تدوين تدريجي حقوق تجارت
بينالمللي


جرزي راژسكي
ترجمة دكتر ناصر صبحخيز

 .1گسترش وسيع همكاريهااي قتتااا ي
بينقلمل لي بين ت مامي ك شورهاي ج هان با
نظامان قجتماعي
قتتاا

ا قتتاا ي متفاوت،

ملي قين كشورها رق به صورت نظام

وق حد ب هم پيو ستهقي

رآور ه ق ست .ن قش

مكاني سم ح قوتي چ نين ن ظامي

كه جر يان

قرقييهااا و ماادمات بااين قتتاااا هاي
ً
ك شورهاي مخ تف رق م توقزن ميك ند ،قلزق ما
ق فزقيش مييا بد.

ر نتي جه ،تن ظيم توق عد

حقااوتي مااات جهاات ماااامدت قتتاااا ي
بينقلمللااي كااه تادق رااان روز بااه روز
بي شتر و مسائل ران پيچ يدهتر مي گر

 ،قز

قهميت ويژهقي برمورق ر قست .قز قين جهت
ً ق تدقماتي ج هت تدوين ق ين توق عد
تدريجا
حقااوتي بااه وساايل
همچنين

 .قستا

باكااي قز كشااورها و

ر سطح بينقلمللي قنجام پذيرفته

قنشكدة حقوق

قنشگاه وررو.

تدوين تدريجي حقوق...
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ق ست .ق ين تدوين توق عد ت جاري كه تو سط
قعمال تجاري ناري قز ترقر ق ها تقويت و
تكم يل مي رو  ،رو يههاي ت جاري بينقلمل لي
رق بهوجو

ميآور .

بدين سان ح قوق ت جارت بينقلمل لي ،هم
ر سطح ك شورها و هم

ر سطح بينقلمل لي

قز قستقدل بيشتري برمور قر ميگر
ق ين نك ته ضروري مينما يد كه

 .ذكر

ر بي شتر

كشااورها توقعااد حاااكم باار فااليتهاااي
ً هماننااد
قتتاااا ي بينقلمللااي قلزقمااا
م قررقت ح قوق ت جارت كه بر قع مال ت جاري
قملي حاكميت
حقااوق تجااارت
جاماا

قر  ،نيست.

ر حقيقت نقش

ر مةاادو ة كشااورها و

ات
ااوت قسا
اي متفا
بينقلمللا

ماااامدت تجاااري بينقلمللااي

ارق
زيا

ر جامااا

بينقلمل لي ،مر كب قز يك اد و پن جاه
با نظامات قجتماعي

ر

و لت

ا قتتاا ي متفاوت

قنجام مي پذير  .به نظر ميرسد كه قعمال
صرف م قررقت تنظيمكن ندة روق بط ت جاري
قم لي

ر روق بط قتت اا ي بينقلمل لي كه

هم قز ن ظر ماه يت و هم قز ن ظر پيچ يدگي
با م سائل قتت اا ي م شابه

قم لي ت فاوت

قر  ،بااايش قز پااايش قعماااال تجااااري
بينقلمل لي رق پيچ يدهتر گر ق ند .قز ق ين
04



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ج هت

كه به تر

تدوين مجمو عه مقررق تي

پا سخگوي نياز هاي و يژه روق بط قتت اا ي
بينقلمللي بارد ،قحساس ميگر

.

ااارت
ااوق تجا
ااژة حقا
ااررقت ويا
 .2مقا
ً
ادريجا
اي تا
بينقلمللا

اف
اورهاي مختلا
ر كشا

گ سترش ياف ته ق ست و ميرو

كه به صورت

مجموعااهقي حاااكم باار روقبااط تجاااري
بينقلمل لي گر

 .رو ند گ سترش ق ين توق عد

ح قوتي برح سب من شأ تانون و رو ي

ت كايي

كشورها متفاوت قست.
مساالم آنكااه تجااار مامااو ً روقبااط
قتتاااا ي بينقلمللااي مااو

رق برحسااب

رويههاي تجاري بينقلمللي تنظيم ميكنند
چرق كه بدين گونه موقستهها و تا حدو ي
منافع آنان

ر روقبط قتتاا ي بينقلمللي

ار
اأمين ميگا
ار تا
بهتا

ادة
اأرير فزقينا
 .تا

روق بط ت جاري بينقلمل لي بر ح قوق ت جارت
بينقلمل لي عاملي ق ست كه ق ين ح قوق قز
نوعي وحدت و همگوني بينقلمللي برمور قر
گر

.
ً نظام حقوتي مستقلي
بدين سان تدريجا

ر ماااامدت قتتاااا ي بينقلمللااي رااكل
ميگ ير  .ق ين ق ستقدل

ر ك شورهايي

تدوين تدريجي حقوق...
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ح قوق ت جارت بينقلمل لي

مو

رق

تدوين

نمو ند ،كامدً حا صل رده ق ست .و حدتي كه
ر با كي قز گ سترههاي ق ين ح قوق ر سطح
بينقلمل لي حا صل

رده ق ست ،تأك يد

ق ستقدل ق ين ر رته قز ح قوق ميبا رد.

بر
و

رو ند مذكور ( تدوين مجمو عه توقنين ح قوق
ت جارت بينقلمل لي
و حدت ع مل

ر با كي قز ك شورها و

ر با كي قز زمي نههاي ت جارت

بينقلمل لي) به گرقيش تدوين بينقلمل لي
ق ين ر رته قز ح قوق كه به تر به نياز هاي
قتت اا ي ج هان ماا صر پا سخ ميگو يد ،ك مك
مينما يد .ف كر و حدت ت مامي توق عد ق صولي
ح قوق ت جارت بينقلمل لي ،بيش قز پيش ،هم
بهو سيل

ك ترين و هم بهو سيل

رو يههاي

بازرگاني بينقلمللي تأييد ميرو .
لزوم مقررق تي نوين حاكم بر روق بط
اد
ار بتوقنا
اه بهتا
اي كا
اا ي بينقلمللا
قتتاا
پاساااخگوي نيازهااااي مااااامدت تجااااري
بينقلمل لي با رد ،و ضع م قررقت و يژة ح قوق
اد.
اه مينمايا
اي رق توجيا
اارت بينقلمللا
تجا
فا يدة چ نين ق مري
مقننه
مات
ميگر
02



ر ق ين

ورقن ضاف توة

ر باكي قز كشورها و فقدقن توقعد
ر زمي نههاي

ي گر ،بي شتر قح ساس

.
مجلة حقوقي  /شمارة دوم

تدوين توقنين حقوق تجارت بينقلمللي
ً توقنين مو جو
بدين ما نا ني ست كه صرفا
رق قن سجام بخ شيم

بل كه بدين من ظور ق ست

تا آنان رق آنچنان تغيير

هيم كه بهتر

به نياز هاي ز ندگي قتت اا ي بينقلمل لي
پاسخ گويند.
ر ق ين نو رت

موجز ،ما به قمت اار

ستاور هاي تانونگذقرقن باكي قز كشورها
رق

تااادوين حقاااوق تجاااارت

ر زمينااا

اااه
اايكنيم و آنگا
ااان ما
ااي بيا
بينقلمللا
ً
قتدقماتي رق كه قميرق
بهو سيل

ر سطح بينقلمللي

«قن ستيتو بينقلمل لي برقي و حدت

حقااوق ماوصااي»

1

ر قياان زمينااه قنجااام

پذيرفته قست ،مور

بررسي ترقر مي هيم.

 .9مجموعااه تااوقنين حقااوق تجااارت
بينقلمللاااي،

ر باكاااي قز كشاااورهاي

سوسياليساات قروپااا تاادوين رااده قساات.
چك سلوقكي قو لين ك شوري ق ست كه به ق ين
هدف نائل آمده قست.

ر قين كشور ،حقوق

ت جارت بينقلمل لي ب نابر

تانون

رمارة

اوتي
اط حقا
اوقن «روقبا
ات عنا
 303/3691تةا

ر

مناسااتات تجاااري بينقلمللااي ،ماااوب

4

1. L'institut international pour L'unification du droit privé (UNIDROIT).

تدوين تدريجي حقوق...



09

سامتر  »3691كه كاد تجاارت بينقلمللاي
ن يز موق نده مي رو  ،تدوين گر يده ق ست.
ر حقيقت قين قولين كد تجارت بينقلمللي
جهان كه مشتمل بر  629ما ه قسات ،تسامت
قع ظم م قررقت ح قوق ت جارت بينقلمل لي رق
ب يان ميك ند .ق ين كد ،هم رامل م قررقت
ع مومي و هم رامل توق عد و يژهقي
ترقر ق

ر مور

هاي ت جاري بينقلمل لي ق ست.

ر

ق ين كد عدوه بر ترقر ق هاي كد سيك چون
ب يع ،م شاركت ،وكا لت ،كمي سيون،

لي و

 ...ترقر ق هاي جديدي كه بر قرر متا
او
اه وجا
اي با
ااني بينقلمللا
بازرگا
مان ند « ترقر ق
ترقر ق

و صول ق سنا

ضمانت بانكي و ترقر ق

ت

اده،
آما
بانكي»،

2

كن ترل

3

نيز گنجانده رده قست.
قز

طرف

جد يدي كه

ي گر،

با تو جه

به م سائل

ر م اامدت ت جاري بينقلمل لي

م طرح رده ق ست ،گ سترة ترقر ق هاي سنتي
 Le contrat de L'encaissement bancaire documentatitve .2تارقر ق ي قسات كاه
برح سب آن مة تال كه ما مو ً فرو رنده كا ق ست ،ق سنا
م شاور بر فروش كا رق به با نك مو مي سپار و به آن
وكا لت مي هد تا برقي مر يدقر م قيم ك شور مارج برقت
نمايد .ر عرف متدقول بانكي ،قز قين نوع ترقر ق ها به
عمليات وصولي مانند بروقت وصولي يا قسنا وصولي تاتير
رده قست( .مترجم)
3. Le contrat d'activities de contrôle.

00



مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ق هق ند .برقي م ثال

رق ق فزقيش

ر ف ال

مر بوط به ب يع ،عدوه بر م قررقت ك لي،
رروط ما صي ر مور مثدً ممنوع يت صا رقت
م جد كا هاي صا ره و يا مقررق تي ر
مور

تيمتها گنجانده رده قست.
همچ نين با كي قز ترقر ق

به ب يع

چون ترقر ق

هاي مر بوط
فروش

هاي مر يد و

قنة ااري و ترجي ةي رق تن ظيم نمو هق ند.
بدين ترت يب م قررقت

سنتي ب يع رق ج هت

قين كه به نياز هاي و يژة بينقلمل لي پا سخ
گويد ،تغيير

ق ه و موسع نمو هقند.

كار هاي م قدماتي ن شان مي هد كه ق ين
كد بر پا ي

پژوه شهاي مقاي سهقي و سيع و

يا جمعبندي توقنين مارجي و بينقلمللي و
همچ نين با تو جه به ترقر ق هاي ت جاري
ااات.
اااده قسا
ااادوين را
اااي تا
بينقلمللا

4

تدوينكن ندگان كد برق ساس ن تايج به ست
آمده توقنستند توقعد حقوتيقي كه
ق صالت ،با ح قوق ك شورهاي

ر عين

ي گر ه ماهنگي

قر  ،وضع نمايند.
4. Cf. R. Bystricky, "Les traits généraux de la condification tchecoslovaque en droit
international Privé", Recueil des cours de l'Academie de droit international, Vol. I-1968, P.444 et
pp.514 et S; P. Kalensky, "Les traités essentiels des nouvelles confications tchecoslovaques de
droit du commerce international et du dorit international privé", Revue international de droit
comparé, no 4-1946, pp. 567 et S.; L. Kopac, "Le code tchecoslovaque de commerce
international", Journal du droit international no 4 – 1964, pp.789 et s.

تدوين تدريجي حقوق...
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 .0جمهوري

موكرقتيك آلمان  31ساال

ب اد قز چك سلوقكي مو فق
ت جارت بينقلمل لي

مو

به

گر

تدوين تانون پنجم فوريا

تدوين

كد

يد .قنگ يزة
3669

ر ماور
ر ق ين

ترقر ق هاي قتت اا ي بينقلمل لي،

ً همانند كشور چكسلوقكي بو .
تيقا

كشور

5

اارت
اد تجا
اا ه ،قز كا
اا  111ما
اد با
ان كا
قيا
ات.
ار قسا
ام حجمتا
الوقكي كا
اي چكسا
بينقلمللا
قي جاز و قت خاذ رو ري مت فاوت قز آن چه
ً
غال تا

ر

تدوين

كدهاي

مدني و ت جاري

قع مال مي رو  ،قز ويژگي هاي ق ين كد ق ست.
چ هار ف ال نخ ست

كد

به م سائل ك لي و

قجرقيااي ،قعمااال حقااوتي ،نمايناادگي و
مهلت هاي تانون قمت اات ياف ته ق ست .سپس
ر مور

ع قد ترقر ق ها ب ةث مي رو

(ف ال

پنجم) .ف ال ر شم ،آ مرين ت سمت مر بوط به
ااي
اوقي ترقر ق ها
اائل ،مةتا
اوع مسا
ان نا
قيا
مذكور

ر كد رق ب يان مينما يد.

ر ف اول

5. Traduction francaises publiées par Staatverlag de Deutschen Demokratischen Republik,
Berlin, 1978 et par le Journal du droit international, no 2-1977, pp. 418 et s; Cf. F. Enderlin, "La
réglementation Juridique des relations économiques international en Republique démocratique
allemande", Jorunal du droit international, ididem, pp. 398 et s.; D. Maskow, "La réglementation
des accords de commerce exterieur en Republique démocratique allemand", Tevue de droit
international et de droit comparé, n 1-1980, pp. 39 et s.; D. Maskow, H. Liebold, "Foreign Trade
Contracts in the law of the GDR", Review of Socilaist law, n 1-1980, pp. 64 et s.
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مجلة حقوقي  /شمارة دوم

ب ادي قز ت اد

و تغي ير طرفين ترقر ق

ال
اي (فاا
امانتهاي قجرقيا
اتم) ،ضا
ال هفا
(فاا
ه شتم) ،ق جرقي ترقر ق
تخلااف قز تاارقر ق
ترقر ق

(ف ال

ها (ف ال ن هم)،

(فااال

ياز هم)

هاام) و فسااخ
سخن

به م يان

ميآ يد .آ مرين ف ال كد حاوي مقررق تي
اور
ما

ال
اي»( 6فاا
«قورقق رهنا

ر

ام)،
وقز ها

ماارور زمااان (فااال ساايز هم) و همچنااين
مقررقت نهايي (فال چهار هم) قست.
بايد ماطرنشان نمو

كه وضع توقنيني

ر با كي قز زمي نهها (قر جاع ترقر ق
ق گاااه يااا بااه

يااوقن

به

قوري  )...و

ااي
اي قز عملكر ها
اد نارا
ااي جديا
ترقر ق ها
تجارت بينقلمللي (برقي مثال :ترقر ق ها
مون تاژ،

ريا فت قمت يازقت عل مي و ف ني و

نگهاادقري) باعااث تكمياال حقااوق تجااارت
بينقلمللي گر يد.
كار هاي م قدماتي ن شان مي هد كه

ر

قين كشور نيز حقوق تجارت بينقلمللي ،پس
قز پژوهش هاي تطتي قي و با تو جه به ح قوق
ك شورهاي

ي گر و ح قوق بينقلمل لي و با

قستفا ه قز تجربيات بازرگاني بينقلمللي
 Warrants .4سندي كه پر قمت وجه آن با رهن گارفتن كا هااي
ر مغازه تكمين ميگر .
موجو

تدوين تدريجي حقوق...



04

 ذ كر ق ين نك ته ضروري7.تدوين رده ق ست
مور

ر

قرقي

ررتي

توقنين آل مان

كه

ق ست

اا ي بينقلمللاي
ااي قتتاا
ترقر ق ها

قصالت بو ه و تا حد زيا ي با حقوتي كه
ر ق ين زمي نه تدوين
8

نياااز

10

. قر

ر سطح بينقلمل لي

 هماهنگي،گر يده قست

 و رومااااني9ر لهساااتان

.4

ق تدقماتي ج هت تدوين توقنين ح قوق ت جارت
.بينقلمللي قنجام پذيرفته قست
ر له ستان لزوم قنط تاق توق عد ح قوق
،مدني با نياز هاي مات ت جارت بينقلمل لي
كد ت جارت بينقلمل لي رق توج يه
كه

تدوين

 همچنين عقيده بر قين بو.نمو ه قست

باكي قز بنگاههاي قتتاا ي و ترقر ق هاي
تجاااري بينقلمللااي باار قراار ماااامدت
ر ح قوق مدني

بينقلمل لي م طرح رده كه

كد سيك قز آن بة ثي به م يان نيا مده ق ست
7. Cf. p. ex. F. Enderlein, "La réglementation de la vente internationale de marchandises dans le
droit de la R.D.A. (Une comparaison avce le projet d'une convention sur la vente internationale
de marchandises)", Droit et pratique de commerce international, no 2-1977, pp.123 et s.

8. Cf. Enderlein, op.cit., pp.125 et s.
9. Cf. J. Rajski, "Principes fondamentaux et developpment du droit, commercial international de
certains pays socialistes européens et les relations économiques Est-Ouest", Revue internationale
de droit comparé, no 3-1980, p.524.

10. Cf. M. Jacota, "Le perfectionnement et systematisation de la legislation en Rounanie",
Revue internationale de droit compare, no 4-1978, p.837.

 شمارة دوم/ مجلة حقوقي
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لذق

تدوين

كد و يژهقي

ضااروري مينمااو .

11

ر ق ين زمي نه

كميساايون تاادوين كااد

متشكل قز  20حقوتدقن (قساتيد

قنشگاه و

و كد) پس قز سه سال ،طر حي منا سب فرقهم
آور  .قياان طاارح بااا كاادهاي تجااارت
بينقلمل لي چك سلوقكي و آل مان ررتي ق ين
ت فاوت رق

قر

كه تدوين م قررقت مات،

م ستقل قز توقنين مدني ،وج ه
گرف ته و

توقنين

مدني

فرعااي تاباال قعمااال

ه مت ترقر

به ع نوقن من تع
ر روقبااط تجاااري

بينقلمللي رنامته رده قست .طرح «تانوني
ااوتي
ااط حقا
ااه روقبا
ااعبا
رقجا

ااارت
ر تجا

بينقلمللااي» تمااام مسااائل بازرگاااني
اي رق
بينقلمللا

امت قول
ار  .تسا
ر برميگيا

قياان طاارح قز رخااايت حقااوتي بنگاههاااي
قتتاااا ي لهسااتان ،ترقر ق هااا و
قعمال حقوتي ،قجرقي ترقر ق
ق جرقي ترقر ق
سخن

به م يان

يگاار

و آرار عدم

و همچ نين قز مرور ز مان،
ميآور

و ت سمت

ار قز .
اف ميپا
ااي مختلا
ترقر ق ها

به

وم

ان
ر قيا

ت سمت قز طرح ،با كي قز ترقر ق هايي كه
ً
ر روق بط ت جاري مامول ند ق ما صرقحتا

ر

11. "Cf. p. ex. J. Rajski", "L'influence du dévelopment du commerce international sur la théorie
des obligations", Polish Yearbook of International Law, Annuaire Polonais de Droit
International, vol. X, 1980, pp.193 et s.

تدوين تدريجي حقوق...
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توقنين مور

ع مل قز آ نان ذ كري بهع مل

نيامااده قساات ،چااون تاارقر ق
ترقر ق
«ق جاره

سامت يك مجموع
به

صناتي ،ترقر ق

ررط تمل يك»،

«سامت و فروش كا »

13

رقهحلهاي پيشنها
سطح بينقلمل لي

همكاااري،

12

و

ترقر ق

گنجانده ردهقند.
با توقنيني كه

ر مور

ر

آن ها و حدتنظر

حا صل رده ق ست و همچ نين با عملكر هاي
تجاري بينقلمللي هماهنگي كامل
 .4ميتوقن قذعاان نماو

قر .

كاه تادوين

مجموعااه تااوقنين تجااارت بينقلمللااي

ر

كشورهاي نامتر ه تا حدو ي به قستقرقر و
گ سترش ق ين ح قوق

ر سطح بينقلمل لي ك مك

ن مو ه ق ست .وق ضح ق ست كه پي شرفت حا صله
ر ق ين زمي نه ه نوز م ةدو

ميبا رد .برقي

 Credit-bail .12تكنيكي نوين جهت ترقر ق قست كاه بيشاتر ر
كشورهاي آنگلوساكسون مامول بو ه و به  Leasingمشهور قست.
برحسب قين ترقر ق رركتي حق قستفا ه قز تجهيزقت صناتي
من قول و غيرمن قول رق به قزقي پر ق مت مالق جاره ك سب
مينماياد .ر پاياان تارقر ق  ،مساتأجر حق قر بهااي
تجه يزقت رق پر ق مت و آن رق تم لك ك ند ،يا ق جاره رق
تمد يد و يا قز تمد يد ق جاره ق عرقض نما يد .ق ين ن ها
ح قوتي طي تانون بان كدقري بدون ر با م اوب مج لس رورقي
قسدمي ،وقر حقوق قيرقن رده قست( .مترجم)
 Savoir-Faire (know –how) .19ترقر ق ي قست جهت سامت كا  ،فاروش
مة او ت ،عر ضي مدمات ،تأمين ق مور مالي رركت و همچ نين
نةوة قستفا ه قز پژوهشها و تجربيات.
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مجلة حقوقي  /شمارة دوم

نيل به قين هدف،

زم قست كه نظامي وقحد

اور
اي ما
اارت بينقلمللا
اوق تجا
قز حقا
جام ا

ال
عما

بينقلمل لي ترقر گ ير  .كدهاي م لي
ز يا ي با تو جه به م سائل

كه تا حدو

بينقلمللااي تاادوين راادهقند،
رقهگ شاي تدوين كدي

ر حقيقاات

ر ق ين زمي نه و

ر

سطح بينقلمللي هستند.
 .4فكر تدوين كد تجاارت بينقلمللاي
برقي جام ا

ر قوق مر ترن

بينقلمل لي كه

نوز هم و قوق يل ترن بي ستم مور

تو جه

ترقر گرف ته بو  ،چ ند سال ق ست كه تو سط
«قن ستيتو بينقلمل لي
ماو صي»

14

برقي و حدت ح قوق

تاق يب مي رو .

و ق صل ،ف كر

تدوين چ نين كدي رق تقو يت ن مو  :نخ ست
ا

آنكه قمتدفات عميق نظامات قجتماعي

ايم
ايش ،تنظا
ايش قز پا
اورها با
اا ي كشا
قتتاا
روقبط تجاري بينقلمللي برقساس حقوق ملي
ك شورها رق م شكل ن مو ه ق ست
ق تدقماتي كه

ر زمي ن

ي گر آن كه

و حدت بينقلمل لي

ق ين ح قوق تاكنون قن جام گرف ته ناظر بر
ترقر ق هاي ماصي بو ه قست .قين قتدقمات
بدون و جو

توق عدي هم شكل كه برق ساس آن
14. UNIDROIT.

تدوين تدريجي حقوق...
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 ،كافي

با يد ترقر ق هاي مات تن ظيم گر

نيست .نهايت آنكه قين مأل بايد پر رو .
پس قز برر سي ن تايج تةقي قات م قدماتي كه
متين ضرورت چنين قتدقم مهمي بو  ،رورقي
قنستيتو ،مسؤوليت تدوين چنين كدي رق به
بيساات حقوتاادقن قز كشااورهاي مختلفاا
ااا،
اايا و قروپا
ااا ،آسا
ااا ،آمريكا
آفريقا
كشورهايي با نظامات قجتماعي

ا قتتاا ي

متفاوت سپر .
تدوين

«كمي ت

تدريجي ح قوق ت جارت

بينقلمللي» نخست ميبايست گستره و ويژگي
نظام توقعد متةدقلشكل منطتق بر نيازهاي
تجارت بينقلمللي رق كه تاد تدوين آن رق
ق رت ،م شخص نما يد .ق ين كمي ته

ر مور

ويژ گي ن ظام ح قوتي كد ،پي شدقوري ن كر

و

تاميم نهايي رق موكول به مطالاات مناسب
ن مو  .قز ق ين ج هت ،صور مختل في پيشبي ني
گر يااد :كاادي كااه بااهصااورت مااهاادهقي
بينقلمل لي پذيرف ته رو

كدي بهع نوقن

نمو نه كه ك شورهاي ذين فع قز طر يق توة
مقن نه مو

به آن تانون يت بخ شند

كدي كه جن ت

و يا

ول تي ندق رته با رد و

ر

ارفين
اه طا
اي ،با
ااري بينقلمللا
اامدت تجا
ماا
ترقر ق
42



و

قورقن تجارت بينقلمللي عرضه

مجلة حقوقي  /شمارة دوم

 .ت اميم

گر

جاري،

رد

بر ق ين

به م سائل ك لي

كد

كه ق تدقمات
كه ق ساس و

چااارچوب تااوقنين تجااارت بينقلمللااي رق
تتيين مينمايد ،مةدو
نيز نفي نگر يد كه
رق

كمي ته كار مو

قمتااصي كد ق قمه

رو  .قما قين فكر
ر صورت نتايج مثتت،
رم اوت تدوين ت سمت

هد.

روش كار چ نين ق ست كه پيش طرح هايي
برقي ف اول مختل فه كد بهو سيل

گروه هاي

مةدو

پژوهشي فرقهم ميرو  .پيشطرحها بر

پا ي

ح قوق

پژوه شهاي تطتي قي

ر زمي ن

بينقلم لل ،ح قوق م لي ك شورهاي مخت لف با
نظامات قجتماعي
عملكر

ا قتتاا ي متفاوت و

هاي بازر گاني بينقلمل لي ،ته يه
بير كل قن ستيتو ،با ج معآوري و

مي گر

.

ته ي

مدقرك

زم،

گروه تةق يق رق

مد

ااي قز
اار آن ،باكا
اازون با
ااد .قفا
مينمايا
م سؤوليتهاي پژوه شي به سازمانهاي ح قوتي
بينقلمللي و يا به سازمانهاي حقوتي ملي
قع كاي گروه هاي تةق يق وق گذقر مي رو .
پيشطرح هايي كه بدين صورت فرقهم ميآ يد،
قساس بةث جلس

عمومي رق تشكيل مي هد.

تا به ق مروز كمي ت
نخساات كااد

مز بور

و ف ال

ر باااب تشااكيل و تفسااير
تدوين تدريجي حقوق...
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ترقر ق ها رق تدوين ن مو ه ق ست .پيش طرح
اوم
ال سا
فاا
فرقهم گر

اور
ر ما
يده ق ست

اا
اار ترقر ق ها
قعتتا
كه با يد

ر جل س

ع مومي به ب ةث گذق رته رو  .كار ف اول
ارقي
ادم قجا
اايج عا
ارق و نتا
اه قجا
اوط با
مربا
ترقر ق ها

ر جر يان ق ست .بدين سان طرح

كد تجارت بينقلمللي كه مشتمل بر مجموعه
توقنيني

ر قين زمينه قست ،ركل ميگير .

تدوين ق ين كد با عث مي رو

كه با كي قز

م قررقت پرقك نده با هم تلف يق و تكم يل
و ن ظام ح قوتي هم گون و منط تق بر

گر

نياز هاي و يژة ز ندگي قتت اا ي بينقلمل لي
فرقهم آيد .بهعدوه چنين كدي با عرض

يك

رالو ة ك لي ،ق جرق و تف سير ساير م قررقت
ااهيل
ااي رق تسا
ااارت بينقلمللا
ااوق تجا
حقا
مينما يد .كو تاه

سخن آن كه ،چ نين

ميتوق ند به ق رخات ذين فع،

كدي

يدي ك لي قز

ح قوق حاكم بر روق بط ت جاري بينقلمل لي
قرقئه نمايد و زمين

رنامت قين حقوق رق

كه مت شكل قز م قررقت پيچ يده ق ست ،فرقهم
ساز  .تدوين چنين كدي نه آسان قست و نه
به سرعت قنجام پذير .كار هايي كه

ر ق ين

زمي نه قن جام گرف ته تا بل تدر قني ق ست و
بايد مور
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حمايت ترقر گير .

مجلة حقوقي  /شمارة دوم

 .4بهعنوقن نتيجه ميتاوقن گفات كاه
تدوين كد ت جارت بينقلمل لي ،هم
ك شورها و هم
مور

ر سطح جام ا

ر سطح

بينقلمل لي

تو جه ترقر گرف ته ق ست .ق ين گرقيش

اط
اه روقبا
ات كا
ات قسا
ان وقتايا
اي قز قيا
نارا
ادي
اوقنين جديا
اي رق تا
اا ي بينقلمللا
قتتاا
باي سته ق ست تا به تر قز توقنين مو جو
پاسخگوي نيازهاي تجارت بينقلمللي بارد.
ر باكااي قز كشااورهاي

قياان نياااز

ً قح ساس گر يده ق ست
سوسيالي ستي رديدق
زياارق حقااوق تجااارت قياان كشااورها كااه
اا ي
اط قتتاا
ادة روقبا
تنظيمكننا
چارچوب قتت اا

اي
قملا

ر

سوسيالي ستي ق ست ،به هيچ

اژة
ااي ويا
اخگوي نيازها
اد پاسا
روي نميتوقنا
ت جارت بينقلمل لي با رد .ب نابرقين تدوين
مجمو عه توقنين بينقلمل لي ميتوق ند ق ين
كمتو
ت كا

رق جترقن نمايد .معذلك چنين كدي
بارز مو جو

بين ويژ گي بينقلمل لي

روقبط قتتاا ي ا كه قز آن سخن رقنديم ا
و ويژ گي

قم لي و م لي م قررقت ت جاري رق

نفي نميكند.
فرقگيااري روقبااط قتتاااا ي و گسااترش
منا ستات قتت اا ي بين ك شورهاي ج هان با
تدوين تدريجي حقوق...
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اوق
ادت حقا
ااوت ،وحا
اا ي متفا
اات قتتاا
نظاما
اد.
اا مينمايا
اي رق قتتكا
اارت بينقلمللا
تجا
كدي

تدوين

ر با كي قز

ر ق ين زمي نه

ك شورها رق مي توقن مرح لهقي م قدماتي

ر

رو ند و حدت تدريجي بينقلمل لي ق ين ر رته
اوق
قز حقا

ات
قنسا

باز سازي ح قوتي
منت هي مي گر
مي رو

اارت
اهعتا
با
كه

به ج هاني

بو ن آن

 .قز ق ين ج هت چ نين قح ساس

كه ق تدقماتي

بهو سيل

اك
ار ،يا
يگا

كه

ر ق ين زمي نه

«قن ستيتو بينقلمل لي برقي و حدت

اي» و
اوق ماوصا
حقا

اازمانهاي
اارچوب سا
ر چا

وقب سته به سازمان م لل مت ةد و همچ نين
«كن فرقنس سازمان م لل
گسترش»

15

ر زمي ن

ت جارت و

قنجام پذيرفته قست ،بايد مور

حما يت ترقر گ ير  .كار هايي كه

ر مور

تاادوين قياان كااد بااهوساايله «قنسااتيتو
بينقلمللي برقي وحدت حقوق ماوصي» قنجام
پذيرف ته قز قهم يت ما صي بر مور قر ق ست.
ر جهاااني كااه كشااورها بااهعلاات منااافع
قتت اا ي مو

و قمتد فات سيا سي به نزقع

گرويدهق ند ،ن تايج ق تدقمات مث تت ق ين
قن ستيتو ك مك

راياني

به

تدوين توق عد

15. C.N.C.D. (conference des Nations Unies sur le commerce et le developpment.
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حقوتي تنظيم مناستات قتتاا ي بينقلمللي


. موقهد نمو

. Jerzy Rojski, "La tendance à la codification progressive du droit commercial international",
droit et libertés à la fin du XXe siècle, êtudes offeres à Claude-Albert Colliard, Paris, édition A.
Pedone, 1984.
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