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چکیده
با گستتتتدا ریور ها تجار فدیملی رر قدن بیستتتتم ،تیور «حقوق تجارت
فدیملی» توسط حقوقدینانی نظید گلدمن و یشمیتوف ،با یرعا ییجار یک نظام حقوقی
ثالث رر کنار نظام حقوق بینیلملل و نظام حقوق ریخلی بهمنظور تنظیم رویبط تجار
فدیملی یریئه شد .رر رکتدین حقوقی رر خصوص مفهوم ،ماهیت و ساید مسائل مدبوط
به حقوق تجارت فدیملی یتفاقنظد وجور ندیرر و مطالعه آن با یبهاماتی همدیه یستتتت.
بدخی نویستتندگان با نظد به پیشتتینه قویعد تجار فدیملی ،یین نظام حقوقی نو هور ری
متدیرف با لکس مدکاتوریا رین ستهیند حال آنکه لکس مدکاتوریا مفهوم ثابتی نبوره و
رر طول زمان متحول شده و تکاملیافته یست .یین مقاله بد یساس مطالعه کتابخانهی و
با روا توصتتیفی تحلیلی ،نتتمن بدرستتی ستتید تحول لکس مدکاتوریا ،ریبطه آن ری با
مفهوم حقوق تجارت فدیملی روشن ساخته و ررنهایت به یین نتیجه نائل شده یست که
نمی توین مطلق لکس مدکاتوریا ری بدون تدقیق و مشتتتخر کدرن یوصتتتافی یز قبیل
کالستتیک ،مدرن و پستتتمدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فدیملی (یعم یز مفهوم
موسع و مفهوم مقتضی) متدیرف رین ست بلکه یین ینطباق ری صدفاً میتوین میان حقوق
تجارت فدیملی رر معنا مقتضی و لکس مدکاتوریا پستمدرن یافت.
واژگان کلیدی :حقوق تجارت فدیملی ،لکس مدکاتوریا ،پستتتمدرن ،ستتید تحول،
ریور ها تجار فدیملی.
 .3رینشیار حقوق و علوم سیاسی رینشگاه عالمه طباطبائی M_Zahedi@atu.ac.ir
 .2یستاریار حقوق و علوم سیاسی رینشگاه مازندرین (نویسنده مسیول) Z.mahmoudi@umz.ac.ir
 .1رینشجو کارشناسی یرشد حقوق بینیلملل رینشگاه مازندرین s.a.ghadirinezhad17@gmail.com
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مقدمه
یمدوزه با کمرنگ شدن مدزها یقتصار و حاکمیتی کشورها و نیز با گستدا معامالت
تجار رر عدصه بینیلمللی ،یهمیت تعیین قانون حاکم بد یین نوع قدیرریرها ،به رلیل نقش یساسی
آنها رر ینتقال سدمایه ،یفزییشیافته یست .رر گذشته ،معامالت تجار فدیملی بد یساس قویعد
سنتی تعارض قوینین ،تابع قانون ملی کشور معینی قدیر میگدفت یما با توسعه تجارت بینیلملل بعد
یز جنگ جهانی روم ،یین ریدگاه کالسیک با ینتقارها شدید مویجه شده یست تا جایی که
یمدوزه یین تفکد به وجور آمد که معامالت تجار فدیملی رر چهارچوب قویعد حقوق ریخلی
نمیگنجد بلکه تابع «مجموعهی یز هنجارها فدیملی خاص تجارت بینیلملل» یست که رر
نوشتهها حقوقی با عناوین متعدر یز قبیل «حقوق تجارت فدیملی»« ،حقوق بازرگانی فدیملی»،
«حقوق قدیرریرها تجار » و «لکس مدکاتوریا» شناخته میشور .یین تشتت ویژگان رر عمل
موجب یبهامات بسیار شده ،بهعالوه ،یریئه تدجمهها مختلف یز عباریت ینگلیسی ویژگان فوق
یین یبهامات ری روچندین کدره و پیچیدگی آن بدی محققان فارسیزبان یفزوره یست.
رر پی گستدا چشمگید فعالیتها تجار بینیلمللی و مشخصاً با توسعه ریور ها
تجار رر رهه  3161میالر  ،تیور «حقوق تجارت فدیملی» باهدف حکومت قویعد غید ملی
بد معامالت تجار فدیملی هور کدر .تیور مذکور که توسط حقوقدینانی نظید گلدمن و
یشمیتوف یریئه و توسط پیدوین آنها نیز تقویت شد ،بد یین پیشفدض مبتنی یست که رر کنار
نظامها حقوق ریخلی و حقوق بینیلملل عمومی ،نظام حقوقی سومی تحت عنوین «نظام حقوق
تجارت فدیملی» وجور ریرر که بدخالف رو نظام حقوقی ریگد ،شکلگید و یعتبار خور ری
ویمریر یریره رولتها نیست .3رر خصوص مفهوم حقوق تجارت فدیملی و مسائل مختلف مدتبط
با آن یختالفنظدها بسیار میان حقوقدینان وجور ریرر ،بهطور که یریئه تعدیف رقیق یز
حقوق تجارت فدیملی ری مشکل میسازر .بسیار یز نویسندگان آن ری متدیرف یصطالح «لکس
مدکاتوریا» بهکاربدرهیند .باید متذکد شد یگدچه یین رو مفهوم پیوند نزریکی باهم ریرند یما
لکس مدکاتوریا مفهوم چالشبدینگیز یست که رر یصل بیانگد بخش عدفی و نانوشته حقوق
تجارت سنتی قدون وسطا یست ،حالآنکه مفهوم آن رر طول زمان ثابت نبوره و متحول شده و
 .3جنید  ،لعیا» ،نظدیه حقوق فدیملی بازرگانی « مجله رینشکده حقوق و علوم سیاسی رینشگاه تهدین ،شماره )3111( 3
ص .2
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تکاملیافته یست.3
لکس مدکاتوریا نیز رر رکتدین حقوقی به یشکال مختلفی تعدیفشده و خالی یز یبهام نیست.
یگدچه میتوین رویهها و عدفها تجار رییج رر قدون وسطا ری منشأ یولیه حقوق تجارت
فدیملی رینست ،2یما یزآنجاییکه مبحث لکس مدکاتوریا و سید تحول و تکامل آن کمتد توسط
محققان مورربدرسی کامل قدیرگدفته و رر پژوهشها فارسی موجور نیز یزنظد رورمانده یست،
هنوز یبهاماتی رر مفهوم لکس مدکاتوریا و بهویژه رر خصوص ریبطه آن با حقوق تجارت فدیملی
وجور ریرر و همین یمد یست که ندورت تعمق بیشتد ری ییجاب میکند.
با توجه به آنچه گفته شد ،مقاله پیش رو ررصدر پاسخگویی به یین سویل یست که چه نسبتی
میان مفهوم حقوق تجارت فدیملی و مفهوم لکس مدکاتوریا وجور ریرر و رر چه شدییطی
میتوین یین رو مفهوم ری با یکدیگد منطبق و متدیرف رینست؟
بدین منظور مقاله حاند ،یز سه بخش یصلی تشکیلشده ،بخش یول به شناخت رقیق لکس
مدکاتوریا یختصاصیافته و سید تحوالت آن رر بستد تاریخ مورربدرسی قدیرگدفته ،رر بخش
روم به یرزیابی مفهوم حقوق تجارت فدیملی پدریختهشده و رر نهایت بخش سوم نتیجه حاصل
یز یین پژوهش یریئهشده یست که مبین ریبطه رو مفهوم لکس مدکاتوریا و حقوق تجارت فدیملی
میباشد.
پیشینه پژوهش
قبل یز ورور به مباحث یصلی مقاله ،یبتدی الزم یست مختصد یز پیشینه پژوهشها مدتبط
بدرسی گدرر .با توجه به بدرسیها صورت گدفته توسط نگارندگان یین مقاله ،باید گفت که
تاکنون رر خصوص تحلیل روند تکامل لکس مدکاتوریا و ریبطه آن با مفهوم حقوق تجارت
فدیملی ،پژوهش فارسی صورت نگدفته ،رر مطالعات خارجی نیز پژوهشی رر ریستا
پاسخگویی به سویل یصلی یین مقاله ینجامنشده یست .با یین وصف ،بدی یثبات یصالت یین مقاله
میتوین پژوهشها ذیل ری بهعنوین مطالعاتی مدتبط با تحقیق حاند ،یریئه نمور:
1. Hatzimihail, Nikitas E, «The Many Lives—And Faces—of Lex Mercatoria: An Essay
on the Genealogy of International Business Law» Law and Contemporary Problems,
No.3 (2008) p 2.
 .2عابدیان ،میدحسین ،یحمد  ،منا » ،مفهوم حقوق ندم و مزییا آن رر نظام حقوق تجارت بینیلملل» ،مجله تحقیقات
حقوقی ،شماره  ،)3113( ،61ص .31
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یلف -یستون سوییت ( ،3)2116روند تحول تاریخی لکس مدکاتوریا ری یز قدون وسطا تا
عصد جدید بدرسی کدره و ررنهایت به یین نتیجه رسیده یست که یمدوزه هنجارها لکس
مدکاتوریا جدید رر ریور تجار  ،بینیلمللی ساز شدهیند.
ب -میشلز ( ،2)2116سید تکامل لکس مدکاتوریا ری رر سه روره تاریخی بدرسی نموره و تیور
حقوق فدیملی ری نیز یز سه ریدگاه رولتمحور ،تجارت محور و ریدگاهی میانی یرزیابی کدره یست.
پ -هات زیمیهال ( ،1)2116ی هار ریشته لکس مدکاتوریا همیشه و بهصورت همهجانبه رر
حال تحول و تکامل بوره ،و یین روند تکاملی ری یزنظد رو حقوقدین بدجسته یین حوزه یعنی
یشمیتهوف و گلدمن تحلیل نموره یست.
همانطور که مالحظه میشور مونوع یصلی هیچیک یز مقاالت یارشده ،بدرسی مناسبات
میان حقوق تجارت فدیملی و لکس مدکاتوریا نیست و یزیینجهت میتوین قائل به جنبه نوآور
یین پژوهش بور.
 -1اهمیت شناخت لکس مرکاتوریا
مفهوم چالشبدینگیز لکس مدکاتوریا و سید تکاملی آن رر بستد تحوالت تاریخی ،کمتد
موررتوجه و بدرسی رقیق نویسندگان حقوقی قدیرگدفته یست و هنوز زوییا مبهم بسیار رر
خصوص آن وجور ریرر .رر یهمیت بدرسی لکس مدکاتوریا ،همین بس که کشف ریبطه میان
لکس مدکاتوریا و حقوق تجارت فدیملی ،مستلزم شناخت رقیق لکس مدکاتوریا و بدرسی
تحوالتی که آن ری متأثد نموره یست .بهعبارتریگد ،الزمه ررک ررست حقوق تجارت فدیملی،
شناخت جامع لکس مدکاتوریا و گونهها متنوع آن رر طول زمان میباشد.
 -1-1تعریف لکس مرکاتوریا

رر یصطالح التین ،لکس 4به معنا قانون و حقوق بوره و مدکاتوریا ،5به رو معنا بازرگان
و تجارت آمده یست بنابدیین میتوین معارل لغو آن ری رر یربیات فارسی« ،حقوق بازرگانان»
1. Stone Sweet, Alec, «The new Lex Mercatoria and transnational governance» Journal
of European Public Policy, Vol. 13 (2006).
2. Michaels, Ralf, «The True Lex Mercatoria: Private Law Beyond the State» Indiana
Journal of Global Legal Studies, Vol.14, Iss.2 (2007).
3. Hatzimihail, Nikitas E, Ibid.
4. Lex.
5. Mercatoria.
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یا «حقوق تجارت» رینست .بایین وجور ،مطلق لکس مدکاتوریا رر یصطالح حقوقی ،به معنا
«حقوق عدفی حاکم بد بازرگانان» میباشد.3
رر رکتدین حقوقی لکس مدکاتوریا به یشکال مختلفی تعدیفشده و یین یختالفنظدها،
بهویژه زمانی که عبارت لکس مدکاتوریا بهصورت مطلق یعنی بدون پسوندهایی یز قبیل قدون
وسطا ،مدرن و یا پستمدرن به کار میرور ،موجب یبهام و سدررگمی میشور و یین سویل ری
به ذهن خویننده میرساند که کدیم معنا لکس مدکاتوریا مدیر نویسنده بوره یست.
با بدرسی تعاریف متعدر که توسط حقوقدینان مختلف یریئهشده همچنین با توجه به روند
تحول و تکامل لکس مدکاتوریا ،میتوین سه مفهوم ری بدی آن رر نظدگدفت :بدخی یز
نویسندگان مانند پدوفسورگوره معنا «مضییق و کالسیک» لکس مدکاتوریا ری رر مد نظد قدیر
ریره و آن ری بیانگد بخش نانوشته و عدفی حقوق تجار قدون وسطایی میرینند که بد یساس
طبیعت و ذیت خور ،تدویننشده ،غید مونوعه و غید قدیرریر یست .به عقیده یین رسته یز
حقوقدینان عدفها

تجار

به همدیه یصول کلی حقوق تجارت ،یصل و محور لکس

مدکاتوریا قدون وسطا ری تشکیل میریرند.2
بدخی ریگد یز نویسندگان حقوقی ،لکس مدکاتوریا ری رر معنا «موسع و مدرن» تعدیف
کدرهیند ،بدی نمونه پدوفسور گلدمن لکس مدکاتوریا ری بهعنوین حقوق مناسب بدی رویبط
یقتصار بینیلمللی ،مجموعهی یز یصول کلی و قویعد عدفی خور رستهی میریند که توسط
جامعه بازرگانان ،رر عدصه تجارت بینیلملل ییجارشده یست ،بدون آنکه بهنظام حقوقی ملی
خاصی یرجاع شده باشد .گلدمن باور ریرر تجارت بینیلملل ریری «شخصیت منحصد به فدر
یست که گویه یک رژیم خاص و جدیگانه حکومتی یست» .و رر ریبطه با منابع لکس
مدکاتوریا معتقد یست که یین حقوق عالوه بد یصول کلی و عدفها تجار مدون و غید
مدون ،شامل مقدریت بینیلمللی مانند کنوینسیونها  3154وین و  3161الهه رر بیع بینیلمللی
کاال و همچنین قوینین رولتی و رویه قضایی کشورها رر خصوص تجارت بینیلملل نیز میشور.1
 .3بازیار ،متین ،مجموعه ویژگان تخصصی حقوق تجارت بینیلملل (تهدین :ینتشاریت خدسند  .)3115 :ص .66
»2. Gode, Roy, «Usage and its Reception in Transnational Commercial Law
International Quarterly, London, Vol.46, Issue. 1 (1997) pp 3, 4.
1. Goldman, Berthold, «The Applicable Law: General Principles of Law - the Lex
Mercatoria» Lew J.D.M. (eds), Contemporary Problems in International Arbitration, 11
(1987) p 113.
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یمدوزه با توجه به تحوالت جامعه بینیلمللی ،میتوین قائل به شکلگید «مفهوم جدیدتد »
یز لکس مدکاتوریا بور که با عنوین «لکس مدکاتوریا پستمدرن» شناخته میشور .رر یین
ریستا ،ریدگاه پدوفسور الندو شایسته توجه یست که با حذف قوینین تجار رولتی و رویه
قضایی کشورها یز منابع لکس مدکاتوریا ،منابع لکس مدکاتوریا پستمدرن ری عالوه بد عناصد
لکس مدکاتوریا کالسیک ،شامل مقدریت حقوق بینیلملل عمومی ،قوینین متحدیلشکل،
مصوبات سازمانها بینیلمللی ،قدیرریرها یستاندیرر و آریء منتشدشده ریور نیز میریند.3
ررمجموع و با صدفنظد یز پدیکندگی تعاریف فوق ،میتوین لکس مدکاتوریا ری بهعنوین
مجموعه قویعد با منشأ و محتوی متفاوت و رر حال تغیید تعدیف نمور که بهمنظور پاسخگویی
به نیازها تجارت بینیلملل ،توسط جامعه تجار قدون وسطایی ییجارشده و رر رورهها بعد نیز
با شکل و ماهیتی جدید و متناسب با تحوالت جامعه بینیلمللی مورر عمل تجار ویقعشده یست.
 -1-2لکس مرکاتوریا در آینه زمان

بدرسی روند تاریخی رر مبحث لکس مدکاتوریا یز یهمیت به سزییی بدخورریر یست ،زیدی
لکس مدکاتوریا رر طول زمان و تحت تأثید تحوالت جامعه بینیلمللی توسعه و تکاملیافته و به
معنا جدید رسیده که با توجه به پیشدفت روزیفزون تجارت بینیلملل ،میتوین یرعا کدر که
یین روند تکاملی ،رر آینده نیز یریمه خویهد ریشت؛ بنابدیین شناخت رقیق لکس مدکاتوریا
مستلزم بدرسی سید تکاملی آن و تفکیک چهار روره تاریخی به شدح ذیل یست:
 -1-2-1قبل از قرون وسطا
2

لکس مدکاتوریا که رر حقوق ینگلستان با عنوین «حقوق بازرگانان» شناخته میشور ،مفهوم
جدید نبوره و سابقه آن به قدنها قبل بازمیگدرر .میان حقوقدینان رر خصوص پیشینه لکس
مدکاتوریا وفاق نظد وجور ندیرر؛ بدخی پژوهشگدین معتقدند سابقه آن به رورین یمپدیتور ها
مصد و یونان باستان و مدیوریت تجارت رریایی یونان و فونیکس بازمیگدرر ،1ررحالیکه
»1. Lando, ole, «The Lex Mercatoria in International commercial Arbitration
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 34, No.4 (1985) pp747, 748.
2. Mercantile law.
3. Schmitthoff, Clive, Chia-jui Cheng (ed.), Clive M. Schmitthoff's Select Essays on
International.
Trade Law, (Boston, London: Martinus Nijhoff publishers, 1988). p 23.
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عده ی ریگد یز حقوقدینان بدجسته یزجمله پدوفسورگلدمن ،لکس مدکاتوریا ری به رم باستان و
حقوق خلقها یا شهدوندین 3رم منتسب میرینند .گلدمن یین حقوق رم ری منبع رسمی و مستقلی
میریند که ریری ماهیت عدفی و بینیلمللی بوره و رویبط یقتصار میان تجار رومی با بیگانگان
ری تنظیم میکدره یست .و معتقد یست که یین حقوق عدفی فدیملی با گذشت زمان رستخوا
نوسانات سیاسی عصد فدوپاشی یمپدیطور رم و نظام حقوقی آن قدیرگدفته و نهایتاً رر سالها
یولیه قدون وسطا با یفول رویبط یقتصار بینیلمللی یز بین رفته یست.
بایینوجور ،سابقه متقن لکس مدکاتوریا به معنا

یمدوز

آن به رورین قدون وسطا

بازمیگدرر.2
 -1-2-2قرون وسطا

لکس مدکاتوریا قدون وسطایی تقدیباً هشتصد سال ،یعنی رر فاصله زمانی بین قدون
یازرهم و رویزرهم میالر  ،بد مدیوریت تجار رر سدیسد یروپا غدبی یعمال میشد .یین
حقوق عدفی حاصل تالا ها جامعه تجار قدون وسطا بدی غلبه بد پدیکندگیها و قوینین
منسوخ فیوریلی و حقوق رم باستان بور ،قوینینی که ریگد پاسخگو نیازها جدید تجارت
فدیملی رر قدون وسطا نبورند .قویعد جدید با ینعطاف و پویایی خور ،رژیم حقوقی نسبتاً گستدره
و کارآمد ری به وجور آوررند که توسط تجار رر قالبی فدیملی یعمال میشد و بازرگانان ری یز
تعارنات موجور میان قویعد محلی مختلف و همچنین یقامه رعوی نزر مقامات قضایی محاکم
فیوریلی و کلیسایی بینیاز میساخت .1بهتدریج ،یین عدفها نانوشته رر قالب شدوط و
قدیرریرها یستاندیرر میان بازرگانان یستمدیر یافتند و تا حد قدرت آمده کسب کدرند،
بهعالوه رر فیصله یختالفات نیز مستند آریء ریور قدیر میگدفتند و بدین تدتیب بور که عمالً
ویرر حیطه حقوق تجارت بینیلملل شدند.
همگام با گستدا فعالیتها بازرگانی و رریایی و همچنین با یفزییش بازیرها مکاره رر
یوییل قدن یازرهم میالر « ،مجامع صنفی» متعدر رر یروپا غدبی تشکیل شد و به مدور
1. Jus gentium
2. Baddack, Frank, Lex Mercatoria: Scope and Application of the Law Merchant in
Arbitration, A Thesis for the LL.M. Degree, Faculty of Law University of the Western
Cape, South Africa, (2005) pp5,7.
3. Stone Sweet, Alec, op cit, p. 4.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال هشتم ،شماره سیویکم ،تابستان 1399

62

گستدا یافت .یزآنجایی که رر آن زمان قوینین و سیستم قضایی مناسبی بدی کنتدل و نظارت
بد فعالیت ها تجار وجور ندیشت ،تجار رعاو تجار خور ری یز طدیق مجامع صنفی مذکور
که توسط بازرگانان یریره میشد ،حلوفصل میکدرند .3یین مجامع صنفی تجار که مشخصه
یصلی لکس مدکاتوریا

قدون وسطا هستند ،نمن کنتدل فعالیتها

تجار  ،رر مقام

حلوفصل رعاو میان یعضاء صنف ،لکس مدکاتوریا ری رر چهارچوب یک نظام حقوقی مبتنی
بد عدفها تجار یعمال میکدرند .نتایج حاصل یز یین رسیدگیها ثبت و منتشد میشد و
بدین وسیله سابقه و یعتبار تجار قابل یرزیابی و نظارت بور .یز سو ریگد ،تجار قدون وسطایی
رر رویبط خارجی خویش با تجار ساید مناطق ،طبق «یصول کلی مشتدکی» فعالیت میکدرند؛
بهمدورزمان یین ررک مشتدک و عملک در مشابه تجار رر سدیسد یروپا غدبی ،منجد به
شکلگید رویهها و عدفها «فدیملی» شد که ویبسته به منطقه خاصی نبورند.2
بنابدیین میتوین مهمتدین منابع لکس مدکاتوریا رر قدون وسطا ری عدفها و رویهها
تجار و یصول کلی حقوقی خاصی یزجمله یصل وفا به عهد ،یصل عمل متقابل ،یصل عدم
تبعیض میان خارجیها و محلیها رر محل مبارالت ،یصل حسن نیت و یصل ینصاف رینست.
مهمتدین ویژگیها لکس مدکاتوریا قدون وسطا ری نیز میتوین :عدم تعلق به منطقه
خاص ،حکومت بد رویبط تجار ریخلی و خارجی ،آئین ریررسی سدیع و فاقد تشدیفات،
مجامع صنفی تجار بدی فیصله منصفانه یختالفات توسط شخر ثالث بدشمدر.
 -1-2-3تدوین لکس مرکاتوریا :دوره گذار

بهتدریج و با توسعه فعالیتها بازرگانی و رشد سدیع حملونقل رریایی رر قدن سیزرهم
میالر بخشی یز عدفها تجار رر زمینه حملونقل رریایی تدوین شدند .یولین قانون
حملونقل رریایی رر سال  3215رر ونیز منتشد شد و متعاقباً رر فدینسه و رورین پارشاهی ناپلیون
نیز ،تهیه مجموعه قوینین ریجع به حملونقل رریایی آغاز گشت .عالوه بد یین ،کاملتدین
مجموعه قوینین رریایی که مشتمل بد  111ماره بور و مونوعاتی همچون ساخت کشتیها،
تعیین شدی یط ینطدیر  ،نحوه توزیع خساریت رریایی و یستخدیم ناخدی

کشتی ری رر

1. Marrella, Fabrizio, Yoo, Christopher S, «Is Open Source Software the New Lex
Mercatoria?» Virginia Journal of International Law, Vol. 47, No.4 (2007) p811.
 . 2شیدو  ،عبدیلحسین ،حقوق تجارت بینیلملل ،ویدیست روم ،چاپ نهم (تهدین :سمت .)3115 ،ص .44
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بدمیگدفت رر یسپانیا تنظیم شد.3
یز قدن شانزرهم میالر و با هور رولت کشورها رر جامعه بینیلمللی ،نهضت تدوین قانون
شتاب بیشتد گدفت و تجارت بینیلملل ری متأثد نمور؛ بهیینتدتیب یبتدی رر ینگلستان و بعد رر
سدیسد قاره یروپا و سپس رر آمدیکا« ،حکومتها ملی» به رنبال یعمال کنتدل بد تجارت بورند.
رر همین ریستا رر ینگلستان ،قوینین تجار جدید توسط قوه حاکمه تدوین شدند که رسیدگی
به رعاو تجار ری رر صالحیت ریرگاهها ملی سلطنتی و یا محاکم خاص تجار با ررجه
پایینتد یز محاکم سلطنتی مانند ریرگاه عالی رریایی قدیر میریرند و بدین تدتیب منجد به یز بین
رفتن مجامع صنفی شکلگدفته رر قدون وسطا شدند.2
یفزییش ملیگدییی رر طول قدن نوزرهم ،موجب شد تا لکس مدکاتوریا بیشیزپیش رر
حقوق ریخلی کشورها گنجانده و با قوینین ملی یرغام شور ،با یین وصف لکس مدکاتوریا
یستقالل ،یکنویختی و ینعطاف خور ری یز رست ریر و با محدور شدن به مدزها ملی رو به یفول
نهار؛ ررنتیجه مانند ساید قوینین ملی به منشائی بدی تعارض تبدیل شد .رر سالها پایانی قدن
نوزرهم ،نظامها حقوقی ملی که تا حد زیار بد رویبط و معامالت تجار فدیملی حکومت
میکدرند ،یختالفات تجار فدیملی ری رر محاکم ملی و با رواها حل تعارض سنتی فیصله
میریرند .ریور ها بین یلمللی که رر معنا سنتی خور بدی نخستین بار رر یین رورین هور
کدرند نیز رر حلوفصل تعارنات ،غالباً یز منابع حقوق ریخلی یستفاره میکدرند.
 -1-2-4تجدید حیات لکس مرکاتوریا در قالب حقوق تجارت فراملی

با آغاز قدن بیستم حقوق حاکم بد جامعه تجار بینیلمللی حیات و جانی تازه گدفت و لکس
مدکاتوریا با چهده جدید متولد شد .رر یین رورین جامعه تجار بینیلمللی گستدا یافت و
شامل طیف وسیعی یز ویررکنندگان و صاررکنندگان کاالها و تکنولوژ  ،صاحبان کشتیها،
بیمهگزیرین رریایی ،بانکدیرین تجار و ساید یفدیر رخیل رر عدصهها مختلف تجارت فدیملی،
میشد.
 .3همان ،ص .45
»2. Benson, Bruce L, «Customary law as a social contract: international commercial law
Constitutional Political, Economy, Vol. 3, No 13 (1992) p 19.
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یز عویمل یصلی تجدید حیات هنجارها تجار فدیملی و شکلگید «لکس مدکاتوریا
جدید ،»3تصویب قوینین تجار متفاوت رر سطح ملی و تعارض میان آنها بور که مانع مهمی
بدی گستدا فعالیتها

تجار فدیمدز محسوب میشد .بهعالوه ،با پیشدفت تجارت

بینیلملل رر قدن بیستم و نقشآفدینی هدچه بیشتد یشخاص خصوصی رر یین عدصه ،بدخی
معایب مقدریت سنتی نیز نمایان شد ،زیدی پیچیدگی قویعد حقوق بینیلملل خصوصی و کهنه
شدن قوینین ریخلی ،سدعت و یطمینان موررنیاز جامعه تجار ری تأمین نمیکدر.
رر روره تجدید حیات لکس مدکاتوریا که تا یویخد قدن بیستم یریمه ریشت ،تجار بدی
یجتناب یز یعمال قوینین ملی رر معامالتشان ریهحلهایی ری رر پیش گدفتندکه پیشتد بازرگانان
قدون وسطایی مشابه آن ری جهت غلبه بد قوینین فیوریلی به کار گدفته بورند .آنها با تأسیس
«یتحاریهها تجار » و با یستفاره یز «شدوط یستاندیرر» و «قدیرریرها خورتنظیم »2و با تدوین
«عدفها تجار » و بهویژه با یحیا «ریور تجار بینیلمللی» سیستم حقوقی خور بسنده و
جدید ری با ماهیت فدیملی ییجار کدرند .1رر همین رورین بور «تیور حقوق بازرگانی فدیملی»
با نظدیات حقوقدینانی نظید گلدیستون ،گلدمن و یشمیتووف باهدف یحیا مجدر «لکس
مدکاتوریا» هور کدر و به رلیل زمینه تاریخی یین تیور  ،رر بدخی نوشتهها حقوقی با عنوین
رکتدین «لکس مدکاتوریا مدرن» مطدح میشور.
 -1-2-4-1لکس مرکاتوریای مدرن :معتبر یا فاقد اعتبار

یز زمان مطدح شدن رکتدین لکس مدکاتوریا مدرن (تیور حقوق تجارت فدیملی) مسیله
یعتبار آن به عنوین یک نظام حقوقی مستقل ،همویره رر رکتدین محل یختالف بوره و هست.
میتوین گفت که بهطورکلی رو جبهه رر مقابل آن شکلگدفته یست؛ بدخیها با ریدگاه
کالسیک و رولت محور خور که ریشه رر مکتب پوزیتیویست ریرر ،ینتقاریتی ری بد یین تیور
ویرر کدره و یعتبار آن ری بهعنوین یک نظام حقوقی زید سویل بدرهیند.
رر مقابل گدوهی ریگد یز حقوقدینان ،با ریدگاه تجار و پیدو یز مکتب حقوق طبیعی،
1. New Lex Mercatoria.
2. Self-regulatory contracts.
3. Lopez Rodriguez, Anna, Lex Mercatoria, School of Law, Department of Private Law
University of Aarhus, Rettid journal (2002) p 47.
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به طدفدیر یز وجور یک نظام حقوقی خوربسنده و مستقل بدی حکومت بد معامالت تجار
پدریختهیند که ذیالً بدرسی میگدرر.
الف) دیدگاه مخالفان :حقوقدینان مخالف بد یین عقیدهیند که چون حقوق تجارت
فدیملی قدرت یلزیمآور خور ری یز رولت نمیگیدر و یز سو قوه حاکمه ونع نشده و به
تصویب پارلمان ندسیده یست ،بهیندیزه کافی مستحکم نیست و لذی نمیتویند مبنا مناسبی بدی
حلوفصل یختالفات حقوقی باشد .بهزعم ییشان حتی رر ریور ها تجار بینیلمللی که
مجدی یصلی یعمال یین حقوق یست نیز تعدیر محدور یز محاکم آریء خور ری بد یین مویزین
مستند نمورهیند .3بهعالوه ساختار ناقر ،کمبور منابع ،کلی بورن ،یبهام و یجمال قویعد یز عمده
ییدیریتی یست که به رکتدین لکس مدکاتوریا مدرن ویرر میشور و حتی رر میان مخالفان کسانی
هستند که رر وجور مجموعه قوینینی تحت عنوین حقوق تجارت فدیملی ،تدرید نمورهیند و یین
مویزین ری صدفاً بهصورت قویعد پدیکنده بد مبنا یصل آزیر یریره پذیدفتهیند.2
ب) دیدگاه موافقان :با کمرنگ شدن یهمیت حاکمیتها و هور تیور ها غید
پوزیتیویستی رر حقوق ،نظدیات یثباتگدییانه کمکم به کنار میرور ،1بنابدیین رر مقابل عقاید
مخالفی که ذکد شد ،حامیان تیور حقوق تجارت فدیملی بد یین باورند که یلزیمآور بورن قویعد
آن ناشی یز یریره رولتها نبوره ،بلکه متکی بد یین حقیقت یست که بهعنوین یک سیستم حقوقی
رییج ،هم یز جانب تجار و هم یز طدف مدیجع رولتی به رسمیت شناختهشده یست .4گلدمن،
کگل و یشمیتوف بهعنوین یصلیتدین هویریرین نظدیه حقوق تجارت فدیملی ،آن ری یک نظام
حقوقی منسجم میرینند .5یز منظد ییشان ینعطافپذید  ،منصفانه بورن ،رهایی یز پیچیدگی
توسل به مکانیزم سنتی تعارض قوینین ،هماهنگی با مقتضیات تجارت بینیلمللی و همچنین
 .3علومی یزر  ،حمیدرنا؛ حاذق پور ،رنا« ،جایگاه حقوق عدفی بازرگانی فدیملی رر ریور تجار بینیلمللی» فصلنامه
پژوهش حقوق خصوصی ،سال  ،5شماره  )3116( 31ص .6
2. Winnick, Kyle, «International Commercial Arbitration, Anticipatory Repudiation,
And The Lex Mercatoria» Cardozo Journal Of Conflict Resolution, Vol. 15 (2014) p 48.
3. Carbonneau, Tomas, «Arbitral Law-Making» Michigan Journal of International Law,
University of Michigan Law School, USA, Vol. 25, Iss. 4 (2004) p. 265.
4 .Schmitthoff, Clive, Deventer: Schmitthoff & Horn (ed), «Nature and Evolution of the
transnational law of Commercial Transaction, The Transnational Law of International
Commercial Transaction» Kluwer (1982) p. 24.
5. Shmatenko, Leonid, «Is Lex Mercatoria Jeopardizing the Application of Substantive
Law?» Czech (&Central European) in Yearbook of Arbitration, Vol. III (2013) p. 89.
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کاهش هزینهها و یطاله ریررسی ری مهمتدین رالیل یقبال یین نظام حقوقی رر عدصه تجارت
فدیملی میرینند که رر قوینین ریخلی منبعث یز یریره رولتها یافت نمیشور.
باید یذعان ریشت یگدچه تیور حقوق تجارت فدیملی به رلیل جدید بورن با یبهاماتی همدیه
یست یما قدر مسلم آن که علیرغم همه مخالفتها یین حقوق رر عمل توینسته خور ری بهعنوین
«ویقعیت حقوقی» به یثبات بدساند و مبنا صدور آریء متعدر رر ریور ها تجار فدیملی
باشد .3با توسعه تجارت بین یلملل بعد یز جنگ جهانی روم ،ناخشنور جامعه تجار بینیلمللی
و تالا حقوقدینان و ریورین بدی گدیز یز یجدی قویعد سنتی حل تعارض ،موجب هور یندیشه
«عدول یز قانون ملی» و گدییش به «یعمال قویعد غید ملی مانند یصول کلی و عدفها تجار
بد معامالت فدیملی شد؛ بنابدیین ریورین رر صورت تویفق طدفین قدیرریر و یا رر مویرر که
معامله رر ینتخاب قانون حاکم ساکت بور ،به یجدی قویعد تجار فدیملی پدریختند .یگدچه
ریور ها تجار فدیملی رر یین رورین هنوز کامالً منسجم نبور یما بهعنوین عنصد یصلی و
بازو یجدییی لکس مدکاتوریا جدید ،نقش تعیینکنندهی رر تجدید حیات و تقویت لکس
مدکاتوریا ریشته یست .بهعالوه ،قوینین ملی بدخی کشورها 2و مقدریت ریور بینیلمللی 1نیز
لکس مدکاتوریا جدید ری به رسمیت شناختهیند ،لذی نمیتوین منکد آن بور.
 -1-2-5بینالمللی شدن لکس مرکاتوریا در دوره پستمدرن

با توسعه روزیفزون تجارت بین یلملل یز نیمه روم قدن بیستم ،لکس مدکاتوریا نیز یز جدیان
بیوقفه جهانیشدن عقب نماند و به سمت بینیلمللی شدن پیش رفت .رر یین روره که با نام
«لکس مدکاتوریا پستمدرن» 4شناخته میشور ،رولتها رریافتند که رشد یقتصار نیازمند
همکار ها تجار رر سطح بینیلمللی یست بنابدیین میکوشند تا رر سایه تشکیل یتحار
 .3بدی مثال میتوین به ری شماره  )3116( 6165یتاق بازرگانی بینیلمللی ) ) ICCیشاره نمور که رر رعوی رولت ییدین
با شدکت وستینگهاووس آمدیکایی صدیحتاً به قویعد فدیملی یستنار نمور .عالوه بدیین یتاق بازرگانی بینیلمللی پاریس رر
ری شماره  )3162( 1126/63یصول کلی حقوقی ری بهعنوین لکس مدکاتوریا شناسایی و بد یساس آن ری ریره یست.
 .2بدی مثال میتوین به ماره  3416قانون آیین ریررسی جدید فدینسه ،بند  3ماره  366قانون مدبوط به حقوق بینیلملل
خصوصی سوئیس و بند  2ماره  31.54قانون ریور هلند  3166یشاره کدر.
 .1بدی مثال میتوین به بند  2ماره  36قویعد ریور یتاق بازرگانی بینیلمللی  ،3116ماره  11قویعد ریور تجار بینیلمللی
آنسیتدیل ،ماره  26قویعد نمونه رر ریور آنسیتدیل ،ماره  6قویعد ریور یروپایی مصوب  3163یشاره کدر.
4. New New Lex Mercatoria
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بزرگتد ،به فویید متعدر سیاسی ،یقتصار و یجتماعی رست یابند .3تصویب کنوینسیونها
بینیلمللی و قوینین نمونهی که جنبهها حقوق بینیلملل خصوصی یا حقوق ماهو معامالت
بینیلمللی ری هماهنگساز میکند و همکار یز طدیق سازمانها و ریگد نهارها بینیلمللی
بدی متحدیلشکل ساز قویعد تجار  ،یز مهمتدین یشکال یین همکار هاست.
 -1-2-5-1شاخصههای لکس مرکاتوریای پستمدرن

رر روره پست مدرن لکس مدکاتوریا ،حقوق تجارت فدیملی منسجمتد شده و رر حال
گذر یز حقوقی ندم و ینعطاف پذید به سمت تشکیل یک نظام حقوقی با قویعد مدون یست که
یصول آندوریت یولین و مهم تدین شاهد مثال بدی یین تکامل می باشد .رر یین روره که یز
یویخد قدن بیستم شدوع شده و همچنان یریمه ریرر ،قوینین نمونه و کنوینسیونها بیشمار
رر حوزه ها ریور  ،فاکتور ،لیزینگ ،یعتبارنامه و بیع با «هدف یکسانساز حقوق تجارت
بینیلملل» به تصویب رسیده و موجب توسعه هدچه بیشتد لکس مدکاتوریا شده یست .2یین
پیشدفت ها رر حالی صورت گدفته یست که روند مذیکده و تصویب کنوینسیونها بینیلمللی
پیچیده و زمان بد یست و پیشینه یقتصار  ،یجتماعی و حقوقی متفاوت کشورها شدکتکننده
بعضاً فدآیند ینعقار یین کنوینسیون ها ری طوالنی کدره یست 1.لذی می توین یکی یز خصایر
یصلی لکس مدکاتوریا

پست مدرن ری «تدوین» و «یکسانساز » قویعد حقوقی توسط

بازیگدین حقوق بینیلملل رینس ت .بازیگدین جدید حقوق بین یلملل رر قالب یرگانها رولتی
و غیدرولتی بینیلمللی 4رر پیشبدر قانون گذیر بین یلمللی باهدف «بینیلمللی ساز » قویعد
فدیملی و همچنین «عارالنه تدکدرن» قوینین ملی مدبوط به معامالت تجار فدیملی ،منابع لکس
مدکاتوریا ری گستدا ریرند؛ بهنحو که یمدوزه بخش یعظمی یز تجارت جهان بد یساس
شدوط قدیرریرها یستاندیرر مصوب یتحاریه ها تجار تنظیم و کنتدل میشور .رومین
 .3جاللی ،محمور ،شکور  ،معصومه » ،روند متحدیلشکل ساز حقوق قدیرریرها رر سطح بینیلمللی « مجله پژوهش
حقوق خصوصی رینشگاه عالمه طباطبایی ،روره  ،3شماره  )3111( 1ص .1
.2Lopez, op cit, p. 5.
 .1یکی یز کنوینسیونهایی که تصویب آن زمانبد بور کنوینسیون  3161وین رر زمینه بیع بینیلمللی کاالست که فدآیند
تصویب آن بیست سال به طول ینجامید.
 .4بدی مثال موسسه یکنویخت ساز حقوق بینیلملل خصوصی ،کمیسیون حقوق تجارت بینیلملل سازمان ملل متحد ،یتاق
بازرگانی بینیلمللی ،آکارمی بینیلمللی حقوق تطبیقی یز فعاالن یین عدصه هستند.
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ویژگی لکس مدکاتوریا پست مدرن ری باید شکوفایی «ریور ها تجار بینیلمللی» و
تشکیالتیتد شدن آن ها رینست .یمدوزه به منظور رهایی یز مشکالت ناشی یز تعارض قوینین
ملی ،یجتناب یز یطاله ریررسی رعاو تجار رر محاکم ریخلی و تخصر ندیشتن یکثدیت
قضات محاکم ریرگستد رر یمور تجار  ،یختالفات تجار بین یلمللی معموالً به ریور
یرجاع ریره میشور؛ یین ریور ها غالباً بد یساس قویعد یتحاریه ها تجار یا یتاق بازرگانی
بین یلمللی به حل وفصل یختالفات میپدریزند.3
 -2مفهوم حقوق تجارت فراملی
آنچنانکه پیشتد یشاره شد «تیور حقوق تجارت فدیملی» با نظدیات حقوقدینانی نظید
گلدیستون ،گلدمن و یشمیتووف باهدف یحیا مجدر «لکس مدکاتوریا» رر عصد مدرن و به
رنبال توسعه تجارت بینیلملل هور کدر .عبارت «حقوق فدیملی» 2بدی یولین بار رر سلسله
سخندینیها فلیپ جِساپ 1رر سال  3156مطدح شد و رر کتاب حقوق فدیملی یو به کار رفت.
یزنظد فلیپ جساپ حقوق فدیملی کلیه قوینین و مقدریتی ری رر بدمیگیدر که یعمال و وقایع
فدیملی ری تنظیم میکند و شامل حقوق بینیلملل عمومی ،حقوق بینیلملل خصوصی و ساید
قویعد میشور که رر یین رستهبند یستاندیرر جا نمیگیدند4؛ یما تعدیف جساپ بدی
حقوق تجارت فدیملی گستدره بوره و تعدیف مانعی نیست ،زیدی یساساً قویعد با ماهیت
غیدتجار ری نیز رر بدمیگیدر و همچنین شامل قویعد حقوق ریخلی کشورها رر ریبطه با تجارت
بینیلملل میباشد .رر یین ریستا پدوفسورگوره معتقد یست« :تعدیف جساپ رر مورر حقوق
تجارت با هد مالک و نابطهی بسیار گستدره به نظد میآید ،زیدی شامل حقوق ملی مدبوط به
تجارت بینیلملل و قویعد ریخلی مدبوط به تعارض قوینین نیز میشور ررحالیکه حقوق تجارت
فدیملی مختر یا محصول هیچ نظام حقوقی ریخلی خاصی نیست بلکه یز نظامها حقوقی
مختلف نشیتگدفته و قدرت یجدییی خور ری یز عدفها فدیملی و نظارت جامعه بازرگانان به
1. Berman, Harold J, «The Law of International Commercial Transactions (Lex
Mercatoria)» Harvard International Law Journal, Vol. 19, Issue 1 (1987) p. 10 .
2. Transnational law.
3. Philip C. Jessup.
4. Shaffer, Gregory, Coye, Carlos, «From International Law to Jessup’s Transnational
Law, From Transnational Law to Transnational Legal Orders» University of California,
Irvine ~ School of Law, Legal Studies Research Paper, Series No-02 (2017) p. 1.

از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی

61

رست آورره یست ،3یین عدفها تجار ثمده عمل مدیوم یعضاء جامعه تجار فدیملی به همدیه
باور آنان به یلزیمآور بورن یین عملکدر میباشند.
عبارت «حقوق بازرگانی فدیملی »2یز رهه  3161بهطور گستدرهتد رر یربیات حقوقی ریه
یافت که یزنظد نویسندگان یین مقاله« ،حقوق تجارت فدیملی» معارل مناسبتد بدی تدجمه
آن به فارسی می باشد .رر ریبطه با مفهوم حقوق تجارت فدیملی رر رکتدین حقوقی یجماعی
وجور ندیرر 1و تعدیف آن یز یک نظام حقوقی تا یک پدیده صدف متغید یست .عمده یین
یختالفنظدها رر خصوص مفهوم حقوق تجارت فدیملی ریشه رر نظدیات و ریدگاهها موجور
رر خصوص ماهیت یین حقوق ریرر و پدریختن به مسیله ماهیت حقوق تجارت فدیملی یز حوصله
یین مقاله خارج یست .رر ریبطه با مفهوم حقوق تجارت فدیملی باید بیان ریشت که بسیار یز
نویسندگان حقوق تجارت فدیملی ری متدیرف با لکس مدکاتوریا میرینند یما همانگونه که
پیشتد یشاره شد مفهوم لکس مدکاتوریا رر طول زمان ثابت نبوره و رستخوا تحوالتی شده
که ماهیت آن ری تغیید ریره یست .بهیینتدتیب که لکس مدکاتوریا رر روره مدرن رر شمایل
حقوق تجارت فدیملی حیاتی نو یافت و نهایتاً رر روره پستمدرن متکاملتد شد .لذی متدیرف
رینستن حقوق تجارت فدیملی با لکس مدکاتوریا نوعی سطحینگد و ناشی یز عدم توجه به
تحوالت جدیدتد لکس مدکاتوریا رر عصد حاند میباشد.
یثبات نسبت ویقعی گونهها لکس مدکاتوریا با حقوق تجارت فدیملی مستلزم آن یست که
مفهوم حقوق تجارت فدیملی نیز تحلیل گدرر ،حقوق تجارت فدیملی رر یربیات حقوقی رر رو
معنا موسع و مقتضی بهکاررفته یست که به شدح ذیل بدرسی میشور.
 -2-1حقوق تجارت فراملی در معنای

موسع4

رر بینشی موسع نسبت به عملکدر نظام فدیملی ،حقوقدینان بد یین باورند که یین نظم حقوقی
بهعنوین حقوق حاکم بد رویبط تجار فدیملی یعمال خویهد شد؛ بنابدیین حتی یگد طدفین
قدیرریر بهصدیحت یا بهصورت نمنی یین نظام حقوقی ری ینتخاب نکدره باشند ،یین نظام مستقالً
1. Goode, op cit, p. 2.
2. Transnational commercial law.
3. Bamodu, Gbenga, «Exploring the Interrelationships of Transnational Commercial
Law, the New Lex Mercatoriaand International Commercial Arbitration» International
Law Quarterly (1998) p. 4, 5.
4. Broadest Sense.
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و فارغ یز ینتخاب طدفین ،بد ریبطه حقوقی فیمابین حاکم میگدرر .رر معنا موسع مقصور یز
حقوق تجارت فدیملی کلیه قوینین و مقدریتی یست که رویبط تجار فدیمدز ری متأثد میکند
و شامل حقوق عدفی فدیملی ،مقدریت کنوینسیونها بینیلمللی ،قوینین رولتی مدبوط به تجارت
بین یلملل و قویعد حاصل یز رویه قضایی کشورها رر حوزه تجارت بینیلملل میشور .3رویبط
تجار بینیلمللی معموالً تحت تأثید مقدریت بیش یز یک کشور میباشند که یین مقدریت شامل
حقوق قدیرریرها ،مقدریت کنتدل یرز ،مقدریت مالیاتی ،مقدریت زیستمحیطی ،مقدریت ییمنی
و سالمت ،مقدریت نا د به شدکتها و یمثال آن یست که همه رر قلمدو مطالعاتی حقوق تجارت
فدیملی قدیر میگیدند.2
یگدچه یین مفهوم موسع منطبق با مفهوم رییج لکس مدکاتوریا رر عصد مدرن یست یما به
رلیل یتکا بد منابع حقوق ریخلی ،یمدوزه نمیتویند مفهوم مناسبی بدی حقوق تجارت فدیملی
باشد چدی که با ویقعیات فعلی جامعه بینیلمللی و سید تکاملی لکس مدکاتوریا که پیشتد به آن
یشاره شد ،مطابقت و سازگار ندیرر.
 -2-2حقوق تجارت فراملی در مفهوم

مقتضی3

حقوق تجارت فدیملی رر معنا مقتضی شامل کلیه یصول و قویعد تجار متحدیلشکلی
یست که رر سطح بینیلمللی شناساییشده و یا بهکاررفته یست .یعتبار قویعد حقوق تجارت
فدیملی یز نظام ملی خاصی نشأت نگدفته ،بلکه قدرت یجدییی آن ناشی یز عملکدر جامعه
بازرگانان رر طول زمان یست .بد یساس یین تلقی که موررپذیدا یکثد حقوقدینان یست ،حقوق
تجارت فدیملی شامل مجموعهی یز مقدریت حقوق بینیلملل عمومی ،قوینین متحدیلشکل،
یصول کلی حقوقی ،مقدریت سازمانها بینیلمللی ،عدف و رویهها تجار مدون یا غید
مدون ،قدیرریرها یستاندیرر و آری ریور تجار بینیلمللی منتشدشده میباشد4؛ بنابدیین،
قویعد تجار حاصل یز معاهدیت بینیلمللی مانند کنوینسیون یروپایی  ،3163همچنین قویعد
سازمانها بینیلمللی مثل مقدریت موسسه بینیلمللی یکنویخت کدرن حقوق خصوصی ،قانون
1. Goldman, op cit, p. 113.
2. Horn, Norbet, in Horn/ Schmitthoff (eds.), «Uniformity and Diversity in the Law of
International Commercial Contracts, the Transnational Law of International Commercial
Transactions» Kluwer (1982) pp. 12-14 .
3. Proper Sense.
4. Goode, op cit, pp. 2-4.
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نمونه آنسیتدیل ،کنوینسیونها وین و الهه جهت متحدیلشکل کدرن قوینین بیع بینیلمللی کاال،
رویهها مدون منتشده توسط یتاق بازرگانی بینیلمللی مانند یینکوتدمز ،مقدریت و رویهها
متحدیلشکل یعتباریت یسنار و متن ماره نمونه رر فورسماژور رر زمده منابع حقوق تجارت
فدیملی رر معنا مقتضی قدیر میگیدند.
یین نظام حقوقی نو هور با یستعانت یز منابع حقوق بینیلملل نظید عدف ،معاهده و یصول
کلی حقوقی رر ریستا تطابق بیشتد با مقتضیات جامعه تجار بینیلمللی تکاملیافته و با اهد
مناسبتد و باطن غنیتد بهصورت یک نظام حقوقی خورمختار و مستقل یز حقوق ریخلی و
حقوق بینیلملل رر عدصه تجارت بینیلملل شکلگدفته یست.
رر عصد حاند ،میتوین گفت حقوق تجارت فدیملی رر مفهوم مقتضی ،نسخه تکاملیافته
لکس مدکاتوریا قدون وسطایی یست که رر گذر زمان توسعه یافته و عالوه بد منابع خوررسته
و یصیل لکس مدکاتوریا ،شامل ساید منابع یمدوز تجارت بینیلملل نیز میشور ،بنابدیین
نمی توین آن ری با لکس مدکاتوریا کالسیک یکی رینست .مفهوم مقتضی حقوق تجارت
فدیملی متدیرف با لکس مدکاتوریا مدرن نیز نمیباشد و یز آن متفاوت و متمایز یست زیدی
قوینین ملی کشورها رر خصوص تجارت بینیلملل و یصول تجار بدخاسته یز رویه قضایی
ریخلی که رر قلمدو لکس مدکاتوریا مدرن یست ری نمیتوین منبع حقوق تجارت فدیملی
رینست .یمدوزه حقوق تجارت فدیملی رر معنا مقتضی خور همان مفهوم جدیدتد وسیعتد
یست که لکس مدکاتوریا رر رورین پستمدرن به آن رسیده یست.
نتیجهگیری
مفهوم لکس مدکاتوریا رر یرویر تاریخی مختلف ،تحول و توسعه یافته و ررروند تکاملی
خویش با مفهوم حقوق تجارت فدیملی پیوندیافته یست ررحالیکه چگونگی یین پیوند رر
پژوهشها صورت گدفته ،مبهم باقیمانده یست ،گو آنکه رو عبارت لکس مدکاتوریا و
حقوق تجارت فدیملی یغلب با یکدیگد خلط شدهیند.
لکس مدکاتوریا ری میتوین مفهومی متغید رینست که رر تعاریف یریئهشده یز سو حقوقدینان
رر سه معنا «کالسیک»« ،مدرن» و «پستمدرن » به کار گدفتهشده ،چنانچه لکس مدکاتوریا
بهصورت مطلق یستعمال شور ،بیانگد معنا کالسیک و مضییق آن یست که رر یین معنا ،مقصور
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یز لکس مدکاتوریا مویزین عدفی مستقلی یست که ریشه رر قدون وسطا ریرر و منحصد به رو عنصد
یعنی یصول کلی حقوقی و عدفها خوررسته و غید مدون میباشد .لکس مدکاتوریا رر مفهوم
مدرن و موسع که به رنبال تحوالت جامعه بینیلمللی ،بهویژه تحت تأثید جنبش ملیگدییی و
همچنین پیشدفت تجارت بینیلملل هور کدر ،عالوه بد آن منابع یصیل و تدویننشده ،منابع
جدید ری رر بدمیگدفت که بعضاً ریشه رر حقوق ریخلی و یا حقوق بینیلملل ریشتند .نهایتاً،
لکس مدکاتوریا رر مفهوم پستمدرن ،بافاصله گدفتن یز منابع حقوقی ریخلی و با بهدهگید یز
منابع حقوق بینیلملل یزجمله کنوینسیونها بینیلمللی و یصول کلی حقوقی حاکم بد قدیرریرها
تجار بینیلمللی به سمت هدچه بیشتد بینیلمللی شدن پیش میرور.
یز ریگد سو ،مفهوم حقوق تجارت فدیملی نیز رر یربیات حقوقی چالشبدینگیز بوره و محل
یختالفنظد یست .یین مفهوم رر رو معنا موسع و مقتضی به کار میرور؛ حقوق تجارت فدیملی
رر مفهوم موسع متضمن کلیه قوینین و مقدریتی یست که رویبط تجار فدیمدز ری متأثد میکند
حال آنکه مفهوم مقتضی حقوق تجارت فدیملی شامل یصول و قویعد تجار متحدیلشکلی
یست که رر سطح بینیلمللی شناساییشده یست و به هیچ نظام حقوق ریخلی مشخصی یختصاص
ندیرر .یزنظد یین مقاله ،رر زمان حاند حقوق تجارت فدیملی رر مفهوم مقتضی میتویند با
ویقعیات کنونی جامعه بینیلمللی و جهانیشدن حقوق تجارت سازگار باشد چدی که با
بهدهگید یز منابع حقوق بینیلملل بهتد توینسته یست بد مشکالت ناشی یتکا بد قوینین ریخلی
یزجمله یز تعارض قوینین و پیامدها آن غلبه یابد و بهصورت یک نظام حقوقی خوربسنده رر
عدصه تجارت بینیلملل هور کند.
رر پایان می توین گفت بدخالف مطالعات پیشین که نسبت به مفهوم رقیق لکس مدکاتوریا
و حقوق تجارت فدیملی و تفاوتها یین رو با یکدیگد بیتوجه بورهیند ،یین پژوهش نشان
می رهد حقوق تجارت فدیملی رر مفهوم مقتضی منطبق و متدیرف با لکس مدکاتوریا
پست مدرن یست زیدی لکس مدکاتوریا کالسیک ،بسیار محدورتد یز حقوق تجارت فدیملی
بوره و لکس مدکاتوریا مدرن نیز به رلیل تکیهبد قوینین ملی و یصول تجار بدخاسته یز رویه
قضایی ریخلی ،با ویقعیتها و نیازها یمدوز جامعه تجار و روند بینیلمللی ساز حقوق
تجارت منطبق نیست.
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