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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  201 ـ 241، صص 1386، ششمشمارة سي و 

  
  

  »فراملي بازرگانيعرف و پذيرش آن در حقوق  «
  

  گوود. پروفسور روي اِم: تأليف
  ترجمة دكتر حميدرضا علومي يزدي

  
  
  ـ مقدمه1

  :شود با ابهاماتي همراه است  ناميده مي1ملي  فرابازرگانيمطالعه آنچه كه حقوق 
حقـوق   «ملـي همـان       فـرا  بازرگـاني ملي چيست؟ آيا حقوق      ا فر بازرگانيمقصود از حقوق    

تـري دارد؟ منـابع آن     است يـا معنـاي وسـيع   (lex mercatoria) »عرفي متداول بين بازرگانان
المللـي   ده تجاري بـين نش  رسوم و عرف تدوينتوان اصول كلي حقوق تجارت را از كدامند؟ آيا مي  

 وقتي اين اصول در يـك كنوانـسيون يـا مقـررات             طور مشخص متمايز نمود؟ اگر چنين است،        به
گردد چـه وضـعيتي خواهـد داشـت؟ آيـا             يكنواخت كه بر حسب قرارداد حاكم شده است بيان مي         

روند يا اينكه شكل اوليه خـود        اصول كلي در مواجهه با كنوانسيون و مقررات يكنواخت از بين مي           
دهند، يا تغيير شكل داده و خود را بـا            را حفظ كرده و موازي با كنوانسيون به حيات خود ادامه مي           

 و يا مقـررات     ها  كنوانسيونسازند؟ تا چه حد       كنوانسيون يا مقررات يكنواخت مربوط هماهنگ مي      
ر ايجاد اصول و رسـوم جديـد تـأثير    يكنواخت دال بر موجوديت قبلي اين اصول و رسوم بوده يا د 

  د؟ندار

                                                           
 .اين نوشته برگردان مقالة زير است:  

Goode, Roy M., USAGE AND ITS RECEPTION IN TRANSNATIONAL COMMERCIAL LAW, 

International and Comparative Law Quarterly, [vol. 46, Jan. 1997], pp. 1-36. 

  .باشد جونز آكسفورد مي س در دانشگاه آكسفورد و عضو كالج سنتپروفسور و استاد كرسي حقوق انگليگوود  .روي ام
. ود ووسيله سپاس خود را از پروفسور گ بدين. يعلوم سياسي دانشگاه عالمه طباطباي استاديار گروه حقوق دانشكدة حقوق و

 .]مترجم [ادا كرده باشميدوارم حق مطلب را دارم و ام كه اجازه دادند تا اين مقاله را به فارسي ترجمه كنم تقديم مي
 .Prof)، پروفسور اشميتف (Prof. Berthold Goldman) فراملي، ابتدائاً توسط پروفسور گلدمن بازرگاني مفهوم حقوق .1

Clive Schmitthoff) و پروفسور گلدستان (Prof. Aleksander Goldstain) اكنون مقدار  هم.  ابداع شد1960 در اوايل دهة
 .به اين موضوع وجود دارد راجعقابل توجهي نوشته 
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توجهي بين موضوعاتي كه توسـط        رابطه قابل  ،الملل  با بررسي متون مربوط به حقوق بين      
 بازرگـاني گيرد با موضوعاتي كه ذهن دانشمندان حقوق          المللي مورد بحث قرار مي      حقوقدانان بين 

الملل خـرمن پربـاري را        د حقوق بين  تردي  بي. شود  فراملي را به خود مشغول داشته است پديدار مي        
المللي در مـوارد       به اين دليل كه ديوان دادگستري بين       ،براي حقوقدانان تجاري مهيا ساخته است     

ها  ـ بويژه رابطة بين عهدنامه الملل متعددي احكامي در خصوص رابطة بين منابع متعدد حقوق بين  
  .ـ صادر نموده است المللي عرفي و حقوق بين

 كـامالً  فراملـي  بازرگـاني الملـل و حقـوق      ل تاكنون تأليفات مربوط به حقوق بين      به هرحا 
  .اند مجزاي از يكديگر تكامل و توسعه يافته

هـاي    نمايد و ماهيت، قابليت اجـرا، شـيوه         المللي تمركز مي    ناين مقاله بر عرف تجاري بي     
از خـالل   . رار خواهد داد   و رابطه آن با ساير عناصر سازنده حقوق تجارت را مورد بحث ق             پيدايش،

ي بـين  شخص نمايد چـه ميـزان شـباهت و همـسوي      اين موضوعات، اين مقاله در صدد است تا م        
بـه ارتبـاط     اين مقاله با بحثي راجـع     . الملل عمومي وجود دارد      و حقوق بين   فراملي بازرگانيحقوق  

نين و اعمـال   و موضوع تعارض قـوا (lex mercatoria)بين حقوق عرفي متداول بين بازرگانان 
  .يابد المللي خاتمه مي هاي تجاري بين هاي مختلف پذيرفته شده در داوري شيوه

  
   (lex mercatoria) بازرگاني و حقوق عرفي فرامليحقوق بازرگاني : ـ ترمينولوژي الف
 در كتـاب او  Phillip C. Jessup ابتدائاً توسط »فرامليحقوق  «رسد اصطالح   مينظر به

ولي برداشت او از ايـن  . انتشار يافت، مشهور شد» فرامليحقوق  « تحت عنوان    1956كه در سال    
هاي حقوق    در زمينه » فراملي بازرگانيحقوق   «توجهي با برداشت ما از عبارت        طرز قابل  عبارت به 

المللـي    الملـل و حقـوق بـين        بـين  «نمـود كـه اصـطالحات         او تـصور مـي    . تجاري متفاوت اسـت   
(International, International Law)  «دولتهـا را   چون اين لغات روابط بـين  اند، كننده گمراه

المللي اسـتفاده    به جاي حقوق بين فراملي از اين رو وي از عبارت حقوق         سازند،  به ذهن متبادر مي   
سوي مرزهاي ملي تحت نظـم       كه اَعمال و وقايع را فرا       گيرنده همه قواعد و مقرراتي     نمود تا در بر   

الملل عمـومي و خـصوصي    بندي استاندارد حقوق بين كه در تقسيم  شامل موضوعاتيـ آورند  در مي 
ــ بـا هـر مـالك و          اما اين تعريف در مـورد حقـوق تجـارت         . ـ باشد  گيرند  گيرند و يا نمي     قرار مي 
المللـي و   آيد زيرا شامل حقوق ملي مربـوط بـه تجـارت بـين            مي نظر  بهـ بسيار گسترده     اي  ضابطه

عنـوان     بـه  فراملـي  بازرگانيكه حقوق     در حالي . شود  وط به تعارض قوانين نيز مي     قواعد داخلي مرب  
 به يا محصول هيچ نظام حقوقي خاصي نيست، بلكـه معـرف             مختصشود كه     حقوقي شناخته مي  

ي است كه از چند نظام حقوقي مختلف سرچشمه گرفتـه اسـت؛ حتـي از ديـدگاه                  يمقررات همسو 
ي خود  يكلي غيرملي بوده و قدرت اجرا      طور   قواعد است كه به    اي از   طرفداران افراطي آن مجموعه   
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ديگر حقــوق تجـارت     به عبارت   . آورد  دست مي   المللي و نظارت جامعه بازرگانان به       را از عرف بين   
ـ كه از محـدوده مرزهـاي ملـي          ـ نه صرفاً اعمال و وقايعي      است» قواعد «اي از      مجموعه فراملي

  .رود فراتر مي
 برخي آن   2. وجود ندارد  فراملي بازرگاني محتواي حقوق    ياماعي بر مفهوم     اج  اين، با وجود 

چنـد ايـن     هـر اند؛  دانسته(New lex mercatoria)را معادل حقوق جديد متداول بين بازرگانان 
عنـوان محـصول       بـه  فراملـي  بازرگـاني اگر حقوق   . مفهوم نيز به طرق مختلفي تعريف شده است       

المللـي هـم       و منابع بين   ها  كنوانسيونخذ حتي   ع و مĤ   مناب تمامي ي قواعد حقوق تجارت از    يهمگرا
حال آنكه  . تر خواهد بود    باشد پس محدودة آن، آشكارا، از حقوق ابداع شده توسط بازرگانان وسيع           

  . متداول بين بازرگانان جز اين نيست عرفيمفهوم و جوهر حقوق
نــشده،  ود تــدوين متــداول بــين بازرگانــان بــر اســاس طبيعــت و ذات خــ عرفــيحقــوق

توانـد صـحيحاً      المللي مـي    قواعد مندرج در يك كنوانسيون بين     . قراردادي است غيرموضوعه و غير  
عنوان قواعد نـشأت گرفتـه از          اما به  ، توصيف شود  فراملي بازرگاني  عرفي عنوان جزئي از حقوق     به

يوني كـه در آن     چـون كنوانـس   . باشد   متداول بين بازرگانان نمي     عرفي كنوانسيون، جزئي از حقوق   
قواعد مزبور درج شده است فقـط بـه وسـيله اراده دولتهـايي كـه عـضويت در آن كنوانـسيون را                      

  .آيد ميكنند به اجرا در  از آن تبعيت مياند يا به داليل ديگري پذيرفته
اي از قواعد استاندارد كه بـر اسـاس           صورت مجموعه   همچنين تدوين عرفهاي نانوشته به    

بنـابراين يـك   . دهـد  اند آنها را موضوع قانون ملي حاكم بر قرارداد قـرار مـي   هتوافق مقبوليت يافت 
كه به وسيله قرارداد اعتبار يافته اسـت در نهايـت گـواه               المللي يا مجموعه مقرراتي     كنوانسيون بين 

آيد    نمي نظر  به چون   باشد،   از پيش وجود داشته است مي      اي كه   نشده معتبري بر وجود قواعد تدوين    
شـده ايـن باشـد كـه عرفهـاي از پـيش               يا مجموعه مقررات تدوين    ها  كنوانسيون هدف   مقصود و 
،  ـ ـ چون در واقع عرفهايي با پذيرش جهاني وجود ندارد          شده جهاني را مجدداً ايجاد كنند      پذيرفته

ها را بـراي مـسائل       حل  بلكه هدف بيشتر اين است كه عرفهاي موجود را شكل داده و بهترين راه             
 و مجموعه مقررات تدوين شده اين است كه صرفاً ها كنوانسيونطبيعت همه .  نمايندجاري فراهم

 ها كنوانسيوناينكه . دهند   بلكه در مواردي آن را شديداً تغيير مي        ،پردازند  به حفظ وضع موجود نمي    
و مجموعه مقررات تدوين شده تا چه حد گواهي بر وجود قواعد عرفي پيشين هستند به سـادگي                  

ـ مگر اينكه متن سند يا كنوانسيون صريحاً اعالم نمايـد كـه ايـن                تعيين نيست  آنها قابل از متون   
يـا  ) اعتماد نيـست  اعالمي كه هميشه قابل(مقررات يا كنوانسيون اعالم دارنده عرف موجود است     

                                                           
  . نك.2

Ole Londo, “The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration” (1985) 34, I.C.L.R. 747, 748 

et seq. 
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آنچـه  . گـردد   اينكه صريحاً اعالم شود مقررات جديد جايگزين مقـررات تـدوين شـده قبلـي مـي                
دوين مـورد اسـتفاده قـرار       كننده باشد بررسي اسناد و مداركي است كه در جريان ت            ينتواند تعي   مي

 بررسي ساير مدارك يا ادله كتبي ، كافي نبود آن هم و اگر(travaux preparatories) اند گرفته
  .يا شفاهي كه داللت بر وجود و محتواي قواعد از پيش موجود داشته است

 مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت تـا          فراملي بازرگانيحقوق  بنابراين در اين مقاله اصطالح      
هاي حقوقي مـشترك بـوده و ريـشه          دربرگيرنده همه قواعد و اصولي باشد كه در تعدادي از نظام          

كه اصـطالح     در حالي . عرفي دارند و يا برخاسته از كنوانسيون، قرارداد و يا هر منبع ديگري باشند             
lex mercatoria بازرگـاني ـ استفاده شده تا نشانگر آن بخش از حقوق  گانانـ حقوق عرفي بازر 

قواعد عرفي مربوط به ادله و امور ، نشده بوده و شامل حقوق تجارت عرفي ملي باشد كه تدوين فرا
  3.المللي، باشد شكلي و اصول كلي حقوق تجارت، از قبيل نظم عمومي بين

  
  فراملي بازرگانيدهنده حقوق  ـ عناصر تشكيل ب

الملل عمومي، گفتـه شـده         همانند حقوق بين   ،ن متداول بين بازرگانا    عرفي رد حقوق در مو 
پروفسور النـدو   . باشد  نميپذير    ان كاملي از عناصر و منابع آن امك       فهرستاست كه به دست دادن      

الملل  بين حقوق :است برشمرده بازرگانان عرفي حقوق براي »عنصر « هشت  خود4معروف در مقالة
 عرفها و   5ي،الملل  ي بين ها  سازمانمربوط به    مقررات   ،كلي حقوق   قواعد ت يكنواخت، عمومي، مقررا 
 هاي استاندارد  شكلي،الملل ي بينها سازمانرسوم تدوين شده توسط  عرفها و    6،نشده رسوم تدوين 

در ترمينولوژي . اوري و تصميمات گزارش شدة مراجع دشده قراردادها و آرا ز پيش طراحيشده و ا
ـ     ـكلي حقـ   اله فقط اصول  ـدر اين مق  شده  پذيرفته     عرفـي  ، حقـوق  نـشده  دوينـوقي و عرفهـاي ت
دهنـدة    كه مجموعه اين عناصر بـا هـم شـكل            در حالي  دهند؛  را تشكيل مي   بين بازرگانان متداول  

ة ـري جامعـ  ـوان دادگـست  ـــ ه است كـه بـه آراي دي       ـشايان توج .  هستند فراملي بازرگانيوق  ـحق
 كـه صـالحيت خـود را    (The Court of Justice of The European Community)اروپـا  

المللـي    گاه كه اسناد يا عرفهاي بين     ـور كلي توسعه داده و همچنين به دادگاههاي داخلي، آن         ـط  به
آمريت چنين تصميماتي بيش    حال آنكه اقتدار و     . اي نشده است    دارند، اشاره   را تفسير يا اعمال مي    

                                                           
 فراملي  حقوق بازرگانيهاي براي بررسي آماري تطبيقي تمامي زمينه.  اين مقاله16 و ضميمة 19نوشت شمارة   پي. نك.3

  .نك
Filip De Ly, International Business Law and Lex Mercatoria. 

  .2 پاورقي شماره .4
مانند . شود المللي هم مي ي بينها سازمان اين شامل تنظيم اصول كلي آماده شده توسط دانشمندان و منتشر شده توسط .5

 و اصول حقوق قراردادهاي (unidroit) سازي حقوق خصوصي رم شده توسط مؤسسه يكنواخت اصول قراردادهاي تجاري آماده
  .اروپايي آماده شده توسط كميسيون حقوق قراردادهاي اروپا

 .20پاورقي شمارة . رك. بريم م ميبعد از آن به عرف ناشوند و از اين به   هم استفاده ميجاي يكديگر ه اين دو واژه امروزه ب.6
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  . مورد توجه قرار گيرندفراملي بازرگانيعنوان عناصر سازنده حقوق   داوري بوده و بايد بهاز آراي
. استفاده نمـوده اسـت    » منابع «جاي   به» عناصر « از كلمه    ،پروفسور الندو با توجه و قصد     

فهرسـت  تر است چون كلمه عناصر مبين اين واقعيت است كه موارد مذكور در           كلمه عناصر دقيق  
 7،كننده حقـوق    برخي اعالم  كننده حقوقند،   برخي از آنان ايجاد   . ند از انواع گوناگوني هست    مورد نظر 

 و برخـي     هـستند،  (Rights)حقـوق مـاهوي     و بعضي خودشان حقوق نيستند بلكه منشأ پيدايش         
تواننـد نقـش      ، اسناد موجـد حقـوق مـي       گيرند   مورد استفاده قرار مي     قانوني عنوان ادله و شواهد     به

الملل مـشترك      در اين ويژگي با حقوق بين      فراملي بازرگانيحقوق  . دداليل مستند را نيز ايفا نماين     
ست و منابع يحقوق چ «است كه هر دو برانگيزنده سؤاالت اساسي مربوط به فلسفه حقوق همانند        

  .گونه مسائل خارج از حيطه اين مقاله قرار دارد  بررسي اينباشند؛ مي» آن كدامند؟
صه طبيعت و ماهيت عرف تدوين نشدة تجـاري         طور خال   هدف اين مقاله اين است كه به      

ها و وسايلي كـه بـه وسـيلة آن دادگاههـا و               ، شيوه فراملي بازرگانيالمللي، نقش آن در حقوق        بين
نــشده در  كننــد، اثــر درج عرفهــاي تــدوين داورهــا خــود را بــه وجــود يــك عــرف متقاعــد مــي

المللي شناخته شده، تـدوين       ي بين ها سازمانالمللي يا قوانين نمونه كه توسط         ي بين ها  كنوانسيون
  .شوند، را بررسي كند مؤثر واقع مي) عنوان قانون حاكم به(اند و به واسطة درج در قرارداد  شده

  
  ـ سلسله مراتب قواعد ج
 اگر از حقوقدان تجـاري بخواهنـد تـا بـر اسـاس ترتيـب       موضوع تأثيرگذار،عنوان يك     به

 تجـاري را    المللـي    بين يها  كنوانسيون منظم كند احتماالً      را فراملي بازرگاني قواعد حقوق    ،اهميت
 تجـاري را جـايي در       المللي   بين ترين رتبه و عرف     در رأس و تأليفات دانشمندان حقوق را در پايين        

توانـد ايـن      كـم مـي    اما هميشه ظاهر با واقع مطابقت نداشته و اسـتداللي مح           ،دهد  وسط قرار مي  
وجه قانون نيست و در نهايـت وجـود           در زمان پيدايش به هيچ    كنوانسيون  .  سازد ترتيب را واژگون  

المللـي    يك عرف تجاري بين، برعكس.ت كه دولتها متعهد به پذيرش آننددهندة اين اس آن نشان 
ي يـ قاعده تلقـي شـده و اثـر اجرا        » استمرار «و  » نظريه علماي حقوق   «به دليل اجتماع دو عنصر      

هـاي پـذيرش اجرايـي         تنها با تصويب قانوني يا ساير شـيوه        ها كنوانسيون از آنجا كه   ،مضافاً. دارد
قبـول    دهنده نظر مشروط آنها بر قابـل        شوند، موافقت دولتها بر متن يك كنوانسيون تنها نشان          مي

 هماننـد اصـول قراردادهـاي       ن،كـه محـصول اجمـاع حقوقـدانا          در حـالي   باشد،  بودن آن متن مي   
 (Unidroit Principles of International Commercial Contracts) المللـي بازرگـاني   بين

 قراردادهاي اروپايي منتشر شده توسط كميسيون حقوق قراردادهاي اروپا، نـشانگر    حقوق يا اصول 
                                                           

دهد كه در آن   است كه در واقع حقوق موجود چارچوبي را ارائه ميلو است، اما اين امري شناخته شده  اين نظرية كامن.7
 . قاضي اختياري محدود براي ايجاد حقوق دارد،محدوده
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ربـط بـوده و متناسـب بـا موقعيـت و جايگـاه                تعهد به متن توسـط دانـشمندان و حقوقـدانان ذي          
  .يابد  مقبوليت و اعتبار مي المللي آنها، بين

آمـره  شود، مقررات تكميلـي و غير       ايي مي كنوانسيون اجر كه    وه، حتي در كشورهايي   عال به
شد با نشدهغم رسم معمول، برخالف آنها تراضي ر كه، علي صورتي مؤثر و اجرايي خواهد بود رآن د

بنـابراين كنوانـسيون    . ودشـ   هاي متفاوت در قرارداد نيز مي       رويهو اين تراضي شامل درج عرفها و        
 The UNCITRAL)هـاي مـستقل و اعتبـارات اسـنادي معتبـر،      امهبـه ضـمانتن   راجعآنسيترال 

Convention  on  Independent  Guarantees  and  Standby  Letters  of  Credits) 
 هـاي   عرفهـا و رويـه     « در عمـل بـه وسـيلة         8امري و تكميلـي هـستند     كه بيشتر مقررات آن غير    

هـاي   قواعد يكنواخـت بـراي ضـمانتنامه    « يا (UCP)» نادي متحدالشكل اعتبارات اسآور  الزام  غير
توانـد در      تدوين شـده و مـي      (ICC)المللي     كه توسط اتاق بازرگاني بين     (URDG)» عندالمطالبه
  .شود عنوان قانون حاكم درج شود، جايگزين مي قراردادها به

الجـراي  ا  توان گفت كه يك عرف ظاهراً پذيرفتـه شـده و الزم             طور قطع نمي    همچنين به 
 يـا اصـول     (Unidroit) بر اصول كلي حاكم بر قراردادهـاي تجـاري           براي مثال المللي الزاماً     بين

 زيرا در هر مورد اين اختيـار دادگـاه و يـا داوران              دهاي اروپايي، رجحان و تقدم دارد،      قراردا حقوق
است كه بگويند آيا ايـن محـصول همكـاري مـشترك دانـشمندان و حقوقـدانان شـناخته شـدة                     

المللي به جايي رسيده است كه بهترين قواعد مربوط به حقوق قراردادها تلقي شود و مقدم بر                   بين
  قواعد و عرفهاي موجود پذيرفته شود، يا نه؟

  
  فراملي بازرگانيـ داليل توسعه مفهوم حقوق  د

هـاي اخيـر، تـا حـدودي نـشانگر تمـايالت               در دهه  فراملي بازرگانيتوسعة تئوري حقوق    
المللي بودن حقوق تجـارت در     بين ينفكرانه و ذهني و حتي احساساتي، نسبت به احيا        عملي، روش 

آور   اي الـزام    عنـوان قاعـده     ترديد، عرف تجاري كه توسط جامعة تجـار بـه           بي. قرون وسطي است  
كنندة مهمـي در      شد، عامل هماهنگ    پذيرفته شده و توسط دادگاههاي تجاري به اجرا گذاشته مي         

در هر صورت اين تمايـل وجـود دارد كـه مقـررات             . المللي بود   مل و نقل بين   مقررات تجارت و ح   
تشكل از قواعد و مقررات با كـاربرد  منزلة يك مجموعة م حقوق تجارت عرفي را ستوده و با آن به      

مقررات متـداول   (واقع حقوق تجارت      كه در     در حالي .  با حقوق كليسا، برخورد شود     مشابه و   جهاني
 نبـوده، بلكـه انبـوهي از رسـوم و            حقـوقي  يافته از مقررات     مجموعة سازمان  هرگز يك ) بين تجار 

گاهي بـه حالـت تقريبـاً منظمـي، كنـار هـم        و متغير تجاري بود كه هر از چند        هاي گوناگون   رويه
                                                           

طور عمومي مورد پذيرش قرار گرفته، عرف و  كه به قواعدي كه به) 16 و 13، 12مواد ( و مواد ديگر 1)1(مادة .  نك.8
 .دده المللي ارجاع مي هاي استاندارد بين رويه
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هاي دريانوردي تأكيد داشتند و نه عرفهـاي كلـي            آن مقررات بر رسوم و رويه     . گذاشته شده بودند  
 قواعد جزئي بودند كه موضوعات خيلي خاص، ولي مشترك و متـداول را،             تجاري و نيز تركيبي از    

تري   اي از قواعد وسيع     منزلة نشانه   توانند به   هذا، تعدادي از اين قواعد مي       مع. دادند  مخاطب قرار مي  
 اين قواعد، منبـع مهمـي از اصـول كلـي            ،رو  از اين . كه داراي كاربرد بيشتري هستند، تلقي شوند      

  .دهند المللي را ارائه مي ال بر تجارت بيناعم حقوقي قابل
ده از  اي بـه اسـتفا      نحو گسترده  هاي داوري همچنان به    داخلي و ديوان  چند دادگاههاي    هر

قانون قابل اعمال بر قراردادهـاي متـضمن عنـصر خـارجي ادامـه              قواعد حل تعارض براي يافتن      
گذاشتن قيود حقوق  كناراي به  فزايندهالمللي تمايل  هاي تجاري بين داوري، اما داوران در     دهند  مي
صورت  حقوق داخلي، به هر هر خصوصي و پرهيز از وابستگي، يا وابستگي انحصاري، به الملل بين
به حقوق جديد عرفي و متداول  اند كوشيده آن جاي به و اند داده نشان خود باشد، از شده انتخاب كه

  .ويكرد متعاقباً مورد بحث قرار خواهد گرفتداليل اين ر. بين تجار و بازرگانان تمسك جويند
  
  ـ تأثير شيوة حل و فصل اختالفات بر حقوق ماهوي هـ

 در دادگاه و يا مراجعه به داوري دو شيوة جايگزين براي            ابديهي است، آنگاه كه طرح دعو     
ي توجه حل و فصل اختالفات باشند، الجرم تفاوت بين آن دو صرفاً شكلي نبوده، بلكه تأثير قابل                

ي كـه   حتي در قرون وسطي، حقوق تجار     . ستاين مطلب امر بديعي ني    . بر حقوق ماهوي نيز دارد    
طـور عمـده متفـاوت از قواعـدي بـود كـه توسـط                 شـد بـه     توسط دادگاههاي تجاري اعمال مـي     

كه مشروعيت و قابليت اجرا داشت، بر قواعـد   اي شد و قطعاً در حوزه   لو اعمال مي    دادگاههاي كامن 
اعمال با تغيير مرجع رسيدگي       از اين رو، ضرورتاً، اصول حقوقي قابل       9.شد  دم داشته مي  لو مق   كامن

ترديـد، از قـضات       داوران، بي . اين امر، امروزه حتي بيشتر از گذشته صادق است        . تغيير خواهد كرد  
هر چند مقررات و اقتضائات مربـوط بـه قـانون محـل داوري بايـد در                 . ملي آزادي بيشتري دارند   

واردي از قبيل اهليت براي عمل، صالحيت قضائي و شـيوة داوري ـ چنانچـه در نظـر     خصوص م
آيد ـ رعايت شوند، اما در حوزة صالحيت   باشد رأي داوري مطابق كنوانسيون نيويورك به اجرا در

داوران است تا در محدودة تراضي طرفين، امور شكلي و مقررات مربوط به قبول ادلـه و مـدارك                   
صورت فقدان شرط     اي پذيرفته شده است كه در         صورت گسترده   كنند؛ حتي به  داوري را مشخص    

 قواعد حل تعارض مورد نظر      بتوانند يا مقررات مورد اشارة آن، داورها        10صريحي در قرارداد داوري   

                                                           
9. Statute of the Staple, 27ed., Stat. 2 (1353) cc. 5.6, 21. 

 .المللي مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين) 13ـ3( براي مثال مادة .10
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 حتي مستقيماً قانون يا قواعدي را 11صورت عدم انتخاب طرفين، عالوه در كار گيرند، و به   خود را به  
هـاي تجـاري    تـر اصـول كلـي حقـوقي يـا رويـه         دانند انتخاب كنند و آزادانـه       ب مي كه خود مناس  

  .كار گيرند المللي را براي تعيين حقوق و تكاليف طرفين به بين
مضافاًً برخي از دانشمندان معتقدند كه يك داور، بر خالف يك قاضي ملي، آزاد اسـت تـا          

شد   كردند، قانون حاكم بر قرارداد تلقي مي       كنوانسيوني كه اگر طرفين قانون حاكم را انتخاب نمي        
  .اند، برگزيده و اعمال كند عنوان قانون حاكم برگزيده جاي قانوني كه طرفين صراحتاً به را به

عنوان يك اصـل      عالوه از آنجا كه يكي از مزاياي داوري، قطعيت آراي صادره است، به             به
ـ پذيرفته شـده   داوري آنسيترال آمده استگونه كه در قانون نمونة        ـ همان  در حقوق ملي كشورها   

است كه دادگاههاي ملي در مداخله در آراي داوري، حتي اگر در رأي ظاهراً اشـتباه در تـشخيص         
طـور تلـويحي، جلـوگيري از         در نتيجه به  . موضوع يا حكم ديده شود، با تأني و تأمل برخورد كنند          
  .م صادره از دادگاهها خواهد بوداجراي رأي داوري دشوارتر از تجديدنظرخواهي از احكا

به همان ميزان كه قوانين داخلي اختيـار دادگاههـاي ملـي را در مداخلـه در آراي داوري                   
 در راه    موجـود  شـود تـا محـدوديتهاي نظـري         سازد، به داوران در عمل آزادي داده مي         محدود مي 

  .رسيدن به تصميمات خود و اعمال قانون مناسب را برطرف كنند
 مراجع داوري داراي تعهد اخالقي و همچنين حقوقي هستند تا بر اسـاس              ، حال اما در هر  

نظم و اصول معين شده عمل كنند، مگر اينكه طرفين قرارداد داوري، داوران را از چنين تعهـدي                  
شود نسبتاً ماليم بـوده و      مي  اعمال  وظايف داوران  انجامبنابراين نظارتي كه بر     . معاف كرده باشند  

  .براي غيرمهم تلقي كردن مباني و جهات حقوقي تصميمات آنان شودنبايد موجبي 
  

  المللي ـ ماهيت، عناصر و محدودة عرف تجاري بين2
  المللي ـ ماهيت عرف نانوشتة تجاري بين الف

ي رفتاري است كه بين بازرگانان با تكرار        ي رويه يا الگو   ،المللي   تجاري بين  12عرف نانوشتة 
دو نظريه در مورد ماهيت عـرف تجـاري   . درت آمره كسب كرده استاستقرار يافته و تا حدودي ق    

  :وجود دارد) مدونغير(نانوشته 
الملـل عرفـي      مدون تجاري شكل خاصي از حقـوق بـين         بنا بر يكي از نظريات، عرف غير      

                                                           
عنوان قانون محل دادگاه اعمال كند، رابطة  تعارض نظام خود را به كه قاضي ملي وظيفه دارد قواعد حل  چون، درحالي.11

نظر باقي  فالدر هر حال اخت. ي، قانون محل داوري اصوالً وجود نداردنظر به بنا .ور و محل داوري وجود نداردين داخاصي ب
 .المللي و تعارض قوانين ارائه شده است به مبحثي كه در همين مقاله در مورد عرف تجاري بين. نيز نك. است
طور كلي به تحرير در نيامده  حكايت از قاعده يا اصلي كند كه به در اينجا استفاده شده، تا (unwritten)از واژة نانوشته . 12
هاي  مانند مجموعه(آور  و نه در شكل غيرالزام) ، قانون يا كنوانسيونمثل تصميم قضائي(آور  يك شكل الزام نه در است،

  ).خصوصي يا انتشارات علمي يا تجاري
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) 9(ة  مـاد ) 2( در حقوق انگلـستان و همچنـين در بنـد            )از جمله  (كه مطابق نظرية ديگر،     13.است
پذيرفتـه شـده،    ) 1980 ( كـاال  المللـي    بيع بين   قراردادهاي در مورد ن ملل متحد    كنوانسيون سازما 

عنـوان    ش عـرف بـه     پذير هرچند نظرية . شود  د مؤثر واقع مي   عنوان شرط ضمني در قراردا      عرف به 
كند كه از وجـود آن آگـاهي          ، از اين جهت كه به طرفين عرفي را تحميل مي          شرط ضمني قرارداد  

ي موضـوعي از    ي شده و مورد انتقاد قرار گرفته است، اما اين تئوري با تلق            اند، مصنوعي تلق    نداشته
آن شروط قرارداد بايد مطابق با دريافت يك فرد منطقـي از قـرارداد تفـسير                موجب    قرارداد، كه به  

داعيـة مخالفـت بـا      هواداران حقوق عرفي بازرگـاني      . ردشود و نه قصد ذهني طرفين، مطابقت دا       
عنـوان قـانون    لي بـه المل  ارند، چون آن را سازگار با موقعيت عرف تجاري بين         قراردادي را د  تئوري  

  .هر حال اثر تفكيك بين اين دو تئوري، از نظر عملي بسيار اندك استدر . بينند نمي
  
  المللي ـ قدرت اجرايي عرف نانوشته تجاري بين ب

المللـي    تجـاري بـين   تقريباً تا همين اواخر، عموماً پذيرفته شده بود كه براي اينكه عـرف              
ي داشته باشد، كافي نيست تا صرفاً يك الگوي رفتاري بين تجار ثابـت گـردد، بلكـه                  ايقدرت اجر 

آور حقـوقي،     الزم است عالوه بر آن نشان داده شود كه اين الگوي رفتار به دليل يك نيروي الزام                
ورد عمـل قـرار     نه صرفاً اخالقي و نزاكتي، يا به مالحظات مصلحتي و يـا بـه دليـل سـهولت مـ                   

  14:گيرد مي
طـور مـداوم، يـا حتـي عادتـاً، در يـك قـرارداد         كه به هايي در هرحال يك دنيا تفاوت بين رويه  «

ربط قانونـاً و   هايي كه طرفين ذي شود، با رويه عنوان يك اصل نزاكتي دنبال مي تجاري خاص به 
  .»دارداند تا اجراي آن را درخواست كنند، وجود  آوري مستحق نحو الزام به
  

                                                           
گاهي از . شناسي همراه است ابهاماتي از لحاظ زبان با (Custom) و عرف (Trade usage) موضوع روية تجاري .13

"usage"شود تا رويه يا رفتاري را بيان كند و گاه براي بيان يك الگوي رفتاري كه به مرز قاعده رسيده است از   استفاده مي
ي مختلف و مبتني ها گونه تفكيك به تفكيك شده است، اما اين "custom" از رويه "usage"طور سنتي  به. شود آن استفاده مي

 رويه و عملكرد "usage" عملكرد يك منطقة خاص است اما "custom"بر فروضي متفاوت است، بنا بر برخي از مستندات 
آور   را اعمال آن با ديدي الزام"custom" را صرفاً الگوي رفتار و "usage"برخي ديگر . اي و شغلي است تجاري، حرفه

  .اند هاي مختلفي تقسيم كرده بودن يا قدمت آن به دسته  را براساس درجه و ميزان جهاني"custom"اي ديگر  دسته. دانند مي
. اند كار روند در نظر گرفته جاي يكديگر به هتوانند ب راحتي مي اي كه به عنوان دو واژه اژه را بهروش جديد اين است كه اين دو و

معموالً از ) عمومي(الملل  در حقوق بين. ر كلي پذيرفته شده استطو  به"usages" و "usage" واژة فرامليدر حقوق بازرگاني 
استفاده شده است تا حكايت ) عرف و رويه ("usage"براي سهولت امر در اين مقاله از واژة . شود  استفاده مي"custom"واژة 

اما از .  است"custom"ادل با دست آورده و از اين جهت مع اي است كه قدرت آمره به  روية تثبيت شده"usage"از آن كند كه 
 استفاده "Customary rules" يا "Customary Law"شود، در وجه مصدري از عبارت   صفت مشتق نمي"usage"آنجا كه از 
  . استفاده شده است"Practice"براي رفتار مكرر و مستمر از همين واژه يا واژة . شده است

14. General Reinsurance Corp. v. Forsakringsaktiebolaget Fennia Patria [1983] Q. B. 856, 874 (per 

slade LJ). 
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بانـك عربـي    در پروندة (.Staughton J)طور دقيق در رأي قاضي استاگتن  اين نكته به
  ، خارجي ليبي عليه شركت بانكرز تراست

Libyan Arab Foreign Bank v. Bankers Trust Co. ([1989] Q. B. 728)15 

ـ    حـس  يكهادر اين پرونده خواهان. س شده استبه شرح باال منعك  دالري نـزد  اب سـپردة يـورو 
دولت اياالت متحده انتقاالت ارزي توسط بانكهاي امريكـايي از و بـه             .  داشتند  در لندن  خواندگان

 ممنوعيت اثري در     اين خواهانها ادعا كردند كه   . حسابهاي مربوط به اتباع ليبي را ممنوع كرده بود        
دن يـا بـه هـر وسـيلة         صورت نقدي در لن     خارج از اياالت متحده ندارد و تقاضا كردند تا سپرده به          

خواندگان در دفاع خود ابـراز      . ديگري كه متضمن فعاليتي در امريكا نباشد به آنها بازپرداخت شود          
سوي مرزهاي امريكـا دارد، امـا ادعـا كردنـد كـه عـرف در بـازار                   نداشتند كه ممنوعيت اثري فرا    

خارج از اياالت متحده به ـ امريكايي اين بوده كه انتقاالت از يك حساب  مبادالت ارزهاي اروپايي
 Chipsتواند از طريق سيستم بانكي امريكا انجام شود، يعني از طريـق               شكل دالر امريكا تنها مي    

گير آن     كه اين متضمن انجام اعمالي در نيويورك است كه در نتيجه ممنوعيت دامن             Fedwireيا  
  .شود مي

انتقـال دالر از طريـق      كه ممكن است روية مستمري در خصوص          قاضي نظر داد در حالي    
Chips   يا Fedwire          وجود داشته باشد، اما ادله ارائه شده ثابت نكرده اسـت كـه اسـتفاده از ايـن 
گذار قانوناً اسـتحقاق آن را دارد تـا بـراي انتقـال               ها تنها راههاي انتقال است كه يك سپرده         شيوه
 يـا بـه هـر       16صورت نقد   د را به  بنابراين، خواهانها محق هستند تا سپردة خو      . اش تقاضا كند    سپرده

  . نباشد، دريافت كنندFedwire يا Chipsوسيلة ديگري كه متضمن گذر از 
الملل عرفي نيز وجود دارد، اصلي كه اجمـاع بـين تكـرار و                مشابه اين اصل در حقوق بين     

 را بـراي  (opinion juris sive necessitates)آور   با وجود رسم حقـوقي الـزام  (usus)استمرار 
 اساسـنامه   38) 1 (  مـادة  ، از ايـن رو    17.دانـد   الملل ضروري مي    يجاد يك قاعده يا اصل حقوق بين      ا

المللـي،    عنوان يكي از منابع حقـوق بـين        المللي، ديوان را مكلف نموده تا به        ديوان دادگستري بين  
  .درا اعمال كن» عنوان قاعده شده به عنوان نشانه روية عمومي پذيرفته المللي، به عرف بين«

 ـ  102همين مفهوم اما با عبارت زيباتري در قانون روابط خارجي اياالت متحـده ـ مـادة    
                                                           

15. [1989] Q. B. 728. 

در نهايت . بسيار عجيب بود) به پرداخت نقدي( ميليون دالر امريكا بود، رأي 292با توجه به اينكه مبلغ مورد درخواست . 16
 .جهت ضرورت تقاضاي پژوهش از رأي منتفي شد اين وجه موافقت كردند و به اين لمقامات امريكايي با انتقا

  . نك.17
Michael Akehurst, “Custom as a Source of International Law” (1974-75) XLVII B.Y.I.L.,1; G. M. 

Danilenko, Law - Making in the International Community, Chaps. IV and V; G. J. H. Van Hoof, 

Rethinking the Sources of International Law, Ch. VI; Karol Wolfke, Custom in Present International Law 

(2nd revised ed.). 
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  :دارد  مقرر مي102مادة : بيان شده است
المللـي دولتهـا      اي است كه با اين عنوان توسط جامعـة بـين            الملل، قاعده   قاعدة حقوق بين  ) 1( «

  .پذيرفته شده باشد
  : ...يدر شكل حقوق عرف) الف(

عنوان يك الـزام   الملل عرفي از روية كلي و مستمر دولتها كه دولتها از آن رويه به   قوق بين ح) 2(
  .»شود كنند، ناشي مي قانوني تبعيت مي

  
شود، چون  عنوان يك تعهد حقوقي، منجر به دور يا تضاد مي     آور بودن عرف به     مسئلة الزام 

كند كه اگر درست      فرض مطرح مي    يشعنوان پ   اين نظريه اعتقاد به وجود يك وظيفة حقوقي را به         
شود و اگر نادرست باشد موجودي غيرحقوقي را به اشتباه به موجـودي               باشد موجب تكرار زايد مي    

 از قـانون يكنواخـت تجـاري امريكـا          1ــ 205شايان توجه است كه مـادة       . كند  حقوقي تبديل مي  
(UCC)    صر وجـود نظريـة حقـوقي يـا      المللي وين، هر دو عن      از كنوانسيون بيع بين    9)  2( و مادة

  .اند  را از مفهوم عرف كنار گذاشته(opinion juris)رسم حقوقي 
عرف تجاري، هر رويه يا روشي است كـه متـداوالً       «: دارد   مقرر مي  UCC از   1ـ205مادة  

اي كه انتظار طرف را از رعايـت آن در            گونه  شود به   در محل، موضوع و يا حرفه خاصي رعايت مي        
گونه كه قبالً ذكـر      كه همان (از كنوانسيون بيع وين      9) 2(مادة  . »كند  نظر توجيه مي  معاملة مورد   

موضـوع مـشابهي را در عبـارتي         ،)دهـد   ور عرف را به توافق ضـمني نـسبت مـي            آ  شد قدرت الزام  
  :كند آورتر بيان مي تر و مالل طوالني

طـور    انـد، بـه     فـق كـرده   نحو ديگري توا   كه به   مفروض است كه طرفين قرارداد، جز در مواردي        «
اند، عرفي را كـه   بوده اند يا بايد از آن مطلع مي ضمني عرفي را كه طرفين نسبت به آن آگاه بوده       

قراردادهـاي مـشابه     شده و مكرراً توسط اطـراف      اي شناخته   طور گسترده   المللي به   در تجارت بين  
  .»ندا اعمال كرده گردد را بر قرارداد خود يا تشكيل آن قابل رعايت مي

  
آور را از عرفي      يك از دو بيان فوق خالي از اشكال نيستند، زيرا عرف الزام             در هرحال، هيچ  

جهت مصلحت و سهولت تمايل بـه رعايـت آن وجـود     كه صرفاً براساس يك عادت، نزاكت، يا به     
ال كـسي نيـست، تفكيـك       كـه مـضر بـه حـ         شود، درحالي   طور اختياري از آن تبعيت مي       دارد و به  

 هرچند كه اين تعهد و التـزام، تعهـد و           ،ترديد بايد تا حدودي التزام وجود داشته باشد         بي. دان  نكرده
ترين شيوه    شايد مناسب . التزام به معناي كامالً حقوقي آن نباشد و از قانون سرچشمه نگرفته باشد            

ن اتكـا   براي توجيه عنصر تعهد و التزام بدون ارجاع به قانون، اين است كه بگوييم عرفي كه به آ                 
شود بايد عرفي باشد كه جامعة تجاري مربوطه در ايجـاد، اثبـات، تفـسير، اجـرا و مناسـبات و                   مي
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  18.روابط اطراف تجاري نسبت به يكديگر به آن استناد كند
لـو    به كه همواره در مباحث مربوط به طبيعت حقوق عرفي و حتي خود كامن             سؤالي مبتال 

 حقـوقي   قاعـده  و   (usus)آيا تالقي و تركيب استمرار       اين است كه     19هم مورد بحث قرار گرفته،    
(opinion juris)    كافي است تا عرف را تشكيل دهد يا اينكه الزم است تا قاعـدة عرفـي مـورد 

طـور دقيـق موقعيـت عـرف          ـ قانوني يا داوري نيز شناسايي شود؟ بـه         وسيلة مراجع قضائي    نظر به 
كـم دو       دسـت  رد شناسايي قرار گيرد چيـست؟     نشده قبل از اينكه در يك دعواي قضائي مو         تدوين

صـورت   بـه  ديدگاه اول آن است كه قبل از شناسايي عـرف  .باره وجود دارد  ديدگاه متفاوت در اين   
ــ    آن منوط به داشتن مالكهـاي معينـي اسـت          قدرت اجرايي  زيرا   رسمي، عرف موجوديت ندارد،   

المللي و قوانين امري داخلي       م بين ثبات و استمرار در عمل، منطقي بودن، شهرت، مطابقت با نظ          (
توانـد مؤيـد    شود و تنها تـصميم دادگـاه مـي     توسط قانون معين مي ظاهراًـ اين مالكها   )اجرا قابل

  .احراز اين شرايط باشد
كه قاعدة  اگر عمل دادگاه يا داور اين است  منتسب به آستين، به اين تضاد كههِاين ديدگا

باشد، بايد اين قاعده قبالً وجود داشته كند، پس  ي را اعالم مي قواعد حقوق عرف از جمله حقوقي و   
قاعـده  كنـد امـا خـود سـازندة           را تنفيذ مي  تصميم دادگاه يا داور قاعدة موجود       . جوابي نداده است  

طرفين تواند حقوق  داشته باشد، چگونه مي   اگر عرف قبل از اعالم قدرت اجرايي ن        ،عالوه به. نيست
 ، Hartكـه توسـط     راه ديگـر    ! متـأثر كنـد    منعقد شده اسـت       قبل از تصميم   لزوماًقراردادي را كه    

Salmond    كه واجـد  ن است كه رأي دادگاه به نفع عرفي  اي20،مورد حمايت قرار گرفته   و ديگران
آور بـودن عـرف از    الـزام  جنبة اعالمي داشته و منبع قـدرت  شرايط قانوني معين بوده است، صرفاً 

                                                           
شد، بخش مرتبط از جامعة  بايست رعايت مي اجرا اين است كه فرض كنيم اگر عرف نمي روش ديگر درخصوص ضمانت. 18

تواند فقط در مورد عرفهاي حاكم بر  اما اين توجيه مي. ديد ديده را مستحق جبران خسارتي به همان ميزان مي تجاري، زيان
  .مراحل اجرايي قرارداد مناسب باشد، نه در مورد عرفهاي مرتبط به تفسير قرارداد

 ,Collected Works, vol. IV) خواند مي تصور و تخيل ا يكاز ابتدا تا انته را لو كامن ،(Jermy Bentham) تام بن  جرمي.19

p. 483) .ِوارت  ا(Ewart)) نظر مشابهي را در مورد حقوق بازرگانان ) داردخاطر قاعدة استاپل شهرت  كه به(law merchant) 
انتخاب كرده » ت؟حقوق بازرگانان چيس«اي از قواعد فرض شده است، در مقالة روشنگرش تحت عنوان  عنوان مجموعه كه به
  . Col. L. Rev. 135 (1903) 3است 

  :لةهمچنين نك به مقا
A. W. B. Simpson, “The Common Law and the Legal Theory”, in Oxford Essays in Jurisprudence (2nd 

Series, ed. A. W. B. Simpson). 

اين . لو را سيستم حقوق عرفي دانسته است  است كه كامن(Black Stone)نويسنده موافق نظر اتخاذ شده توسط بلك اِستون 
آوري وجود دارد تا بر اساس آن قضاوت  در جايي كه نه منابع الزام. دار است الملل عمومي كمتر معنا  بيند حقوقسؤال در مور

  .رود چنين قضاوتي انجام شود شود و نه انتظار مي
عنوان روش و الگوي   تصميم قضائي در مورد اينكه چه چيز بايد به بيناي مبتني بر تفكيك براي ديدن تئوري پيچيده. 20

 در مورد اينكه چنين الگو و روشي پذيرفته شده و با آن  قضائي پذيرفته شود و قدرت اجرايي به آن داده شود با تصميممطلوب
  :كتاب.  ركآور برخورد شده است،  قاعدة الزامعنوان يك به

John Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 238 et seq. 
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به چالش گرفته شده    عنوان منابع تكميلي حقوق        عرف به  ت اجرايي نظر حقوقي نيست، گويي قدر    
طـور مـوازي در       كه بـه  اين ديدگاه   . بار آن رأي داده است    و دادگاه در حيطة صالحيت خود به اعت       

 (New lex mercatoria)  جديدتجارييز توسط هواداران حقوق عرفي  نفراملي بازرگاني حقوق
  .درس نظر مرجح مي حمايت شده است، به

آيد، با اين بيان كه احراز عرف در يـك داوري             اين نظريه بر مشكل ديگري هم فائق مي       
د عرف تواند در رابطه با اشخاص ثالث معرف وجو و نميكند  فين داوري را به آن ملتزم ميطر تنها
توانـد    اي از آراي داوري مـي        در سلسله  يك عرف رأي داوران به وجود     فقط تداوم و استمرار     . باشد

قضات داخلي هم صادق اسـت، چـون         تا حدودي اين مطلب در مورد آراي      . را داشته باشد  ين اثر   ا
 مـورد عرفهـاي محلـي        اگر در .  نيست آور   الزام ا جز اطراف دعو   آراي آنان نيز براي اشخاص ديگر     

توانـد توسـط      المللـي كـه نمـي       آنچه گفته شد صادق باشد به طريق اولي در مورد عرفهـاي بـين             
اي مورد حكم قرار گيرند كـه دادگـاه واقـع در              گونه  آوري به   نحو مؤثر و الزام    داخلي به دادگاههاي  

پس سؤال اساسي اين    . حوزة صالحيت قضائي ديگري را ملزم كند، موضوع نيز صادق خواهد بود           
  اعتبـار  است كه توسط چه كسي، يا با چه استانداردي ضوابط و معيارهايي كه بايد براسـاس آنهـا                 

  .شود المللي آزموده و احراز شود تعيين مي بين  تجاريعرف
  
  ـ قلمرو ج

 الملـل عمـومي،     و گسترة شمول عرفهاي تجاري، همانند عرف در حقوق بين         ميزان نفوذ   
  :شود، براي مثال  حوزة نفوذ آن به طرق گوناگوني معين و مشخص مي.تواند بسيار وسيع باشد مي

  ؛ يك شهر خاص، بندر يا منطقة معينبا ارجاع به: ـ بر اساس تقسيمات جغرافيايي1
  ؛با ارجاع به دسته يا گروههاي خاص سياسي: ـ از نظر سياسي2
  ؛با ارجاع به دسته يا گروههاي خاص اقتصادي: ـ از نظر اقتصادي3
  ؛با ارجاع به سنتها و رسوم خاص حقوقي: ـ از نظر حقوقي4
  21.با ارجاع به نوعي تجارت يا بازار خاص: ـ از نظر تجاري5
  

هاي فوق تا حدودي مستقل از يكديگرند، بـراي مثـال يـك عـرف                بندي  هريك از دسته  
براي مثال تعهـد بانـك   ( از عمليات تجاري محدود شود     ي خاص تواند به نوع    المللي مي   بينتجاري  

 اما ممكـن اسـت از نظـر جغرافيـايي جهـاني و فراگيـر باشـد،                  ،)نسبت به پرداخت براساس اسناد    
كلـي بـه همـة        طـور    ديگر، ممكن است عرفهايي وجود داشـته باشـد كـه بـه             كه، از طرف    درحالي

                                                           
 ).مثل عرفهاي بازارهاي مالي(يا سازماني ) هاي خاصالمانند بازار كا( يا جغرافيايي .21
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هـاي   اعمال باشد اما فقط در يك محدودة جغرافيايي خـاص، يـا در نظـام               فعاليتهاي تجاري قابل  
  .حقوقي معين

تواند يك قاعده يا مبناي رفتاري بسيار وسيعي را بيان كند يا              از جهت محتوايي، عرف مي    
اي هـستند،     هـاي گـسترده     عرفهايي كه بيـانگر قواعـد و رويـه        . محدودي را قاعده و روشِ بسيار     

چنانچه صرفاً به انواع خاصي از عمليات و قراردادهاي تجاري محدود نشوند، در رديف اصولِ كلي 
ترتيب موقعيت ويـژة      يابد و بدين    المللي انعكاس مي    ي بين ها  كنوانسيونحقوقي قرار گرفته و يا در       

 "Pacta Sunt Servanda" بـراي مثـال اصـل    دهند؛  تجاري را از دست ميوان عرفعن خود به
الملل   المللي و حقوق بين     اصل مشتركي در حقوق تجارت ملي و بين       ) بايد به قراردادها عمل كرد    (

توان گفت از حد يك اصل حقوق عرفي به اصول كلي حقوقي تكامل يافتـه                 عمومي است كه مي   
عهدنامـة معاهـدات    ) 26(عنوان يك قاعدة مدون در مادة         مي، به الملل عمو   است، يا در حقوق بين    

  .وين انعكاس يافته است
گونه كه از حيث قلمرو اجرا، عرفهاي تجاري يك محدوده لزوماً در محـدودة ديگـر          همان

ارتبـاطي بـا    ) در يك موضوع يا همة موضوعات     (اجرا نيستند، ميزان عموميت و شمول عرف         قابل
دهد تا از قصور خـود         براي مثال اصلي كه به طرف اجازه نمي         آن ندارد؛  اجراي عموميت و شمول  

 اطـراف  از اجراي قرارداد به دليل عدم توانـايي خـود يـا               خود را  در اجراي قرارداد استفاده كرده و     
، اصلي بسيار وسيع است كه اختصاص به نـوع تجـارت، مكـان يـا نظـام                  قرارداد معاف دارد  ديگر  

 همـة قواعـدي كـه در مقالـة برجـستة لُـرد              تقريباًب است ذكر شود كه      جال. حقوقي خاصي ندارد  
عنوان قواعد حقوق عرفـي تجـار     به) جديدتجاريبه حقوق عرفي  راجع (22(L. Mustill)ماستيل 

 هم تعـداد عرفهـاي      هنوز. مستنبط از آراي داوري ذكر شده است، داراي همين گستردگي هستند          
ر يك رشـته و     اند اما صرفاً د     اي مورد پذيرش قرار گرفته      دهطور گستر   ي كه از حيث قلمرو به     تجار

المللي، فرصت معقولي كـه بـراي بازرسـي      براي مثال در بانكداري بين موضوع خاص كم نيستند؛   
 يا بانك تنها به مرتب     23شود بيش از چند روز نيست؛       اسناد در يك عمليات اعتبار اسنادي داده مي       

 يـا  ي درجه و ميزان اختـصاص 24.ه اصالت يا صحت انتساب آنهاكند و ن   بودن ظاهر اسناد توجه مي    
تواند با سهولت يا دشـواري شناسـايي آن           المللي، مي   عمومي بودن يك عرف نانوشته تجاري بين      

تر باشـد، ارتبـاط    موميتر و ع چون هرچه عرف مورد نظر كلي   . عرف در مراجع داوري مرتبط باشد     
شده  عنوان عرف شناخته اري كمتري در راه اثبات آن بهكلي حقوقي بيشتر شده و دشو آن با اصول

                                                           
22. “The New Lex Mercatoria: The First Twenty-Five Years”, in Martine Bos and Ian Brownlie (Eds), 

Liber Amicorum for Lord Wilberforce, Chap. 11, at pp. 174-177. 

23. Bankers Trust Co. v. State Bank of India [1991]2 Lloyd’s Rep. 443. 

  .دنده كه حداكثر هفت روز را اجازه مي 14 UCP(i)(d) و 13(b)مواد . در حال حاضر نك
  .UCP) 15( مادة .24
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  .وجود خواهد داشت
  

  شوند مدون ايجاد مي ـ چگونه عرفهاي غير3
  ـ ماهيت موضوع الف

. مدون، همانند ساير انواع حقوق عرفي، اثبـات وجـود آن اسـت             مشكل در مورد عرف غير    
معناي يك عرف خاص داشته تك افراد جامعة تجاري ممكن است تصويري كلي از مدلول يا           تك
اند، اما معموالً عرف مورد نظر تعريف نـشده           د كه نسبت به آن عرف آگاه      ند يا چنين تصور كن    نباش

است، مرزها و شرايط آن مبهم است و حتي ممكن است دريابيم كه در مفهوم و كُنه آن هم جاي    
  .بحث و گفتگو وجود دارد

كنـد،    ها تأييد مي    جزيه و تحليل سير دادرسي     ت  حاصل از  اين واقعيت را تجربيات هر روزة     
. لو نيز همين مـشكالت وجـود دارد         قبول اما اعالم نشدة كامن     گونه كه در مورد اصول قابل      همان

تصور كنيد كه يك حقوقدان جوان انگليسي كه به امور حقوقي اشتغال دارد اما شناختي نسبت به                 
انگلـستان نـدارد، در جلـسة متخصـصين         بـانكي در     هـاي تهـاتري بـين       چگونگي كاركرد سيستم  

كند كه موضوع آن جلـسه چگـونگي انجـام عمليـات تهـاتري در مبـادالت                   بانكداري شركت مي  
حقوقدان جوان كنجكاو است تا بداند . گيرد چندجانبه است كه صرفاً در پايان روز تهاتر صورت مي   
رائه دستور به بانك و قبل از       شود، پس از ا     آيا دستور پرداختي كه توسط مشتري به بانك داده مي         

به اين مـسئله     خواهد راجع   استرداد است يا خير؟ او مي      انجام عمليات تهاتري، توسط مشتري قابل     
در نهايـت تـشويق     . سؤال كند اما از ابراز جهل خود نسبت به اين موضوع پيش پا افتاده ابـا دارد                

زده خواهد شد وقتي بشنود كه         شگفت به احتمال فراوان وي بسيار    . شود تا سؤال خود را بپرسد       مي
او قطعاً تجربـة  .  دهند و نيم ديگر پاسخ منفي  به سؤال او پاسخ مثبت مي      كنندگان  شركتنيمي از   

 در مورد معنا Banque de l'Indochine25كرد اگر قبل از صدور رأي در پروندة  مشابهي پيدا مي
دادنـد كـه بانـك         بانكداران پاسـخ مـي      گروهي از  كرد؛  نفع سؤال مي     به ذي  و اثر پرداخت مشروط   

شـده   كه طرف حساب اثبات كند كـه اسـناد بـا اعتبـار گـشايش      تواند، درصورتي كننده مي   پرداخت
گونه  كه نيم ديگر، همان     نفع سند مسترد كند، درحالي      شده را از ذي     مطابقت نداشته، اعتبار پرداخت   

توانـد اعتبـار      صـورتي مـي     ه بانـك در   دادنـد كـ     كه در پروندة فوق اين نظر تأييد شد، پاسـخ مـي           
شده را مسترد كند، كه دارندة حساب از دريافت اسناد خودداري كند، ولو اينكه امتناع وي                  پرداخت

  .از دريافت اسناد متكي بر داليل قانوني نباشد
كه بين كارشناسان نسبت بـه وجـود محتـواي عرفهـاي غيرمـدون                در واقع همة مواردي   

                                                           
25. Banque de l’Indochine et de Suez. S A v. J. H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. [1983] Q.B. 711. 
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سازد كه غيرمدون باقي مانـدن عـرف راه را بـراي ترديـدها در وجـود و                   اختالف است، آشكار مي   
لـو مـادام كـه احقـاق حـق يـا جبـران                گونه كه در كامن    دارد، دقيقاً همان    محتواي آن باز نگه مي    

 خسارتي هنوز در تصميمات دادگاهها و نظرات علماي حقـوق انعكـاس نيافتـه مـشكالتي در راه                 
ه ذكر است كه اين تمايل در برخي از داوران وجـود دارد تـا عـرف                 الزم ب . آيد  وجود مي اثبات آن ب  

  .المللي را فراتر از ادلة موجود و تجربيات شخصي خود، جستجو و احراز نمايند بين
  
  خواهند باشد ـ عرف آنگونه كه هست، و عرف آنگونه كه تجار مي ب

گاه يا ديوان قبل از بحث در مورد شرايطي كه تحت آن شرايط وجود يك عرف توسط داد
اي كه تاكنون به آن پرداخته نشده است توجه كـنم، و آن               شود، مايلم به نكته     داوري شناسايي مي  

اينكه آيا عرف در وضعيتِ موجود بايد همچنان مورد تأكيد و توجه قرار گيرد و آيا حقيقت جز اين                   
ـ       است كه عرف ديگر براي جامعة تجاري چندان قابل         ن دليـل پذيرفتـه     قبول نيست و صرفاً به اي

الملـل، تفكيـك      شود؟ در حقـوق بـين       االجرا مي   صورت قراردادي براي طرفين الزم      شود كه به    مي
 پذيرفتـه شـده   (lex ferenda)» قانون مطلوب « و (lex lata)» االجرا قانون الزم «ظريفي بين 

گونه  همان. شود» االجرا قانون الزم «تواند تبديل به  سرعت مي به» قانون مطلوب « مسلماً 26.است
» المللـي   اصـول قراردادهـاي تجـاري بـين        «كه تالش جمعي دانشمندان حقوق در اسنادي نظير         

 كـه بهتـرين     (UNIDROIT)ــ رم     سازي حقوق خصوصي    تدوين شده توسط مؤسسة يكنواخت    
دهـد و در طـول مـدت دو سـال از              حلهاي استخراج شده از اصول پذيرفته شـده را ارائـه مـي              راه

اي برخـوردار      قضائي اعمال گرديده، از موقعيـت اينگونـه        يها و آرا   در بسياري از داوري   انتشارش  
  27.است

عنوان يك    شده كه داراي قدرت اجرايي و الزام است، به         آنگاه كه يك قاعدة عرفي تدوين     
شود، دادگاه بايد چه روشي را در پـيش گيـرد؟ اگـر               مانع يا مزاحم در سر راه يك دادگاه ظاهر مي         

 موضوع از شدت كمتري برخوردار خواهد بود، زيرا در اين حالت آنچه كه               نشده باشد،  دوينعرف ت 
تري را جـايگزين      جامعة تجاري بايد انجام دهد اين است كه آن عرف را رها كرده و روية مطلوب               

شـود، قـدرت اجرايـي        شود و در مجموعة قرارداد درج مـي          اما آنگاه كه عرف مدون مي      28.آن كند 
كند مگر اينكه با توافق صريح طرفين نفي شده يـا بـر تغييـر آن توافـق شـود،                       پيدا مي  قراردادي

                                                           
 .نك. 26

Danilenko, op. cit., supra n. 24, at pp. 16-22. 

27. M. J. Bonell, “The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Principles 

of European Contract Law: Similar Rules for the Same Purposes?” (1996) II Uniform L. Rev. 229. 

كند كه آيا در يك زمان معين هر دو عرف  ي ديگري را مطرح ميتبديل وضعيت عرف نانوشته به عرف نوشته سؤال جد. 28
 .شود كدام از آن دو اعمال نمي در رقابت براي اجرا هستند يا اينكه هيچ
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  .چنين عرفي جز با تغيير در مجموعة مدون شده قابل تغيير نيست
نظر از اينكه     ممكن است گفته شود، در هر حال وظيفة دادگاه اجراي مقررات است، صرف            

 در مواردي از اين قبيل دادگاههـا از آن جهـت             اما .كننده باشد يا نه      مطلوب و راضي   عرف موجود 
 كه قاعده تجلـي آن چيـزي اسـت كـه            دارندعنوان عرف موجود       قاعده مدون به   تمايل به اجراي  

  .انجام شده است، نه صرفاً آنچه كه مطلوب است دارند
هاي يكنواخت مربوط به اعتبارات   عرفها و رويه  1933كه ابتدائاً در سال       ، وقتي براي نمونه 

موجب آن    اي ذكر شده بود كه به       المللي منتشر شد، در آن قاعده       سنادي، توسط اتاق بازرگاني بين    ا
از . شـد   برگشت بودن آن تصريح مي     برگشت بودند مگر اينكه غيرقابل     همة اعتبارات اسنادي قابل   

در نفع اعتبارات اسنادي انجام نشده بـود،          اين جهت كه در اين قاعده حمايت كاملي از حقوق ذي          
 ،بـه عبـارت ديگـر     . شـد   برگشت صادر مي   صورت غيرقابل   عمل تقريباً تمامي اعتبارات اسنادي به     

هاي متداول بـين تجـار بـود، امـا از            كنندة نيازها و رويه      اين قاعده در زمان تدوين منعكس      چهاگر
بـاقي  االجـرا      سـال الزم   60 اين قاعده براي     ،هذا  مع. مدتها پيش اين خاصيت را از دست داده بود        

گونه تغيير داده شد كـه همـة اعتبـارات             اين قاعده اين   1993نظر در سال      ماند، اما از زمان تجديد    
 1990كه در سال   تصور كنيد29.اسنادي غيرقابل برگشتند مگر اينكه خالفشان تصريح شده باشد

ت برگـش   خـصوص قابـل   شود اما در يك اعتبار اسنادي با شكل و ظاهر سنتي و متداول صادر مي      
اي نـشده      هـم اشـاره    UCPبرگشت بودن آن تصريحي وجود ندارد و به مقررات           بودن يا غيرقابل  

يافت به اين سؤال كه آيا عرف تجـاري، ايـن اعتبـار اسـنادي را                  است، حال داوري كه وظيفه مي     
كرد؟ از يـك طـرف        برگشت پاسخ دهد، چه نظري بايد اتخاذ مي        قابل داند يا غير    قابل برگشت مي  

 آنكه خالف آن شرط شـده باشـد و   رـ مگ،برگشت است ار قابلـ، اعتبUCPود كه مطابق روشن ب 
ـ   افتاده قديمي كه خواهان اعتبارات غيرقابل       رويه جا   در ،طرف ديگر از   جـاي اعتبـارات     هبرگشت ب

نحـو مناسـبي احـراز و اثبـات      چنانچـه بـه  ( به رويه    بايست  آيا مرجع داوري نمي   . برگشت بود  قابل
 را UCPجـاي آنكـه قاعـدة مـذكور در      كرد، بـه   توجه مي )  بود قضائيبل احراز از نظر     شد يا قا    مي

نمـود؟ بـراي تعمـيم        اي از عرف و رويه يا اصول كلي حاكم بر اعتبارات اسنادي تلقـي مـي                 نشانه
مـواره  انـد، ه    كه سلسله قواعدي را با درج در قرارداد، بر روابط خود حاكم نموده              سؤال، اگر كساني  

اي بر قصد افراد دخيل در         قرينه  بايد  كرده باشند، آيا آن قاعده همچنان      ن قواعد را استثنا   يكي از آ  
 نكنند، قاعده بر     شمول آن را بر روابط خود استثنا       اي كه اگر طرفين     گونه  شود، به  آن تجارت تلقي  

  .آنان مجري خواهد بود
د، و آن اينكـه،  شـو   موجب بروز مـشكلي مـي  درنگ  بيمتأسفانه پاسخ منفي به اين سؤال    

                                                           
 . UCP از 6(c) مادة .29
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بحثي در مورد اينكه قاعدة . اند  و در نتيجة قاعدة مذكور در آن را پذيرفته         UCPاكثر افراد در واقع     
بنابراين مـسئله ايـن نيـست كـه         . قبلي چه بوده است نيست، بلكه چه بايد باشد مورد بحث است           

 آنچه انجام   بالعكس اند، بلكه    گرفته UCPطرفين تصميم بر ايجاد عرف جديدي خارج از مقررات          
برگشت بودن   كردند تا غيرقابل     را اعمال مي   UCPشد اين بود كه طرفين آزادي داده شده توسط          

 جامعـه تجـاري  كه اكثريت  از اين رو، درحالي   . اعتبار اسنادي را جانشين قاعدة مفروض قبلي كنند       
بنـابراين وقتـي كـه      .  اسـت  آور بودن آن را پذيرفته      ، الزام را منطبق با نيازهاي خود ندانسته     قاعده  

برگشت اثبات شد، ديگر جايي براي استنباط قاعدة         در صدور اعتبارات اسنادي غيرقابل    » استمرار«
گذارد باقي  برگشتي بر عهدة صادركننده مي حقوقي كه بگويد صدور اعتبار اسنادي وظيفة غيرقابل

  .ماند نمي
  
  ـ پذيرش عرف توسط دادگاه يا مرجع داوري ج

تواند وجود عرف تجاري       دادگاه يا ديوان داوري مي      زير يكي از سه شرط اساسي    از طريق   
اول اينكه عرف آنقدر شناخته شده و معروف باشد كه دادگاه بتواند از نظر قضائي وجود                . را بپذيرد 

د كارشناس ارائه شود، و سـوم       وهه كه شهادت كتبي يا شفاهي توسط ش       آن را احراز كند، دوم آنگا     
ي هـا   سـازمان المللي، قواعد يكنواخت آماده شده توسـط          ي بين ها  كنوانسيونعرف از   اينكه وجود   

دو مـورد اول  . المللي، قراردادهاي استاندارد، تأليفات دانشمندان حقوق و مشابه آن احراز شـود            بين
تـر از دادگاههـا    المللـي ظـاهراً آمـاده    نيازمند توضيح خاصي نيستند، جز توجه به اينكه داوران بين        

امـا  . المللي اذعان نمايند و وجود آنان را از نظر قضائي احراز كننـد        تند تا به وجود عرفهاي بين     هس
المللي و مكتوبات، برانگيزنـدة سـؤاالت جـدي در       و ديگر اسناد بين    ها  كنوانسيوناستنتاج عرف از    

يـا سـند بـر      استنباط هستند و نيز اثر اين نوشـته و           مورد اينكه چه چيزهايي به لحاظ قانوني قابل       
ترديـد، از بـسياري جهـات، نقـش و جايگـاه عـرف تجـاري         بي. باشد عرفهاي موجود چيست، مي 

توجه تأليفاتي كه  رغم حجم قابل ، عليفراملي بازرگانيالمللي در مقايسه با ساير عناصر حقوق       بين
  .به اين موضوع اختصاص يافته، مبهم باقيمانده است

  
  ـ تعيين دامنة نفوذ عرف د

  قطعاً تعداد عرفهاي جهـاني     المللي باشد؛   نكه جهاني باشد، بين   تواند، بدون آ    ف مي عريك  
در هرحال، اعمال يـك     . حلي را در پي دارد      نيز مشكالت غيرقابل   بسيار محدودند و شناسايي آنها    

 آن عـرف فعاليـت   دامنـه نفـوذ  فرض است كه هر دو طرف در  المللي، مستلزم اين پيش    عرف بين 
يـا مكـان    كه در يك منطقه        شده يا مبادالتي   منعقد مند   نظام  بازار كه در يك    امالتيبراي مع . دارند
 همة اطراف به آن عـرف ملتـزم    معموالًشود تحقق اين فرض دشوار نيست، چون  انجام مي  معين
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  .  خواهد بودترشرط دشوار اما در ساير موارد احراز اين پيش. باشند مي
 واي داشته    يافته هاي حقوقي تكامل    نيا كه سيستم  هايي از د   عرفهاي تجاري، در آن بخش    

تصور نماييد كه محل    . ، تكامل و توسعه بيشتري يافته است      شود  ميبه حاكميت اراده اهميت داده      
در چنين بخشي از دنيا واقع شده   ) يا تأمين (المللي براي عرضه      تجارت يك طرف يك قرارداد بين     

وري مستقر است كه در آن حقوق تا حـدودي توسـعه            كه طرف ديگر قرارداد در كش       باشد، درحالي 
. نيافته و تابعي از اهداف سياسي و اقتصادي است و از اين رو نقش قـرارداد تـضعيف شـده اسـت           

المللـي احتمـاالً بـا ايـن          در توسل به عرف بـين     ) كننده است   كه معموالً تأمين  (تالش طرف اولي    
بـه عرفـي پايبنـد باشـيم كـه كـشور مـا و               شود كه چرا مـا بايـد          اعتراض طرف مقابل روبرو مي    

گيـري آن      نقـشي در شـكل      ديدگاه و وضـعيت اقتـصادي و توسـعه         كشورهايي مشابه ما از حيث    
اگر هيچ راهي براي تشخيص اينكه    . استخالف با ديدگاهها و رويكردهاي م     اند و معموالً م     نداشته

كننـده     باشد، در قلمرو نفوذ تـأمين      گيرد، وجود نداشته    يك از اين دو حوزه قرار مي       قرارداد در كدام  
يا مشتري، چارة ديگري جز توسل به اعمال قانوني كه توسط قواعد تعارض قوانينِ دادگاه تعيـين                

  .شود، وجود نخواهد داشت مي
  

  فرامليالمللي با ديگر عناصر حقوق بازرگاني  ـ رابطة عرف تجاري بين4
  المللي و اصول كلي حقوقي ـ عرف تجاري بين الف

ـ و همين آن را از اصول كلـي           است المللي  بين من اين خاصيت ذاتي عرف تجاري        نظر  هب
المللي يا امور مالي      ـ كه عرف مختص به شكل و نوع خاصي از تجارت بين            كند  حقوقي متمايز مي  

تـوان بـه       بـراي مثـال مـي      است؛المللي   يا انواع ديگر عمليات و قراردادهاي مرتبط با تجارت بين         
كـه   ست يا عرفهايي  كاال المللي  بيننقل   و المللي يا حمل     با بيع بين   كه مرتبط  شاره نمود عرفهايي ا 

شوند يا عرفهاي مرتبط با تضمين پرداخت يـا اجـراي             المللي ساخت مربوط مي     به قراردادهاي بين  
اما وقتي عـرف بـه      . هاي تقاضا شده    تعهد از طريق اعتبارات اسنادي و يا ساير انواع ديگر تضمين          

وابـستة بـه هريـك از انـواع خـاص عمليـات             پذيرش عمومي رسيد كه مستقل و غير      اي از     جهدر
هاي آن   مثال. گيرد  كليِ حقوقي قرار مي   ن آن خاتمه يافته و در زمرة اصول         تجاري شد، عرف بود   

اين بيان گزاف نخواهد بـود      .  است »تغيير بنيادين اوضاع و احوال     «و  » لزوم وفاي به عهد    «اصل  
المللـي   يم كه اصول كلي حقوقي، تا آنجا كه ناقض مقررات مربوط به نظم عمـومي بـين           اگر بگوي 

) نه الزامـاً جهـاني    (المللي    ي بين ها  كنوانسيوننباشد، تعميم داده شدة آن چيزي است كه عرفها و           
از ) 1 ــ  ج( بنـد    موجـب   بهاصول كلي حقوقي پذيرفته شده توسط ملل متمدن         . اند  قبالً بيان داشته  

بعضي از  (اند    المللي شناخته شده    المللي از منابع حقوق بين       اساسنامه ديوان دادگستري بين    38مادة  
المللـي هـم ممكـن     اند كه استنباط اصول كلي حقوقي از خـود حقـوق بـين       نويسندگان ادعا كرده  
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  .شوند ، اما در عمل چندان به آنها متوسل نمي)است
گونـه كـه انتظـار       در قرون وسطي، همـان    مربوط به دريانوردي    وانين گوناگون   مجموعة ق 

بازرگانـان و دريـانوردان تـوجهي بـه اصـول كلـي و يـا سياسـتها و                   دهـد كـه       يمرود، نشان     مي
خواست آنها اعمال يكنواخت عرف جاري توسـط محـاكم و    اند، بلكه     نداشتههاي كلي    گيري  جهت

ة كاتولونيا است كـه در      ز اين قبيل مجموع   هايي ا    براي مجموعه   يك مثال خوب   .همكارانشان بود 
 The Consulate of the)» راهنماي درياها «گردآوري شده و به قرن پانزدهم ميالدي تأليف و 

Sea)   مجموعه مشتمل بر جزئيات زيادي بـوده و در زمـان خـود داراي               اين   30. شهرت يافته است
يبـاً همـة موضـوعات      اي دربرگيرندة تقر     ماده 334اين مجموعة   . اي بود   مالحظه نفوذ و تأثير قابل   

 و تجار گرفته تـا مجازاتهـاي دريـانورداني     ط از مسئوليت ناخدا نسبت به شركا      شده و مرتب   شناخته
اال با قايق روباز    اند و از مقررات حاكم در مورد حمل ك           پوشيده 31نحو نامناسبي در شب لباس     كه به 

  . در ساختمان يك كشتي، بودتا روابط شركا
همگي برگرفتـه و بازتـابي از اصـول         » راهنماي درياها  «در  ور   مذك مشروح قواعد   ،هذا  مع

 آور  الـزام   اثـر  32واقعيـات،  اعـالم  وظيفـة  :هماننـد  مقرراتـي . گفته در ايـن مجموعـه اسـت       كلي نا 
 معافيـت از پرداخـت      34شـد،    و شفاهي كه فقط با دست دادن منعقـد مـي           33رسمي  قراردادهاي غير 

قـوة  (فـورس مـاژور      36 اموال و جـان مـسافرين،       وظيفة ناخدا براي حفظ    35خسارت مطالبه نشده،  
 در اجـرا از قـصور خـود        ييعـدم توانـا    كه  جايي  اما نه  37ـ قرارداد عنوان عذر عدم اجراي      به )قاهره

 39اني گُم شده،  ـكه بدون تقصير كاالي ام      وارديـدم مسئوليت در م   ـ ع 38ـ است شده ناشي شخص
 حق خريدار براي مطالبـة      40تي مشاع، زوم پس دادن حساب سود و زيان به شريك در مورد كش           ـل

زيان و ضرر وارده به خود در نتيجة نقض تعهد توسط فروشنده با ارزيـابي و تعيـين تفـاوت بـين                      

                                                           
 .1975 ـ Stanley S. Jados ترجمه شده توسط .30
و با ريسماني  بسته شده بود كه دست و پايش حالير اقيانوس درور شدن د  كه براي هر متخلف عبارت بود از سه بار غوطه.31

 ).17ماده  (.نگه داشته شده بود
) 47( كشتي ـ در مادة گذاران احتمالي در سرمايه به صورت علني به ات اطالعاي  پاره وظيفة ناخداي كشتي براي دادن.32

 .آمده است
 .194 و 102، 90، 89، 48 مواد .33
 . 89 و 48 مواد .34
سهامداران مسئول پرداخت مبلغ اضافي به ناخدا از اين بابت كه كشتي بزرگتر از آنچه كه توافق شده  (51 و 50 مواد .35

 ).ساخته شده نيستند
 . 69 و 61مواد . 36
 .282 و 262، 66 مواد .37
 ).ناتواني بازرگان از ارسال كاال به دليل فروش به شخص ثالث (85ماده . 38
 .255 و 206 مواد .39
 .287 و 256، 241اد  مو.40
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 آنچـه همـه ايـن تعهـدات و          41].ارش[شده   شده در قرارداد با كاالي تسليم      ارزش كاالي تضمين  
د اصولي كلي ماننـد تعهـد بـه         كن  دهد و همانند رشتة تسبيح عمل مي        مقررات را به هم ارتباط مي     

نيت است و همچنين در موارد خطر اعمال ميزان مناسبي از احتياط  رفتار منطقي و مطابق با حسن
  42.و مهارت

اند كـه     المللي، آنچنان گسترده    جز قواعد مربوط به نظم عمومي بين       اصول كلي حقوقي، به   
ا موجـب  يـ وعي به داور اطمينان دهند ن  جز اينكه به  ،توانند چندان مطلوب واقع شوند      در عمل نمي  

آنچه . اصل لزوم وفاي به عهد در همه جا پذيرفته شده است          . تحصيل اعتبار براي رأي داور شوند     
اصل تغيير بنيادين اوضـاع  . كند براي ما اهميت دارد شرايطي است كه اجراي قرارداد را فراهم مي        

. ن است كه بتواند در عمل مؤثر واقع شـود         تر از آ    و احوال، اصل كلي مفيدي است اما بسيار مبهم        
 عهدنامـة معاهـدات ويـن هـم درج شـده، در حـوزة حقـوق            62رغم اينكه در مادة       اين اصل علي  

المللي و نيز اصول      ي بين ها  كنوانسيون در   43.طور موفق اعمال نشده است      الملل عمومي نيز به     بين
تـوان اصـول       هنوز هم مي   44.ه است حاكم بر قراردادهاي تجاري موضوعاتي از اين قبيل درج شد         

 پـذيرش روزافـزون    بـا    دامنه اين منبع   يا از عرف استنباط كرد، اما        ها  كنوانسيونكلي حقوقي را از     
المللـي ويـن كـاهش يافتـه اسـت، زيـرا در ايـن         قواعد تفسيري بيان شده در كنوانسيون بيع بين     

 خود كنوانسيون و در صورت فقدان       كنوانسيون براي تفسير ابتدائاً توسل به اصول كلي مستنبط از         
. اعمال بر قرارداد است تجويز شده اسـت  موجب قواعد حل تعارض قابل     آن ارجاع به قانوني كه به     

المللـي داراي چنـان قـدرت و          از طرف ديگر، اصول مربوط به نظم عمومي يا اخالق حـسنة بـين             
 بـراي مثـال، ايـن       ؛شود   مي راحتي عرف مخالف را نسخ نموده و جايگزين آن         هاعتباري است كه ب   

نظر از اينكه     موضوع كه قراردادي كه با ارتشاء منعقد شده است باطل و غيرقابل اجرا است، صرف              
  .نظر همگي است در محل انعقاد قرارداد رشوه امري متداول است يا نه، مورد اتفاق

  
  المللي هاي بين ـ عرف تجاري و كنوانسيون ب

رفهاي تجاري بـه همـان پيچيـدگي ايـن رابطـه در حقـوق                با ع  ها  كنوانسيونرابطة بين   

                                                           
 .293 مادة .41
 Sea Law)براي مثال در مجموعة قواعد اولِرون . دن برخي از قوانين حاكم بر درياها و دريانوردي سابقة طوالني دار.42

Oleron)كارگيري مهارت الزم براي آوردن كشتي به رر شده بود كه اگر ناخدايي از به  كه مربوط به قرن دوازدهم است، مق
سيصد سال بعد امكان توجيه از بين رفت و . قصور كند و نتواند عمل خود را توجيه كند، بايد سر خود را از دست بدهدبندر 

  .قطع سر بهاي قطعي خطاي ناخدا شد
 . كنوانسيون بيع وين79 براي مثال مادة .43
ق خصوصي رم، اصول حاكم بر سازي حقو المللي مؤسسه يكنواخت  براي مثال اصول حاكم بر قراردادهاي تجاري بين.44

 .حقوق قراردادهاي اروپايي مصوب كميسيون حقوق قراردادهاي اروپا
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تواند گواه و مدركي بر وجود عرف باشد به اين نحـو كـه                 كنوانسيون مي  45. است فرامليبازرگاني  
اعمال نيست، تجويز كنـد؛ آنگـاه كـه          كنوانسيون پذيرش عرف را وقتي كه خود كنوانسيون قابل        

بـر كـشورهاي    يا توسط كشورهايي ديگر عالوه    زهاكنوانسيوني در معامالت بازرگاني فراسوي مر     
توانـد    صورت همزمان با عرف به اجرا درآيد، مي         تواند به    مي شود   پذيرفته مي  طور يكپارچه    به عضو

.  يـا گـواه بـر وجـود عـرف جديـدي باشـد              دتواند عرف جديد ايجاد كن      و مي د  جايگزين عرف شو  
 عـدم پـذيرش     ، متقـابالً  وجـود عـرف باشـد     تواند گواه بـر       گونه كه كنوانسيون مي    عالوه همان   به

  .كاهدبعنوان گواه و مؤيد بر عرف   از اهميت آن بهتواند  هم ميكنوانسيون
  
  عنوان گواه عرفهاي موجود تجاري المللي به ي تجاري بينها كنوانسيونـ 1

عنوان گواهي بر   المللي در شرايط خاصي به      توان بر يك كنوانسيون تجاري بين       به حق مي  
تواند گواهي بـر وجـود        المللي مي   گونه كه يك عهدنامة بين      پيش موجود تكيه كرد، همان     عرف از 
توانـد    عنوان يك خصيصه، هـيچ كنوانـسيوني نمـي           به 46.الملل عرفي باشد    اي در حقوق بين     قاعده

نحو دقيق محدودة كاربري و اعمال خود را معين كند، زيرا آن محدوده ممكن است با قـرارداد،                    به
  .بقه و توافق ضمني گسترش يابدعرف، سا

كنندة عرف موجود است يا اينكـه         سؤال اساسي اين است كه آيا واقعاً كنوانسيون منعكس        
اند كـه غيـرممكن       ؟ بسياري از نويسندگان به اين نكته اشاره كرده        دهد  ميعرف را تغيير    بالعكس  

د، زيرا محدودة حقـوق   در خود منعكس كن دقيقاًاست حقوق نوشته همة قواعد حقوق غيرمدون را    
عالوه ممكن است وقتي قواعد مزبور بـه      تغيير است، به   مشخص و قابل   نانوشته به حسب ذات غير    

كنندگان  تدوين كه تصور اين .شوند داده تشخيص نامناسب و ناقص جهاتي از آيد رميد نوشته حالت
ا تدوين كنند، صرفاً يـك  نشينند تا همة قواعد حقوق عرفي ر    هنگام تدوين با وفاداري كامل مي       به

تـوجهي بـين قواعـد       هاي قابل المللي احتمال وجود تفاوت     طح بين افسانه است، خصوصاً اينكه در س     
آنگاه كه متخصصين حقوقي بـراي تـدوين        . هاي ديگر وجود دارد    يك نظام حقوقي با قواعد نظام     

كننده جلـسه،   ازمان ادارهشوند، معموالً دبيرخانه س كنوانسيون يا قواعد يكنواختي گرد هم جمع مي    
 را در اختيـار     بعضي از كـشورهاست   هاي موجود در      كنندة قواعد و رويه      گزارش جامعي كه منعكس   

ام حقـوقي خـود را      كنندگان تخصص و دانش مربـوط بـه نظـ            يك از شركت   هر. دهد  آنها قرار مي  
ده را در مقايسه با قواعد      توان انتظار داشت كه هر نماينده قواعد پيشنهاد ش          د و مي  آور  همراه مي   به

  بـالعكس  توجه گذشته اسـت يـا       نويس از موضوعي بي     نظام حقوقي خود بيازمايد تا ببيند آيا پيش       
  يك كنوانسيون و يا قواعد يكنواختكنندگان اما اگر تدوين. توسعه و تكاملي را پيشنهاد داده است

                                                           
  .The North Sea Continental Shelf Cases, 1969 ICJ Reports 3 و 18 شماره يسزيرنو.  نك.45
  .نويس قبليزير.  رك.46
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ود است و بايد صرفاً تالش كنند تا        هاي شناخته شده نزد آنان موج       معتقد باشند تمام قواعد و رويه     
 زيرا ايـن كـار چيـزي جـز حيـات           بزنند، هيچ پيشرفتي نخواهند داشت؛    اين قواعد را به هم پيوند       

اي از قـوانين قبلـي بـا تغييـرات            مجدد دادن به حقوق موجود نيست، و صرفاً موجب ايجاد ملقمه          
ي نيست كه موجـب توفيـق رونـد        در هر حال اين روش، روش     . شود  ها مي   اندكي در برخي از حوزه    

آنچه كه بايد اشخاص دخيل در اين طرح مد نظر داشته باشند ايـن              . سازي قوانين بشود    يكنواخت
حلي كه چندان هـم از رويـة          حل در مورد يك موضوع مشخص برسند، راه          به بهترين راه   كهاست  

 الزمة هر تقرير و تدوين      بنابراين تغييرات . موجود دور نيفتاده باشد تا موجب عدم پذيرش آن شود         
ترتيب محصول كار تلفيقي از قواعد موجود، قواعد اصالح           بدين. است، خواه نوشته باشد يا نانوشته     

  .شده و قواعد كامالً جديد خواهد بود
تواند تشخيص دهد كـه كنوانـسيون يـا مجموعـة             حال چگونه دادگاه يا مرجع داوري مي      

اً بيان كرده است يا اينكه آن را تغييـر داده اسـت؟ اگـر                عرف موجود را مجدد    ،تدوين شدة قوانين  
ايـن  ، تنها با مقايسة دو متن به        باشدقبالً عرف در متن كنوانسيوني يا مجموعه قوانيني ذكر شده           

عنوان دليلـي     كه به كنوانسيون يا مجموعة قوانين به        اما وقتي . دوش  آساني پاسخ داده مي     به پرسش
اگر موجوديـت   . در دسترس نيست  ] براي مقايسه [شود، مرجعي     د مي بر عرف موجود نانوشته استنا    

گير باشد كه بايـد       كه شبهه جهاني و همه      ـ جز در مواردي    عرف ادعا شده مورد اختالف قرار گيرد      
تواند تقاضاي اثبات عرف ادعا شده را با ارائه ادلـه و              ـ دادگاه ملي مي    مورد توجه دادگاه قرار گيرد    

ترين آن گزارش   تواند داشته باشد كه كارا      گوني مي اين مدرك انواع گونا   . هدمدارك از مدعي بخوا   
آور    تعجـب  47.نويس كنوانسيون است    گزارشگران و اسناد مربوط به مراحل مقدماتي و تنظيم پيش         

اينكه بعضي از مراجع داوري آمادگي دارند تا بدون هيچ دليل و مدركي، چنين پندارند كه بهترين                 
  .المللي هستند  يا مجموعه قوانين بينها كنوانسيونقررات  مموجودمعرف عرف 

المللـي در پرونـدة شـماره         مثال جالبي براي اين موضوع، رأي داوري اتاق بازرگـاني بـين           
 بـراي  1979موجب قرارداد فروش منعقد شده در سال       فروشنده به  48. است 1989ـ در سال     5713

نمود كه وي به دليل عدم مطابقـت   يدار ادعا ميخر.  ثمن به داوري متوسل شده بود     ماندهدريافت  
در ضمن رسيدگي اين سؤال مطرح شد       . مبيع با توصيف مذكور در قرارداد حق دارد از ثمن بكاهد          

مرجـع داوري   . ته است يا خير   شاعالم دا كه آيا خريدار در موعد مقرر عدم مطابقت را به فروشنده            
انون حاكم بر قرارداد را قانون كـشور فروشـنده          با اعمال قواعد حل تعارض مورد پذيرش عموم، ق        

                                                           
نسيون نيست كه در مورد آن ارجاع به اسناد  يا كنوامجموعه قوانين تفسير ،بايد به خاطر داشت كه موضوع بحث. 47

 عهدنامة معاهدات 32مادة . براي مثال نك(مقدماتي جز در موارد ابهام متن يا استنباط غيرمنطقي و عبث از متن، مجاز نيست 
ز در ، بلكه موضوع بحث ارتباط متن با عرفهاي از پيش موجود است، كه وجود چنين عرفهايي با صرف ارجاع به متن، ج)وين

 .استنباط نيست  قابل به وجود عرف قبلي اشاره شده است،كه صراحتاً مواردي
48. (1990) XX I.C.C. A.Y.B. 70, Jarvin et al. Collection of ICC Arbitral Awards, vol. II, p. 223. 
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هرچند قانون حاكم به لزوم دادن اخطار عيب در مدت كوتاهي اشـاره داشـت، امـا                 . تشخيص داد 
در نتيجـه مرجـع داوري از   . قلمـداد نمـود   عرف تجاري مورد قبـول همگـان   ديوان آن را مخالف  
عمال بر قرارداد بـود عـدول كـرد و در        ا  قانون قابل  ،موجب قواعد حل تعارض    اعمال قانوني كه به   

  . كنوانسيون بيع وين را اعمال نمود39 و 38عوض مواد 
محكمه دريافت كه هيچ منبعي براي تعيين عرف تجاري حاكم بهتـر از مقـررات كنوانـسيون                  «

، كـه معمـوالً     1980المللـي كـاال مـصوب يـازدهم آوريـل             به بيـع بـين     سازمان ملل متحد راجع   
يـك از دو كـشور خريـدار يـا            هرچنـد كـه هـيچ     . شود، وجود ندارد    ناميده مي » كنوانسيون وين «

عنـوان     اگر آنها عضو كنوانسيون بودند، آنگـاه كنوانـسيون بـه           .فروشنده عضو كنوانسيون نيستند   
  .اعمال بر پرونده بود كنندة عرف تجاري قابل عنوان منعكس قانون و نه فقط به

نظر عنوان منبعي در    تواند به   افاً مي  است، انص  ليت اجرا يافته  قاب هفده كشور    دركنوانسيون وين كه    
المللـي را     به عدم مطابقت كاال در بيع بين       گرفته شود كه عرف تجاري مورد قبول همگاني راجع        

  .»كند منعكس مي
  

مرجع داوري رأي داد كه خريدار اخطار عدم مطابقت را در ظرف مهلـت زمـاني مقـرر در                   
 از توسـل بـه مهلـت    40موجب مـاده    و اينكه در هر صورت فروشنده به داده است،39 و 38مواد  

زماني مقرر در اين مواد منع شده است چون فروشنده از عدم مطابقت كاال مطلع بوده ولـي آن را                    
افشا نكرده بود، و اينكه بنابراين خريدار مستحق جبران خسارت است كه بـا مطالبـات فروشـنده                  

تواند از اين گزارش كوتاه داوري اسـتنتاج شـود كـه               مي طور منطقي   ه ب اين نكته . تهاتر است  قابل
شد كه خريدار در خارج از مهلت مقرر اخطـار          اعمال بر قرارداد، حكم بر اين مي       مطابق قانون قابل  

  .عدم مطابقت را صادر نموده است
را آنچه در مورد اين رأي داوري تعجب برانگيز است اين نيست كه رأي دامنة كنوانسيون            

ـ ـ چون اين امر از طـرق مخت   مرزهايي كه خود بيان كرده توسعه داده است  يبه ماورا  ف ممكـن  ل
ــ بلكـه تعجـب       عنوان دربر دارندة عرفهاي موجود      جمله تلقي كنوانسيون به     است اتفاق بيفتد، من   

چ اين است كه رأي كامالً قانون حاكم بر قرارداد را ناديده گرفته است و بـا ايـن كـار، بـدون هـي      
بـا توجـه بـه نكتـة        . بحثي تصور نموده كه كنوانسيون بيع وين عرف مربوطة تجاري را دربر دارد            

  :كرد بايست ذهن مرجع داوري را به خود مشغول مي كم چهار نكته ذيل مي اخير دست
عنوان نقطة ايجاد حقوق و تكاليف پذيرفته      كه به   زماني(شد    كه قرارداد منعقد مي     زماني )1

ـ  )شده است  سيون بيـع ويـن نـه تنهـا از تعـداد الزم امـضا كـه كنوانـسيون را                   ، كنوان
بـا كمـال تعجـب و       . االجرا گرداند برخوردار نبود، بلكه حتي منعقد هم نشده بود           الزم

توانست مـستقيماً اعمـال       شگفتي، مرجع داوري خاطرنشان ساخت كه كنوانسيون مي       
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  .غال داشتندشود اگر كه هر دو طرف به امور تجاري در كشورهاي عضو اشت
االجرا بود، يعني، سلف كنوانسيون ويـن، قـانون           در آن زمان كنوانسيون ديگري الزم      )2

پس چرا مرجع داوري آن كنوانـسيون       . 1964 (ULIS)المللي    يكنواخت براي بيع بين   
شايد محكمه در نظر    . شود حدس زد    را اعمال نكرد يا حتي به آن ارجاع نداد؟ تنها مي          

 در مـورد مهلـت معاينـه        »المللي  قانون يكنواخت براي بيع بين     «گرفته بود كه قواعد     
. گـذارد    و خريدار را بدون جبران خسارت باقي مي        49پذير است نا انعطاف سخت و    كاال

 سـال پـس از انعقـاد        پـانزده ، يعنـي    1979تواند اين باشد كه تا سـال          پاسخ ديگر مي  
ULIS   در  قط يك كشور آن را تصويب كرده بود،        كشور به آن ملحق شده و ف       8 تنها 

كـه در رأي بـه آن          و سـاير مـواردي     ]1989به كنوانسيون وين     [ الحاق 17مقايسه با   
 كشور به قـدر كـافي قـوي و مـؤثر            9 توسط   ULISارجاع داده شده و اينكه پذيرش       

اگر چنين چيـزي در مـورد       . المللي باشد   تلقي نشد تا دليلي بر عرف حاكم تجاري بين        
ULIS          صادق است، به همان نحو بايد به طريق اولـي در مـورد كنوانـسيوني كـه در 

توانـست بـه همـان انـدازه      نويس بـوده و مـي   زمان انعقاد قرارداد هنوز به شكل پيش      
ULISموفق باشد، نيز صادق باشد غير. 

 كـه  كنـوني  39 مـادة    به  راجع بحث مشروح و مفصلي      1980در كنفرانس ديپلماتيك     )3
 بود، وجود داشت و دو نمايندگي در دو موقعيت مختلـف بـه ايـن نكتـه            37قبالً مادة   

برانگيزترين مواد در كل كنوانـسيون        اشاره كردند كه مادة موضوع بحث يكي از بحث        
تواند پاية قوي و محكمي براي تلقـي ايـن مـوارد          مي دشواري   به  اين مباحث  50ـ است
ت اسـت كـه مـتن كنوانـسيون         درس. المللي تثبيت شده، تلقي شود      عنوان عرف بين    به

آنسيترال كه جهت بررسي توسط كنفرانس ديپلماتيك ارائه شده بود و منتهي بر آنچه 
كننـدة    تواند تا حدودي بحث را تقويت كند چون ارائه           است بود مي   39كه امروزه مادة    

ديدگاههاي گروههاي كاري و تمامي كميسيون آنسيترال اسـت، امـا چـرا بايـد وزن                
االجرا بـوده      سال الزم  چهاردهقررات محدودتر كنوانسيوني كه قبالً براي       بيشتري از م  

 است، به آن داد؟

                                                           
  . رك.49

 John Honnold, Uniform Law for International Sales (2nd ed.), paras. 250-252  .  
 اين امكان وجود داشت كه مقررات مربوط UNCITRAL  جريان تدويندر  «:گويد  مي چنين250 در پاراگراف پروفسور هانولد

  .»پذيرتر و در انطباق بيشتري با روية جاري تجاري تدوين نمود به بازرسي كاال را انعطاف
  .جلسه بيست و يكم در ننمايندة پاكستا و  در جلسه شانزدهماظهارات نمايندة سنگاپور. نك. 50

John Honnold, Documentary History for the Uniform Law on International Sales, p. 542, para. 51, p. 500, 

para. 6. 
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شوند نه بازرگانان و بنابراين  المللي تجاري توسط دولتها منعقد مي    ي بين ها  كنوانسيون )4
گيـرد تـدوين      اي كه فرض بر اين است عرف آنها را در بـر مـي               توسط اعضاي جامعه  

كننـدة     بـه ايـن دليـل كـه كـامالً مـنعكس            ها  كنوانسيون معمول است كه  . شوند  نمي
مثـال  . هاي جامعة تجاري حاكم نيستند، مورد پذيرش قـرار نگيرنـد            ها و رويه    ذهنيت

خوبي در مقررات هامبورگ ارائه شده، كه هرچند از نظر فني مفيـد و كـارا اسـت امـا      
شـود   يشتري مـي هاي ب امروزه تالش. هايي از پوسيدگي در آن آشكار شده است   نشانه

ي تجـاري   هـا   كنوانـسيون نـويس     تا ديدگاههاي مرتبط با منافع تجـاري را در پـيش          
يي كـه نماينـدگي آنـان را بـر عهـده      ها سازمانالمللي مد نظر قرار دهند ـ مسلماً   بين

عنـوان نـاظر حـضور داشـته باشـند ـ امـا         دارند ممكن است در مراحل مقـدماتي بـه  
شـود و ايـن      س كالً توسط حقوقـدانان انجـام مـي        نوي  تصميمات اساسي و تهية پيش    
 را در يــك كنفــرانس يــشانهــاي نماينــدگي دولتها تحقوقــدانان هــستند كــه هيئــ

 .كنند شود راهبري مي ديپلماتيك كه منجر به انعقاد كنوانسيون مي
تـا  نحوي تهيه شده است      كه آنچنان كه مرسوم است به     (متأسفانه در گزارش داوري     

يـك از مباحـث بـاال در         اشاره نـشده كـه آيـا هـيچ        ) رهيز شود از افشاي مشخصات پ   
 فرصتي داده شده يا هيچ سـعي شـده تـا بـا ايـن                ، تحقيقاً، محكمه مطرح گرديده، يا   

كنندة عرف جاري در زمان قرارداد         كنوانسيون بيع وين منعكس    39  فرض كه آيا مادة   
 هست كه   ي نيز  ديگر سئلهم .در زمان انعقاد كنوانسيون بوده، برخورد شود      ، تحقيقاً،   يا

المللي تجاري، حتـي اگـر         يك كنوانسيون بين   شاخصقواعد  . بايد در نظر گرفته شود    
كنندة عرف موجود باشد، ممكن است توسط عرف بعدي           طور كامالً دقيقي منعكس     به

تواند اطمينان حاصل كنـد كـه كنوانـسيون            چگونه يك محكمه مي    51.جايگزين شود 
 ياي بـه نفـع بقـا        كند؟ شكي نيست كه قرينـه       نعكس مي هنوز هم عرف تجاري را م     

 ايـن قابليـت را      طور قطـع     به عنوان گواه عرف وجود دارد، اما بايد        اعتبار كنوانسيون به  
 . گرددردداشته باشد تا با ارائه دليل 

  
المللي معماهاي زيـادي را       نشده از يك كنوانسيون تجاري بين      مسير استنتاج عرف تدوين   

در رأي داوري كـه     . ا چه اندازه محكمه محق است به فهم و درك خود اعتماد كند            ت. انگيزد  برمي
گيري   اي را ده سال پس از انعقاد قرارداد تصميم          كه پرونده   در باال به آن اشاره شد محكمه درحالي       

 كشور، معتبر و مؤثر تلقي شـده        17كرد، به اين حقيقت اعتماد كرد كه كنوانسيون بيع وين در              مي
                                                           

. رك.  استانگيز  موضوعي بسيار بحث شود، عهدنامه  يكروية دولتها بتواند جايگزين الملل آيا در حقوق بين اينكه. 51
  .18زيرنويس 
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كـه     بـود، وقتـي     انجام شـده   1981، بلكه در سال     1989 نه در سال     ض كنيم كه استماع   فر. است
آيا اين امر تفاوتي در تصميم مرجـع  . كنوانسيون هنوز مورد تصويب هيچ كشوري قرار نگرفته بود   

اي دال بر ميـزان حمـايتي كـه كنوانـسيون             كرد؟ مسلماً در آن مرحله هيچ قرينه        داوري ايجاد مي  
توانـست اثـر      عدم تصويب كنوانسيون توسـط كـشورها نمـي        .  كند وجود نداشت   ممكن بود كسب  

فرض اينكه اگـر در  . اي داشته باشد، چون بسيار زود بود كه بتوان از آن چيزي استنباط كرد             عمده
كه دعوا در واقع استماع شد، هنوز هم هـيچ كـشوري كنوانـسيون را تـصويب نكـرده بـود،             زماني
 نظـر   بـه  اين باشد كه كنوانسيون حمايت هيچ دولتي را جذب نكرده و             توانست نشان بارزي بر     مي
نمـود،     توجه مي  1989آيا محكمه بايد به اين واقعيت در اعالم نظرش در سال            . رسد كه بكند    نمي

توجهي به عـدم تـصويب كنوانـسيون داده          داد اهميت قابل     رأي مي  1981كه اگر در سال       درحالي
  شد؟  نمي

 يا عدم پـذيرش      عنوان گواه بر عرف مورد توجه قرار گيرد،         ن بايد به  اگر پذيرش كنوانسيو  
ون كنندة عرف، آيا الزم است ما به اين نكته توجه كنـيم كـه چـرا كنوانـسي      عنوان گواه نفي    آن به 

 ايـن احتمـال وجـود دارد كـه مقـررات خـاص              .مورد قبول قرار گرفته است، يا اينكه الزم نيست        
 اما مزاياي كنوانسيون  52برانگيز بوده و دور از واقعيات تجاري باشد        موضوع بحث، اختالفي و بحث    

در كل در مقابل عدم مزاياي يك مادة خاص، در نظر گرفته شـده و موجـب تـرجيح كنوانـسيون                    
كننـدة عـرف      عنوان مـنعكس    بالعكس، دولتها ممكن است اجماعاً موافق كنوانسيون به       . شده باشد 

 مضافاً، اين واقعيت كه كنوانسيون      53. كنوانسيون مخالفت كنند   جاري باشند، ولي از جهات ديگر با      
كاهد، چون كنوانسيون ممكـن اسـت ايـن            از اهميت آن نمي    ، لزوماً شودناالجرا    ممكن است الزم  

  . بين جامعة تجاري، عرف جديد ايجاد كنددرتوان را داشته باشد تا 
 ]الملـل  بـين [ها در ايجاد حقوق  الملل قابليت عهدنامه   طور مشابهي، در زمينة حقوق بين       به

 مايـل  200ي يعي شناخته شده است، ماننـد شناسـاي  طور وس عرفي قبل از اينكه به اجرا در آيند به      
ي كنوانـسيون حقـوق   ول مـذاكره و پـس از پـذيرش مـتن نهـاي       منطقة انحصاري اقتصادي در ط    

  . سازمان ملل متحد1982درياهاي 
المللي در آنِ واحـد يـك نقطـة           ه بر عرف تجاري بين    عنوان گوا      به ها  كنوانسيوناعتماد بر   

تواند اين باشد     گونه كه قبالً خاطرنشان شد، نتيجه مي       همان. قوت و در عين حال يك خطر است       
قـبالً بـه رأي    . كه قلمرو كنوانسيون را به وراي محدودة قابل اجراي مـصرح در آن توسـعه دهـد                

هنگـام بـروز       وين را به دعوايي اعمال نمود كه به         كنوانسيون بيع  39ي ارجاع شد كه مادة      ا  داوري
ها بعد كنوانسيون بـر اسـاس        آن كنوانسيون هنوز وجود نداشت، و حتي در زمان صدور حكم سال           

                                                           
 . قرارداديخودي قرارداد در صورت نقض اساس هبراي فسخ خود ب) قانون متحدالشكل بيع (ULIS همانند مقررات .52

53. Mark E. Villger, Customary International Law and Treaties, p. 164. 
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توانست اعمال شود چون هيچ يك از اطراف قرارداد در كشوري كه عـضويت                شرايط خودش نمي  
سـاز    هايي از اين نوع بـراي داوران مـشكل         توسعه. كردند   تجارت نمي   بودند كنوانسيون را پذيرفته  

تواند به دادگاههاي ملي   تر است، چون اثر آن مي       نيست، اما به مراتب براي قضات ملي قابل توجه        
وظيفة اعمال مقررات كنوانسيوني را كه دولت آنها از امضاي آن خودداري كـرده اسـت، تحميـل                  

موجـب آن اطـرف قـرارداد          كـه بـه    ده وارد شـ   اعتراض مشابهي به تئوري برخي دانشمندان     . كند
توانند قراردادشان را تابع شرايط و مقررات يك كنوانسيون قـرار دهنـد نـه از طريـق اشـتراط                      مي

موجـب قواعـد حـل تعـارض؛ شـيوه            اعمال به  لانون قاب قدر قرارداد، بلكه از طريق انتخاب       قواعد  
در قرارداد هماننـد سـاير شـروط        ون مقررات كنوانسيون مندرج     نخست مورد انتقاد قرار نگرفته، چ     

شدت مـورد     به گيرد، اما قسم اخير     اعمال قرار مي   مندرج در قرارداد موضوع قواعد آمرة قانون قابل       
دهد كه     اگر معتبر تلقي شود به اطراف خصوصي اين حق را مي           كه اعتراض قرار گرفته است، چرا    

 جريـان   در آن محاكمـه  نيست وونكنندة كنوانسي ي كه امضا دولتخواستكنوانسيون را بر خالف  
  كـه ايـن نگـرش در         اين موضوع مجدداً مطرح شده كه درحـالي        ،صورت به هر . دارد، اعمال كنند  

 مقـام   نوعـاً اعتنا است ولي كاربردي در خصوص داورها ندارد، داوراني كـه             مورد قضات ملي قابل   
  54. محل داوري ندارند ارتباطي خاص با دولت متبوعواقع  دررسمي در محل داوري نيستند و

اصـحاب  (راف حاضر در نزد آنها      مسلماً بايد اذعان شود كه دادگاهها و مراجع داوري و اط          
هـاي   به بيش از تعداد اندكي از نظام        راجع تفصيلياحتمال كمي دارد كه اطالعات      )  يا داوري  دعوا

شتغال داشته يـا سـعي      توان انتظار داشت كه آنها به مطالعات تطبيقي ا          حقوقي داشته باشند و نمي    
در . دنيي كه به آنها ارائه شده است كرده باش        ها  كنوانسيون) سير تكاملي (زيادي در دريافت تعاقب     

تـوان گفـت      طي مراحل الزم و ضروري براي حل اختالف، مگر اينكه خالف آن اثبات شود، نمي              
كنندة وجود   منعكساند، اگر استنباط كنند كه يك كنوانسيون خاص كه آنها غيرمنطقي عمل كرده 

مـشكل  . اما اين مسئله منوط به وجود شواهد و مدارك و نيازمنـد اثبـات اسـت               . قبلي عرف است  
 و  حقـايق دعـوا  بـه  راجـع عنوان سابقه اين است كه اطالع انـدكي        داوري قبلي به   ياستفاده از آرا  

  را بـا اينكـه      داوري حتي تاريخ قرارداد موضـوع دعـاوي        هاي  اغلب در گزارش   .مباحث آنها داريم  
 دعوا، معموالً به دليـل   تجاريكشورهاي درگير و پيشينة. كنند ، ذكر نميباشد بسيار مؤثر تواند  مي

شود، و اين مشكل خواهد بود حتي بدانيم چه مبـاحثي در داوري مطـرح                 محرمانه بودن حذف مي   
  .كرده است خود و نه ادله ارائه شده، توجه هاي دانستهشده و تا چه حد ديوان داوري به 

  
  

                                                           
54. See the note by Yves Derains (1995), Clunet 1020, Criticising the award in ICC Case no. 6754 of 

1993. 
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  المللي بر عرف موجود ـ اثر كنوانسيون تجاري بين2
. تواند بسيار دشـوار باشـد       المللي بر عرف موجود مي      تعيين اثر يك كنوانسيون تجاري بين     

دهد، ممكن است عرف جديدي تأسيس كند،         بسته به ميزان تغيير جهتي كه كنوانسيون نشان مي        
در هر حال ممكـن  . جاي عرف موجود نمايد ه عرف جديد بيا دادگاه و داورها را ترغيب به پذيرش       

طور موازي با كنوانسيون در مـورد معـامالتي كـه             اجرا باقي بماند و به     است كه عرف موجود قابل    
 خـصوص  كنوانـسيون را در   شود اعمال گردد، يا حتي ممكن اسـت           كنوانسيون به آنها اعمال نمي    

  .به آنها نپرداخته تكميل نمايدموضوعاتي كه 
  
عـرف تجـاري    المللـي از طريـق        ي تجاري بـين   ها  كنوانسيونـ توسعة قلمرو    3

  المللي بين
 را تغييـر    المللي   بين تواند عرف نانوشتة تجاري     دقيقاً به همان نحو كه يك كنوانسيون مي       

 ،عالوه به. كنوانسيون را نسخ كرده يا تبيين كند)  حقموجد(تواند قواعد حقوقي   مينيزدهد، عرف 
عنـوان عـرف حتـي         بـه  توانـد    مي كه كنوانسيون گواه بر وجود عرف است، مقررات آن          رديدر موا 
موجب كنوانسيون براي اعمال كنوانسيون الزم        دولت عضو كه وجود آن به     يك  كه ارتباط با      جايي

المللـي    كه در يك بيع بين      ، براي مثال وقتي   باشداعمال   شناخته شده است وجود نداشته باشد قابل      
مجدداً، اين موضـوع    . ي از طرفين داراي محل تجارت در يكي از دولتهاي متعاهد نيست           كاال، يك 

عنوان رويـه تبعيـت      كه يك دولت از كنوانسيوني به       جايي،  يابد   مي  مورد مشابه  الملل   حقوق بين  در
  55.كه عضو آن باشدكند بدون آن مي

  
  المللي ي بينها سازمان آن توسط تدوينـ عرف تجاري و  ج

شـود    المللـي تكيـه مـي       ي بـين  هـا   سـازمان شده توسـط     هاي تدوين   بر مجموعه كه    وقتي
قواعـد يكنواخـت يـا    : ها اشـكال مختلفـي  دارد      اين مجموعه . گردد  مالحظات مشابهي اعمال مي   

آوردن اصول حقوقي توسط      هاي حقوقي، به نظم در      شرايط تجاري براي درج در قرارداد، راهنمايي      
  .دانشمندان و موارد مشابه

اتـاق بازرگـاني     « ،شـروط تجـاري   قواعـد يكنواخـت و      دهندة   ي انتشار ها  سازمان ميان   از
  و شـروط    يكنواخـت  از قواعـد  شـماري     ها تعداد بي    ترين است، كه طي سال      سرشناس» المللي  بين

ها عبارتند از    مثال. كرده است آيند آماده و منتشر       ه اجرا در مي    را كه با اشتراط در قرارداد ب       تجاري
قواعـد يكنواخـت بـراي تـضمينات         «،  » اعتبـارات اسـنادي    به  راجعهاي يكنواخت      و رويه  عرفها«

                                                           
55. Christine Chinkin, Third Parties in International Law, Ch. 3.  
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 وضـع   راـ كـه همـة آنهـا قواعـدي     »قواعد يكنواخت براي تعهدات قراردادي «،  »درخواست شده 
ـ و اينكوترمز    دن مربوط بايد رعايت شو    كهاي درگير و اطراف ديگر معامالت     كنند كه توسط بان     مي

(Incoterms) رايط استاندارد مربوط به تسليم و پرداخت ثمن در قراردادهاي بيع، كه هر شرط  ، ش
چنين قواعدي از خود . داردهمراه  بهاي را براي فروشنده و خريدار  يك سلسله وظايف تعريف شده   

ـ قدرت آمره ندارند؛ مسلماً حتي قراردادهايي كه اين قواعد و شروط را دربر دار      د نـ توان  نمـي  نيـز دن
كننـدة    د، چون هرچند اين قراردادها منبع ايجاد      ن خود جزئي از حقوق بازرگاني فراملي باش       خودي به

 حقوق نيـستند    موجدشوند و خود       اعمال مي   قرارداد حق و تكليف هستند اما تنها بين اطراف خود        
در نتيجه اگر چنين قواعـدي كـه در قراردادهـا      . بلكه از حيث اثر وابستة به حقوق و قانون هستند         

 بازي كنند، نقشي كه به آنهـا داده  فراملي نقشي در صحنة حقوق بازرگاني    بايست  اند مي   ج شده در
  .باشد كنندة عرف جديد مي شده، نقش گواه و مدرك دال بر عرف موجود يا ابداع

ــ    و اصول حقوق قراردادهاي اروپـايي      (Unidroit)المللي    اصول قراردادهاي تجاري بين   
  كـه  اين دو . ندسته ي متفاوت  از نوع  كلي ب ـ حقوق قراردادهاي اروپايي  آماده شده توسط كميسيون     

هرچند ( توسط دو گروه مختلف از دانشمندان دارند عد حقوق قراردادها را بيان مياصول كلي و قوا
، هرچند  ندارندآور    اين دو سند قدرت الزام    . آماده شده است  )  در هر دو گروه عضويت داشتند      برخي

رداد اين اختيار وجود دارد تا اين اصول را در قراردادهاي خود با ارجاع به آنهـا                 كه براي اطراف قرا   
  .درج نمايند

عنوان ابزار كار بـراي دادگاههـا و           در دسترس بودن آنها به     آنچه كه اهميت بيشتري دارد    
داوراني است كه در جستجو هستند تا قواعد و مالكهاي ايجاد شده توسط عرف تجاري يا اصول                 

 بـراي حـل   وقي را شناسايي كرده، تا مشخص كنند در تفكـر حقـوقي جـاري بهتـرين راه      كلي حق 
اعمـال  . كـدام اسـت   ي موجـود    ها  كنوانسيون نمودن خأل  و پر مسائل خاص و مشخص قراردادي      

هايي، بويژه در مورد معامالت فراسوي مرزها كه در آن محكمه، با توجـه بـه اينكـه                 چنين فرمول 
 رغبت بيشتري براي اعمال اصول يا قواعدي ت،علق به حوزة ديگري اسحداقل يكي از طرفين مت   

انتـشارات و تأليفـات     . دارد كه تا حدودي از قانون ملي خـود متفـاوت اسـت، رواج بيـشتري دارد                
در زمينـة حقـوق     ) و نه انحصاراً  ( خصوصاً    گيري اصول حقوقي      دانشمندان ممتاز از ديرباز در شكل     

 اساسنامة ديـوان   38 )1( )د( آنها امروزه در مادة      جايگاهدر زمينة   . ه است الملل عمومي مؤثر بود     بين
هـا و    آمـوزش  «المللي در ضمن مواردي كه بايد مورد توجه دادگاه قرار گيـرد بـه                 دادگستري بين 

 يتوجـه و عالقمنـد  . شـده اسـت  اشـاره  » ترين نويسندگان ملتهاي مختلف  تعاليم بهترين و خبره   
دهندة اثـر نتـايج       به خود معطوف داشته نشان    » Unidroitادهاي تجاري   اصول قرارد  «زيادي كه   

طـور    بـه . هـاي گونـاگون اسـت      ها و نظـام     رتبه از خانواده    همكاري روشنفكران و دانشمندان عالي    
 نحو ـ بايد به همان    (Soft-Law)ـ حقوق قوام نيافته      تري، اثر فزاينده منابع غيررسمي حقوق       كلي
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  . نيز لحاظ شودفرامليعمومي وجود دارد در حقوق بازرگاني الملل  كه در حقوق بين
موجب قواعد حل تعارض ارجاع       اعمال به  هر دو دسته از اصول به قواعد امري قانونِ قابل         

حقوقي  كلي كه اصول گذارند بينانه بر اين واقعيت صحه مي طور واقع آنها به به اين ترتيب ؛دهند مي
 جايگزين قوانين داخلي كشورها شوند، چون آنها يك نظام كامل           طور كامل   توانند به   و عرفها نمي  

را بيـان    قواعـد آمـره      خود برخي از   هر دو دسته از اصول،       جالب اينكه . دهند  حقوقي را شكل نمي   
 شـود  پرسـيده ممكن است . جانبة ثمن به تعيين يك نيت و قواعد راجع ، همانند لزوم حسندارند  مي

طور منطقي دربردارندة قواعدي      توانند به   آور نيستند مي    صة الزام چگونه اصولي كه خود داراي خصي     
اول، . رسـد عجيـب نيـست    نظـر مـي   اي كه به   آور باشند؟ حداقل به دو دليل موضوع به اندازه          الزام

  كنند كه در اين حالت قواعد      شان درج  اين اصول را در قراردادهاي     خود انتخاب    به توانند  طرفين مي 
آور ذكر شـده   الزام اين قواعد  مندرجد، چون در اصول شخواهد  فرض  آور    زام براي آنها ال   آن اصول 

انـد حكايـت از        آمـره تلقـي شـده       كـه  دوم اينكه قواعدي  .  از آن تجويز نشده است     است يا استثنا  
گونـه قواعـد را غيرقابـل     اي كـه ايـن   گونه پذيرش عمومي و مقبوليت قواعدي از اين نوع دارد، به    

نحو ديگـري مقـرر      هرچند كه قانون قابل اعمال بر قرارداد به       . كند  ة طرفين مي  كردن با اراد   استثنا
  .  تلقي نمود(jus cogens)گونه قواعد را امري  نمايد، به بيان ديگر بايد اين

  
  المللي و تعارض قوانين ـ عرف تجاري بين 5

  قوانين و تعارض (lex mercatoria)ـ ناسازگاري بين حقوق عرفي بازرگاني  الف
سـعه  اي از جريان ملي شـدن قـوانين تو   عنوان جزئي و دسته    قواعد ملي تعارض قوانين به    

 در  بازرگـاني رومي و حقـوق عرفـي       ـ حقوق مدني     بر قانون كليسا  از آنجا كه حقوق مبتني      . يافت
. ولتي اعمال شـود واحد بود، الزم نبود قواعدي وضع شود تا تعيين كند قانون چه د ـ قرون وسطي 

تدريجي دادگاههاي تجاري توسط دادگاههاي مركزي و جايگزيني قـوانين ملـي            يگزيني  اما با جا  
از (ضرورت يافت تا هر نظام حقوقي با توسعه قواعد خود مشخص نمايد المللي،  بينقوانين  جاي هب

  .باشد اعمال مي كدام قانون بر اختالفي كه واجد يك عنصر خارجي است قابل) ميان ساير امور
 lex mercatoria56نـام    در مقالة خود بـه (Lord Justice Mustill)ستيل قاضي لرد ما

ناسازگاري دارد، زيرا اولي  اشاره كرد كه هدف تعارض قوانين كامالً با حوزة حقوق عرفي بازرگاني   
عنـوان يـك قـانون        كه دومي بـه      را بيابد، درحالي   اكند تا قانون ملي قابل اعمال بر دعو         تالش مي 
  . شكل گرفته است(Anational)فوق ملي 
  

                                                           
 .23س شمارة زيرنوي. نك. 56
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  ـ اعمال قواعد تعارض قوانين ب
يف هر دعوا را با رجوع به لدانند كه تك    طور كلي خود را همچنان موظف مي        قضات ملي به  

هاي  داوران در داوري. يك قانون ملي تعيين شده توسط قواعد تعارض قوانين دادگاه تعيين نمايند        
شوند تا قـانون قابـل اعمـال را            حل تعارض متوسل مي     به قواعد  غالباًالمللي همچنين     تجاري بين 

  . در دو دهة اخير بيشتر شده استوضوح وة دادگاهها و داورها بههذا، تفاوت در شي  مع57.بيابند
را در مـورد داوري     » قانون محل دادگاه   «عنوان    ادلة زيادي وجود دارد كه وجود چيزي به       

اف قرارداد منصوب شده است نـه دولـت، و اينكـه            كند، بر اين اساس كه داور توسط اطر         انكار مي 
ارتباط يك داور با محل داوري معموالً موقت و ضعيف است، بنابراين دليلي نيست كه داور الزامـاً                

شود، احساس تعهـد      نسبت به اعمال قواعد حل تعارض دولتي كه داوري در آن محل تشكيل مي             
اند تا تصميم بگيرند قواعد حل تعارض چـه           كردهبنابراين تعدادي از داورها خود را آزاد حس         . كند

اند، آنهـا خـود را ملـزم بـه رعايـت              گروه ديگر از اين هم فراتر رفته      . سيستمي را بايد اعمال كنند    
در حالتي كه طرفين صـريحاً قـانوني را انتخـاب           (اند بلكه     قواعد حل تعارض هيچ نظامي ندانسته     

يعنـي عامـل   ( قاعـدة حـل تعـارض       جـاي آن    به ين يا سادگي اصول كلي تعارض قوان      به) اند  نكرده
 حقـوق   ،اند، براي مثال در يك قـرارداد بيـع          نظر آنها مناسب رسيده را اعمال كرده       كه به ) ارتباطي

قواعد سازش و    «چنين اقتداري در    . شود  طرفين به وسيلة قانون محل تجارت فروشنده تعيين مي        
رسـد آنگـاه كـه        نظـر مـي    چنـد بـه     هـر  58س است،  منعك 1988المللي    اتاق بازرگاني بين  » داوري

  59.اجرا نباشد شود اين قواعد قابل كنوانسيون رم اعمال مي
                                                           

 حقوق  انجمنكه توسط چهاردهمين كميسيون» الملل خصوصي به داوري در حقوق بين قطعنامه راجع «اي كه در   شيوه.57
در هر حال .  به تصويب رسيده است، از آن حمايت شده است1975ردام در سال  آمست آن درالملل آماده شده و در اجالس بين

 در اجالس قاهره پذيرفته شد اعالم شد كه صرف اين واقعيت كه رأي داوري بر قواعد 1992اي كه در سال  در قطعنامه
استوار شده نبايد ...) ري و الملل، عرف تجا مانند اصول كلي حقوقي، اصول مشترك بين چند نظام حقوقي، حقوق بين (فراملي

 در) 2(كار گيرند،   را بهفرامليتوانند قواعد  توافق كرده باشند كه داورها مي) 1(دار كند، اگر اطراف داوري  اعتبار آن را خدشه
 .اعمال سكوت اختيار كرده باشند خصوص قانون قابل

موجب  تواند قانوني را كه به عمال توسط طرفين، داور ميا صورت عدم ذكر قانون قابل در «: دارد  آن مقرر مي13)3( مادة .58
كردن اختيار  حتي در حقوق انگليس كه تمايل به محدود. »دهد اعمال كند قواعد حل تعارض، قانون مناسب تشخيص مي

 قواعد حقوقي،  شامل13)3(در مادة » قانون مناسب «و  » قانون «اند كه ارجاع به  داورها در آن وجود دارد، دادگاهها پذيرفته
 .كند يا اصول كلي حقوقي است و اعمال قانون ملي خاصي را اقتضا نمي

در هر حال اگر قضيه از اين قرار باشد كه داورها . شود  چون اين معموالً به معني لزوم رجوع به يك نظام حقوقي تلقي مي.59
كه موضع (طع، نه هيچ نظام حقوقي خاص ديگري را طور ق ملزم نباشند تا قواعد حل تعارض محل داوري را اجرا كنند، يا به

رسد كه آنها ملزم به رعايت كنوانسيون رم هم نخواهند بود، حتي اگر در يك كشور   مينظر به، پس )اتخاذ شده در اينجا است
 براي تحليل .المللي احترام گذارند در هر حال آنها ملزم هستند كه به قواعد نظم عمومي بين. عضو كنوانسيون مستقر باشند

  .  اين موضوع نكبرجسته
Pierre Lalive, Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration, in 

Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration (ICCA Congress Series no. 3) pp. 256 

et seq. 
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  اجرا گرفتن قانون قابل ـ تكميل يا ناديده ج
 تـوجهي  قابـل تواند به نتـايج گونـاگون         اين تفاوت شيوه در تعيين قانون حاكم مسلماً مي        

نون مقر داوري يـا قـانون داوري        اگر قا . ده است هاي ممكن به آخر نرسي    اما تمام راه  . منتهي شود 
توانـد از همـة قواعـد حـل           د، داور مي  ن باش ننموده مقرر   نحو ديگري    به پذيرفته شده توسط قرارداد   

دانـد    ، يا قواعد حقوقي، كه او مناسب مي       )قانون ماهوي (تعارض بگذرد و مستقيماً به سراغ قانون        
المللي    عرف تجاري بين   ، مرجع داوري  هاد كه در آن   ندارها وجود     تعدادي از داوري    همچنين 60.برود

شـده توسـط     اجـراي تعيـين    عنوان مكمل يا جايگزين قانون قابل       را يا به   بازرگانييا حقوق عرفي    
تواند   طور كلي پذيرفته شده است كه ديوان داوري نمي          اين امر به  . مرجع داوري اعمال كرده است    
كـه طـرفين انتخـابي     صـورتي  تر اين است كه آيـا در    ظريف سؤال. انتخاب طرفين را ناديده بگيرد    

 قـانون   آنچه كه اوعنوان جايگزين  بهبر، يارا عالوه  بازرگانيتواند حقوق عرفي     اند، داور مي    نكرده
 كنوانـسيون بـين     10اجـرا، مـادة       در خصوص تكملة قانون قابـل      61حاكم يافته است اعمال كند؟    

) 1994(المللـي     اعمال بر قراردادهاي بين    به قانون قابل    راجع امريكايي سازمان دولتهاي امريكايي   
  :دارد داراي اهميت خاص است كه مقرر مي

 المللـي و     عرفهـا و اصـول حقـوق تجـارت بـين           هـا،   مقررات مواد پيشين، راهنمـايي    عالوه بر    «
ي  اعمال خواهند شد تا پاسـخگو      ،طور كلي پذيرفته شده     هاي تجاري به     عرفها و رويه   طور  همين

  .»نياز به عدالت و انصاف در موارد خاص باشند
  

روش   مـدخل اعتـراض بـه   اعمال بدون توجه به قانون قابل    بازرگانياعمال حقوق عرفي    
 كـه قـبالً بـه آن اشـاره     باشد  ميالمللي اتخاذ شده توسط داوران در رأي داوري اتاق بازرگاني بين     

خواسـتند بـه آن برسـند ضـروري            كه مي  اي  روشن نيست چرا داوران براي رسيدن به نتيجه       . شد
 بـه خريـد و فـروش      مقـررات مربـوط    ،طـور كلـي     بـه .  را ناديـده بگيرنـد     اعمال ديدند قانون قابل  

راحتي با توافق طرفين جـايگزين شـوند يـا عـرف              توانند به    آمره نيستند، آنها مي    كننده  مصرفغير
  .المللي حلي باشد يا بينتجاري مربوط با توافق طرفين جاي آنها را بگيرد، خواه عرف م

اجـرا طبـق اصـل حـل         بنابراين در اكثر موارد ضرورت ندارد اجراي اختياري قانون قابـل          
اش تفـوق قـرارداد يـا     امري اختياري و غير  تعارض را رد كنيم، چون آن قانون در رابطه با مقررات          

 كـه همـة آن را   شود فقط زماني كه قانون مورد نظر امري است الزم مي. سازد  عرف را ممكن مي   
  .طور كلي دور زد و ناديده گرفت به

                                                           
 .اند ضائي صراحتاً اين اختيار را اعطا كردهت چندين نظام ق مقررا.60
اي است كه بعداً   كنند سؤال جداگانهانتخاباعمال  عنوان قانون قابل را به عرفي بازرگاني توانند حقوق  اينكه آيا داوران مي.61

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
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  اعمال  عنوان قانون قابل به بازرگانيـ حقوق عرفي  د
موجب قواعد سنتي حـل تعـارض، اجـازه           اجرا به  در فرض اينكه بنا به داليلي قانون قابل       

مـه   مغاير جايگزين شود، سؤال اين اسـت آيـا محك  المللي بينوسيلة عرف  ندهد كه مقررات آن به 
تواند زيركانه به نتيجة مشابهي، بـا         جاي اينكه ناديده گرفتن آن قانون را صراحتاً بيان كند، نمي           هب

 او قاعدة حل تعارض مناسب است برسد؟ تا اينكـه رأسـاً حقـوق بازرگـاني                 نظر  بهاعمال آنچه كه    
قواعد كلي ، بازرگانيتا آنجا كه حقوق عرفي . شمار آورد اعمال به عنوان قانون قابل المللي را به بين

رسد كه آن قواعـد       نظر نمي    دليلي به  62كند،  ربط را منعكس مي     حقـوقي مشترك بين دولتهاي ذي    
رويه اين شيوه در . عنوان قانون مناسب حاكم بر حقوق ماهوي اطراف قرارداد اعمال شود      نتواند به 
كه توسط عرف تجاري بازرگاني  اينكه آيا آن قسمت از حقوق عرفي         63. پذيرفته شده است   قضائي

توانـد    طور صريح يا ضمني در قرارداد طرفين مندرج نشده است، مـي             المللي ارائه شده است به      بين
 الزم است ببينـيم  اين موضوعقبل از بررسي . در اين راه به كمك گرفته شود سؤال ديگري است     

براي فصل خـصومت  چرا تعدادي از مراجع داوري ممكن است مايل باشند از ارجاع به قانون ملي    
  .امتناع ورزند

  
  ـ داليل براي اعمال قانون غيرملي هـ

اي كه در  هاي گزارش شده نشان داده است، بيشتر پروندهگونه كه مقالة لرد ماستيل  همان
قيقـاً بـر اسـاس قـانون     توانـست د  اند مـي  آن داورها اعمال حقوق عرفي بازرگاني را انتخاب كرده     

پس چرا طرفين يا داورها . گيري شود  يك قاعدة حل تعارض تصميماعمال تعيين شده توسط قابل
  كنند تا از اعمال قانون ملي مربوطه خودداري كنند؟ تالش مي

تواند دليل اين باشد كه اطراف قرارداد قـادر نيـستند بـر يـك                 در مرحلة انعقاد قرارداد مي    
تنـاب از انتخـاب قـانون يـك         وقتي كه قصد اج   . قانون ملي كه حاكم بر قرارداد باشد توافق كنند        

تواند بعضاً با قرار دادن قرارداد تابع اصول كلي مشترك بين  طرف يا اطراف ديگر است، مسئله مي
تونـل زيرگـذر    ["Chanel Tunel" موافقتنامهاي بود كه در  اين شيوه. دو نظام حقوقي حل شود

موجبي بـراي ايجـاد     ته شد و    پذيرف] كند  اي متصل مي    كه انگليس را به اروپاي قاره     درياي مانش   

                                                           
 .ورد بحث قرار نگرفته استشود در اينجا م  اين مسئله كه به كدام دولتها مربوط مي.62
  :رأي برجسته دادگاه پژوهشي  انگليس در پروندة ذيل.  براي مثال نك.63

Deutsche Schacht bau-und Tiebohrgesellschaft GmbH v. R’As al-Khaimah National Oil Co. [1987] 3 

W.L.R. 1023.  
اي كه تحت حاكميت قانون سوئيس منعقد شده و اعتبار  ة داوريموجب موافقتنام اين رأي تصميم داوراني را تأييد نمود كه به

خصوص اختالفي در مورد اكتشاف نفت  در» المللي حاكم بر روابط قراردادي قبول بين اصول قابل «كارگيري  يافته بود، با به
 . رأي داده بودند
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ي يشناسـا  طـور كلـي قابـل        چون ريسك زيادي وجود دارد كه اصول كلي يا به          عدم اطمينان شد،  
اي خـاص     تر از آن باشند كه در حـل مـسئله           هاي گوناگوني اعمال شوند يا كلي       نباشند يا به شيوه   

امـا طـرفين بعـضاً      . طرفي را انتخـاب كـرد       حل بهتر اين است كه قانون كشور بي         راه. كمك كنند 
گيرند از ارجاع به هر قانون ملي خودداري كنند، شايد با اين نظر كه بـه مرجـع داوري          تصميم مي 

المللي از خود بـروز       تر نسبت به عرف تجاري بين       پذيري بيشتري بدهند و واكنشي مناسب       انعطاف
  .دهند

د كه چرا ممكـن     در مرحلة داوري، حداقل هفت دليل ممكن براي مرجع داوري وجود دار           
اعمال باشـد    تواند قابل   اعمال يا اعتماد بر قانوني كه معموالً مي        است بخواهد از تعيين قانون قابل     

هايي وجود داشته باشد كه قانون قابل اعمال فرضي آنچنـان             اول، ممكن است پرونده   . امتناع كند 
ـ    راهباشدتوسعه نيافته باشد كه قادر     هـاي حقـوقي    نظـام . ه كنـد حلي براي موضوع مورد نظـر ارائ

 اما اين مـسئله در كـشورهاي اسـالمي بـه            64پذيرند،  ديني توسعه نيافته، چنين احتمالي را مي        غير
نكتـه  كه حقوق مقدمتاً جنبة مذهبي دارد و با در نظر داشتن ايـن                تجربه گذاشته شده است، جايي    
المللي  ا عرف تجاري بينكلي حقوقي ي ريحي براي توسل به اصولاطراف قرارداد بعضاً مقررات ص

در چنين حـالتي ناديـده      . كنند  مي ذكر    خود اعمال پاسخي ندهد در قرارداد     كه قانون قابل    جايي در
دوم، قانون دو طرف با هم تضاد دارند        . رسد  نظر مي   حل عملي به    اعمال تنها راه   گرفتن قانون قابل  

ن رو توسل بـه حقـوق       شود، از اي    ميو استفاده از قواعد حل تعارض منجر به انتخاب قانون برنده            
. هاي بازنده را تحريك كند     طرفانه حل اختالف است، بدون اينكه حساسيت        راه بي عرفي بازرگاني   

 نزديك دارد، در خـصوص  ي ارتباطهاسوم، قوانين دو طرف، يا كشورهاي مختلفي كه قرارداد با آن         
 كنـد كـه دنبـال       زي احساس مـي   انگي  طور تفاهم   موضوع مورد بحث مشابهند و محكمة داوري به       

وجـود ايـن ويژگـي در       . دست نخواهد داد   حل مفيدي به    كردن اينكه كدام قانون بايد اجرا شود راه       
اعمـال   عنوان قانون قابل     به بازرگاني در تعيين حقوق عرفي       را نظام حقوقي، عملكرد مرجع داوري    

تخاب بين قانون ملي و قانون ديگر  انو متفاوتند، رقيبهاي  چهارم، قواعد سيستم. نمايد توجيه مي
يابـد تـا      تحت قواعد حل تعارض آنقدر ظريف و دقيق است كه مرجع داوري اين كار را دشوار مي                

حلي بـراي ايـن     راهبازرگاني در اين حالت ارجاع به حقوق عرفي 65يكي را به ديگري ترجيح دهد، 
ا توسل به قواعد حل تعارض يـا        پنجم، انتخاب يك نظام حقوق ملي، خواه ب       . دهد  مشكل ارائه مي  

 چـون مـستلزم     شـود،   مـي كننده تـشخيص داده       ارضاء شيوة ديگري، توسط مرجع داوري ذاتاً غير      
                                                           

 ديوان SPP v. Arab Republic of Egypt, ICC Case no. 233 of 1992  پروندهآور است كه در  بنابراين شگفت.64
محاسبه است نداده است، بنابراين موضوع بايد  كه از چه تاريخي بهره قابل كه حقوق مصر پاسخي به اين سؤال تداوري درياف

  . همچنين نك.الملل حل و فصل شود اساس حقوق بين بر
Emmanuel Gaillard, "Trente ans de Lex Mercatoria", (1995) Clunet 5, 13. 

 .آيد گذرد، بوجود مي اي كه از شش كشور مي  بين چند ملت بر سر لولة نفتي را در نظر بگيريد كه اختالفيبراي مثال .65
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 اصـوالً بـراي   گونه قـوانين  كه اين المللي است، درحالي   بر معامالت بين  اعمال قانون داخلي و ملي      
اعمال نظـام ملـي يـا      قابل ششم، مرجع داوري صرفاً از قاعدة     . معامالت داخلي طراحي شده است    

مسئله در  . نتيجة حاصل از آن خرسند نيست و در صدد است تا راهي براي اجتناب از آن پيدا كند                 
و در نهايت، محكمه هوادار . المللي كه قبالً ذكر شد از اين قبيل بود    رأي داوري اتاق بازرگاني بين    

ن را اعمال كند و حوزة تأثير آن را  هر فرصتي آدرخواهد   است و ميبازرگانيمفهوم حقوق عرفي 
  .توسعه دهد
  
  »قاعده حقوقي «عنوان   بهبازرگانيـ اعمال حقوق عرفي  و

منظور جستجوي راه فراري از اعمال قواعد حل تعـارض ذكـر               به در باال بيشتر داليلي كه    
 بـر ايـن   كنند كه پافشاري  و آن داليل بيان مي 66،هستندشد حداقل تا حدودي از اعتبار برخوردار        

 يـا   67نكته كه داورها ملزم به اعمال قواعد تعارض قوانين يا نظام حقـوقي ملـي خاصـي هـستند،                  
هـاي   المللي بايد نشان داده شود كه عرف در يكـي از نظـام              اينكه در مورد يك عرف تجاري بين      

  .ثمر خواهد بود ، بيرسميت شناخته شده است  بهحقوقي قبل از اينكه قوة آمره كسب كند
 داوري تنها در شـرايط  يي گستردة اين اصل كه آرا     اينتيجه با توجه به شيوع و شناس      اين  

طـرفين قـبالً بـستر خـود را     . يابد توانند نقض شوند قدرت اجرايي مي      ي مي يهاي استثنا   و موقعيت 
كه از بررسي مجـدد قـضائي بـر           رأي داوري در مواردي   . اند، پس بايد بر آن تكيه كنند        آماده كرده 
موجـب   ون محل داوري معاف است يـا بـراي جلـوگيري از اجـراي آن الزم نيـست بـه         اساس قان 

ـ          قابل ،كنوانسيون نيويورك مورد بررسي قرار گيرد      سبت بـه   اجرا خواهد بود و هرگونه اعتراضـي ن
در چنـين  . ايد نظري اسـت  داراي فو  ، تنها اعمال عنوان قانون قابل    بهاعمال حقوق عرفي بازرگاني     

خواهـد اسـتناد كنـد تـا بـه       نحو مؤثري آزاد است تا به هر مدركي كه مي ي بهجع داورمواردي مر 
اين به اين دليل اسـت كـه نـه تنهـا قـصور طـرفين در تعيـين قـانون               . نتيجة مطلوب خود برسد   

 بلكه طرفين بـا  68شود، تلقي ميلويحي و ضمني حقوق عرفي بازرگاني    اعمال نوعي انتخاب ت    قابل
 خـودش   نظـر   بـه توانند اگر كه مرجع داوري به قـانوني كـه             ال، نمي اعم حذف انتخاب قانون قابل   

                                                           
 داوران حق ندارند ،اعمال  اولي به اين دليل كه پس از احراز قانون قابلفقط دو قسم اخير غيرقانوني هستند؛ من نظر به. 66

دانند، آن را ناديده بگيرند و دومي به اين دليل كه طرفين داوري نبايد  ديگري را بهتر ميصرفاً به اين دليل كه قانون 
 .دستخوش تمايالت شخصي داورها شوند

  .ف و جانبداري از لزوم اعمال قانون ملي نكل براي ديدن نظرية مخا.67
Fredrick K. Juenger, American Conflicts Scholarship and the Law Merchant, 28 Vand. J. Trans. L. 487 

(1995). 

كند كه  طور جدي ادعا مي  به)561. در ص( برگر . K.P. Berger, International Commercial Arbitration.  نك.68
خطرناك است كه  بنابراين بسيار به انتخاب قانون حاكم وجود ندارد،معموالً راهي براي دانستن دليل واقعي حذف بند مربوط 

  .را نتيجه بگيريم عرفي بازرگاني كردن حقوقصد بر حاكم از آن ق
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تاكنون دادگاههاي ملي عدم تمايل     .  از رأي داوري شكايت كنند     ،حل است توجه كند     مهمترين راه 
 محكمـة داوري حقـوق       به اجرا گذاشتن رأي داوري صرفاً بر اين اسـاس كـه             از  امتناع درخود را   

اگر وقتي كـه قـانون محـل داوري نـسبت بـه      . اند ت نشان داده را اعمال كرده اس   عرفي بازرگاني   
نحـو مـشابهي خواهـد بـود         موضوع ساكت است قضيه از اين قرار باشد، به طريق اولي، قضيه به            

اعمـال تجـويز     عنوان قانون قابل     را به  بازرگاني  عرفي آنگاه كه قانون محل داوري انتخاب حقوق      
اشاره نـشده، امـا     بازرگاني  هرچند صريحاً به حقوق عرفي      كه    چنين خواهد بود، وقتي    و نيز    69.كند

قانون محل داوري اجازه داده كه داورها قواعد حقوقي را اعمال كنند و خـود را مقيـد بـه قـانون                      
 چنـين   آيـين داوري مـدني فرانـسه،   1496دة مـا . خاصي در معناي يك نظام حقوقي نكرده است  

  :خته استرسميت شنا اي را در يك قانون نوشته به شيوه
گيـري    داور موضوع دعوا را مطابق قانوني كه توسط طرفين انتخاب شده است مـورد تـصميم                «

كه طرفين از انتخاب قانون حـاكم قـصور ورزيـده باشـند، داور مطـابق                  دهد، در صورتي    قرار مي 
  .»خواهد دادگيري قرار  ترين قانون است موضوع را مورد تصميم  او مناسبنظر بهقانوني كه 

  
 كنوانـسيون  42 و مـادة  1986 قانون داوري هلنـد  1054)2(رراتي با اثر مشابه در مادة     مق

امـا  . شـود   ، يافت مـي   1965گذاري يك طرف دولتي       واشنگتن حاكم بر اختالفات ناشي از سرمايه      
پـذير نباشـد، زيـرا        هاي تحت قانون نمونه آنسيترال امكان      رسد چنين انتخابي در داوري       مي نظر  به

  .كند  را اقتضا مي»قانون تعيين شده توسط قواعد تعارض قوانين «ن اعمال  آ28مادة 
  
  ملي است؟  فوقبازرگانيـ آيا حقوق عرفي  ز

 طرح  است؟خودمختارملي و  در واقع فوققوق عرفي بازرگاني ست كه حآيا اين بدين معنا
فهوم كلي حقوق عرفي م اعتراضات نسبت به   اينكه به دليل    ،نمايد  گونه ايجاد ابهام مي     سؤال بدين 

ت ايـن اسـت كـه حقـوق عرفـي       اعتـراض نخـس  70. بيان شده اسـت    به طرق گوناگوني   بازرگاني
يـك نظـام حقـوقي      المللي تشكيل شده      فهاي تجاري بين  كه از اصول كلي حقوقي و عر      بازرگاني  

ن قانون عنوا آن به تعيينصدد  كه در فايده خواهد بود اد بيكامل نيست، بنابراين براي اطراف قرارد
يك نظام حقـوقي كامـل       بديهي است كه حقوق عرفي بازرگاني     . اعمال بر قراردادشان باشند    قابل

نتيجه  ثمر و بي اعمال كامالً بي  عنوان قانون قابل    اما اين بدان معنا نيست كه انتخاب آن به        . نيست
 خواهد بـود    كه قواعد آن به سؤال موضوع اختالف پاسخ ندهد، ضروري            و صرفاً در مواردي    ،است

                                                           
69. David W. Rivkin, Enforceability of Arbitral Awards Based or Lex Mercatoria, (1993), Arb. Int. 67.  

 :مباحث كتاب ذيل.  نك.70
Craig, Park and Paulsson, International Chamber of Commerce Arbitration, (2nd ed.), pp. 603-609. 
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  .اعمالي ارجاع شود تا به قانون ملي قابل
دهد يا نه بايد توسط        به سؤال مورد بحث پاسخ مي      نكه آيا اصول حقوق عرفي بازرگاني     اي

دوم، اين امر مورد اعتراض قرار      . گيري شود   محكمة داوري با توجه به مدارك در دسترس تصميم        
ودمختـار و مـستقل از قواعـد نيـست چـون            اي خ   مجموعهگرفته است كه حقوق عرفي بازرگاني       

ايـن مطلـب نيـز درسـت        . شود  وسيلة قواعد نظم عمومي و قواعد آمره حقوق داخلي كنترل مي            به
شود كه حقوق عرفي بازرگاني قدرت اجرايي ندارد و صرفاً تـابع قواعـد                است اما از آن نتيجه نمي     

تواننـد تحـت       توسط دادگاهها مي   باالتر است؛ اين امر بسيار مشابه آن است كه اصول وضع شده           
المللـي     بـين  ]تجـاري [ عرف    هر قدرت آمره سوم، ادعا شده است كه      . تأثير قانونگذاري قرار گيرند   

 قواعد  متضمناين شرط در مورد عرفهايي كه       . ي آن توسط يك قانون ملي است      ي به شناسا  منوط
 نيـز    هـستند  )تعريـف شـوند   يا دولتهاي مربوطه، به هر نحو كه        (كلي حقوقي مشترك بين دولتها      

 مورد پذيرش حقوق ملي     ،بحث اين است كه آيا بايد اثبات شود كه عرف          موضوع قابل . وجود دارد 
اگر منظور حقوق ملي خاصي باشد، مـسلماً انتخـاب قـانون ملـي مشخـصي را                 . قرار گرفته است  

از . با مسئله اسـت    چون اين قانون ملي است كه مرتبط         كند؛  اعمال اقتضا مي   ن قانون قابل  عنوا  به
المللي بدون ارجاع به قانون ملي خاصي          دعاوي را مطابق عرف تجاري بين      گاهيآنجا كه داوران    

ثمر   گيرد، بسيار بي    دهند و تصميمات آنها مورد قبول دادگاهها قرار مي          گيري قرار مي    مورد تصميم 
توانيم بگـوييم،     حتي ما نمي  . هيمي از اين قبيل را مورد انكار قرار د        يخواهد بود كه تأثير و نفوذ آرا      

 الزاماً بايد در منطقة مشترك بين قواعـد         المللي  بين] تجاري[هاي داوري، كه عرف       مطابق با رويه  
يي كـه   هـا   كنوانسيونتواند از     هاي مختلف قرار گيرد، چون چنين عرفي همچنين مي         حقوقي نظام 

، هنوز مورد تصويب دولتهـاي مربوطـه قـرار          اجرا هستند   قابل ، اگر اند يا    قابليت اجرا نيافته   تاكنون
  . اند، استخراج شود نگرفته

المللي، بسته بـه داشـتن        جا پذيرفته شده است كه قدرت آمرة عرف، خواه ملي يا بين             همه
اما بايد به كجا نگاه كنيم تا اين مالكهـا را پيـدا كنـيم؟               . شرايط و مالكهاي اساسي خاصي است     

ترديـد، عرفهـايي وجـود دارنـد كـه داراي             بي. عتبار خود سخن گويد   به ا  تواند راجع   عرف خود نمي  
اي خواهند    يافته  ي هر نظام حقوقي توسعه    يآنچنان كاربردي وسيع و جهاني هستند كه مورد شناسا        

عنـوان عـرف تجـاري از دسـت داده و      بود و مسلماً اين احتمال وجود دارد كه ويژگي خـود را بـه         
اما اصول وسيعي از اين قبيل، همانند لزوم . دست آورده باشند موقعيت يك اصل كلي حقوقي را به

ام ديگـر   انجام تعهدات قراردادي، آنچنان با شروط و مرزهايي كه از يـك نظـام حقـوقي بـه نظـ                   
اي  عنوان وسيله   مگر اينكه به   ند،شو  طور جزئي مفيد واقع مي       كه فقط به   اند  متفاوت است مقيد شده   

اعمـال حمايـت كنـد،       واند از تصميم خود بدون تعيين قانون قابل       كه با كمك آن مرجع داوري بت      
توانيم به برخي از قواعد جهـاني اشـاره            ما نمي  وسيعخارج از اين اصول     . دنمورد استفاده قرار گير   
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 خصيـصه چون چنين قانوني وجـود نـدارد؛ هـر دو           . توان سنجيد   كنيم كه با آن اعتبار عرف را مي       
 71.رايط اعتبار آن از يك حوزة قضائي به حوزه ديگر متفـاوت اسـت   و شالمللي بين] تجاري[عرف  

د را اقناع كننـد كـه يـك         توانند بدون توسل به يك قانون ملي خو         پس چگونه محاكم داوري مي    
   معتبر است؟]تجاري[عرف 

توانـد وابـسته بـه        المللي است وجود آن نمي      پاسخ كوتاه اين است كه اگر عرفي واقعاً بين        
اين امر موجب محلـي كـردن و داخلـي          . ي يا تصميمات دادگاه ملي خاصي باشد      قانون ملي خاص  

عنـوان   المللـي بـه    اما پذيرش عـرف بـين  72.شود المللي است مي كردن چيزي كه بنا بر فرض بين  
جداي از قواعد آمره و     ( وابسته به حقوق داخلي به معناي ديگري است           ماهوي كنندة حقوق   تعيين

توانـد فقـط توسـط محـاكم داراي           المللي مي   ن معنا كه وجود عرف بين     ، به اي  )قواعد نظم عمومي  
صالحيت مورد حكم قرار گيرد، و در مورد مرجع داوري، صـالحيت توسـط قـانون محـل داوري                   

شـود    در همه جا قضيه به همين نحو خواهد بود كه رأي داور كنـار گذاشـته مـي                 . گردد  تعيين مي 
موجب كنوانسيون نيويورك اين      رفته باشند؛ و همچنين به     آنگاه كه داوران از صالحيت خود باالتر      

 اساساً، اين قانون محـل داوري اسـت كـه           73.اي براي خودداري از اجراي رأي داوري است         زمينه
در محدودة تعيـين    . كند  توانند رأي معتبري صادر كنند را كنترل مي         شرايطي كه در آن داوران مي     

تواننـد بـه هـر        نتخاب قانون توسط طرفين، داوران مي     شده توسط اين شرايط، و در صورت عدم ا        
بنـابراين،  .  اطراف متوسل شـوند     ماهوي رسد براي تعيين حقوق      آنان مناسب مي   نظر  بهمنبعي كه   

 بلكـه   ،گويـد نيـست     به عرف مي   المللي وابسته به آنچه كه حقوق ملي راجع          آمرة عرف بين   قدرت
ر وجود و محتواي چنين عرفي توسط مرجعي كه         گيري ب   وابسته به اين است كه آيا قدرت تصميم       

موجب قانون محل داوري داراي صالحيت است و در مطابقـت بـا رويـة مقـررات شـكلي الزم                   به
گيري به مراجع     هاي ملي، از طريق تفويض اختيار و قدرت تصميم          قانون 74.اعمال شده است يا نه    

 تصميم بگيرند كه آيـا مالكهـاي الزم         از آنها  به نمايندگي    اند كه   داوري، اين اختيار را به آنها داده      
منظور بـه مـستنداتي كـه         ن است و بدي    وجود داشته  المللي  بين] تجاري[ي يك عرف    يبراي شناسا 

ها پيش دورانديـشانه     سالكه پروفسور اشميتف       همچنان 75.رسد توجه كنند     آنان مناسب مي   نظر  به
                                                           

71. Clive M. Schmitthoff, Interpretation and Application of International Trade Usages, a Study 

prepared for the ICC. 

  از قانون بيع انگلستان62)2(براي مثال به مادة . طور نيست كه قوانين ملي هيچ حرفي براي گفتن نداشته باشند  اين.72
 .كند توجه كنيد  مقررات بين تجار، اشاره مياز جملهلو   به مقررات كامن كاال بيع قراردادخصوص  صراحتاً در، كه)1979(

 . 5)1( )ج( مادة سايي و اجراي احكام داوري خارجي، كنوانسيون نيويورك در مورد شنا.73
 ترين استدالالت عليه مفهوم غيرمحلي  و قويسازد ضروري مينياز به كنترل اين نوع كه مفهوم قانون محل داوري را . 74

 قانون قضائي بلژيك، دادگاههاي اين كشور را از اعمال حق كنترل قضائي 177بنابراين مادة . كردن داوري است، وجود دارد
 .مناسب تشخيص داده استژيك نيستند باز داشته و آن را ناكدام از طرفين اتباع بل كه هيچ بر داوري، وقتي

 . قانون آيين دادرسي مدني فرانسه1496مادة .  رك.75
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رات حقوقي مستقل و خودمختـار، بـر پايـة          عنوان مقر   حقوق تجاري جديد به   ...  «: نظر داده است  
  76.»همكاري و تعامل حاكميت اراده و داوري بنا شده است

  
  المللي و جستجو براي يكنواختي ـ عرف تجاري بين 6

 تمايل بـه بازگـشت دوران      دادن به حقوق عرفي تجاري جديد      براي قدرت  انگيزة اساسي 
ا در ني بود و احتمال داشت كه نتيجة دعو       زماني كه حقوق تجارت نسبتاً جها       گذشته است،  طاليي

گيـري قـرار       كه توسط بازرگانان و بر اساس عـرف تجـاري بازرگـاني مـورد تـصميم                هر كشوري 
  .گرفت، يكسان باشد مي

ه ي هرگز در واقع وجود نداشـت      ي دوران طال  اين اينكه،   يادآور شد اي كه بايد      نخستين نكته 
 قـانوني در يـك محـل         مجموعه درآميخته بودند، هر  المللي با عرف داخلي با هم         عرف بين . است

خاص از معاصرين و پيشينيان خود متفاوت بود، قواعد كامل نبودند و در بسياري از موارد از نظـر                   
  .  و هدف نامشخص و بسياري از آنها صرفاً موقتي بودندامحتو

خت كننده توسط   كه برخي از نتايج و ثمرات يكنوا      ) و ما بايد بپذيريم   ( ما بپذيريم    حتي اگر 
هايِ اكنـون پذيرفتـه شـده، آن را           اند، اما گوناگوني و تنوع شيوه       المللي تجار ايجاد شده     حقوق بين 

ها و اقتدارات دادگاههـا       اول، بايد توجه كرد كه تفاوتهاي مشخص بين شيوه        . دهد  اثر جلوه مي    كم
وعات حقوقي بـستگي بـه      با داورها، منجر به افزايش اين احتمال شده كه نتيجة اختالف در موض            

دوم، برخوردهاي بـسيار    . خواهد داشت ] ، يعني داوري يا دادگاه    ابراي حل دعو  [شيوة پذيرفته شده    
يي كه بر اساس شـرايط      ها  كنوانسيونالمللي تجاري از      متنوع نسبت به موضوع استنباط عرف بين      

عمال، اعمال ا قانون قابلدهد كه در يك دسته از دعاوي  اعمال نيستند، اين معني را مي      خود قابل 
اعمـال بـه قـرارداد     امري آن بـه وسـيلة عـرف تجـاري قابـل       ديگر قواعد غيرشود و در دسته  مي

سوم، اختالف نظر نسبت به اينكه آيا قانون محل داوري وجود دارد يا نـه، بـه                 . شود  جايگزين مي 
 يـا توسـط داورهـا       نحو ديگري توافق شده باشـد      اين معني است كه، مگر اينكه توسط طرفين به        

قانوني كه آنها بايد بر طبق آن عمل كنند معين شده باشد، يك مرجع داوري قواعد حل تعـارض                   
كه محكمـة ديگـر بـه          در حالي  ،شود  كند كه داوري در آن محل تشكيل مي         اي را اعمال مي     حوزه

د كـه   كنـ   اي را تعيـين مـي       كند و محكمة سوم قاعـده       قواعد حل تعارض دولت ديگري استناد مي      
رسد، بدون اينكه به قواعد حل تعارض سيـستم حقـوقي خاصـي                مي نظر  بهمناسب   خودش   نظر  به

اعمال تحت يك قاعدة حل تعارض   چهارم، يك مرجع داوري در پي يافتن قانون قابل.ارجاع دهد
كه محكمة ديگري يك قانون ملي را مستقيماً بدون توجه بـه               در حالي  ،يا يك نظام حقوقي است    

                                                           
76. International Business Law: A New Law Merchant, in Clive M. Schmitthoff’s Select Essays on 

International Trade Law (ed. Chia - Jai Cheng), 20 at p. 33. 
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گيـرد و   كند، و محكمة سوم همة قوانين ملي را ناديـده مـي    حل تعارض خاصي انتخاب مي    قاعدة  
نهايتـاً، آنگـاه كـه      . كند  شناسد اعمال مي     مي عنوان حقوق عرفي بازرگاني     بهسادگي آنچه را كه      به

ي هـا   كنوانسيونكنند از اعمال قواعد ملي حل تعارض شانه خالي كنند،             محاكم داوري تالش مي   
ن تقريباً هميشه شامل برخي از مقررات ناظر به وضـع مقـررات يكنواخـت               رلي تجاري مد  المل  بين

اعمال تحت قواعد حقوق     به موضوع خاصي يا ارجاع موارد خاصي به قانون قابل          حل تعارض راجع  
  .الملل خصوصي هستند بين

اع رسد قوياً از آن توسط افـراد ديگـري دفـ            نظر برخي هرج و مرج مي      در هر حال آنچه به    
هـاي   پذير باشد و شـيوه   بر اين اساس كه اين جزء خصيصة ذاتي داوري است كه انعطاف     ،شود  مي

كه تصميمات دادگاهها الگويي از اصـول و قواعـدي كـه بـه             گوناگوني را بپذيرد، و اينكه در حالي      
، بيني نتايج دعواهاي آينده متوسل شـد  توان به آن براي پيش دهد و مي   لو كمك و ياري مي      كامن

  . الملل را توسعه دهند  داوري اين نيست كه دانش حقوق بينيدهند، وظيفة آرا ارائه مي
اي برسد كه نظر خود را  شود كه مرجع داوري به نتيجه همة اين مباحث منتهي به اين مي

اينكه قضيه از اين . بتواند به يك فرد منطقي و متعارف فقط در خصوص دعواي خاص بقبوالند
عنوان يك نهاد سازندة حقوق  كه با كاركرد آن به(خصيصة خصوصي بودن داوري  از ،قرار است

 .شود مي استفاده رأي كامل شار متندادن انت و نيز عدم تمايل اطراف داوري به اجازه) مغايرت دارد
ملي، بعد از گذاشتن قانون   المللي، به منظور كنار بنابراين شايد توسل فزاينده به عرف تجاري بين

  .اينها چيز چندان بدي نباشدهمة 


