بررسی اجمالی مفهوم حقوقی
" "J.V.در حقوق امریکا و حقوق
بینالمللی
دکتر حسن خزاعی
دستیار تحقیق:
رسول بدری اهری
پیشگفتار
« »Joint Venturesاصطالحی است

اگللییتی

که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما
به همان لفظ بکار رفته اس .
بع ضی ها با تو جه به این که ا ین
اصتتتطالر بتتترای اولتتتین مرت تتته در
قرارداد های گف تی مورد ا ستفاده قرار
گرف ته ا س  ،آن را در مقا بل قرارداد
امتیاز ( )Concessionقترار داده و از آن
به قرارداد مشارک

تع یر گمودهاگد.

ا صطالر قرارداد م شارک

اگر چه در

مقابتل قترارداد امتیتاز قابتل ق تو
بوده ا س

و لی کل ی

الزم را گدارد .از

سوی دی لر ،چناگ که در ماه ی

ح قوقی آن

بحث خواهتد دتد »Joint Ventures« ،الزامتا
قترارداد گییت
درک

و گتاه ماهیت

حقتوقی

را به خود میگیرد.
بررسي اجمالي مفهوم...
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گظر به تلون ماهی حقوقی «»Joint Vontures
و با توجه به مشخصه اصلی آن که اگعطاف
پذیری در مقا بل ماه ی ح قوقی غیرقا بل
اگعطاف « »Corporation Partnershipاس  ،اگر قرار
تان فارس ت
ته زبت
تطالر « .»J.V.بت
ته اصت
ترجمت
م با دد ،ما ا صطالر «م شارك اگعطاف پذیر»
را مناسب م داگیم.
مقدمه
از گی مه دوم
بزرگ،

که

هر

قرن بی یتم کم پاگی ها

یک دارای

قدرت اقت صادی

تالی و
تابل مت
تد ،منت
تهای بودگت
تل مالحظت
قابت
امکاگات فنی خویش را مشترکا برای اگجام
طرر و یا مجموعه طرحهای
ا ین م شارک

که

بکار گرفتند.

به من ظور م حدود

تتردآوری
تتالی و گت
تترات احتمت
تتودن خطت
گمت
سرمایههای الزم برای اجرای طرحهای مزبور
صورت

میگر ف  ،در اب تدا

با د عوت

یک

کم پاگی ا صلی از کم پاگی های کوچکتر عم لی
می دد .در ا ین حا ل  ،کم پاگی ا صلی به
عنوان پیماگکار وارد عمل می دد و اگجام
کار های تخص صی را که خود ت مایلی به آن
گدا د

و یا ا صوال از ع هده او خارج بود،

 .بهلحاظ سهول استعما و رعای ایجاز به جاي ع تارت
' "Joint Venturesدر متن مقاله اختصتارا از " "J.V.استتفاده دتده
اس .

15



مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

در قالب حقوقی « »Sub-Contractبه کمپاگیهای
دیلر واگذار میکرد.

1

ب عدها ت حولی در روا بط ح قوقی م یان
به

ا ین کمپاگی ها بو جود آ مد و منت هی

پذیرش درایط م یاوی در قرارداد ها گرد ید
که در گتی جه آن

درایط

هر کم پاگی در

برا بر ح قوقی و اقت صادی با کم پاگی دی لر
وارد ع مل می دد .دالی لی که مو جب ا ین
ت حو

دده ا س

تا

بی شتر اقت صادی ا س

ح قوقی .آگ چه از گ ظر ح قوقی قا بل ذ کر
اس  ،همان تحو

که

رابطه قراردادی اس

از گیمتته دوم قتترن بییتتتم پیچیتتدهتر،
فنی تر ،و سیل تر و دارای

ضماگ

ا جرای

مطمئن تر از دوران گذدته دده اس .میائل
م یتحدثه

قرن ،ا ستخراج م عادن و

مواد

اولیه ،باگک و د که اتحاد باگکها ،بیمه
و گ قل و اگتقال های تکنو لوژی از جم له
م یائلی ه یتند که در ت حو

قرارداد ها و

ت دیل آن به قرارداد های زگج یرهای گ قش
بهسزایی دادتهاگد.
تو سعه اقت صادی

درکتهای ت جاری در

ماورای مرز های م لی و ای جاد دع ه ها و
گمای ندگیها ،ت شکیل درکتهای چ ندملیتی،
1. JOHN TREVOR BROWN: International Joint Ventures Contracts in English Law, D. P. C. I.
Juin 1979 T, 5. No. 2,P. 193.

بررسي اجمالي مفهوم...
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بینالمل لی

ددن اقت صاد ج هان و

لزوم

اگجام طرحهای بییار بزرگ در گقاط مختلف
ج هان که قدرتم ندترین درکتهای ت جاری و
فنتتی بتته تنهتتائی قتتادر بتته اگجتتام آن
گی یتند ،از جم له دال یل دی لر ا ین ت حو
به دمار میرو گد .سراگجام ،ب یدار ددن
اف کار و احیا سات گاسیوگالی یتی و د فاع
از م نافل م لی ،همچ نین دناخ

حق حاکم ی

ملی بر منابل ط یعی کشورها توسط سازمان
م لل مت حد 2و دک ی
ا ستقال

ا ستعمار ک هن و ک یب

سیا سی ب ییاری از ک شورهای ج هان

سوم را گ یز می توان از عوا مل مؤثر در
این تحو

داگی .

ا ین ت حوالت که پ یدایش ح قوق ت جارت
بینالملل را س ب دده اس  ،المحاله باید
در ح قوق م لی ک شورها دا خل
چناگ چه

میدا گیم ا ین ا مر

دود؛ و لی
کار چ ندان

سادهای گیی  .زیرا از یک سو با ع ور از
مرز ها موقع ی

ق لی ت جارت داخ لی به هم

میخورد و وضعیتی بهوجود میآید که همیشه
متنا سب با ح قوق داخ لی آن ک شور گی ی  ،و
تف
تتمهای مختلت
تود سییت
تر ،وجت
توی دیلت
از ست
ح قوقی و لزوم ا جرای آن در ز مان وا حد،
.5
15
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مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

تل و
تدای در گقت
تکاالت عدیت
تروز ادت
تب بت
موجت
اگتقال های م فاهیم ح قوقی از یک ک شور به
ک شور دی لر می دود .م یلما ع نوان م فاهیم
حقوقی از ق یل قرارداد ،درک  ،اعت ار و
بی مه در ه مه جا یک یان ا س  ،و لی ا ین
م فاهیم در ک شورهای مخت لف ج هان قا بل
اگط اق بریکدیلر گییتند.
به من ظور ر سیدن

فوق و

به ا هداف

اجت ناب از م شکالت اخیرا لذکر ،حقو قداگان
و اقتصادداگان متوسل به « »J. Vدده اگد.
« »J. I. V.یتتا «»Joint International Business Ventures
تکن یک ح قوقی ا س

که ا دخاص ح قوق خصو صی

یا عمومی ،در صورت تمایل ،میتواگند با
تو سل به آن ،در درایط م یاوی در اگ جام
طرحی مشارک
صورت ممکن اس

به دو

گمایند .تشکیل ""J.V.

صورت پذیرد:
به

در یک صورت ق ضیه ،طرفین م شارک

ت شکیل درکتی از اق یام درکتهای ت جاری
معمو

دارای دخصی

حقوقی م ادرت گموده،

هر کدام م قداری از سهام آن را میپذیر گد
که ،در این صورت ،طرفین مشارک
درک

م یئو

ا جرای

سهامدار

طرر مر بوط

خواهد بود .این گوع مشارک

به آن

را « Equity Joint

 »Ventureگامیدهاگد.
بررسي اجمالي مفهوم...
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صورت دی لر ق ضیه ا ین ا س
مشارک

که طرفین

به دالیلی از تشکیل درک

به گحو

متتذکور امتنتتاع گمتتوده ،بتتا اگعقتتاد
قراردادی

که

بر روا بط فی مابین

حاکم

خوا هد بود خود به ا جرای طرر م ادرت
میکنند .ایتن گتوع مشتارک

را « Non Equity

 »Ventureمیگامند.
بنابراین "J.V." ،اصطالحی اس

که برحیب

مورد میتوا گد به و ضعیتهای ح قوقی کامال
مت فاوت ا طالق دود .برای دناخ

قرارداد

" "J.V.ابتدا چلتوگلی تشتکیل آن را متورد
برر سی قرار مید هیم و سپس به ت حوالت آن
در صحنه بینالمللی میپردازیم.

5
""J.V.

در حقوق داخلی امریکا

در این فصل ابتدا به مطالعه تاریخی
""J.V.

پرداختتته و پتتس از آن عناصتتر و

او صاف مر بوط به آن را ب یان میک نیم و،
15



مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

در پایتتان ،موقعیتت

و جایلتتاه " "J.V.در

ح قوق داخ لی امری کا را مورد برر سی قرار
میدهیم.

مبحث اول
تحول تاریخی «»J.V.

مو ضوعات مورد ب حث ما در ا ین ق یم
ع ارتنتتد از :مطالعتته « »J.V.در سییتتتم
ح قوقی کامنال و و ضعی

آن در تاریخ ح قوق

تعی
تا (التتف) ،وضت
امریکت

تی ""J.V.
فعلت

حقوق داخلی امریکا (ب) و متاهیت
""J.V.

الف

در

حقوقی

(ج).
ـ وضعیت" "J.V.در سیستم حقوقی کامن ال و

تاریخ حقوق امریکا
 »J. V.« .5در کامن ال

مشتتتهور استتت

کتتته""J.V.

در حقتتتوق

آگللوساکیون بوجود آمده و سابقه چنداگی
گدارد و فقط از سالهای  0261به بعد این
ا صطالر در آراء دادگاه های امری کا

3

مورد

استفاده قرار گرفته اس  .با و جود این،
ته
تود ریشت
تهوجت
تل بت
تان قائت
برختی از مؤلفت
3. NICHOLS, J. V: 36 Va Law Rev. 425; State Exrel, crane co. v. Stokke. 110 ALR. 761.

بررسي اجمالي مفهوم...
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تاریخی

برای آن

دده و گو دتها گد

که

« »J.V.در جوامل باستاگی همچتون فنیقیته
بابل و مصر قدیم سازماندهنده فعالیتهای
اقت صادی د ستهجم عی بوده ا س  4.از جوا مل
کهن که بلذاریم ،این تأسیس حقوقی را در
ا سکاتلند می یابیم .ا سکاتلند دامل ق یم
دمالی جز یره اگلل یتان بوده و فره نگ آن
از فره نگ اگل لیس مت مایز ا س

واز گ ظر

تاریخی گ یز سرگو دتی م شابه آن گدا دته
ا س  .در ارت اط با مو ضوع ب حث ما گ یز
تد
تورد تأییت
تکاتلند مت
تی است
تاوت فرهنلت
تفت
عل مای ح قوق

5

قرار گرف ته ا س  ،در حالی

که در تاریخ ح قوق اگل لیس چ نین ا صطالحی
به چشم م خورد.
اساستتا حقتتوق دتترکتهای اگللتتیس و
امری کا برم

به گام های

نای دو تأ سیس

« »Partnershipو « 6»Corporationپایهگتذاری دتده
که هیچ یک از ایندروریشه مشترکی با

اس
""J.V.

گدارگتتد »Partnership« .گتتوع بیتتیار

قدیمی راب طه قراردادی ا س

که قوا عد آن

بهوسیله رویه قضایی تکمیل دده و در سا
4. WALTER H. E. JAEGER: Joint Ventures: Origin, Nature and development. A. U. L. R. Vol:
9, 1, P. 1960.
5. BELLE GEORGE JOSEPH: Principles of the Law of Scotland, Edinburgh, 4em Ed, 1839, P.
146.

.5
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مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

 0261به صورت « »Partnership Actدر آمده اس .
از سوی دی لر ،کمپاگی های ا ستعماری قرن
هفدهم موجب پیدایش « »Corporationدتدهاگتد.
حا  ،ا گر ضرب الم ثل ح قوقی اگللی یی را
که میگوید« :دترکتی کته گته

«»Corporation

تای
تورد دناست
ته « ،»Partnershipمت
تد و گت
بادت
قرار گ میگ یرد»

کامن ال

قرار

مد گ ظر

دهیم ،می بینیم که در حقوق اگللیس جائی
برای""J.V.

باقی گمیماگد.

در اسکاتلند قضیه به دکل دیلری اس
و خصو صیاتی که عل مای تاریخ ح قوق برای
""J.V.

ترسیم کتردهاگتد ،اکنتون گیتز در

آگجا مشاهده میدود »Belle« .در این خصتوص
میگویید:
« »J. V.یا « »Joint tradeع ارت است
یتتک مشتتارک

کته از

محتتدود متته بتته فعالیتت

اقت صادی و ت جاری و دادو ستد خاص و یا
ت جارت از طر یق در یا مر بوط می گردد و
در ا ین گوع م شارک  ،درکای ظاهری یا
غیر آن از گام تجاری یا درک

استفاده

گ می کن ند و م یئولیتی خارج از م حدوده
این فعالی

گدارگد».

7

7. A Joint venture, or a joint trade, is a limited partnership, confined to a particular adventure,
speculation, course of trade, or voyage and in which the partners, either latent or Known use no
firm or social name, and incur no responsibility the limits of the advernture.

بررسي اجمالي مفهوم...
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مؤلف در این خصوص متذکر دده اس

که

تتدودی
تتراد از « »Limited Partnershipمحت
مت

در

موضوع و مدت ""J.V.

حیطه میئولی

اس

و به ق و

خطر و

تیری گمییابد .بعدها کامن
پیدا میکند

ال در جزیره اگللیتان عمومی

و حقوق محلی را که به گتام «»Merchant Law
بر روابط تجاری حاکم بوده اس

تح

گفوذ

خویش قرار میدهد و بته ایتن طریتق ""J.V.

از حقوق

اسکاتلند وارد کامن ال میدود و

تتعمرات آن ،از
ته میت
تیس بت
تق اگللت
از طریت
جمله امریکا و هند ،اگتقا

مییابد .بعد

از یتتک دوران فرامودتتی ،اخیتترا " "J.V.در
ح قوق داخ لی امری کای دمالی م جددا ظ هور
کتترده و ستتازماندهنتتده ختتوبی بتترای
فعالیت های ت جاری و اقت صادی دناخته دده
اس .
 .5ریشه امریکائی ""J.V.

بع ضی از دادگاه های امری کا مدعیا گد
که « »J. V.ریشه ای کامال امریکایی دارد و
از سا

 0261به بعتد متورد توجته قترار

گرفته اس  .اولین رأیی که در این خصوص

56
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صادر دده و ب عدها ب کرات موردگ قل قو
سایر دادگاهها قرار گرفته اس  ،میگوید:
«مفهوم ""J.V.

به عنوان یک رابطته یتا

ا دتراک ح قوقی خاص ،از یک ری شه صد در
صد امری کائی بر خوردار می با دد که از
حدود سا

 0261مطرر دده اس ».

اگر چه قدم
ا س

و لی

""J.V.

صرف مطال عه

8

بتیش از ایتن
تاریخ ح قوق

امری کا ا جازه چ نین بردا دتی را به
دادگاه میدهد.
در مورد حقوق درکتها ،که موضوع بحث
متتا را تشتتکیل متتیدهتتد ،ادتتکا

مختلتتف

سازماگدهی امور تجاری تا قرن هیجدهم به
دتتتکل « »Partnershipو « »Sole Partnershipبتتتاقی
ماگده اس  .ط ق گظتر « »Livermoreدر دوران
ا ستقال  ،گ فوذ ح قوق فراگ یه در امری کا
خصوصا در گوع دترک

« »Societe en commanditeو

« »Societe en Participationکه اصو

مشترکی با « J.

 »V.دارگد ،غیرقابل اگکار اس  .در گتوع
اخ یر درک  ،و جود درکایی مخ فی که دخص
ثا لث از و جود آگ ها اطال عی گدا دته با دد
قا بل پذیرش بوده و مشخ صه ا صلی آن به
8. "The concept of joint venture as a legal relationship or association sui generic, is purely of
American origin dating from a bout 1890." (State EX rel crane co. v. Stokke, 110 A. L. R. 761).

بررسي اجمالي مفهوم...
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ح یاب می آ مده ا س

که با ا صو

اخال قی

حاکم بر کامن ال منا فات دا دته و ت فاوت
تده
تی دت
تی مت
تا « »Partnershipتلقت
تاحش آن بت
فت
اس .

9

بنابراین ،گظر به حاکمی

کامن ال در

امریکتا « »Societe en Participationگمتیتواگیتته
استت

ردتتد گمایتتد و در گتیجتته « Limited

 »Participationکتته یکتتی از تأسییتتات حقتتوقی
کامنال ا س

و سیله ا جرای مشخ صات ح قوقی

" "J.V.دده اس  .به این ترتیتب ،متیتتوان
گفتت

کتته ""J.V.

ظتتاهرا ریشتته وابیتتته

م یتقیمی با هیچ یک از سی یتمهای ح قوقی
خارجی گدا دته و با تو جه به ه مین عدم
واب یتلی م یتقیم ا س
اصتتال

""J.V.

که دادگاه ها ،به

در حقتتوق امریکتتا گظتتر

دادهاگد.

ب ـ وضعیت فعلی « »J.V.درحقوق امریکا
 .5ابهام

در مطال عه گو دته ها

10

و آراء

11

مر بوط

به« »J. V.گکته مهمی کته کترارا بته چشتم
9. LIVERMORE (SHOW): Early American Land Companies their influence on corpo – rate
development, New York, The Commonwealth Fund, 1939. P. 70.
10. Rowly on Partnership, 2 Ed. to, l. p. 461. 52. 1.
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که ""J.V.

میخورد این اس

قراردادی م هم

و ضوابط ح قوقی حاکم بر آن گام شخص ا س .
ی کی از مؤل فاگی

12

که در اینزمی نه کار

قا بل ت قدیری ارا ئه گ مود به ا ین گتی جه
رسیده اس

که در حتا

حاضتر «  »J. V.بته

عنتتوان یتتک تأستتیس حقتتوقی میتتتقل از
تاه در
تی گت
تدارد و حتت
تود گت
« »Partnershipوجت
درایط مشابه ،بدون توجه به موضوع آگدو،
گتایج یکیاگی بهدس

آکده اس .

در تعریف " "J.V.باید گف « :قتراردادی
اس

بین دو یا چند دخص که به طور مشترک

تعهد اگجام عملی را به عهده میگیرگد».
برای این منظور ،چنین ادخاصی باید ما ،
پو

و

یا دا گش و ه نر

خود را م شترکا

به کار گیر گد ،با ا ین تو ضیح که ا ین
ا فراد گ میتواگ ند سهامدار درک

سرمایه

( )Corporationو یا جزودرکای دخص ()Partnership
بادند.
اگعقتتاد چنتتین قتتراردادی ،ادتتتراک
منف ع  ،حق من تر

برا بر و وکا ل

تور""J.V.
تام امت
ترای اگجت
بت

متقا بل

تا
ته دگ ت
را بت

11. Crane Co. v. stokke, 110 A. L. R. 761.
12. FRANK, MECHEM: "The Law of Joint Ventures" 15 min. L. Rev. Vol. 15p. 644."At the
persent ttime, there is no law of joint adventure. There is a law of partnership and that is all. The
law of partnership is applied, point of point to all joint adventure controversies, and identical
results are reached, under similar circumstances, no matter whether the association is regarded as
a partnership or joint adventure.

بررسي اجمالي مفهوم...



55

دارد .ا ین تعر یف با این که در برگیر گده
که مع موال

خصو صیاتی ا س

برای

دناختن

« »J.V.باید مالک عمل قرار گیرد ولی مورد
ق

ولی هم لان گی ی  ،ز یرا ه نوز

مشخصی برای دناخ

حدود

" "J.V.ترسیم گشده است

و ابهام مذکور در فوق دامل تعریتف ""J.V.

گیز میگردد.
در حقتتوق جدیتتد امریکتتا قاگوگلتتذار
تعتتتاریف دقیقتتتی بتتترای « »Corporationو
« »Partnershipارائه داده است  ،ولتی بترای
یافتن تعربف مناس ی از « »J. V.بایتد بته
رو یه ق ضائی و گظر یه عل مای ح قوق مراج عه
کرد .ال ته ،قا بل ذ کر ا س

که در یک

مورد ا ستثنائی در می شیلان ،قاگوگی ت ح
تور
ته در امت
توان « »Michigan blue sky Lawکت
عنت
مالیتتاتی وضتتل دتتده ضتتمن ختتارج ستتاختن
قرارداد ""J.V.

از حیطه دتمو

ختود ،بته

تعریف آن گیز م ادرت کرده اس  .ط ق این
تعریف""J.V.

ع ارت اس

از کمتر از بیی

از اگجمنتی مرکتب

و پنچ گفر که موضوع آن

به اگ جام ر ساگیدن طر حی ا س

که اگج من

بدان منظور تشکیل یافته اس .
خصو صی

م هم ا ین تعر یف ارا ئه آن از

طرف یک مج مل قاگوگ لذاری ا س  .با ا ین
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حا  ،خصوصیاتی که دادگاههتا بترای ""J.V.

قا ئل ه یتند در آن م شاهده گ می دود؛ لذا
این تعریف گیز خالی از گقض گیی .
با ذ کر ا ین گک ته که ی کی از دال یل
ابهتتام موجتتود در""J.V.

ارائتته تعتتاریف

متع هدد با م فاهیم کم و بیش مت فاوت از
آن تو سط عل مای ح قوق و دادگاه ها ا س ،
تعریفی که توجه ما را بیشتر به خود جلب
کرده به این قرار اس  « :اجتماع دو یا
چند دخص برای اگجام یک امر تجاری واحد
به منظور کیب منفع » .

13

در تعاریف دیلتر بتر مفهتوم « Limited

 »Partnershipتکیتتته دتتتده و مقصتتتود از آن
محدودی

در حوزه عمل و طو

مدت آن گی

بتته « »Partnershipموضتتوع قتتاگون ستتا
تا تح ت
امریکت

0601

توان «»Uniform partnership Act
عنت

اس .
ج ـ ماهیت حقوقی ""J.V.
5ـ ماهیت قراردادی

" "J.V.ماهی

قراردادی دارد ،زیرا ق ل

از ت شکیل آن قراردادی بین طرفین برای
"13. "An association of two or more persons to carry out: a single business enterprise for profit.
(Rowly on Partnership t. 2. 52).

این مؤلف در چاپ دوم کتاب خود تعریف دیلری به درر زیر
آورده اس :
"Special combination of two or more persons, where in some specific venture a profit is jointly
sought without any actual partnership or corporate designation".
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ه مین من ظور منع قد می دود که ،چناگ چه
خوا هد آ مد ،ما آن را« قرارداد ا صولی»
میگامیم .در تشکیل ""J.V.

اراده طرفین و

بیان سالم آن ضروری اس  .گفته دده اس
که ""J.V.

گاه از قرارداد وسیلتتر است ،

چون آثاری کته براگعقتاد قترارداد ""J.V.

بار می دود تن ها گا دی از اراده طرفین
بل که بی شتر او قات از روا بط ح قوقی

گی ی

فیمابین گادی میگردد.
گتتتاه گیتتتز ""J.V.

14

را محتتتدودتر از

قرارداد توصیف کرده اگد .به این اعت ار
که درایط اگع قاد بع ضی از قرارداد ها در
قرارداد ""J.V.

رعای

گمیدتود و اگعقتاد

آن با درایط س کتری امکانپذیر اس .
با ا ین حا  ،حداقل درایطی که برای
اگعقتتاد آن ضتترورت دارد علتتم و آگتتاهی
منطقی به محتوا و درایط قرارداد ،رضای
قط عی طرفین و گ یز م شخص بودن سهم هر
کدام برای فعال ی

ا س  .ب نابراین ،غف ل

تیف
تب دادن توصت
توارد ،موجت
ته مت
در اینلوگت
دیلری به روابط حقوقی مذکور خواهد بود.
مثال در دعوای « »Musgraveعلیه « »Coseyکته
ته
تان بت
تود ،خواهت
تده بت
ترر دت
توادا طت
در گت
14. WILLIAM R. ROSS: The Foreign Jointy Venture Corporation, Denver L.J Vol. 45, 1968.
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استناد گفتلوئی که در آن ع ارت « Let's get

 »to getherبکار رفتته بتود ،ادعتای تشتکیل
ترارداد ""J.V.
قت

تی دادگتتاه
را گمتتود .ولت

قرارداد را برای اطالق توصیف حقوقی ""J.V.

م هم ت شخیص داد،

بهو یژه این که

کاالی

مو ضوع قرارداد تن ها با سرمایه ی کی از
طرفین خریداری دده بود.

15

م یائل تقا بل و تعر یف دق یق تع هدات
ترارداد ""J.V.
ترفین قت
طت

ته دتترایط
از جملت

دیلری اس  ،که برای قابل اجرا بودن آن
تری
کمتت

ته از اهمیت
ترورت دارد و ال تت
ضت
برخوردار اس .
 .5تزلزل در ماهیت قراردادی

دادگاهها برای دادن وصف حقتوقی ""J.V.

به قرارداد های

که از جا گب طرفین چ نین

توصیف گردیده و یا در مورد آن سکوت دده
و یا تو صیف دی لری به آن داده دده ا س ،
برای خود حق ارز یابی قا ئل ه یتند .در
اغ لب
""J.V.

موارد قرارداد هائی

که

بهع نوان

دناخته ددهاگد ،توستط طترفین بته

ا ین تو صیف ا دارهای گ شده و گاهی او قات
گیز دادگاه قائل بته وجتود ""J.V.

ضتمنی

15. Musyrave v. Casey, 68 Nev. 471. p. 235 (2d) 72g.
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اداره دده اس  .در این مورد ،رأی صادره
از دادگاه موگتاگا چنین می گوید:
«م شارک

هن لامی ضمنی ا س

که عا مل در

ترک
تده دت
تار وام گیرگت
تب و کت
اداره کیت
جو ید و توا فق ک ند
سهیم بادد».

که در م نافل آن

16

در موارد دی لری ،ح تی ع لمر غم تو صیف
ح قوقی قرارداد از جا گب طرفین ،داد گاه
آن را گاد یده گرف ته و رأ سا در مورد آن
ات خاذ ت صمیم کرده ا س  .در ا ین مورد،
ا ستدال

داد گاه ا ین ا س

که رف تار و

کردار طرفین تعهد ،براعالن صریح آگها در
صورت ت عارض ،ارجح ی

دارد.

17

ا صطالحاتی

که در اینلو گه موارد ا ستعما

می دوگد

ع ارتند از « »Landlordو « »Tenantو « Lease of

 .»concessionبنتتتابراین ،ماهیتتت

کتتتامال

قراردادی « »J.V.باید مورد تردیتد قترار
گ یرد و دام نه آن م حدود دود و حاکم ی
اراده را ف قط در جن ه های حقی قی روا بط
ح قوقی طرفین مورد تو جه قرار دارد .به
ته واقعیت
تا اراده بت
ته آیت
تی کت
تن معنت
ایت
16. "A joint adventures was implied when a factor joined in the conduct of the business of the
borrower and agreed to share in its profits." (Hobart Lee tie Co. v. Grodsky, 329 Mo 706. 465 v
(2d) 559).
17. Simpson v. Richmond Worsted Spinning Co., 128 Me 22 145 A250.
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پیوستتتن عناصتتر تشتتکیلدهنتتده " "J.V.را
دادتهاگد یا خیر؟ مثال آیا اراده تقییم
منفع

وجود دادته اس ؟ آیا کنتر

مشترک

مورد توجه بوده اس ؟ و  ....به هر حا ،
م یئله تو صیف ح قوقی و ات خاذ ت صمیم در
مورد وجود یا عدم وجتود ""J.V.

صالحی

در

داد گاه

موارد ماهی

18

داگ ی

را بایتد

که در اغ لب

ادتراکی به آن داده میدود.

مبحث دوم
عناصر تشکیلدهنده ""J.V.
از مطال عه آراء و گ ظرات اظ هار دده
در مورد ""J.V.

اصو

چنین میتفاد متیدتود کته

حقوقی حاکم بر « »Partnershipدر متورد

""J.V.

گیز قابل اجرا اس

19

و یتا حتداقل

تتفاده از
تا است
توان بت
ته گتت
تواردی کت
در مت
قرارداد ""J.V.

متوارد ادتکا

گ مود ،ات فاقگ ظر براین ا س
اصو

را برطترف
که با ید به

حقوقی حاکم بر« »partnershipتوسل جیت

و گ ظر به این که ا صو
درک

و قوا عد ا ین گوع

به ت صویب قاگوگ لذار ر سیده ا س ،

18. Definithness of contract necessary to create a joint adventure UN. Of ILL, L. F, 139.
19. FRANK. MECHEM: The Law of joint Ventures, 16 Min L. Rev Vol. 15, p. 644.
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پذیرفتن گ ظر
""J.V.

به ماه ی

فوق

قراردادی

خدده وارد میسازد .با وجتود ایتن

جای هیچلوگه تردیدی گیی

توسط

که ""J.V.

اراده طرفین قرارداد بو جود میآ ید و در
مواردی هم که دادگاه آن را برخالف ظاهرش
مورد دناسایی قرار میدهد ،ط ی ع

ح قوقی

آن همچ نان قراردادی باقی میما گد .در
ا صطالر ح قوق رو می گف ته می دود :و جود
قرارداد درط « »Sine qua nonبرای تشکیل ""J.V.

ا س  .حا  ،با ید د ید عنا صر ت شکیلده نده
این قرارداد چیی .
الف ـ طرفین قرارداد
 .5کلیات

با ق و

ماهی

قراردادی ""J.V.

بایتد

قائل به همکاری بین دو یا چند دخص برای
ت شکیل آن با دیم و ضرورت ا ین ا مر پا سخی
که ع ارت ند

برای ا هداف اقت صادی آن ا س

از :جملآوری سرمایه و تأمین کار مشترک.
ادخاصی که داوطلب اگعقاد قترارداد ""J.V.

ه یتند ،ا صوال با ید

صالحی

ا ین ا مر را

به طور ک لی دارا با دند و ا فرادی
صغیر و مج نون

برای ا ین من ظور

گخواهند داد .
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چون

صالحی

در سی یتم کامن ال ع لی ر غم مم نوعیتی
که در گذ دته
قرارداد

با

برای زن از ج ه
دوهر

اگع قاد

خود و جود دا د ،

20

امروزه چنین ممنوعیتی بردادته دده اس ،
و به ا ین ترت یب ،زن میتوا گد با دوهر
خود به اگع قاد چ نین قراردادی م ادرت
ک ند.

21

عالوه بر ا دخاص حقی قی ،درکتها

گیز می تواگنتد در قالتب قترارداد ""J.V.

بتتا یکتتدیلر مشتتارک

کننتتد و فعالیتت

اقت صادی دا دته با دند ،خواه درک
بادند یا درک
در دتترک

دخص

سرمایه ،و گظر به اینکه

ستترمایه ،میتتؤلی

ستتهامداران

محدود اس  ،لذا موضوع قرارداد " "J.V.کته
ت شکیل می دود

با هم کاری ا ین گوع درک
گ اید خارج از حدود فعالی

آن بادد.

دایان تو جه ،پ یدا ددن دولت ها به
عنوان طرف یا طترفین قترارداد ""J.V.

گی مه دوم قرن حا ضر ا س
جن

ه های

که ب ییاری از

قرارداد را ت ح ال شعاع

داده ،که گ ظر به اهم ی

در
قرار

خاص آن ،اک نون

تتوص
تتن خصت
تتتری در ایت
تتیح بیشت
تته توضت
بت
میپردازیم.
20. Edgerly v. Equitable Life Assur, Soc of United States 287 Mass 238. 191 NE 415; Lindly
on Partnership 30 ed 1971 London.
21. Weisbrod Chicago & N. W. R. Co 18Wis 36.
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 .5دولت بهعنوان طرف قرارداد ""J.V.

تار دول ت
تین بت
ترای اولت
بت

ته
در زمینت

میائل گفتی بهعنوان طترف قترارداد ""J.V.

تورها
تی از کشت
ترا در بعضت
تد .اخیت
تل دت
واقت
قواعد مربوط به ""J.V.

در قالتب سترمایه

تده است
تدون دت
تارجی مت
تذاری خت
گت
پذیر

سرمایه

یک

و دولت

طرف آن را ت شکیل

می

دهد .در چنین حالتی ،رژیتم حقتوقی ""J.V.

تح

تأثیر اج ار ها و ارجحیت های ح قوق

ع مومی قرار خوا هد گر ف  .برای اگع قاد
قرارداد " ،"J.V.طرفین مشارک

ابتدا باید

هماگ ند معا هدات دی لر وارد مذاکره دوگد
و در یک و ضعی
را دگ ا

کامال برا بر ا ین مذاکرات

کن ند و پس از آن حا صل توا فق

خود را در قا لب معا هده مر سوم در ح قوق
بینالم لل ع مومی
مواردی،
گی ی

جای ده ند .در چ نین

هدف دولت ها ک یب منف ع

فوری

و غال ا تو سعه ق یمتی از اقت صاد

م لی و تجه یز خدمات ع مومی موردگظر آگ ها
ا س .
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قتترارداد ""J.V.

میتتان دولتهتتا هماگنتتد

اگعقاد آن بین ادخاص اس .

22

توص ""J.V.
ته در خصت
تدهای کت
توع معاهت
موضت

مورد توا فق دولت ها قرار میگ یرد گاه
برای ای جاد آن ا س  ،م ثل معا هده فراگ یه
و ایتال یا در مورد ای جاد تو گل مون بالن
و یتتا قتترارداد میتتان دولتت

فراگیتته و

اگل لیس در مورد تأ سیس تو گل زیردر یائی
ماگش که موضوع آگها تشتکیل ""J.V.

بترای

هم کاری در ای جاد طرح های م شترک ا س .
گاهی از او قات گ یز مو ضوع معا هده تأی ید
همکاریهای اقتصادی بهعنوان ""J.V.

است .

برای مثا  ،موضوع معاهده  81دسام ر 0690
بین داگمارک و گروژ و سوئد ،تأیید ""J.V.

مو جود بین کمپاگی های م شترک سه دو ل

و

ای جاد خ طوط هوائی ا سکاگدیناویا ا س .
پارهای از او قات گ یز معا هده عالوه بر
موضوع خاص خود ایجاد یتک یتا چنتد ""J.V.

را پیشبینی میکند.

23

م یئله ح قوقی مه می که در ارت اط با
« »J.V.بین دولتها مطرر میدتود ،چلتوگلی
22. J. M. JACQUET: L'Etat operateur du commerce international, J. D. I. 3, 1989; D. BERLIN:
Les contrats d'Etats et la protection des investissements internationaux D. P. C. I. 1987, No. 2,
t.13, No. 2,p. 197.
23. LUIZ O. BAPTISTA et DURAND BARTHEZ: Les associations d'entreprises dans le
commerce international, Paris, L. G. D. I., 1989; D. BERLIN: La contrats d'Etats et la Protection
des investissements internationaux, D. P. C. I., 1987, 1-13. No. 2, p. 196.
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ورود و پذیرش آن درحقوق داخلی اس  .راه
حل قضیه در سییتمهای مختلف حقوقی ،دادن
ارزش قاگون به معا هده ا س  ،همچناگ که
قاگون مدگی ایران در ماده  6خود ادتعار
می دارد« :مقررات عهودی که برط ق قاگون
ایران و سایر دو

اساسی بین دول

منعقد

دده بادد ،در حکم قاگون اس ».
ب ـ آورده

«آورده» ی کی از عنا صر ت شکیلده نده
درک  ،به و یژه درکتهای ت جاری ،مح یوب
میدود"J.V." .

گیز هتر چنتد گتاهی بترای

اهداف غیرتجاری و حتی غیراگتفاعی تأسیس
می گردد ،و لی روز بروز جن ه ت جارت آن
قوت می گیرد ،و به این اعت ار« ،آورده»
الز مه ت شکیل آن تل قی می دود .ب نابراین،
چناگچه در تعریف آن گیز گفته دد ،هر یک
از طرفین قرارداد با ید پو  ،کار ،دا گش
و یا ه نر خود را بهع نوان «آورده» به
فعالی

در ""J.V.

اختصاص دهند .دادگاهها

گیز برای این عنصر اهمی
و در

مواردی

خاصی قائلاگد

که «آورده» م شترکی و جود

گدا دته با دد تو صیف ح قوقی دی لری
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چون

قرارداد ا ستخدام

24

یا ا جاره

25

به

را

روا بط ح قوقی طرفین خواه ند داد .به ا ین
ترتیب ،عنصر «آورده» یکی از عناصری اس
که بهعنوان « »testبرای دناخ
ا ستفاده

قرار

""J.V.

می گ یرد .ا گواع مخت لف

ترارداد ""J.V.
«آورده» در قت

تفتتاوتی بتتا

درکتهای دیلر گدارد و ممکن اس
کار،

26

پو

گ قد

مورد

27

بهصورت

و یا عنا صر دی لری چون

ما یه ت جارتی ،م ثل حق ب هره برداری از
اختتتراع و عالمتت
اگتقا

تجتتارتی و امتیتتاز و

تکنیک و داگش ،بادد.

28

ج ـ تقسیم سود و زیان
موضوع ""J.V.

تجاری اس

سهیم ددن در یک فعالیت

که به منظور کیب منفع

صورت

میگیرد ،ولی هر عمل ادتراکی که در جه
تحصیل ستود صتورت متیگیترد ""J.V.

گمیدود .منفع
اس

مورد گظتر ""J.V.

تلقتی
منفعتتی

که بین طرفین آن م شاع با دد .لذا

تک از
تر یت
تب آن هت
ته موجت
ته بت
تراردادی کت
قت
طرفین ،منفع

جداگاگه ای کیب گماید ولو
24. Rowly on partnership, Law of Partnership, to, 1, 2ed 52. 15.
25. Rowly on partnership, Law of Partnership, to, 1, 2ed 52. 16.
26. Finn v. Drtina, 30 wash 2d, 814. 2 ALR 919.
27. Irvine v. Campbell, 121 Minn, 192.
28. West v. Soto 85 Ariz. 255, 336p. 2d 153.
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اینکه فعالی

مشترکی اگجام دهنتد"J.V." ،

تلقتتی گمتتیدتتود.

29

در بعضتتی از آراء

دادگاه ها م شاع

بودن منف ع

مشخصه اصلی ""J.V.

توصیف دده اس  .گتیجه

منط قی تق ییم منف ع

بهع نوان

بهعنوان عن صری از

عناصر تشکیلدهنتده ""J.V.

تقیتیم ضترر و

ز یان حا صله گ یز ه ی  .اگر چه بر خی از
دادگاه ها به طور ضمنی گ ظر دادها گد که
تقییم ضرر و زیان از عناصر مشتکله ""J.V.

گی ی  ،و لی گ ظر اکثر ی

حاکی از

تق ییم ضرر و ز یان به ه مان گ ی
منف ع

لزوم
تق ییم

ا س  .آراء صادره در ا ین خ صوص را

میتوان به دو دسته تقییم کرد :دسته او
در مورد قراردادهایی اس

که در آن لزوم

تق ییم ضرر و ز یان پیشبی نی دده که در
اینلو گه موارد ط ق م فاد قرارداد ع مل
خوا هد دد؛ د سته دوم دامل قرارداد هایی
که در آن آورده یک طرف پو

اس

آورده طرف دی لر کار یا خدم

و ما

و

او س  ،که

در این صورت ،عدمالنفل خود موجب تقییم
ضرر خواهد دد .به این معنی که ضرر طرفی
که

کار

خود را

بهع نوان «آورده»

صرف

29. Detachable Bit. Co. v. Timken Koller Bearing Co. 133 F., 2d 632.
برای مطالعه بیشتر رک.48 ALR 1049:
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""J.V.

کتترده و استتتفادهای گ تترده استت

م یاوی ضرر طر فی خوا هد بود که پو
را در

کار ا دتراکی

خود

بهکار گرف ته و از

این طریق بهرهای گ رده و یا حتی متضرر
دده اس .
بیان دادگاهها در اینلوگه موارد
به این درر اس :
«چناگ چه ماه ی

تع هد به گو گهای با دد

که در مقام اجرای آن هیچگوگه ضرری جز
وق

و کار ،محتمل الوقوع گیی  ،توافق

به تق ییم م نافل برای ت یمیه ا ین تع هد
به " "J.V.کافی اس  ،ولو اینکته طترفین
ترده
تکوت کت
تارات ست
تیم خیت
تورد تقیت
در مت
بادند».

30

در قرارداد هایی

که م یان

درکتها و

گتتاه میتتان دولتهتتا و دتترکتها منعقتتد
می گردد ،چ لوگلی ب هره برداری از گتی جه
عمل مشترک بهدق

طررریزی میدود .در این

صورت ،به اراده طرفین قرارداد اح ترام
گذادته دده ،مفاد قرارداد عینا به اجرا
در میآ ید .در ک شورهایی گ یز که چ لوگلی
30. "If the nature of the undertaking is such that no losses other than those of time and labor is
carrying it out are likely to occur, an agreement to divide the profits may suffice to stamp it as a
"joint adventure, although nothing is said about sharing the losses.
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سرمایهگذاری خارجی در آگها موضوع قاگون
خا صی را ت شکیل

موادی از آن،

مید هد،

میتتزان تقیتتیم ستتود و زیتتان حاصتتله را
پیشبینی میکند.

د ـ کنترل مشترک برامور ""J.V.
یکی از ویژگیهای ""J.V.

کنتر

مشتترک

امور مربوط توسط طرفین قرارداد اس  .در
حقتتوق داخلتتی امریکتتا تقری تتا کلیتته
دادگاهها بر این امر اتفاق گظر دارگد و
بیان دادگتاه فتدرا

در رأی « Limken Roller

 »Co.علیه « »Detachable Bit. Co.د یه اس  .این
رأی،

م شترک

با تأک ید بر ضرورت کن تر

امور مربوط به « »J.V.ادعار میدارد:
« داید مهم ترین ضابطه و مالک ت شخیص...
کن تر

و

یا اداره م شترک

ما

استفاده در تحقق اهداف آن اس ».

مورد
31

با ا ین حا  ،در مورد م یزان کن تر
تی از
تدارد .در بعضت
تود گت
تر وجت
تاق گظت
اتفت
31. "Perhaps the most important criterion… is the joint control or management of the property
)used in accomplishing is aims." (Detachable Bit. Co. v. Timken Roller Bearing Co. 133F (2d
632).
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آراء ،حتتق کنتتتر
قرارداد

برابتتر بتترای طتترفین

پیشبی نی

دده ا س

و در بع ضی

دیلر قائل به وجود برخی از حقوق کنتر
ددهاگد.
ا جرای کن تر
اهمی

م یتقیم و برا بر وق تی

خاص پیدا می کند که از تقییم ضرر
با دکیت

صح تی به میان گیامده و ""J.V.

مواجه دده بادد .در چنین درایطی ،اجرای
تر
کنتت

تور ""J.V.
میتتتقیم برامت

برای تفک یک ا دخاص ا س

ضتتابطهای

که با ید بدون

م حدودی  ،ضرر و خ طر را پذیرا با دند.
لذا ادخاص س چون کارمندان و کارگران که
مزد برای درک

در ازای دریا ف
کن ند ،از م یؤلی

کار می

م عاف خواه ند بود .در

زمینه استخراج معادن ،قراردادهایی وجود
تر
تام کنتت
ته در آن تمت
دارد کت
ا مور درد س

م عدودی از

تدیری
و مت

درکاء متمر کز

اس  .برای توجیه این گوع حق کنتر  ،به
جای کن تر

م یتقیم

صح

از

حق کن تر

قابل واگذاری دده اس  .گظر به اینکه حق
مزبور به وسیله ادخاص ثالث گیز میتواگد
تا
اعمت

تان در
تی از مؤلفت
تذا برخت
تود ،لت
دت

بررسي اجمالي مفهوم...
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ضرورت کن تر
عناصر ""J.V.

در

م شترک

بهع نوان ی کی از

تردید کردهاگد.

مورد قرارداد هایی

32

طرفین از

که

ملیت های مخت لف ه یتند ،به ل حاظ اهم ی
خاص م یئله ،مع موال طرفین از حق کن تر
میتتتقیم ختتود اگصتتراف گمتتی جوینتتد .در
ضوابط قاگوگی

م مالکی هم که مو ضوع ت ح
درآ مده ا س  ،دو ل

حق کن تر

موارد متعدد اعما

میکند.

خود را در

هـ ـ وکالت متقابل

من ظور از وکا ل
آن اس

حقوقی ""J.V.

متقا بل در راب طه
که هر یک از طترفین

قرارداد به اخت یارات حا صل از آن ،حق
اگجام کلیه اموری را که برای حین جریان
و پی شرف

کار ها

ضروری

دا دته با دد .در ا ین

بهگظر

صورت،

میر سد،

هر

یک از

طرفهای قرارداد میتواگد بهگام خود و به
از دیلتتری وارد معاملتته دتتود و

وکالتت

تع هداتی را

بهع هده بل یرد،

اینلو گه م عامالت

هر دو

که ال

ته

طرف را متع هد

میسازد.

«32. »FRANK MECHEM: The Law of Joint adventures 15 Minn. L. Rev. 644.
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وکال

متقابل مورد بحث در کامن ال و

حقتتتوق امریکتتتایی از مشخصتتتات اصتتتلی
« »Partnershipدناخته دده اس  .از زمان طرر
تتالف عقیتتده در
اخت

توص ""J.V.
توع درخصت
موضت

محاکم بروز کرده اس  .برخی از محاکم را
عق یده براین بود که وکا ل

گیتتز وجتتود دارد،33

« »Partnershipدر ""J.V.

ولی اقلی
برای ""J.V.

اس

متقا بل م ثل

دیلر منکر وجود چنین مشخصهای
بودگد.

34

با این حا  ،آدتکار

که سیر تکاملی موضوع در جه

حتتق وکالتت

اث ات

متقابتتل ،هماگنتتد متتورد

« ،»Partnershipحرک

کرده و امروزه وجود آن

بهعنتوان مشخصته « »J.V.غیرقابتل اگکتار
اس .

35

و ـ تعهد شرافت

در ح قوق امری کا

بر روا بط ح قوقی

درکای درکتهای دخص و سرمایه تعهدی حاکم
اس

که «تع هد دراف » گام یده می دود و

گ قض ا ین تع هد اخال قی ،م یؤلی
جزائی بهدگ ا

مدگی و

دارد .به موجب این تعهد

که د اهتی به احیا سات مذه ی و از خود

.51

33. George v. Continental Casualty Co. 167 F (2d) 930.
34. Jackson v. Hooper, 79 NJ Eq 158 79 A 130.
برای مطالعه بیشتر رک ،Frank Mechem :همان مقاله.
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گذ دتلی دارد ،هیچ یک از طرفین قرارداد
گ میتوا گد م نافل خود را بر م نافل درک
یا دریک دی لر ترجیح د هد .ا ین ا صل در
مورد ""J.V.

گیز پذیرفته دده اس

که در ا ین خ صوص در آالبا ما

و رأیی
دده

صادر

ادعار می دارد:
حیتتات دتترک  ،طرفهتتای

«در طتتو

""J.V.

ماگ ند درکای درکتهای ت جاری در برا بر
یکتتدیلر مکلتتف بتته رعایتت
کا ملا گد ...و ا ین تکل یف

صتتداق
به

صداق

تن ها ختم گ می دود بل که با ید در رف تار
بتتا یکتتدیلر مرتکتتب تتترک اولتتی گیتتز
گشوگد».

36

و لی آگ چه
ضماگ

که جن

ه ح قوقی دارد و

اجرای گقض قترارداد ""J.V.

می دود ،رعا ی
طرفین

محیتوب

دو مو ضوع ا س  :او

این که

ا

م نافل

قرارداد گ ا ید

بهدگ

دخ صی خویش با دند و دی لر این که گ ا ید
واقعی

را کتمان کنند.

توضیح مطلب او
رف

اینکه چناگچه اداره

یکی از مشخصات ""J.V.

وکال

متقابتل

36. »Joint venturers like copartners, one to one another, while the enterprise continues have the
«duty of finest loyalty … not honesty alone but the punctiliouness of behavior.
(Bestor v. Barker, 106 Ala 240, 17 SO 389).
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بین طرفین قرارداد ا س ؛ لذا ت جاوز از
حدود اذن و ک یب منف ع
م یتقیم و
م یؤلی

یا غیرم یتقیم ،مو جب ای جاد

برای

طرف متخ لف خوا هد

بنابراین ،دریاف
حق ال قدم،

دخ صی ،چه به طور

حق القلم ،حقالوکاله،

کادو ،کمی ییون و

به طر یق

او لی ر دوه در راب طه با فعال ی
موضوع ""J.V.

بود.

م شترک

ممنوع و موجب گقض قترارداد

تی از
تاه یکت
ته هرگت
تب دوم اینکت
است  .مطلت
دتترکای قتترارداد ""J.V.

منفعتتتی را بتتا

گزارش غیرواق عی در مورد خر ید و فروش
اجناس متعلق به " "J.V.بتهدست
ل حاظ گ قض تع هد دراف

آورد ،بته

و کت مان واقع ی ،

با ید به درکای دی لر ح یاب پس بد هد و
برح یب این که تع هد مر بوط به آورده خویش
را ایفا کرد یا گکرده بادد ،از کل و یا
جز ئی از منف ع

ک یب و کت مان دده م حروم

خوا هد دد؛ به ا ین مع نا که ا گر تع هد
مر بوط

به آورده

با دد ،از منف ع
برد ،و در

خویش را ای فا گ کرده

حا صله هیچ سهمی گخوا هد

صورت ای فای آن ،ف قط با ید

مازاد بر سهم خود را ت که به گی
در " "J.V.متعلق به اوس

سهمش

ت به درکای دیلر

باز پس دهد .در هر صورت ،این گقض تعهد
بررسي اجمالي مفهوم...
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دراف  ،میتواگد به اگحتال

منتهتی

""J.V.

دود.
تر اس ت
تایان ذکت
دت

تا در
ته دادگاههت
کت

متتواردی کتته رابطتته «»Fiduciary Relationship
وجتتود دارد ،قائتتل بتته صتتداق

37

و اختتالص

بی شتری از سایر ا مور ت جاری ه یتند به
گ حوی

که ح فظ ا سرار مر بوط

به ز گدگی

ت جاری را که اف شای آن مم کن ا س

مو جب

خیارت طرف تعهد گردد ،حتی پس از اگجام
موضوع " ، "J.V.ضروری میداگند.

38

الف ـ وضعیت کلی

در حقوق داخلی امریکا درکتها به دو
د سته تق ییم می دوگد :او

درکتهایی که

تأسیس آگها گیاز به کیب اجازه مخصوص از
قتتدرت حاکمتته دارد کتته تحتت

عنتتوان

« »Corporationخواگده میدتوگد ،و دستته دوم
درکتهایی که قدرت حاک مه در تأ سیس آگ ها
د خالتی گدارد و کامال به اراده ا دخاص
وا گذار

دده ا س .

گوع اخ یر

درک

را

« »Partnershipگویند.

37. Breach of Fiduciary duty by joint Venture, A. U. L. R. Vol. g. 1960 p. 113.
38. Complaints to vecover secret profits 12 Am jur.
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 .5تعریف «»Corporation

دائتترةالمعتتارف حقتتوقی امریکتتا در
تعریف « »Corporationمیگوید:
«" "Corporationموجودیتی اعت اری اس

کته

به موجب قاگون به وجود میآید و متشکل
از ا فرادی ا س

که ت ح

هم میآیند و در طو
جاگشینی گی

گام وا حد گرد

حیات آن دارای حق

به آن هیتند».

ا ین گوع درک

39

که به اعت ار سرمایه

ا دخاص خصو صی ت شکیل می دود ،دارای دخ صی
ح قوقی ا س

و وا حد م یتقلی از درکا را

ت شکیل مید هد.

40

ا ین گوع درک

ه مان خصو صیات درک

تقری ا

سهامی عام در ح قوق

تجارت ایران را دارد که خود برگرفته از
تأسیس « »Societe Anonnymeفراگیه اس .
 .5تعریف «»Partnership

« »Partnershipبه درکتهایی اطالق میگتردد
که به اعت ار دخصی

درکا تشتکیل و « Non

39. »A corporation is an artificial being created by law, composed of individual united under a
common name and having succession while it exists.« (18 C. J. S. Corporation 1, P. 366).
«دخصی حقتوقی» کته ترجمته « »Personnalite juridiqueاست در

.56
ح قوق فراگ یه و جود دارد و اهم ی خا صی در ح قوق درکتها
به خود گرف ته و به ه مین دکل وارد ح قوق ا یران دده ا س ،
ولی در حقوق امریکا چندان با اهمی تلقی گمیدود.

بررسي اجمالي مفهوم...
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 »incorporatedخواگتتده متتیدتتوگد و بتته ایتتن
ترتیتتب در مقابتتل دتترکتهای «»Incorporated
قرار میگیر گد .ا ین د سته از درکتها را
معمتتتتوال بتتتته «sensu

stricto

»Partnership

41

ته) و
تدود کلمت
تی محت
ته معنت
تیب بت
(پارتنردت
«( »Partnership largo sensuپارتنردیب بته معنتی
وسیل کلمه) تقییم میکنند.
« »Joint Ventureمفهومی حقوقی اس

که در

کنار « »Partnershipبته معنتی محتدود کلمته
قا بل درک ا س

بهو یژه آگ که در

اب هام ،دادگاه ها ا صو

موارد

ح قوقی م ندرج در

قتتاگون « »Uniform Partnership Actرا در متتورد
« »J.V.اعما
تم
قیت

میکنند.
او

تذکور
تاگون مت
تش قت
تاده دت
مت

« »Partnershipرا چنین تعریف میکند:
«" "Partnershipاجتمتتاع دو یتتا چنتتد دتتخص
برای اگجام یک فعالی
دکل مالکان مشاع».

قا بل ذ کر ا س

اگتفاعی اس

به

42

که م یؤلی

درکای

« »partnershipدر مقابتتتل ادتتتخاص ثالتتتث،
 .55اگواع مختلف این دسته از درکتها که خصیصته مشتترک
آگها گدادتن دخصی حقوقی اس ع ارتند ازLimited Partnership, :
Joint – stock company, Massachussett trust.

42. »A Partnership, is an association of two of more persons to carry on as co-owners a business
for profit.
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گام حدود و ت ضامنی ا س

و در صورتی که

مرت کب ع مل گام شروع دوگدیا سوءا ستفاده
کن ند،

به گ حو ت ضامنی م یئو

خواهند دد.

دناخته

43

پاره ای از وجود تشابه میان « »J.V.و
« »Partnershipبه درر زیر اس :
 خصوصتتیات حقتتوقی ایتتن دو رابطتتهحقوقی مشابه یکدیلر اس .
 قواعد متدون در «»Uniform Partnership Actبر آگها حاکمی

دارد.

 -هیچ کدام دخ صی

ح قوقی

به مف هوم

امریکائی آن گدارگد.
 روابط درکاء در مقابل ادخاص ثالثدر هر دو مورد یکیان و میئولی

آگها به

صورت تضامنی اس .
 سهم هیچ دریکی بدون ر ضایدی لر قا بل اگت قا

دریک

به غ یر گی ی ،

تتا « intuitus
تتی « »delectus partnershipیت
یعنت

 »personaeیکی از عناصر اساستی هتر دو
رابطه حقوقی تلقی میدود.

 .55ماده  09قاگون متحدالشکل در تعیین ط یعت
درکاء ادعار می دارد:

میتئولی

All partners are liable:
a) Jointly and severally for everything chargeable to the partnership under sections 13and14.
b) Jointly for all other debts and obligations of the Partnership but any partner may enter into a
separate obligation to perform a partnership contract.

بررسي اجمالي مفهوم...
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 -ط یع

قراردادی هر دو غیرقابل

اگکار اس .
با مطالعه موارد فوقالذکر ،بعضی
از مؤل فان به ا ین گتی جه ر سیدها گد
که درحا

حاضر تفاوتی میتان « »J.V.و

« »Partnershipوجود گدارد .با این حتا ،
ضرورت تو سعه م یائل ح قوقی و گوآوری
در تجتتتارت ،بعضتتتی از مؤلفتتتان و
دادگاهها را بر آن دادته اس
وجوه افتراق ""J.V.

بیشتری م ذو

تا به

و « »Partnershipتوجه

دارگد و این امر موجب

تر سیم تفاوت هایی بین آگ ها دده ا س
که ذیال به توضیح آگها میپردازیم.

ب ـ تفاوت میان « »Joint Ventureو «»Partnership

اهتتم تفاوتهتتایی کتته میتتان « »J.V.و
« »Partnershipوجود دارگد به درر زیر خالصته
میدوگد:
 .5تداوم تجاری Partnership
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برخی از دادگاهها ضابطه تشتخیص ""J.V.

از « »Partnershipرا وجود تتداوم تجتاری در
« »Partnershipو محدودی

زماگی و موضوعی در

متتیداگنتتد .ایتتن آراء متکتتی بتته

""J.V.

گظراتی اس
تو صیف

کته ""J.V.

میکن ند.

دادگاه ها،
حمایتت

را «»Limited Partnership

به گ ظر ا ین

گروه از

که بو سیله حقو قداگان گ یز

تود"J.V." ،
متتیدت

44

تأستتیس بیتتیار

منا س ی برای اگ جام ا مور فوری و کو تاه
مدت اس .
هر چند این ضابطه ممکن اس
موارد

در اکثر

صادق با دد ،مع هذا ،ا ین گظر یه

خالی از ا یراد گی ی ؛ ز یرا از

سو

یک

« »Partnershipهایی میتواگنتد وجتود دادتته
با دند که مو ضوع آن صرفا اگ جام یک طرر
با دد ،و از سوی دی لر ،مواردی گ یز و جود
دارد کتته ""J.V.

بتترای اگجتتام عملیتتات

اکت شافی و ب هره برداری و ت جاری کردن
م نافل گف تی ت شکیل می دود که مم کن ا س
سالیان مت مادی ب طو

بینجا مد .واگل هی،

برای « »Partnershipعمر متوسطی درگظر گرفته
گشده اس

تا گی

بلند مدتی ""J.V.

به آن بتوان کوتاه یا
را سنجید.

44. WALTER H. E. JAEGER: The Joint Venture Problem Child to Partnership Comment. Cal.
L. R vol: 38. 1950.

بررسي اجمالي مفهوم...
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 .5شرکتهای سرمایه عضو ""J.V.

بر خی از مؤل فان را عق یده
اس

بر ا ین

که به لحاظ حفظ گظم عمومی ،درکتهای

سهامی ( )Corporationsگمیتواگند بته عضتوی
« »Partnershipدرآیند .درغیر این صتورت ،از
مشخصه اصلی این گوع درکتها که محدودی
میئولی

سهامداران و عدم دخال

ا مور جاری درک
ب عالوه ،ق و

ا س  ،عدو

آگها در

خوا هد دد.

ا ین ا مر با ط ی ع

سهامی که بر تمر کز مدیری

درک

ا ستوار دده

ا س  ،منا فات دارد ،در حالی که وکا ل
متقابتتتل در « »Partnershipبتتترای طتتترفین
قرارداد ،میئولی

تضامنی ایجاد میکند.

تد گف ت
تخ بایت
در پاست

تاظ
ته لحت
ته بت
کت

خصوصیات مشترک بتین ""J.V.

گیتتز امکتتان عضتتوی

و « »Partnershipو

« »Corporationدر ""J.V.

دلیلی وجود گدارد که بتوان عضوی
در « »Partnershipممنوع داگی .
 .5نفی وکالت متقابل در ""J.V.
56



مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

آن را

یکی از خصوصیات اولیه «»Partnership
در

کامن ال وکا ل

ه مه

متقا بل

که

بوده

درکاء را در بر میگرف ته ا س ،

ولی در مورد ضرورت وجتود آن در ""J.V.

اختالف گظر وجود دارد .اکثری
معتقدگد که وکال

محاکم

بین اعضای " "J.V.در

حتتدی محتتدودتر از « »Partnershipوجتتود
دارد.

45

اقل ی

دی لر من کر و جود آن

هیتتتند و معتقدگتتد کتته دتترکای ""J.V.

گمیتواگند یکدیلر را متعهد گمایند

46

ولتتی ستتیر تکتتاملی آراء صتتادره در
تأی ید گ ظر اکثر ی

بوده و ا مروزه

تقری تتا وجتتود ایتتن مشخصتته در ""J.V.

غیرقابل اگکار اس .
 .5امکان شکایت علیه شریک در ""J.V.
از موارد دیلتر اتفتاق بتین ""J.V.

و

« »Partnershipکه مورد توجه دادگاهها قترار
گرفته امکان دکای

دریک علیه دریک دیلر

در " "J.V.اس  ،در حالی که چنتین امکتاگی
در مورد « »Partnershipوجود گدارد.

45. Williston, Contracts: 318 B, P. 603.
46. Jackson v. Hooper 76 N. J. EY 185. 74 ATL 130.
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ایتتن میتتئله متتورد توجتته دادگتتاه
گیو یورک قرار گرف ته ا س

و در مورد آن

میگوید:
«در حالی که بهع نوان یک ا صل ک لی،
دریک [در پارتنر دیپ] گ میتوا گد د عوای
ح قوقی عل یه دریک دی لر طرر گما ید...
در « »J.V.هر یک از دترکاء متی تواگتد
علیه دریک دیلر اقامه دعوی کند»...

47

در ایتتن رأی ،گظتتر دادگتتاه بیشتتتر
متوجتته ستتهول

اگجتتام امتتور در " "J.V.و

پیچیدگی آن در « »Partnershipاس  .زیترا در
" "J.V.امکان دکای

علیه دریک به اعت تار

عدم وجود حیابهای مشترک و وجود یک طرر
مجرد ( »Single transactionو صرفا تقییم سود و
زیان ،پذیرفته دده اس ؛ ولی این میائل
در « »Partnershipبقدری مشکل و پیچیده است
که تا پس از اتمام امور اگحال
درک

و تصفیه

گ ا ید به درکاء ا جازه طرر د عوی

عل یه ی کدیلر داده دود .ب نابراین ،ا گر
این ادتکا

در ""J.V.

گیتز وجتود دادتته

با دد با ید به ه مان گ حو ا ستدال

گ مود و

47. »Though it is the general rule that one partner cannot maintain an action at law against the
other…« (Hoffman v. Millemann. 147 misc. 442-443. 263 NY supp. 899). Clumbia Univercity
Press, New York and London, 1971.
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که تا پس از اگ جام ا مور اگ حال

گف

تصفیه امکان دکای

و

علیه دریک دیلر وجود

گدارد.

 .1تداوم تا حصول نتیجه در ""J.V.

متتاده  10قتتاگون « »Partnershipیکتتی از
موارد اگ حال

درک

را فوت

دریک معر فی

کرده است ؛ ولتی در " "J.V.چنتین وضتعیتی
و جود گدارد و با مرگ دریک موج ی برای
اگحال

آن پیدا گمی دود و درکای دیلر تا

اگجام موضوع ""J.V.

به کتار ختود ادامته

خواهنتتد داد .بنتتابراین ،اجتترای کامتتل
موضوع ""J.V.

مورد تأکید اس

و مرگ دریک

گ میتوا گد مو جب متو قف ما گدن فعال ی
گردد ،م لر این که ف قدان

آن

دریک م توفی

تد
تازد ،ماگنت
ترممکن ست
ترر را غیت
ترای طت
اجت
این که آورده او ه نر یا خدمتی با دد ،که
منحصر به او بوده و دخص دیلری قادر به
اگجام آن گ ادد.
ته
تود از مطالعت
تیدت
ته مت
ته مالحظت
چناگچت
موارد فوق چیزی جز ابهام به دس

گمیآید

و این خود یکی از موارد ابهتام در ""J.V.
بررسي اجمالي مفهوم...
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مح یوب می دود ،و لی آگ چه دایان ذ کر ا س
اینکتته « »Joint Venturesدر کنتتار «»Partnership
بوجود آمده اس

و سیر تکاملی خود را طی

میکند.

5
" "J.V.در صحنه بینالمللی
در ا ین ف صل اب تدا گ لاهی دار یم به
چلوگلی ظهور و دامنه فعالی

""J.V.

و پس

از آن گحوه سازماگدهی آن را مورد بررسی
قرار مید هیم .در پا یان گ یز به مطال عه
چلوگلی اگط اق قرارداد ""J.V.

اوضاع و احوا

با تغییتر

خواهیم پرداخ .

مبحث اول
چگونگی ظهور و دامنه شمول
تترارداد ""J.V.
تتدایش قت
پیت

تته
و ارائت

تعریفتتی از آن در صتتحنه بتتینالمللتتی،
همچنین زمینه فعالیتهای گوگاگوگی که در
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چارچوب قرارداد ""J.V.

موضوع بحث او
الف ـ

قترار متیگیرگتد،

ما را تشکیل میدهند.

کلیات

 .5چگونگی ظهور""J.V.

در صحنه بینالمللی

48

علیرغم ابهام موجود در مفهوم حقوقی
تن
تذیری آن ،ایت
تافپت
ته اگعطت
تر بت
" ،"J.V.گظت
تأستتیس چتتارچوب حقتتوقی مناستت ی بتترای
فعالیت های و سیل اقت صادی مح یوب می دود.
از گ ظر گ یترش فعال ی

آن گ یز چ نین به

گظر میرسد که برای اولین بتار ""J.V.

طر یق صنع

گف

از

به صحنه بینالمل لی راه

یاف ته ا س  ،ز یرا م شاوران ح قوقی و و کالی
واب یته به کمپاگی های امری کایی گ ف
دتتناخ

با

ختتود از حقتتوق داخلتتی امریکتتا

میتواگ یتها گد عا مل اگت قا

و تو سعه آن

در صحنه بینالمللی بادند .بنابراین ،در
دو مرحلتته میتتتوان ورود آن بتته صتتحنه
بینالمللی را مورد مالحظه قرار داد:
در وه له او  ،کمپاگی های امری کایی،
" "J.V.را در روابط خویش به عنوان چارچوب
حقوقی همکاریهای فنی و اقتصادی در داخل
و خارج از امری کا ب کار میگرفت ند .در
48. FRIEDMANN: Clumbia/ University/ Press, New York and London, 1971.
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مرحلتته دوم ،موضتتوع بتته روابتتط بتتین
کمپاگیهای امریکایی با کمپاگیهای خارجی
و دولت ها ت یری

مییا بد.

برای م ثا ،

دترکتهای گفتتی ،Standard oil of California-Texas Co.
 Socini Mobil Co.و  Standard Oil of New Jerseyتشتکیل
یک « »J.V.به گتام « »ARAMCOرا دادهاگتد
تا برای ا ستخراخ و غ نی سازی م عادن گ ف
عربیتان سعودی مشارک

گمایند.

امروزه اگعقاد قراردادهتای ""J.V.

تو
تی معمت
تینالمللت
تطح بت
ست

در

تده است  .در
دت

تفی
تاد فلیت
ته تضت
تتی کت
تورهای سوسیالییت
کشت
گظام های

بر آن

حاکم

با

سرمایه داری

ماگل از پذیرش چارچوب های ح قوقی خارجی
بتتوده استت  ،موضتتوع بتته تصتتویب مراجتتل
صالحیتدار رسیده و به صورت قاگون حاکمی
پیدا کرده است

49

و در متواردی کته ""J.V.

مو ضوع قاگوگ لذاری مخ صوص قرار گلرف ته
توقی از آن
تای حقت
ته و تحلیلهت
است  ،تجزیت
صورت پذیرفته و موجودی
ضمنی به رسمی

حقوقی آن بهطور

دناخته دده اس .

50

 .55در کشورهای یوگیالوی ،رومتاگی و جمهتوری خلتق چتین
قواگین مدوگی در رابطه با " "J.V.و سترمایهگتذاری ختارجی
وجود دارد.
 .16در کشتتورهای سوسیالییتتتی اتحتتاد جمتتاهیر دتتوروی،
لهیتان و بلغارستان ،بدون وجود قاگوگی تح این عنوان،
امکان تشکیل " "J.V.با سرمایهگذاران خارجی وجود دارد.
برای مطالعه بیشتر رک:

55
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قابتتل ذکتتر استت

کتته در روابتتط

بینالمللی بیشتر به جن ه «سرمایهگذاری»
تکیه دده و به ایتن ترتیتب ،دتکل

""J.V.

« »Equity Joint Ventureکه میتلزم تشتکیل دترک
میتقلی اس

که مجری طرر بادد ،پذیرفته

دده اس .

 .5تعریف ""J.V.

حا

در روابط بینالمللی

می خواهیم ب ی نیم ضوابط و رژ یم

حقوقی ""J.V.

در حقوق داخلی امریکتا تتا

چتته میتتزان قابتتل اگتقتتا
بینالمللی اس  .آگچه میلم اس

بتته صتتحنه
دلیلی بر

اللو قرار دادن « ،»Partnershipهمچناگکه در
حقوق داخلی امریکا عملی دده اس  ،وجود
گدارد .همچ نین دلی لی و جود

گدارد

در صحنه بین المللتی دت اهتی بته

""J.V.

مد

که

امری کایی آن دا دته با دد تا ب توان

قوا عد ع مومی قا بل اجرا یی از آن گتی جه
گرف .
بنتتابراین ،تعریتتف ""J.V.

در صتتحنه

بینالمل لی ساده تر از تعر یف آن درح قوق
داخ لی امری کا خوا هد

بود .در

قواگین

CH. TOREM et. J. WOHL: »China's Law of Joint Ventures«, D. P. C. J. Vol. 6 No. 1, Mars
1980, PP. 49-61.
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بر خی از ک شورها ت عاریفی

برای تن ظیم

روا بط خارجی در باب سرمایه گذاری ارا ئه
دده که فا قد صراح

ح قوقی الزم

و ظرا ف

جه

یافتن تعریفی جامل و متاگل از ""J.V.

اس

و بی شتر متو جه سرمایه گذاری خارجی

می با دد .از سوی دی لر ،م شاهده میک نیم
که در دکترین گیز سعی بر ارائه تعریفی
از ""J.V.

در صحنه بینالمللی دتده است ،

ولی آگچه که هملان برآن اتفاقگظر دارگد
این اس

که " "J.V.در ایتن زمینته تعریتف

و سیل تری از ح قوق داخ لی امری کا خوا هد
دا د  ،ز یرا م حدودیتهای مو جود در ح قوق
داخ لی ک شورها در روا بط بینالمل لی قا بل
ت کرار گی ی  .فر یدمان ،او لین حقو قداگی
که در این زمینه م ادرت به تألیف کتاب
51

متیگویتد "J.V."« :ع تارت از

گوعی فعال ی

که م یتلزم

کرده است ،

ا دتراکی ا س

همکتتاری طتتوالگی تتتر از یتتک دوره گتتذرا
بادد».
با این اوصاف و به دلیل و جود ابهام
در « »J. I. B.Vچنین بهگظر میرسد که ارائته
تعریفی دقیق و قابل اگتقا

به سییتمهای

مخت لف ح قوقی ک شورها د دوار با دد .لذا
51. FRIEDMANN (W.G) KALAMANOFF: op, cit.
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ذیال با ط قهبندی قراردادهتای ""J.V.

بته

ذکر خصوصیات آگها اکتفا میکنیم.
ب ـ طبقه بندی قراردادهای ""J.V.

ای نک برای آ دنایی بی شتر ،گمو گهای
از قرارداد های منع قده در چارچوب ح قوقی
""J.V.

و اصو

مربوط بته آگهتا را بیتان

میکنیم.
 .5قرارداد اکتشاف نفت

چناگکتته گفتتته دتتد ،اولتتین طریتتق
راهیتتابی " "J.V.بتته صتتحنه بتتینالمللتتی،
قرارداد های گف تی بوده ا س  .ا ین اگت قا
تاز
ته گیت
تخ دادن بت
ترای پاست
تو بت
تک ست
از یت
کمپاگیهایی که به تنهایی قادر به اگجام
پروژههای سنلین گ ودگد ،و از سوی دیلر،
به دل یل ز یر

سؤا

قرار

گرفتن رژ یم

قرارداد امتیاز صورت پذیرف .

52

از سالهای  0691به بعد اختالف دتدیدی
بتترروابط کشتتورهای صتتنعتی و کشتتورهای
تولیدکن نده گ ف

حاکم دده بود .م نای

ا ین ا ختالف برم حور

قرارداد امت یاز و

52. HASSAN ZAKARIYA: New direction in the search for development of Petroleum resurces
in the developing countries, Venderbit Journal of Transnational Law, 1977, Vol. 9, P. 542 .
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غیرعادال گه بودن آن قرار دا د  .ک شورهای
تولیدکن نده گ ف

به ا ین گتی جه ر سیده

بود گد که رژ یم اگح صار عادال گه گی ی

و

تأمین
تنعتی را تت
تورهای صت
تابل کشت
تط منت
فقت
میک ند.

لذا خوا ستار حاکم ی

برم نابل

گفتی خویش بودگد.
اولین قرارداد گفتی ""J.V.

که طترفین

آن از ملیت های مخت لف بود گد ،بین درک
دولتتتی گفتت
«»ENI

53

مصتتری و دتترک

در فوریه  0692منعقتد دتد .دترک

اخیر در ماه اوت همان سا
گف

ایتالیتتائی

ایران ()N. I. O. C.

54

با درک

ملی

قتراردادی منعقتد

ساخ  .از ا ین تاریخ به ب عد قرارداد های
مختلفی بین درکتهای امریکایی و اروپایی
و ژاپ نی از یک سو و ک شورهای خاورمیا گه
تده
تد دت
تر منعقت
توی دیلت
تائی از ست
و افریقت
اس .

55

در قراردادهای گفتی که ب عد از دکی
رژیم امتیاز منعقد می دود ،معموال موارد
زیر مورد توجه قرار میگیرد:

53. Ente Nazionale Idrocarburi.
54. National Iranine Oil Company.

.11

برای مطالعه بیشتر رک:.

FRIEDMANN & BEGUIN: Joint international Business ventures in developing countries.
Columbia University, New York and London, 1971.
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 مدت هم کاری م شخص دده و در طی آناب تدا طرفین بهمن ظور هم کاری در اکت شاف
و سپس استخراج گف

توافق میکنند.

 -توافقی م نی بر تق ییم منف ع

بین

طرفین برحیب درصدی که من عث از سهم هر
بادد ،صتورت

طرف درحقوق و تعهدات ""J.V.

میگیرد.
ت طرفین به تع یین درک

م جری طرر

( )Operatorکه وظیفه آن به اگجام رستاگیدن
م یائل م ندرج در قرارداد به ح یاب طرفین
اس  ،اقدام میکنند و پیشبینیهای الزم را
در

مورد

مأموری

به پا یان ر سیدن و

یا تجد ید

آن بهعمل میآورگد.

 -همچ نین

به تع یین هی ئ

مدیرهای

مرکب از گمایندگان هر یک اقدام می گردد
تا در مورد م یائل روز مره ات خاذ ت صمیم
کند.
 هزی نه عمل یات گ یز به گ یطرفین تعیین می دود و گف
دده به گی

سهم

یا گاز تولید

سرمایه بین متعاقدین تقییم

میگردد.
 -هر یک از طرفین حق دریاف

هرگوگه

اطال عات در مورد عمل کرد پروژه م شترک از
طرف دیلر را دارد.
بررسي اجمالي مفهوم...
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 وسایل و تجهیزات معموال به مالکیمشترک طرفین درگمیآید و تح

مالکی

دخص

مربوط باقی میماگد.
-

طرفین

حق کن تر

ح یابهای

درک

مجری طرر را دارگد.
 .5امور بانکی

پس از توسعه دامنه فعالی

""J.V.

بته

میائل گفتی ،اخیرا داهد بکارگیری آن در
زمی نه ا مور باگکی گ یز ه یتیم .در ا ین
خ صوص موافقت های قراردادی سادهای برای
تق ییم سود و ز یان حا صل از پرداخت های
اعت اری صورت میگیرد .عناصر اساسی این
گوع ""J.V.

به درر زیر اس :

 هر یک از باگک های درک کن نده در""J.V.

با پرداخت

مجری طرر موافق

م لغتی وام بته دترک
میکند.

 -در مقا بل درک

م جری طرر و تأمین

سرمایه الزم برای اگ جام فعالیت های آن،
باگکها میئولی

تضامنی دارگد.

سرمایه و م نافل آن

به

درک

م جری

طرر داده می دود و سود حا صله از اگ جام

565
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طرر به گ ی
میگردد.

سرمایه بین باگک ها تق ییم

56

 در خ صوص سرمایه م شترک ،به درکم جری طرر قدرت ات خاذ ت صمیم در مدیری
سرمایه اع طا

می دود،

هر

که در

مورد

م یزان آن مت فاوت ا س  .مع موال گرخ ب هره
با استناد به یک من ل مثتل )London «(LIBOR

 »Inter Bank Offered Rateتعیین میگردد.
در مواردی که کشورهای مختلف در ""J.V.

ع ضوی
درک

دار گد ،تع یین گرخ ب هره به اراده
مجری طرر واگذار میدود.

 -درک

م جری طرر ،مدیری

مر بوط به

وام را بهعهده میگیرد.
حقالعمل درک

مجری طرر ،یا بهوسیله

باگکهتتای تشتتکیلدهنتتده آن و یتتا توستتط
گیرگدگان وام پرداخ

میدود.

 .5امور ساختمانی

ی کی از م یائل ب ییار م هم گی مه دوم
قرن بی یتم اگ جام طرح های بزرگ ساختماگی
بوده اس  .در این زمی نه به طور مکرر از

.15

برای مطالعه بیشتر رک:.

JOHN TREVOR BROWN: International Joint Venture Contracts in English Law, D. P. C. I. Juin
1979, t. s. No. 2, P. 193.

بررسي اجمالي مفهوم...
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وجود ""J.V.

استفاده دده که خصوصتیات آن

به درر زیر اس :
 اب تدا طرفین برای مذاکره درخ صوصم فاد قرارداد مواف ق
سپس گی

ا صولی میگمای ند و

به چلوگلی اگجام طرر به توافق

میرسند.
 مدت همکاری ،با ذکر تاریخ دروع واتمام آن ،مشخص میدود.
طرفین تع هد

-

به

عدم رقا ب

می

کنند.
 -طرفین

قرارداد در برا بر ی کدیلر

تع هد بر عدم ت شکیل وا حد ح قوقی م شابه
میکنند.
 هتتر یتتک از طتترفین از اگتقتتاسهمالشرکه خود ممنوع میدود.
 و ظایف هر یک از طرفین در اگ جامپروژه ،ضمن قرارداد مشخص میدود.
 کمیته ره ری ( )Steering committeeکه درآن گماینتتدگان مشتتترکان حضتتور دارگتتد،
ت شکیل می دود و هر طرف تن ها حق یک رأی
دارد.
 -بتترای متتدیری

و همتتاهنلی بتتین

تین
تدیری تعیت
تار ،مت
تاحب کت
تا و صت
کمپاگیهت
میدود.
565
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 درخصتتوص امتتور متتالی ،هزینتتههایاختصا صی هر یک از طرفین بهع هده خود او
بوده و هزینه هایی که در اثر کار مشترک
ایجاد می دود به هر دو طرف تحمیل خواهد
یل هزی نه

دد .ا ین ق

ها ع ارت ند از:

هزینه های باگکی ،حق بیمه ،بودجه اداره
مشترک و....
مورد م یئولی

 -در

طرفین م یئو

گ یز

یک از

هر

اگ جام ا مور مر بوط به خود

بوده و ج ران خ یارت طرف مقا بل و ا دخاص
بهع هده خوا هد دا د  ،و لی در

ثا لث را

به م یزان

مورد م یائل م شترک ،م یئولی
سهم هر یک تقییم خواهد دد.
 هر یک از طرفین م یئولیدر خصوص اعما

پرسنل خود خواهد داد .

 حق مالک یهر

یک از

صنعتی و اخ تراع برای

طرفین مح فوظ ا س

طریق لییاگس قابل اگتقا
-

هر

م یتقلی

یک از

و ف قط از

به دیلری اس .

طرفین م یئو

پردا خ

مالیات خود میبادد.
"J.V." .5

در سرمایهگذاری

تفاوت عمده این گوع ""J.V.

که

ق ال

مورد مطال عه

بتا آگچته

قرار گر ف  ،در

بررسي اجمالي مفهوم...
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مو ضوع و ط ی ع
آن ا س

مت فاوت فعالیت های اع ضای

که روز بروز تو سعه مییا بد .ا ین
در اغلتتب کشتتورها موضتتوع

گتتوع مشتتارک

قاگوگ لذاری خا صی ت ح

ع نوان « سرمایه

گذاری خارجی» قرار گرفته اس .
در این گوع « »J.V.سرمایه گذار خارجی
گه تنها سرمایه ختود بلکته داگتش (Know-

 )howمربوط به آن را گیز به محل سرمایه
گذاری اگتقا

میدهد و طرف سرمایه پذیر،

که ممکن اس

دخص حقیقی یا حقوقی بادد،

اجازه ورود به بازار کار را که به گحوی
به روی سرمایهگذار خارجی م یدود ا س ،
کیب میکند .این گوع ""J.V.

میتواگد جن ه

اگت فاعی گدا دته و بی شتر از طرف دولت ها
برای ای جاد ت عاد

در ت جارت خارجی صورت

گرف ته با دد .ی کی از ا هداف م هم چ نین
مشارکتی اگتقا

تکنولوژی اس .

به ا ین ترت یب ،ا صو
مشارک

حا صل از ا ین

را میتوان به گحو زیر خالصه کرد:

 مشخصه قراردادی. -ط ی ع

ا دتراکی

با تق ییم

سود و

زیان.
 -وجود حق کنتر

برای متعاقدین.

 موضوع و زمان محدود.565
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به ا ین ترت یب ،م شاهده میک نیم که
بییاری از عناصری که ق ال در حقوق داخلی
ترار گرفت  ،در
ته قت
تورد مطالعت
تا مت
امریکت
اینجا وجود گدارد.
قا بل ذ کر این که م یئله تق ییم منف ع
در ح قوق داخ لی ک شورهای مخت لف ،هماگ ند
حقوق تجارت بینالملل ،د ستخوش تحو
استت

دده

و در ستتطح بتتینالمللتتی گیتتز ""J.V.

میتواگد اهداف غیراگتفاعی دادته بادد.

مبحث دوم
سازماندهی ""J.V.
در حقوق داخلی"J.V." ،

هماگ ند قرارداد های

بهطور ستاده و

عادی،

طرفین

بین

منعقد میگردد ،ولی در صحنه بینالمللی و
در ستتطح دتترکتها و بتتین دو

مختلتتف از

پیچ یدگی بی شتری بر خوردار ا س  .به ا ین
گحو که هر قترارداد " "J.V.معمتوال از یتک
قرارداد «ا صولی» و چ ندین ف قره قرارداد
«فرعتتی» تشتتکیل متتیدتتود .وجتتود همتتین
قراردادهای متعدد باعث دده اس

تا عده

ای از گوی یندگان آن را بهع نوان «سی یتم

بررسي اجمالي مفهوم...
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قراردادی»

57

تو صیف کن ند و لی ،ع لی ر غم

تتدد"J.V." ،
وجتتتود قراردادهتتتای متعت

را

تم
ته هت
تای بت
ته قراردادهت
توان مجموعت
تیتت
گمت
پیوسته داگی ؛ چرا کته اوال ""J.V.

اس

ممکتن

به صورت کت ی منع قد گ شده با دد و

ب توان آن را از گف تار و

کردار

طرفین

قرارداد گتی جه گر ف  ،و ثاگ یا گاه مم کن
اس

""J.V.

در اثر دق

و بصتیرت طترفین،

تن ها در قا لب یک قرارداد تن ظیم دود،
هرچند که امروزه به لحاظ پیچیدگی موضوع
و

حدوث م یائلی

گو و گ یز م شکل

بودن

گردآوری کل یه عنا صر الزم در یک ز مان،
وجود قراردادهای متعدد ،سخ

متداو

دده

اس .
الف ـ پایهگذاری ""J.V.

ق تتل از برقتتراری روابتتط در قالتتب
« ،»J.V.طرفین یک قرارداد مقدماتی تتکته
ما از آن به « قرارداد ا صولی» تع یر می
ک نیم ت به ام ضاء میر ساگند که در وا قل
گتیجتته متتذاکرات آگهتتا استت .

58

در ایتتن

57. BEYMOND: Reflexions sur la nature juridique du contrat de joint venture, Journal des
tribunaux, Lausanne, 1975.

 .15این گتوع « »J.V.در حقتوق امریکتا «»Joint Venture by Stoppel
گامیده دده اس .
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مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

ترفین در متورد
تق طت
تل توافت
ترارداد حاصت
قت
ا جرای طرر م شترک گنجاگ یده می دود که
ا صو

سیا س

ک لی و رور قراردادی حاکم

برروابط آینده آگها را در برخواهد داد
و برای تف ییر و ف هم قرارداد های ب عدی
مورد ا ستناد قرار خوا هد گر ف  .همچ نین
موارد ز یر مشخ صا در قرارداد پیشبی نی
میدود:
اهتتتداف " ، "J.V.میتتتزان ستتترمایه و
امکا گات ،م قدار الزم و جه گ قد ،م یزان
وجوه باقیماگده و تاریخ دقیق در اختیار
گذادتن آن ،درایط کلی درک

مجری طرر ت

اگر قرار بر تشکیل آن بادد ت  ،در صورت
عدم وجود درک

مجری طرر تصریح براینکه

چارچوب ح قوقی مشخ صی و جود گخوا هد دا د ،
همکاریهتتای فنتتی و توافتتق بتتر اعطتتای
لییتتاگس ،داگتتش ( )know-howو عالمتت

ث تت

ت جاری ،تو صیفی از و ظایف ک لی هر یک از
طرفین قرارداد ،درایط ک لی حل ا ختالف،
قاگون قا بل ا جرا ،داد گاه صالح و ار جاع
به داوری

یا هرگو گه رو یش دی لری

که

طرفین در مورد آن یه توافق برسند.
مق صود از اگع قاد
جهت

قرارداد «ا صولی»

تراردادی است .
ته قت
ته مجموعت
دادن بت
بررسي اجمالي مفهوم...
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تین
تادی بت
ته تضت
تواردی کت
تابراین ،در مت
بنت
قتترارداد اصتتولی و قراردادهتتای فرعتتی
بهو جود آ ید ،قرارداد ا صولی مالک ع مل
خواهد بود.
مثال ممکن اس

تضادی بین اصل اکثری

آراء که ط یع تا حاکم بر قرارداد درک
و ا صل م یاوات که حاکم بر قرارداد

اس
""J.V.

اس  ،در مواردی پیش آید؛ در ایتن

صورت ،قرارداد ا صولی گ قش تع یین کن نده
خواهد داد  .به این ترتیب ،مالحظه میدود
که ا ین قرارداد گه تن ها برروابط بین
طرفین بل که برمجمو عه قراردادی حاکم ی
خواهد داد .
ب ـ عملکرد سیستم

در ا ین ق یم
حقتتوقی دتترک

اب تدا به ب یان چارچوب

مجتتری طتترر کتته در قالتتب

درکتهای بادخ صی

ح قوقی

دکل میگ یرد،

میپردازیم ،سپس گوع درکتهای بدون دخصی
ح قوقی را که در صورت ف قدان درک
طتترر بتترای اجتترای موضتتوع ""J.V.

م جری
متتورد

ا ستفاده قرار میگیر گد ،برر سی میک نیم و
تدیری
تان مت
تان ،ارگت
در پایت
قراردادهای ""J.V.
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تی از
در بعضت

را برمیدماریم.

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

 .5شرکت با شخصیت حقوقی

در اغلتتب متتوارد بتترای مشتتارک

از

« »Equity Joint Venturesکه تشکیلدهنتده دترکتی
از ا گواع مخت لف
دخصی

درکتهای ت جاری دارای

حقوقی اس  ،استفاده میدود .عوامل

مت عددی در اگت خاب دکل ح قوقی ا ین درک
دخیل هیتند .وسع

عمتل و اهتداف "، "J.V.

قواگین مح لی و ا جرای آن ،م یزان سرمایه
درخوا ستی در اب تدای کار و در آی نده ،و
م یئولی

هر یک از طرفین از جم له ا ین

عوا ملا گد .در تحل یل گ هائی ،طرفین با ید
گوعی چارچوب ح قوقی را که در عین منا سب
و ساده بودن ،اگع طاف پذیری اقت صادی و
اجت ماعی و سیا سی بی شتری دا دته با دد،
اگتخاب گمایند "J.V." .پتس از تشتکیل بتا
م یائل روز مره سایر درکتها گظ یر قواگین
مر بوط به مالک ی  ،بی مه ،مال یات و سایر
قواگین و م قررات مر بوط به ت جارت موا جه
خواهد بود.
عتتالوه بتتر آن ،میتتائل ختتاص تجتتارت
بینالمل لی م ثل م حدودیتهای مر بوط
ورود و

خروج

سرمایه ،کن تر

دو ل

به
بر

تا و
تاد قراردادهت
تف اگعقت
تای مختلت
تههت
جن ت
بررسي اجمالي مفهوم...
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م یائل باگکی گ یز و جود دارد .ب نابراین،
اگتخاب دتکل حقتوقی ""J.V.

ظر یف ا س

که با ید با د ق

گ یرد .در ک شورهایی
برای ""J.V.

کتاری بیتیار

که

کا مل اگ جام

قاگون مخصو صی

یا سرمایهگذاری وجتود دارد،

دکل ح قوقی درک

م جری طرر از طرف م قنن

تع یین می دود و طرفین م شارک

مج ور به

اگط اق قراردادهای خود با آن هیتند .در
صورت عدم و جود قاگون در ا ین خ صوص ،یا
م هم و م یکوت بودن آن ،م شاوران ح قوقی
هر کشور با پیشنهاد چارچوب حقوقی مناسب
و دناخته دده در آن ک شور ،ارا ئه طر یق
خواه ند گ مود .با ا ین حا  ،آگ چه که در
اغلب کشورها دناخته دده و مورد استفاده
قرار گرف ته ع ارت ا س
ترک
( )Corporationو دت

از درک

تئولی
تا میت
بت

سهامی
تدود
محت

(.)Limited Liability Company
دتترک

ستتهامی در کشتتورهایی کتته از

سی یتم ح قوق گو دته ت ع ی
ط یع

قراردادی ا س

و گ یاز به اع طای

ا جازهای خاص از طرف دو ل
طی ت شریفات

از

میک ند .ا ین گوع درک
555

گدارد و ب عد

قاگوگی از ق

ته فعالیت
تروع بت
تازه دت
اجت



میکن ند وا جد

یل ث

،

تدا
تاری پیت
تجت

از ج هات مختل فی

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

دت اه
دارد.

تا
توق امریکت
ته « »Corporationدر حقت
بت

59

سهامی ،وا حد ح قوقی مجزا تی از

درک

ستتهامداران را تشتتکیل متتیدهتتد و دارای
حقتتوقی میتتتقلی استت  .میتتئولی

دخصتتی

سهامداران گ یز م حدود به سهام آگ ها در
اس .

درک

در اغ لب ک شورها،

دخص ح قوقی گ یز

میتواگد صاحب سهم در درک

سهامی داخلی

و خارجی بادتد و ایتن امتر تشتکیل ""J.V.

بین درکتهای سهامی را تیهیل میکند.
بتته ایتتن ترتیتتب و بتتا توجتته بتته
خصوصیاتی که برای درک
ا ین

گوع

درک

سهامی میدناسیم،

به تر از

میتواگد به گیازهای ""J.V.

سایر

درکتها

پاستخ گویتد،

چرا که به گ حو ب ییار دای یتهای دو هدف
سرمایه و م حدودی

ع مده اگت قا

قدرت

ته در « Joint international Business
متتدیران را کت

 »Venturesاز اهمی

خاصی برختوردار است ،

تأمین می کند.
درک

با م یئولی

ترمایه است
ست

م حدود گوعی درک

توگلی
ترکای آن در چلت
ته دت
کت

تات دخالت
عملیت

تل
تار عامت
تته ،در کنت
دادت

59. WILLIAM R. ROSS: The Foreign Joint Venture Corporation, Denver, L.J, Vol. 45, 1968, P.
4.
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سرمایه هماگند درکتهای دخص ،اثر خود را
دار گد .ا ین درک
دخصی

در اغ لب ک شورها دارای

حقوقی میتقل از درکاء اس .
تف
تواع مختلت
ته اگت
کت

تر اس ت
تل ذکت
قابت

درکتهای سرمایه دی لر که در ح قوق ت جارت
تد و
تود دارگت
تف وجت
تورهای مختلت
تی کشت
داخلت
ح قوقی ه یتند ت

دارای دخ صی

از جم له

درکتهای موضتوع متاده  81قتاگون تجتارت
ایران ت میتواگند بهعنوان چارچوب حقوقی
درک

مجری طرر اگتخاب دوگد.

 .5شرکت بدون شخصیت حقوقی

چناگ که ذ کر دد ،طرفین قرارداد به
دالیل مختلفی ممکن اس

بخواهند که درک

م جری طرر فا قد دخ صی

ح قوقی با دد .ا ین

امتر ممکتن است

بته طریتق « Non Equity Joint

 »Venturesتحقتتق یابتتد کتته صتترفا جن تته
قراردادی دارد؛ ولی هرگاه یکی از اگواع
درکتهای بدون دخصی

حقوقی پذیرفته دود،

موضوع الزامات دخصی

حقوقی منتفی خواهد

بود و گ یز
م یئولی

حداقل

ت ضامنی پذیرف ته خوا هد دد .به

ه مین من ظور،
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سازماگدهی

توأم

با

طرفین

میتواگ ند ی کی از

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

اق یام

درکتهای فا قد دخ صی

ح قوقی را
مجری طرر

اگتخاب کنند تا بهعنوان درک
عمل گماید.

در زیتر بته ذکتر گموگتههایی از ا ین
ق یتتل دتترکتها در کشتتورهای مختلتتف متتی
پردازیم:
« »Societe en participationیکتی از ایتن ق یتل
درکتها در ح قوق فراگ یه ا س
خصو صیات
ح قوقی ا س

سایر

که دارای

درکتها بغ یر از دخ صی

و به ه مین ل حاظ گ میتوا گد

تع هداتی را بهع هده گ یرد ،چرا که فرض
دا دتن ا موالی

برای ا ین

گی ی  .ب نابراین ،تع هدات
مقابل ادخاص ثالث ،دخصی اس

درک
هر

م قدور
دریک در

و گمیتواگد

درکای دیلر را متعهد کند ملر اینکه به
وکال

آگان گیز اقدام کرده بادند.

60

در حقتوق دیلتر ممالتک اروپتائی گ یز
ا دکا
دخصی
درک

مخت لف دی لری از

درکتهای

بدون

حقوقی وجود دارد که کم و بیش به
فراگ یوی مذکور د اه

دارد ،م ثل

« »B. C. B. Gesellchaftدر آلمتتان و « La Societe

60. MICHEL et BASTIDE: Traite theorique et pratique de L'association en participa – tion,
Paris, 1924; BLONC-JOUVAN: La revelation aux tiers de l'association en participation, Rev.
Trim. dr. Com, 1959, P. 649.
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 »simpleدر ستتتوئیس و « Association momentanee

 »d'entrepriseدر بلژیک.

61

چنین به گظر میرسد که اگتخاب یکی از
اینلوگه درکتها بهعنوان درک

مجری طرر

مناسبتر از دکل کامال قراردادی آن

""J.V.

اس .
 .5شــکل قــراردادی مــدیریت در بعضــی از
قراردادهای ""J.V.

بتتا بررستتی عملکتترد

در ایتتن قیتتم

«دتتورای متتدیری » بتتهعنوان یتتک ارگتتان
و گقتتتش آن در ختتتط

تتده ""J.V.
ادارهکننت

برا بری کن تر  ،رو دی را که برای ت ضمین
این برابری اعما
او

میگردد متذکر میدویم.

دورای مدیری :

قراردادهای ""J.V.

در صحنه بینالمللی

گ یز ع مال روش کار مخ صوص به خود را پیش
گرفتتتهاگتتد .چناگکتته گفتتته دتتد ،در
قراردادهتتای مهتتم بتتا اهتتداف پیچیتتده،
تری در
تاده ،برابت
تای ست
تد قراردادهت
هماگنت
مدیری

با ید ح فظ

دود ،ز یرا

مدیری

مشترک یکی از عناصتر تشتکیلدهنتده ""J.V.

ا س  .به ه مین من ظور ،هر یک از طرفین
61. L. WALLEMACY: Traite et formulaire des associations momentanees et en partici – pation,
Bruyland, Bruxelles, 1973.
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مشارک  ،دخص یا ادخاصی را برای درک
دورای مدیری

در

معر فی میکن ند که ت عداد

آگ ها برا بر خوا هد بود .با ا ین ترک یب،
در صورت ح ضور ت مام گمای ندگان در دورای
مدیری  ،حق برابری مدیری  ،بهگحو مطلوب
رعا ی
غی

و م شکل تن ها به هن لام عز
ی کی از

مدیران م طرر خوا هد

حا  ،با ید د ید در
دورای

مدیری

و یا

به

صورت

حدوث

دد.

خأل در

چه گ حو با ید آن را

تتترمیم کتترد .در بعضتتی از متتوارد رأی
مالک ع مل قرار گرف ته و لی ،با

اکثر ی

و جود ا ین ،طرفین در اگت خاب روش دی لر
تدیر
تاب مت
تد .اگتخت
تده اگت
تته دت
آزاد گذادت
بو سیله رأی اکثر ی
مناسب اصو
کن تر

برای پ ی

حتاکم بتر""J.V.

م یاوی طرفین م شارک

خالی دده

کته خواهتان
بر ا مور آن

ا س  ،به گ ظر گمیر سد .طری قۀ مطمئن تر و
ساده تر
مدیری

برای ت ضمین م یاوات در

آن ا س

دورای

که کر سیهای مو جود را به

دو ط قه تق ییم و اگت خاب مدیر جد ید را
در هر ط قه به ط قه مربوط محو

کنند.

دوم .حق وتو:

بررسي اجمالي مفهوم...
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ح تی در

مواردی

تدگان
گماینت
""J.V.

که طرف های م شارک

تدیری
تورای مت
تود را در دت
خت

تعیتتین کتتردهاگتتد ،در برختتی از

قراردادهتتا بتترای اطمینتتان بیشتتتر از
برا بری در کن تر  ،ح قی

به ع نوان « حق

وتو» برای آگها پیشبینی میدود .این روش
ا جازه ج لوگیری از ا جرای ت صمیمی را که
مناسب منافل یکی از طرفین مشارک

گیی ،

میدهد .روش کار به این گحو اس :
هر یک از طرفین م شارک
برای دورایی که مرکب از هش

چ هار مدیر
مدیر ای ،

اگت خاب میک ند .هر یک از ا ین چ هار گ فر
به عنوان گروه «الف» و «ب» واحد مشترکی
را ت شکیل مید هد .حد گ صاب برای رأیگ یری
حضور حداقل سه گفر اس
با رأی اکثری

و دورای مدیری

حاضر اتخاذ تصمیم میکند.

مثال وقتی که تنها سه گفر در دورا حضور
یافتهاگد ،حتما باید یکی از این سه گفر
از گروه م خالف با دد تا ع نداللزوم با
دادن رأی منفی بتواگد ماگل اتخاذ تصمیم
دورا دود .یا هر گاه پنج گ فر در جل یه
ح ضور دا دته با دند که دو گ فر از گروه
«ا لف» و
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سه گ فر از

گروه «ب» با دند،

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

برای اتخاذ تصمیم ،رأی موافق دو گفر از
هر گروه ضروری اس .
به هر حا  ،وق تی که دو طرف م شارک
صاحب سرمایه میاوی در « »J.V.هیتند ،هتر
یک به طور ط یعی ( )de factoحق وتوی واقعی
بر تصمیمات متخذه بهوسیله دورای مدیری
را خواه ند دا د  ،به طوری که ا گر ی کی از
مدیران گروه «ا لف» در دورا حا ضر گ شد،
گروه مز بور میتوا گد به سایر مدیران
هم گروه د ستور عدم ح ضور د هد و به ا ین
ترتیب ماگل اتخاذ تصمیم گردد.
توص ماهی ت
درخصت
طرفین م شارک
گف

تین
ته بت
توقی رابطت
حقت

و گمای ندگان آگ ها با ید

که این امر به مثابه وکال

بوده و

در قواگین برخی از کشورها چون فراگیه

62

و امریکتتا بتتدان تصتتریح دتتده استت .

63

ب نابراین ح قوق و تع هدات گمای ندگان در
دورای مدیری
گی
""J.V.

ه مان ح قوق و ت کالیف وک یل

به مو کل ا س  ،م ضافا براین که در
رابطه وکال

متقابل وجتود دارد و

لتتذا هرگتتاه دخصتتی در دتتورای متتدیری
بهعنوان دریک درک

کرده بادد تعهدات او

62. Art 78 et la foi du 24 Juiller 1966.
 .55رک :.رساله دکترای گلارگده ،پاریس  ،0622تح عنوان
« »Societe en participation et joint venturesص .021
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وسیلتر و به « »Fiduciary Relationshipتیری داده
خواهد دد ،ولی اگر فقط بهعنوان گماینده
به ا ین

دریک
میئولی
ج

دورا معر فی

او در میئولی

دده با دد،

وکیل خواهد بود.

ـ رابطه حقوقی بین قرارداد اصولی و

قراردادهای پیوست

بعتتد از مطالعتته قتترارداد اصتتولی و
دناخ

درک

م جری

طرر ،مطال عه راب طه

ح قوقی بین قرارداد ا صولی و قرارداد های
فر عی ضروری بهگظر میر سد .آگ چه که در
رابطه بین ایندو ممکن اس

تولید ادکا

تدرج در
ترایط منت
تالی دت
تاد احتمت
تد ،تضت
کنت
تای
تاد قراردادهت
تا مفت
تولی بت
ترارداد اصت
قت
پیوس

اس  .اکنون ،با بررسی رابطه بین

ا یندو ،به ذ کر ا گواع مخت لف قرارداد های
پیوس

میپردازیم:

 .5قراردادهــای پیوســت و شــرایط قــرارداد
اصولی

چناگ که گف ته

دد،

قرارداد ا صولی

پایتتهگتتذار حیتتات رستتمی " "J.V.استت
قرارداد های پیو س

گاظر به ا مور اجرا یی

ه یتند .حا  ،ا ین سؤا
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م طرر می دود که

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

آ یا قرارداد ا صولی صرفا گ قش م قدماتی
( )Pre-contralدارد و بتتا اگعقتتاد پیوستت ،
خودب خود منت فی می دود؟ در ا یاالت مت حده
امریکا به این سؤا

پاسخ منفی داده دده

ا س  ،چون به ا ین گتی جه ر سیده ا گد که
استقرار درک
یافتن

مجری طرر به منزله پایان

قرارداد ا صولی گی ی

خصوص بترای ""J.V.

را قائل ددهاگد.
در «""J.V.

و در ا ین

مزایتای «»corporation closed
64

که قراردادهایی بتهعنتوان

«ا صولی» و «پیو س » منع قد می دوگد ،ت عدد
مو ضوع و جود دارد .قرارداد ا صولی گاظر
به کل یات طرر و چ لوگلی هم کاری طرفین
قرارداد ،و مو ضوع آن اگ جام پروژه ع ظیم
تا
تترک است  ،و حت
مشت
پیوس

تای
ته قراردادهت
آگکت

هر یک موضوع جداگاگهای دارگد که،

تام
ته اگجت
ترای بت
توع ،بت
تا و در مجمت
گهایتت
ر ساگیدن مو ضوع

قرارداد ا صولی منع قد

میدوگد.

عمده « »closed corporationکه اغلتب توستط ادتخاص
 .55مزی
ح قوقی ت شکیل می دود ،ع ارت ا س از ت شکیل دخ صی ح قوقی
جدید که در آن ،درکاء با آزادی کامل در مورد مدیری و
قوا عد اجرا یی داخ لی آن ات خاذ ت صمیم می گمای ند ،و در
عین حا  ،از مزا یای م حدودی م یئولی در مورد سرمایه
برخوردار هیتند.
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حا  ،ا ین م یئله اسا سی م طرر می دود
که ات خاذ احت مالی بین بع ضی از درایط
م ندرج در

قرارداد «ا صولی» و الزا مات

گا دی از گ ظم ع مومی حاکم برقرارداد های
پیوس

به چه گحو باید رفل دود .بهعنوان

م ثا  ،آ یا تدارک پر سنل الزم برای ا جرای
طرر که تابل قواعد مخصوص قاگون کار اس
و بو سیله قرارداد های پیو س
ا جرا در میآ ید ،حاکم ی

به مرح له

اراده طرفین را

در قرارداد «اصولی» متزلز

گخواهد کرد؟

ب نابراین ،م یئله حاکم ی
ا صولی برقرارداد های پیو س
گی ی

قرارداد
مورد سؤا

بل که اعت ار بر خی از قوا عد م ندرج

در قرارداد ا صولی ا س
قرار می گیرد .در جه

که مورد ا دکا
عکس گیز ممکن اس

اختالف حادث دود و وضعیتی پیش آید که به
دلی لی قرارداد ا صولی منت فی گردد .در
ترف
تا طت
ته آیت
تد کت
تد دیت
تورت ،بایت
تن صت
ایت
قراردادهتتای پیوستت

متتیتواگتتد اجتترای

قرارداد را خوا ستار دود؟ مثال در مورد
ترر،
تام طت
ترای اگجت
تارگراگی بت
تتخدام کت
است
هرگاه قرارداد اصولی فیخ دده بادد ،آیا
ا ین کارگران می تواگ ند خوا ستار ا جرای
قرارداد کار خود با کارفرما دوگد؟
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از موارد دی لر ،ت ضاد بین قرارداد
اصولی و قراردادهای پیوس  ،میئله مربوط
به

قاگون قا بل ا جرا و روش

حل ا ختالف

اس  .در قراردادهای اصولی ،معموال موارد
حل ا ختالف در داوری ار جاع می دود ،در
حالی که در قرارداد های پیو س  ،الزا مات
گادی از گظم عمومی میتواگد دادگاه صالح
و یا قاگون حاکم را به قرارداد تحم یل
گماید.
به همین ترتیب ،باید دید آیا درایط
م ندرج در قرارداد ا صولی ،در صورت سکوت
قراردادهای پیوس  ،قابل اجرا خواهد بود
یا خیر؟ از گظر تئوری سه رفتار در این
خصوص قابل طرر اس :
فرض او

حالتی ا س

که به مجمو عه

قراردادهای تشکیلدهنده « - »J.V.اعتم از
اصولی و پیوس
ا ین راه
دتتناخ

ت استقال

حل ،در

عین

کامل داده دود.
سادگی،

روابتتط قتتراردادی ""J.V.

میدود؛ چرا که ""J.V.

به

عدم

منتهتتی

بر محور یک موضتوع

واحد که در اصطالر التین « »Negotiumخواگده
متتیدتتود استتتوار گردیتتده وستتایر متتدرک
قتتراردادی بتتهعنتتوان وستتیله ()Instrument
اجتترای قتترارداد اصتتلی بتتهکار گرفتتته
بررسي اجمالي مفهوم...
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میدوگد ،بطوریکه در صورت عدم وجود محور
ا صلی ،قرارداد هایی که بهع نوان و سیله
ا جرای آن به ک مک گرف ته ددها گد ،فل یفه
و جودی خود را از د س

خواه ند داد .ضمنا

توجتته بتته یکتتی از قراردادهتتا اوال بتته
حاکم ی

اراده طرفین لط مه وارد می سازد

و ثاگ یا ت عاد

قراردادی مو جود را به

گحو قابل توجهی به گفل یکی از طرفین به
هم میزگد.
فرض دوم ا ین ا س

که قرارداد ا صولی

تیم و
تی کنت
تی تلقت
توع اجرائت
تد موضت
را فاقت
را به قراردادهای پیوس

اصال

بدهیم که

با ا جرای مو ضوع آگ ها گهای تا مو ضوع
قرارداد ا صولی گ یز
خوا هد

دد .ا ین راه

به ا جرا گذا دته
حل گ یز مق ول ی

چ نداگی گخوا هد دا د  ،ز یرا و قوع

هر

حاد ثه ای در ا جرای قرارداد های پیو س ،
که احت ما

آن به ع ل

ک ثرت ا ین ق یل

قرارداد ها ز یاد ا س  ،قرارداد ا صولی را
گیز زیر سؤا

خواهد برد.

فرض سوم حالتی اس
اصولی ،موجب تزلز

که بطالن قرارداد

در قراردادهای پیوس

می گردد .این فرض غیرقابل اجتناب بهگظر
میر سد ،ز یرا مثال ا گر مو ضوع قرارداد
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ا صولی ای جاد تأسی یات پترو دیمی

بوده

با دد و ب عدا به عل تی مجمو عه طرر با
دکی

مواجه دود و منتهی به فیخ قرارداد

اصولی گردد ،مهندساگی که به این منظور
راب طه

قراردادی ای جاد

قا لب قرارداد های پیو س

کردها گد و در
متع هد به اگ جام

ق یمتهای مخت لف پروژه ه یتند ،با دریا ف
غرا م  ،راب طه خود را خواه ند گی ی

و در

گتی جه ا ین قرارداد ها گ یز منف یخ خواه ند
دد.
 .5انواع مختلف قراردادهای پیوست

ا گواع قرارداد های پیو س
مو ضوع

65

ب یتلی به

قرارداد ا صلی دارد و مع موال در

ا ین قرارداد ا دارهای ،در حد دناخ
مواردی

که

میتوا گد در آی نده مو ضوع

قرارداد پیوس
که بی شتر
پیشبینی اس

به

قرار گیرد ،می دود .آگچه

برای

طرفین

قرارداد قا بل

و در اکثر قراردادهای ""J.V.

گ یز د یده می دود ،مواردی از ا ین ق یل
ا س  :قرارداد در اخت یار گذا دتن گ یروی
کتتار در محتتل ،اجتتازه وستتایل در محتتل،
توافقهتتای متتالی ،اگتقتتا

تکنولتتوژی،

65. LUIZ, O. BAPTISTA: op. cit., p. 113.
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قتترارداد تتتأمین متتواد اولیتته کاالهتتای
ترکی ی ،قرارداد ت جاری کردن مح صوالت و
فروش آن ،قرارداد چ لوگلی ب هره برداری و
توزیل آن و موارد دیلری که ذ یال به چند
گموگه از آگها به اختصار اداره میکنیم.
قرارداد در اختیار گذاشتن نیروی انسانی

یکی از اولین و ط یعی ترین ملزومات
دروع و ا قدام به اگ جام گ یروی اگ یاگی
الزم برای ا جرای عمل یات ا س ؛ به ه مین
دلیل ،طرفین قرارداد اهمی

ویژهای برای

ا ین مو ضوع قا ئل ه یتند .گ یروی اگ یاگی
کار ،م طابق متن و تو صیفی که از آن در
قرارداد ا صولی

بهم یان آ مده ا س  ،از

جا گب ی کی از طرفین قرارداد در اخت یار
درک

م جری طرر قرار میگ یرد .برای ا ین

من ظور طر فی

که م یئولی

تأمین گ یروی

اگیاگی را بهعهده گرفته اس  ،میباید با
اگع قاد قرارداد پیو س  ،با ا فراد و یا
سازماگهای کارگری م حل وارد مذاکره دود
و با بیتن قرارداد کار ،کارگران الزم را
در درایط منا سب در اخت یار درک
طرر قرار دهد.
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م جری

در کشورهای جهان سوم که اغلب اوقات
محل اجرای قراردادهای ""J.V.

هیتند ،گظر

به عدم و جود قوا عد کارگری ،ا دکاالت و
مزا یای و جود دارد؛ چرا که گ یروی کار
منا سب کم ا س

و آوردن آن از خارج گ یز

مشکالت خاص خود را خواهد داد  .آگچه که
در ا ین مورد ،مطال عه آن ق ل از اگع قاد
قتترارداد ""J.V.

ضتتروری بتتهگظر میرستتد،

قتتواگین کتتار و بیمتتههتتای اجتمتتاعی در
ارت اط با موضوع ""J.V.

اس .

قرارداد تغذیه مالی
در قرارداد اصولی معموال بیشبینی های
الزم برای تأمین بودجه و هزینه الزم برای
اگ جام طرر صورت میگ یرد .ع لیرغم و جود
چنین پیشبینیهایی ،پیچیدگی تعهدات مالی
و گیاز به سرمایه هنلف  ،گتاه ""J.V.

را

مج ور به اگعقاد قراردادهای مالی پیوس
و دریافتت

کمتتک متتالی از دتتخص ثالتتث

میگما ید .ادخا صی که مع موال با ا ستعاگ
مالی"J.V." ،

را تغذیه میکنند حکومتهتای

مح لی و یا سازماگهای خصو صی م ثل باگک ها
هیتند که با دادن وام ،به تأمین سرمایه

بررسي اجمالي مفهوم...
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اقدام میگمایند و در فعالی
میدوگد.

" "J.V.دتریک

66

قرارداد مالکیت صنعتی
میتتئله اگتقتتا

تکنولتتوژی یکتتی از

میائل جاری گیمه دوم قرن بییتم اس

که

در اکثر قراردادهای " "J.V.به گحوی دخال
دارد .مواردی گ یز ه ی
تکنولوژی

67

که خود اگت قا

موضتوع قترارداد ""J.V.

قترار

میگ یرد .در ا ینگو گه موارد قرارداد های
مر بوط

به ا جازه ب هره

اختراع و اگتقا

برداری از

حق

داگتش ( »Know-Howدلیتل

اصلی وجود قرارداد پیوس

اس .

قراردادهای مربوط به مالکی
م ثل ا جازه ب هره برداری از عال م

صنعتی،
ت جاری و

یا توافق به همکاری فنی ،از اگواع دیلر
آن به دمار میرود .به طور ک لی ،هر یک
از ا ین قرارداد ها دکل خاص خود را دارد
و صتترف پیوستت

کتتردن آن بتته مجموعتته

 .55در قراردادهای گفتی تکنیکهای مخصوص بترای دریافت
کمک مالی وجود دارد که به یکی از سته صتورت
« »Production Paymentو « »Advance paymentصورت عمل بخود می گیرد.
67. MODIANO: Les contrats de transfert de technologie D. P. C. I, 1983, P. 553; J. L.
«،»Secured debt

BISMUTH: Contraintes specifiques a la technologie dans les accords internationaux de
cooperation D. P. C. I., 1984, P. 251.
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تغییتری در ستاختمان آن

قراردادی ""J.V.

ایجاد گمیکند.
در صورت تبدیل

د ـ سرنوشت""J.V.

تفاوت عمتده « »J.V.بتا « »Corporationدر
ح قوق امری کا ،و جود دخ صی
گوع

درک

اخ یر ا س .

ح قوقی برای

حا ،

بداگیم در صورت توسعه ""J.V.

می خواهیم
و ت دیل آن

تب
ترآن مترتت
تاری بت
ته آثت
ته « »Corporationچت
بت
ته
تایی در آن زمینت
ته قضت
تد .رویت
تد دت
خواهت
یکیان گیی

و راه حلهای متفاوتی به درر

زیر اتخاذ دده اس :
 .5ادامه موجودیت ""J.V.

ا ین فرض از رأی داد گاه کاگزاس که
مورد تفییر « »James J Dambachقترار گرفتته
اس  ،برمیآید.

68

در این پروگده ،دادگاه

چنین گظر میدهد که با ث
دخ صی

" "J.V.و اعطای

ح قوقی به آن ،که مشخ صه کوپوری شن

ا س  ،ت عاد

قراردادی آن به هم گمی خورد

و همچنان بهعنوان ""J.V.

به موجودی

خود

ادا مه مید هد و کورپوری شن در اینلو گه
68. JAMES J. DAMBACH: U. C. L. A. Law Rev; case note p. 92 survival of joint venture
agreement after incorporation.
The legal statut of joint venture corporations, Vanderbilt law review Vol. 11. 1958 p. 961.
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متتوارد بتتهعنوان وستتیله بتتهکار گرفتتته
میدود.

69

« »Dambachآراء دیلری را گیز در ایتن
زمینه جملآوری و گقل کرده اس .

70

 .5انحالل ""J.V.

برخالف گظر کیاگی که بعد از ث

""J.V.

قا ئل به ادا مه ح یات آن به دکل سابق
ه یتند ،عدهای دی لر براین عق یدها گد که
تک
تا یت
تان بت
تد همزمت
تیتواگت
تد گمت
تخص واحت
دت
سرمایه ،سهامدار کورپوریشن و عضتو ""J.V.

با ح قوق و تع هدات م شابهی با دد و ا ین
امر برخالف گظم عمومی اس  .در این زمینه
رأ یی از داد گاه گیوجر سی صادر دده ا س
که ادعار میدارد اگر طرفین مشارک
قرارداد ""J.V.

وارد

ددهاگد باید تمام عواقتب

آن را بپذیر گد ،و هر گاه دکل کورپوری شن
را اگتخاب کنند بایتد الزامتا ""J.V.

ر ها

سازگد و روا بط ح قوقی

را

خود را در

قا لب کورپوری شن تن ظیم گمای ند.

71

رأی

دی لری گ یز از داد گاه گیو یورک صادر دده
69. Seabord Airline RY. v. Atlantic Coast Line RY. 240 NC 295 82. SE 2d 771.
70. Debov v. Harris 113 A 2d 903; Beardsly v. Beardsly 138 U. S. 292.
71. Jackson v. Hooper 76 N.J. d E. 592 75 A, 565.
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که ه مین گ ظر تأی ید میک ند و قاگون

اس

حاکم بر روا بط ح قوقی طرفین را قاگوگی
اگتخابی آگها میدناسد.
 .5راه حل بینابین

72

73

در ا ین بین ،بر خی از دادگاه ها روش
میا گهای در
گی

پیش گرف تها گد و ق ضیه را

به او ضاع و ا حوا

خاص هر مورد

ستتنجیده و ستتپس بتته صتتدور رأی اقتتدام
کردها گد .ا ین د سته از آراء به اراده
طرفین ق ضیه تو جه گ موده و با تحل یل آن
هر ک جا که هدف از ت شکیل کورپوری شن را
اگحال

""J.V.

آن

یافته اگتد ،بته اگحتال

رأی دادهاگد .برای مثا  ،دادگاه پژوهشی
کالیفرگیتتتا در دعتتتوای « »Elsbachعلیتتته
« »Mulliganبتته همتتین گحتتو عمتتل کتترده و
میگوید :تشکیل کورپوریشن تضادی با ""J.V.

گدارد م شروط بر این که اراده طرفین بر
تب،
تن ترتیت
ته ایت
تد .بت
توده بادت
تظ آن بت
حفت
قضیه

دادگاه با توجه به اوضاع و احوا

حق ارز یابی برای خود قا ئل دده ا س
ال ته مدعی حفظ ""J.V.

.55

باید ثاب

و

کند که

72. Weisman v. Awair corp of America 3 NY 2d 444; 131 Ny 2d 671.
رک :.رساله دکترای گلارگده ،پاریس ،0622 ،ص .10
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هدف از تشکیل کورپوریشن ،صرفا وسیله ای
برای رستیدن بته اهتداف ""J.V.

مطلوب بوده اس .

بته گحتو

74

هـ نظم عمومی و قراردادهای ""J.V.

بهدل یل اهمی تی که فعالیت های ت جاری
و صنعتی برای م نافل ع موم جام عه دارد،
دولت ها ا ین ا مور را ت ح
قرار

کن تر

به ه مین

خاطر ،ا صل

تا دخالت
تا بت
آزادی قراردادهت

تزون
روزافت

دو ل

میده ند ،و

خویش

به طور قا بل مالح ظهای م حدود دده

ا س  .از ه مینرو،

طرفین م شارک

تو جه کا مل به خوا سته های دو ل

با ید
دا دته

با دند تا قرارداد آگ ها با ا دکا

ب عدی

مواجه گشود .بدینمنظور ،قواعد مربوط به
«سرمایهگذاری خارجی» و «قواعد ضدتراس »
را که تأثیر م یتقیم بر قرارداد دار گد،
در اینجتتا متتورد بررستتی کوتتتاه قتترار
میدهیم.
 .5قواعد مربوط به سرمایهگذاری خارجی

امتتروزه تقری تتا تمتتامی دولتهتتا،
سرمایه گذاری خارجی را ت ح

درایطی قرار
74. 46 Am Jur. Joint Ventures 30.
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دادها گد که ا ین مجمو عه درایط از سیا س
اقت صادی آگ ها گا دی می دود و هدف از آن
ای جاد درایط منا سب تو سعه اقت صادی ا س .
حق کن تر
""J.V.

دو ل

در مواردی که خود ع ضو

گیی  ،عموما پذیرفتته دتده است .
مال یات ،قوا عد

ا ین حق به صورت و صو

مر بوط به گمر کات ،م قررات ارزی ،قوا عد
مر بوط به م هاجرت و ا جازه کار و سیا س
اع طای اعت ار اع ما

می دود .در تو سعه

روابط بینالمللی ،عوامل مؤثر دیلری چون
تا
ته اگتقت
توط بت
تد مربت
قواعت

توژی و
تکنولت

اگتخاب سرمایه گذار خارجی مطلوب گیز به
آگها اضافه دده اس .
کن تر

در مرح له ورود ،مؤثرترین روش

م یتقیم کن تر

سرمایه گذاری خارجی ا س .

در این مرحله ،قیمتهایی از اقتصاد کشور
که گ یاز به جذب سرمایه خارجی دارد ،از
طرف دو ل

م شخص و

با رعا ی

ضوابط و

مقررات ،اجازه سرمایهگذاری داده میدود.
ثاگ یا ا ین ا جازه ت ح
ماهوی مربوط به ""J.V.

قوا عد

دکلی و

قرار میگیرد.

75

کنتر

دول  ،گاه گاظر به سازماگدهی

اس

و گاه به صورت تعیین حتداکثر

""J.V.

75. D. BERLIN: op. cit.; MAHMOUD SALEM: Le developpement de la protection
conventionnelle des investissements etrangers, J. D. I., 1984, P. 579.
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م یزان

سرمایه

می گردد و

خارجی اع ما

تن است
تاالخره ممکت
بت

سیاست

تا
تالی و یت
مت

تح ت

تر
کنتت

ترار
قت

ترد ""J.V.
عملکت

دول ت

گ یرد .در ک نار ا ین م حدودیتها ،مزا یائی
گیز پیشبینی میدود که در صورت عدم وجود
آگها تعاد

""J.V.

به هم میخورد و کمتتر

سرمایه گذاری حاضر میدود سرمایه خود را
در ا ین زمی نه ب کار ا گدازد .ا هم ا ین
مزایا به صورت تیهیالت مالیاتی و کمکهای
مالی ا س  .در آن د سته از قرارداد های
""J.V.

ترف آن را دول ت
تک طت
ته یت
کت

مید هد ،مع موال

طرف

خارجی

تکیل
تشت

میکو دد

به

من ظور ک یب امت یازات مال یاتی مذاکراتی
اگ جام د هد و تا تع یین سقف مال یاتی یا
ثا ب
پرداخ

گ له دا دتن و ضل مال یات مو جود ،از
مالیاتهای سنلین در آینده ،معاف

دود .از عوا مل م شوق دی لر ،ا جازه برگ ش
دادن سرمایه و اگت قا
ا س

که مع موال

منف ع

به خارج

با ا ستفاده از ت یهیالت

باگکی صورت میگیرد .ضماگتهای دیلری گیز
و جود دارد که بی شتر مر بوط به حما ی

از

سرمایهگذاری خارجی در مقابل ملی کردن و
توق یف و ض ط ا موا
ا موا
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و ت صفیه و اگت قا

آن و گ یز دادن

مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

وامهای سنلین با گرخ مناسب از طرف دول
که در

مح لی ،از جم له ت یهیالت دی لری ا س

این زمینه میتوان به آن اداره کرد.
.5

قواعد ضد تراست

توستتعه و پیشتترف
رقاب

اقتصتتادی میتتتلزم

سالم بین تجار و درکتها و مؤسیات

ت جاری ا س

و ا صل آزادی ت جارت و صنع

بهع نوان ی کی از ا صو
صنعتی پذیرفته دده اس

بن یادی ک شورهای
76

ولی اجرای این

حق ممکن اس  ،در عمل ،منجر به تجاوز به
حقوق دیلران گردد.
برای اجت ناب از ا ین خ طر ،تدابیری
اتختتاذ دتتده استت
ضدتراس

77

اعما

کتته در قالتتب قواعتتد

متیدتود"J.V." .

این قاعده میتثنی گیی
از حمای

گیتز از

و ضمن برخورداری

قاگوگلذار ،رعای

قواعد مربوط

تود
تلی وجت
تل اصت
تی است  .دلیت
در آن الزامت
قوا عد ضدترا س

ج لوگیری از م حدودیتهای

76. Art 2 de la declaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789.
 .55قواعد ضدتراس « »Anti-Trust Lawقواعدی اس که تضتمین
سالم ت جاری در گ ظام سرمایه داری ا س و
کن نده رقا ب
اع مالی را که مو جب ا خال در رقا ب م شروع دوگد م جازات
متی گمایتد .قتواگین «دترمن» و «کالپتتون» در امریکتا و
قاگون «درمن» در اگللیتان و ماده  29معاهتده رم بتازار
مشترک اروپا به این منظور تصویب دده اگد.
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تجاری اس

عادی زگدگی

و اغتشاش در روا

تجاری جرم محیوب میدود.
تعی
تنجش وضت
ترای ست
تون بت
اکنت
مشارک

تای
طرفهت

در قرارداد " "J.V.و تأثیر آن بتر

بازار رقاب  ،به بررسی موقعیتهای مختلف
آگها گی

به یکدیلر می پردازیم و گحوه

ات حاد آگ ها

برای فعال ی

م شروع گ یز

متتتوارد غیرمشتتتروع بتتتودن آگهتتتا را
برمیدماریم.
طرفین مشارک
استت

در تشتکیل ""J.V.

ممکتن

در موقعیتهتتای زیتتر قتترار دادتتته

بادند:
او

این که هیچ کدام از آگ ها

م شارک

بدون

طرف دی لر توا گائی اقت صادی الزم

برای ورود به بازار را گدادته بادد .در
این صورت ،تشکیل ""J.V.

موجب پیدایش یتک

رقیب بیشتر در صحنه رقاب
حا ل

می دود که در

مع مولی مم نوعیتی برای فعال ی

آن

و جود گدارد .برای م ثا  ،ر جوع دود به
دعوای ایاالت متحتده امریکتا علیته ""J.V.

موسوم به «.»Penn. Olin
دوم موردی اس
م شارک

78

که فقط یکی از طرفین

توان ح ضور در بازار را دا دته

78. United States v. Penn Olin Chem Co. 378 U. S. 158-177, Journal of International Law, Vol.
15,3 1975.
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با دد و با و جود ا ین با ک یی که قدرت
ورود به بازار را گدارد اقدام به تشکیل
""J.V.

گماید .این مورد بییار کم اتفتاق

میافتد و گفته دده که تشکیل آن ط یعتا
گاقض

قواگین ضدترا س

م شارکتی که ف عا

ا س ؛ ز یرا

تر ا س  ،با ت ح

طرف
گ فوذ

قراردادن طرف خود ،میتواگد تأثیر مث
بر سیا س

یا من فی

ت جاری و اقت صادی

موجود دادته بادد.
حا ل

سوم ،وق تی ا س

که ه مه درکای

" "J.V.به تنهایی تواگائی ورود به بتازار
و فعالی

تجاری را دادته بادند .در این

تکیل ""J.V.
ترای تشت
تا بت
تاد آگهت
تورت ،اتحت
صت

ممکتتن استت

دو دتتکل متفتتاوت «رقابتت

گامشروع» ( )cartelو یتا «رقابت

مشتروع»

( )mergerبخود بلیرد.
کارتل ( )cartelبه اتحادی گفته میدتود
که ا ثر م یتقیم برروی قی م
سایر جن ه های حمای
ضدترا س

و تول ید و

دده بوسیله قواگین

دا دته با دد .در چ نین صورتی،

ترارداد ""J.V.
قت

تدهای کتته در
بنتتابر قاعت

رویه قضایی امریکا به « »Per seمعروف دده
بخودی خود غیرقاگوگی و باطل اس

و دلیل

خالف آن هم پذیرف ته گ می دود .در مقا بل،
بررسي اجمالي مفهوم...
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قاعده دیلری وجود دارد کته «»Rule of Raison
تود و در جهت
تده میدت
خواگت

تل
تس آن عمت
عکت

میک ند ،به ا ین مع نا که گ قض پاره ای
تدوده
تارج از محت
تی و خت
تد را منطقت
ازقواعت
ا مور حما ی

دده بو سیله قا عده ق

لی

قلمداد میکند.
مرجر ( )mergerاتحادی اس
دو یا چند درک

که برای بهره برداری از

م نافل قوا عد ضدترا س
میدان فعالی

مشروه بتین

و تو سعه بازار و

آن تأسیس مییابد و یکی از

تا
توق امریکت
تام در حقت
تواع مختلتف ادغت
اگت
مح یوب می دود .ا ین ات حاد که بهمن ظور
فراهم آوردن امکا گات بی شتر برای اگ جام
طرف های بزرگ تر

صورت

همی شه قاگوگی ا س

میگ یرد ،تقری

و مورد حما ی

« »Rule of Raisonقرار گرفته اس .

ا

قا عده

79

فعالیتهتتای عتتادی تجتتار و مؤسیتتات
ت جاری گ یز در اغ لب ک شورها مورد حما ی
قاگوگلذار قرار میگیرد .این حمای
اس

ممکن

به صورتهای مخت لف صورت پذیرد .در

کشورهای سرمایهداری آزاد ،خود مؤسیه یا
تاجر مورد حمای
.55

واقل می دود و قواعدی

برای مطالعه بیشتر رک:.

United States v. Timken Roller bearing Co., 83F Supp 284, JAMES ATWOOD: Inter-national
Joint Venture and the U. S. Anti-Trust Law Rev., Vol. 10, p. 610.
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گ یز برای پ شتی اگی از آگ ها به ت صویب
میر سد؛ و لی در ک شورهای سوسیالی یتی،
قدرت حاک مه ق یمتهای خا صی از اقت صاد و
یا فعالیت های ت جاری معی نی را
ارت اط با سیا س

که در

اقت صادی او الزم ت شخیص

داده می دود ،بی شتر مورد حما ی

قرار

میدهد.

مبحث سوم
انطباق قراردادی و طرق حل اختالف
ـ انطباق قرارداد با عوامل قابل

الف

پیشبینی و غیرقابل پیشبینی

قرارداد ها را مع موال از گ ظر مدت به
قرارداد های کو تاه مدت و بلند مدت تق ییم
میکنند .قترارداد ""J.V.

قراردادهایی اس

یکتی از اگتواع

که به اقتضای اهداف آن

در ز مره قرارداد های بل ند مدت قرار می
تایی از
تدف گهت
تن ،هت
تته از ایت
ترد .گذدت
گیت
قرارداد ""J.V.

سرمایهگتذاری بته منظتور

تادی است
تره وری اقتصت
بهت
کو تاه

توال در
ته معمت
کت

مدت می یر گی ی  .ب نابراین،

با

اگعقاد قرارداد « »J.V.طرفین علی االصتو
خود را برای مدت طوالگی متعهد می سازگد.
بررسي اجمالي مفهوم...
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با ا ین و صف ،در خال
او ضاع و ا حوا

ا ین مدت مم کن ا س

اول یه چ ندان تغی یر یا بد

که طرف متضرر درصدد ترک مشارک
عواملی

که مم کن ا س

توا
تاع و احت
اوضت

برآید.

مو جب تغی یر

تان
تا در زمت
توگد ،بعضت
دت

اگع قاد قرارداد قا بل پیشبی نی ه یتند و
لذا متعا قدین
آگ ها ات خاذ
حوادث ه یتند

تدابیر الزم را در خ صوص

میکن ند .و لی

پاره ای از

که پیشبی نی آگ ها ام کان

گدارد و به صورت گاگ هاگی و ات فاقی رخ
میدهند.
حا  ،برای آدنائی بیشتر ،وضعی

این

دو گتتروه از حتتوادث را در ارت تتاط بتتا
قرارداد مورد بررسی قرار میدهیم.
 .5انطباق قرارداد با عوامل قابل پیشبینی
در لحظه اگعقاد قرارداد ""J.V.

طرفین

میتواگ ند درط کن ند که در صورت و قوع
پاره ای حوادث ،به م شارک
دهند .این دروط ممکن اس

خود خات مه

به صورت « درط

کنارهگیری» و یا «درط مدت» قید دود.
اول .شرط کناره گیری:
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با توجه به استقال

ضمنی در قرارداد

م شارک  ،طرفین درایطی را که بدون حدوث
واقعتته غیرمنتظتتره بتتتوان از قتترارداد
کناره گرف  ،پیشبینی میکنند.

80

در حقوق درکتها معموال حق کنارهگیری
از درک

تح

درایطی به دریک داده می

دود81؛ و لی در قرارداد های م شارک

گ ظر

به اینکه ویژگی دخصی بتودن امتور( Intuitus

 )Personaeاز اهمی

خاصی بر ختوردار است

ک نارهگ یری از آن م شکل تر بوده ،گ تایج
ددوارتری بهدگ ا

دارد.

تارک
ترفین مشت
ته طت
تواردی کت
در مت

تا
تت

بعیت های مت فاوتی دار گد ک نارهگ یری و
خروج هر یک ،تعاد
متز لز

همته جاگ ته " "J.V.را

خوا هد کرد ،بطوری که اگ حال

آن

مقرون به صرفه خواهد بود.
از آگجائی که با کناره گیری یکی از
طتترفین مشتتارک
حیات""J.V.

د دوار

غیرممکن و یتا حتداقل بیتیار
می

ادامه فعالی
« حق
.56

از قتترارداد ،ادامتته

دود،

لذا راه ح هائی

برای

آن پیش بینی دده که اعما

دفعه» ی کی از آگ ها ا س  .ط ی ع

رساله دکترای گلارگده ،ص  .816همچنین:

NICOLAS DAVID: Les clauses de stabilite dans Les contrats petroliers, J. D. I., 1985, p. 79.
81. Cass C. V. ler 27 Avril 1977, Bull. 1, No. 194, P. 153.
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همکاری اقتصادی چنان اس
را

که ارجحیتهائی

برای هم کار در مقا بل ا دخاص ثا لث

ای جاد

بی

میک ند ،و

دک ،ی کی از ا ین

ارجحیت ها ه مان حق در ح قوق امری کا به
« »Right of First Refusalتع یر دده که در حقتوق
فراگ یه

82

به آن اح ترام

و ا یران گ یز

گذادته می دود .به موجب این حق اگر یکی
از طرفین م شارک

ق صد اگت قا

سهمال شرکه

خود را دا دته با دد ،در وه له او
آن را به طرف دیلر مشارک
فر ص

با ید

عرضه گماید و

مع قولی گیز برای ا عالم ق

ولی وی

قائتتل دتتود و چناگچتته او از ق تتو

آن

برای اگت قا ،

به

امت ناع ک ند آگ لاه
دیلران عرضه گماید.

طر یق دی لری که برای ت یهیل ادا مه
فعالی

""J.V.

وجتود دارد ،منتل اگتقتا

سهمال شرکه بدون ر ضای
ال ته ،این ممنوعی

دریک دی لر ا س .

گ اید به صورت مطلق

ل حاظ دود؛ ب نابراین ،با ید گ ف
درایط وع قو

که در

و قا بل پذیرش ،طرف م شارک

گ می توا گد بدون عذر مو جه ماگل اگت قا
سهمالشرکه به دیلری دود.

82. Art. 815-14 et 15 du c. civ.
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سهم ال شرکه گ ا ید

همچ نین ،اگت قا

به من ظور تق لب یا حی له و ضرر ر ساگیدن
به طرف مشارک

یا دخص ثالث صورت گیرد،

و ا گر چ نین ا هدافی م شاهده دود ،داد گاه
اگت قا

را با طل ا عالم خوا هد کرد.

با و جود رعا ی

83

ا گر

ددایط قراردادی ،ا ختالف

بین درکاه و یا درون دورای مدیری
چدی بادد که ادامه فعالیت
گلردد ،توصیه به اگحال

""J.V.

به

ممکتن

آن دده اس .

84

دوم .شرط مدت
تق ییم دی لر قرارداد ها از گ ظر مدت،
قرارداد با مدت م حدود و گام حدود ا س .
» میتوا گد به هر

قرارداد «

دودکل منعقد دود ولی ،در هر حا  ،طرفین
م شارک

در ج یتجوی و سیله ای ه یتند تا

بتواگند :اوال تداوم حضور خویش را تا به
اگجام رساگیدن هدف تأمین کنند ،و ثاگیا
امکان پایان دادن به قراردادرا در صورت
عدم حصو

گتیجه مطلوب دادته بادند.

بتترای تتتأمین ایتتن اهتتداف ،گتتاه
قراردادهای ""J.V.

را بتا متدت متوستط -

83. 46 Am Jur 2d Joint Ventures: 34.
84. Bradley v. Wolff, 40 Misc 592, 83 NY, 13.
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مثال پنج سا

با امکان تکدید آن -منعقد

می سازگد ،و گاه مدت را طوالگی تر -مثال
یا سی سا  -تع یین میکن ند و برای

بی ی

طرفین ،ت ح

درایطی ،حق ف یخ قاد

می

دوگد .بعضا گیز حداقل مدتی را به صورت
الزا می پیشبی نی و ادا مه فعال ی

ب عد از

آن را به اخت یار طرفین م شارک

وا گذار

میکنند.
با تو جه به مطل لب فوق می توان گ ف
که عدم ذ کر مدت ،یع نی قرارداد با مدت
غیرمحدود ،بتا ط یعت

قراردادهتای ""J.V.

سازگارتر ا س  ،ز یرا آزادی ع مل بی شتری
در آن و جود دارد و تنا سب به تری هم با
قرارداد ""J.V.

خواهد داد .

در درایطی که ب توان آی نده م شارک
را پیشبی نی کرد ،خواه قرارداد م شارک
با ذ کر مدت و یا بدون ذ کر مدت منع قد
دده با دد،
اگ حال

طرفین

میتواگ ند قا ئل

به

دوگد ،به ا ین ترت یب که در صورت

و قوع حاد ثه و یا عدم ح صو

گتی جهای که

منظور طرفین بوده اس  ،اقدام به اگحال
آن گمایند.
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 .5انطباق قرارداد بـا عوامـل غیرقابـل
پیشبینی
در اغ لب گظام های ح قوقی ،به طرفین
قرارداد حق عدم ا جرای تع هدات قراردادی
ت

که در گتی جه

حدوث

یک عا مل

غیرقا بل پیشبی نی ،ت عاد
داده اس

دس

خارجی

اول یه را از

– اعطا می دود .این عوامل

خارجی که مو جب سقوط تع هدات می گردد،
85

در

86

در

عنتتاوین مختلفتتی مثتتل «»Force majeure
حقوق فراگیه و « »Frustrationو «»Hardship
ح قوق اگل لیس و امری کا

به

خود گرف ته

اس .
قوا عدی که ا جازه تعل یق و گاه ف یخ
تعهدات قراردادی را میدهد ،در این مورد
م ثل

سایر

موارد

قراردادی قا بل ا جرا

ترار
ته قت
تورد مطالعت
تر مت
ته در زیت
است  ،کت
میگیرد.

85. CHABAS: Linfluence de la pluralite des causes sur la droit a reparation, 1967; Cass. 21.
Juillet1982; Gaz. Pal. 1982, 1987 nate; CHABAS: Rev, trim dr. Civ. 1982, 606, obs. Durry; ph.
Xahn Force majeure et contrats intrtnationaux de Longue duree, J. D. I., 1975, p. 499.
86. MARCEL FONTAINE: Les clauses de hardship, D. P. C. I. mars 1979; BRUNO
OPPETTT: L adaptation des contrats internationaux aux changements de cir – constances: La
clause de »hardship«, D. P. C. I, No. 3, T. l, 1975, P. 795.
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اول .فورس ماژور (:)Force majeure
ت ئوری

فورس

ماژور

با او صاف

که

غیرقا بل پیشبی نی و غیرقا بل اجت ناب و
خارج از اراده طرفین قرارداد بودن مشخص
می دود ،را فل م یؤلیتی ا س

که در حا ل

عادی متوجه طرف استنادکننده به آن اس .
هیچ واق عهای به طور م جرد فورس ماژور
تل قی گمی دود و

هر واق عهای

که دارای

مشخصات سه گاگه فوقالذکر بادد ،میتواگد
م صداق فورس ماژور تل قی دود .ب نابراین،
مشخصات فورس ماژور به درر زیر اس :
اوال ،فورس ماژور به واق عه ای ا طالق
می دود که غیرقا بل پیشبی نی با دد .و لی
باید توجه داد
با ید گ ی

که این امر گی ی اس

و

به ز مان و م کان و درایط و

اوضاع و احوا

موجود سنجیده دود.

ثاگ یا ،واق عه با ید غیرقا بل مقاو م
و اجت ناب گا پذیر با دد تا م شمو

ع نوان

فورس ماژور قرار گ یرد .ا ین مشخ صه در
مقای یه دخ صی که واق عه را تح مل گ موده
با دخص عادی تح

اس

همان درایط خارجی،

مورد بررسی قرار میگیرد.
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ثالثتتا ،واقعتته متتوردگظر بایتتد از
اراده دخص و یا گماینده او و یا ادخاصی
آگ ها اگ جام می دود،

که تع هد با دخا ل
خارج بادد.

در مورد راب طه بین مشخ صات سه گا گه
فوق ات فاق گ ظر و جود گدارد ،و لی رو یه
ق ضائی در اغ لب موارد غیرقا بل پیشبی نی
تذیری آن را
تاب گاپت
ته و اجتنت
تودن واقعت
بت
کافی داگ یته ا س .

87

دام نه دمو

فورس

متتاژور وستتیل و در برگیرگتتده تعهتتدات
قراردادی و
ا ثر

عادی آن

معاف ی

خارج از

قرارداد ا س

ت چناگ که ا داره ر ف

دخص از اگ جام تع هدی ا س

88

و
ت

که

برعهده دادته اس .
دوم .فراستریشن (:)Frustration
تق
تب تعلیت
ته موجت
تن کت
تل فراستریشت
عامت
ا جرای قرارداد می دود ت شابه ز یادی به
فورس

ماژور دارد و تن ها

ا ثر واق عه ا س ،

89

فرق آندو در

به ا ین مع نا که فورس

ماژور ا جرای تع هد را غ یرممکن می سازد و
87. Paris, 14 dec 1964 J. C. P. 1965 11 14076 trib. Grand inst. Laval 29 avr 1963 D. 1963. 673
note Tunc.
88. Art 1147 et 1384 alinea 1 et art 1358 code Civ.
89. H. Lesquillons, Frustration, Force majeure, Imprevision wegfall der Creschafls – grandlage.
D. P. C. I. 1979 P. 507.
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مو جب ف یخ قرارداد می گردد ،در حالی که
فراستریشن اثر سطحیتری به همراه دارد و
مع موال به ع ل

گرا گی و د دواری ب یرون از

حد ا جرای قرارداد ،ت عاد

آن را به هم

میز گد و مو جب تعل یق آن دده ،در گها ی ،
عدم اگجام تعهد را توجیه میکند.
موضوع ""J.V.

اس

بایتد اجترا دتود و الزم

طرفین م شارک

ا ین ج ه

ت مام کو دش خود را در

ب کار بلیر گد .و لی هر گاه در

فاصله بین اگعقاد قرارداد و زمان اجرای
تر آن
ته در اثت
تد کت
تهای رخ دهت
ترر ،واقعت
طت
قرارداد ""J.V.

تعاد

از بتین بترود ،در

ایتتن صتتورت ،قتترارداد مشتتمو

عامتتل

فراستری شن خوا هد بود .مثال وق تی که به
حادثهای غیرمترق ته"J.V." ،

عل

ب حران اقت صادی

ددید رو برو

بتا یتک
دود،

عذر

تود
تدات خت
ته تعهت
تای بت
تدم وفت
تد در عت
متعهت
پذیرف ته خوا هد دد .ب نابراین ،ح تی ا گر
طرفین مشارک  ،در ارزیتابی مختارج ""J.V.

غف ل

کن ند و ب عد متو جه م خارج سنلین آن

دوگد ،ا ستناد به فراستری شن جایز خوا هد
بود.
.56

90

برای مطالعه بیشتر رک:.
WILLIAM M. FLENNIKEN: The Hasting Law Journal, Vol. 17, 1966, P. 838.
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سوم .هاردشیپ (:)Hardship
در بع ضی موارد ،ف یخ یا ک ناره گ یری
از قرارداد ""J.V.

بتته دگ تتا

گتایج بییار گامطلوبی

دارد .متتثال در قراردادهتتای

گف تی ،اکت شاف و ا ستخراج و فروش گ ف ،
برای ک شور تولیدکن نده من ل ا صلی درآ مد
توسعه اقتصادی کشور و برای کشورهای

جه

ترژی
ته اگت
تلی تغذیت
تل اصت
تده من ت
ترفکننت
مصت
وا حدهای صنعتی مت عدد مح یوب می دود .در
چ نین

درایطی ،ف یخ

قرارداد صالر گیی

یا ک نارهگ یری از

و طرفین ترجیح میدهند

در صورت وقوع حادثهای که تعاد

قرارداد

را بتترهم بزگتتد ،وارد متتذاکره دتتوگد و
ت عاد

جد یدی را که متنا سب با او ضاع و

احوا

موجود بادد ،بنیان گهند.

اگر چه درط هارددیپ توسط حقوقداگان
اگل لیس و امری کا در ت جارت بینالمل لی
معمو

دده اس  ،با این حا  ،درط مذکور

در ح قوق داخ لی ا ین دو ک شور د یده گ می
دود و بی شتر در قرارداد های بینالمل لی
مورد استفاده قرار گرفته اس .
مشخصات هارددیپ به طور خالصه به درر
زیر اس :
بررسي اجمالي مفهوم...
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به او ضاع و ا حوا

هارد دیپ مر بوط

ک لی ا س  ،به ا ین مع نا که ع ل
خارج از اراده

آن با ید

طرفین با دد .در این جا

گ یز خارجی بودن هارد دیپ هماگ ند فورس
ماژور گ ی ی ا س

و رف تار ا ستناد کن نده

به آن باید با رفتار دخص معقو
همان درایط سنجیده دود.

تح

و منطقی

91

خصیصتتته دوم هارددتتتییپ غیرقابتتتل
پیشبینی بودن وقوع آن اس
تغی یر او ضاع و ا حوا
بر درایط اقت صادی
غیرعادال گه

و مورد سوم،

مو جود و تأثیر آن

قرارداد و در گها ی

ددن گ تایج حا صل از آن

می

با دد ،به ا ین مع نا که او ضاع و ا حوا
باید به گفل یک طرف و به ضرر طرف دیلر
تغییر کرده بادد.
ب عد از اث ات و قوع هارد دیپ ،طر فی
که به آن ا ستناد میک ند ،حدوث مورد را
به ا طالع طرف دی لر میر ساگد ،که او گ یز
با ید در

مدت کو تاهی پا سخ گو ید.

مو ضوع و مت عاد

حل

کردن قرارداد و دروع

مذاکرات خود منشأ اختالفات دیلری اس

که

91. BRUNO OPPETTT: op. cit., p. 795.
همچنان رک :.رساله دکترای گلارگده ،پاریس ،0622 ،ص .809
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در اغ لب موارد به کار دناس و ح تی داوری
ارجاع می دود.
ب ـ نحوه حل اختالف

در قراردادهتتای بتتینالمللتتی عمومتتا
تت
تترطی تحت
دت

تتوان «»Settlement of dispute
عنت

گنجاگیده می دود که بهموجب آن گحوه حل
اختتتالف احتمتتالی کتته در جریتتان اجتترای
قرارداد رخ میدهد ،پیشبینی میگردد .درط
تو
تی از معمت
ته داوری یکت
تاع بت
ارجت
رو دهائی ا س

ترین
تت

که در ت جارت بینالمل لی

کاربرد دارد ،بهطوری که می توان برای آن
عمومی
م خارج

قائل دد ولی ،گظر به تشریفات و
سنلین آن،

گاه

طرفین

قرارداد

میکو دند اختال فات جز ئی فی مابین را از
راههای دوستاگه و میالم

آمیز حل کنند.

در ح قوق ت جارت امری کا گ یز رو دهایی
تح

عنوان « »Swing manو « »Conciliationوجتود

دا دته ا س

که در ک نار داوری ،به مع نای

اخص ،از طریق کمپاگیهای گفتی وارد حقوق
تجارت بینالملل دده و عمومی
داییته مطالعه اس .

یافته که

92

92. C. LECUYER – THIEFFRY et P. THIEFFRY: Les reglements des litiges civiles et
commerciaux avec Les Etats –Unis, Precis Jupiter 1986.

همچنین رک :.رساله دکترای گلارگده ،ص .029
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آگ چه در ا ین ق یم

به برر سی آن می

پردازیم ،ای تدا رو دهای مع مو
و

حل ا ختالف

سپس ح قوق قا بل ا جرا در ا ین زمی نه

اس .
 .5روشهای حل اختالف

او .

حل م یالم

آم یز اختال فات

با

گظر کاردناس:
« »Conciliationکه به طور ساده در زبتان
فارسی «سازش» ترجمه میدود ،توسل به دخص
یا ا دخاص به من ظور یافتن راه حل مورد
توافق طرفین برای حل اختالفات اس  .این
ا دخاص ،یا از طر یق براگلیختن حس اغ ماض
طرفین اختالف گی

به میائل کم اهمی

و

یا آگاهی دادن به طرفی که از گظر حقوقی
در مو ضل ضعیف تری قرار دارد ،آگ ها را
توت
تتر دعت
تاف بیشت
تر روش و اگعطت
ته تغییت
بت
میکنند.
م شکل ا ین گوع روش حل ا ختالف الزا می
گ ودن آن اس

و بیا که دخص ثالث در حل

اختالف موفق گ ادد .گذدته از این ،تصمیم
ات خاذ دده به ا ین گ حو ،ضماگ

اجرا یی

گدارد و طرفین تن ها در صورت تما یل می
تواگند از آن تمکین کنند .بعالوه ،یافتن
515
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دخصی که برای رفل اختالف وارد قضیه دود
گ یز د دوار ا س  .ب نابراین ،به تر ا س
چنین دخصی حین اگعقاد قرارداد مشخص دود
تا بعدا در اگتخاب او مشکلی پیش گیاید.
در بعضتتی از قراردادهتتا موضتتوع حتتل
ا ختالف به قوا عد ساز دی که تو سط مؤس یات
مختلف تهیه و تنظیم دده اس  ،ارجاع می
دود .برای مثا  ،اتاق تجارت بینالمللی
( )ICCدر ایتتن خصتتوص قواعتتدی را تنظتتیم
کرده اس

که در صورت ارجاع حل اختالف به

آن ،قوا عد مذکور بر حل ا ختالف قراردادی
حاکمی

خواهد یاف .

سازمان دی لری که ا قدام به ت شکیل
مرجل حل اختالف از طریق میالم آمیز کرده
اس  ،مرکز بینالمللی حل اختالفات مربوط
به

سرمایه گذاری

رابطه با ""J.V.

93

ا س

که بی شتر در

به حل اختالف میپردازد.

دوم .داوری (:)Arbitration
گاه ات فاق میاف تد که با و جود ما
اگدی شیهای الزم

برای ج لوگیری از

بروز

ا ختالف ،درایطی پد ید میآ ید که م نافل
طرفین با یکدیلر برخورد پیدا می کند و
93. International Center for Settlement of Investment Disputes.
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قرارداد مورد تهد ید جدی قرار میگ یرد،
بطوری که ی کی از طرفین م شارک

مج ور به

طرر د عوی عل یه دی لری می دود .در موارد
متعدد ،قراردادهای " ، "J.V.حل اختتالف را
ته
تدان کت
تاع داده اگتد چنت
ته داوری ارجت
بت
ا مروزه داوری تقری ا به ع نوان به ترین
روش حل اختالف دناخته دده اس .
داوری در ستتتالهای اخیتتتر در ستتتطح
بینالمللی کاربرد فراواگی یافته اس ،

94

تا جائی که بندرت قراردادی میتوان یاف
که داوری را

به ع نوان روش

حل ا ختالف

پیشبینی گکرده بادد .علل ارجحی
داوری در ت جارت
اح صاء

بینالمل لی

دده ا س :

سرع

یافتن

بدین

درر

بی شتر و م خارج

کم تر ،دای یتلی ف نی بی شتر داور ها ،سری
بودن ت شریفات ،اطمی نان گ ی ی به بیطر فی
داور ها در مقای یه
استقال

با و جود بیطر فی و

قضائی در برخی از کشورها.

ال تتته ،بایتتد توجتته دادتت
سالهای اخ یر ویژ گی سرع
م خارج،

به ع ل

کتته در

و پائین بودن

ک ثرت د عاوی مرجو عه و

تو سعه داوری ،مورد ترد ید قرار گرف ته
94. PH. FOUCHARD: L'arbitrage commercial international, paris, 1975, p. 1; B. OPPETTT:
Arbitrage et contrats d'Etat, Clunet p. 37, 1984; CH. MARMOL: Redac – tion d'une clause
d'arbitrage et choix d'arbitres competents, D. P. C. I., Juin 1977, T3 No. 3, P. 277.

همچنین رک :.رساله دکترای گلارگده ،صص  021به بعد.
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تاظ
ته لحت
تن ،داوری بت
تود ایت
تا وجت
است  .بت
تماگ
تتن ضت
تتر و دادت
تذیری بیشت
تاف پت
اگعطت
اجرای مناسب ،با ط یع
اس

""J.V.

ستازگارتر

ضمن اینکه سری بودن تشریفات داوری،
بی شتری به آن میبخ شد .همچ نین،

مق ول ی

در صتتورت متفتتاوت بتتودن ملیتت

طتترفین

تایی
تتم قضت
تر از سییت
تارک  ،داوری بهتت
مشت
که اغ لب

ک شورها

عاجز از درک م فاهیم

حقوقی ملل دیلر هیتند ،عمل خواهد کرد.
حا  ،با ید د ید ار جاع

مواردی از

اختالف به داوری که اصوال در صالحی

محاکم

ق ضایی قرار میگ یرد تا چه حد مم کن ا س
با گظم عمومی برخورد پیدا کند.
در سی یتم
گی

صالحی

کامن ال

دادگاه ها

به هر گوع اختالف میان افراد میلم

دتتناخته دتتده بتتود و طتترفین قتترارداد
گمیتواگیتند بر ارجاع اختالفات آتی خویش
به مرجل دیلری موافق

گمایند.

ه مین ا صل در ح قوق ع مومی ک شورهای
ح قوق گو دته گ یز حاکم ی
ا ختالف

دا دته و ار جاع

به داوری م خالف گ ظم ع مومی ،و

ت صمیمات مت خذه بر م نای آن ،فا قد ارزش
ح قوقی و

قدرت اجرا ئی

بوده ا س .

95

در

95. Art 2061 nouvear du code civil, la lai du 5 juillet 1972.

بررسي اجمالي مفهوم...
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حا ضر درط ار جاع ا ختالف به داوری،

حا

بهو یژه در ا مور ت جاری ،در اغ لب ک شورها
پذیرفته دده اس .

96

در کشتتورهای مختلتتف ،یتتا حتتداقل در
کشتتورهایی کتته تجتتارت توستتعه یافتتتهای
دارگد ،گوعی سازمان داوری وجود دارد که
به اختالف تجاری رسیدگی میکند .همچنین،
در ب ییاری از ک شورها ،ار جاع ا ختالف به
ا تاق ت جارت

بینالمل لی

که م قر آن در

پاریس می با دد عادی تل قی دده و ا ین
سازمان گیز تشکیالت کافی برای رسیدگی به
هرگوگه اختالف تجاری را دارا اس .
در ح قوق امری کا روش

ساده

داوری برای حل ا ختالف مع مو
ع

ارت ا س

از ار جاع ق ضیه

تری از

دده و آن
به

دورایی

مر کب از مدیر یا مدیران طرفین م شارک
که ح تی می توا گد با د عوت از دخص ثا لث
مورد ق و

همه تشکیل یابد و م ادرت به

ات خاذ ت صمیم گما ید .بدیهی ا س

موفق ی

ا ین روش ب یتلی تام به و سع  ،اهم ی
ط یع

و

میئله مورد اختالف دارد.

حقوق قابل اجرا
96. Cass civ 2 mai 1966; Rev. crit. dr. int. pr, 1967 P. 553 note Goldman; J. D. I. 1966 note
Level; D 1966, P. 575 note J. Robert; L. Art 9 de la loi du 19 Aout 1986.
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خاص

به ل حاظ اهم ی

حاکم

قاگون

برقراردادهای " ، "J.V.طرر بحث حقوق قابل
اجرا ضروری بهگظر میرسد .دلیل این امر
و جود قرارداد هائی ا س
طرفین آن دو ل

که ام کان دارد

یا دولت ها با دند که ،در

این صورت ،قواعد خاص حقوق بینالملل در
مورد آن به اجرا گذارده خواهد دد.
ا جرای قوا عد بین المل لی م یلما در
مواردی که طرفین قترارداد " "J.V.دولتهتا
ه یتند ای جاد م شکل گخوا هد

کرد؛ و لی

میدا گیم که ا ین فرض ی کی از فرو ضی ا س
وجتود

که در مورد طرفین قترارداد ""J.V.

دارد ،و در گتیجه ،قواعد حقوق بینالملل
کافی برای حل تمام مشکالت گادی از حقوق
قابل اجرا گخواهد بود.
تن اس ت
ممکت

تخاص
ترارداد ادت
ترفین قت
طت

حقیقتتی و یتتا حقتتوقی کشتتورهای متفتتاوت
با دند ،که در ا ین صورت ،میبای ی
قواعد حل تعارض توسل جی  .اعما
ک شور م حل ا جرای

به

قاگون

طرر م یلما مزا یائی

دارد ،ولی طرفین قرارداد ""J.V.

همتواره

میخواه ند برا بری خویش را در قرارداد
ح فظ کن ند .ب نابراین ،طرف خارجی ب یادگی
قواگین کشور محل اجرای طرر را که متضمن
بررسي اجمالي مفهوم...
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امت یازاتی برای دریک مح لی ا س  ،گخوا هد
پذیرف .
برای اجت ناب از اینلو گه برخورد ها
در قراردادهای ""J.V.

راه حلهای متفاوتی

پیشبی نی می دود .در ا یاالت مت حده امری کا
گاه
اقا م

قاگون قا بل ا جرا را

قاگون م حل

دریک متخ لف ذ کر میکن ند .راه حل

دی لر ،اگت خاب

قاگون ک شور

یک

طرف در

م حاکم طرف دی لر و برعکس میبا دد که در
تای ""J.V.
تی از قراردادهت
بعضت

تده دتتده
دیت

ا س  .ا ین روش ،م شکالت دی لری را بهدگ ا
تناخ
تدم دت
دارد و آن عت

تاگون
تافی از قت
کت

تی است .
تور محلت
تاوت کشت
ترای قضت
تارجی بت
خت
همچ نین ،در
قرارداد ت

مواردی

که ی کی از

عه ک شورهای در

حا

طرفین
تو سعه

بادد ،مشکل دیلری مطرر می دود و آن عدم
سازگاری یا کافی گ ودن قواگین مح لی در
حد جوابلویی به گیازهای موجود به منظور
رفل اختالفات اس .

.55

97

برای مطالعه بیشتتر رک :.داوری مربتوط بته

ARAMCO

در:
Rev. Crit. int. Prive, 1963 P. 272.
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در مواردی برای حل ا ختالف به ح قوق
مافوق ملی ()Transnational

98

استناد میدتود.

در این زمینه »Lex Mercatoria International« ،بته
موازات ر دد روا بط ت جاری ،در حا
ا س  .در وا قل ،می توان گ ف
مافوق م لی مدیون خوا س
بینالمللی اس

تو سعه

تو سعه ح قوق

طرفین قرارداد

که می خواهند برابری خود

را در قرارداد حفظ کنند .گذدته از این،
گروههای تجاری مافوق ملی وجود دارگد که
در

د که

های ت جاری و سیل،

با ت شکیل

دادگاه های داوری و تدوین آ ئین دادر سی
مخصوص به فعالی

پرداختهاگد و هدف آگان

ا جرای ح قوق مافوق م لی ،فرار از کن تر
تری در
تظ برابت
تی و حفت
توق ملت
تای حقت
گظامهت
روابط تجاری بین طرفین قرارداد اس .
در گها ی ،
م شارک

اس

به گ فل

طرفین

قرارداد

که در قرارداد ا صولی ،م ثل

سایر قرارداد ها ،به قاگون قا بل ا جرا و
محکمه صالح تصریح گمایند .این امر موجب
اح تراز از قوا عد پیچ یده ح قوق بینالم لل
خصوصی در مورد تعارض قواگین میگردد.

98. B. GOLDMAN: La Lex mercatoria dans les contrats et arbitrage internationaux, Clunet,
1979, P. 475; Une Bataille Judiciaire Autour de La Lex cercatoroia, L'affaire international, J. D.
I., 1983, P. 447.
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نتیجه
از اب تدای گ لارش ا ین مقا له م کررا
به ابهام ""J.V.

تصریح و اداره کردهایم.

به ا ین ل حاظ ،ا گر مراد از مطال عه هر
موضوع دادن تعریف مشخص و ترسیم خصوصیات
ع مومی و ه مه پ یند با دد ،در پا یان کار
با ید اذ عان به یأس و گاام یدی کرد .با
وجود این ،با تأکید بتر ابهتام ""J.V.

ارا ئه دال یل عل می برواقع ی

و

ا ین اب هام،

گلارگده به گوعی اقناع علمی رسیده اس
آن را

که اگت ظار اگت قا

به خواگ نده

دارد .زیرا ما معتقدیم که فتح هر بابی
اج ارا به گتی جه مث
گ می دود و گتی جه

و مط لوب منت هی

گامطلوب و من فی و لی

علمتتی ،ارزش کمتتتری از گتیجتته ختتالف آن
گدارد.
م طرر می دود که چرا

حا  ،ا ین سؤا

از ز ماگی که یک تکن یک ح قوقی با ا ین
کاربرد و سیل م لی و

بینالمل لی تأ سیس

گرد یده ا قدام به تعر یف قاگوگی آن گ شده
ا س ؟

جواب ا ین

سؤا  ،برح یب گظام های

حقوقی ،متفاوت اس .
در گ ظام ح قوقی

کامن ال

عدم و جود

تابه
تعیتهای مشت
ترای وضت
تاگوگی بت
تف قت
تعریت
556



مجلة حقوقي  /شمارة سیزدهم

وضتتتعی

""J.V.

امتتتری عتتتادی استتت  ،و

ب نابراین ،ح تی در ا یاالت مت حده امری کا
که ""J.V.

گزدیک به یک قرن ستابقه دارد،

عدم و جود تعر یف

قاگوگی ای جاد تع جب

گمیکند.
در گظام حقوقی رم ت رژماگیک (Romano-

 )Germaniqueکتته ایتتن اصتتطالر را از حقتتوق
امریکا گرفتهاگد"J.V." ،

بر وضعی

حقوقی

مشخص ،قابل اگط اق گ وده و اگعطافپذیری
آن همی شه ماگل دخا ل

م یتقیم قاگوگ لذار

دده ا س  .با و جود ا ین ،سعی دده تا
موارد قابل اگط اق گی ی با " "J.V.بهصورت
قاگون درآید .متثال در فراگیته « Groupment

»d'interet economique

99

مورد مشتابه ""J.V.

است

که موضوع قاگوگلذاری قرار گرفته اس .
بعتتد از بررستتی ابهتتام ""J.V.

ستتعی

کردهایم تا با مطالعه دقیق و همه جاگ ه
گشان دهیم که در درایط فعلی ،این تأسیس
حقوقی در اغلب کشورها با خصوصیات مشابه
بکتتار گرفتتته متتیدتتود"J.V." .

ک شورها ط ی ع
و در ه مه

در تمتتام

قراردادی ب خود گرف ته ا س

جا خصو صیات آن ع ارت ند از:

;99. Y. GUYOU et G. COQUEREAU: Le groupement d'interet economique, Dalloz, 1969
CONS. Y, J. BURST: Groupement d'interet economique ou societe, le prob – lema du choix, J.
C. P., 1969, I 2257.
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تتن
تتراک گذادت
ته ادت
ترارداد ،بت
تاد قت
اگعقت
و سایل
کن تر

کار و خ طرات ،م حدودی
برا بر

طرفین

مو ضوع،
طرر ،و

بر ا جرای

تقییم منفع .
در خصوص تقییم منفع  ،یادآوری مطلب
ضتتروری استت

کتته منفعتت

گادتتی از ""J.V.

مف هوم و سیل کل مه را در بر می گ یرد و
به و یژه ارجحیت های اقت صادی را

با ید

مدگظر دا د  .با ب کارگرفتن ا ین مف هوم
ترک
تیل منفعت  ،دت
وست
تواگیت

تد
ترر خواهت
تری طت
مجت

تات
تن حیت
ته دورتت
تد کت
ترکتی بادت
دت

زیاگ تتاری دارد و در عتتین حتتا
منف ع

اقت صادی ا س .

متضتتمن

به ه مین ترت یب،

منفعتی که عاید هر یک از طرفین قرارداد
""J.V.

میدود متیتواگتد بتا منفعت

دیلر ،ط یع

طترف

کامال متضادی دادته بادد.

دستیابی به تکنولوژی جدید ،ورود به
بازار تازه و ارجحیتهای مالیاتی منافعی
هیتند که در اغلب موارد مورد تو جه یکی
از طرفین قرارداد قرار میگیرگد.
تذکر د هیم که گ ظم اقت صادی دگ یا به
گو گهای ا س
آن م شارک

که اج ارا ت مامی ک شورها در
دار گد .تکنو لوژی مدرن ،مواد

اول یه و گ یروی اگ یاگی کارآ مد که عوا مل
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ع مده پی شرف

اقت صادی ه یتند

به

طور

گابرابر در سطح دگیا پراکندهاگد و تنها
تظ
تا حفت
تد بت
تیتواگت
ته مت
توقی کت
تیس حقت
تأست
م نافلدار گدگان ا ین عنا صر ،اگ جام طرر
اقتصادی را ممکن سازد"J.V." ،

اس .

ب نابراین ،گ یاز گ ظم اقت صادی دگ یا
به ""J.V.

و کاربرد روزمره آن در محافتل

ح قوقی و اقت صادی ،گو ید آی نده رو دنتری
را برای آن میدهد که با مرور زمان وضل
م شخص تری ب خود میگ یرد و به ا ین ترت یب،
ق یمتی از اب هام

که منت یب

به

تازگی

موضوع اس  ،برطرف خواهد دد.
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