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 ده یچک
مجرا   در   یورها کش  شرفت ی پ  های راه از    یفناور انتقال   از  که  است  توسعه  انعقاد   یحال 

حق   ان یم   ی الملل ن ی ب   ی قراردادها  دو  به   ی حقوق  ا ي  ی ق ی اشخاص  صورت   ا يصورت  چندجانبه 
 ی گرسلطه   ینوع   جادي با ا  ی فناورانتقال    ی مواقع، ممکن است مفاد قراردادها   یگاه   اما  ، رد ي پذ ی م 

انتقال  برخ   نده ده از جانب  با  و  بوده  نظام   ا ي  ن ی قوان  ی همراه  بر  کشور   ی اس یس   ی ها اصول حاکم 
 یدر قانون اساس  که چنان  ؛ شود   ن ی مطلوب طرف  جه ی نت ل ی در تعارض باشد و مانع تحص  رنده ی گ انتقال 

 یفناورانتقال    ی قراردادها  ی را برا  يی ها ت ي محدود  153و   81  دو اصل   ز ی ن  ران ي ا   ی اسالم   ی جمهور 
ا مرحله اج   تعارض را در   ی نوع   و وجود آورده  به  -ی ف ی پژوهش توص   ن ي . در ا کرده است   د ا ج ي را 

که برخاسته از   ی قانون اساس   153و   81اصول   انی تعارض م   حل راه پرسش که    ن يبا طرح ا   ، یل ی تحل 
نف  لزوم بهره   ل ی سب  ی قاعده  قراردادها   ی ر ی گ است و   ی ها در برخ آن   ز ي و تجو   ی فناورانتقال    ی از 

مبان   ست؟ ی چ   ن ی قوان حفظ  با  که  شد  ال   ، ی مشخص  و  نف قاع زامات  احکام   یبرا   ل،ی سب  یده 
»قاعده حل   مانند  حل تعارض    یر قواعد حقوق بافزون   توانی موجود، م   هایرفت از تعارض برون 

د کراستناد    زی مهم« ن   »مصلحت« و »اهم و   ی قاعده فقه   و آلترناتیو« به دو  یشرط   ، ی تعارض انفصال 
 یاي مزا   حال، از  ن ی ع  در  گانه، ی هرگونه سلطه ب  ی و نف   یسالم نظام ا   ان یاز ک   انت یبتوان ضمن ص   تا 

 بهره برد. دار ي جهت توسعه پا  در   ی فناورمؤثر انتقال  

 
 . تعارض   حل   قواعد   ، دار ي پا   توسعه   ، ی فناور انتقال    ، ی اساس   قانون 153  و   81  اصول   : کلیدی واژگان 
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 مقدمه 
انتقال   تعاملاز راه  یفناورقراردادهای  با  در حالکشورهای    های    ی فناور   صاحبان  توسعه 

  بوده   يافتگیتوسعه  خواهان  که  کشورهايی  است. بنابراين،  یافتگ يتوسعه  صخشافزايش  ابرای  
  يا   دارند؛  رو  پیش  راه  دو  صرفاً  مهم،  اين  به   دستیابی  برای  هستند،  ها فناوری  از  بسیاری  فاقد  اما

 رسیدن،  نتیجه  به  زمان  تا  البته  که  دکنن  تکنولوژيک   ابزار  اختراع  و  خلق  به   مبادرت  خود  اينکه
  با   اينکه  دوم  و   داد  دنخواه  دست  از  را  خود  مدیاکار  يا  شده  منسوخ  ها فناوری  اين  از   یاریسب

 . ندکن فراهم را خود  نیاز مورد هایفناوری و کرده تعامل یفناور  صاحبان
انتقال   قراردادهای  از  در فی  یفناوراستفاده  لکن  دارد،  کشورها  برای  بسیاری  فوايد  نفسه 

اين قر نظام  اب   ردادهاابرخی موارد مفاد  بر  يا اصول حاکم  های سیاسی  برخی قوانین موضوعه 
انتقال تعارض  کشور  در  قراردادها    یسدو همچون    است گیرنده  اين  مقابل جريان صحیح  در 
می محروم  مقاومت  مطلوب  نتیجه  حصول  از  را  طرفین  و  ديگر،  دسازمیکند  سوی  از   .

بین  گذارانهيسرما موجود  رقابتی  فضای  در  سرمايهربا  هدولت   خارجی  جذب  به ای  گذاری، 
متمايل دولتی  آن اسمت  کند  که تضمین  در  ند  قوانین جديد مصوب دولت  به رعايت  ملزم  ها 

از   قوانین مذکور، جبران خسارت الزم  بود و در صورت رعايت  نخواهند  پروژه  طول حیات 
 (. 143 :1398)سلیمی ترکمانی و حاضر وظیفه، سوی دولت میزبان صورت خواهد گرفت 

ن معضلی در نظام حقوقی ايران نیز وجود دارد که عبارت است از تعارض قراردادهای ینچ
با    153و    81با اصول    یفناورانتقال   منظور،  به همین  ايران.  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون 

انتقال   به  ما  کشور  مبرم  نیاز  به  از جنبه  یفناورتوجه  بسیاری  تعارضدر  به  پرداختن  های  ها، 
میاجمو  بینرقن  ود  باالدستیاردادهای  کالن  قوانین  و  اين    مانند  المللی  حل  و  اساسی  قانون 

توصیفی    روازاينرسد.  می  نظربهضروری    هاتعارض روش  به  که  پژوهش  اين  تحلیلی   –در 
  153  و  81  اصول  میان  تعارض  حلراه به اين پرسش هستیم که    گويیپاسخ  در پی،  دهشتدوين  

 انتقال  قراردادهای   از   گیریبهره  لزوم  و  است  سبیل  نفی  عدها ق  ز ا  هاستخبر  که  اساسی   قانون
   چیست؟ قوانین برخی در هاآن تجويز و یفناور

داشتن قوت    با وجوددر بررسی پیشینه اين پژوهش به تحقیقات ارزشمندی برخورديم که  
و   بودند  ما  بحث  مورد  زمینه  در  عمومی  و  کلی  مباحث  دارای  مطالب،  بیان    يک هیچدر 

و    81و اصول    یفناورموجود میان قراردادهای انتقال    هایاخص به بررسی تعارض  ترصو به
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تعارض  »( در پژوهشی با عنوان  1392پژوه )نمونه، دانش  برایند.  اهقانون اساسی نپرداخت  153
به بیان برخی قواعد حل تعارض از ديدگاه فقه    «قوانین در فقه و حقوق اسالم از انکار تا اثبات

غالمادپرسالمی  ا و  يوشانلويی  نوری  همچنین  است.  ) خته  قواعد  1396دخت  پژوهشی،  در   )
  (، 1392)  . تهامی اندکردهرا بررسی    المللی بینمتحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری  

پرداخته است. شهبازيان و   یفناور  انتقال  قراردادهای  ارشد خود به موضوع حقوق  نامهپاياندر  
( ن1399میرعباسی    الملل بین  حقوق   و  گذاریسرمايه  المللبین  حقوق  میان  تعامل     یز( 
 .اندکردهمسلحانه را ارزيابی  مخاصمات از ناشی گذاریسرمايه  دعاوی در بشردوستانه

 

 یفناورمفهوم قراردادهای انتقال  .1
  ر مفهومی مرکب است که برای تعريف بهتر آن بايد از نظ  یفناورمؤلفه قراردادهای انتقال  

 و  مترتب   آن  بر  حقوقی  آثار  که  است   حقوقی  اعمال  از  يکی  قرارداد  يا  شود. عقد  هيجزلغوی ت
  در   نفر  چند  يا  يک»برحسب آن    است و  هگرفت  انجام  حقوقی  آثار  اين   به  رسیدن  برای  عمل  آن

نفر  يا   يک   مقابل   )مستند ماده   «گیرد  قرار  هاآن  قبول  مورد  و  نمايند  امری   به  تعهد  ديگر  چند 
 . (م.ق183

از دو واژه  است    ی«فناور معادل واژه فارسی »  ی راوفن   و   «و هنر  فنبه معنای »  technoکه 
logy  1386  ،یو مالحنژاد  )باقریی«  دانش فن»  به معنای  است  به معنای علم و دانش تشکیل شده  :
است   یتکنولوژ»  (. 154 چگونگ  عبارت  دانش  کل  یاز  ارتباط  یامور  هیانجام  با    که  تنگاتنگ 
تعر.  (18:  1379  گرد،ناابیب  وی  اخالق)د«  دارن  یداتصاق  یهات یفعال کنفرانس تجارت و    فيبنابر 

ملل   سازمان  انتقال  (آنکتاد)توسعه  تکنولوژ   یعني  یفناور،  عوامل  کردن  از    کيوارد  خاص 
در    ریاخ  یقادر ساختن کشورها  منظوربهتوسعه    در حال  یکشورها   به   افتهيتوسعه  ی کشورها

به  هیته توسعه  ديجد  ید یتول  یارهابزا  یریکارگ و  تعريفی جامع  موجود.    یابزارها  و  بیان  در 
که   گفت  که    یمحصول  یفناوربايد  انساناست  بر  توسط  يو    ل یتشکاو    یعلم  یهاافتهمبنای 

با علم و  ی بوده و ارتباط عمیق و وثیقی  افزارو نرم  یافزاردو درجه سخت که دارای    شده است 
د با  نتوانیمها  انسان.  است   د یتول  نديفرا  اي روش و    ،الکا  کي  دیآن تولحصل  ما صنعت دارد و  

را    ،یفناوراز  گیری  بهره محصولی    مادی بُعد  دو  دارای    یفناورکنند.  ارزش    یداراهر 
غیرمادی  زار(فاسخت ) بنابراين  نرم)  و  است؛  دريافتا  عبارت   ی فناورانتقال  افزار(  از    ست 
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زمینه    تمامی که  غیرمادی  و  مادی  جامعهسو ت   ورفت  شی پعوامل  بنابراين دسازفراهم  را    عه  ؛ 
کارايی  خاصی    شرايط  درکدام  که هر    کردتصور  را    یفناوراز انتقال  متنوعی  های  گونهتوان  می

  دارند.و ارزش مخصوص به خود را و ماهیت داشته 
 

 المللیبیندر قراردادهای  بررسی تعارض .2
مباحث   تعارض از  حقوق  قوانین  علم  ب  است   مهم  عشتی که  در  خصوصی    هرصر  حقوق 

اما ازآنجا که اين پژوهش تطبیقی به بحث تعارض قراردادهای انتقال   ،شودالملل مطرح میبین
از    یفناور جستاری  است،  پرداخته  اساسی  قانون  اصول  برخی  در   مسئلهبا  قوانین  تعارض 

  ا ي   دو  ننیااست که قو   قوانین در واقع، وضعیتی  آيد. تعارض می  حساببهعرصه حقوق عمومی  
  حکم يکسانی نداشته باشند و از آثار حقوقی آن قوانین، نتیجه   در مورد آن وضعیت، کشور دنچ

 . شود متفاوت حاصل
تعارض حقوقدانان،  برخی  اعتقاد   حقوق  رابطهيک    که  شودمی  مطرح  هنگامی  قوانین  به 

  ر د.  کندا  دپی  ارتباط  کشور  چند   يا   دو   به  خارجی   عامل  چند  يا   يک   دخالت   واسطهبه  خصوصی
  حکومت  موردنظر  حقوقی   رابطه  بر   کشورها  از  يککدام  قانون  دانست   بايد  مواردی  یننچ

بايد توجه داشت که در  (.63:  1392  الماسی،)  کرد  خواهد امکان    يک  حقوقی  نظام  البته  کشور 
،  یطور کلبهواحد نیز وجود دارد.    در موضوعی  مختلف  حکم  ايجاد دو  نحو بهتعارض قوانین  

حکم اين   که درحالی  ،باشند  حاکم   ایرابطه  بر  قانون   دو  شود که محقق می  یانزم   نیناو ق  تعارض
اين سؤال مطرح شود    روازاينباشد.    مخالف  هم  با  در خصوص آثار حقوقی آن رابطه  دو قانون

کدام   طرفین، قانون  نیمابیفدر فرايند اجرای قرارداد يا در جريان دعاوی ناشی از قرارداد    که
های حقوقی  در نظام   تعارض  توجه در اين بحث اينکه قواعد  شاياننکته    ؟دشو می  الم اع  کشور

مبانی دارند  توجیهات  و  دنیا  برخیبه   ،خاصی  که  متعارض،   هانظام   نحوی  قوانین  با  تقابل  در 
حاکمیت   و  ندپذيرانعطاف  بر  را  رژيم   ،گذارندمی  قرارداد  طرفین  اراده  اصل  برخی  های اما 

خود    قانونی  قواعد  را مبنای  ها دولت   حاکمیت   اصل  و  اندفعطغیرمن  وصصحقوقی، در اين خ
 کنند.بیان می
ترديد هر کشوری برای حل تعارض قوانین، قواعد شکلی مختص خود را دارد و ازآنجا بی

بین قراردادهای  در  به  المللیکه  بنابراين،  ندارد،  موضوعیت  مکان  حل  مفهوم  قواعد  کارگیری 
کاربست    ، بايد ازسبب د را از دست داده است و به همین  و خی  مداکارف  لتعارض قوانین مخت
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بهره برد. در واقع، قواعد متحدالشکل حل    المللیبین  اسناد  تعارض در  حل  متحدالشکل  قواعد
نظام حقوقی حاکم بر موضوع مورد اختالف را معین   البته  د  کنمیتعارض،  تعیین   درصددکه 

جديد   ماهوی  مک  يبلکه    یست،نقوانین  بین  لینظام  بین  بهالمللی  يا  از  حاکم،  قانون  عنوان 
مینظام  اجرا  و  گزينش  موجود،  حقوقی  سکوت  افزونشود.  های  يا  اجمال  مواقع  در  اين،  بر 

 شود. الملل بشردوستانه اجرا میگذاری، قواعد حقوق بینالملل سرمايهقوانین بین
 

 ی وصصخ  المللن یب  حقوق منظر  از  تعارض  حل قواعد    .2-1
  میان   تفاوت  وجود  ،المللیبین  معامالت  و  روابط  گسترش  چون  عواملی  امروز  ییاند  در
 نام   به   ی امسئله  خارجی،  قانون  اجرای   امکان  و   ملی   قانونگذار  اغماض  و  کشورها  داخلی   قوانین

  زمانی   قوانین   تعارض  پس.  است   دهکر  مطرح  خصوصی  المللنیب  حقوق   در  را   قوانین  تعارض
  يا   دو  قوانین  با  خارجی  عامل  چند  يا  دو  دخالت   واسطهبه  یوصخص  رابطه  يک  هک   د يآیم  پیش
  حل   برای  جهانی  هایکنوانسیون  و  حقوقی   یهاهينظر  در.  کندمی  پیدا  ارتباط  کشور  چند

است   اتخاذ  روش  دو  مزبور  تعارض   مرسوم   جزمی  يا  اصولی  روش  به  که  اول  روش  ؛شده 
 که  دوم  روش؛  دهدمی  ترجیح  یوققح  تاماالز  بر  را  کشور  مصالح  و  سیاسی  مالحظات  است،

 هر   مناسب   علمی  نظر  از  که  را  حکمی  است،  شده  مصطلح  انسب   انتخاب  يا  حقوقی  روش  به
 .  (1: 1398داند )عنابی، می مناسب  ،باشد حقوقی موضوع

 مطالعه  خصوصی،  المللبین  حقوق  در  قوانین  تعارض  به عقیده برخی پژوهشگران، موضوع
  تعیین   به  بیگانه  قانون  به  مربوط  ایقضیه  درباره  توانمی  هاآن   لااعم   با  که  است   هايیقاعده
  ی ارابطه  با  یکشور  ی هادادگاه  کهیهنگام(.  32:  1380  سلجوقی،)  يافت   دست   اجرا  قابل  قانون

  قوانین   تعارض  موضوع  ،شوندمی  مواجه  دارد،  وجود  خارجی  عنصر  يک  آن  در  که  حقوقی
  بر   کيکدام   مربوطه  و  مطرح  قوانین  میان  از  که  دیربگ  تصمیم  يداب  دادگاه  يعنی  شود،می   مطرح

 قوانین،  تعارض  و  خصوصی  المللنیب  حقوق.  بود  خواهد  اعمال  قابل  يا  حاکم  رابطه   آن
  دارای   حقوقی   روابط  به   پاسخگويی  و   اعمال  برای  که  هستند  ملی   حقوقی   قواعد  از  یامجموعه

هنگامی    قوانین  تعارض  واقع  رد  .(51:  1384  نیکبخت،)  نداهد ش  ايجاد  و  وضع  خارجی  عنصر
قابلیت    قانون  اما چنانچه صرفاً يک  ،گزينش کرد  موجود  قوانین  نبی  از  بتوان  شود کهمحقق می

 در بحث تعارض  بنابراين.  شودنمی   مطرح  قوانین  ديگر بحث تعارض  ،داشته باشد  شدن  اجرا
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  شد؟ا ب ادعو  بر  کما ح بايد  کشوری  چه قانون شود کهمطرح می سؤالاين  قوانین
 

 قوانین   تعارض  پیدایش عوامل .2-2
توان به موارد ذيل  ترين آنها میشود که از مهمعوامل مختلفی سبب بروز تعارض قوانین می

 :  دکراشاره  
 

 المللی بین  مبادالت  و  روابط توسعه . 2-2-1
  د چن  يا  دو  به  حقوقی  رابطه  يک  که  شود  مطرح  تواندیم  صورتی   در  قوانین  تعارض  مسئله

 ،بودند  محصور  خود  کشور  یواري چهارد  در  بیشتر  افراد  که  دورانی   در.  کند  پیدا  اطتبار  کشور
  روابط   گسترش  امکان  که  همین   اما  ،شدی م  مطرح  ندرتبه  قوانین  تعارض  پیدايش  مسئله

  المللی بین  مبادالت  توسعه  به  نیز  هادولت   و  آمد  وجودبه  المللیبین  زندگی  در  افراد  خصوصی
 . (25: 1393شد )صفايی،  ريپذامکان قوانین تعارض پیدايش و هسعو ت ،ددنکر رتدمبا

 

 کشورها  داخلی موجود میان قوانین  تفاوت . 2-2-2
 واحد  حقوقی مسئله   يک   خصوص در   که  است   يکی ديگر از عوامل بروز تعارض قوانین، اين

 وجود  تی او ف مت   م کا اح   رها و کش   اين   داخلی   قوانین   در   ، کند ی م   پیدا   ارتباط   کشور   چند   يا   دو   به   که 
  آن  يا   اين   انتخاب   ديگر   ، باشد   يکسان   مختلف   کشورهای   قوانین   حل راه   چنانچه   زيرا   باشد،   داشته 
بود   فايده بی   عمل در    خصوص به   قانون  هم .  خواهد  ماد   گاه   هر   دلیل   ن ی به   یکشورها   ی قواعد 

 (.52 : 1395  نوری، )   کرد   نخواهد   دا ی پ  مصداقی   قوانین  تعارض ،  شود   يکنواخت  مختلف 
گفت ی  کل  طوربه حقوق  بايد  عطف    های کنوانسیون  طريق  از  خصوصی  المللنیب  نقطه 

صالحیت   المللیبین زمینه  دراست   احکام  شناسايی  و   در    المللی بین  صالحیت   خصوص  . 
اين  گفت   بايد  هم  ايران  هایدادگاه موجب   مسئله  که   مدنی  دادرسی  آيین  قانون  11  ماده  به 
 .  نیست  استوار تابعیت  نایبم  رب یت حصال  دهام اين در. است  دهشتقنین 

 

 اصول قانون اساسی   با   فناوری   انتقال   المللی بین در قراردادهای    تعارض  .3
در رفع اين نیاز   یفناورسو انتقال    امری گريزناپذير است که از يک  یفناورها به  نیاز انسان

افع  منه  بنسبت    ران راگجويی ديو از سوی ديگر، حاکمیت کشورها سلطه  است بسیار تأثیرگذار  
برنمی مصالح خود  انتقال  و  قراردادهای  بنابراين  بر  افزون  که  باشد  نحویبه  بايد  یفناورتابند؛ 
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طرفین    مندبهره سلطه  راه  آن  منافع  از  قراردادشدن  بسته  هرگونه  از   بیگانگان  مقرراتی  شود. 
که   ما  کشور  موضوعه  امی   نظربهقوانین  قراردادهای  مفاد  با  تعارض   انمکا  یاورنفتقال  نرسد 

قانون اساسی است که بر مبنای قاعده نفی سبیل مستند به آيه   153و    81اصول    ،داشته باشند
تقنین شده  141 نساء  مبارکه  که میسوره  »وَلَنْاند    الْمُْؤمِنِینَ   عَلَى   لِلْکَافِرِينَ   اللََّهُ  يَجْعَلَ  فرمايد: 

اص تقنین  در  قانونگذار  هرچند  مطابقن  نو اق  153  و  81  لو سَبِیلًا«.    دين   هاى آموزه  با  اساسی 
کرده است   اسالم با  ،عمل  اين اصول  محتوای   عبارتبه.  دارد  مطابقت   نیز  عقالنى  مبانى  لکن 
 تعیین  اسالم  مقدس  شرع  مبنای  بر  ايران  اسالمی  جمهوری  در  که  خارجى  سیاست   اصول  ديگر،
  سلیمی   عقل  هیچ  هک چرا  د؛دارنز  ین  عقلی  مالزمه  ، است   دهش   بیان  اساسی  قانون   در   و  شده
  سلطه   نفی  که   گفت  توانمى  بنابراين.  باشد  داشته  ناروا  سلطه  او   بر  بخواهد  ديگری  پذيردنمی

است   رعايت   اسالم  المللبین  حقوق  در   که  است   عقاليی  کامالً  بحثی منظور   .شده  همین  به 
در اصل مقرر می152  قانونگذار  »ق.ا.    اس سبرا  اناير  میاسال  جمهوری  خارجی  سیاستدارد: 

  دفاع   کشور،  ارضی  تمامیت   و   جانبههمه  استقالل  حفظ  پذيری،سلطه  و  جويیسلطه  هرگونه  نفی
  با   متقابل  آمیزصلح  روابط  و  گر سلطه  هایقدرت  برابر  در  تعهد  عدم  و   مسلمانان  همه  از حقوق

 «.است  استوار غیرمحارب دول
انتقال   قراردادهای  ماهیت  دلفی  ختم  هاینظر  ی فناوردر خصوص  از  ،  رداوجود  فارغ  اما 

انتقال   قراردادهای  ماهیت  فرض    یفناوراينکه  نوعی  چه  از  »بینیمکنرا  و  ،  بودن«  المللی 
می که  قراردادهاست  اين  مشترک  ويژگی  دو  بودن«،  آن»تجاری  قراردادها  تواند  از ساير  را  ها 

قراردادهادسازمتمايز   اين  در  تعارض  حل  قواعد  بايد  رو،  همین  از  انحو به  .  که  د  شو   جرای 
الملل در دوران معاصر، شاهديم که پس از  با مطالعه سیر حقوق بین  قانون صحیح حاکم باشد.

کشورهای در حال توسعه برای ملی کردن منابع خود انجام دادند، ر  بیشتهای فراوانی که  تالش
تعارض حل  مرجع  در خصوص  قوانین،  همواره  اي  نظراختالفهای  تا  داشت  يک  نوجود  که 

 قانون   عنوانبه  قانون کشور میزبان  وجود آمد کهبهمیان کشورها    عرفی  مللی و قاعدهالنیرويه ب
  موارد   در  نیز مؤيد اين مطلب است که  ايکسید  کنوانسیون   41  ماده  1  برگزيده شود. بند  حاکم

داوران  قانون  در خصوص  طرفین   سکوت ملزم  اين  حاکم،  تعارض  برای حل  داوری    به   نهاد 
، قوانین کشور  یفناورقراردادهای انتقال    ثقل  هستند. بنابراين، مرکز  زبانیم  رکشو   ونقان  الماع

  قراردادهای   بر  حکومت   برای  قانون  نيترمناسب تواند  اين راه می  رسدمی  نظربه  و  است   میزبان
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 المللی باشد. گذاری بینسرمايه
ردادهای  راق  زتجوي  هزمین  ردرا    متعددی  قوانین  متمادی  سالیان  طول  در  ايران  قانونگذار

انتقال  بهالمللی  بین قراردادهای  است  وضع  ی فناورويژه  در  که   کرده    موارد   از  بسیاری   البته 
  که   شده است  سبب  مسئله  همین   و  دهند  پوشش  خوبیبه  را  ی فناور  انتقال  فضای  اندنتوانسته

  . ردذاگب  سر  ت پش   را  یزياد  هایدگرگونی  یفناور  انتقال  زمینه  در   ايران  در   تقنینی  تحول  سیر
  ی فناور  انتقال  قراردادهای  بر  خصوص نظارت  در  خاصی  قانون  ايران،  بايد گفت که در  روازاين
 نظارت  زمینه  در  را  مقرراتی  پراکنده،  مقررات  برخی  در  تفحص  توان بامی  فقطو    ندارد  وجود

جم   ی اساس  قانون  153  و  152  ،139  ،  81  ،44  اصول.  کرد  بیان  مزبور   قراردادهای  بر له  از 
دری  اتررمق که  زمینه    کشور  سیاسی  و  فرهنگی   اجتماعی،  اقتصادی،  مديريت   نحوه   است  در 

موضوعاست   دهشتقنین    المللبین  روابط همچنین    برخی   در  یفناور   انتقال  قراردادهای  . 
 . مالحظه است  فرهنگی کشور قابل و اجتماعی اقتصادی، توسعه هایبرنامه
قانون    گیرد،می  قرار  توجه  مورد  ی فناور  التقنا  ینهمز  در  هک  جمله قوانین داخلی ديگری  از

به  است   1382  مصوب  خارجی  گذاریسرمايه  از  حمايت   و  تشويق آن  در    نظیر  مواردی  که 
است  اشاره  پذيرش  قابل   سرمايه  عنوانبه   تخصصی  خدمات   اختراع،  حق  فنی،  دانش   شده 

  را   خارجی  سرمايه  شرپذي  ر،مزبو   نو قان  2  ماده  در  همچنین قانونگذار  .(1  ماده  1  بند  مستند)
  فناوری   یارتقا  و   اقتصادی  رشد   موجبات  اوالً  که  است  کرده  ضوابطی   و  شرايط   احراز  به  منوط

 .  نباشند عمومی  و ملی امنیت   مخل ثانیاً و دسازن فراهم را
  در   کشور  اجرايی  و  صنعتی  و  تولیدی  مهندسی،  و  فنی  توان  از  استفاده  »حداکثر  قانون

  های دستگاه  نیز همه   1375خدمات« مصوب    صدور  منظوربه  تیالسه ت  ايجاد  و  هاهپروژ   اجرای
 مواد  و  تجهیزات و  مناسب  های است که فرصت ده کر را ملزم  دولتی حقوقی اشخاص  و  اجرايی

 انعقاد  به  راجع  ضوابط  همچنین »مجموعه.  ندکن  فراهم  داخلی  مبتکران  و  نامحقق  برای  را  اولیه
  فنی   و  اقتصادی  هایکمک  و   گذاریسرمايه  زماناس   طتوس  که «  لوژیو تکن  انتقال  قراردادهای

البته مانند  است   دهش  منتشر  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  وابسته  ايران،  پیشین  قوانین  که 
 است.  توجه شايان ارشادی قوانین باب از ،نیست  االجراالزم 

  ع وض ر  د  رنگذاقانو   دنکه هرچد  شو میاين مطلب مشخص    مذکوربا تأمل در متن قوانین  
  بسیاری   در   اما  ،بوده است   موفق ها  و تجويز آن  ی فناورقراردادهای انتقال    در خصوص  قوانین
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  موجبو    اندنبوده  موفقمزبور    قوانین  اجرای  در  کشور  اجرايی  هایدستگاه  و  هادولت   موارد،  از
  ی ورافنقال  ای انته. به همین منظور در ادامه تعارض قراردادانددهشنقض اصول قانون اساسی  

 . شده است با دو اصل مهم از قانون اساسی تحلیل 
 

 ی قانون اساس  81تعارض با اصل    .3-1
می  قانون  81اصل   مقرر  »اساسی    امور   در  مؤسسات  و  هاشرکت   لیتشک   ازیامت  دادندارد: 

پساست   ممنوع  اًمطلق  انی خارج  به  خدمات  و  معادن  و   یکشاورز  وی  صنعت  و  یتجارت از    «. 
  ی مانعو اصل مزبور را    نددادای از حقوقدانان تفسیرهای مطلقی را ارائه  ، عدهصلا   اين  ب تصوي
مسیر    بزرگ میبدين  ند،دانست  خارجی  هایگذاریسرمايهدر  گفت  ترتیب    گذاری سرمايهتوان 

  ز های ناصوابی ا بنابراين، با چنین برداشت   .واقع شد  ترديد  مورددر ايران تا حد زيادی    خارجی 
خريداری    یاورنف  لانتقا  قانون، را  فناوری  که  داشت  کاربرد  مواردی  در  فعالیت م  کنیفقط  و 

يا    خارجی  های شرکت مستقیم   ايران  و    مشاورهای  و  فنی   خدمات   انجامدر   اعزامتخصصی 
ق.ا.    81تری از اصل  بايد درک صحیحرو  ازاينپذير نبود.  به کشور عمالً امکان  فنی  کارشناس

میان اين مقرره قانونی را با ساير تجويزهای قانونگذار حل  د  جو و عارض مان تبتو   تاد  کرارائه  
اصل  دکر در  مذکور  مفاهیم  از  يکی  منظور  همین  به  تبیین    81.  بايد  »امتیاز«   شود،که  مفهوم 

  از   که  است   مجوزی  امتیاز»  ،واقع  درمنظور از امتیاز در اصل مزبور چیست؟    ی طور کلبهاست.  
  داده   منابع  و  امکانات  از  منفعت   تحصیل  و  برداریرههب  یبرا  صیاشخا  يا  شخص  به  دولت   سوی

 طبیعی  منابع  از  برداریبهره  و  استخراج  يا  کارخانه  احداث  و   ايجاد  برای  مجوز  اين.  شودمی
«  گرفت   خواهد  تعلق  امتیازدهنده  يا  امتیازگیرنده  به  آن  منفعت   نهايت   در  و  گرددمی  صادر

 (. 23: 1371 )خزاعی،

  در   خارجیان  به  امتیاز  اعطای  دولت،  اعمال  تفکیکصورت    دره  ک   ندتقد ان معققحم  برخی
  عمل  گونه  دو  به  بايد  ،دارد  عهده  بر  که  اموری  اجرای  برای  دولت ی ندارد و  اشکالموارد    ایپاره

 امنیت،  و  نظم  برقراری  و  حفظ  راستای  در  است که  يکجانبه  تصمیمات صورت  به؛ نخست  دکن
  که   دشو   اتخاذ  خارجی  نیروی  يا  عامل  به  اتکا  وندب  دباي  ه،مشاب   ورم ا  و  کشور  ثغور  و  حدود

  برای   دولت که    اداری  قراردادهایدوم،    ؛شوندمی  نامیده   حاکمیت   تصدی  اعمال  اعمال،  گونهاين
  طريق   از  ،دارد  عهده   بر  دولتی   بخش  در  کهرا    هايیفعالیت   عمومی،   امور  برخی  انجام
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اما نکته    . (226:  1394  )هاشمی،  کندمی  واگذار  حقوقی  اي  حقیقی  اشخاص  به  اداری  قراردادهای
اينکه   همان  امتیاز  ازمنظور    معمولطور  بهمهم  دولتی،  امتیازی  قراردادهاهای  و    هستندی 

اساسی    81  اصل  در  ی که ممنوعیت   در   امتیاز  مورد  در  صرفاً  ،آمده است   مطلقصورت  بهقانون 
تأسیاست آن    حقوقی  اصطالح ممنوعیت  بنابراين،  ی  خدمات  صنعتی،  ،تیرتجای  اهشرکت   س؛ 

البته شورای نگهبان از    .دگیرمیانجام    کشور  امور  بر  خارجیان  تسلط  از  جلوگیریجهت    در  و...
اساسنامهدهه اسالمی و  بر مصوبات مجلس شورای  نظارت  مقام  در  های مصوب  های گذشته 

  وضوعات خصوص م  رتفسیری خود را د  هایهای متعدد، نظردولت و در پاسخ به استفساريه
 های خارجی اعالم کرده است. المللی با طرفو قراردادهای بین یفناورال تقان

   
 قانون اساسی  153تعارض با اصل    .3-2

از اصول مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران است که  153  اصل ق.ا. يکی 
می   ، نگرهف  ،یصاداقت  و  یعیطب  منابع  بر  گانهیب  سلطه  موجب  که  قرارداد  هرگونه»  دارد:مقرر 

وضع چنین اصلی در قانون اساسی يک کشور    .«است   ممنوع  گردد  کشور  ونئش  گريد  و  ارتش
ديگر   با کشورهای  تعامل  به  آن کشور  نیاز  فنی و  بهبا  دانش  انتقال  زمینه  در  در    یفناورويژه 

و  کشورها    لتعامدر زمینه    المللنیب  نظام  های مهمجنبه  از  یک تعارض آشکار است؛ چراکه ي
يکديگر،  ا  ه ت حکوم و    قالب   در  که  است   يیقراردادها  و  معاهداتبا   حقوق  نیقوانمقررات 

به   یجهان تیامن  و  ثبات ،صلح حفظ  جهت درد و کشورهای متعهد، بايد شو منعقد می المللنیب
تأثیرگذار  کي  عنوانبه   زین  رانيا  یاسالم  یجمهور   .باشند  بنديپا  نیقوان  نيا از اعضای   هعجامی 
.  داده است   نشان  یالمللنیب  ی قراردادها  و   معاهدات  به  را  خودبودن    تعهدم  ه ارمو ه  ی،لملالنیب

امضا   را  قراردادهايی  و  معاهدات  صرفاً  ايران  اساسی،  قانون  اصول  طبق  بدان   کندمی اما  ها و 
 شود که نافی هرگونه سلطه کشورهای بیگانه بر نظام اسالمی باشد.  متعهد می

مستدلی استوار است و محتوای    یفقه   یمبانی ايران بر  اساس   قانون  اصولشد،    چنانکه بیان
اين دو منبع    از  مستخرج  احکامالبته    که  است (  ع)   نامعصوم  سنت   و  خدا  کتاب  از  مستنبط  هاآن 

نیز   عقل  تأيید  مورد  پژوهشگران،  است بزرگ  برخی  گفته  به  قوانین    از  هدف.    استیسوضع 
 ن يبه ا   اعتقاد  میتحک  آنان،  مرتبطان  و  یرجاخ   است ی س  رانگزارکا  ریخط  رسالت   نییتب   ،یخارج
ب  احساس  جاديا  مقدس،  اصول  صدور  یبرا  که  است   يیگرانبها  فرصت  درک   و   شتر یتعهد 
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 . (11:  1396 )حسینی، گرفته است   قرار آنان اریاخت در یاسالم انقالب ستهي با و  ستهيشا
 ايران   مىالسا   رىهو جم  نظام  ىخارج  سیاست   کلى  خطوطعنوان  به ق.ا.    153از اصل    آنچه

عنوان محورهای اصلی سیاست خارجی نظام اسالمی  به  .بسیار گسترده است   شود، استنباط می
به تعبیر ديگر، در  .  ست همسو   نیز  ىنعقال  مبانى  با ی،  دين  هاىآموزه  بابر تطابق  افزونمطرح شد،  

عی  وضواما م  هويداست.  مفاد اصول سیاست خارجی ايران، مالزمه عقلی و شرعی احکام کامالً
اصل   در  ممنوع شده  153که  است قرارداد  هرگونهانعقاد    ،ق.ا.   بر   گانهیب  سلطه  موجب   که  ی 

. اين در حالی است که ايران  دشو   کشور  ونئش  گريد  و  ارتش  فرهنگ،  ،یاقتصاد  و  یعیطب  منابع
برخی   انتقال  به  نیاز  و  است  توسعه  حال  در  کشورهای    اس اسربلیکن  دارد،    هایفناورجزء 

سی اصو  خ اسل  تعیین  ارجت  و  تدوين  اساسی  قانون  چارچوب  در  که  صرفاً  است   دهشی   ،
توانند دارای اعتبار باشند که فارغ از تأمین منافع کشور، می یفناور قراردادهايی در فرايند انتقال 

 جويی بیگانگان را نسبت به منافع و منابع ملی ايران نفی کنند. هرگونه سلطه
ترين مقام نگهبان قانون اساسی کشور  از جانب عالی  رشدهذک و تفاسیر    هابا عنايت به نظر

گرايانه برخی  ق.ا. ناشی از نگاه اطالق   153و    81بايد اذعان داشت که ترديدها در مورد اصول  
بلکه با شناخت    ،یستندن  یفناوراين اصول، مانعی در مسیر فرايند انتقال    تنها نهن است و  امفسر

  منظور بهها را  توان ممنوعیت مذکور در آن شود، میاری میول مزبور جیودی که در بطن اصق
و سیطره شرکت  از سلطه  دولت جلوگیری  و  قلمداد  ها  اسالمی  نظام  بر  که د  کرهای خارجی 

و    81های خارجی جمهوری اسالمی ايران است؛ بنابراين در خصوص اصول  همسو با سیاست 
که منافع ملی    نیمع  موارد  در  مگر  ،است   به خارجیاناعطای امتیاز    تیعممنو  بر  اصل ق.ا.    153

  قراردادی   هر  در  برتر  موضع  البته اين نکته مهم را نبايد از نظر دور داشت که  .دشو کشور تأمین  
دارد، لکن ابتدا بايد سعی شود که اين موضع برتر از آن ما باشد و در غیر اين   وجود بیش و کم

 نشود.منتهی طه بود، به سلاز آن طرف مقابل  صورت چنانچه برتری
 

 

برون   . 3-3 ازتعارض راهکارهای  انتقال    رفت  با    ی فناورقراردادهای 
 153و 81اصول

اصول   تحلیل  در  نظام    153و    81چنانکه  بر حاکمیت دولت و  بیان شد، اصل  اساسی  قانون 
بین  قراردادهای  در  انتقال  اسالمی  قراردادهای  جمله  از  هر   ی ر فناو المللی  انعقاد  و  گونه  است 
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است که شايد اين نگاه در  مسئله مهم آن  پذيرفته نیست. اما    ، ادی که اين حاکمیت را نقض کند د قرار 
به انزوا رفتن کشور در    سبب اما تا حدودی    ، تأمین منافع ملی و مصالح نظام اسالمی پذيرفته باشد 

رخورد  ب در    ، ارند ذاری در ايران را د گ های خارجی که قصد سرمايه ؛ زيرا طرف د شو می جامعه جهانی 
کشند.  بینند و از انعقاد قرارداد با کشورمان پا پس می نمی   شده ن ی تضم با چنین مقرراتی، منافع خود را  

 تر به موضوع حاکمیت اراده در قرارداد داشته باشیم. به همین دلیل بايد نگاهی متعادل 
دارد،    ت صل مقبولیعنوان يک الملل بهادر جامعه جهانی و تجارت بین  آنچهاز سوی ديگر،  

دربدينکشورهاست؛    داخلی  حقوق   بر   المللبین  برتری حقوق که    بین   تعارض  صورت  معنا 
بین  با  داخلی  حقوق  مقررات حقوق  حقوق  موازين  بنابراين    المللنیبالملل،  دارد.  رجحان 

 داخلی،  حقوق  مقرراتيا    اساسی  استناد به اصول قانون  يا  حاکمیت   اصل  تکیه بر  با  تواننمی
يا  المللنیب  حقوق گرفت.    را   قراردادی  حقوق   از   ناشی  تعهدات  عرفی   فالمعاررهدائناديده 
 .کندمینیز همین مطلب را تأيید  المللبین حقوق

اسالمی  نظام جمهوری  که  اين است  اين موضوع  در  تعارض  قواعد حل  از  بنابراين يکی 
نافع ملی، برای پیوستن  م مصالح و  کمیتی خود و با حفظاصول حا تمامیايران با در نظر گرفتن 

بین آنبه قراردادها و معاهدات  رزروهايی را    ،بینی شده است ها پیشالمللی که حق شرط در 
تا در صورت تضمین مصالح و تأمین منافع به اين قراردادها بپیوندد. اما فارغ از اين  د  کنايجاد  

ه فقه حکومتی مطالعه صکه در عر  بینی شده است ی پیشموضوع، راهکارهايی نیز در فقه اسالم
  قوانین،   تعارض  حل  برای  المللیبین  های کنوانسیون  و  خصوصی  المللبین  حقوق   . البته شودمی

از  انددهکر  تعبیه  را  متعددی  قواعد   عوامل   با   تعارض  حل   قاعده  به  توانمی  هاآن  جمله   که 
  حل   قاعده  لترناتیو،آ  تعارض  حل  قاعده  ،تعددی  تعارض  حل  قاعده  فرعی،  و  اصلی  ارتباطی
راه  .دکر  اشاره  شرطی  تعارض  حل  قاعده  و  انفصالی  تعارض به  ادامه  تعارض  حلدر  های 

 ايم. ق.ا. پرداخته 153 و 81 اصول با یفناور  انتقال قراردادهای
 

 قواعد فقهی ناظر به رفع تعارض قوانین   . 3-3-1
برای    نهیزمدر   فقهی  راهکارهای  موجو   رفت نبروارائه  تعارض  قراراز  در  ادهای  دد 

 .  دکرتوان به دو قاعده اهم و مهم و مصلحت استناد المللی میبین
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 مهم قاعده فقهی اهمّ و  . 3-3-1-1
ن  امکلف  که   است   عقلی  و از جمله اصولاصطیادی  قواعد فقهی    يکی از  مهم  و   اهمَّ  قاعده

تحیَّر در  توانندمی از   عقالنی  صلا  اين  کمک  با   عمل  اممق  و در  احکام  مالکات  تزاحم  هنگام 
)زنگی خارج شوند  مراد32:  1394  آبادی،سرگردانی  امری«اهمَّ»  از   (.  که  ،    از   آن  انجام  است 

 اهم   مفسده  يا  دارد  که  اهمی  مصلحت   نظر  از  تر،مهم  است؛ خواه  ترو مهم  زيادی دارد  اهمیت 
  بین  که  ت اس جايی در ترمهم محک تقدم معنای به اصطالح در  مهم و اهمَّ (.24:  1429 صفار،) آن
  تزاحم  واجب   دو بین گاه  هر  بنابراين،. دارد وجود تزاحم عمل  مقام در( ترمهم و  مهم)حکم  ود

  وجوباً   گرددمی  مقدم  باشد،  داشته  بیشتری   اهمیت   يکی  کهدرصورتی  تزاحم،  رفع  مقام  در  باشد،
  نظور م  بنابراين  .گويندمی  مهم  بر  ماه  تقدم  لزوم  قاعده  را،  حلراه  اين.  دکر  عمل   اهمَّ  به   بايد  و
  دو   يا   مصلحت  دو  بین  خواه  ، هاست آن  بین   تدافع  همان  «مهم  و  اهم  بین   تزاحم»  اصطالح  از

 . ( 613 : 1389، محققان از جمعی)مفسده  و مصلحت  يا مفسده
اثبات قاعده اهم و مهم می صورت کلی،  بهاما    کرد،توان به ادله اربعه استناد  هرچند برای 

  فرض   در  مهم  ترک  و  اهم  اخذ  به  آن  در  آورد که  حسابهب  یعقل  التمستق  عده را بايد ازاين قا
  يا   ديگر  واجبی  و  اسالم  اصل  حفظ  بین  گاه  هر  برای مثال.  است   شده  حکم  مهم  با  اهم  تزاحم

  داوری   افراد  جان  و  اسالم  اصل  حفظ  تقديم  به  بايد  ،شود  تزاحم  شخصی،  مال  و  جان  حفظ  بین
 . ( 21:  1388 ست،یدوعل)هند دمی نسبت  عقل به  را داوری اين و کرد

 در مورد استناد به قاعده اهم و مهم برای رفع تعارض موجود میان لزوم انعقاد قراردادهای 
توان اذعان داشت در مواقعی که مصالح مهم و برخی اصول قانون اساسی می  با  یفناور  انتقال
کرد و ها  هم را رت است، بايد مصلحت متر در حال تفويتر موجود بوده اما مصلحت مهممهم

دريافت.  مصلحت مهم را  نظام بهتر  برای حفظ  نفی سبیل  قاعده  اجرای  ديگر، هرچند  عبارت 
آمیز دولت اسالمی احیای انديشه اسالمی و ايجاد ارتباط صلح  منظوربه لکن    ،اسالمی مهم است 

را  زي  ،جه شودها تو با ساير نظام  با ساير ملل جهان، بايد به ارتباطات و تعامالت نظام اسالمی
ناپذير  که ارتباط با دنیا، برای نظام اسالمی امری اجتناب  کندیمواقعیات دنیای کنونی، ايجاب  

انتقال  است. بنابراين، نظام اسالمی می انعقاد قراردادهای  که برای ادامه حیات    یفناورتواند با 
 د.  ببره بهره خصوص پیشرفت و توسع جامعه اسالمی اهمیت دارد، از اين فرصت مغتنم در

بین وجهه  حفظ  ديگر،  سوی  دولت  از  و  دارد  وااليی  اهمیت  نیز  اسالمی  نظام  المللی 
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اما اجرای قاعده نفی   ،تواند با پايبندی به تعهدات خارجی خود، اين وجهه را تقويت کندمی
. بنابراين، بهره  دشو میسبیل که البته امری مهم است، در اين زمینه نوعی نقض غرض محسوب 

تواند ضررهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زيادی برای  می یفناور اردادهای انتقال  قر بردن ازن
 همراه داشته باشد.جامعه اسالمی به

 

 استناد به قاعده مصلحت  . 3-3-1-2
 انديشمندان اسالمی  است که جامعه  زمینه اداره در مهم و کاربردی قواعد  از قاعده مصلحت 

در  نظری  مباحث  زيادی  ايبسیار  ق باره  مطرح  ن  دادهده  کراعده  توسعه  بسیار  را  آن  اند. و 
  مورد   در  یداردامنه  یهابحث   تاکنون  و  است  اسالمی  فقه  در   کارا  و  مؤثر  عنوانی  مصلحت 

 در   اصلی  محور  عنوانبه  مصلحت   حضور.  است   گرفته  در  آن   آثار  و  قلمرو  جايگاه،  مفهوم،
 آن  باالی  اهمیت   از  نشان  اجتهاد،  و  استنباط  در  آن  نقش  نیز  و  سو   از يک  قانونگذاری  و  تشريع

 تأثیر  همچنین.  اندبرشمرده  شرع   احکام  تمامی  مبنای  را  مصلحت   بسیاری  که  آنجا  تا  ،دارد
  شايان   بسیار   اجتماعی  و  حکومتی  احکام  قلمرو  در  ويژه به  احکام  اجرای   و  تعارض  در  مصلحت 

 . (15: 1394 آبادی،)زنگی است  توجه
  با   هدف،  به  رسیدن  و  کمال  که   شودیم  مترتب   روعمش  فعل  بر  که   است   حقیقتی  مصلحت،

  پی   در  که  فردی   هر  و  شارع   سخن،  ديگر  به.  ديآیم  دستبه  مشروع  فعل  آن  انجام
  را  وسايلی  و  قوانین  سپس  وگیرد  می   نظر   در  را  اغراضی  و  اهداف  ابتدا  است،  یشياندمصلحت 

  داشته   سازگاری  و  مطابقت   افاهد  آن  با  وسايل  اين  که  کندمی  وضع  اهداف  آن  به  رسیدن  برای
 ،رساندیم  اغراض  و  اهداف  آن  به  را   ما  قوانین،  و   احکام  اين  که   حیث   آن  از   نتیجه،  در.  باشند
 (. 134:  1388 زنجانی، عمید) اندمصلحت  دارای

 رای ب های مختلفی عینیت پیدا کرده است؛  در انديشه فقهای عظام شیعه، مصلحت به گونه 
صدوق،   شیخ  اين  مثال،  فرصت  نظربر  از  استفاده  امکان  وجود  صورت  در  که  های است 

می  عالی  مصالح  برای  اين  به توان  موجود  از  موقت  کرد    ها فرصتصورت  )ر.ک: استفاده 
شیخ مفید در اعتبارسنجی مصلحت، پا را از روش اسنادی کامل فراتر    (. 259:  1384صدوق،  

به   ب عق   ی ن ي آفر نقش گذاشت و  توجه  اين خصوص  در  و   ( 143:  1388  )گرجی، د  ر کیشتری  ل 
 (.15:  1385  )ر.ک: پاکتچی،   و شیخ طوسی به کمال خود رسید  یمرتض   د ی س اين مسیر توسط  

است   داشته  توجه  مصالح عمومی  و  به وصف عمومی  بحث مصلحت  در  نیز  کرکی  محقق 
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را  (.  25:  2ج،  ق 1414  )کرکی،  نیز مصلحت  معی به عالمه مجلسی  شناسی  گونه برای    ی ار عنوان 
 (. 500:  1384  )مجلسی،دارد ان می بی   ها نظام

فقهی امام خمینی)ره( مشهود    یآراترين سطح راهبردی مصلحت در نظام اسالمی در  عالی
ن، تفکر راهبردی حضرت امام )ره( منجر شد تا قاعده مصلحت به  ااست. به عقیده برخی محقق

از يک نظريه    تیب تربدينريف و عملیاتی شود و  شکلی نهادی و در سازمان سیاسی قدرت تع
 (. 91: 1392 )افتخاری،ساده و با کاربردی محدود، به نهاد رسمی و قانونی تبديل گردد 

 و  حکمت   عزت،   اصل   سه   نیز تکیه بر   رهبری   معظم   مقام   خارجی   سیاست   با تأمل در دکترين 
اين سه سالمی ايران، همواره  کاماًل مشهود است و ايشان در طول دوران رهبری جامعه ا  مصلحت 

 با مسئوالن  ديدار   له در معظم   .اند داده   قرار   موردنظر  اسالمی   جمهوری   خارجی  روابط   را در   اصل
 برای  الزامی   مثلث   يک   مصلحت،   و   فرمودند: »عزت، حکمت   1370خارجه در سال    امور   وزارت 

م مرقو   1397در سال    « ب انقال   دوم   گام »   همچنین در بیانیه  . ماست«   المللی بین   ارتباطات   چارچوب 
 ،عزت»  اصل   از   هايی شاخه   سه،  هر   اين :  دشمن  با   مرزبندی   خارجی،   روابط   ملی،   عزت : » رند دا می 

 اسالمی   جمهوری   عزت   مظاهر   از   بخشی   ها اين   . هستند   المللی بین   روابط   در   « مصلحت   و   حکمت 
 .آمد« نمی   دست به  جهادی  مديران   حکمت  و   شجاعت   با  جز  که  است 

های فقهی امام خمینی )ره( بنیان  ی انديشهبنایز بر ممهوری اسالمی ايران نقانون اساسی ج
اهمیت دارد که بايد از هرگونه    حیث شده است و حفظ عزت و حاکمیت نظام اسالمی از اين  

بماند مصون  بیگانه  اسالمی،    ،تسلط  جمهوری  حاکمیتی  سیستم  داخل  در  مقام  افزوناما  بر 
اسالمی و شورای    رایمجلس شو ع تشخیص مصلحت نظام،  رهبری، برخی نهادها مانند مجم

نیز   ملی  امنیت  شناخته  بهعالی  مصلحت  تشخیص  نهادهای  و  مراجع  که    شوندیمعنوان 
را از پیش روی نظام اسالمی    ها ت يمحدودو    کنند  سنجیدر مواقع تنگنا به مصلحت   توانندیم

اخور  فر  زبور بهايم که نهادهای مودهبردارند. در زمینه انعقاد برخی قراردادهای خارجی شاهد ب
سنجی کرده و تصمیم مقتضی  مصلحت جايگاه خود و مقتضیات ذاتی و عملیاتی خود اقدام به  

کرده اخذ  موارد،  بهاند.  را  برخی  در  که  وجودنحوی  انعقاد   با  بیگانگان،  جزئی  تسلط 
تنفیذ   را  آن  دانسته و  اولويت  دارای  برای کشور  را  استانددهکرقراردادهايی  با  بنابراين  به  .  ناد 

و تنگناها رهايی داد    هات يمحدودتوان جامعه اسالمی را از بسیاری از  ده فقهی مصلحت میقاع
قانون اساسی و قراردادهای    153و    81و اين قاعده در حل تعارض میان نفی سلطه در اصول  
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البته    یفناورانتقال     قواعدی   تشخیص  جعذکر است که مرشايان  بسیار مؤثر واقع شده است. 
 نیست.  نگهبان شورای مصلحت  و ممه و اهم دمانن

 
 

 قوانین  تعارض  رفع رب  قواعد حقوقی ناظر . 3-3-2
  خصوصی  الملل بین حقوق سیستم جز راهکارهای فقهی در بحث حل تعارض قوانین، در به

 . است ده شنیز قواعدی برای حل تعارضات وجود دارد که در ادامه تبیین 
 

 انفصالی   تعارض حل عدهقا . 3-3-2-1
 تعیین   مطروحه  موضوع  نوع  حسب   بر  ارتباط  عامل  دو  تعارض،  حل  قاعده  وعن  اين  رد

تقسیم  دو  با  قاعده  واقع  در  و  انددهش  در  مورد  اين  در  زيادی  یها نمونه.  است   شده  شاخه 
 که   شودیم  مشاهده  الکشورهای کامن  بیشتر  و  فرانسه  بلژيک،  در  ترکه  تقسیم  با  مربوط  قوانین

  است   بديهی.  است   متفاوت  متوفی  ترکه  بودن  غیرمنقول  يا  منقول  حسب   بر  حکم  هاآن   در
  ، ديگر  عبارت  هب.  دارد  نیاز  حقوقی   رابطه  توصیف  انجام نوعی  به  مقدمتاً  ایقاعده  چنین  اجرای
  عامل   اتخاذ   با  آن  بر اساس  تا   هستند  غیرمنقول  يا  منقول  متوفی  اموال  کند  مشخص  بايد  قاضی 
 (.11:  1398 )عنابی،د کن خصمش را هقضی  بر حاکم قانون ربوطم ارتباط

 

 شرطی   تعارض حل قاعده . 3-3-2-2
  است  خاصی   امر  تحقق  بر   مشروط  تعارض  حل   قاعده   در  متخذه  ارتباط  عامل   اعمال  گاهی
  اجرای   تعارض  حل  قاعده  در   است   ممکن.  است   حیث متصور  اين  از  گوناگونی  هایکه حالت 

 تعارض   حل  قاعده  نکهيا  به  شود  ولموک  وطهمرب  خارجی  قانون  اجرای  هنتیجدر    و  ارتباط  عامل
 .  (35: 1388بپذيرد )فدوی،  را اعطاشده  صالحیت  خارجی  کشور

 

 آلترناتیو   تعارض حل قاعده . 3-3-2-3
  قانونگذار   که  گیردمی  صورت   وقتی  معمولطور  به  شکلبدين   تعارض  حل  قواعد  تنظیم

معینیحقوق  عمل   به  ممکن  حد  تا  است   مايل  چند  معرفی  با  که  ترتیب نبدي .  بخشد  اعتبار  ی 
  های وضعیت   از  با هريک  تطابق  صورت  در  معینی  حقوقی  عمل  که  داردمی  مقرر  ارتباط  عامل

 (. 122: 1393نیا، ارفعشد ) خواهد تلقی معتبر شدهینیبشیپ
  شابه م  مورد  موقعیت   با  نسبت   بهتری  موقعیت   شخص،  برای  آلترناتیو   ارتباط  عوامل  تعیین
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  ،است   مقید  مربوطه  خاص  مقررات  با  وی  داخلی  پرونده  يک  در  زيرا  ،ندک می  اعطا  داخلی
  را   وضعیت   بهترين  و  ترينمناسب   تا  شودمی  داده  اجازه  او  به  المللیبین  پرونده  در  کهیدرحال
 دررا    تریموضع سخت   داخلی  قانون  که  شودمی  آشکار  وقتی  آلترناتیو   روش  ايراد.  دکن  اتخاذ
  که یوقت   باشد  برخوردار  بیشتری  امتیازات  از  يدبا  شخص  چرا  ،باشد  دهکر  اتخاذ  موضوع  همان
 (. 13: 1398است )عنابی،   داخلی قانون چند با ارتباط در حقوقی مطروحه رابطه

 

 گیری   نتیجه
  اما گاهی مواقع، مفاد اين   ،شودموجب توسعه کشورها می  یفناور  از فوايد انتقال  یریگ بهره

 در   گیرندهانتقال  کشور  سیاسی  هایام نظ  رب  حاکم  اصول  يا  موضوعه  قوانین  برخی  اب  قراردادها
چراکه ممکن است با ايجاد رابطه حقوقی    ،دشو میمانع تحصیل نتیجه مطلوب    واست    تعارض

انتقال جانب  از  تسلط  نوعی  انتقال،  قرارداد  طرفین  انجام  میان  دردگیردهنده  چنانکه   نظام  ، 
  قانون   153  و  81  اصول  با  یور فنا  انتقال  محتمل است که برخی قراردادهای  ايران نیز،  حقوقی
بنابراين   ايران  اسالمی  جمهوری  اساسی باشند.  داشته  تعارض  دارند،  اشاره  سلطه  نفی  به  که 
 قرارداد  اوالً،  که  کرد  زمینه را سد  اين  در  افته يتوسعه  کشورهای  جويیسلطه  توان راهمی  هنگامی

  کشور   ثانیاً  ؛شود  ايترع  نآ  در   ب جوان  همه  و  شده  منعقد  صحیح  ورت صبه  یفناور  انتقال
  از   استفاده  در  تا  دکن  آن  سازیبومی  به  اقدام   آن،  از  برداریبهره  از  پس  بايد  یفناور  واردکننده

 .برسد خودکفايی  به یفناور
قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  153و   81توان نتیجه گرفت که اصول کلی می طوربه

بلکه   ،قرار داشته باشد  یفناورمسیر فرايند انتقال  در    یمانع  عنوان بهصورت مطلق  بهتواند  ینم
جلوگیری    منظوربهدر اين مورد قیودی وجود دارد و ممنوعیتی که در اصول مزبور وجود دارد،  

های خارجی بر دولت اسالمی وضع شده است؛ بنابراين  ها و دولت از سلطه و سیطره شرکت 
گیری از  بهره  ،. اما از سوی ديگرنیمع  ردموا  در  مگر  است،  ت ی ممنوع  بر  اصل  ه مزبور،در زمین

اجتناب امری  انتقال  قراردادهای  ماست؛  فوايد  کشور  برای  رهگذر    روازاينناپذير  اين  در 
امر   دو  اجرای  در  تزاحماتی  و  برخی  می  وجودبهتعارضات  و  اصول حقوقی  به  توجه  با  آيد. 

که استناد  د  کرموجود ارائه    های عارضت از ترف هايی را برای برونحلن راهتواقواعد فقهی می
اين    نيترمهمبه قاعده فقهی مصلحت و قاعده اهم و مهم و نیز اصل احترام متقابل از جمله  
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اما  ست راهکارها انعقاد    آنچه.  و  تنظیم  هنگام  امر  متولیان  بايد  که  است  اين  دارد  ضرورت 
بین انتقال    مانندالمللی  قراردادهای  حاک یفناورقراردادهای  بو ،  قوانین  م  اسالمی    یجمهوردن 

امکان رهگذر،  اين  در  بايد  البته  بگنجانند.  مزبور  قراردادهای  مفاد  در  را   اغماض  ايران 
 معنا که قانونگذاربدين  ،درستی لحاظ شودبهخارجی نیز    قانون  اجرای  امکان  و  ملی  قانونگذاری

  اگر   کنند؛ چراکه  اجرا  را  ديگر  رکشو   قانون  بپذيرند که  مواردی  رطرف قرارداد د  کشور  قاضی   و
 قانون   که  باشد  مکلف  همواره  نیز  قاضی  و  بداند  دارصالحیت   را  خود  کشور  قانون  مقنن فقط

  .شد نخواهد مطرح قوانین تعارض مسئله ديگر ،درآورد اجرا مرحله به را خود
دی  های قراردالیل سلب برخی آزادیدبهمچنین اين احتمال وجود دارد که طرف خارجی  ه

ال تضییع حقوق مادی و معنوی خود، مفاد مزبور را نپذيرد؛ لکن بايد توجه داشت که  احتميا  
عدم انعقاد يک قرارداد حتی با سود سرشار، بهتر از انعقاد قرارداد نامطلوبی است که منافع و  

تهديد   را  ملی  بیگا   کندمی مصالح  معنوی  و  مادی  تسلط  سبب  میو  ما  کشور  بر  شود.  نگان 
 اين  در  هادولت   وظیفه  انجام  عدم  برای  تری مناسب   اجراهای  ضمانت   رودیم  ارانتظ  نهمچنی
 .باشند همراه داشتهبهآوری بیشتری الزام که  دشو   وضع زمینه
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