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  المللياصول انتخاب قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري بين
  )2015مارس  19(مصوب 

  
  مقدمه

المللي است. اصول مزبور با كننده اصول كلي مربوط به انتخاب قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري بيناين سند، بيان .1
 كننده اصل حاكميت اراده است.استثنائات محدودي، تقويت

 المللي استفاده كرد.اي، فراملي يا بينتوان به عنوان الگويي براي تدوين اسناد ملي، منطقهاين اصول مياز  .2

 المللي خصوصي استفاده شود.از اين اصول ممكن است براي تفسير، تكميل و توسعه قواعد حقوق بين .3

 هاي داوري اعمال كنند.ها و ديواناين اصول را ممكن است دادگاه .4

  
  1ماده 

  قلمرو اعمال اصول
كند، اين اصول نسبت به انتخاب قانون . در مواردي كه هر يك از طرفين در راستاي تجارت يا حرفه خود عمل مي1

كننده و يا قراردادهاي شود. اصول مزبور در مورد قراردادهاي مصرفالمللي اعمال ميقراردادهاي بينحاكم بر 
 شود.استخدامي اعمال نمي

المللي است مگر اينكه مركز فعاليت هر يك از طرفين در كشور واحدي باشد و اصول، هر قرادادي بين . از نظر اين2
  رابطه طرفين و تمام عناصر مرتبط ديگر (بدون در نظر گرفتن قانون منتخب)، تنها با همان كشور در ارتباط باشد.

  ، خارج از قلمرو اين اصول است:. قانون حاكم بر موارد زير3
  الف) اهليت شخص حقيقي؛    

  ب) قرارداد داوري و قرارداد انتخاب دادگاه؛  
  يا ديگر نهادهاي مشاركتي و تراست؛ پ) شركت  
  ت) ورشكستگي؛  
  ث) آثار تمليكي قرارداد؛  
  .بر ذمه اصيلايجاد تعهد در شخص ثالث مقابل ج) اختيار نماينده در   

    
  2ماده 

  حاكميت اراده
 خب طرفين است.رداد تابع قانون منتقرا .1

 توانند:طرفين مي .2

 آن انتخاب كنند؛از  ر قسمتييا تنها ب قرارداد (الف) قانون حاكم را براي اعمال بر تمام

 هاي گوناگون قرارداد انتخاب كنند.   قسمت(ب) قوانين مختلفي را براي اعمال بر 

تواند در هر زماني انجام شود. هر نوع انتخاب يا اصالحي كه پس از ، ميقانون منتخبانتخاب قانون يا تغيير  .3
 قرارداد يا حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثير قرار دهد. شكليانعقاد قرارداد انجام شود، نبايد اعتبار 
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 قانون منتخب و طرفين يا قراردادشان الزم نيست. ميانعامل ارتباطي هيچگونه وجود  .4
 
  3ماده 

  قواعد حقوقي
 اي بهالمللي، فراملي يا منطقهاي در سطح بينباشد كه به طور گسترده تواند قواعد حقوقيطرفين ميمنتخب  قانون

پذيرفته شده باشد؛ مگر اينكه قانون مقرّ دادگاه، حاوي حكم ديگري مجموعه قواعد بيطرف و متعادل نوعي از عنوان 
  باشد.

    
  4ماده 

  ضمني وانتخاب صريح 
قانون يا هر تغييري در مورد قانون منتخب، بايد به صراحت صورت گيرد و يا اينكه به وضوح از مفاد قرارداد يا انتخاب 

اوضاع و احوال، قابل برداشت باشد. صرف توافق ميان طرفين در تعيين دادگاه يا ديوان داوري صالح براي حل و فصل 
  كم بر خود قرارداد نيست.اختالفات ناشي از قرارداد، به معناي انتخاب قانون حا

       
  5ماده 

  اعتبار شكلي انتخاب قانون
  .كرده باشندالزام شكلي نيست مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق هيچگونه انتخاب قانون منوط به رعايت 

    
  6ماده 

  هاتوافق انتخاب قانون و تقابل فرم
  :2بند  مدنظر قرار دادنبا  - 1

شود كه در ظاهر بر ، بر طبق قانوني تعيين ميحاكم مالي طرفين در مورد انتخاب قانوناحراز توافق احت(الف) 
  .استآن توافق شده 

و تحت  است شدهدو قانون مختلف تعيين ها در آنكه  متحدالشكلي(ب) در صورت استفاده طرفين از شروط 
قانون تعيين شده در همان  صورتاين باشد، در مي مرجح واحدي متحدالشكلنيز شروط مزبور قانون هر دو 
باشد يا مي مرجحمختلفي  متحدالشكل، شروط مزبوراعمال خواهد شد. ليكن اگر تحت قوانين  مرجح،شروط 

باشد، در اين نمي متحدالشكل بر ديگري مرجحاگر تحت يك يا هر دو قانون مزبور، هيچ يك از شروط 
  تخاب قانوني وجود نخواهد داشت.صورت هيچ ان

نباشد، در اين صورت احراز  قابل قبول 1گيري بر مبناي قانون مندرج در بند اگر بر اساس اوضاع و احوال، تصميم - 2
  است.مركز فعاليت همان طرف شود كه رضايت احتمالي هر طرف به انتخاب قانون، بر طبق قانون كشوري تعيين مي

  
  7ماده 
  پذيريتجزيه

   پايه، مسموع نيست.اعتباري قرارداد تنها به دليل بي ،انتخاب قانونايراد به 
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  8ماده 
 احالهاعمال منع 

شود مگر آنكه طرفين صريحًا الملل خصوصي قانون منتخب طرفين نميانتخاب قانون، شامل ارجاع به قواعد حقوق بين
  به نحو ديگري توافق كرده باشند. 

   
  9ماده 

  قانون منتخباعمال قلمرو 
  از جمله موارد زير است:هاي قرارداد قانون منتخب طرفين، حاكم بر تمام جنبه - 1

  (الف) تفسير؛
  (ب) حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد؛

  (پ) اجرا و آثار عدم اجرا از جمله ارزيابي خسارت؛
  زمان و مواعد قانوني طرح دعوا؛هاي مختلف سقوط تعهدات و مرور (ت) روش

  اعتبار قرارداد؛ (ث) اعتبار و آثار عدم
  (ج) بار اثبات و امارات قانوني؛
  (چ) تعهدات پيش قراردادي؛

  بند (ث) مانع از اعمال هر قانون حاكم ديگر مبني بر تاييد اعتبار شكلي قرارداد نيست. - 2
  

  10ماده 
  طلب انتقال

  كند:شخص ديگري منتقل مي الذمه قراردادي مديون را بهدر مواردي كه داين با انعقاد قرارداد انتقال طلب، مافي
(الف) اگر طرفين قرارداد انتقال طلب، قانون حاكم بر قرارداد مزبور را انتخاب كرده باشند در اين صورت، 

ها خواهد گيرنده، تابع قانون منتخب آنحقوق و تعهدات متقابل ناشي از قرارداد انتقال طلب ميان داين و انتقال
  بود.

نون حاكم بر قرارداد ميان خود (قرارداد اصلي) را انتخاب كرده باشند، در اين صورت (ب) اگر داين و مديون، قا
  ها خواهد بود:موضوعات زير همچنان تابع قانون منتخب آن

  (يك) قابل استناد بودن انتقال در برابر مديون؛
  گيرنده در برابر مديون؛ و(دو) حقوق انتقال

  (سه) سقوط تعهدات مديون.
  

  11ماده 
  و نظم عموميقواعد آمره مخصوص 

  تواند عالوه بر اعمال قانون منتخب طرفين، قواعد آمره مخصوص قانون مقرّ خود را نيز اعمال كند. دادگاه مي - 1
كننده موارد اختيار يا اجبار دادگاه در خصوص نحوه اعمال يا توجه به قواعد آمره مخصوص قانون مقرّ دادگاه تعيين - 2

  كشورها است.قوانين ساير 
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تواند از اعمال مقررات قانون منتخب طرفين خودداري كند كه اعمال آن، موجب نقض دادگاه فقط تا حدودي مي - 3
  آشكار مفاهيم بنيادين نظم عمومي قانون مقرّ دادگاه باشد.

به نظم عمومي كشوري كننده موارد اختيار يا اجبار دادگاه در خصوص نحوه اعمال يا توجه قانون مقرّ دادگاه تعيين - 4
  است كه قانون آن در صورت فقدان انتخاب قانون حاكم، قابل اعمال خواهد بود. 

تواند نظم عمومي يا قواعد آمره مخصوص هر قانوني به غير از قانون منتخب طرفين را نيز اعمال ديوان داوري مي - 5
  مجاز به چنين اقدامي باشد. كند يا مورد توجه قرار دهد، مشروط بر آنكه ديوان داوري ملزم يا

     
  12ماده 

  مركز فعاليت
مالك ، در اين صورت مركز فعاليتي داردمركز فعاليت  در اجراي مقررات اين اصول، در مواردي كه يكي از طرفين چند

 داشته باشد. با قرارداد در زمان انعقاد آن رتباط راترين انزديك كهاست 


