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المللی در صورت عدم گذاری بیناصول اخلاقی ناظر بر قراردادهای سرمایه 

 تعیین قانون حاکم

 

 3بهشید ارفع نیادکتر ، *2موسی موسوی زنوز ردکت، 1سیده فاطمه میرمجتبایی

 دانشگاه ازاد اسلامی امارات متحده عربی گروه حقوق، دانشکده حقوق، .1

 ی بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهشها دانشکده حقوق، گروه حقوق، .2
 واحد تهران مرکزیدانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق،  .3

 (91/1/19، تاریخ پذیرش:91/3/19تاریخ دریافت:) 

 

 

 

 سرآغاز

گذاری خواریی در حقوو  روایای 1های تعیین قانون حاکمیکی از روش
 ایو حیصواگذاری خواریی هو  طوور این ارت ک  طافین قاارداد رایای 

هو  طوور یقومقیم  حواکم قانون اگا. ندیماون حاکم را تعیین نقان یضمن
 دری یشوک  چیهوی دگیررو یایو  هاشود شده انمخابیمعاهدین  تورط
 حواکم قوانون صوایح انمخواب عدم. در صورت ندارد حاکم قانون اعمال

، قوانون حواکم را احوال و اوضاع هااراس یای  رریدگی ه  اخم اف هاید
 ذکوا را طوافین قواارداد عوایوه ی موی در چنین یوواردی. دینما کشف

و فصوه یایو  حوه. کنودیی دایپ رهط قانون خاص یك ه  ک  کنندیی
  ه  اخم افر هنگام د نیطاف ک  اهدییدریاین عوایه  ی هارر ها اخم اف

 
 

 

 
ایوا گواهی هو  صوورت ضومنی نیو  . انودداشم  نظا چ  قانونی کویتح

گذاری خاریی ارومناا  نموود. ی توان قانون حاکم را از قاارداد رایانمی
در این حالت ر  گ ین  ارمناد ه  قانون دولوت یی هوان،  قواعود حقوو  

 (.1و قانون یحه رریدگی ه  اخم اف پیش رو ارت ) 2الم ههین
الم ه اهمیت زیادی دارند. ه  این دلیه کو  در حقو  هین 3اصول اخ اقی

صوورت ررومی و  الم وه هو دولم ا هو  عنووان اولوین تواه  حقوو  هین
(. هارری راهکارهوای عودم 2غیاررمی ینشا رفمارهای اخ اقی هقمند )
گذاری خاریی و نقوش اخ وا  تعیین قانون حاکم در قااردادهای رایای 

 اد ه  قواعد حقو ووودر این هاره، از این حیث واید اهمیت ارت ک  ارمن
 
 

 چکیده
نظا از یعاهدات شد. صافگذاری خاریی در صورتی یمکن ارت ک  قانون حاکم یشخص هاوفصه اخم افات ناشی از رایای حهزمینه: 

، قانون حاکم شودیگنجانده ی یگذار یرایا یدر قااردادها اغ ب ایپذ یگذار و رایا یرایا نیه یرواهط حقوق نک یها توی  ه  االم  ی، هین
هینی ین حالت ر  راهکار پیشخورد ک  قانون حاکم، تعیین نشده هاشد. در اگادد. ایا یواردی نی ه  چشم ییگون  قااردادها تعیین ییضمن این

الم ه و اعمال قوانین یحه رریدگی ه  اخم اف. طافین قاارداد همچنین شده ارت. اعمال قانون دولت یی هان، اعمال قواعد حقو  هین
در صورت عدم  توانند در حین رریدگی، قانون حاکم را ها توافق تعیین نمایند. هدف از نگارش این تحقیق این ارت ک  یشخص گادد، آیایی

وفصه توان ه  اصول اخ اقی ک  ینا  قواعد حقوقی هقمند ارمناد و اخم اف حاص   را حهگذاری ییتعیین قانون حاکم در قااردادهای رایای 
 نمود؟ 

حاکم گادد، این الم ه ها قاارداد گذاری خاریی تعیین نشده هاشد و قواعد حقو  هیناگا قانون حاکم در قااردادهای رایای نتیجه گیری: 
اخم افات، اصه   ییقالمت آی ص  یاصه انصاف، اصه فقواعد ع اوه ها اینک  شایه قواعد حقوقی ارت، یامنی ها اصول اخ اقی از یم   

ند، نی  یی هاشند. لذا در صورت فقدان قانون حاکم ها ارمناد ه  این اصول اخ اقی ک  وارد عاص  حقو  شده ا تیناراده و اصه حقن حاکمیت
 توان اخم افات یویود را حه نمود.یی
 

 گذاری خاریی، قانون حاکمگذاری خاریی، قاارداد رایای اصول اخ اقی، حقو  رایای : کلیدواژگان
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 5خم افوات،اصه فیصو   یقوالمت آییو  ا 4الم ه یانند اصه انصاف،هین 
یامنی ها اصول اخ اقی هقومند.  7و اصه حقن نیت 6اصه حاکمیت اراده

همچنین در یواقعی ک  قوانون حواکم توروط طوافین قواارداد در حوین 
گادد، ایون قوانون ناایود یخوالف هوا نظوم رریدگی ه  اخم اف تعیین یی

دولت یقا دادگواه هاشود. لوذا در ایون تحقیوق،  9و اخ ا  حقن  8عمویی
قانون ینارب در صورت عدم تعیین قانون حواکم در قااردادهوای تعیین 
گونو  قااردادهوا، هارروی و گذاری خاریی و نقش اخ وا  در اینرایای 

 تح یه گادیده ارت. 
 

وفصل اختلاف در صورت عددم تعیدین راهکارهای حلالف( 

گذاری قانون حاکم توسط طرفین در قراردادهدای سدرمایه

 خارجی  
شوود: ه  اعماار طافین آن، ه  ر  درم  تققیم یی الم  یهین قااردادهای

قااردادهایی ک  هین اشخاص خصوصوی دارای تاهعیوت کشوورهای  الف:
و دولم وا و قااردادهایی ک  دولم ا ها یکدیگا  ب:شود. یخم ف ینعقد یی
نماینود،  هو  ایون نووع از ینعقود ییالم  وی هوا یکودیگا رازیان ای هین

قااردادهوایی کو  هوین دولم وا و اشوخاص  ج:  گویند.قااردادها یعاهده 
قااردادهوای ایون نووع قااردادهوا هو   . شودینعقد یی خارییخصوصی 

الم ه اقمصادی دولم وا هو  ینظوور در حقو  هین .گویند تورع  اقمصادی
گذاری خواریی هوا کشوورهای دیگوا یعاهوده تنظویم حمایت از رایای 

تعیوین قووانون حوواکم اخمصوواص  نماینود و هخشووی از یعاهووده را هوو یی
گذاری خاریی ک  طوافین آن اشوخاص دهند. در قااردادهای رایای یی

گذاری قوانون حواکم را تواننود در قواارداد روایای خصوصی هقمند، یی
تعیین نمایند. الامو  در یووارد یمعوددی یمکون اروت قوانون حواکم در 

یون وضوعیت، قااردادهای رایای  گذاری خاریی تعیین نشده هاشد. در ا
الم ه و یا قانون ینارب ه  عنووان قانون دولت یی هان، قواعد حقو  هین

 شود. قانون حاکم ها قاارداد در نظا گافم  یی

 زبانیم دولت انونق -

در صوورت روکوت طوافین  ،الم  ویهوینی گوذار یرایای قااردادها در
 حواکم قوانون عنوان ه   هانیی دولت قانوننقات ه  تعیین قانون حاکم 

 ک ی کین د ارتاا  ه  توی  ها قانون نیا . زیااگاددیی انمخاب قاارداد ها
نظا تاع  دولت یی هان ک  یك  از ارت.ی تابینار قانون دارد دداقاار ها

 قاارداد ها کشور آنی داخ  قانون ک  ارت آن حیتای طاف قاارداد ارت.
 هوم هواز نیطاف تورط حاکم قانون انمخاب عدم صورت در. هاشد حاکم

ی قااردادهوا هاخ واف اایوز اروت.  هانیی دولت قانوناصه ها حکویت 
 قوانون تیوحاکم تحوت توانودیی ک ی خصوص تجار انیی یتجار راده

ریشو  در ی گذار یرایای قااردادها ،شود واق ی ی  قانون از ایغی گاید
قوانین کشوور یی هوان دارد. الامو  ایون اصوه دارای یحودودیم ایی نیو  

وفصه اخم افات، قوانین دولت یی هوان ک  در هنگام حهد تا یاییهاشیی
 شود.کنار گذاشم  یی

 ها حاکم قانون عنوان ه   هانیی دولت قانون ها هاخورددر  11قضایی  یرو
 یوا و الم هنیه حقو  از هعضاًو  ارتداشم  ی یمفاوتی هاخوردها قاارداد

 در  هوانیی دولت نونقا ک یی یا در رت.ا هاده ه اه یحقوقی ک  اصول
قوانون دولوت  اعموال از . یاای  قضاییهاشد آیدرناکا وفصه اخم افحه

در قضوی  ی اهوويای ، قاضی لاد اروکویت یی هان صاف نظا نموده اند.
 یقواارداد» نویقد:( ه  قواعد حه تعارض قوانین اشاره یی کند و یی3)

اید ه  یوق  ایاا ارت ک  در رازیین اهويای انعقاد یافم  و هم در آنجا ه
قواعود  از .«ها آن حکویوت کنود یگذارده شود و ياهااً هاید قانون اهويا

حه تعارض قوانین آن ارت ک  قااردادهای خصوصوی در صوورتی کو  
طافین ها حاکمیت قانون خاصی توافق نکاده هاشند، تاه  قوانون یحوه 

در انعقاد قاارداد یا یحه ایاای آن اروت. الامو  قاضوی لواد اروکویت 
گیای ن ایماً ه   قانون اهويای ارمناد نکواد. زیواا یعمقود هوود کو  نمیج 

اهويای در یورد قااردادهای نفمی فاقد قواعد قاهوه قاوولی اروت.  ونقان
ویوود  یدر اهويا یلیکن چنین قانون: » ایشان در رای یذکور یی نویقد

هقویار خواهد هود ک  گفم  شود در ایون ینققو   یندارد... خیالااف یخاری
 یویوود دارد کو  در یوورد اروناد هازرگوان ییقو م یاصول حقوق یهدو

 .(4« )قاهه اعمال هاشد یایاوز
 اخم افات هین وفصهدرهاره حه ایالج ا  یانیهن ه  توایی در این خصوص

، قانون حاکم ها حه  یانیه  5یاده. نمود اشاره اانیو دولت ا کایدولت ایا
ن، وایود ه  شده اریاعی دعاو تییاه اه حاکم قانون و فصه دعاوی را 

اتخاذ  یداور أتیه »: داردیی یقار یاده نیا. ارت کاده نییتع و فیتعا
انجوام خواهود داد و  نیقوان تیدرهاره تمام یوارد را هااراس رعا میتصم

را هو  کوار  الم وهنیو اصول حقو  تجوارت و حقوو  ه ییقارات حقوق
یفواد قواارداد و  ،یعواف هازرگوان ییورد کارهادهوا نیخواهد هاد و در ا

 دو دولت توافق نیا در. «اوضاع و احوال را در نظا خواهد گافت ااتییتغ
 ه   ینرا  الم  یهینی هازرگان و یحقوق قواعد ایرا ،یداخ  قانون ها ع اوه
  ند.اافم یپذ حاکم قانون عنوان

ریی گذاری خواها توی  ه  اینک  ه  طور یعمول یکی از طوافین روایای 
ک  ارومفاده از قواعود حوه تعوارض حقوو   رردیه  نظا ی دولت ارت.

دولوت و  یقوانون حواکم در قااردادهوا افمنیو یهاا یالم ه خصوصهین
قواعود حوه تعوارض حقوو   اایویناروب نااشود ز یگذار خاری  یرایا

از  یقانون حاکم در اخم افات ناشو نییتعدر راهق  ها  یالم ه خصوصنیه
 یدر قااردادهوا اروت ایوات یمفواوت یتاهع یاد داراافا یرواهط خصوص

 یالم ه عموویطاف دولت ک  از تاهعان حقو  هین كیاز  یگذار یرایا
کو  یوضووع  یشوخص خصوصو گایطاف د كیارت حضور دارد و از 

ی اروت، حضوور دارد. هنواهااین اعموال قواعود حقو  هین الم ه خصوص
حقو  صافا  نوايا  نیاا زیا حقو  هین الم ه عمویی ایکان پذیا نیقت.

ه  ینظوور حوه ایون  رردیه  نظا ی لذا .هاشدیدولت ها ی نیه  رواهط ه
 نیطواف( ه موا اروت 5قضی  و توایین اینیوت روایای  گوذار خواریی )

 هوا را الم وههوین حقوو  وی ی و قانون ازی ایتاک گذاری خارییرایای 
 نمایند. حاکم شانیقاارداد رواهط

  لالملنیب حقوق قواعد-
 وانیود هقومند. یگوذار یروایا الم وههین حقو ی اص  ینا یعاهدات  

 شوماری هو تعوداد کو  داشوت انیوهقضی  یوندو ع ی  آیایکا،  دری داور
هوین حقوو  انگایونما تواندیی، یویودی گذار یرایا یانا  دو یعاهدات
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(. این در حوالی 6) هاشدی خاری گذاران یرایا از تیحما دری عاف الم ه
در صوورتی کو  قوانون حواکم در  11یاهی ه  عدالتک  ی ت درتارت 

توان ه  اصوول گذاری خاریی تعیین نشده هاشند، ییقااردادهای رایای 
الم وه گادیوده و اخ اقی ارمناد نمود ک  ه  تدریج وارد عاص  حقو  هین

اند. همچنین نظا هو  اینکو  در هعضی یوارد تادیه ه  قاعده حقوقی شده
لم ه از یقارات ال ام آور داخ ی هاخوردار نیقوت، ارومناد هو  احقو  هین

(. در ایون یاحوث 7ها کارراز ارت )وفصه اخم افاصول اخ اقی در حه
گوادد و در یاحوث ی احظوات اخ واقی قواعود قواعد حقوقی  هارری یی
 الم ه رایای  گذاری هارری خواهد شد.اخ اقی نايا ها حقو  هین

 ونیکنوانقو ، یشومولیعاهودات ایروا اننودیی گوذار یروایا یعاهدات
 دیها ها دولت ،ونیکنوانق نیا یقاهق. هقمند یعاهدات حقو  1969نیو

ی دارا یعاهووده از تخ وف صوورت در و هاشوند انودیپا خوود تع ودات هو 
حمایوت از  ،یعاهودات ه  آوردنی رو ازهدف دولم ا . هاشندیی تییقئول

 پوشوش تحوت خوود گوذاران یرایا گذاری خاریی ه  ویژهن اد رایای 
 یویوب دولوت كیو الم  یهین تخ ف گون  ها اایز. ارت هوده یعاهدات

ک  در نمیج  هاید خقارت وارده را  گاددیی دولت آن الم  یهین تییقئول
گذاری یوی یااان نماید. یکی از یواردی ک  دولم ا در یعاهدات روایای 

 هند از اول ققمتارت.  گنجانند و ینا  حمایمی دارد، تعیین قانون حاکم
 عنووان ه  را نیطاف توافق صااحت ه  12دیکقیا ونیکنوانق 42یاده یك

یو  روو در صورت عدم تعیین قوانون حواکم،  ارت افم یپذ حاکم قانون
الم وه را و حقوو  هوین  هانیکشور ی یارت ک  حقو  داخ  نیا ایکقید

 نیطواف االیقمآنی داور اصول 1 یاده طاقدهد. یی توایان ید نظا قاار
 یعاهوده. کنند یشخص را شیخو اخم اف ها نايا یحقوق نظام توانندیی

 هووا حوواکم قووانون خصوووص دری یقاراتوو شووایه نفمووا وی انووا  ینشووور
 یقوار حاکم قانون یورد در نفما 1131یاده. هاشندیی اخم افات وفصهحه
 یوورد در دیها ،ارت شده هیتشک هخش نیا یقاهق ک  یوانید»: داردیی

 تخواذا الم وهنیهو حقو ی ایاا قاهه قواعد و مانیپ نیا طاق ها اخم اف
ی وانیود» :داردیی یقار  ینی انا  ینشور یعاهده 26یاده«. دینما میتصم
 طاوق ها اخم اف یوضوع یورد در دیها ارت شده هیتشک 4هند یقاهق ک 
 میتصوم اتخاذ الم هنیه حقو ی ایاا قاهه اصول و قواعد و یعاهده نیا
  «.دیمان

، یداور وانیود هوود یعاهوده ازی ناشو ک پاونده یاف ینی ع ی  ارپانیا  در
( 8.)گافوت کوار هو  توایوان را الم وههوین حقو  و ایارپانی داخ  حقو 
 قانونی گذار یرایا یعاهدهدر  ک ی یوارد در یداوری هاوانید نیهناهاا
 نک یا یگا د.نینماییی اویپ آن ازاخم اف یعین شده هاشد،  حه ها حاکم

.  هاشند نموده توافقی گاید قانون ه  نقات گذاریطافین قاارداد رایای 
 قوانون یوورد دری گذار یرایا یعاهدات ک  ارت یمکن همی یوارد در

 انمخاب رای قانون عمد طور ه  نک یا یا کاده رکوت اخم اف حه ها حاکم
 توایوان اعمال ه  هیقا این گون  یوارد، دری داوری وان اید .دنهاش نکاده
 . اند هودهی داخ  حقو  و الم هنیه حقو 

آید ک  آیا یفواد گذاری این روال پیش ییدر خصوص یعاهدات رایای 
گذاری هو  طوور اتویاتیوك هو  قواارداد روایای  گوذاری یعاهده رایای 

شواکت هایمانیوایی ای ای پوی ال  پاونوده در کند؟راایت یی 13خاریی

 شود یشکه دچار دگاهید نیا درخصوص یداور گاهع ی  رای لانکا، داد
قواارداد  ه  یعاهده همواند طافی دولم ای رو از قانونی قا  انمخاب ک 

 پاونوده نیوا در .گادد اعمالطافین قاارداد،  هیی اغمیع  گذاریرایای 
 حوق اعمالی هاا رای فاصم چیه اخم اف نیطاف»: دادا نظی داور وانید

  انکایروا دولت(. 9« )اندنداشم  حاکم نونقای قا  انمخاب ی ت شیخو
 یعاهده در ینمخب قانون ه  گذار  یرایا یقاهه در شده حادث اخم اف در
 هو  را حوق نیوای داور ، ایوا دیوواننموودییو ارومناد ایومانیها دولت ها

 طوا  هنگوام را حاکم قانون  انکایرا دولت توافق ها ک  داد گذار یرایا
 د . ینما یشخص ادعا

 یقوارات از تاکیوب حواکم قوانون یوارد اکثا درتوان گفت  ایت ییدر ن
. در واقو  شوودیی نیویتع  هانیی کشور یداخ  حقو  و الم ههین حقو 

الم ه ه  عنوان قانون حاکم در حقو  انمخاب حقو  داخ ی و حقو  هین
الم  ی روی  گادیده ارت و همانقور کو  توضویح داده گذاری هینرایای 

 ثا یعاهدات و روی  قضایی ه  این قاعده ارمناد شده ارت.شد در اک

 قانون محل رسیدگی به اختلاف )قانون مقر دادگاه(-
الم  ی قانون در هاخی یوارد ها ویود تعیین قانون حاکم، روی  قضایی هین

در  دانود. هو  عنووان یثوال:یحه داوری را حاکم ها اخم افات حاص   یی
طوور ضومنی   ، داور ینفاد هیالم  نیه یگاناتا  هازر 5946قضی  شماره 

را هو  ررومیت  (قوانون ایالوت نیویوور  )راهق  قانون یاهوی قاهه ایاا
ی قوانین االم  ی در هنگام ایادر هاخی یوارد داوران هین .(11)شناردیی

حاکم تعیین شده، ریارم ای عمویی قوانین یقا داوری را ید نظوا قواار 
 یاتووا  هازرگووان 8445در پاونووده شووماره  :دهنوود. هوو  عنوووان نمونوو یی
تنای ی را ها ایون ارواس  ت ای، دادگاه داوری درخوارت خقاریالم  نیه

رد کاد ک  چنین خقارتی هقور ک ی تحت قووانین قاهوه ایواا ) قوانون 
قاه یوت  (. هناهااین ها ویوود اینکو 11ه  ررمیت شناخم  نشده اند)، (هند

گذاری یوورد قاوول در داوری روایای داد ارمفاده از قانون حاکم ها قواار
ارت، ایا هاخی از حقوقدانان ها ویود قید قوانون حواکم در قااردادهوای 

(. الامو  12شناروند)رایای  گذاری، قانون یحه داوری را ه  ررمیت یی
شا  تعیین قانون حاکم، نايا ها اعمال قانون  ارت ک  نیا یک  رویکاد

هو   .یوی هاشودحواکم  یا روند دادرره یقانون یقا داوریاهوی ارت و 
اعموال هوا شوا   یالم  ونیهو یتجار یپاونده داور كیعنوان یثال،در 
حاکم ها اخم واف اروت و  ییاهونیویور  قانون قانون  قانون نیویور ،

  .(13) ارت یحاکم ها داور یفدرال قانون شک  یقانون داور
 

و فصدل بده حدل یدگیرس انیدرجر حاکم قانون نییعتب( 

  ختلاف )انتخاب ثانویه(ا

روایای  ازی ناشو اخم واف نیطاف ک  گافت نظا در توانییوضعیمی را 
ی خواریی گوذار یروایا از تیحما یانا  دو یعاهده فاقدی خاریی گذار
 نشوده اشواره حواکم قوانون هو ی گذار یرایاقاارداد  در نک یا یا و هوده
 ی . ود آیده ارتویه  حاکم قانون فقدانصورت، وضعیت  نیا در. ارت

 نیووا در، هاشووند یقومقه نایوو یوافقووتی داراطوافین  چنانچوو  الوصوف
 نییعو را اخم واف فصوه و حه ی ت حاکم قانون توانندیی  ناییوافقت



 المللی در صورت عدم تعیین قانون حاکمگذاری بینوسی موسوی زنور و همکاران: اصول اخلاقی ناظر بر قراردادهای سرمایهمدکتر  
 

 52 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 

ه 
قال

م
ري

رو
م

 

 نیطواف الم  ویهوین قضایی  یرو و اراده تیحاکم اصه هااراس. ندینما
 نایویا در ایو داوری یدگیرر انییا شاوع از قاه ک  دارند را حق نیا

 یشوخص رای دعوو تیویاه و شوکه هوا حواکم قانونداوری ی دگیرر
 .ندینما
 و پ اروکو شواکت نیهو اخم اف   کنگویع  پاونده هن ونوتی هن فنتدر 

 کواده توافوق پاونده نیا در قاارداد نیطاف .هود شده حادث کنگو دولت
ی یعودن آب دیوتولی روازی هقا کارخان ی هااشاکت پ ارکو  ک  دهودن
شاکت  ک  هود شده یمع د کنگو دولتنای ، یوافقت هااراس .کند تیفعال

 هود شده یمع د عوض در همیی ایمالیا شاکت. کندیالی نیتأی راپ ارکو 
  یروایا از دولوت ادایو  در. کند تیحما را تولید پ ارکو فاوش هازار ک 

 تصواف ارتوش تورط پ ارکو شاکت دفما و نکاد تیحمایی ایمالیا گذار
 از. کواد  یوارا دیکقیای داور وانید ه  رای درخوارمیی ایمالیا طاف. شد
 حواکم قوانون یقوارهی حاو نیطافی گذار یرایا نای توافق ک یی آنجا
 ه  یجاز ،یداور دادگاه ک  کادند توافق یدگیرر انییا در ، طافینناود
 کواده توافوق نیطاف اراس نیا ها .هاشد انصاف هااراسی ایگ میتصم
 درحکوم وانید. شود فصه و حه دورمان  نیطاف اه ناخم افشا ک  هودند
 انیویا در را حاکم قانون نییتع اریاخم نیطاف ک  کاد دییتأ خودی اع ای
هناهااین ها اراس اصه حاکمیت اراده و   .(14) اندداشم  یداوری دگیرر

گذاری خواریی، در صوورت عودم اصول یق م حقوقی طوافین روایای 
د طی یوك یوافقمنایو  و در حوین ررویدگی، تواننتعیین قانون حاکم یی

قانون حاکم یورد نظاشان را تعیین و ه  اط اع یای  ررویدگی هاروانند. 
یقوا  نیو اخ ا  حقن  قووان ییخالف ها نظم عموی دیقانون ناا نیاالام  

یجموعو  اصوول ». ینظور از نظم عمویی و اخ وا  حقون ، دادگاه هاشد
م حقوقی هنیادین یحقوب شده و یدون یا نایدونی ارت ک  در یك نظا

توافق ها تخقی از یحدوده آن نایمکن ارت. قاضی ها ارمناد هو  قوانون 
صالح از ایاای حکم خاریی ک  ها نظم عممویی ینافات دارد ی ووگیای 

 (.15« )کندیی
 

 بررسی ملاحظات اخلاقیج( 
هاروت و در یعنوای اخ ا  در لغت یمو  وا ه خ وق هو  یعنوی خوهی» 

نايا ه  ع م اخ ا  ارت ک  یکی از رشم  هوای ع وم ف قوف  اصق احی 
(. از آنجاییک  ها عمه ارادی انقان یی تواند ها ارزشو ای 16« )هاشدیی

اخ اقی ارزیاهی گادد، یقایه حقوقی نیو  کو  ی یوی از اعموال لاینفوك 
ق مواو (. 17تواند یشمول داوری ای اخ اقی قواار گیواد )انقان ارت یی

ت و نقض هنجارهای اخ اقی ها خ اف قواعد تا ارمادهازحقو  گق اخ ا 
 قیوتوانند از طایی یخ اقاصول ا الام  یقوقی فاقد ضمانت ایاا هقمند.

و دارای  شووند حقوو  قو یوارد ح یحقووق یشدن ه  اصول ک و هیتاد
، اصوه فیصو   انصوافاصوه یاننود ارزشی  اصول ضمانت ایاا گادند. 

هو  یوت اراده، اصوه حقون نیوت و...یقالمت آیی  اخم افات، اصه حاکم
تاودیه هو  قواعود حقوووقی هعضووا حقوو  شوده و  ارداخ وا  و تودریج از
اهمیت این اصول اخ اقی تا حدی ارت کو  اگوا طوافین در اند. گادیده

گذاری قانون حاکم را تعیین ننموده هاشند یا قانون حواکم قاارداد رایای 
هو  ایون اصوول ارومناد و توان تعیین شده ولی یا م یا راکت هاشد، یی

وفصه نمود. در این ققمت ی مماین اصول اخ اقی اخم اف حاص   را حه
 گادد.یاتاط ها یوضوع تحقیق هارری یی

 انصافاصل  -
اصوه انصاف ه  یعنی نصفت و عدالت و از اصول ی وم اخ واقی اروت. 

الم  وی دادگقومای یکوی از ای  دیوان هویننارار 38طاق یاده انصاف، 
الم ه ارت. ارمناد ه  اصه انصاف گاهی یناه  فاعی و یکمه حقو  هین

ها توافق طافین ارت و گاهی یك قاعده حقوقی ه  طور یقمقیم ریووع 
 یایدر قضوا یدادگقوما یالم  و نیه وانید». دارده  انصاف را یقار یی

چنود کو  قضوات  (، اع ام نموده ارت: ها1969شمال) یایف ات قاره در
 حیصوح دیها ماتشانیخود آزادند ایا تصم یارمدلال حقوق وهیدر ش وانید

 (.18) «اصه انصاف هاشد ج یو در نم
حقوو  داخ وی  قوتالم ه ه  ضمانت ایاای حقو  هینها توی  ه  اینک  

الم ه یویب غنوای حقوو  ارمفاده از اصه انصاف در حقو  هیننیقت. 
ه  طور خواص یوی  14الم ه اقمصادیهینقو  هین الم ه ه  طور عام و ح

گووادد. انصوواف در صووورت عوودم تعیووین قووانون حوواکم در قااردادهووای 
گذاری در حقو  رایای  نماید.گذاری خاریی نقش ی می ایفا ییرایای 

ها تصمیمات دولمی و رو ب یالکیوت از ارت  گذار یمکنخاریی رایای 
. رعایوت عودالت در نحووه ایوالش و اخااج از دولت یی هان یوای  شوود

صافا هوا در نظوا گوافمن انصواف ، یااان خقارت در این حوزه از حقو 
 گادد.یحقق یی

دولوت  15گذاری خاریی، تع د رفمار ینصوفان در هاخی یعاهدات رایای  
گوادد. همچنوین هو  داور ایوازه گذار خاریی، قیود یوییی هان ها رایای 

رای  گونو  یووارد داور دردر ایون شود ک ارمناد ه  اصه انصاف داده یی
و رای ینعقف تای هو  ینظوور  گادیدهخویش یحدود ه  قوانین حاکم ن

یعاهوده واشونگمن  42یواده  3هنود طاوق  نماید.تحقق عدالت صادر یی
در صورت تااضی طافین، داوران یی توانند ها اراس انصواف )ایکقید(، 

از قایوه قضوی  ییووز،  هاییدر روی  قضایی پاونده اتخاذ تصمیم نمایند.
قضی  هارر ونا تااکشن، قضی  یعاد پاه وی ار و....ها یانای اصه انصواف 

 (.19حه و فصه گادیده ارت )

 اصل فیصله مسالمت آمیز اختلافات -
الم وه هو  دو صوورت نیدر حقو  هو 16وفصه اخم افاتحه یه  طور ک 

 قیودو طااز  یاخم افوات حقووق . .ادیپذیصورت ی یحقوقایو غ یحقوق
و حه و فصه اخم افات غیاحقووقی از  گاددیحه ی یو داور یدادگقما
انجوام  و روازش قیوتحق ،یگایانجیوی  و ،ییم ییذاکاه، یقواعطا  
گذاری خاریی ها توی  ه  اینک  ه  طور یعمول شود. در حقو  رایای یی

تووان ییوگذاری خاریی قوااردادی اروت، راهق  حقوقی طافین رایای 
هوودن اخم واف  یاراده خود حقووق تیها اراس اصه حاکم نیطاف :گفت
گونو  نمایند. هناهااین هاویود اینکو  اینییرا انمخاب   یقض نیاز ا یناش

گوادد ایوا در هعضوی یووارد، اخم افات اغ ب از طایوق قضوایی حوه یی
یقوالمت  ص  یه  ارمناد اصه فگذاری خاریی، اخم افات ناشی از رایای 

شود. فصه روم وفصه ییحهارت،  یاصه ارزش كی اخم افات ک   یآی
گذاری خاریی )ایکقید(، وفصه اخم افات ناشی از رایای کنوانقیون حه

 2یوواده 3هنووا هووا هنوود اخمصوواص هوو  صوو ح و رووازش دارد. همچنووین 
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الم  وی داشوم  اخم اف یناو  هین ک یینشوررازیان ی ه یمحد در صورت
هاشند. یی  ییقووالمت آی قیز طاهاشد، دولم ا یويف ه  حه اخم افات ا

یجمو   1982یورخ پنجم نوایاا  11/37یقال  در ققعنای  شووماره  نیا
 یو رازیان ی ه یمحود در خصووص حوه و فصوه یقوالمت آی یعموی

 آیده ارت.  ییشوو ور شووده ارت ن هییان  یاخم افات ک  ه  اع ای

 اراده  حاکمیتاصل -
کو   رودحث حقووقی هو  شومار یویتاین یاااصه حاکمیت اراده از ی م

ریش  اخ اقی دارد. این قاعده از  اصه آزادی فادی نشات گافمو  اروت. 
ها عم ی ک  آزادی فادی را نقض کند، غیوا اخ واقی » طاق این اصه، 

(. 21« )ارت؛ حمی اگا یناف  و رفاه هیشمای هاای دیگواان ایجواد کنود
د. نی انجام گافم  هاشوک  ه  طور اراد یعماا هقمندزیانی اعمال حقوقی 

هو  ینظوور ایجواد احوا حقووقی، اراده در اعمال حقوقی ، عاارت دیگا ه 
د ویود داشم  هاشد و این اراده از روی شخص واید اراده آزاد هاطنی های

و آزاد  در گاو اراده های یقمقهاع ام گادد. هناهااین، انعقاد وآحار قاارداد 
کو  طوافین گذاری خاریی زیانیدر حقو  رایای  ارت. قااردادطافین 

نماینود و یوا در حوین گذاری اقدام هو  تعیوین قوانون حواکم ییرایای 
کننود، یشومول اصوه حاکمیوت اراده رریدگی قانون حاکم را تعیین یی

الم  ی ایون اصوه را در الم  ی و یعاهدات هینهاشند. روی  قضایی هینیی
د. ه  عنووان یثوال: در انگذاری خاریی ه  ررمیت شناخم حقو  رایای 

ی دیووان داوری در رارومای رضوایت هاونود  یوگوزت ع  یآنمونپاونده 
ضمنی طافین یمعاهدین، قانون تعیین شده در یعاهوده را قوانون حواکم 

 42یواده  1(. طاوق هنود 21ت قی نمود و ها یانای آن تصومیم گافوت )
نی کو  دعوی را ها طاوق یقوارات قوانو دیوان،»....کنوانقیون ایکقید: 

یواده  3هند «. نمایدوفصه ییحه یورد تااضی طافین قاار گافم  ارت،
کنوانقیون یذکور ها یانای اصه حاکمیت اراده یقوار نمووده اروت:  42
توانند ها تااضی طوافین، هوا ارواس عودالت و انصواف رای داوران یی»

 میتوووورر ه اراده را  حاکمیت صها ،یكرم  ره«. یقاصوووادر نماینووود
 ک  رتا قانونی تاه  اردادقا»  3یواده  1هنود  ساووراها.تورا ناخم وش

  .«ییکنند بنمخاا طافین
.

 
 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 
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 اصل حسن نیت -
حقن نیت ه  یعنی خوش نیمی و پا  نیت هودن ارت و در یعنای »

اقی در رواهط الم ه عاارت ارت از یف ویی اخ اصق احی در حقو  هین
ه  صورتی ک  از یك رو هاعث ارتقای صداقت و تورع   ،الم  یهین

و از روی دیگا یویب کاهش فایب و نیانگ در  شود انصاف و عدالت
(. حقن نیت ه  عنوان یك اصه 22.)«الم  ی گاددعاص  تع دات هین
های حقوقی دنیا ه  ویژه نظام حقو  نوشم  پذیافم  حقوقی در اکثا نظام

گادیده ارت؛ نی  الم ه نظام حقو  هین این اصه ارزشی وارد ده ارت.ش
الم ه در رواهط خویش ی  م ه  رعایت آن تا حدی ک  تاهعین حقو  هین
رازیان ی ه یمحد  ونیالم  ی یانند کنوانقهقمند. در ارناد ی م هین

 یتجار یکالاو اصول قااردادها یالم  نیفاوش ه یقااردادها یهاا
 ه  اصه حقن نیت اشاره شده ارت. ی،  المنیه

گذاری خاریی هاای طافین ه  رایای  هایقاارداد در  ویود حقن نیت
زیاا حقن ویژه رایای  گذار خاریی ایجاد اینیت حقوقی یی نماید.  

ه  یفاد قاارداد  را نیت یان  رفمارهای غیا ینصفان  گادیده و طافین
نیت عمه کند  ءگا دولمی ها روالم  ی ادر عاص  هین نماید.ی  م یی

تواند ه  همان رفمارها در نده نمیآیگادیده و در  17یشمول قاعده ارماپه
 ک  از کشور دیگای را ه ند اعمااض نماید.صورتی

 

 نتیجه گیری 
گذاری ه  ینظور هارری عدم تعیین قانون حاکم در قااردادهوای روایای 

ین قانون حواکم هارروی خاریی و نقش اخ ا  در آن، یصادیق عدم تعی
گادیده ارت. در این نوع از قااردادهوا هو  دلیوه رواعت و شوفافیت در 

وفصه اخم افات قانون حاکم هو  صوورت یوك هنود در پویش هینوی حه
گوادد، ایوا گادد. گاهی قانون حاکم ه  صااحت در قاارداد تعیین نمییی

ون حواکم هوا توان قاناز یفاد قاارداد و ایارات یویود، ه  طور ضمنی یی
توان قانون حاکم را از قاارداد را ارمناا  نمود. در هعضی از یوارد نی  نمی

 قاارداد ارمخااج نمود. 
در این گون  یوارد ر  راه حه پیش هینی گادیوده اروت. اعموال قوانون 

الم ه و اعمال قوانین یقا دادگواه. دولت یی هان، اعمال قواعد حقو  هین
 نشییالم  ی در ناود قانون گ هین هایی  دنانظای ای حقوقی ی ی و ع»

دانند ک  ارتاا  ققعی واص ی طافین، قانون ینارب را قانون کشوری یی
گذاری خاریی، قاعده این اروت (. در حقو  رایای 23« )ها قاارداد دارد

ک  در صورت عدم تعیین قانون حاکم، قانون دولت یی هان حاکم هاشود. 
دهد ک  ارمناد هو  قواعود حقوو  هوین نشان ییالم  ی روی  قضایی هین

هعضی  در گذاری خاریی ارت.الم ه هیشما یورد ارمقاال طافین رایای 
 یالم وه و حقوو  داخ وقانون حاکم شایه یقارات حقو  هین نی  یوارد

الم ه نیو حقو  ه یحقو  داخ  یایانمخاب تاک نیا ارت.  هانیکشور ی
انمخواب  نو یک  در زی ییثال تاین م. یدارد یشمایه ییکارا  یدر عمه ن

 .هاشدیی دیکقیا ونیکنوانق 42. یادهدقانون حاکم ویود دار یایتاک

 یقووانون حوواکم در قااردادهووا دیوودانووان هووا ویووود قاز حقووو  یهاخوو 
ایون نظایو  شنارند. یی تیرا ه  ررم یقانون یحه داور ،یگذار یرایا

محوده هقویار کوارایی دارد، ک  در ریقمم حقو  عافی ه  ویژه ایالوات ی
تووان هو  نماید. طاق این نظای  ییحکویت قانون ینارب را تقویت یی

 قواعد حقوقی ک  حمی در قوانین دولت یی هان 
و حقو  هین الم ه کارهاد ندارد و در قوانین یقوا دادگواه یویوود اروت 

 ارمناد نمود و نقات ه  آن رای صارد کاد، یانند خقارت ای تنای ی.
حوق  نیا نیطاف م  ی،الهین ییقضا  یاراده و رو تیراس اصه حاکمهاا

ی هو  دگیررو انیودر یا ایو یدگیررو انیورا دارند ک  قاه از شاوع یا
. در این ندیرا یشخص نما یدعو تیقانون حاکم ها شکه و یاه اخم اف،
قوا و اخ ا  حقن  دولوت ی ییخالف ها نظم عموی دیقانون ناا نیاحالت 
 ارومناد هو تووان هوا ر صورت عدم تعیین قانون حاکم یی. دهاشددادگاه 

اخم افوات،   یویقالمت آی ص  ییانند اصه انصاف، اصه فاصول حقوقی 
 یهوا اصوول اخ واق ییامنوکو   تیواراده و اصه حقن ن حاکمیتاصه 
وفصوه نموود. لوذا گذاری خاریی را حه، اخم اف ناشی از رایای هقمند

دم تعیوین قوانون حواکم در حقوو  توان ه  نقش اخ ا  در صورت عیی
 رایای  گذاری خاریی پی هاد.

 

 ملاحظه های اخلاقی
 یولفین ییعنودر این تحقیق هوا یعافوی ینواه  یوورد ارومفاده، حقوو  

 رت.ا هشد رعایت میحما
 

 سپاسگزاری
 یی گادد. هدین وری   از آقای ی ندس یحمدرضا شکیاا رپارگ اری

 

 هنام واژه
1. Governing low اکمقانون ح 

2. Rules of international law قواعد حقو  هین الم ه 

3. Ethics  اخ ا 

4. Principle of equityhwg اصه انصاف 

5. Principle of pacific settlement of disputes 

 اصه فیص   یقالمت آیی  اخم افات

6. Principle of voluntarism اصه حاکمیت اراده 

7. Principle of good faith اصه حقن نیت 

8. Public order نظم عمویی 

9. Good morals  اخ ا  حقن 

10. Judicial precedent   روی  قضایی 

11. Justice عدالت 

12. ICSID 

 یاک  هین الم  ی حه و فصه اخم افات رایای  گذاری

13. Foreign investment contract  قااداد رایای  گذاری خاریی 

14. International economic law  دیحقو  هین الم ه اقمصا 

15. Fair treatment  رفمار ینصفان 
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16. Settlement of disputes حه و فصه اخم افات 

17. Rule of stoppel قاعدۀ ارماپه 
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