنین
قانونی ،امارة اجرای شاخص اتت .بدين معنا که قانون حاکم بر قرارساس ،قانون کشور مح اقامهت
مجری تعهد شاخص اتت .اما سر موارسی که از اوضاع و احوال آشکارا و بهوضوح مشخص باشد
که قرارساس ،سارای ارتااط نزسيکتر با کشور سيگری اتت ،قانون آن کشور حاکم اتت و اگر تعیهین
قانون حاکم بر اتاس امارة اجرای شاخص قاب تعیهین نااشهد ،قهانون کشهور سارای نزسيهکتهرين
ارتااط بر اتاس تاير عوام ارتااطی با موضوع قرارساس تعیین میشوس.
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به نظر نگارنده ،سر وض قواعد ح تعارض سر زمینة قهانون حهاکم بهر قرارساسهها سر صهور
ف دان ان خاب قانون حاکم از توی طرفین ،مناتب اتهت قهانونگهذار کشهورمان بها وجهوس عهدم
عضويت سر اتناس بینالمللی که نظرية نزسيک رين ارتااط را پذيرف هاند ،بايد به مفهاس اينگونهه اتهناس
توجه کند و آنها را بهکار گیرس .بنابراين ،میتوان به رويکرس ماسة  2کنوانسیون  891رم و مهاسة 2
تند يک رم ،تمسک جست .زيرا برخدا گذش ه که يک قاعدة ح تعارض بهطور غیرمنعطف بر
همة موارس حاکم میشد ،به موجب اين نظريه ،هر پرونده بهطور مورسی رتهیدگی خواههد شهد و
قانون م ناتب با موضوع که نزسيکترين ارتااط را با آن سارس ،اعمال میکنند.
نتیجه
امروزه با توجه به گس رش روابط بین افراس سر محهیط بهینالمله و افهزايش سعهاوی ناشهی از آن،
قواعههد تههن ی ح ه تعههارض سر تعیههین قههانون حههاکم بههر ست ه ههههای مخ لههف ارتاههاط بههه سلی ه
انعطااناپذيری آنها ،پاتخگوی همة اين سعاوی نیسه ند و سر بسهیاری مهوارس ،بهه اعمهال قهانون
کشوری منجر میشوند که هیچ ارتااط مع ول و مناتای با موضهوع مطهرحشهده نهدارس .لهذا ،ارائهة
نظريهای منعطف که سر هر مورس به تناتب اوضاع و احوال موضهوع سعهوا ،قهانون قابه اعمهال را
تعیین کند ،ضروری اتت .بر مانای اين نظريه ،ق انون کشهوری بايهد بهر سعهاوی حهاکم باشهد کهه
نزسيکترين ارتااط را با موضوع سارس و برای تعیین آن بايد همة جوانب و عوام ارتااطی ناظر بهه
موضوع سعوا را بررتی کرس و ناايد ف ط به يک عام ارتااطی ،جههت تعیهین قهانون قابه اعمهال
توجه کرس .سربارة ست ة ارتااط قرارساسها ،اعمال نظريه به به رين وجهه جوانهب مخ لهف مسهئله را
پوشش میسهد و به تعیین مناتبترين قانون سر ارتااط با موضوع منجر میشوس.
همانطور که بیان شد ،نظرية نزسيک رين ارتااط سر اتناس بینالمللی سر زمینهة قهانون حهاکم بهر
تعهدا

قرارساسی به عنوان يک اص کلی پذيرف ه شده اتت و به تا  ،سر نظامهای ح وقی ساخلی

وارس شده اتت .ارائهسهندگان اين نظريه ،جههت تههولت تعیهین قهانون کشهور سارای نزسيک هرين
ارتااط با قرارساس ،امارة اجرای شاخص را پیشنهاس میسهند .با اين توضی که کشهور محه اقامهت
سائم مجری تعهد شاخص سارای نزسيک رين ارتااط با قرارساس اتت .امها ،تعريفهی سقیهق از اجهرای
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شاخص بیان نشده اتت تا برای قضا

قاب تشخیص باشد .شايان ذکر اتت که تشخیص اجهرای

شاخص سر قرارساسهای يکتعهدی به تههولت انجهام مهیگیهرس ،امها سشهواری ايهن تشهخیص سر
قرارساسهای سوتعهدی اتت .سر اين زمینه ،بعضی از مفسران اع اس سارند معیار اجرای شهاخص سر
ک غیرمالی اتت .با اين توضی که سر قرارساسهای سوتعهدی که به موجب آن طرفین قهرارساس بهه
اجرای سوجاناه و م اب قرارساس م عهد میشوند ،اجرای م اب از تهوی يکهی از طهرفین معمهوالً
قالب پولی و مالی میگیرس و اين اجرای شاخص محسهوب نمهیشهوس و تعههد م ابه آن اجهرای
شاخص اتت .اکثر اتناس و قوانین م ضمن نظرية نزسيک رين ارتااط ،جهت تههولت کهار قضها ،
تعهد شاخص قرارساسهای مهم و رايج را بیان میکننهد و ن هش محه اقامهت سائهم مجهری تعههد
شاخص سر اين خصوص مشهوس اتت .گف نی اتت که با توجه به اهمیت نزسيک رين قانون حهاکم
مرتاط با قرارساس ،سر موارسی علیرغم قابلیت تعیین اجرای شاخص قرارساس ،سر صورتی که قرارساس
«آشکارا» با قانون کشوری سيگر سارای ارتااط نزسيکتر و مهؤثرتر باشهد ،قهانون آن کشهور اعمهال
میشوس .اما سر صورتی که اجرای تعهد شاخص قرارساس قاب تعیین نااشد ،قاضی بايد با توجهه بهه
عوام ارتااطی و شرايط و اوضاع و احوال قرارساس ،مرکز ث

قهرارساس را تشهخیص و بهه تاه آن،

قانون کشور سارای نزسيکترين ارتااط را تعیین و بر قرارساس حاکم کند.
با توجه به پذيرش وتی نظرية نزسيک رين ارتااط سر ست ة ارتااط قرارساسها و فايدههای اعمهال
آن ،قانونگذار ايران نیز بايد م ناتب با شرايط و اوضاع ،اين نظريه را باذيرس و همگام با تحهوال
و رشد قواعد مربوط به ح ون بینالمل خصوصی ،سر جهت تغییر قواعد تهن ی گهام بهرسارس .لهذا
پیشنهاس میشوس سر موارسی که قانون قاب اعمال بر قرارساس ،توتط طهرفین بههطهور صهري تعیهین
نشده اتت ،يا از شرايط و مفاس قرارساس ن وان آن را تشخیص ساس ،قرارساس تاب قانون کشهوری شهوس
که سارای نزسيکترين ارتااط با قرارساس اتت .سر اين حالهت بايهد فهرض شهوس کهه قهرارساس سارای
نزسيکترين ارتااط با قانون کشور مح اقامت سائم طرفی اتهت کهه اجهرای شهاخص قهرارساس را
برعهده سارس.
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