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 چکیده
حقوق ترااار  »هااای تراااری فراملی در برن بیساااتم، ت وری با گسترش داوری

توسط حقوبدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایراد یک نظام حقوبی  «فراملی
اری منظور تنظیم روابط ترالملل و نظام حقوق داخلی بهثالث در کنار نظام حقوق بین

فراملی ارائه شد. در دکترین حقوبی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط 
دارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه اسااات. نظر وجود نباه حقوق ترار  فراملی اتفاق 

برخی نویسااندگان با نظر به پیشااینه بواعد تراری فراملی، این نظام حقوبی نو هور را  
وده و که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نباند حال آنمترادف با لکس مرکاتوریا دانسته
ای و طالعه کتابخانهمقاله بر اساس م این یافته است.در طول زمان متحول شده و تکامل

با روش توصاایفی تحلیلی، ناامن بررساای ساایر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با 
مفهوم حقوق ترار  فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیره نائل شده است که 

توان مطلق لکس مرکااتوریا را بدون تدبیق و مشاااخد کردن اوصاااافی از ببیل   نمی
ن با مفهوم مطلق حقوق ترار  فراملی )اعم از مفهوم مدرکالساایک، مدرن و پساات 

حقوق  توان میانموسا  و مفهوم مقتیی  مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفا  می 
 مدرن یافت.ترار  فراملی در معنای مقتیی و لکس مرکاتوریای پست
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 مقدمه
 ال معام و نیز با گسترش حاکمیتی کشورها و ابتصادی شدن مرزهای رنگکم با امروزه

 اساسی قشن دلیل به براردادها، این نوع بر حاکم بانون تعیین اهمیت المللی،بین عرصه در تراری

 بواعد اساس بر فراملی تراری معامال  گذشته، در. است یافتهافزایش سرمایه، انتقال در هاآن

 بعد المللبین رار ت توسعه اما با گرفتمی برار معینی کشور ملی بانون تاب  بوانین، تعارض سنتی

ه ک جایی تا شده است مواجه شدیدی انتقادهای با کالسیک دیدگاه این دوم، جهانی جنگ از

چهارچوب بواعد حقوق داخلی فراملی در  تراری این تفکر به وجود آمد که معامال  امروزه

 رد که است« المللبین ترار  خاص فراملی هایهنرار از ایمرموعه» گنرد بلکه تاب نمی

 ،«راملیف بازرگانی حقوق» ،«فراملی ترار  حقوق» ببیل از متعددی عناوین با حقوبی هاینوشته

 ملع در واژگان تشتت این. شودمی شناخته «مرکاتوریا لکس» و« تراری هایبرارداد حقوق»

ن فوق واژگا انگلیسی عبارا  از مختلف هایترجمه ارائه عالوه،به شده، بسیاری ابهاما  موجب

 .افزوده است زبانفارسی محققان آن برای پیچیدگی این ابهاما  را دوچندان کرده و

 هایمشخصا  با توسعه داوری و المللیبین تراری هایفعالیت چشمگیر گسترش پی در

 غیر ملی بواعد حکومت باهدف« فراملی ترار  حقوق» میالدی، ت وری 3161 دهه در تراری

ت وری مذکور که توسط حقوبدانانی نظیر گلدمن و  کرد. فراملی  هور تراری معامال  بر

 در کنار که تاس مبتنی فرضپیش این ها نیز تقویت شد، براشمیتوف ارائه و توسط پیروان آن

 وقحق نظام» عنوان تحت سومی حقوبی نظام عمومی، المللبین حقوق و اخلید حقوق هاینظام

را  اعتبار خود گیری ودیگر، شکل حقوبی نظام دو برخالف دارد که وجود« فراملی ترار 

 مرتبط مختلف مسائل و فراملی ترار  حقوق مفهوم خصوص در .3نیست هادولت اراده داروام

 از قدبی تعریف ارائه کهطوریدارد، به وجود حقوبدانان میان بسیاری هاینظراختالف آن با

 لکس» اصطالح مترادف را آن نویسندگان از بسیاری. سازدمی مشکل را فراملی ترار  حقوق

 اما دارند همبا نزدیکی پیوند مفهوم دو این باید متذکر شد  اگرچه. اندکاربردهبه« مرکاتوریا

 حقوق نوشتهنا و عرفی بخش بیانگر اصل در که است برانگیزیچالش مفهوم مرکاتوریا لکس

ده و ش متحول و نبوده ثابت زمان طول در آن مفهوم آنکهحال است، وسطا برون سنتی ترار 
                                                                                                   

  3111) 3مرله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره  »نظریه حقوق فراملی بازرگانی  «. جنیدی، لعیا، 3
 .2ص 
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 .3است یافتهتکامل

 .از ابهام نیست خالی و شدهتعریف مختلفی اشکال به حقوبی دکترین مرکاتوریا نیز در لکس

 ترار  حقوق اولیه منشأ وسطا را برون در رایج تراری هایعرف و هارویه توانمی اگرچه

 توسط کمتر آن تحول و تکامل سیر و مرکاتوریا لکس مبحث کهازآنرایی اما ،2دانست فراملی

 ست،ا دورمانده ازنظر نیز موجود فارسی هایپژوهش در و برارگرفته کامل موردبررسی محققان

 فراملی ترار  حقوق با آن رابطه خصوص در ویژهبه و مرکاتوریا لکس مفهوم ابهاماتی در هنوز

 .کندمی ایراب را بیشتر تعمق نرور  دارد و همین امر است که وجود

چه نسبتی  که است سوال این به پاسخگویی درصدد روپیش  مقاله شد، گفته آنچه به توجه با

وجود دارد و در چه شرایطی  مرکاتوریا و مفهوم لکس فراملی ترار  حقوق میان مفهوم

 توان این دو مفهوم را با یکدیگر منطبق و مترادف دانست؟می

 یق لکسدب شناخت به اول بخش شده، تشکیل اصلی بخش سه از حانر، مقاله منظور بدین

 بخش در فته،گربرار آن در بستر تاریخ موردبررسی تحوال  سیر یافته واختصاص مرکاتوریا

حاصل  نتیره سوم بخش در نهایت شده وپرداخته فراملی ترار  حقوق مفهوم ارزیابی به دوم

است که مبین رابطه دو مفهوم لکس مرکاتوریا و حقوق ترار  فراملی  شدهاز این پژوهش ارائه

 .باشدمی
 

 پیشینه پژوهش
ای مرتبط هپژوهش ببل از ورود به مباحث اصلی مقاله، ابتدا الزم است مختصری از پیشینه

اید گفت که ، بهای صور  گرفته توسط نگارندگان این مقالهبررسی گردد. با توجه به بررسی

تاکنون در خصوص تحلیل روند تکامل لکس مرکاتوریا و رابطه آن با مفهوم حقوق ترار  

فراملی، پژوهش فارسی صور  نگرفته، در مطالعا  خارجی نیز پژوهشی در راستای 

ه نشده است. با این وصف، برای اثبا  اصالت این مقالن مقاله انرامگویی به سوال اصلی ایپاسخ

 عنوان مطالعاتی مرتبط با تحقیق حانر، ارائه نمود:های ذیل را بهتوان پژوهشمی

                                                                                                   
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. 

تحقیقا   ، مرله«المللمفهوم حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق ترار  بین «. عابدیان، میرحسین، احمدی، منا، 2
 . 31ص   ،3113، )61حقوبی، شماره 
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را از برون وسطا تا  ایلکس مرکاتور یخیروند تحول تار ،3 2116) تییسو استون -الف

لکس  یهارهنرا امروزه که است دهیرس هرینت نیبه ا تیدرنهاکرده و  یبررس دیعصر جد

 .اندشده یساز یالمللنیب ،یترار یدر داور دیجد یایمرکاتور

 ینموده و ت ور یبررس یخیتار هدور سه در را ایمرکاتور لکس تکامل ریس ،2 2116) شلزیم -ب

 ه است.کرد یابیارز یانیم یدگاهید و محور ترار  محور،دولت دگاهیسه د از زینرا  یحقوق فرامل

ر د جانبههمه صور بهو  شهیهم ایمرکاتور سلک داشته ا هار ،1 2116) هالیمیز ها  -پ

 یعنیحوزه  نیا برجسته حقوبدان دو ازنظررا  یروند تکامل نیا یو بوده،حال تحول و تکامل 

 .است نموده لیتحل گلدمن و تهوفیاشم

 مناسبا  بررسی یادشده، مقاال  از یکهیچ مونوع اصلی شودمی مالحظه طور کههمان

وآوری توان بائل به جنبه نجهت مینیست و ازاین مرکاتوریا لکس و فراملی ترار  حقوق میان

 .این پژوهش بود

 

 ایمرکاتور لکس شناخت تیاهم -1

متر ک آن در بستر تحوال  تاریخی، تکاملی سیر و مرکاتوریا لکس انگیزبرچالش مفهوم

 در سیاریب مبهم زوایای هنوز است و برارگرفته حقوبی نویسندگان دبیق بررسی و موردتوجه

 یانم رابطه کشف که بس همین مرکاتوریا، لکس بررسی اهمیت در. دارد وجود آن خصوص

 بررسی و مرکاتوریا لکس دبیق شناخت مستلزم فراملی، ترار  حقوق و مرکاتوریا لکس

 راملی،ف ترار  حقوق درک درست الزمه دیگر،عبار به. است نموده متأثر را آن تحوالتی که

 .باشدمی متنوع آن در طول زمان هایگونه و مرکاتوریا جام  لکس شناخت

 

 تعریف لکس مرکاتوریا -1-1

، به دو معنای بازرگان 5به معنای بانون و حقوق بوده و مرکاتوریا 4در اصطالح التین، لکس

 «انحقوق بازرگان»توان معادل لغوی آن را در ادبیا  فارسی، بنابراین می و ترار  آمده است
                                                                                                   
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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وجود، مطلق لکس مرکاتوریا در اصطالح حقوبی، به معنای دانست. بااین «حقوق ترار »یا 

 .3باشدمی «حقوق عرفی حاکم بر بازرگانان»

نظرها، فشده و این اختالدر دکترین حقوبی لکس مرکاتوریا به اشکال مختلفی تعریف 

ن صور  مطلق یعنی بدون پسوندهایی از ببیل بروویژه زمانی که عبار  لکس مرکاتوریا بهبه

شود و این سوال را گمی میدررود، موجب ابهام و سرمدرن به کار میوسطا، مدرن و یا پست

 رساند که کدام معنای لکس مرکاتوریا مراد نویسنده بوده است.به ذهن خواننده می

ه روند شده  همچنین  با توجه برسی تعاریف متعددی که توسط حقوبدانان مختلف ارائهبا بر

گرفت: برخی از توان سه مفهوم را برای آن در نظرتحول و تکامل لکس مرکاتوریا، می

ظر برار لکس مرکاتوریا را در مد ن «میییق و کالسیک»نویسندگان مانند پروفسورگوده معنای 

اس دانند که بر اسر بخش نانوشته و عرفی حقوق ترار برون وسطایی میداده  و آن را بیانگ

نشده، غیر مونوعه و غیر براردادی است. به عقیده این دسته از طبیعت و ذا  خود، تدوین

های تراری به همراه اصول کلی حقوق ترار ، اصل و محور لکس حقوبدانان عرف

 .2دادندمرکاتوریای برون وسطا را تشکیل می

عریف ت «موس  و مدرن»لکس مرکاتوریا را در معنای  رخی دیگر از نویسندگان حقوبی،ب 

ط عنوان حقوق مناسب برای رواباند، برای نمونه پروفسور گلدمن لکس مرکاتوریا را بهکرده

سط داند که توای میای از اصول کلی و بواعد عرفی خود رستهالمللی، مرموعهابتصادی بین

لی نظام حقوبی مکه بهالملل ایرادشده است، بدون آن، در عرصه ترار  بینجامعه بازرگانان

 شخصیت منحصر به فردی»الملل دارای گلدمن باور دارد ترار  بین خاصی ارجاع شده باشد.

وی در رابطه با مناب  لکس  .«است که گواه یک رژیم خاص و جداگانه حکومتی است

های تراری مدون و غیر وه بر اصول کلی و عرفمرکاتوریا معتقد است که این حقوق عال

المللی الهه در بی  بین 3161وین و  3154های المللی مانند کنوانسیونمدون، شامل مقررا  بین

 .1شودمی الملل نیزکاال و همچنین بوانین دولتی و رویه بیایی کشورها در خصوص ترار  بین

                                                                                                   
 .66 . ص 3115)تهران: انتشارا  خرسندی:  المللمرموعه واژگان تخصصی حقوق ترار  بین. بازیار، متین، 3

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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 «تریدیدمفهوم ج» گیریتوان بائل به شکلمی المللی،امروزه با توجه به تحوال  جامعه بین

. در این شودشناخته می «مدرنلکس مرکاتوریای پست»از لکس مرکاتوریا بود که با عنوان 

راستا، دیدگاه پروفسور الندو شایسته توجه است که با حذف بوانین تراری دولتی و رویه 

وه بر عناصر مدرن را عالوریای پستبیایی کشورها از مناب  لکس مرکاتوریا، مناب  لکس مرکات

کل، الشالملل عمومی، بوانین متحدلکس مرکاتوریای کالسیک، شامل مقررا  حقوق بین

. 3ددانهای استاندارد و آراء منتشرشده داوری نیز میالمللی، براردادهای بینمصوبا  سازمان

نوان عکاتوریا را بهتوان لکس مرنظر از پراکندگی تعاریف فوق، میدرمرموع و با صرف

گویی اسخمنظور پمرموعه بواعدی با منشأ و محتوای متفاو  و در حال تغییر تعریف نمود که به

عد نیز های بالملل، توسط جامعه ترار برون وسطایی ایرادشده و در دورههای ترار  بینبه نیاز

 شده است.عمل ترار واب المللی مورد با شکل و ماهیتی جدید و متناسب با تحوال  جامعه بین

 

 لکس مرکاتوریا در آینه زمان -2-1

را سزایی برخوردار است، زی بررسی روند تاریخی در مبحث لکس مرکاتوریا از اهمیت به

یافته و به المللی توسعه و تکامللکس مرکاتوریا در طول زمان و تحت تأثیر تحوال  جامعه بین

دعا کرد که توان االملل، میپیشرفت روزافزون ترار  بینمعنای جدیدی رسیده  که با توجه به 

بنابراین شناخت دبیق لکس مرکاتوریا  این روند تکاملی، در آینده نیز ادامه خواهد داشت؛

 مستلزم بررسی سیر تکاملی آن و تفکیک چهار دوره تاریخی به شرح ذیل است:

 
 قبل از قرون وسطا -1-2-1

شود، مفهوم شناخته می 2«حقوق بازرگانان»که در حقوق انگلستان با عنوان  لکس مرکاتوریا

گردد. میان حقوبدانان در خصوص پیشینه لکس ها ببل بازمیجدیدی نبوده و سابقه آن به برن

 هایامپراتوری دوران به سابقه آن مرکاتوریا وفاق نظر وجود ندارد؛ برخی پژوهشگران معتقدند

که ، درحالی1گرددو مراودا  ترار  دریایی یونان و فونیکس بازمی باستان یونان و مصر
                                                                                                   
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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باستان و  ای دیگر از حقوبدانان برجسته ازجمله پروفسورگلدمن، لکس مرکاتوریا را به رمعده

3ها یا شهروندانحقوق خلق
دانند. گلدمن این حقوق رم را منب  رسمی و مستقلی رم منتسب می 

یگانگان رومی با ب المللی بوده و روابط ابتصادی میان تراری و بینداند که دارای ماهیت عرفمی

کرده است. وی معتقد است که این حقوق عرفی فراملی با گذشت زمان دستخوش را تنظیم می

های نوسانا  سیاسی عصر فروپاشی امپراطوری رم و نظام حقوبی آن برارگرفته و نهایتا  در سال

 المللی از بین رفته است.ط ابتصادی بیناولیه برون وسطا با افول رواب

وسطا  برون دوران به وجود، سابقه متقن لکس مرکاتوریا به معنای امروزی آنبااین

 .2گرددبازمی

 
 قرون وسطا -2-2-1

لکس مرکاتوریای برون وسطایی تقریبا  هشتصد سال، یعنی در فاصله زمانی بین برون 

شد. این تراری در سراسر اروپای غربی اعمال مییازدهم و دوازدهم میالدی، بر مراودا  

ین ها و بوانهای جامعه ترار برون وسطا برای غلبه بر پراکندگیحقوق عرفی حاصل تالش

ترار   های جدیدگوی نیازمنسوخ ف ودالی و حقوق رم باستان بود، بوانینی که دیگر پاسخ

ترده ویایی خود، رژیم حقوبی نسبتا  گسفراملی در برون وسطا نبودند. بواعد جدید با انعطاف و پ

ز شد و بازرگانان را او کارآمدی را به وجود آوردند که توسط ترار در بالبی فراملی اعمال می

تعارنا  موجود میان بواعد محلی مختلف و همچنین ابامه دعوا نزد مقاما  بیایی محاکم 

های نانوشته در بالب شروط و تدریج، این عرف. به1ساختنیاز میف ودالی و کلیسایی بی

براردادهای استاندارد میان بازرگانان استمرار یافتند و تا حدی بدر  آمره کسب کردند، 

ه عمال  گرفتند و بدین ترتیب بود کعالوه در فیصله اختالفا  نیز مستند آراء داوری برار میبه

 الملل شدند.وارد حیطه حقوق ترار  بین

کاره در های مهای بازرگانی و دریایی و همچنین با افزایش بازارهمگام با گسترش فعالیت

متعددی در اروپای غربی تشکیل شد و به مرور  «مرام  صنفی»اوایل برن یازدهم میالدی، 

                                                                                                   
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. 
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که در آن زمان بوانین و سیستم بیایی مناسبی برای کنترل و نظار  گسترش یافت. ازآنرایی

ر دعاوی تراری خود را از طریق مرام  صنفی مذکور های تراری وجود نداشت، ترابر فعالیت

. این مرام  صنفی تراری که مشخصه 3کردندوفصل میشد، حلکه توسط بازرگانان اداره می

های تراری، در مقام اصلی لکس مرکاتوریای برون وسطا هستند، نمن کنترل فعالیت

مبتنی  حقوبی نظام یک چهارچوب در وفصل دعاوی میان اعیاء صنف، لکس مرکاتوریا راحل

د و شها ثبت و منتشر میکردند. نتایج حاصل از این رسیدگیهای تراری اعمال میعرف بر

وسیله سابقه و اعتبار ترار بابل ارزیابی و نظار  بود. از سوی دیگر، ترار برون وسطایی بدین

کردند؛ ت میفعالی «اصول کلی مشترکی»در روابط خارجی خویش با ترار سایر مناطق، طبق 

مرورزمان این درک مشترک و عملکرد مشابه ترار در سراسر اروپای غربی، منرر به به

 .2شد که وابسته به منطقه خاصی نبودند «فراملی»های ها و عرفگیری رویهشکل

ی هاها و رویهمرکاتوریا در برون وسطا را عرف لکس مناب  ترینمهم توانمی بنابراین

حقوبی خاصی ازجمله اصل وفای به عهد، اصل عمل متقابل، اصل عدم  تراری و اصول کلی

 ها در محل مبادال ، اصل حسن نیت و اصل انصاف دانست.ها و محلیتبعیض میان خارجی

توان: عدم تعلق به منطقه های لکس مرکاتوریای برون وسطا را نیز میترین ویژگیمهم 

تشریفا ،  فابد و سری  دادرسی آئین خاص، حکومت بر روابط تراری داخلی و خارجی،

 مرام  صنفی ترار برای فیصله منصفانه اختالفا  توسط شخد ثالث برشمرد.

 

 تدوین لکس مرکاتوریا: دوره گذار -3-2-1

زدهم ونقل دریایی در برن سیهای بازرگانی و رشد سری  حملتدریج و با توسعه فعالیتبه

ونقل دریایی تدوین شدند. اولین بانون ه حملهای تراری در زمینمیالدی بخشی از عرف

در ونیز منتشر شد و متعاببا  در فرانسه و دوران پادشاهی ناپل ون  3215ونقل دریایی در سال حمل

ین ترونقل دریایی آغاز گشت. عالوه بر این، کاملنیز، تهیه مرموعه بوانین راج  به حمل

ها، بود و مونوعاتی همچون ساخت کشتیماده  111مرموعه بوانین دریایی که مشتمل بر 

تعیین شرایط انطراری، نحوه توزی  خسارا  دریایی و استخدام ناخدای کشتی را در 
                                                                                                   
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. 

 .44 . ص 3115، ویراست دوم، چاپ نهم )تهران: سمت، المللحقوق ترار  بینشیروی، عبدالحسین،  . 2
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 .3گرفت در اسپانیا تنظیم شدبرمی

المللی، نهیت تدوین بانون از برن شانزدهم میالدی و با  هور دولت کشورها در جامعه بین

لستان و بعد در ترتیب ابتدا در انگاینل را متأثر نمود؛ بهالملشتاب بیشتری گرفت و ترار  بین

د. به دنبال اعمال کنترل بر ترار  بودن «های ملیحکومت»سراسر باره اروپا و سپس در آمریکا، 

دگی حاکمه تدوین شدند که رسی در همین راستا در انگلستان، بوانین تراری جدیدی توسط بوه

های ملی سلطنتی و یا محاکم خاص تراری با درجه ادگاهبه دعاوی تراری را در صالحیت د

ه از بین دادند و بدین ترتیب منرر بتر از محاکم سلطنتی مانند دادگاه عالی دریایی برار میپایین

 .2گرفته در برون وسطا شدندرفتن مرام  صنفی شکل

در  ازپیشبیشگرایی در طول برن نوزدهم، موجب شد تا لکس مرکاتوریا افزایش ملی

حقوق داخلی کشورها گنرانده و با بوانین ملی ادغام شود، با این وصف لکس مرکاتوریا 

استقالل، یکنواختی و انعطاف خود را از دست داد و با محدود شدن به مرزهای ملی رو به افول 

یانی برن پا هاینهاد؛ درنتیره مانند سایر بوانین ملی به منشائی برای تعارض تبدیل شد. در سال

های حقوبی ملی که تا حد زیادی بر روابط و معامال  تراری فراملی حکومت نوزدهم، نظام

ه های حل تعارض سنتی فیصلکردند، اختالفا  تراری فراملی را در محاکم ملی و با روشمی

المللی که در معنای سنتی خود برای نخستین بار در این دوران  هور های بیندادند. داوریمی

 کردند.وفصل تعارنا ، غالبا  از مناب  حقوق داخلی استفاده میکردند نیز در حل

 
 تجدید حیات لکس مرکاتوریا در قالب حقوق تجارت فراملی -4-2-1

س المللی حیا  و جانی تازه گرفت و لکبا آغاز برن بیستم حقوق حاکم بر جامعه ترار بین

 المللی گسترش یافت ودوران جامعه ترار بینمرکاتوریا با چهره جدیدی متولد شد. در این 

ها، شامل طیف وسیعی از واردکنندگان و صادرکنندگان کاالها و تکنولوژی، صاحبان کشتی

ملی، های مختلف ترار  فراگزاران دریایی، بانکداران تراری و سایر افراد دخیل در عرصهبیمه

 شد.می

                                                                                                   
 .45. همان، ص 3

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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 لکس مرکاتوریای»گیری ملی و شکلاز عوامل اصلی تردید حیا  هنرارهای تراری فرا

 ها بود که مان  مهمی، تصویب بوانین تراری متفاو  در سطح ملی و تعارض میان آن«3جدید

 ترار  عالوه، با پیشرفتشد. بههای تراری فرامرزی محسوب میبرای گسترش فعالیت

برخی  ه،این عرص در خصوصی اشخاص آفرینی هرچه بیشترنقش و الملل در برن بیستمبین

کهنه  الملل خصوصی ومعایب مقررا  سنتی نیز نمایان شد، زیرا پیچیدگی بواعد حقوق بین

 کرد.شدن بوانین داخلی، سرعت و اطمینان موردنیاز جامعه ترار را تأمین نمی

در دوره تردید حیا  لکس مرکاتوریا که تا اواخر برن بیستم ادامه داشت، ترار برای 

ر بازرگانان تهایی را در پیش گرفتندکه پیشحلاجتناب از اعمال بوانین ملی در معامالتشان راه

ها با تأسیس برون وسطایی مشابه آن را جهت غلبه بر بوانین ف ودالی به کار گرفته بودند. آن

و با تدوین  «2های خودتنظیمبرارداد»و « شروط استاندارد»و با استفاده از  «های تراریادیهاتح»

 سیستم حقوبی خود بسنده و «المللیداوری تراری بین»ویژه با احیای و به« های تراریعرف»

 «ت وری حقوق بازرگانی فراملی». در همین دوران بود 1جدیدی را با ماهیت فراملی ایراد کردند

س لک»گلدمن و اشمیتووف باهدف احیای مردد  با نظریا  حقوبدانانی نظیر گلداستون،

با عنوان  های حقوبی هور کرد و به دلیل زمینه تاریخی این ت وری، در برخی نوشته «مرکاتوریا

 شود.مطرح می «لکس مرکاتوریای مدرن»دکترین 

 
 لکس مرکاتوریای مدرن: معتبر یا فاقد اعتبار -1-4-2-1

از زمان مطرح شدن دکترین لکس مرکاتوریای مدرن )ت وری حقوق ترار  فراملی  مس له 

عنوان یک نظام حقوبی مستقل، همواره در دکترین محل اختالف بوده و هست. اعتبار آن به

دگاه ها با دیگرفته است؛ برخیطورکلی دو جبهه در مقابل آن شکلتوان گفت که بهمی

که ریشه در مکتب پوزیتیویست دارد، انتقاداتی را بر این ت وری  محور خودکالسیک و دولت

 اند.عنوان یک نظام حقوبی زیر سوال بردهوارد کرده و اعتبار آن را به

در مقابل گروهی دیگر از حقوبدانان، با دیدگاه تراری و پیروی از 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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برای حکومت بر معامال  تراری بسنده و مستقل به طرفداری از وجود یک نظام حقوبی خود

 گردد.اند که ذیال  بررسی میپرداخته

که چون حقوق ترار   اندحقوبدانان مخالف بر این عقیدهالف( دیدگاه مخالفان: 

نشده و به  بوه حاکمه ون  سوی گیرد و ازآوری خود را از دولت نمیفراملی بدر  الزام

مناسبی برای  تواند مبنایمستحکم نیست و لذا نمی اندازه کافیتصویب پارلمان نرسیده است، به

که  المللیبین تراری هایداوری زعم ایشان حتی دروفصل اختالفا  حقوبی باشد. بهحل

 موازین این بر را خود محاکم آراء از محدودی تعداد نیز است این حقوق اعمال اصلی مررای

کلی بودن، ابهام و اجمال بواعد از عمده  مناب ،کمبود  عالوه ساختار نابد،. به3اندنموده مستند

سانی شود و حتی در میان مخالفان کایراداتی است که به دکترین لکس مرکاتوریا مدرن وارد می

و این  اندهستند که در وجود مرموعه بوانینی تحت عنوان حقوق ترار  فراملی، تردید نموده

 .2اندبنای اصل آزادی اراده پذیرفتهصور  بواعدی پراکنده بر مموازین را صرفا  به

های غیر ها و  هور ت وریرنگ شدن اهمیت حاکمیتبا کمب( دیدگاه موافقان: 

، بنابراین در مقابل عقاید 1رودکم به کنار میگرایانه کمپوزیتیویستی در حقوق، نظریا  اثبا 

ودن بواعد آور بکه الزام مخالفی که ذکر شد، حامیان ت وری حقوق ترار  فراملی بر این باورند

تم حقوبی عنوان یک سیسها نبوده، بلکه متکی بر این حقیقت است که بهآن ناشی از اراده دولت

. گلدمن، 4شده استرایج، هم از جانب ترار و هم از طرف مراج  دولتی به رسمیت شناخته

ظام آن را یک ن ترین هواداران نظریه حقوق ترار  فراملی،عنوان اصلیکگل و اشمیتوف به

بودن، رهایی از پیچیدگی  پذیری، منصفانه. از منظر ایشان انعطاف5دانندحقوبی منسرم می

 المللی و همچنینبین ترار  مقتییا  با توسل به مکانیزم سنتی تعارض بوانین، هماهنگی

                                                                                                   
فصلنامه  «المللیبین تراری داوری فراملی در بازرگانی عرفی حقوق جایگاه». علومی یزدی، حمیدرنا؛ حاذق پور، رنا، 3

 .6  ص 3116) 31، شماره 5سال  پژوهش حقوق خصوصی،
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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ر  در عرصه ترا حقوبی نظام این دالیل اببال ترینرا مهم دادرسی و اطاله هاهزینه کاهش

 شود.ها یافت نمیدانند که در بوانین داخلی منبعث از اراده دولتفراملی می

باید اذعان داشت اگرچه ت وری حقوق ترار  فراملی به دلیل جدید بودن با ابهاماتی همراه 

ن عنواها این حقوق در عمل توانسته خود را بهرغم همه مخالفتاست اما بدر مسلم آن که علی

 های تراری فراملیبه اثبا  برساند و مبنای صدور آراء متعددی در داوری «وابعیت حقوبی»

المللی الملل بعد از جنگ جهانی دوم، ناخشنودی جامعه تراری بین. با توسعه ترار  بین3باشد

 و تالش حقوبدانان و داوران برای گریز از اجرای بواعد سنتی حل تعارض، موجب  هور اندیشه

 تراری هایاعمال بواعد غیر ملی مانند اصول کلی و عرف»و گرایش به  «ملی عدول از بانون»

بنابراین داوران در صور  توافق طرفین برارداد و یا در مواردی که  بر معامال  فراملی شد؛

معامله در انتخاب بانون حاکم ساکت بود، به اجرای بواعد تراری فراملی پرداختند. اگرچه 

عنوان عنصر اصلی و این دوران هنوز کامال  منسرم نبود اما بههای تراری فراملی در داوری

س ای در تردید حیا  و تقویت لککنندهبازوی اجرایی لکس مرکاتوریای جدید، نقش تعیین

نیز  1المللیو مقررا  داوری بین 2عالوه، بوانین ملی برخی کشورهامرکاتوریا داشته است. به

 توان منکر آن بود.اند، لذا نمیناختهلکس مرکاتوریای جدید را به رسمیت ش

 
 مدرنالمللی شدن لکس مرکاتوریا در دوره پستبین -5-2-1

الملل از نیمه دوم برن بیستم، لکس مرکاتوریا نیز از جریان با توسعه روزافزون ترار  بین

 مالمللی شدن پیش رفت. در این دوره که با ناشدن عقب نماند و به سمت بینوبفه جهانیبی

 ابتصادی نیازمند رشد ها دریافتند کهشود، دولتشناخته می 4«مدرنپست لکس مرکاتوریای»

 اتحادی تا در سایه تشکیل کوشنداست بنابراین می المللیتراری در سطح بین هایهمکاری

                                                                                                   
  اشاره نمود که در دعوای دولت ایران  (ICCالمللی   اتاق بازرگانی بین3116) 6165توان به رای شماره برای مثال می .3

المللی پاریس در با شرکت وستینگهاووس آمریکایی صراحتا  به بواعد فراملی استناد نمود. عالوه براین اتاق بازرگانی بین
 عنوان لکس مرکاتوریا شناسایی و بر اساس آن رای داده است.ل کلی حقوبی را به  اصو3162) 63/1126رای شماره 

الملل بانون مربوط به حقوق بین 366ماده  3بانون آیین دادرسی جدید فرانسه، بند  3416توان به ماده برای مثال می .2
 اشاره کرد.  3166بانون داوری هلند  31.54ماده  2خصوصی سوئیس و بند 

 المللیبین تراری داوری بواعد 11 ، ماده3116المللی بواعد داوری اتاق بازرگانی بین 36ماده  2توان به بند مثال می . برای 1

 اشاره کرد. 3163مصوب  اروپایی داوری بواعد 6ماده  آنسیترال، داوری در نمونه بواعد 26 ماده آنسیترال،

4. New New Lex Mercatoria 
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های . تصویب کنوانسیون3اجتماعی دست یابند و سیاسی، ابتصادی متعدد تر، به فوایدبزرگ

الملل خصوصی یا حقوق ماهوی معامال  های حقوق بینای که جنبهو بوانین نمونه المللیبین

لی الملهای بینها و دیگر نهادکند و همکاری از طریق سازمانسازی میالمللی را هماهنگبین

 هاست.ترین اشکال این همکاریبرای متحدالشکل سازی بواعد تراری، از مهم

 
 مدرناتوریای پستهای لکس مرکشاخصه -1-5-2-1

تر شده و در حال مدرن لکس مرکاتوریا، حقوق ترار  فراملی منسرمدر دوره پست

پذیر به سمت تشکیل یک نظام حقوبی با بواعد مدون است که گذر از حقوبی نرم و انعطاف

باشد. در این دوره که از ترین شاهد مثال برای این تکامل میاصول آندوریت اولین و مهم

اری شمهای بیشده و همچنان ادامه دارد، بوانین نمونه و کنوانسیونبرن بیستم شروعاواخر 

رار  سازی حقوق تهدف یکسان»های داوری، فاکتور، لیزینگ، اعتبارنامه و بی  با در حوزه

این . 2به تصویب رسیده و موجب توسعه هرچه بیشتر لکس مرکاتوریا شده است «المللبین

المللی ای بینهو تصویب کنوانسیون صور  گرفته است که روند مذاکرهها در حالی پیشرفت

کننده رکتهای شبر است و پیشینه ابتصادی، اجتماعی و حقوبی متفاو  کشورپیچیده و زمان

توان یکی از خصاید لذا می 1ها را طوالنی کرده است.بعیا  فرآیند انعقاد این کنوانسیون

بواعد حقوبی توسط  «سازییکسان»و  «تدوین»را  مدرناصلی لکس مرکاتوریای پست

های دولتی الملل در بالب ارگانالملل دانست. بازیگران جدید حقوق بینبازیگران حقوق بین

بواعد  «المللی سازیبین»المللی باهدف گذاری بیندر پیشبرد بانون 4المللیو غیردولتی بین

لی مربوط به معامال  تراری فراملی، مناب  لکس بوانین م «ترکردنعادالنه »فراملی و همچنین 

که امروزه بخش اعظمی از ترار  جهان بر اساس نحویمرکاتوریا را گسترش دادند؛ به

شود. دومین های تراری تنظیم و کنترل میشروط براردادهای استاندارد مصوب اتحادیه
                                                                                                   

 مرله پژوهش »المللی روند متحدالشکل سازی حقوق براردادها در سطح بین «. جاللی، محمود، شکوری، معصومه، 3

 .1  ص 3111) 1، شماره 3خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی، دوره  حقوق
.2Lopez, op cit, p. 5. 

المللی کاالست که فرآیند زمینه بی  بینوین در  3161بر بود کنوانسیون هایی که تصویب آن زمانیکی از کنوانسیون .1
 تصویب آن بیست سال به طول انرامید.

تحد، اتاق الملل سازمان ملل مالملل خصوصی، کمیسیون حقوق ترار  بینبرای مثال موسسه یکنواخت سازی حقوق بین .4
 المللی حقوق تطبیقی از فعاالن این عرصه هستند.المللی، آکادمی بینبازرگانی بین
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و  «للیالماری بینهای ترداوری»مدرن را باید شکوفایی ویژگی لکس مرکاتوریای پست

منظور رهایی از مشکال  ناشی از تعارض بوانین ها دانست. امروزه بهتر شدن آنتشکیالتی

ملی، اجتناب از اطاله دادرسی دعاوی تراری در محاکم داخلی و تخصد نداشتن اکثریت 

المللی معموال  به داوری بیا  محاکم دادگستری در امور تراری، اختالفا  تراری بین

های تراری یا اتاق بازرگانی ها غالبا  بر اساس بواعد اتحادیهشود؛ این داوریجاع داده میار

 .3پردازندوفصل اختالفا  میالمللی به حلبین

 
 یحقوق تجارت فرامل مفهوم  -2

ر با نظریا  حقوبدانانی نظی «ت وری حقوق ترار  فراملی»تر اشاره شد که پیشچنانآن

ه در عصر مدرن و ب «لکس مرکاتوریا»گلداستون، گلدمن و اشمیتووف باهدف احیای مردد 

برای اولین بار در سلسله  2«حقوق فراملی»الملل  هور کرد. عبار  دنبال توسعه ترار  بین

به کار رفت. مطرح شد و در کتاب حقوق فراملی او  3156در سال  1های فلیپ جِساپسخنرانی

ای  گیرد که اعمال و وبازنظر فلیپ جساپ حقوق فراملی کلیه بوانین و مقرراتی را در برمی

ر الملل خصوصی و سایالملل عمومی، حقوق بینکند و شامل حقوق بینفراملی را تنظیم می

اما تعریف جساپ برای  ؛4گیرندبندی استاندارد جای نمیشود که در این دستهبواعدی می

قوق ترار  فراملی گسترده بوده و تعریف مانعی نیست، زیرا اساسا  بواعدی با ماهیت ح

گیرد و همچنین شامل بواعد حقوق داخلی کشورها در رابطه با ترار  غیرتراری را نیز در برمی

قوق در مورد حجساپ  تعریف» باشد. در این راستا پروفسورگوده معتقد است:الملل میبین

به  زیرا شامل حقوق ملی مربوط آید،به نظر می ای بسیار گستردهک و نابطهترار  با هر مال

ترار   که حقوقشود درحالیو بواعد داخلی مربوط به تعارض بوانین نیز می المللترار  بین

ی های حقوبخاصی نیست بلکه از نظامداخلی نظام حقوبی هیچ  مختد یا محصول فراملی

ان به بازرگان و نظار  جامعه فراملی هایو بدر  اجرایی خود را از عرف گرفتهنش تمختلف 
                                                                                                   
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. 
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عمل مداوم اعیاء جامعه ترار فراملی به همراه  های تراری ثمره، این عرف3آورده استدست 

 باشند.آور بودن این عملکرد میباور آنان به الزام

تری در ادبیا  حقوبی راه طور گستردهبه 3161از دهه  «2حقوق بازرگانی فراملی»عبار  

رجمه تری برای تمعادل مناسب «حقوق ترار  فراملی»یافت که ازنظر نویسندگان این مقاله، 

باشد. در رابطه با مفهوم حقوق ترار  فراملی در دکترین حقوبی اجماعی آن به فارسی می

ه این و تعریف آن از یک نظام حقوبی تا یک پدیده صرف متغیر است. عمد 1وجود ندارد

ود های موجنظرها در خصوص مفهوم حقوق ترار  فراملی ریشه در نظریا  و دیدگاهاختالف

در خصوص ماهیت این حقوق دارد و پرداختن به مس له ماهیت حقوق ترار  فراملی از حوصله 

این مقاله خارج است. در رابطه با مفهوم حقوق ترار  فراملی باید بیان داشت که بسیاری از 

که  گونهدانند اما همانان حقوق ترار  فراملی را مترادف با لکس مرکاتوریا مینویسندگ

تر اشاره شد مفهوم لکس مرکاتوریا در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحوالتی شده پیش

ترتیب که لکس مرکاتوریا در دوره مدرن در شمایل اینکه ماهیت آن را تغییر داده است. به

رادف تر شد. لذا متمدرن متکاملیاتی نو یافت و نهایتا  در دوره پستحقوق ترار  فراملی ح

به  نگری و ناشی از عدم توجهدانستن حقوق ترار  فراملی با لکس مرکاتوریا نوعی سطحی

 باشد.تحوال  جدیدتر لکس مرکاتوریا در عصر حانر می

آن است که  ستلزمهای لکس مرکاتوریا با حقوق ترار  فراملی ماثبا  نسبت وابعی گونه 

مفهوم حقوق ترار  فراملی نیز تحلیل گردد، حقوق ترار  فراملی در ادبیا  حقوبی در دو 

 شود.کاررفته است که به شرح ذیل بررسی میمعنای موس  و مقتیی به

 

 4حقوق تجارت فراملی در معنای موسع -1-2

ظم حقوبی باورند که این ندر بینشی موس  نسبت به عملکرد نظام فراملی، حقوبدانان بر این 

بنابراین حتی اگر طرفین  عنوان حقوق حاکم بر روابط تراری فراملی اعمال خواهد شد؛به

صور  نمنی این نظام حقوبی را انتخاب نکرده باشند، این نظام مستقال  صراحت یا بهبرارداد به
                                                                                                   
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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ود از معنای موس  مقص گردد. درمابین حاکم میو فارغ از انتخاب طرفین، بر رابطه حقوبی فی

کند ر میرا متأثروابط تراری فرامرزی است که کلیه بوانین و مقرراتی حقوق ترار  فراملی 

رار  المللی، بوانین دولتی مربوط به تهای بینو شامل حقوق عرفی فراملی، مقررا  کنوانسیون

روابط  .3شودالملل میبینالملل و بواعد حاصل از رویه بیایی کشورها در حوزه ترار  بین

مقررا  شامل  اینکه  باشندتحت تأثیر مقررا  بیش از یک کشور میمعموال  المللی بین تراری

محیطی، مقررا  ایمنی حقوق براردادها، مقررا  کنترل ارز، مقررا  مالیاتی، مقررا  زیست

 ار تر حقوقطالعاتی که همه در بلمرو م و امثال آن است هاو سالمت، مقررا  نا ر به شرکت

 .2گیرندبرار میفراملی 

اگرچه این مفهوم موس  منطبق با مفهوم رایج لکس مرکاتوریا در عصر مدرن است اما به  

تواند مفهوم مناسبی برای حقوق ترار  فراملی دلیل اتکا بر مناب  حقوق داخلی، امروزه نمی

تر به آن شتکاملی لکس مرکاتوریا که پیالمللی و سیر باشد چرا که با وابعیا  فعلی جامعه بین

 اشاره شد، مطابقت و سازگاری ندارد.

 

 3حقوق تجارت فراملی در مفهوم مقتضی -2-2

ی لمتحدالشکو بواعد تراری  اصول در معنای مقتیی شامل کلیه فراملی ترار حقوق 

ار  . اعتبار بواعد حقوق ترکاررفته استیا بهو شده المللی شناساییدر سطح بیناست که 

فراملی از نظام ملی خاصی نشأ  نگرفته، بلکه بدر  اجرایی آن ناشی از عملکرد جامعه 

قوق حکه موردپذیرش اکثر حقوبدانان است،  بر اساس این تلقیبازرگانان در طول زمان است. 

دالشکل، متح بوانینالملل عمومی، حقوق بینای از مقررا  مرموعهشامل  فراملی ترار 

غیر یا  تراری مدونهای المللی، عرف و رویههای بین، مقررا  سازمانکلی حقوبیاصول 

بنابراین،  ؛4باشدمی المللی منتشرشدهتراری بینو آرای داوری  ، براردادهای استانداردمدون

، همچنین بواعد 3163المللی مانند کنوانسیون اروپایی بواعد تراری حاصل از معاهدا  بین

المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، بانون المللی مثل مقررا  موسسه بینهای بینازمانس
                                                                                                   
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  .  



63 
 

 از لکس مرکاتوریا تا حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی 
 

المللی کاال، های وین و الهه جهت متحدالشکل کردن بوانین بی  بیننمونه آنسیترال، کنوانسیون

های مقررا  و رویه المللی مانند اینکوترمز،اتاق بازرگانی بین های مدون منتشره توسطرویه

ماژور در زمره مناب  حقوق ترار  متحدالشکل اعتبارا  اسنادی و متن ماده نمونه در فورس

 گیرند.فراملی در معنای مقتیی برار می

 معاهده و اصول عرف، نظیر المللحقوق بین مناب  از استعانت این نظام حقوبی نو هور با

یافته و با  اهر المللی تکاملنکلی حقوبی در راستای تطابق بیشتر با مقتییا  جامعه ترار بی

 و داخلی حقوق مستقل از و حقوبی خودمختار نظام صور  یکتر بهتر و باطن غنیمناسب

 گرفته است.شکل المللبین ترار  عرصه الملل دربین حقوق

یافته توان گفت حقوق ترار  فراملی در مفهوم مقتیی، نسخه تکاملدر عصر حانر، می 

برون وسطایی است که در گذر زمان توسعه یافته و عالوه بر مناب  خودرسته ی لکس مرکاتوریا

راین شود، بنابالملل نیز میو اصیل لکس مرکاتوریا، شامل سایر مناب  امروزی ترار  بین

توان آن را با لکس مرکاتوریای کالسیک یکی دانست. مفهوم مقتیی حقوق ترار  نمی

باشد و از آن متفاو  و متمایز است زیرا مدرن نیز نمیفراملی مترادف با لکس مرکاتوریای 

الملل و اصول تراری برخاسته از رویه بیایی بوانین ملی کشورها در خصوص ترار  بین

توان منب  حقوق ترار  فراملی داخلی که در بلمرو لکس مرکاتوریای مدرن است را نمی

ری تهمان مفهوم جدیدتر وسی دانست. امروزه حقوق ترار  فراملی در معنای مقتیی خود 

 مدرن به آن رسیده است.است که لکس مرکاتوریا در دوران پست
 

 یریگجهینت

مفهوم لکس مرکاتوریا در ادوار تاریخی مختلف، تحول و توسعه یافته و درروند تکاملی 

در  که چگونگی این پیوندخویش با مفهوم حقوق ترار  فراملی پیوندیافته است درحالی

که دو عبار  لکس مرکاتوریا و مانده است، گو آنهای صور  گرفته، مبهم بابیپژوهش

 اند.حقوق ترار  فراملی اغلب با یکدیگر خلط شده

بدانان شده از سوی حقوتوان مفهومی متغیر دانست که در تعاریف ارائهلکس مرکاتوریا را می

شده، چنانچه لکس مرکاتوریا گرفته به کار « مدرنپست»و  «مدرن»، «کالسیک»در سه معنای 

صور  مطلق استعمال شود، بیانگر معنای کالسیک و میییق آن است که در این معنا، مقصود به



62 
 

 1399 تابستان ویکم،ه سی، شمارهشتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

از لکس مرکاتوریا موازین عرفی مستقلی است که ریشه در برون وسطا دارد و منحصر به دو عنصر 

 د. لکس مرکاتوریا در مفهومباشهای خودرسته و غیر مدون مییعنی اصول کلی حقوبی و عرف

گرایی و ویژه تحت تأثیر جنبش ملیالمللی، بهمدرن و موس  که به دنبال تحوال  جامعه بین

نشده، مناب  الملل  هور کرد، عالوه بر آن مناب  اصیل و تدوینبین ترار  همچنین پیشرفت

ایتا ، الملل داشتند. نهگرفت که بعیا  ریشه در حقوق داخلی و یا حقوق بینجدیدی را در برمی

گیری از مدرن، بافاصله گرفتن از مناب  حقوبی داخلی و با بهرهلکس مرکاتوریا در مفهوم پست

های المللی و اصول کلی حقوبی حاکم بر براردادهای بینالملل ازجمله کنوانسیونمناب  حقوق بین

 رود.المللی شدن پیش میالمللی به سمت هرچه بیشتر بینتراری بین

و محل  برانگیز بودهاز دیگر سو، مفهوم حقوق ترار  فراملی نیز در ادبیا  حقوبی چالش

لی رود؛ حقوق ترار  فرامنظر است. این مفهوم در دو معنای موس  و مقتیی به کار میاختالف

کند ثر میرا متأروابط تراری فرامرزی ی است که و مقررات نینکلیه بوادر مفهوم موس  متیمن 

 یمتحدالشکلو بواعد تراری  اصولکه مفهوم مقتیی حقوق ترار  فراملی شامل ال آنح

شده است و به هیچ نظام حقوق داخلی مشخصی اختصاص شناساییالمللی در سطح بیناست که 

تواند با ندارد. ازنظر این مقاله، در زمان حانر حقوق ترار  فراملی در مفهوم مقتیی می

شدن حقوق ترار  سازگار باشد چرا که با المللی و جهانیبینوابعیا  کنونی جامعه 

الملل بهتر توانسته است بر مشکال  ناشی اتکا بر بوانین داخلی حقوق بین مناب  از گیریبهره

 در حقوبی خودبسنده نظام صور  یکازجمله از تعارض بوانین و پیامدهای آن غلبه یابد و به

  هور کند. المللبین ترار  عرصه

توان گفت برخالف مطالعا  پیشین که نسبت به مفهوم دبیق لکس مرکاتوریا در پایان می

ان اند، این پژوهش نشتوجه بودههای این دو با یکدیگر بیو حقوق ترار  فراملی و تفاو 

دهد حقوق ترار  فراملی در مفهوم مقتیی منطبق و مترادف با لکس مرکاتوریای می

مرکاتوریای کالسیک، بسیار محدودتر از حقوق ترار  فراملی مدرن است زیرا لکس پست

رویه  بر بوانین ملی و اصول تراری برخاسته ازبوده و لکس مرکاتوریای مدرن نیز به دلیل تکیه

المللی سازی حقوق ها و نیازهای امروز جامعه تراری و روند بینبیایی داخلی، با وابعیت

 ترار  منطبق نیست.
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