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بررسی نظریۀ تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بینالمللی؛
با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
سحر

کریمی*

استادیار گروه حقوق خصوصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی
(تاریخ دریافت ،1918/91/98 :تاریخ پذیرش)1918/11/29 :

چکیده

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی از اهمیت ویژهای برخووردار اتوت و نقو
مؤثری در راتتای تعیین حقوق و تکالیف طرفین این قراردادها ایفا میکند .امکان اعمال بوی
از یک قوانون حواکم از تووی طورفین قراردادهوا و همقنوین قدوات و داوران در فراینود حو
اختالفات ناشی از آنها پرتشی اتت که در نظامهای مختلف حقوقی مطرح شده اتت .نظریو
تقطیع ( )Dépeçageبه فرایند تقطیع یک موضوع حقوقی مشخص به قسمتهای مجواا اطوالق
میشود که هر قسمت آن تحت حاکمیت قانون حاکم ویژهای قرار دارد .پوژوه حاضور اعموال
این نظریه در قراردادهای تجاری بینالمللی را با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتوناد حقووقی
اروپایی مورد بررتی قرار داده اتت .امکان بهرهبورداری و اتوتفاده از قاعودۀ تقطیوع در صوورت
اعمال آن با رعایت شرایط و در قالب صحیح در قراردادهای تجاری بینالمللی ،وجود دارد .غلبو
ماایا و محاتن نظری تقطیع بر معایب آن موجب شده اتت که درک مشوترک بوینالمللوی در
خصوص نظری تقطیع ،ایجاد و زمین تصویب کنوانسیون بینالمللی یا اصوالح کنوانسویونهوای
فعلی در پیوند با قوانین حاکم فراهم شود .تقطیع کوه ناشوی از انتخوار صوریح ارادۀ متعاقودین
اتت ،میتواند برآیند رتیدگی قدایی به پرونده هم شمرده شود و هر دو روش در حقوق ایوران
قاب دفاع بهنظر می رتد .این نظریه همواره باید از حقوق منطقی و منصفان طرفین در قورارداد
حمایت نماید و اگر اتتفاده از آن در مواردی موجب نارضایتی طرفین ،تخریب هدف قانونگوذار
و یا بطالن عقد شود ،نباید اعمال گردد .همقنین قدات و داوران در صورت اعموال ایون نظریوه
باید احراز شرایط الزم برای اعمال آن و دالی منطقی برای بهکارگیری آن را هنگام رونود حو
اختالف اعالم و در رأی خود درج نمایند .در نتیج چنین دتتاوردهایی پیشونهاد اصوالح موادۀ
 1۶8قانون مدنی بهمنظور تمهید و تسهی پذیرش نظری تقطیع داده شده اتت.
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مقدمه
یکی از مسائ اتاتی در پروندههای حقوقی و بهخصوص موضوعات حقوقی بینالمللوی ،تعیوین
قانون حاکم اتت .این امر نق مؤثری در راتتای تعیین حقووق و تکوالیف طورفین دعووا و یوا
قرارداد ایفا میکند .در بحث تعارض قوانین ،نظریه ای به نام دپساژ ( )Dépeçageوجود دارد کوه
آن را میتوان به «نظری تقطیع» ترجمه و تعبیر نمود .بر اتاس نظری یادشوده مویتووان یوک
موضوع مشخص حقوقی را به اجاای متفاوتی تقسیم کورد و قووانین مختلفوی را بور هرکودام از
اجاای آن حاکم تاخت ) .(Garner, 1999, p. 444به ایون ترتیوب ،قوانون حواکم بور هریوک از
اجاای موضوع حقوقی ،مبنای بررتی جداگان حکمی هر بخ در یک پروندۀ حقوقی اتت .در
خصوص تئوری تقطیع ،ادبیات حقوقی غنی به خصوص در زمینو مسوئولیت مودنی و در نظوام
حقوقی ایاالت متحدۀ امریکا به دلی وجود تیستم فدرالیسم وجود دارد.
بااینحال در زمین حقوق قراردادها و بهخصوص قراردادهای تجاری بوینالمللوی نسوبت بوه
تئوری تقطیع غفلت شده و این درحالی اتت که اِعمال آن میتواند بسیار برای طرفین دلخوواه
باشد .بنابراین ،تحلی این نظریه و امکانتنجی اِعمال آن بور قراردادهوای تجواری بوینالمللوی
میتواند اتتفاده از آن را در عرصههای گوناگون حقوقی تسهی نماید و در نظام حقوقی داخلوی
نیا زمین طرح و ترویج آن را فراهم تازد .چنین اموری مسوتلام تبیوین نظوری تقطیوع قوانون
حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی اتت تا با دادههایی که در این مبحث حاصو مویشوود
بتوان به اعمال نظری تقطیع قانون حاکم بر این قراردادها پرداخوت توا راه بورای امکوانتونجی
بهرهبرداری و اتتفاده از قاعدۀ یادشده در قراردادهای تجاری بینالمللی ممکن گردد.

 .۱تبیین نظری تقطیع قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی
همانطور که گفته شد ،نظری تقطیع به فرایند تجای یک موضوع مشخص حقوقی به قسمتهای
مجاا و مستق و قرار دادن قسمتهای مختلف آن تحت حکومت قوانین متفاوت اطالق مویشوود
) .(Felipe Ruiz v Blentech Corp, 1996, p. 14گرچوه چنوین تعریفوی بیشوتر مطالعو عملوی
موضوع را به ذهن متبادر میتازد ،لیکن روشن اتت که پی از ورود به بررتوی عملوی موضووع،
باید مبانی نظری قدیه تبیین گردد و این مبانی ،هم در خصوص خود تقطیع قوانون حواکم و هوم
در پیوند با مح اجرای آن یعنی قراردادهای تجاری بینالمللی مورد مطالعه قرار گیرد.

.۱ .۱تبیین نظری تئوری تقطیع قانون حاکم
تبیین نظری تقطیع قانون حاکم ،پس از تعریف اجمالی پوی گفتوه ،مسوتلام تبیوین تفصویلی
مفهوم آن اتت .مطالع معایب و محاتن این نظریه اوج تبیین نظری آن بهشمار میرود.
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 .۱ .۱ .۱مفهوم تقطیع قانون حاکم
نظری تقطیع که از واژۀ فرانسوی  Dépeçageترجمه شده اتت در پروندههوای حقووقی معوانی
متعددی دارد .این واژه در زبان فرانسوی در لغت به معنای تکهتکه کردن ،جدا کوردن و بریودن
اتت که در معنای تکهتکه کردن بدن حیوانات هم بهکار مویرود ) .(Collins, 1995, p. 233در
اصطالح حقوقی ،نظری تقطیع به حاکم نمودن قوانین مختلف بر موضوع حقووقی واحود اطوالق
می شود؛ به این صورت که انتخار قانون حاکم بر مبنای بررتی جداگان هرکودام از موضووعات
موجود در یک پروندۀ حقوقی صورت میگیرد ( .)Garner, 1999, p. 448به عبوارت دیگور ،ایون
تئوری ،فرایند تقطیع یک موضوع مشخص حقوقی به قسمتهای مجاا و مستقلی اتت کوه هور
قسمت آن تحت حاکمیت قانون حاکم خاصی قرار میگیورد ( Felipe Ruiz v Blentech Corp,
 .)1996, p. 668نظری پی گفته بهخصوص در حقوق ایاالت متحدۀ امریکا بسویار موورد توجوه
قرار گرفته و در آرای متعددی در زمینههای مختلف به آن اتتناد شده اتت.
بنابر تعاریف پذیرفته شده ،تقطیع ممکن اتت به صورت عرضی یا طولی و حتوی ترکیبوی از
این دو اتفاق افتد .در تقطیع عرضی ،یک پدیدۀ حقوقی در زمان واحد ،به اجاای مختلف تجایوه
شده ،هر جاء مشمول قانون خاصی میشود .در تقطیع طولی ،اجاای زمانی یک پدیدۀ حقووقی
مشمول قوانین متعدد میشوند؛ برای مثال ،انعقاد عقد مشمول یوک قوانون و آثوار آن مشومول
قانون دیگر می گردد .عالوه بر آن ،رتیدگی بوه اختالفوات ،تفسویر و یوا حتوی مراحو اجرایوی
هرکدام ممکن اتت مشمول یک قانون قرار داده شوند .اگر پدیدۀ حقوقی بسیط باشود و شوام
یک رابط حقوقی بشود ،فقط تقطیع طولی نسبت به آن قاب تصور اتت ،ولی اگر مشوتم بور
روابط متعدد حقوقی باشد ،مجال تقطیع عرضی یا حتی طولی و عرضی با هم فراهم میشود.

 .2 .۱ .۱محاسن و معایب تقطیع قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی
نگرش های مختلفی که در مورد تئوری تقطیع وجود دارد تبب شود کوه عودهای آن را مقبوول
دانسته ،گروهی دیگر اِعمال این تئوری را نپذیرند .برای ارزیابی دقیق موضوع ،شایسته اتت که
محاتن و معایب این نظریه مورد مطالعه قرار گیرد .از ماایوای اعموال قاعودهمنود ایون نظریوه،
نادیکی نتیج دعوا یا قرارداد حقوقی به خواتت و هدف طرفین اتت که این خود بوه افواای
میاان معامالت اقتصادی و ترمایهگذاریهای خارجی میانجامد (کریمی و کریموی ،191۶ ،ص
 .)199افاون بر این ،در مسائ پیقیدۀ بینالمللی و بهخصوص در ح مسائ مربوط به تعوارض
قوانین ،اعمال این نظریه میتواند بسیار کارتاز باشد ( )Verman, 2009, p. 655و بوا تککیود بور
اج رای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هرکدام از موضوعات مطرح در قرارداد بووده ،عودالت
بیشتری را نیا به ارمغان آورد.
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همقنین در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد در تعارض با قووانین اموری و نظوم عموومی
اتت ،میتوان با اعمال قوانین امری بر قسمتی از قرارداد و حفظ قانون منتخوب طورفین بورای
حکومت بر تایر بخ های قراردادی ،نتیجه را برای طرفین قاب پی بینیتر کرده ،به آنقوه در
زمان انعقاد قرارداد بر تر آن توافق شده بود نادیوکتور نموود ( Sedler & Twerski, 1989, p.
 .)88البته باید توجه داشت که این تئوری زمانی عملکرد بهتری خواهد داشت که بتوان موضوع
حقوقی را به چند قسمت مجاا از هم تقسیم کرد که رابط قوی و ناگسستنی بین آنهوا برقورار
نباشد (.)Allen & O’Hara, 1999, p. 1036
از معایبی که برخی حقووقدانوان بوه ویوژه در ایواالت متحودۀ امریکوا بورای نظریو تقطیوع
برشمردهاند ،بحث پیقیدهتر شدن مسیر ح اختالف و گاهی طوالنیتر و پرهاینهتور شودن آن
اتت ( .)Delaume, 1988-1989, p. 578بااینهموه ،طبیعوت قراردادهوای تجواری بوینالمللوی
بهخصوص در زمانی که بحث تعارض قوانین مطرح میشوود بوهطوور ذاتوی پیقیوده اتوت و در
صورت اتتفادۀ صحیح و قانونمند از قاعدۀ تقطیع ،نهتنها به پیقیدگی امر اضوافه نخواهود شود،
بلکه ممکن اتت به تادهتازی آن و دتوتیابی بوه راهحو عملوی حو اختالفوات منجور شوود
(.)Gertz, 1991-1992, p. 179
وانگهی باید توجه داشت که قدات و داوران باید دالی منطقی خود را برای انتخار هرکدام
از این قوانین بوهعنووان قوانون حواکم بوازگو نماینود ()Reavley & Wesevich, 1992, p. 184؛
همان طور که در بحث تعارض قوانین در حالت کلی نیا باید به صورت منطقی قوانون حواکم بور
موضوع حقوقی را برگاید و دالی خود را برای رجحان یک قوانون بور قوانون دیگور بیوان نموود
( .)Symeonides, 2013, p. 56در این صورت برای تکثیر منفی نظری تقطیع در حفظ بیطرفوی
قدات و داوران نیا مجالی نخواهد ماند.

 .2 .۱تبیین نظری قراردادهای تجاری بینالمللی
قراردادهای تجاری بینالمللی تعیینکنندۀ روابط بین طرفین این نوع معامالت بینالمللی بووده،
حقوق و تعهدات آنها را مشخص میتازد .این قراردادها انواع و اهداف بسیار متنووعی دارنود و
در قالبهای گوناگونی منعقد می شوند .با وجود این ،به دالی شورایط خواص خوود ،مبتنوی بور
اصولی هستند که بررتی آن از جهت امکان تنجی اعمال قاعدۀ تقطیع بر این نووع از معوامالت
ضروری بهنظر میرتد .همقنوین دتوتهای از ویژگویهوای خواص در ایون معوامالت بوهچشوم
می خورد که در بیشتر این قراردادها وجود دارد و در بسیاری از موارد بهتهولت نظری تقطیع بر
آنها اعمال میشود .در راتتای تببین نظوری قراردادهوای تجواری بوینالمللوی بایود اوصواف و
ویژگیهای خاص این نوع از قراردادها مورد بررتی قرار گیرد.
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 .۱ .2 .۱اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
از اتاتیترین اصول قراردادهای تجاری بینالمللی میتوان بوه اصو حاکمیوت ارادۀ طورفین و
آزادی قراردادهای تجاری ،اص آزادی ادله ،اص آزادی طرفین در انتخار شویوۀ حو و فصو
اختالفات و اص الاامآور بودن توافقات و تعهدات اشاره کرد (اعالئی فرد ،1914 ،ص  .)۶۶اصو
حاکمیت ارادۀ طرفین و آزادی قراردادی باعث میشود که اعمال تقطیع از توی طرفین اگر در
چارچور صحیح خود باشد بالمانع گوردد و همقنوین مطوابق اصو الواامآور بوودن توافقوات و
تعهدات ،طرفین به پایبندی به اِعمال این نظریه در صورت توافق بر اجرای آن ملاماند.

 .2 .2 .۱ویژگیهای قراردادهای تجاری بینالمللی
در خصوص ویژگیهای قراردادهای تجاری بینالمللی مویتووان بوه ماهیوت بوینالمللوی آنهوا
به عنوان شاخص مهم این نوع معاهدات اشاره کرد .به دلی این خاصیت بینالمللی بوودن اتوت
که طرفین این قراردادها در اغلب موارد از کشورهای مختلفی بوده ،در پیوند با قانون حواکم بور
قرارداد خود ،دارای دیدگاهها و رجحانهای متفاوتی هستند .پیقیدگی از دیگر ویژگیهای ایون
نوع قراردادها اتت .با توجه به عوام مختلفی که در قراردادهای تجاری بینالمللی ایفای نقو
میکنند ،این قراردادها از اجاای مختلفی عالوه بر بدن اصلی و هدف قرارداد تشکی شدهاند که
دارای قابلیت تفکیکپذیری هستند (ابراهیمی و جواندل جانوانلو ،1914 ،ص )29؛ بورای مثوال
میتوان به بخ های مختلف قراردادی مانند حم و نقو  ،توکمین موالی ،بیموه و داوری اشواره
کرد .تئوری تقطیع میتواند با درنظر گرفتن و اعمال بهترین قانون در خصوص هریوک از مووارد
اشارهشده ،مقررات مناتبتر و کارآمدتری را بر آنها بار نماید.
بلند مدت بوودن ،ویژگوی دیگوری اتوت کوه در برخوی از قراردادهوای تجواری بوینالمللوی
به خصوص آن دتته از عقودی که در مورد معادن و مخازن طبیعی هستند بهچشوم مویخوورد
( .)Mabadi, 2008, p. 123این ویژگی بلندمدت بودن برخی از قراردادهای تجواری بوینالمللوی
موجب میشود که پی بینی هاینه و درآمد در طوالنیمدت با مشک روبرو شود .افاون بر این،
قانون حاکمی که در ابتدای قرارداد بر تر آن توافق شده ممکون اتوت در تموام مودت قورارداد
کارآمد نباشد .در چنین مواردی ،اعمال نظری تقطیع این امکان را بوه طورفین مویدهود توا در
مواردی که الزم می دانند قانون جدیدی را بر قرارداد حاکم نمووده ،توایر قسومتهوای قورارداد
تحت حاکمیت قانون اولی مورد توافق طرفین باقی بمانند.
ویژگی دیگری که در برخی قراردادهای تجاری بینالمللی وجود دارد ،بحث ارتبواط داشوتن
قرارداد با کشور میابان اتت .مالکیت کشوور میابوان بور معوادن و مخوازن طبیعوی ( Moerbe,
 ،)2000, p. 1لاوم پاتخگویی به نیازهوای داخلوی از تولیودات حاصو از قورارداد (ابراهیموی و
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جعفری چالشتری ،1914 ،ص  )9۶2و لاوم اتتفاده از تولیدات و نیروهای کوار محلوی ازجملوه
مواردی اتت که این ارتباط را بهوجود میآورد .این امور نیوا باعوث مویشوود در مووارد خواص
مرتبط ،لاوم اعمال قانون کشور میابان وجود داشته باشد و با اعموال نظریو تقطیوع مویتووان
قانون دیگری را بر تایر بخ های قراردادی اعمال کرد.
در دتتهای از قراردادهای تجاری بین المللی ،ماهیت عووض غیورمعین بووده ،تعیوین آن در
زمان انعقاد قرارداد ممکن نیست .غیرمعین بودن عوض از دیگر ویژگیهای موجود در دتوتهای
از قراردادهای تجاری بینالمللی بهحسار میآید .این امر ممکن اتت ناشی از کمیت و کیفیوت
غیرقاب پی بینی مبیوع و یوا نوری تویال آن باشود .بورای مثوال در آن دتوته از قراردادهوای
باالدتتی نفتی که ترمایه گذار در مقاب کار خود ،نفت خام را به عنوان عوض قورارداد دریافوت
می کند ،میاان نفت خام موجود در مخان ،کیفیت آن و همقنین قیمت آن در زمان اتوتخراج،
قاب پی بینی نیست .در برخی از نظامهای حقوقی ،جه به عوض ممکن اتت به بطالن عقود
منجر شود .در چنین مواردی اگر طرفین ترجیح دهند که مقررات موجود در چنین نظوامهوای
حقوقی را بر قرارداد خود حاکم نمایند ،با اتتفاده از نظری تقطیع می توانند قسمت مربووط بوه
مشخصات مبیع را تحت حکومت قانون دیگری قرار داده ،مانع از بطالن عقد خود گردند.

 .2اعمال نظریۀ تقطیع قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللیی بیا
نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
اعمال نظری تقطیع در زمان انعقاد قرارداد این امکان را برای طرفین قرارداد فراهم مویآورد توا
بتوانند ب ی از یک قانون را در زمان انعقاد قرارداد بر آن اعمال نماینود .همقنوین اعموال ایون
نظریه بر قراردادهای تجاری بینالمللی به شیوههای دیگر و پوس از انعقواد قورارداد نیوا ممکون
اتت .با وجود این ،با توجه به معایبی که برای این نظریه گفته شد ،اعموال آن بایود بوا رعایوت
شرایط خاص و در چارچورِ تعریف شده باشد تا بتوان از تکثیرات منفوی کاتوت و از ماایوای آن
بهرهمند شد.

 .۱ .2شرایط و موانع اعمال نظریۀ تقطیع بر قراردادهای تجاری بینالمللی با نگاه
تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
برای دتتیابی به ماایای اعمال نظریو تقطیوع و جلووگیری از معایوب اعموال آن ،قراردادهوای
تجاری بین المللی باید دارای شرایطی باشند و طرفین باید از وجود شروط گفتوهشوده در موورد
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قراردادهای تجاری بین المللی خود پی از اعمال این نظریه اطمینان حاص نمایند .افواون بور
این ،قدات و داوران باید روشها و دالی موجه و منطقی خود را برای اعمال نظریو تقطیوع در
آرای خود بیان کنند .بااین همه ،در مواردی با وجود رعایت این شرایط ،ممکن اتت بور تور راه
اعمال نظری تقطیع بر قراردادهای تجاری بینالمللی موانعی قرار گیرد.

 .۱ .۱ .2شرایط اعمال نظریۀ تقطیع بر قراردادهای تجاری بینالمللی با نگاه تطبیقی بیه
حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
آن دتته از قراردادهای تجاری بینالمللی که مناتب هستند تا نظری تقطیوع بور آنهوا اعموال
شود باید دارای شرایط و ویژگیهای خاصی باشند .این امر در راتتای حفظ بیطرفوی قدوات و
داوران و عدم توءاتتفادۀ طرفین از قاعدۀ تقطیع بهعنوان اباار فورار از قوانون ضوروری بوهنظور
میرتد .به عبارت دیگور ،در صوورت تشوخیص امکوان اعموال قاعودۀ تقطیوع از تووی مراجوع
رتیدگی به ح اختالف ،باید وجود شرایط الزم بورای اعموال ایون قاعوده ،دالیو و توجیهوات
حقوقی اعمال آن و نق آن در حفاظت از انتظارات منطقی طرفین از توی قدات و داوران در
طول جریان رتیدگی به دعوا بیان و ثبت شود .در ادامه ،شرایط اعمال این نظریوه بوه تفصوی
بیان گردیده اتت.
الف) تناسب قوانین انتخابی با ارادۀ صریح یا ضمنی متعاقدین
نخستین شرطی که میتوان برای اعمال قاعدۀ تقطیع بر قراردادهای تجاری بینالمللی درنظر گرفوت،
حمایت از انتظارات منطقی طرفین اتت ( .)Reese, 1973, p. 60انگیاههای طورفین بایود هموواره در
جریان اعمال قاعدۀ تقطیع درنظر گرفته شود .به عبارت دیگر ،درجایی که ایون قاعوده بوه نارضوایتی
طرفین در راتتای عدم تطابق نتیجه با انتظارات منطقی آنها منجر میشود ،نباید اعمال گردد.
ب) تناسب قوانین انتخابی با واقعیات قراردادی
وجود برتری و ارتباط بیشتر قانون متفاوت با موضوع خاص قراردادی در مقایسه با قانون حواکم
بر ک قرارداد ،یکی از شروط دیگر لاوم نظری تقطیع بهشمار میرود .همانطور که گفتوه شود،
یکی از معایب اعمال نظری تقطی ع ،امکان فراهم آوردن یوک وتویل فورار از قواعود ثابوت حو
اخوتالف اتوت ( .)Gaston, 1999, p. 466اتوتفاده از نظریو تقطیوع از طریوق اعموال قووانین
نامتناتب و یا غیرمرتبط با قسمتی که قوانین بر آنها بار شده اتت ،جوایا نیسوت .بوه عبوارت
دیگر ،بر هر قسمت از قرارداد باید قانونی اعمال شود که دارای بیشوترین رابطوه بوا آن موضووع
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باشد ( .)Reese, 1973, p. 64اگر هیچ مایتی برای اعمال قانون دیگر بر قسمتی از قرارداد وجود
ندارد ،قاعدۀ تقطیع نباید اعمال شود.
همقنین در مواردی که مایت تئوری برای اعمال قانون دیگر بر قسومتی از قورارداد وجوود
دارد ،ولی درعم به دلی نبود زیرتاختهای الزم امکان بهرهمندی از آنها و اجرای آن وجوود
ندارد ،نباید قاعدۀ تقطیع اعمال شود .افاون بر این موارد ،اگر اعمال یک قانون دیگور عوالوه بور
قانون حاکم ،از طریق بهکارگیری نظری تقطیع به فسخ و یا بیاعتباری قرارداد منجر گردد ،این
کار جایا نیست.
ج) تناسب قوانین انتخابی با اهداف قانونگذار
قاعدۀ تقطیع را نباید در مواردی که به تخریب هدف قانونگذار میانجامد ،اعمال کورد توا افوراد
نتوانند از آن بهعنوان وتیله ای برای فرار از قانون توءاتتفاده نمایند .بورای مثوال ،اعموال ایون
قاعده در مواردی که قانون حاکم حمایت هایی را برای یکی از طرفین درنظور گرفتوه اتوت کوه
اعمال قانون دیگر بر بخشی از قرارداد موجب ازبین رفتن آنها میشود ،جایا نیست .نمون ایون
موضوع را می توان در قراردادهای مصرف مشاهده نمود که قانون حاکم در آن از مصورفکننوده
حمایت کرده اتت .در چنین مواردی ،اعمال قانون دیگر که بوهموجوب آن حمایوت کمتوری از
مصرف کننده در مقایسه با قانون حاکم بر قرارداد به عم خواهد آمد جوایا نخواهود بوود .مثوال
دیگر درجایی اتت که طرفین یا قدات پس از انعقاد قرارداد و در جریان اجورای آن ،اقودام بوه
اعمال قاعدۀ تقطیع میکنند که در این صورت همواره باید حقوق مکتسب افراد رعایت شود.

 .2 .۱ .2موانع اعمال نظریۀ تقطیع بر قراردادهای تجاری بیینالمللیی؛ برویورد بیا نظیم
عمومی و قوانین امری
در مواردی با اینکه نظری تقطیع با رعایت چارچورهای مناتب اعمال شده اتت ،اجرای آن در
عم منتفی میگردد .به عبارت دیگر ،ممکن اتت میان قوانین امری و یا نظم عمومی با هریک
از قوانین حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی تعارض وجود داشته باشد و این درحوالی اتوت
که امکان تراضی خالف قوانینِ امری برتر و یا نظم عموومی وجوود نودارد (صوادقی ،1984 ،ص
 .)19در چنین شرایطی ،قانون حاکمی که با نظوم عموومی در تعوارض اتوت ،در قسومتی کوه
تعارض وجود دارد اجرا نشده ( ،)Travnickova, 2009, p. 2قانون امری بوهعنووان جانشوین آن
اعمال خواهد شد .شرایط پی گفته ممکن اتت به حذف یکی از قوانین حواکم بور قورارداد بوه
دلی مخالفت با نظم عمومی منجر شود و در برخی شرایط که قوانون اموریِ جوایگاینشوده بوا
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قانون دیگرِ حاکم بر قرارداد یکسان باشد ،ممکن اتت تعداد قوانین حاکم بر قرارداد را بوه یوک
قانون حاکم تقلی دهد .این امر را میتوان بهعنوان نووعی پایوان خودکوار بورای قاعودۀ تقطیوع
بهحسار آورد و آن را از موانع اعمال قاعدۀ تقطیع دانست.

 .2 .2شیوههای اعمال نظریۀ تقطیع و پذیرش عملی آن در قراردادهیای تجیاری
بینالمللی با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
پس از بررتی نظری تقطیع و شرایط و موانع اجرای آن در قراردادهای تجاری بینالمللی ،شیوه
های اعمال آن در مواردی که شرایط الزم فوراهم اتوت و موانعی بور تور راه اعموال آن نظریو
تقطیع وجود ندارد باید مورد بررتی قرار گیرد .الزم به ذکر اتت ،نظری تقطیع بهطور جائوی و
عملی اگرچه بدون اشارۀ مستقیم به آن در قراردادهای تجاری بینالمللوی موورد اتوتفاده واقوع
شده اتت ،بررتی آن میتواند برای امکانتنجی اعمال صریح این نظریه در ابعواد بوار تور در
قراردادهای تجاری بینالمللی کمک شایانی باشد.

 .۱ .2 .2شیوههای اعمال نظریۀ تقطیع بر قراردادهای تجاری بین المللی با نگاه تطبیقیی
به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی به طور معمول به دلی حساتیت و حجم باالی مالی ایون
عقود ،قانون حاکم بر آنها را در حین انعقاد قرارداد انتخار مینمایند .ایون امور شورایط اعموال
نظری تقطیع را از طریق انتخار بی از یک قانون حاکم برای طرفیت قرارداد فوراهم مویآورد.
در کنار این نوع از پذیرش ارادیِ اعمال نظری تقطیع ،میتووان تقطیوع قدوایی و اعموال آن از
توی قدات و داوران را هم درنظر گرفت .مبحث پوی گفتوه پوس از بررتوی تقطیوع ارادی در
قراردادهای تجاری بینالمللی ،به مطالع تقطیع قدایی در این نوع قراردادها میپردازد.
الف) بررسی تقطیع ارادی در قراردادهای تجاری بینالمللی با نگاه تطبیقی به حقوق امریکیا و
اتحادیۀ اروپا
تعیین ارادی قانون حاکم در قراردادهای تجاری بینالمللی زمانی انجام مویپوذیرد کوه طورفین
قانون حاکم بر آن را مشوخص کورده باشوند (جنیودی و کریموی ،1914 ،ص  .)4۶ازآنجوا کوه
اتتقالل و اختیار طرفین در انتخار قانون حاکم بر قرارداد خود و بهطور کلی اصو آزادی اراده
در قراردادها از اصولی اتت که حقوق خصوصی در تطح بینالمللی بهرتومیت شوناخته اتوت
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( ،)Baniassadi, 1992, p. 63طرفین در قراردادهای تجاری بینالمللی میتوانند قوانون مطلوور
جهوت حکوموت بور قراردادهوای خوود را انتخوار نماینود ( Vita Food Products Inc v Unus
 .)Shipping Co, 1939مادۀ  1-1اصول قراردادهوای تجواری بوینالمللوی مؤتسو بوینالمللوی
یکنواخوتتوازی حقووق خصوصوی ( International Institute for the Unification of Private
) )Law (UNIDROITنیا دربارۀ اص آزادی قراردادهوا بیوان مویدارد کوه طورفین آزادنود کوه
قراردادی را منعقد و محتوای آن را تعیین کنند (.)UNIDROIT, 2010, art 1.1
همقنین ،مادۀ ( 9)1کنوانسیون رم در مورد قانون قاب اعمال بر تعهودات قوراردادی اعوالم
می دارد که قرارداد باید تحت حاکمیت قانون منتخب طرفین باشد .بور اتواس ایون مواده ،ارادۀ
طرفین باید به صورت صریح ابراز شده باشد و یا اینکه بتوان با دالی منطقی ،ارادۀ ضمنی آنها
را از طریق مواد قراردادی و یا شرایط حاکم بر آن برای حاکمیت قانون خاصی بر قرارداد برداشت
کرد .در ادام مادۀ پی گفته آمده اتت که طرفین بر اتاس آزادی قراردادی مویتواننود قوانون
حاکم بر ک یا جائی از قرارداد خود را انتخار نمایند (.)Rome Convention, 1980, art 3.1
افاون بر این ،مادۀ  1کنوانسیون 118۶م الهه در خصوص قانون قاب اعمال بر قراردادهوای
بیع بین المللی کاال نیا امکان اعمال این قانون را بر تموام یوا قسومتی از قورارداد بورای طورفین
فراهم کرده اتت ) .(Hague Convention, 1986, art 7موادۀ  1کنوانسویون داخلوی امریکوا در
خصوص قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نیا اعالم میدارد قانونی که بهصوراحت از تووی
طرفین انتخار شده اتت باید بر قرارداد حاکم شود و در صورت نبود ارادۀ صریح ابرازشده ،باید
از رفتار طرفین و همقنین مواد قرارداد قانون حاکم را اتتخراج کورد کوه ایون قوانونِ انتخوابی
میتواند برای تمام یا قسمتی از قرارداد باشد (.)Inter-American Convention, 1994, art 7
بنابراین با اینکه بهصراحت به لفظ قاعدۀ تقطیع در مواد پوی گفتوه اشواره نشوده ،بوهطوور
ضمنی امکان بار کردن نتایج حاص از آن به طرفین داده شده اتت .به عبارت دیگر ،بر اتواس
اص آزادی طرفین در قراردادها میتوان نتیجه گرفت که طرفین میتوانند یک قانون را تنها بور
قسمتی از قرارداد خود بار کورده ،بواقی قورارداد تحوت حاکمیوت قوانون دیگوری باشود ( Nike
 .)Informatic System Ltd v Avac Systems Ltd, 1979توانایی طرفین قرارداد در تعیین قانون
حاکم بر قرارداد محدود به زمان انعقاد عقد نیست .طرفین ممکن اتت بتوانند پس از انعقاد عقد
و حتی در زمان اجرای آن ،قانون حاکم بر قرارداد خود را انتخار نمایند؛ حتی اگر در زمان ورود
به قرارداد آن را انتخار نکرده و یا به آن اشارهای نکرده باشند (.)Antle & Choi, 2015, p. 4
این تغییر به طور معمول از زمان وقوع آن و بار شدن قانون ح اختالف جدید بور حقووق و
تکالیف طرفین تکثیر میگذارد .البته در مواردی که طرفین بوهروشونی اعوالم کورده باشوند کوه
قانون انتخابی ایشان از زمان وقوع قرارداد بر روابط قراردادی آنها حاکم خواهد شد ،این تغییور
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در قانون حاکم عطف به ماتبق خواهد شد .در هموین راتوتا موادۀ ( 9)2کنوانسویون رم اعوالم
میدارد که طرفین می توانند در هر زمانی توافق کنند که قانونی غیر از قانون اولی انتخارشوده
را بر قرارداد خود حاکم نمایند .بااینهمه ،این ماده در ادامه تصریح میکند که چنوین تغییوری
در قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد نباید باعث بیاعتباری قرارداد شود و یا نمیتواند در حقووق
اشووخاص ثالووث تووکثیری بگووذارد ( .)Rome Convention, 1980, art 3.2همقنووین مووادۀ 8
کنوانسیون داخلی امریکا در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نیا بر این امر تککید
کرده اتت .بر اتاس ماد ۀ یادشده ،اعتبار قرارداد و حقوق اشخاص ثالث نباید تحت تکثیر تغییور
قانون حاکم بر قرارداد قرار گیرد (.)Inter-American Convention, 1994, art 8
ب) بررسی تقطیع قضایی در قراردادهای تجاری بینالمللی با نگاه تطبیقی به حقوق امریکیا و
اتحادیۀ اروپا
با اینکه در قراردادهای تجاری بین المللی با توجه به حساتیت و اهمیت آنها ،بوهطوور معموول
طرفین قانون موردنظر و توافق خود را در زمان انعقاد قرارداد مشخص و بر آن اعمال مینمایند،
ممکن اتت مواردی وجود داشته باشد که طرفین قانون حاکم بر قرارداد خود را بهطوور صوریح
مشخص نکرده باشند و درنتیجه قانون مشخصی بور قورارداد حواکم نباشود .در چنوین موواردی
قدات و داوران ابتدا باید با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ،نادیکترین قانون بوه نظور
طرفین و عوام مختلف قراردادی را بهعنوان قانون حاکم بر قورارداد انتخوار کننود ( & Antle
 .)Choi, 2015, p. 2در چنین شرایطی ممکن اتوت قدوات یوا داوران بور اتواس شورایط و در
جریان کمک به ح اختالفات قراردادی ،قاعدۀ تقطیع را نیا بار نموده ،بی از یک قانون را بور
بخ های مختلف قرارداد واحد اعمال کنند (نصیری ،19۶2 ،ص .)21
افاون بر این ،در شرایط خاص ممکن اتت با وجود تعیوین قوانون حواکم از تووی طورفین
قرارداد ،اجرا و اعمال در زمان وقوع اختالف به دالیلی امکانپذیر نباشد .به عبارت دیگر ،اعموال
قانون منتخب طرفین در برخی موارد بر تمام یا قسمتی از قرارداد مقودور نیسوت؛ بورای مثوال،
بخ هایی از قانون منتخب طرفین نسخ شده یا اعمال یک قانون خارجی به دلی مخالفوت آن
با نظم عمومی منع شده باشد .درنتیجه نیاز به یک تصمیم قدوایی در خصووص انتخوار قوانون
حاکم بر قرارداد ضروری خواهد بود .در این موارد نیا امکان و احتمال اعموال قاعودۀ تقطیوع از
توی قدات و داوران در حین روند تعیین قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد.
درصورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد خود را تعیوین کورده باشوند ،مووارد دیگوری از
امکان اعمال تقطیع قدایی از توی مراجع ح اختالف هم ممکون اتوت وجوود داشوته باشود.
تقطیع قدایی در راتتای تکمین منافع طرفین قرارداد و همقنین ح مشکالت ناشی از تعارض
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قوانین را می توان در این دتته جای دارد .افاون بر این ،در مواردی کوه قوانون حواکم انتخوابی
طرفین با قوانین امری و نظم عمومی در تعارض اتت ،مراجع ح اختالف میتواننود بوا اعموال
قدایی نظری تقطیع ،قانون امری را در قسمتی که با قوانون انتخوابی طورفین مغوایرت دارد بور
قرارداد حاکم نموده ،تایر بخ ها را تحت حکومت قانون مورد توافق طرفین قرار دهند.
برخالف اص کلی آزادی طرفین در قراردادها ،در برخی موارد ممکون اتوت قدوات یوا داوران
قانون مح اجرای حکم یا قانون مح دادگاه را بدون درنظر گرفتن قانون حاکم موردنظر طورفین
بر قرارداد اعمال نمایند ( .)Antle & Choi, 2015, p. 2این موضوع در مواردی پوی مویآیود کوه
ضرورت اعمال قانونی به دلی مخالفت قانون فعلی حاکم بر قرارداد بوا نظوم عموومی و یوا قووانین
امری مح صدور یا اجرا وجود داشته باشد .قوانین امری ،آن دتوته از قووانینی هسوتند کوه بایود
بدون توجه به قانون موردنظر طرفین و رضایت آنها بر قورارداد حواکم شووند ( Mayer, 1986, p.
 .)275به عبارت دیگر ،این دتته از قوانین الزماالجرا اتت (Barraclough & Waincymer, 2005,
 )p. 3و تراضی خالف آنها امکانپذیر و قاب اجرا نیست (.)Travnickova, 2009, p. 2
در همین راتتا ،مادۀ ( 1)1کنوانسیون رم در خصوص قانون قاب اعمال بر تعهدات قراردادی
اعالم می دارد در مواردی که تحت شمول این کنوانسیون هستند ،ممکون اتوت قووانین اموری
کشور دیگری جا کشوری کوه قوانون آن حواکم بور قورارداد اتوت ،در بعدوی شورایط ارتبواط
نادیکتری با موضوع داشته باشد و الزم االجرا گردد که در این صورت اعمال این مقررات اموری
بدون توجه به قانون حاکم بر قرارداد الاامی اتت .این ماده در ادامه تصریح میکند در زمانی که
اعمال یا عدم اعمال این قوانین امری مورد بحث و بررتی اتت ،باید به طبیعت ،هدف و عواقب
اجرا یا عدم اجرای آن توجه کرد () .)Rome Convention, 1980, art 7(1با اینکه مادۀ پی گفته
به قاعدۀ تقطیع به صورت مستقیم ارجاع نداده ،اتتفادۀ عملی آن را در زمان بروز اختالف بوین
قانون منتخب طرفین برای حکومت بر قرارداد و قوانین امری الزماالجرا بهرتمیت شناخته اتت؛
به این صورت که اعمال قانون امری را الاامی دانسته ،ولی در مورد تعویض کلی قانون حاکم بور
قرارداد ،به نظام حقوقی که قانون امری موضوع بحث آن بوده ،اشارهای نکرده اتت.
در این صورت داوران و قدات میتوانند با اعمال قانون امری بور قسومتی کوه حکوموت آن
الاامی اتت و قرار دادن تایر قسمتهای قوراردادی تحوت شومول حاکمیوت قوانون مووردنظر
طرفین از طریق اعمال قاعدۀ تقطیع ،عالوه بر اجرای مقررات مربوط بوه قووانین اموری ،توا حود
امکان رضایت نسبی طرفین را کسب نموده ،نتیجه را به آنقه که طرفین در ابتودا توافوق کورده
بودند ،نادیکتر نمایند .این روش میتواند از تغییرات کلی قرارداد جلوگیری کرده ،از این طریق
به افاای اعتبار و قطعیت قراردادهای تجاری بینالمللی بینجامد.
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 .2 .2 .2پذیرش عملی و جزئی نظریۀ تقطیع در قراردادهای تجاری بینالمللی بیا نگیاه
تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا
با وجود این موضوع که قاعدۀ تقطیع در اغلب قراردادهای تجاری بینالمللی بهطوور کلوی موورد
پذیرش قرار نگرفته و بهصراحت از آن اتتفاده نشده اتت ،درعم قاعدۀ یادشده از توی بعدی
از شروط ضمن این قراردادها مورد اتتفاده عملی و پذیرش جائوی قورار گرفتوه اتوت .شوروط
ارجاع به داوری ،شروط ثبات ،و شروط مرتبط با ارجاع به عورف پسوندیدۀ بوینالمللوی ازجملوه
شروط ضمن قراردادهای تجاری بین المللی هستند که به اتتفاده و پذیرش عملی قاعدۀ تقطیع
منجر شده اتت.
الف) پذیرش عملی و جزئی نظریۀ تقطیع از طریق ارجاع به داوری تجاری بینالمللی
شیوۀ حو اختالفوات ناشوی از قورارداد ازجملوه موضووعات حوائا اهمیتوی اتوت کوه بایود در
قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود .ازهمین رو ،قراردادهای تجاری بهخصوص آن دتته
که در تطح بین المللی و با ارقام تنگین منعقد میشوند حاوی شروطی هستند که نحووۀ حو
تعارضات احتمالی ناشی از قرارداد در آینده را تعیین مینماینود ()Antle & Choi, 2015, p. 3؛
به این ترتیب که طرفین بر تر دادگاه کشوری خاص ،داوری و یا تایر روشهای حو اخوتالف
توافق کرده ،آن را در قرارداد خود به صورت شرط ضمن عقد میآورند.
در میان شیوههای ح اختالف ،داوری از متداولترین شیوههوای حو اخوتالف موجوود در
قراردادهای تجاری اتت و به دلی ماایای داوری تجاری بینالمللوی ،پوذیرش ارجواع بوه آن در
قراردادهای تجاری بینالمللی جایگاهی جهانی دارد ( .)Farrow, 2014, p. 144از ماایوای حوائا
اهمیت ارجاع به داوری ،توانایی طرفین در پی بینی و تعیوین قوانون حواکم بور قورارداد اتوت
( .)Branson & Wallace, 1986, p. 39به همین جهوت اتوت کوه اصوول قراردادهوای تجواری
بینالمللی از مؤتس بینالمللی یکنواخت توازی حقووق خصوصوی بعود از تشوویق طورفین بوه
انتخار قانون حاکم بر قرارداد خود ،آنها را به داشتن قرارداد داوری در کنوار قوانون حواکم بور
قراردادشان دعوت میکند (.)UNIDROIT, 2010, comment 4
گنجاندن شرط ضمن عقد ارجاع به داوری از شیوههای متوداول ارجواع بوه ایون روش حو
اختالف در قراردادهای تجاری بینالمللی اتت .این شروطِ ضمن عقد عوالوه بور تعیوین مرجوع
داوری رتیدگیکننده به اختالفات ،قانون حاکم بر داوری را نیوا تعیوین موینمایود .بوه عبوارت
دیگر ،به رغم وجود یک قانون انتخابی طرفین که بر کو قورارداد حواکم اتوت ،طورفین قوانون
دیگری را برای اعمال بر هر نوع داوری ناشی از قرارداد تعیین میکنند .این موضوع را مویتووان
بهعنوان پذیرش عملی قاعدۀ تقطیع در قراردادهای تجاری بینالمللی دانست؛ به ایون معنوا کوه
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قانون داوری در کنار قانون کلی حاکم بر قرارداد انتخوار گردیوده ،درنتیجوه حوداق دو قوانون
متفاوت بر بخ های مختلف قرارداد اعمال خواهد شد.
ب) پذیرش عملی و جزئی نظریۀ تقطیع از طریق شروط ثبات
یکی از انگیاههای طرفین در قراردادهای تجاری بینالمللی ،جذر تورمایهگوذاری خوارجی بوه
دالی مختلف از قبی کمبود تکنولوژی و یا منابع موالی الزم بورای انجوام برخوی فعالیوتهوای
اقتصادی اتت .به همین دلی بسیاری از شرکت های خارجی ،ترمایه ،تکنولوژی و متخصصوان
خود را در راتتای قراردادهای یادشده به کشورهای میابوان ارتوال مویکننود .بوا وجوود ایون،
کشورهای پی گفته ممکن اتوت دتوتخوش تغییورات تیاتوی ماننود انقوالر و یوا تغییورات
اقتصادی شدید ازجمله ورشکستگی شوند ( )Oshionebo, 2010, p. 1و این موضوع میتواند بوه
تغییر قوانین منجر شده ،تهدیدی بالقوه برای ترمایهگذاران خارجی بهحسار آید.
در راتتای کنترل این خطور بوالقوه ،تورمایه گوذاران خوارجی معمووالر شوروط ثبوات را در
قراردادهای تجواری بوینالمللوی خوود وارد مویکننود (شمسوایی ،191۶ ،ص  )194کوه نحووۀ
تکثیرگذاری تغییر قوانین بر مفاد قرارداد و حقوق و تکالیف قراردادی آنها را مشخص میتوازد
( ")Practical Law Glossary, 2017, "Stabilization Clause؛ شروطی کوه در قراردادهوا از آن
بهعنوان شروط ثبات یاد میشود ،تعهداتی هستند که مطابق آن دولت میابان میپذیرد (رتتگار
و بابایی ،191۶ ،ص  )81در طول مدت اجرای قرارداد حق هرگونه تغییر یکجانبو قورارداد بوا
وضع قانون و یا هر وتیل دیگری بدون رضایت طرف مقاب را ندارد (شیروی ،1919 ،ص .)۶2
شروط ثبات دارای اقسوام گونواگونی اتوت کوه از میوان آنهوا مویتووان از شورط تجمیود
( )Freezing Clauseنام برد .بهموجب این شرط ،در صورت حکومت قانونِ میابوان بور قورارداد،
این قانون در زمان وقوع عقد نسبت به موضوع خاص موردنظر شرط ثبات منجمد فرض میشود
()King & Spalding, 2017, p. 316؛ به این ترتیب این شرط از تسری قوانینی که در آینده بوه
تصویب می رتند بر روی قسمتی از قرارداد که موضوع شرط انجماد اتت ،جلوگیری میکند .به
عبارت دیگر ،طرفین در زمان انعقاد قرارداد توافق میکنند که تنها قوانینی که در تاریخ خاصوی
مانند زمان انعقاد قرارداد الزماالجرا بودهاند بر قرارداد حاکم باشند (القشیری ،191۶ ،ص .)99
شروط ثبات می تواند کام یا محدود باشد .بوه بیوان دیگور شوروط تجمیودی توانوایی دارد
تمامی قوانین حاکم ب ر قرارداد را ثابت نموده یا تنها قسمتی از آن را ثابت نگوه دارد .در شوروط
تجمیدی که بهطور محدود اعمال میشود ،قانون حاکم برای قسمتی از قرارداد ،ثابت نگهداشوته
شده و کشور میابان می تواند قانونی را که پس از آن وضع گردیده اتت بور قسومتهوای دیگور
قرارداد حاکم نماید .به این ترتیب در این موارد ،همزمان دو قوانون متفواوت کوه از تووی یوک
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مرجع قانونگذاری ولی در زمانهای مختلف بهتصویب رتیدهاند بر روی قسومتهوای مختلوف
یک قرارداد اعمال می شوند .این موارد را میتوان به عنوان پوذیرش و اتوتفادۀ عملوی از نظریو
تقطیع در زمان بهحسار آورد.
ج) پذیرش عملی و جزئی نظریۀ تقطیع از طریق ارجاع به عرف پسندیدۀ بینالمللی
در برخی قراردادهای تجاری بینالمللی مانند قراردادهای مربوط بوه اتوتخراج منوابع و معوادن،
خطر بالقوۀ آتیب رتاندن به محویط زیسوت و همقنوین توالمت افوراد و تیسوتم اقتصوادی
تاکنانِ مح انجام عملیات وجود دارد ( .)Wawryk, 2017, p. 1این درحالی اتت که قووانینی
که مانع از وقوع چنین ضایعاتی به خصوص در پیوند با محیط زیسوت مویشووند در بسویاری از
کشورها ابتدایی و ناکارآمد اتت و یا قابلیت و ضمانت اجرایی الزم را ندارد .افاون بر این ،ممکن
اتت کشورهای میابان در زمان انعقاد قرارداد از آخرین تکنولوژیهای موجوود در ایون صونعت
اطالع نداشته باشند ،بنابراین نتوانند الاام آن را در قرارداد بیاورند.
ازاین رو ،با وجود ماایای اعمال قانون کشور میابان در اکثر موضوعات موجود در قراردادهای
اتتخراج منابع و معادن برای این کشورها ،مانند قوانین مربوط بوه مالکیوت اراضوی و معوادن و
همقنین قوانین مرتبط با نظام مالیاتی ،برخی از جنبه های این نوع قراردادهوا تحوت حاکمیوت
قوانین خارجی و بینالمللی بازدهی بهتری خواهند داشت .بهطور خاص ،موضووعات مربووط بوه
تکنولوژی و محیط زیست بهتر اتت تحت حاکمیت قوانین کشورهایی قورار گیورد کوه در ایون
زمینهها دارای مقررات مدون و هدفمندی هستند.
به همین دلی در بیشتر قراردادهوای کوالن تجواری بوینالمللوی کوه بوا محویط زیسوت و
تکنولوژی در ارتباط اند ماننود قراردادهوای نفوت و گواز و اتوتخراج معوادن ،شوروطی در آنهوا
گنجانده میشود که طبق آن ،طرف دیگر قرارداد در زمین موضووعاتی مشوخص ماننود مسوائ
مربوط به محیط زیست باید به عورف پسوندیدۀ بوینالمللوی ()Good International Practices
رجوع کند ( .)Wawryk, 2017, p. 1این شروط عالوه بر عرف پسندیدۀ بوینالمللوی بوا عنواوین
متفاوتی از قبی بواالترین اتوتانداردها ( ،)Best Practicesبواالترین اتوتانداردهای بوینالمللوی
( ،)Best International Practicesعرف پسندیدۀ میدانهای نفتی (،)Good Oilfield Practices
در قراردادهای تجاری بین المللی آمده که ممکن اتت دارای بار حقوقی متفاوتی باشند .عودهای
معتقدند که بهتر اتت همواره به باالترین اتتانداردهای بین المللی در مقاب عورف بوینالمللوی
ارجاع شود (.)Kasimbazi, 2012, p. 217
شروط یادشده تبب می شوند که در مورد موضوع خاصی بوه قووانین و مقوررات کشوورهای
دیگر و عرف بین المللی رجوع شود و دیگر تحت حاکمیت قانون کلیِ حاکم بور قورارداد نباشود.
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این درحالی اتت که قانون حاکم بر تایر موضوعات قرارداد متفاوت بوده ،بوه قووت خوود بواقی
میماند .در این مورد نوعی اتتفادۀ عملی از نظریو تقطیوع بوهوجوود مویآیود کوه در طوی آن
قسمتی از قرارداد تحت حاکمیت عرف بینالمللی و بواقی آن تحوت حکوموت قوانون حواکم بور
قرارداد اتت و درحقیقت دتتکم دو قانون متفاوت بر قراردادی واحد اعمال شده اتت.

نتیجه
همان طور که دیده شد ،پژوه حاضر با مطالع نظری تقطیوع بوهعنووان یکوی از نظریوههوای
تعیین قانون حاکم و با امکانتنجی اعمال این نظریه بور قراردادهوای تجواری بوینالمللوی ،بوه
بررتی آثار و نتایج این امر پرداخته اتت .نظری تقطیوع درواقوع فراینود تقسویم یوک موضووع
حقوقی مشخص به دو یا چند موضوع متعدد اتت کوه بور هرکودام از آنهوا قوانون جداگانوهای
حاکم خواهد بود .با اعمال این نظریه در بحث تعارض قوانین و بهخصوص در عرص بوینالملو ،
میتوان بخ های مختلف یک موضوع حقوقی بینالمللی مشخص را تحوت حاکمیوت بوی از
یک قانون حاکم قرار داد .برای مثال در خصوص یک قرارداد بینالمللی ،قانون حاکم میتواند بر
انعقاد و تفسیر قرارداد حکومت کند و قانون دیگر در مورد اجرا یوا حو اخوتالف حواکم باشود.
همقنین با توجه به اینکه قراردادهای تجاری بینالمللی دارای بخ های مختلوف تجایوهپوذیر
ازجمله نحوۀ پرداخت ،بیمه ،حم و نق و امثال آن هستند ،بحث اعمال قانون حواکم متفواوت
بر هریک از این بخ ها نیا میتواند مطرح شوود و بنوابراین تقطیوع قورارداد و حواکم تواختن
قوانین متفاوت بر هر بخ قراردادی درعم بسیار کارتاز اتت.
نظری تقطیع زمانی میتواند کارکرد مثبت و مؤثری داشته باشد که در چارچور صحیح و با
رعایت شرایط الزم اعمال شده باشد .تناتب قوانین انتخابی با ارادۀ صریح یا ضومنی متعاقودین،
تناتب قوانین انتخابی یا واقعیتهای قراردادی و تناتب قوانین انتخابی با اهداف قوانونگوذار را
میتوان از شروط مهم اعمال نظری تقطیع بر قراردادهای تجاری بینالمللی دانست .بوا مطالعو
جامع و اعمال نظری تقطیع در قراردادهای تجاری بینالمللی ،میتوان دریافت که توجه به ایون
نظریه در حقوق داخلی ،از یک تو می تواند ظرفیت نظام حقوقی ما را در مواجهوه بوا مشوکالت
ناشی از این ق راردادها افاای دهد و از توی دیگر موجب رونق اقتصادی و جذر ترمایهگذاری
خارجی و افاای مراودات بینالمللی گردد.
اینک میتوان به طور کلی از پژوه حاضر نتیجه گرفت که امکان بهرهبرداری و اتوتفاده از
قاعدۀ تقطیع در صورت اعمال آن با رعایت شورایط و در قالوب صوحیح در قراردادهوای تجواری
بین المللی وجود دارد .این نظریه همواره باید از حقوق منطقوی و منصوفان طورفین در قورارداد
حمایت کند و اگر اتتفاده از آن در مواردی موجب نارضایتی طرفین ،تخریب هدف قانونگذار و
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یا بطالن عقد شود ،نباید اعمال گردد .همقنین باید هدف و دلی منطقی برای اعمال هریوک از
قوانین وجود داشته باشد .همقنین قدات و داوران در صوورت اعموال ایون نظریوه بایود احوراز
شرایط الزم برای اعمال آن و دالی منطقی را برای بهکارگیری آن در حین روند حو اخوتالف
اعالم و در رأی خود درج نمایند.
غلب ماایا و محاتن نظری تقطیوع بور معایوب آن موجوب شوده اتوت کوه درک مشوترک
بین المللی در خصوص نظری تقطیع ایجاد و زمین تصویب کنوانسویون بوینالمللوی یوا اصوالح
کنوانسیون های فعلی در مورد قوانین حاکم فراهم شود .بوه هموین علوت اتوت کوه در حقووق
داخلی ایران نیا باید در فکر تمهید مقدمات پذیرش این نظریه بود؛ نظریهای که به علت اطوالق
مواد  1۶2تا  1۶1قانون مدنی نسبت به حاکمیت یک یا چند قانون بر قرارداد ،در حقووق ایوران
قاب دفاع بهنظر میرتد؛ بهویژه با اطالق مادۀ  ،1۶8پوذیرش حاکمیوت دو یوا چنود قوانون بور
قرارداد امکانپذیر اتت .بااینهمه ،به منظور جلوگیری از تهافت آرا و تشتت نظریههای حقووقی
و درنتیجه ناامنی قدایی ،پیشنهاد میشود با اصوالح موادۀ  1۶8قوانون مودنی ،زمینو اتوتفادۀ
صحیح از این نظریه در حقوق داخلی فراهم آید.
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