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Abstract  
There are two factors that make the choice of 
the law governing the insurance contract 
important; First, the large number of 
international contracts, which of course is not 
specific to insurance contracts, but the ratio of 
insurance contracts to other contracts is 
definitely higher; The other is the special role 
of the insurance contract as a negotiable 
document in the development and dynamics of 
commercial legal relations. An insurance 
contract may be related to the territory of two 
or more countries, while the rules and 
conditions that must be implemented in time 
for such a contract are different in the law of 
the countries. In Iran, according to Articles 1 
and 2 of the Commercial Code, and paragraphs 
1 and 2 of Article 27 of the International 
Commercial Arbitration Law, in insurance 
having a commercial character, there is 
freedom to choose the law governing the 
contract, but the insurance contract has a 
consumer character, subject to Article 968 of 
the Civil Code. Is. In American law, and in the 
case of life insurance under Article 193 of the 
Uniform Commercial Code, the governing law 
is the law of choice unless another law has 
more to do with the relationship, and in 
commercial insurance the law of the parties 
will prevail provided there is a reasonable 
relationship (Article 1031). 
Keywords: Governing Law, Contractual 
Obligations, Foreign Element, Insurance 
Contract, Conflict of Laws.  

  چکیده
دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد 

اد زیاد قراردادهاي تعد، نخست؛ دهد بیمه اهمیت می
، ی که البته این مورد خاص قراردادهاي بیمه نیستالملل بین

لیکن نسبت قراردادهاي بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر 
 سندي عنوان بهنقش ویژه قرارداد بیمه ، و دیگري؛ است
 مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاريقابل 
ا چند یه با قلمرو دو میقرارداد ب یکن است کمم است.

ه ک قواعد و شروطیه ک ند و حال آنکدا یشور ارتباط پک
در ، به موقع اجرا گذاشته شود ين قراردادید درباره چنیبا

یک و  مواد نظر به، رانیدر ا. شورها متفاوت استکحقوق 
 يقانون داور 27ماده دو و  یک يو بندها قانون تجارت دو

آزادي ، یصه تجارتیخص يادار همیبدر  یالملل نیب يتجار
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد 

 قانون مدنی 968مشمول ماده ، بیمه داراي خصیصه مصرفی
و در خصوص بیمه  امریکا متحده در حقوق ایاالت است.

، قانون حاکم، قانون متحدالشکل تجاري 193عمر برابر ماده 
ون دیگري ارتباط بیشتري قانون منتخب است مگر آن که قان

با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاري قانون منتخب طرفین به 
  ).1031ماده ( حاکم خواهد بود، شرط ارتباط معقول
عنصر ، تعهدات قراردادي، قانون حاکم: واژگان کلیدي

  . تعارض قوانین، قرارداد بیمه، خارجی
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  :ارجاع
تمدن ، امریکادر ایران و ایاالت متحده  ی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادي عقد بیمهتأمل)، 1401؛ (حامد، یبابائ؛ فرزاد، یکلمت یکرم

 . 10شماره ، حقوقی
Copyrights: 
Copyright for this article is retained by the author (s) , with publication rights granted to Legal 
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unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is 
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  مقدمه
از این جهت که عامل اصلی به انتخاب قانون ؛ اي دارد تشخیص قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت ویژه

یعنی ، 3یالملل بینتعداد زیاد قراردادهاي ، نخست؛ دهد اهمیت مضاعفی می 2بیمهبر قرارداد 1حاکم
نقش ویژه قرارداد بیمه ، اند و دیگري قراردادهایی که طرفین عقد بیمه از کشورهاي مختلفی منعقد نموده

صنعت از این ، اي که برخی کشورها از جمله انگلستان به گونه، المللی در همه روابط تجاري حقوقی بین
  .باشند اي می سکویی براي پیشرفت اقتصادي استفاده کرده و صادرکننده بیمه و خدمات بیمه عنوان به

المللی مختص قرارداد بیمه نیست اما قطعاً نسبت قراردادهاي بیمه به سایر  تعداد زیاد قراردادهاي بین
تجارت هاي  و دیگر بخش 6ارایید، 5فروش کاال، 4قراردادها بیشتر است و براي قراردادهاي حوزه دریایی

 شود که با توجه به یک قرارداد بیمه منعقد میمعموالً جهت پوشش خطرهاي احتمالی این موضوعات 
خصوصاً قرارداد بیمه با دخالت ، تجارت محدود به مرزهاي داخلی نیست در قراردادهاي تجارياینکه 

  .مایدن اي پیدا می عنصر خارجی انتخاب قانون حاکم اهمیت ویژه
مبنایی جهت آزادي طرفین در انتخاب قانون  عنوان بهاصل حاکمیت اراده ، هاي حقوقی امروزه در نظام

                                                      
1- choice of law 
2- insurance policy 
3- large number of international contracts 
4- in maritime 
5- sale of good 
6- finance 
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معیاري در  عنوان بهحاکم بر تعهدات قراردادي پذیرفته شده است و در واقع به اصل حاکمیت اراده طرفین 
قانون ، بر تعهدات قراردادي صرفاًشود بلکه مبناي اصلی و قانون حاکم  کنار سایر معیارها نگریسته نمی

زمانی وغیره محل تسلیم کاال ، محل اجرا، منتخب طرفین است و دیگر معیارها از جمله قانون محل انعقاد
  .گیرد که توافق صریح یا ضمنی مبنی بر انتخاب قانون حاکم وجود نداشته باشد مورد استناد قرار می

 اراده به توجه و اراده اصل حاکمیت، قرارداد هر بر حاکم بر قانون تشخیص براي معیارین تر مهم
 شرایط که داشت دور نظر از نباید اما؛ شود می محسوب قرارداد بر حاکم قانون انتخاب بر مبنی طرفین
 ممکنچراکه ؛ است ضروري آن به ویژه توجه و است متفاوت ها دیگر قرارداد بیمه با قرارداد بر حاکم
 یک قانون انتخاب با و کنند سوءاستفاده بیمه قرارداد در گذاران بیمه عیفض وضعیت از گران بیمه است
 قانونی مقررات از نماید گذاران بیمه از کمتري حمایت یا و کند تأمین بیشتر را گر بیمه منافع که کشور
 داراي و برابر جایگاهی از بیمه طرفین قرارداد. کنند فرار گذاران و تعهدات قانونی بیمه از حمایت بر مبنی

 هاي شرکت( گر بیمه، قرارداد بیمه طرف یکمعموالً ، زیرا؛ باشند نمی یکسان برخوردار زنی چانه قدرت
 که استگذاري  بیمه، بیمه قرارداد دیگر طرف و کشورها قوانین بر آگاه بیمه و امر در متخصص) تجاري
 توجهصرفاً ، بیمه قرارداد در ؛ بنابراینشود می حقمل قرارداد به قوانین به آگاه نا بیمه و قرارداد انعقاد از ناچار

اي کامل  قاعده عیب و بی، مناسب روش یک قرارداد بر حاکم قانون انتخاب در اراده حاکمیت اصل به
 حاکم بر شرایط تدوین جهت مناسب مقررات وضع در مقنن ویژه توجه لذا. باشد نمی تعارض براي حل
  است. ضروري تعارض حل مناسب هقاعد انتخاب جمله از بیمه قرارداد

المللی  تحقیق در خصوص قانون حاکم بر قرارداد بیمه با توجه به نقش اساسی بیمه نامه در سطح بین
مقاله حاضر با . نماید مذاکره و یکی از اسباب پویایی اقتصادي کشورها ضروري میقابل  سندي عنوان به

روي انتخاب قانون   هاي پیش در صدد پاسخ به چالش کاامریدو نظام حقوقی ایران و دادن  مدنظر قرارداد
قانون ، حاکم بر تعهدات قراردادي قرارداد بیمه در سه محور قاعده عمومی حاکم بر تعهدات قراردادي

  امریکا است.حاکم بر تعهدات قراردادي بیمه در ایران و 

  قاعده عمومی حاکم بر تعهدات قراردادي - 1
تنها قاعده حل تعارض مربوط به قانون حاکم بر کلیه تعهدات  عنوان بهران قانون مدنی ای 7»968«ماده 

                                                      
قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صـریحا  : تعهدات ناشی از عقود تابع 968ماده  - 7

  یا ضمناً تابع قانون دیگري قرار داده باشند.  
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، شد که به موجب آن محسوب می، یالملل بینو با تصویب قانون داوري تجاري  1376قراردادي تا سال 
ر که البته جنبه معیااست  قانون محل انعقاد قرارداد، با اعمال معیار عینی، قانون حاکم بر تعهدات قراردادي

در . براي اتباع خارجی به رسمیت شناخته شدصرفاً ، شخصی آن و واگذاري انتخاب قانون حاکم به طرفین
  .المللی امکان انتخاب قانون حاکم براي طرفین وجود دارد قانون داوري تجاري بین 27ماده 

  قانون مدنی 968ضرورت اصالح ماده  - 1- 1
شود  می رسد و وارد سیستم حقوقی ما ي ایران میگذار ونقانقانون مدنی زمانی به تصویب قوه  968ماده 

، سوئیس، بلژیک، فرانسه، هاي حقوقی برخی از کشورهاي دیگر نظیر انگلستان که مشابه آن در سیستم
ي جنوبی وجود داشته و بعضی معتقدند که این قاعده امریکااتریش و بعضی از کشورهاي اروپاي شرقی و 

ولی برخی دیگر ). 213، 1373، الماسی( وارد حقوق ایران شده است) نسهفرا( از سیستم حقوقی خارجی
معتقدند که در دیگر کشورها کلیه اشخاص اعم از اتباع داخل و خارج اختیار تعیین قانون حاکم بر 

  ).1384، 9، نیکبخت( قرارداد را دارند و قید اتباع خارجی در ماده مذکور خاص قانون مدنی ایران است
ها  آن گوناگونی براي تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادي وجود دارد که از جملههاي  ضابطه

قانون مقر دادگاه و قانون ، قانون دولت متبوع طرفین، قانون محل اجرا، توان به قانون محل انعقاد عقد می
بته در صورت ال، هاي حقوقی حسب مورد اقدام به انتخاب یکی از این معیارها مرتبط اشاره کرد که نظام

اي  معیار اراده طرفین گزینهچراکه . نمایند فقدان اراده صریح یا ضمنی طرفین در انتخاب قانون حاکم می
. شود شود بلکه تنها معیار پذیرفته شده براي قانون حاکم محسوب می همانند سایر معیارها محسوب نمی

دیگر معیارها تفوق داشته و دیگر  اراده طرفین بر، هاي حقوقی مطرح حقوق ایران در نظام برخالف
  .ها تاب مقاومت در برابر حاکمیت اراده طرفین را ندارند ظابطه

محتوان آن ، شود که اصل قرارداد با اراده طرفین ایجاد می گونه همانمبناي حاکمیت اراده این پایه است که 
 ؛ بنابراینهاي طرفین آن است ارداد در گرو ارادهانجام و سرانجام قر، اساساً انعقاد شود. می نیز با اراده طرفین ایجاد

ها و استثناهاي حاکمیت اراده  باید مورد بحث قرار گیرد حکومت اراده بر قرارداد نیست بلکه محدودیتآنچه 
اصل عقد زاده اراده اشخاص است تعیین ازآنجاکه به عبارت دیگر ). 102 و 101، 1391، شریعت باقري( است

بایست قانون مرتبط با قرارداد  بر قرارداد نیز با طرفین است و در صورت سکوت طرفین میشروط و قانون حاکم 
و واگذاري  968با این اوصاف ضرورت اصالح ماده . تواند قانون محل انعقاد نباشد بر قرارداد حاکم باشد که می

  .شود پیش احساس میبیش از ، انتخاب قانون حاکم به طرفین و در صورت سکوت اعمال معیار قانون مرتبط
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  قانون مدنی 968گستره ماده  - 1- 2
به این ، باشد قانون مدنی تعیین گستره و حوزه پوشش آن می 968مسئله مهم و کلیدي در خصوص ماده 

مختص قراردادهاي صرفاً شود یا  صورت که ماده مذکور قراردادهاي خارج از کشور را نیز شامل می
ها و  انچه مبانی تقنینی ماده مذکور بحث استعمار و استثمار خارجیچن. منعقد شده در داخل ایران است
صرفاً توان قائل شد این مقرره  با تصویب مقرره فوق باشد می 1313حمایت از اتباع ایران در سال 
به این  968شود لیکن باید در نظر داشت سواي از علل تصویب ماده  قراردادهاي داخلی را شامل می

یک قاعده حل تعارض است و اساساً قاعده حل تعارض هنگامی کارآیی خواهد ماده مذکور ، صورت
  .داشت که یک عنصر خارجی در رابطه حقوقی وجود داشته باشد

 از سخنی داخلی حقوق در و است خصوصی الملل بین حقوق مسائل از قرارداد بر حاکم قانون تعیین
 بخواهیم تا نیست مطرح قوانین بین تعارض داخلی حقوق در که است آن امر این دلیل. آید نمی میان به آن

 نیز یالملل بین قرارداد و داخلی قرارداد بین تفکیک دلیل اساساً. نمائیم را تعیین قرارداد بر حاکم قانون
 در خارجی عنصر حضور دلیل به، باشد داشته وجود خارجی عنصر آن در که قراردادي که است همین
. شود می مطرح قرارداد بر حاکم قانون مسئله که است پنجره این از و گیرد می قرار قوانین تعارض قلمرو
 معرض در اساساً است مربوط دولت یک قلمرو به آن دهنده تشکیل عناصر همه که قراردادي، یعنی

 کشور قانون همان که قانون یک قراردادي بر چنین. تعیین شود آن بر حاکم قانون تا نیست قوانین تعارض
  ).109، 1391، شریعت باقري( بود خواهد حاکم تاس ذیربط
قوانین و  تعارض حوزه در وقت هیچ نمایند می منعقد ایران در داخلی اتباع که قراردادي اوصاف این با

 چنینی این قراردادهاي لذا نماید پیدا مورد حاکم قانون انتخاب مسئله که گیرد نمی قرار دخالت عنصر خارجی
 و باشد نمی چنین رسد می نظر به که درحالی. باشند می خارج ایران مدنی قانون 968 مادهاعمال  حوزه از اساساً
 یک کشور خارجی قانون انتخاب بلکه نیستوغیره تابعیت طرفین ، قرارداد انعقاد محل، صرفاً خارجی عنصر
 ترتیب نبدیو است  خود یک عنصر خارجی، قانون حاکم بر تعهدات قراردادي عنوان بهمتعاقدین  توسط
 قانون تعیین، دیگر عبارت به. شود می مطرح قوانین تعارض و خصوصی الملل حقوق بین حوزه در مسئله

. کند می تبدیل یالملل بین قرارداد یک به را داخلی قرارداد، داخلی قرارداد بر حاکم قانون عنوان به خارجی
، خارجی قانون انتخاب با ؛ بنابرایندارد وجود قرارداد این در »خارجی قانون انتخاب« خارجی عنصرچراکه 
 استفاده با و نموده مکان نقل قوانین تعارض چتر حوزه سایه به داخلی قوانین حکومت حوزه از داخلی قرارداد
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  .شود می داده خارجی قانون اجراي و اعمال اجازه که است چتر این از

  ياصل یا استثناء بر تعهدات قرارداد، انتخاب قانون حاکم - 1- 3
 داخلی حقوق در هم که است خصوصی الملل بین حقوق در اساسی اصول از یکی امروزه، اراده حاکمیت اصل

 شده واقع پذیرش مورد) غیرقراردادي تعهدات و قراردادها حوزه در( یالملل بین هاي عهدنامه در هم و کشورها
 اعم( خود حقوقی رابطه بر اعمالقابل  ونقان دارند اختیار طرفین که آن یعنی خود ساده معناي به اصل این. است
  ).18و17، 1390، نیکبخت و عیوض پور( نمایند انتخاب آزادانه را) غیرقراردادي و قراردادي از

 عنصر واجد قراردادهاي براي مناسبی تعارض حل قواعد نیازمند، افراد مشروع منافع حمایت از
 از یکی، تعارض حل قواعد این نتایجبودن  لشکلمتحدا وبودن  یبین پیشقابل  ،اطمینان کهاست  خارجی
اینکه  به توجه با، قرارداد طرفین اراده از حمایت لذا است خصوصی المللی بین حقوق اساسی اهداف
 اولویت اشخاص منافع از حمایت و ها دولت تا پردازد می اشخاص روابط به خصوصی الملل بین حقوق
 یک قراردادي تعهدات بر حاکم قانون انتخاب در طرفین اراده حاکمیت اصل راستاي در، ها دولت تا دارد
  است. مدرن و مترقیهاي  نظام در شده پذیرفته حقوقی مبناي
 حاکمیت امریکاایاالت متحده  قبیل از یالملل بین مطرح و مترقی حقوقی نظام داراي کشورهاي در
 مثل مواردي است و شده پذیرفته اصل یک قراردادي تعهدات بر حاکم قانون انتخاب در طرفین اراده
هاي  نظام این. گردند می محسوب اصل این بر استثناءوغیره  آمره قواعد، عمومی نظم، شخصیه احوال
 شخص هر که اصل این پذیرش با و قرارداد اصل آفریننده و خالق عنوان به طرفین اراده بر تکیه با، حقوقی
 طرفین است. خود اراده و توافقات آثار و نتایج به دلسوزتر و دهد می تشخیص بهتر را خویش مصالح
 حاکم خویش قرارداد بر نماید تأمین شکل بهترین به راها  آن منافع و مصالح که را قانونی توانند می قرارداد
 پایبند آن آثار به و بگذارد احترام قرارداد طرفین انتخاب بهاست  مکلف دادگاه، انتخاب این با. نمایند
 بر حاکم قانون انتخاب بر مبنی ضمنی یا صریح توافق که درصورتی و استثنایی موارد رد مگر بماند

 بایست می ضوابط سایر به توجه باها  دادگاه آن گاه، باشد نداشته وجود طرفین ناحیه از قراردادي تعهدات
 ماهیتی واجد دارد وجود ایران حقوق در آنچه، اما دهند تشخیص را قراردادي تعهدات و حاکم قانون
، مدنی قانون 968 ماده اخیر قسمت در طرف یک از که اي گونه به؛ است غیرعلمی و غیردقیق، دوگانه
 یکی یا متعاقدین چنانچه و مجاز، باشند خارجی اتباع متعاقدین چنانچه، طرفین توسط حاکم قانون انتخاب

 سال در یالملل بین تجاري داوري قانون تصویب با، دیگر ازسوي. است غیرمجاز باشد ایران تبعهها  آن از
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 در که اي گونه به؛ دارد وجود قانونی شرایط حصول با متعاقدین توسط حاکم قانون انتخاب امکان 1376
 مذکور قرارداد البته که داشت خواهند را حاکم قانون انتخاب امکان طرفین، مذکور قانون 8»27« ماده
دوگانگی  داراي ایران حقوق در وضعیت ؛ بنابرایناشدب یالملل بین و تجاري خصیصه داراي بایست می

 تعهدات حاکم بر قانون توافق و انتخاب امکان یالملل بین تجاري قراردادهاي در صورت که این به، است
 چنانچهصرفاً  ایران مدنی قانون منظر از قراردادها دیگر در ولی دارد وجود متعاقدین توسط قراردادي

  .داشت خواهند اختیاري چنین باشند رجیخا اتباع طرفین قرارداد

  بیمه در حقوق ایران قراردادهاي بر حاکم قانون - 2
المللی  دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه و بررسی آن در سطح ملی و بین

اص قراردادهاي ی که البته این مورد خالملل بینتعداد زیاد قراردادهاي ، نخست؛ دهد اي می اهمیت ویژه
نقش ویژه قرارداد ، و دیگري؛ لیکن نسبت قراردادهاي بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است، بیمه نیست

ل گسترش مبادالت یبه دل است. مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاريقابل  سندي عنوان بهبیمه 
دا یشور ارتباط پکا چند یمه با قلمرو دو یرداد بقرا یکن است کمم، افراد ییجا هب جا يو آزاد یبازرگان

در حقوق ، به موقع اجرا گذاشته شود ين قراردادید درباره چنیه باک قواعد و شروطیه ک ند و حال آنک
ن یند و در اک می دایمختلف ارتباط پ یحقوقهاي  با نظامعمالً ، مهیقرارداد ب ؛ بنابراینشورها متفاوت استک

  .مه مشخص شودیاجرا بر قرارداد بقابل  قانون، از قواعد حل تعارض يا ه مجموعهلید به وسیبا، حالت

  بیمه قراردادهاي در حاکم قانون انتخاب در اراده حاکمیت گستره - 2- 1
 یالملل بین و ملی سطح در افراد جایی جابه و تجاري مبادالت روند افزایش و بازرگانی مبادالت گسترش با
 تجارت آن احتمالی خطرهاي پوشش براي نیز بیمه قرارداد یکمعموالً ، تجاري هاي قرارداد انعقاد تبع به و

                                                      
انـد، اتخـاذ تصـمیم     داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیـت اخـتالف برگزیـده    -1: قانون حاکم. 27ماده  - 8

عنوان ارجاع به قـوانین مـاهوي    مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به قوقی یک کشورخواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم ح
آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگـر ایـن کـه طـرفین بـه نحـو دیگـري توافـق         

هیت اختالف رسیدگی خواهـد  در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین داور براساس قانونی به ما -2کرده باشند. 
توانـد   که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می داور درصورتی -3کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. 

داور باید در کلیه موارد براساس شـرایط قـرارداد اتخـاذ     -4براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. 
  زرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.  تصمیم کند و عرف با
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 ها کشور این امروزه، کشورها برخی در بیمه صنعت پیشرفت با، عالوه به. شود می منعقد بازرگانی و
کننده خواهد  باشند و این امر موجب پویایی اقتصادي کشور صادر می کشورها دیگر به بیمه صادرکننده

ها براي  المللی بیمه همراه با پویایی بین، که جایگاه قرارداد بیمه در کلیه روابط حقوقی تجاري به نحوي؛ دش
 قرارداد یک ؛ بنابراینها شده است کننده در ترقی صنعت بیمه در آن کشور کشور صادرکننده عاملی تعیین

که در  بیمه شرایط که است حالی در این. کند پیدا ارتباط کشور چند یا دو قلمرو با است ممکن بیمه
 این با. است متفاوت یکدیگر با کشورها حقوق در شود اعمال بایست می قراردادي چنین خصوص
 در را اي ویژه تعارض حل قواعد که کند می پیدا ارتباط حقوقی مختلف هاي نظام با بیمه قرارداد، وصف
  .طلبد می المللی بین و ملی سطح

 اراده به توجه و طرفین اراده حاکمیت، قرارداد هر بر حاکم بر قانون شخیصت براي معیارین تر مهم
 شرایط که داشت دور نظر از نباید اما؛ شود می محسوب قرارداد بر حاکم قانون انتخاب بر مبنی طرفین
 ممکنچراکه ؛ است ضروري آن به ویژه توجه و است متفاوت ها دیگر قرارداد بیمه با قرارداد بر حاکم
 یک قانون انتخاب با و کنند سوءاستفاده بیمه قرارداد در گذاران بیمه ضعیف وضعیت از گران بیمه است
 قانونی مقررات از نماید گذاران بیمه از کمتري حمایت یا و کند تأمین بیشتر را گر بیمه منافع که کشور
 داراي و برابر جایگاهی از یمهب طرفین قرارداد. کنند فرار گذاران و تعهدات قانونی بیمه از حمایت بر مبنی

 هاي شرکت( گر بیمه، قرارداد بیمه طرف یکمعموالً ، زیرا؛ باشند نمی یکسان برخوردار زنی چانه قدرت
 که استگذاري  بیمه، بیمه قرارداد دیگر طرف و کشورها قوانین بر آگاه بیمه و امر در متخصص) تجاري
 توجهصرفاً ، بیمه قرارداد در ؛ بنابراینشود می ملحق قرارداد به قوانین به آگاه نا بیمه و قرارداد انعقاد از ناچار

اي کامل  قاعده عیب و بی، مناسب روش یک قرارداد بر حاکم قانون انتخاب در اراده حاکمیت اصل به
 حاکم بر شرایط تدوین جهت مناسب مقررات وضع در مقنن ویژه توجه لذا. باشد نمی تعارض براي حل
  است. ضروري تعارض حل مناسب قاعده انتخاب جمله از بیمه قرارداد
 حاکم ایران حقوق در قراردادي تعهدات و تعارض حل عام قاعده عنوان به مدنی قانون 968 ماده
دارد  می مقرر نیز 1376مصوب  المللی بین تجاري داوري قانون 27 ماده یک بند خصوص همین در. است
 اي که اگر قرارداد گونه به، است توجهقابل  بیمه در قرارداد طرفین هاراد حاکمیت گستره تبیین مقام در که

 صالحیت در، داوري شرط به موجب قرارداد از ناشی و اختالف باشد یالملل بین و تجاري خصیصه داراي
 بیمه قرارداد اگر ؛ بنابرایننمایند انتخاب را قراردادي تعهدات بر حاکم توانند قانون می طرفین باشد داوري
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 ایران حقوق در طرفین توسط حاکم قانون انتخاب که بود این بر قائل توان می باشد داشته را مذکور شرایط
  .بود خواهد پذیر امکان، تجاري خصیصه داراي بیمه قرارداد در

  قانون حاکم بر قراردادهاي بیمه در حقوق ایران - 2- 2
 که عمومی قاعده عنوان به یقانون مدن 968بر ماده  سواي، مهیاعمال بر قرارداد بقابل  ران قانونیا یدر نظام حقوق

 27ماده  2و  1 يو بندها 2ماده  1مقررات بند ، است جاري بیمه قرارداد جمله از قراردادها کلیه خصوص در
  .باشند می 1391مه مصوب یب یعال يشورا 71شماره  9نامه آیینو  1376 مصوب یالملل بین يتجار يقانون داور

عمال اقابل  ،مه تاجر هستندیاطراف قرارداد ب که درصورتی، یقانون مدن 968ماده مفاد ، افبا این اوص
توان گفت  یی میاز لحاظ مبنا. نمایند بیمه م بر قراردادکقانون حااقدام به انتخاب توانند  یمطرفین ست و ین

است  يا ناظر به جامعه ،1314و  1313هاي  سال یعنی، ب آنیخ تصویبا لحاظ تار یقانون مدن 968ماده  که
. ياست تا تجار یغالباً مدنها  آن ستند و روابطیبرخوردار ن یچندان یاشخاص آن از سواد حقوقاصوالً ه ک
ناظر به ، 1376سال  یعنی، ب آنیبا توجه به سال تصو، یالملل نیب يتجار يقانون داور 27ماده  یول

 یالزم برخوردارند و لذا روابط حقوق یعات حقوقافراد آن تاجرند و از اطالمعموالً ه کاست  يا جامعه
اصل ، رانیه در حقوق اکد یآ یم ن بریاز وضع موجود قوان، گر سخنیبه د. است یشتر تجارتیبها  آن
 968ماده ، ن خصوصیدر ا یلکدارد و قاعده  ییچهره استثنا، مهیم بر قرارداد بکانتخاب قانون حا يآزاد

  ).225، 1394، یبادینی و شاه( است یقانون مدن
قانون مدنی و  968چه در ماده ، آزادي انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خویش رانیا یحقوقنظام در 

 یدر صورت و این استثنا رفته شده استیپذ ییبه صورت استثناالمللی  قانون داوري تجاري بین 27چه ماده 
قابل  ت اراده در انتخاب قانونیمکت حایودل محدیدل. داده باشدها  آن را به يارین اختیه قانون چنک است

در چراکه است  ،گذار است که همانا بیمهن قرارداد یف در ایت از طرف ضعیحما، مهیاعمال بر قرارداد ب
در وضعیت ضعیف و  گران مهینسبت به ب يگر و معامله یزن گذاران از لحاظ قدرت چانه مهیب، مهیقرارداد ب

لیکن در . نماید چنینی معمول می حمایت ویژه این بنابراین، شوند رداد ملحق میتري قرار داشته و به قرا پایین
مبنی بر عدم امکان انتخاب قانون ، قانون مدنی نسبت به سایر قراردادها 968خصوص قسمت اخیر ماده 

  است. غیرموجه و نیارمند اصالح، حاکم بر قرارداد توسط اتباع داخلی

                                                      
  ها آن حقوق صاحبان و بیمه گذاران، بیمه شدگان حقوق از حمایت نامه آیین - 9
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  حاکم بر قرارداددر خصوص انتخاب قانون  یاز مصرف یجارتت تیماه يخطرات دارا کیکتف - 2- 3
 27و ماده  2ماده  11اولبند ، 1311مصوب  قانون تجارت 2 ماده 10بند نهم نظر به، رانیا یحقوقنظام در 

 همیب، 1391مصوب  مهیب یعال يشورا 71نامه شماره  آیینو  1376مصوب  یالملل نیب يتجار يقانون داور
 یالن تجارتک يها تیاز معامالت و فعال یه در آن خطرات ناشکاست  يقرارداد یصه تجارتیخص يدارا
مه یب، گر برخوردار است مهیبرابر با ب یقدرت معامالت و تاجر است و از يا شخص حرفه، گذار آن مهیه بک
قرارداد بیمه داراي خصیصه تجاري است که خطرات بیمه شده یا ریسک ، به عبارت دیگر. شود یم

قانون تجارت مصوب  13»3«و  12»2«ها و اعمال تجاري موضوع مواد  فعالیت، ه شده موضوع آنپوشش داد
شخص ، گذار آن مهیه بکاست  يقرارداد، و قرارداد بیمه داراي خصیصه مصرفی؛ باشد می 1311
قدرت  يگذار مهین بیشود و چن یمه نمیب یالن تجارتک يها تیخطرات فعال، است و در آن کننده مصرف
با تشخیص مرز بین قرارداد بیمه داراي خصیصه تجاري از بیمه  ؛ بنابراینگر ندارد مهیبرابر با ب یتمعامال

ماده  2و 1توان گفت در قرارداد بیمه داراي خصیصه تجاري به حکم بندهاي  می، داراي خصیصه مصرفی
با این ، ات قرارداديامکان انتخاب قانون حاکم بر تعهد، 1376 المللی مصوب قانون داوري تجاري بین 27

                                                      
  غیربحري.   و بحري بیمه عملیات -9: است ذیل قرار از تجارتی : معامالت2 ماده - 10
ونقـل،   عم از خرید و فروش کاال و خدمات، حمـل المللی ا داوري اختالفات در روابط تجاري بین -1: قلمرو اجرا. 2ماده  - 11

هاي  کاري، پیمانکاري و فعالیت العمل هاي فنی، نمایندگی، حق گذاري، همکاري اي، سرمایه بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره
  مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.  

تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعـم از ایـن    خرید یا -1: معامالت تجارتی از قرار ذیل است: 2ماده  - 12
هر قسم  -3ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوي که باشد.  تصدي به حمل -2که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 

اي انجـام بعضـی امـور    کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدي به هر نوع تأسیساتی کـه بـر   کاري ( العمل عملیات داللی یا حق
تأسـیس و بـه کـار     -4کردن خدمه یـا تهیـه و رسـانیدن ملزومـات و غیـره.       شود از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا می ایجاد

تصدي به هـر   -6تصدي به عملیات حراجی.  -5انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که براي رفع حوائج شخصی نباشد. 
معامالت برواتی اعم از ایـن کـه بـین تـاجر یـا غیرتـاجر        -8هر قسم عملیات صرافی و بانکی.  -7. هاي عمومی قسم نمایشگاه

سـازي و خریـد و فـروش کشـتی و کشـتیرانی داخلـی یـا خـارجی و          کشـتی  -10عملیات بیمه بحري و غیر بحـري.   -9باشد. 
  ها.  معامالت راجعه به آن

کلیه معامالت بین تجـار   -1شود:  ها تجارتی محسوب می املین یا یکی از آنبودن متع : معامالت ذیل به اعتبار تاجر3ماده  - 13
کلیـه معـامالتی    -3نمایـد.   کلیه معامالتی که تاجر یا غیرتاجر براي حوائج تجارتی خـود مـی   -2ها.  و کسبه و صرافان و بانک

  هاي تجارتی.   معامالت شرکتکلیه  -4نماید.  که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر براي امور تجارتی ارباب خود می
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لیکن در قرارداد ؛ وجود دارد، گیرد توجیه که معامالت تجاري توسط تجار در وضعیت برابر صورت می
  .قانون مدنی این امکان براي اتباع ایران وجود ندارد 968بیمه داراي خصیصه مصرفی برابر ماده 

  اامریک متحده قانون حاکم بر قراردادهاي بیمه در حقوق ایاالت - 3
  وجود ارتباط معقول براي انتخاب قانون حاکم - 3- 1

ص خصواراده در  حاکمیتصل ن اجها يدقتصاا يهارتقداز یکی ان مریکا به عنوآ متحده ایاالتق حقودر 
ر ین کشوق احقودر . سته ایتهایی پذیرفته شدودنظر گرفتن محددر ها با اردادقراع نواحاکم بر ن قانو

ص خصودر . ستاباقی د خوت به قوارداد قرو  طرفینمنتخب ن قانو بین »لمعقوط تباد ارجوو«ن کماکا
لشکل امتحدن مثل قانود دارد جوومختلفی  قوانینمریکا مجموعه آ متحده ایاالتق حقودر  ي بیمههااردادقر
که  16قوانینرض عد حقوقی تعااقول و صواول و دوم ا يمجموعههاو  15ینترنتیت امعامالن قانو، 14مریکاآ يرتجا
در . سته اشدص داده ختصاا هاي بیمهاردادحاکم بر قرن قانو تعیینبه بحث  يدمتعد قوانینین مجموعهها ادر 

در ما است ه اپذیرفته نشدده و مدنظر نبواراده  حاکمیتصل ا قوانینرض عد حقوقی تعااقول و صواول امجموعه 
اراده در  حاکمیته و فته شدحت پذیراصل به صراین ا قوانینرض عد حقوقی تعااقول و صودوم امجموعه 

دوم مجموعه  186ده مادر این خصوص . سته اشناخته شدرسمیت به  ياردادقرات حاکم بر تعهدن قانو تعیین
د میشو تعیین 187ده ماه طبق قاعد طرفیننتخابی ن اتوسط قانو ياردادقرات حاکم بر تعهدن قانو«: داردمیر مقر

  .»دمیشو تعیین 188ده طبق ماه شد تعیینن توسط قانورت ین صواغیر و در 
 راصل این ا، دخوات تعهدق و حقوتکلیف  تعیینبه ر تجا يدقتصاانیازهاي نظر گرفتن در با ن ین قانوا
ما نه به است اشته اگذز بان قانو تعیین يابررا  طرفینست د، ياردادقرات تعهدو در ست احتاً پذیرفته اصر
با  طرفینمنتخب ن قانوبین ط تباد ارجوص وخصودر . ییپاارو يهارکشوق حقوشیوه به و مطلق ر طو
ات تعهدق و بر حقو طرفینلت منتخب ن دوقانو«: کهره دارد شاا 2بند دوم در مجموعه  187ده ما، اردادقر
ارداد قرد معامله یا خو طرفینساسی با ابطه راهیچ  طرفینمنتخب ن قانو ینکهامگر د میشول عماا ياردادقر
ط تباد ارجووین بند ا ».شته باشداندد جوو طرفینب نتخاا يابر يیگررف دمتعا يبنامهیچ یا و شته اند
د جوو ياردمودوم در مجموعه . ستانسته ط داشررا  دادارقر طرفینیا ارداد حاکم با قرن قانوبین ساسی ا

                                                      
14- uniform Commercial code 
15- uniform computer information Iran sanction Act (1999)  
16- Restatement first conflict of laws 1934/Restatement second conflict laws1971 
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که  يرکشون قانو، همنعقد شدارداد در آن که قر يرکشون قانوقبیل از ند دامیز محررا ساسی ط اتباار
 طرفیناز که یکی  يرکشون یا قانو طرفیناز یکی ه قامتگان اقانو، گیرد میرت صوارداد در آن قر ياجرا
تشکیل محل ، طرفینه قامتگااتی که رصودر  همچنین. نجا میباشددر آتش رصلی تجاامحل ارداد قر
 يهارکشو قوانینز اغیر ملی به ن ما یک قانوایک محل باشد در همه ، اردادقر ياجرن امکاو  اردادقر
هد انخو طرفینیا ارداد ساسی با قرط اتباارمنتخب ر ینجا کشود در اشوب نتخاا طرفینتوسط ره شارد امو
  .))Steven Baker, 2008, 442شت دا

  امریکا متحده آزادي انتخاب قانون حاکم در قانون متحدالشکل تجاري ایاالت - 3- 2
ات حاکم بر تعهدن قانو تعییندر ساسی ط اتباد ارجوو) a( 109ده مادر  17یوسیتا نستا قانوراین در ا
لشکل امتحدن قانو. ستانسته دامنتفی را  يایانهت راطالعات امعامالدن لشکل کرامتحدو  ياردادقر
جی رخار هر کشون نند قانوامیتو طرفینکه ره دارد شاد اخو 1051ده مادر  18مریکاآ متحده ایاالت يرتجا
ل ساده در ین ماا. کنندب نتخاارداد احاکم بر قرن قانوان به عنودارد  »عقولیمط تباار«ارداد که با قررا 

حاکم ن قانوب نتخادر اکامل  يآزادشد که آن جایگزین  1031ده ماو  گرفتار تجدیدنظر قررد مو 2001
ر یک کشون قانوب نتخاا - 1«ست که ه امدآ 1031ده ما) b( بنددر . شناخت رسمیتبه ات را بر تعهد
با ط تباارمعامله متضمن اه ها خوات آنتعهدق و حکومت بر حقو ياخلی بردایک معامله در  فینطرتوسط 
یک در  طرفینتوسط ر یک کشون قانوب نتخاا - 2. دهد بواخوار ثرگذاباشد یا نه  طرفینمنتخب ر کشو

 منتخب ربا کشوط تباارمعامله متضمن اه ها خوات آنتعهدق و حکومت بر حقو يابر المللی بینمعامله 
  ».دهد بواخوار ثرگذاباشد یا نه  طرفین
ین در ا» لمعقوط تباار«د جوط وشرره باو دوگرفت ار تجدیدنظر قررد مونیز  2008رس مادر  1031ده ما

رد مودر فقط ط ین شراشت که داباید توجه ). 170، 1394، مافی و تقی پور( سته اشدده آورده ما
شریعت ( حاکم میکنندآن بر را ) یگردیالت ایا ( ریک کشو نقانو طرفینست که اخلی دا يهااردادقر

ق حقون در کماکا »ساسیایا ل معقوط تباار«ط سد که شرربه نظر مید جووین اما با ا). 119، 1391، باقري
ار داده و در قرره شارد امو) a( 2بند  187ده مارا در مر این دوم امجموعه و مریکا پابرجاست آ متحده ایاالت
همین مؤید  2008ل تجدیدنظر سار در نگذاگشت قانوزبانیز مریکا آ متحده ایاالت يرلشکل تجااحدمتن قانو

                                                      
17- ucita 
18- ucc 
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ل مشموالمللی  بین يرتجا يهااردادقرص خصودر باید بگیریم ه یددناط را ین شرابخواهیم گر ا. ستامطلب 
) 2( بنددوم بخش در . یمده منجار را این کاایوسیتا  نقانوو  مریکاآ متحده ایاالت يرتجا لشکلامتحد نقانو

)a (د جوو طرفینب نتخاا يابر يیگررف دمتعا يمبنا هیچیا ... «: داردمیم عالاکه دوم مجموعه  187ده ما
د یا خوارداد قر طرفینساسی با ط اتباارلی وشته باشد د داجورف ومتعا يچه مبنانگر چناا »شته باشداند
 يابرارداد قرد نعقفاامحل ن تی که قانورصول در مثاان به عنو .هد شداخول عمان این قانواشته باشد اندارداد قر

محل ن قانواز توسعهیافتهتر  طرفینمنتخب ن گر قانوا، نباشد ياتوسعهیافتهن یا قانوو باشد س نامأنو طرفین
 دمیشول عماا طرفینمنتخب ن ینجا قانودر ا، شته باشندآن دابا  بیشتريشنایی آ طرفینباشد یا ارداد قرد نعقاا
  ).167، 1394، مافی و تقی پور( د داردجوومعقولی رف و متعا يمبناض ین فرا در ایرز

 يابرمعیاري ند امیتون به یک قانوارداد قر طرفیندن یا نبودن بوس سد که مأنورما به نظر نمیا
جایی که ص در به خصون یک قانودن یا نبودن توسعه یافته بوف برخال؛ باشدن قانوب نتخادن ابورف متعا
م یا عددن شنا بوا آیرز. باشدمیان در کمتر توسعهیافته ر یک کشون قانوو توسعهیافته ر یک کشون قانو
د منافع خور خواست به فراممکن  طرفینو ست امشکل ت آن ثبااست که اموضوعی ن شنایی به یک قانوآ

ده ستفاءاسو يابرد راه را خوهمین باشند که آن شنایی م آیا عدن شناخت یک قانوو شنایی آمدعی 
از ) يرتجا يهااردادقردر حتی ( اردادقر طرفیناز جایی که یکی ص در خصو به. اردمیگذ زحتمالی باا

  .باشدردار برخو بیشتريت طالعارت و اقد
 ایاالت نگذارقانوست ه امدآ) a( 2بند  187ده مادر که  »ساسیط اتباار معیار«ص خصودر کلی ر طو به
یعنی . ستده اکر کرارداد را ذقر طرفینیا ارداد قرو منتخب ن قانوبین اسی سط اتباد ارجوومریکا آ متحده
ست اممکن ا لذ؛ ستاشته باشد کافی داساسی ط اتباار) آن طرفینیا ارداد قر( اممنتخب با هر کدن قانو
 نقانو، نین قانواما اشته باشد اندآن تباطی با ار هیچمنتخب ن که قانود منعقد شو يریک کشوارداد در قر

. دمحقق میشو »ساسیط اتباار«ط شررت ین صودر اها باشد که ع آنلت متبوو دو طرفینمحل سکونت 
ما است انپذیرفته اراده را  حاکمیتمطلق ر پایی به طوارو يهارحالی که مثل کشودر مریکایی آ نگذارقانو
 يایت برودمحدد یجااخالقانه ضمن  يربتکااست بلکه با ده اضع نکرف ونعطاا غیرقابلو خشک  يا هقاعد

دوم بخش ص ین خصودر ا. ستاشته اگذ زحاکم بان قانو تعییندر نیز را  طرفینست د، اراده حاکمیتصل ا
و منتخب ن قانوبین ساسی ط اتباد ارجوم وعدرت صودر ست که حتی اقابل توجه  187ده ما) a( 2بند 
  .ستاپذیرفته ب را نتخااین ا، حاکمن قانو تعیینرف در متعا يمبناد جورت وصودر ، آن طرفینیا ارداد قر
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  هاي اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد محدودیت - 3- 3
ل صوابا  طرفینمنتخب ن قانول عمااتی که رصودر «: کهدارد میم عالدوم امجموعه  187ده ما) b( 2 بند
ه شدب نتخاص اخاع موضو یینتعبر ن آن لتی که قانواز دو بیشتري يدبطه مارالتی که دوساسی حکومتی ا
ب تنخاا يافی هم بررمتعا يتی که مبنارصودر حتی ع ین موضوا( »هد شدانخول عماا، شته باشددا، ستا

  ).هد شداعایت خور، شته باشدد داجون وقانو
در ین بند ا. ننددامیوع نامشرو  غیرقانونیرا معینی  يهااردادکه قرقوانینی ساسی حکومتی مثل ل اصوا
مریکا آ متحده ایاالت يرتجا لشکلامتحدن قانو 3011ده ما) e( بنددر . میکندح مطررا  عمومی قع نظموا

م عالا) b( 105ده مادر نیز  یوسیتا نقانو. سته اعایت نظم عمومیشدربه وط حاکم مشرن قانوب نتخاانیز 
ن قانوه گاداد، اشدبرض تعاه در گادادیالت مقر اساسی ا با نظم عمومی طرفینمنتخب ن گر قانوا« که شتهدا

  ).173، 1394، مافی و تقی پور( »دهد کرانخول عمارا ا طرفینمنتخب 
مختلف با  قوانینمجموعه در مریکا آ متحده ایاالتق حقودر عایت نظم عمومیرکه د میشوه مشاهد

هد امؤثر نخو نظر گرفتن نظم عمومیون در بدن قانوب نتخاو است ده اتوجه بورد مون گوناگو هاي بیان
نظر را در  »ارداد داردبا قررا  يدماط تبااربیشترین که را لتی دو« م عمومینظ) b) 2بند  187ده ما. دبو

لتی که دو« نظم عمومی) e( 3011ده مادر  مریکاآ متحده ایاالت يرتجا لشکلامتحدن قانو. ستاگرفته 
با ط تبااریکترین دنز«ه ضابطن ین همااست که ده اکربیان » میباشدارداد فق حاکم بر قراتوان فقددر 
اخیر ن قانودو معیار پس . ارداد داردبا قرط را تبااریکترین دلتی که نزن دویعنی قانو. میباشد »اردادقر

  .ستانظر گرفته ه را در گادادنظم عمومیمقر ) b( 105ده ما یوسیتا نقانودر ما ا. مانند هم میباشد
 متحده ایاالتدر ) دوممجموعه  187ده ما) b( 2بند  كمالص به خصو( نظم عمومی همینتوجه به  با

ها مایل هگادادقع در وا. سته اشدود مصرفی محد يهااردادقردر  طرفینتوسط ن قانوب نتخااثر امریکا آ
محل ن قانواز غیر  قانونیل عمام امصرفی که مستلز يهااردادقرن در قانوب نتخاط اشردن کرر عتباابه بی

شته ه داکنندفمصراز  بیشتريحمایت  طرفینمنتخب ن گر قانواما ا. ست میباشنده اکنندفسکونت مصر
تضمین  عایت نظم عمومیم رعایت یا عدر يابر كیعنی مال. آوردهند اخو ا درجرابه ن را ین قانوا، باشد

در شت که داما باید توجه ا). 173، 1394، مافی و تقی پور( میباشده کنندفمنافع مصر تأمینو 
در با ن را قانوب نتخادر ا طرفین يآزادمریکا آ متحده ایاالتق هم حقو يرتجارغیو مصرفی  يهااردادقر

و یتها ودمحدد جوویعنی با . ستاشناخته  رسمیتبه ) هکنندفمنافع مصر( یتهاییودنظر گرفتن محد
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ن یانمونه . ستاشته اگذام حتراها ب آننتخاابه را داده و اختیار ین ا طرفینبه ز بازمینه ین در اها سیتحسا
 192ده مادر میباشد که ) مصرفی يهااردادقراع نواز ایکی ان به عنو( عمر بیمه يهااردادقرع موضو

م عدرت صودر . دمیشو تعیین طرفینعمر توسط بیمه ارداد حاکم بر قرن قانو«: سته امددوم آمجموعه 
ل عمااست اته شدا سکونت در آننامه بیمهد نعقان اماار در زگذبیمهلتی که ن دوقانو، نقانو تعیین
ا بتدا ستامصرفی  يهااردادقراع نواز اعمر که یکی  يهابیمه زمینهن در ین قانودر احقیقت در » ...دمیشو

بیان  ار راگذبیمهمحل سکونت ن قانو، فقاتود جوم وعدرت صوو در ست اشته دابیان  را حاکمیتصل ا
ل عماه اکنندفمصرق عایت حقوروجه به ها با تاردادقرع ین نواراده در ا حاکمیتصل البته ا. ستاشته دا
محل سکونت معمولی ن نسبت به قانورا  بیشتريمنافع ن ین قانواتی که رصودر قع در وا. هد شداخو
  .هد شداخول عماا، شته باشداو دا يابره کنندفمصر

  قانون حاکم بر تعهدات قراردادي عقد بیمه - 3- 4
باید دارد مریکا آ متحده ایاالتق حقودر  یوضعیتچه ن آحاکم بر ن قانوو  بیمهارداد ین که قررد امودر 

ا در لذو ست ده استثنا کرن این قانورا از ا يابیمهت معامال) a( 2بند  103ده مادر  یوسیتان گفت که قانو
 ایاالت يرلشکل تجاامتحدن قانو. دکرد ستنان این قانوابه ان نمیتو بیمه يهااردادحاکم بر قرن قانورد مو

. نمیباشدآن  ءجز بیمهارداد ست که قرده امشخص کرن را ین قانول اتحت شموارد مونیز  مریکاآ متحده
ت موضوعا«: کهدارد میم عالد اخو 186ده مادر باقی میماند که دوم فقط مجموعه  زمینهین در ا
توسط رت ین صواغیر  و درمیشوند  تعیین 187ده ماه طبق قاعد طرفیننتخابی ن اتوسط قانو ياردادقر
 گیردبرمیرا درها اردادقرم تماو میباشد م عاده ین ماا ».میشوند تعیین 188ده ماس ساابره شد تعیینن قانو
و در ست ا طرفینمنتخب ن حاکم قانون عمر قانو يهابیمه زمینهدر  192ده مادر . بیمه يهااردادجمله قراز 
سکونت معمولی در آن  بیمهاد اردقرد نعقان اماار در زگذبیمهلتی که ن دوقانو، نقانو تعیینم عدرت صو
با  بیشتريبطه را 6ده لت طبق مادویک ص ین مسئله خااینکه با توجه به امگر د میشول عمااست اشته دا
  .هد شداخول عماالت ن آن دوقانورت ین صودر ا. شته باشددا طرفینیا ارداد قر

ر در ونگذاحمایت قان و ازند دارمصرفی  جنبهده و بو يرتجاغیرینکه اعمر با  بیمه يهااردادقر
ین قطعاً ابنابر. سته اها پذیرفته شدرد آنمودر حقی چنین ، ندردارملی برخوافررات مقرو ها رکشو
 يتجا يهااردادبه قر يبندتقسیمیک در  بیمه يهااردادقر. دهند بواخون ین قانول امشمو بیمه يهااردادقر
مریکا به چشم آ متحده ایاالتق حقودر صریح ر به طو يبندچنین تقسیم. میشوندتقسیم  يرتجاغیرو 
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) تاجر( ياحرفهص شخاآن ا طرفینینکه ا دلیلبه  يرتجا بیمه يهااردادست که قراضح واما ا، ردنمیخو
ب نتخااحق آن  طرفینیگر باید د يرتجاارداد مانند هر قرا میباشند لذ) هکنندفمصر( يدعااد فرانه و 
 ویایی در، ییاهواز عم ا( المللی بیننقل و ک شرکت حمل قتی یو. شته باشندآن را داحاکم بر ن قانو

شرکت ( ارگذبیمهپذیرفت که ان مینماید قطعاً نمیتو بیمهبا یک شرکت ارداد قرد نعقاابه ام قدا) زمینی
ارداد ین که قرایا دارد  ينی کمترزچانهرت قدت و طالعاو امیباشد ارداد قر ضعیفف طر) نقلو حمل 
ین نکته که ا. اردندص را خا بیمهبا یک شرکت ارداد قرد نعقااهی جز ار راگذمهبیدارد و  يرنحصااحالت 

ن ندگادار، هرچه باشد بیمهارداد منتخب حاکم بر قرن مریکا قانوآ متحده ایاالت قحقوه در گفته شد
 يهابیمهرد مودر قطعاً ، نمیکندوم محره شد بیمهمحل سکونت  ر درحمایت قانونی مقررا از نامه بیمه
  ).365، 1391، معزي( میباشد) مصرفی( تجاريغیر

رت که قدد میشوح مطرارداد قرف یک طراز  ونگذارقان بیشترحمایت از قتی صحبت و حقیقتدر 
ود تا حد يبراین برا يرتجا يهااردادقردر حالی که در شته باشد انسبی ند يبرابا هم برارداد قراف طرا
باید به ا لذد دارد و جوو يبراین برانیز  نقلو حمل  بیمه يهااردادقرص خصودر . د داردجوو يدیاز

حاکم ن قانو تعیینمریکا آ متحده ایاالت قحقودر کلی ر به طو. را دادحاکم ن قانوب نتخازه اجاا طرفین
 با نظم عمومیآن مخالفت م جمله عداز یتهایی ودعایت محدرلبته با ا. سته اپذیرفته شد بیمهارداد بر قر
  .ارداد داردبا قرط را تباارین بیشترکه  يرعمومیکشویا نظم ه گادادمقر 

  نتیجه
تنها قاعده حل تعارض مربوط به قانون حاکم بر کلیه تعهدات  عنوان بهقانون مدنی ایران  968ماده 

، شد که به موجب آن محسوب می، یالملل بینو با تصویب قانون داوري تجاري  1376قراردادي تا سال 
که البته جنبه معیار است  قانون محل انعقاد قرارداد، با اعمال معیار عینی، رارداديقانون حاکم بر تعهدات ق

در . براي اتباع خارجی به رسمیت شناخته شدصرفاً ، شخصی آن و واگذاري انتخاب قانون حاکم به طرفین
  .المللی امکان انتخاب قانون حاکم براي طرفین وجود دارد قانون داوري تجاري بین 27ماده 

ها  آن هاي گوناگونی براي تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادي وجود دارد که از جمله بطهظا
قانون مقر دادگاه و قانون ، قانون دولت متبوع طرفین، قانون محل اجرا، توان به قانون محل انعقاد عقد می

البته در صورت ، ارهاهاي حقوقی حسب مورد اقدام به انتخاب یکی از این معی مرتبط اشاره کرد که نظام
اي  معیار اراده طرفین گزینهچراکه . نمایند فقدان اراده صریح یا ضمنی طرفین در انتخاب قانون حاکم می
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. شود شود بلکه تنها معیار پذیرفته شده براي قانون حاکم محسوب می همانند سایر معیارها محسوب نمی
طرفین بر دیگر معیارها تفوق داشته و دیگر اراده ، هاي حقوقی مطرح برخالف حقوق ایران در نظام

  .ها تاب مقاومت در برابر حاکمیت اراده طرفین را ندارند ظابطه
الن ک يها تیاز معامالت و فعال یه در آن خطرات ناشکاست  يقرارداد یصه تجارتیخص يدارا همیب
گر برخوردار  مهیبا ب برابر یقدرت معامالت و تاجر است و از يا شخص حرفه، گذار آن مهیه بک یتجارت
قرارداد بیمه داراي خصیصه تجاري است که خطرات بیمه شده یا ، به عبارت دیگر. شود یمه میب، است

قانون تجارت  3و  2ها و اعمال تجاري موضوع مواد  فعالیت، ریسک پوشش داده شده موضوع آن
 کننده شخص مصرف، گذار آن مهیه بکاست  يقرارداد، و قرارداد بیمه داراي خصیصه مصرفی؛ باشد می

برابر  یقدرت معامالت يگذار مهین بیشود و چن یمه نمیب یالن تجارتک يها تیخطرات فعال، است و در آن
با تشخیص مرز بین قرارداد بیمه داراي خصیصه تجاري از بیمه داراي خصیصه  ؛ بنابراینگر ندارد مهیبا ب

قانون  27ماده  2و  1صه تجاري به حکم بندهاي توان گفت در قرارداد بیمه داراي خصی می، مصرفی
با این توجیه که ، امکان انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادي، 1376المللی مصوب  داوري تجاري بین

لیکن در قرارداد بیمه داراي ؛ وجود دارد، گیرد معامالت تجاري توسط تجار در وضعیت برابر صورت می
  .انون مدنی این امکان براي اتباع ایران وجود نداردق 968خصیصه مصرفی برابر ماده 

بر حاکم ن عمر قانو يهابیمه زمینهدر قانون متحدالشکل تجاري  192ده ما امریکا متحده در ایاالت
ار در گذبیمهلتی که ن دوقانو، نقانو تعیینم عدرت صوو در معرفی نموده  طرفینمنتخب ن قانوقرارداد را 

ینکه با توجه به امگر  داندمیل عمااقابل  راست اشته داسکونت معمولی در آن  هبیمارداد قرد نعقان اماز
رت ین صودر ا، شته باشددا طرفینیا ارداد با قر بیشتريبطه را 6ده لت طبق مادویک ص ین مسئله خاا

آن قانون  1031هاي تجاري قاعده عام مندرج در ماده  در خصوص بیمه. هد شداخول عماالت ن آن دوقانو
قتی وشرط داشتن ارتباط معقول قانون منتخب با بیمه حاکم خواهد بود و دلیل آن هم این است که  به

با هم ارداد قراف طررت اکه قدد میشوح مطرارداد قرف یک طراز  گذار قانون بیشترحمایت از صحبت 
به . د داردجوو يدیاود زتا حد يبراین برا يرتجا يهااردادقردر حالی که در شته باشد انسبی ند يبرابر
  .سته اپذیرفته شد بیمهارداد حاکم بر قرن قانو تعیینمریکا آ متحده ایاالتق حقودر کلی ر طو

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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