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Abstract  

The "General Principles of law" have always been the important source of transnational commercial 

law that their scope has expanded in line with the development of transnational law, so that today it 

embodies two types, including "common principles" between legal systems and "specific principles" 

of international trade. In international law, "General principles of law" as norms that are rooted in 

national legal systems, obtained through "comparative" studies by international judges and in 

accordance with Article 38 of the ICJ statute, they are source of international law. Because of their 

"supranational character" and "dual nature" that stemming from their fundamental personality, these 

principles have the potential to be present in any legal system, including transnational commercial 

law. They enter into transnational commercial law through "comparative" method and “codification-

based” method; thus, to resolve transnational commercial disputes, the arbitrators are using common 

principles as result of the studies of international judges. The purpose of this article is to evaluate the 

role of "general principles of law" in linking transnational law to international law and to this end, the 

"nature" of the general principles and their “entrance” in transnational law are discussed by analyzing 

the theories and arbitral awards. The finding of this paper is that the general principles of 

transnational commercial law are the same general principles of law which recognized by civilized 

nations as source of international law; these have been entered into transnational commercial law by 

the actors of international law and in the accepted forms of international law. 
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حقوق  وعامل پیوند حقوق تجارت فراملی ، اصول کلی حقوقی

 الملل بین

 2نژاد سیده عاطفه قدیری ،1زهرا محمودی کردی

 مازندران، بابلسر، ایراندانشگاه  حقوق و علوم سیاسی،ة دانشکد ،استادیار .1
 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراندانشکدة ارشد،  کارشناس. 2

 (63/21/6933 تاریخ پذیرش:ـ  61/61/6931 ریخ دریافت:)تا

 چکیده

این حقوق توسعة گام با  که قلمرو مفهومی آن هم  رفته همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می« اصول کلی حقوقی»
« اصـول اـا   »هـای حقـوقی و    اممیـان ظ ـ  « اصول کلی مشترک»که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل   است؛ طوری  بسط یافته
کـه از طریـ     ،های حقوقی ملـی  از ظ امبرااسته هنجارهای منزلة به  الملل ظیز اصول کلی حقوقی است. در حقوق بین ،الملل تجارت بین

 ،لمللی دادگستریا دیوان بینظامة  اساس 91مادة ، مطاب   یافته  و به این عرصه راه  المللی به دست آمده توسط قضات بین مطالعات تطبیقی
ظشـتت  هـا   که از شخصیت بنیادین آن ،«ماهیت دووجهی»و  «فراملیاصلت »به علت  اصول کلی مشترک الملل هستند. منبع حقوق بین

و « تطبیقـی »دو روش از طری  و  ،حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی ، از جمله ظ امِ دررا دارظد گیرد، امکان حضور در هر ظ ام حقوقی می
مثابـة  بـه   مشـترک کلـی  اصـول   ازااتالفات تجاری فراملـی  فیصلة مقام داوران در به این ترتیب . شوظد میوارد این حوزه به « نیتدوی»

حقـوق تجـارت   پیوظد میـان   در اصول کلی حقوقی حاضر ارزیابی ظقشپژوهش  از هدف رظد.ب المللی بهره می قضات بین مطالعاتماحصل 
اصول کلی حقوق تجـارت فراملـی و    داوری، ماهیتآرای داظان و  ضمن تحلیل ظ ریات حقوق ،بدین من وربود.  الملل حقوق بینفراملی و 

که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی  به دست آمدو این ظتیجه  شدها به قلمرو این حقوق بررسی  آن ورود ةظحو
آفرینـی   که ورودشان به حقوق تجارت فراملـی مـدیون و مرهـون ظقـش    ستند هالملل  مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین

 های این ظ ام حقوقی است. الملل و اظتفاع از قالب بازیگران حقوق بین

 واژگانکلید

 .روش تطبیقی، روش تدوینیق تجارت فراملی، حقو الملل، حقوق بین ،اصول کلی حقوقی
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 مقدمه

تجاار    حقوق حاکم بر ،يمل یبازارها ادغام و مرزی برون یارروابط تج  ةبا توسع ،شدن اقتصاد جهاني

یي، فضاا  نیدر چنا . اسا   کردهخارج  ملي نیرا متأثر ساخته و آن را از انحصار قوان يجهان یبازارهادر 

 ياغلا  باه دنلااع المااع مقرراتا      ش،یمنااف  خاو   شاتر یچاه ب  هار  نیبه منظور تضام  ،المللي تجار بین

 :Saputelli 2018) نیااز ساازد   ن را از حقوق دولتي باي که آنا هستند يفرامل  یمتحدالشکل با خصوص

نظاام  » کیا  پیادایش  ی، باا ادلاا  1«يحقوق تجار  فرامل» یتئور ریاخ یها اساس، در دهه نیبر هم(. 1

و  يکاه حقاوق داخلا    يداناان  توساط حقاوق   الملال،  نیتجار  ب  ةلرصدر  يدولت ریمستقل و غ «يحقوق

 . گرف  شکل دانستند يمناس  نم يبه اختالفا  فرامل يدگیرس یرا برا الملل نیحقوق ب

در  ياجماا  قااطع   يحقاوق  نی، هنوز در دکتار یادشده یطرح تئور گذش  چند دهه از وجودبا  اما،

باا   يامروزه حقاوق تجاار  فراملا    اگرچه 2.اس  حاصل نشده يحقوق تجار  فرامل  یماه خصوص

باه اثلاا     يالمللا  نیبا  های تجاری یداور ةلرصکم در  دس  و اس تجار مواجه  ةجامع ةندیفزااستقلاع 

در خصوص مناب  حقوق تجار  فراملي به قو  خود بااقي   تئوری اختالف نظرحوزة ، در اس  دهیرس

هاای نسالتام متوااو  از منااب       وجاود فهرسا    .سازد را مشکل مي آندربارة مطالعه این موضو  و  اس 

از  برخاي در  .(Linarelli 2018: 15) دلیلاي بار ایان ادلاسا      وضاوح  حقوق تجار  فراملي بهبالقوة 

یادشاده  در برخي دیگار اصاوع    ،امااس .  نشده «ياصوع کلي حقوق» ای به اشارهی موجود ها فهرس 

المللاي   هاای باین   کنوانسایون  که اشامیتوف  درحالي مثالم اس . آمدهحقوق تجار  فراملي  مناب زمرة در 

 متضامن  فهرساتي گلادمن  ، شمارد برميمنل  این حقوق  به لنوان را تجار لرفقوانین نمونه و همچنین 

الشاکل،   المللاي، مقاررا  متحاد    گاذاری باین   ن تجاار، قاانو    ، لرفياصوع کلي حقوق شامل هو  منل 

فهرساتي  ارائاة  نیز به منظور الندو  .دهد را ارائه ميداوری آرای و  ،قراردادهای استاندارد، ضوابط رفتاری

الملال لماومي،    حقاوق باین  اصوع کلي حقوقي، حقوق تجار  فراملي از دهندة  تشکیلصر از لناجام  

                                                                                                                            
1. Transnational Commercial Law 

روش » از یاک  هاای متتلواي اسا  کاه ماهیا  حقاوق تجاار  فراملاي را         دهندة دیدگاه بررسي تألیوا  موجود نشان .2

متغیار   «اریا ل تماام  ينظام حقاوق » و حتي یک« ای نامنسجم از اصوع و قوالد حقوقي مجموله»تا  «یيقضا یریگ میتصم

باود   اناه یم يدگاهیا قائل به د توان يم ،الملل نیتجار  بکنوني حاکم بر  ا یو مقتض ا یواقع نظر گرفتن با در دانند. مي

 .کند مي يتلقمستقل  يبه سم  نظام حقوق ينظم حقوق کاز یگذار  ةرا در مرحل يحقوق تجار  فراملکه 
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مادون و غیار مادون،    هاای   المللاي، لارف   هاای باین   ساازمان رویاة  الشکل، مصاوبا  و      مقررا  متحد

مشتص اسا ، اگرچاه وجاود اصاوع کلاي      چنان که  کند. یاد ميداوری آرای و  ،های استاندارد قرارداد

حقاوق   پاردازان اصالي   نظریاه اکثار  س  مناب  حقوق تجار  فراملي محل مناقشه اس ، حقوقي در فهر

، داوری متعادد آرای در  به لالوه،. اند برشمردهحقوق این مناب  زمرة را در یادشده تجار  فراملي اصوع 

ی )شایرو  اس   ر گرفتهبه لنوان قانون حاکم مورد تأیید داوران قرا «اصوع کلي حقوقي مشترک»انتتاب 

پویاایي   و ،انتازا   ها، ارزش بر ابتنا از قلیل کلی ، اوصاف ذاتيواسطة به  کلي حقوقي اصوع .(74 :1931

 .کنند تجاری ایوا مي يقوالد حقوق تکاملانعطاف و  نقش مؤثری در ایجاد

از یاک ساو باه للا  ابتناا بار        ،فرد خود منحصربهدر لین حوظ موجودی   ،حقوق تجار  فراملي

 قلمارو  یاقتضاا باه  خصوصي به نظام حقوقي ملي نزدیک اسا  و از ساوی دیگار،    موضولا  حقوق 

 ،کلاي حقاوقي  اصوع  .(39: 1937)ویرالي  اس  تعاملدر  الملل نیبا نظام حقوق بناگزیر  که دارد، يفرامل

شاناخته    یباه رسام  الملل نیز  بوده و در حقوق بینمشترک ی حقوقي ملي ها در نظاممنلعي که منزلة به 

. شاود  الملل و حقوق تجار  فراملي محساوب ماي   حقوق بین و اتصاع حقوق داخليحلقة اس ،    شده

؛ داناان متتصاص در هار ساه لرصاه دارد      پیوند اهمی  زیادی برای حقوقحلقة شناخ  این بنابراین، 

موضاولي   ،الملال  همانناد حقاوق باین    ،تجاار  فراملاي   در حقاوق اصاوع کلاي    موهاوم  ویژه آنکاه  به

نحاوة   باه لحاا   ، چه به لحاا  ماهیا  چاه    ملهم باقي مانده اس  شاهمیترغم  بهو س  ا زیبرانگ بحث

حقاوق تجاار     منلا  منزلة به اصوع این   یماه در زمینةمطالعه  .شناسایي آن در حقوق تجار  فراملي

 ياصاوع کلا  » ،«يالمللا  نیبا  یدادهاا رحقاوق قرا  ياصوع کل» نظیر للارا  متعدد دهد نشان مي يفرامل

 يبرخا در اسا .    ی اشاره به این اصوع اساتواده شاده  براو ...  «مشترک يکلاصوع » ،«الملل نیحقوق ب

، ماورد قلاوع ملال متمادن     يهمان اصوع کل 1يحقوق تجار  فرامل ياصوع کل،  داوریآرای و  ها نوشته

رخاي  کاه در ب  درحالياس ؛  شده تلقي ،یدادگستر يالملل نیب وانید ةنام اساس 93 ةماددر بند ج  مندرج

کلي حقوقي به لناوان منلا    اصوع  باحقوق تجار  فراملي  کلي اصوعنلودن   یکسانتألیوا  بر  دیگر از

 .(Ayoglu 2014: 28) تأکید شده اس الملل  حقوق بین

که به شناخ  بهتر موهوم و ماهیا  اصاوع    یادشده،ضمن ارزیابي دو دیدگاه پژوهش، در این 
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واکااوی  داوری رویاة  دیادگاه نتسا  و انعکااس آن در    ، انجاماد  ماي  کلي حقوق تجار  فراملي

الملال   حقاوق باین   وبررسي این دیدگاه ما را با تعامال  میان حقوق تجار  فراملي  شود. زیرا مي

حلقة که چگونه اصوع کلي حقوقي  این پژوهش آن اس   اصليسؤاع بر این اساس،  سازد. آشنا مي

بایاد مشاتص شاود اوالم آیاا      ؟ بدین منظاور اس  للالم اتصاع حقوق تجار  فراملي و حقوق بین

ناماة   اسااس  93ماادة  بناد ج  را همان اصوع منادرج در   اصوع کلي حقوقي تجار  فرامليتوان  مي

اصاوع  نتس ، ایان  پرسش در صور  مثل  بودن پاسخ ثانیام  ؟دانس المللي دادگستری  دیوان بین

 ؟کند حقوق تجار  فراملي راه پیدا ميحوزة به چگونه 

کلاي حقاوق تجاار     اصاوع   ماهی  ابتدا بتش اصلي تشکیل شده اس ؛ دواز   ، مقالهرو زینا

 شده اس .اصوع ارزیابي  این وینهای رایج در گردآوری و تد روش سپس وبررسي شده  فراملي

 ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی
ایان  کشا  ارتلاا      الزماة  آنکه بر  لالوهکردن ماهی  اصوع کلي حقوق تجار  فراملي،  مشتص

سااز   زمیناه ، اسا   المللي دادگستری دیوان بیننامة  اساس 93مادة  بند ج مندرج در موهوماصوع با 

ماهیا   دربارة های موجود  دیدگاه تضاربریشة  .هس نیز یادشده اصوع  تدوین شناسایي و طرق

ماورد  حقاوقي  کلاي  باا اصاوع    آن برانگیز بحثو به تل  ارتلا   اصوع کلي حقوق تجار  فراملي

 ،های تاریتي حیا  حقوق تجار  فراملي در دورهنتس  وهلة در توان  را مي پذیرش ملل متمدن

 1کرد.وجو  این اصوع جس منشأ بعد در وهلة در  و ،از ابتدا تا کنون

 حقوق تجارت فراملیتاریخی اصول کلی حقوقی در  تحولسیر 

حقاوق در  ایان  زیارا   دارد.ی  بسازایي  اهم بررسي روند تاریتي در ملحث حقوق تجار  فراملي

  ریشاة  حقاوقي محققان اکثر . اند کردهرا متأثر  آنمناب  که  اند را از سر گذرانده تحوالتيطوع زمان 

 از آن باا لناوان   کاه  دانناد  ماي قرون وسطا  بازرگانيلرفي حقوق را  کنوني حقوق تجار  فراملي

                                                                                                                            
ارچوب این مقاله حقوق تجار  فراملي یک نظام حقوقي ماهوی اس  که خصیصة فراملاي دارد و در  گوتني اس  در چ .1

رو، اصوع کلي حقوقي شاکلي و اصاوع    المللي اس . ازین پي غیر ملي کردن حقوق حاکم بر ماهی  روابط تجاری بین

 تعارض قوانین به دلیل فقدان جنلة ماهوی در این مقاله مورد نظر نیستند.
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ضاوابط ایان حقاوق     .(Baddack 2005: 5) شاود  یااد ماي  « حقوق تجار »یا  1«حقوق بازرگانان»

وجاود آماده و هادف اصالي آن ایجااد        هاا باه   توسط خود تجار و صرفام بارای تنظایم رواباط آن   

و  )شایروی افازایش تضامین معاامال  تجااری فرامارزی باوده اسا          جه راهکارهایي کارآمد 

خویش با تجار سایر مناطق در روابط خارجي  اروپا تجار قرون وسطایي، ر واق د(. 121 :مقدم وکیلي

به مرور زمان این درک مشاترک و لملکارد مشاابه     .کردند فعالی  مي مشترک و قابل قلوع يطلق اصول

خاصاي  منطقاة  که باه  انجامید های فراملي  ها و لرف گیری رویه در سراسر اروپای غربي به شکل تجار

لکس مرکاتوریا در قارون وساطا   صلي اتوان مناب   ميبنابراین، (. 77: 1931)شیروی،  اختصاص نداش 

 دانس . انصاف و نی  حسنو اصوع کلي حقوقي از جمله  تجار لرفرا 

تجاار   گارفتن نهضا  تادوین قاانون،       و شاتاب  المللي بین  ةها در جامع کشور ظهور دول بعد از 

گرایاي   ایش ملاي افزبا  .بودهای ملي بر تجار   حکوم  آن الماع کنترعنتیجة که  شدثر أمت نیز الملل بین

اساتقالع  ضمن از دسا  دادن  و  شدبا قوانین ملي ادغام ، لکس مرکاتوریا بیش از پیش 13در طوع قرن 

 .(Gucer 2009: 34شد )بدع برای تعارض منشأیي به  ،مانند سایر قوانین مليخود، فراملي جنلة و 

تجاار   ةر جامعا حقاوق حااکم با    ،جهااني شادن  پدیادة  گرفتن   و قو  29با آغاز قرن متعاقلام 

 باه  شالیه  کاه  جدید متولد شاد  ای مرکاتوریا با چهره  المللي حیا  و جاني تازه گرف  و لکس بین

باا نظریاا     «تئاوری حقاوق تجاار  فراملاي    »در هماین دوران   خود بود. وسطایي قرون موهوم

 Ali) ظهاور کارد   ،یای مجدد لکاس مرکاتوریاا  با هدف اح، داناني نظیر گلدمن و اشمیتوف حقوق

مرکاتوریاای    لکاس دکتارین  »باا لناوان   بعضاام   آنتاریتي  های به دلیل زمینهاین نظریه (. 3 :2019

لاالوه بار   و گساترش یافا     حقوق تجار  فراملاي قلمرو در این دوران  شود. مي شناخته« مدرن

تجاار   کننادة   تنظیم هنجارهای همة شامل ،مناب  اصیلبه لنوان  ،و اصوع کلي حقوقي لرف تجار

 (.Goldman 1987:113) شد مي ،المللي بین خواه با منشأداخلي منشأ با خواه  ،مرزی برون

باه   حقوق تجار  فراملي، سو به این 29دوم قرن   نیمةالملل از  زافزون تجار  بینرو  توسعةبا 

و  کلاي حقاوقي   اصاوع کلیاة  دربردارندة طوری که امروزه ؛ پیش رف  «شدن تر المللي بین»سم  

 .دنا رو ماي یاا باه کاار     اناد  المللي شناسایي شاده  در سطح بینکه  اس ي متحدالشکل قوالد تجاری

                                                                                                                            
1. Lex Mercatoria 
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های متحدالشکل و مادون از   مجمولهتهیة و همچنین  ،های متعدد تصوی  قوانین نمونه، کنوانسیون

توان یکي از خصایص اصالي   ميبنابراین،  اس .این تکامل ثمرة ساز و  و قوالد فراملي زمینه اصوع

 المللاي دانسا .   سازی توسط بازیگران بین در این دوران را تدوین و یکسان فراملي حقوق تجار 

 مرکاتوریاا معاروف اسا ،     مدرن حیا  لکاس  پس  لصرکه به  ،این مقط  درتوان گو   حتي مي
قوالاد  اصاوع و  به سم  یک نظام حقوقي با ر اتر شد و در حاع گذ حقوق تجار  فراملي منسجم

 .(Michaels 2007: 467) مدون اس فراملي و 

اصاوع کلاي حقاوقي    کاه   ایان حقیقا  اسا     دهندة نشانحقوق تجار  فراملي  بررسي سیر تاریتي

با تحوع حقاوق تجاار  فراملاي    و  آمده آن به شمار ميمهم  مناب یکي از ، تا امروز از قرون وسطا ،همواره

، معاروف اسا   شدن نیز  نيکه به لصر جها ،در زمان حاضرشده اس . دستتوش تغییر اصوع این ماهی  

در  ،باه طاور خااص    1؛الملل بهره برده اسا   های حقوق بین از ظرفی  از پیش  بیشحقوق تجار  فراملي 

 گیاری از فان تادوین    امروزه با بهرهو بوده نانوشته و غیر مدون ها  تا مد  که خصوص اصوع کلي حقوقي

هاای حقاوقي و    در بسیاری از نوشته این، مضاف بر 2.گردآوری شده اس  الملل توسط بازیگران حقوق بین

                                                                                                                            
صارف خاارج شاده و     يالادول  نیو ب يالملل از حال  سنت شدن، حقوق بین يجنلش جهان ریثأو تح  ت ریاخ یها در دهه .1

 ،منااب  از نظار  هام   گرانیهام باه لحاا  بااز     ،خاود  ةشاد  يمدرن و جهان  ةدر نست الملل نیاس . حقوق ب افتهیتحوع 

 افتاه یبساط   ي،از جملاه حقاوق تجاار  فراملا     ي،فرامل دیجد یها وزهحضور و نووذ آن به ح  ةتر شده و لرص گسترده

 رایا ز .شاود  يما  دهیا د يروشن مدرن به الملل نیحقوق ب یاثرگذار يحقوق تجار  فرامل  اس . در روند توسعه و تکامل

و  الملال  نیبه لنوان تابعان حقاوق با   يالملل نیب یها لمدتام توسط سازمان يحقوق تجار  فرامل یمحتوا نیامروزه تدو

تجاار    ونیسا یکم لیا از قل یيهاا  سازمان ،. در حاعِ حاضرشود يانجام م ينظام حقوق نیو مدرن ا يسنت ب در قال  منا

اقتصادی ملل  ةسازمان ملل متحد، کنورانس سازمان ملل متحد در تجار  و توسعه، سازمان همکاری و توسع الملل نیب

 نیتادو  ةوا ی... وظ و ،حقوق قراردادها یياروپا ونیسیرم، کم يصوصخ الملل نیحقوق ب یساز کنواخ ی ةسسؤمتحد، م

 یقارارداد  یهاا  دادهاا، فارم  رمادون اصاوع حقاوق قرا    یها مانند مجموله ،نرم يو اسناد حقوق یتجار یها ونیسنکنوا

 اند. ... را به لهده گرفته و ،ها دستورالعمل ها، نامه هیاستاندارد، توص

المللي، که متضمن ارائة لیستي از اصوع کلي حقوقي قابل الماع بر تجار  فراملاي   شکل بین. از اسناد مهم مدون و متحدال2

المللاي )اصاوع    توان به اصوع حقاوق قراردادهاای تجااری باین     ، مي الملل تهیه شده اس  و توسط بازیگران حقوق بین

 یقاا فراحقاوق تجاار  در    یازسا  هماهنگ سازماناصوع متحدالشکل یونیدروا(، اصوع حقوق قراردادهای اروپایي، و 

 ( اشاره کرد.اوهادا )اصوع
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 ،المللاي دادگساتری   دیاوان باین  نامة  اساس 93ادة مداوری، از اصوع کلي حقوقي مندرج در بند ج آرای نیز 

الزم  ،بناابراین . اسا   مواجاه شاده  هاایي   متالو با که اللته  یاد شده ،به لنوان منل  حقوق تجار  فراملي

 شود.توجه ان نیز ترین استدالع متالو اصلي به اس 

 یحقوق تجارت فرامل یاصول کل منشأ دوگانة

دانناد،   ملي ماي حقوقي های  را نظام کلي حقوق تجار  فراملي اصوعمنشأ  1دانان که برخي حقوق درحالي

 دگاهیا ، دمیاان  نیا در اد. ندار در لرف تجار ریشهاصوع این که اند  بر آنو دارند دیگر نظر متال  لدة 

. برخاوردار اسا    یشتریب  یاز جامع ،يحقوق تجار  فرامل مهم پردازان هیاز نظر يکی در مقام ،گلدمن

اسا    يفراملا  یحاکم بر روابط تجار يحقوق ياصوع کلبرای مجزا منشأ دو موهومي لام با قائل به  وی

 قسام نتسا   (. Goldman 1980: 475) کناد  را به دو دسته تقسیم ميیادشده و بر همین اساس اصوع 

باه   یوفاا  نظیار اصولي ا  اس  يمل يحقوق یها به اتواق نظام  یاکثر قر ای همه انیمشترک م ياصوع کل

 و يدر ادراکا  لقلا  شهیرکه  ا ...و  2،دارا شدن نالادالنه، تغییر بنیادین اوضا  و احواع،  ین حسن، لهد

اصاوع   دومقسام   و دنا ریگ يم  ئنش اصلي يحقوق یها و از نظام دارند يجهان ياخالق و وجدان حقوق

مجدد در صاور   تغییار   مذاکرة  9،تشریک مسالي موق  و ساني بهر اطال  مانند ا الملل نیخاصِ تجار  ب

از ي، بلکاه  حقاوق  یهاا  نظامنه از خود را و اصال  التلار  اصوعاین قسم  .اس  ا و ... 7،اوضا  و احواع

 یلارف تجاار   هکا  ي، هنگامار  دیگربه لل. کنند مياخذ  يالملل نیتجار ب ةجامعمستمر   یةرولملکرد و 

از  يناو  خاصا   ایا به محل مشتص قلمرو لام داشته و  که  صورتيدر ، دشوبرخوردار  ياز اقلاع لموم

 .(Goode et al 2015: 43) ابدی يالتال م ياصل کل کیداشته باشد، به حد نتجار  اختصاص 

ایان  ار  فراملاي در طاوع حیاا     حقوق تجاصوع کلي حقوقي به لنوان منل  تحوالتي که  به با توجه

باه نظار    ،یافته اسا  و بسط و قلمرو آن از اصوع مشترک به اصوع خاص نیز تعمیم  از سر گذراندهحقوق 

. اسا  ساازگارتر  الملال    تجار  بینکنوني واقعیا  و  ،مقتضیا تکامل تاریتي، با  رسد دیدگاه گلدمن مي

                                                                                                                            
 غاللام منکران استقالع حقوق تجار  فراملي از حقوق داخلي این دیدگاه را دارند. .1

2. Unjust Enrichment 
3. Duty to notify/ to cooperate 

4. Duty to Renegotiate 

 شود. ها مي راردادی موجود، و پر کردن خألتعهد به مذاکرة مجدد شامل تجدیدنظر در قرارداد، قیود ق
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پاذیرش   لملاي نموناة  المللي )اصوع یونیدروا(  ندادهای تجاری بیرمجموله اصوع حقوق قرا اس  گوتني

برگرفته از حقوق لرفي بازرگاناان  هم اصوع  اس هم متضمن اصوع کلي مشترک  که اس دیدگاه گلدمن 

 در ماواردی  ایان اصاوع ممکان اسا      تصریح شدهاصوع یونیدروا مقدمة در . را در خود جای داده اس 

داد فیماابین توافاق   ربر قارا  حقوق لرفي بازرگاناني یا که طرفین بر حاکمی  اصوع کلي حقوقشود الماع 

وفصال اختالفاا  ناشاي از     حال مقاام  در دهاد داوران   نشاان ماي  المللاي   بین مراج  داوریرویة  اند. کرده

دوگاناه و  منشاأ  باه  بعضاام   ،اواصاوع یونیادر  باه  ضمن استناد که متضمن چنین توافقي هستند، قراردادهایي 

پرونادة  در  کنناد. ماثالم،   ماي توجاه   حقوق لرفي بازرگاناان  صوع برگرفته ازا اصوع کلي حقوقي ومجزای 

حاق فساخ    ییاد تأضامن   ،المللي پاریس، دیوان شده نزد دیوان داوری اتاق بازرگاني بین مطرح 4931شمارة 

 مجادد ماذاکرة  به لل  تغییر بنیادین اوضا  و احواع و همچنین تأکید بر تعهد طرفین باه  داد ارقرجانلة  یک

یاک اصال کلاي    که تغییر بنیاادین اوضاا  و احاواع )رباوس(     کرد  اظهار، داد با تحوال ر  تطلیق قراجه

رویة جامعاة  تمایل و در  مجددمذاکرة و اصل گیرد  نشئ  مي های حقوقي از نظامحقوقي مشترک اس  که 

دو وردن آ ،ابرایننا ب. (ICC Arbitration Award, Paris 7365/FMS1997) ریشاه دارد  المللي بین تجاری

 باا  ،اواصاوع یونیادر  مقدماة  در کناار هام در    «حقوق لرفي بازرگانان»و  «اصوع کلي حقوقي»اصطالح 

 .مجمولهاین هنجارهای مندرج در منشأ دوگانة بر قلمرو لام و  ای اس  اماره، داوریرویة توجه به 

 اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدنمشترک با کلی ارتباط اصول 

منااب  قابال    یاحصامقام در  ،المللي بینبه لنوان سند معتلر  ،یدادگستر يالملل نیب وانید  ةنام اساس

از شده  شناخته رسمی  به يحقوق ياز اصوع کل ،93مادة بند ج در  ،اختالفا   ةصلیفدر  وانیاستناد د

منشاأ  کاه    نجاا . از آبرده اسا  نام  الملل نیحقوق ب ياز مناب  اصل يکیملل متمدن به لنوان  سوی

باودن ایان    یکساان ایدة های حقوقي ملي اس ،  اصوع کلي مشترک حقوق تجار  فراملي نیز نظام

الملال و   منلا  مشاترک در حقاوق باین    شود که حکای  از وجود یک  دو موهوم به ذهن متلادر مي

منظاور از اصاوع کلاي حقاوقي     بار هماین اسااس، الزم اسا  ابتادا      حقوق تجار  فراملي دارد. 

هرچند شناخ  اصوع کلي حقوقي خاود  شود. ملل متمدن مشتص از سوی شده  شناخته رسمی  به

تعریواي کاه   مقالاه  ایان  در حاد بضاال    موضولي گسترده اس ، در مطال  پیشِ رو سعي شاده  

 .شودبیشترین انطلاق را با رویکردهای حاعِ حاضر دارد ارائه 
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ساتن بسایار    ملال متمادن   ویاز سا شده  شناخته رسمی  به يحقوق ياصوع کلللار   خصوصدر 

از مقلولیا  بیشاتری    الملال  نیحقاوق با   مؤسساة از سوی  شده توسیر ارائهحاع،   با این. گوته شده اس 

 و موجاد ساایر قوالاد    و  هاای لاالي  هنجارکه مطابق آن مقصود از اصوع کلي حقوقي اس  برخوردار 

و ضاروریا    ،هاا  هااني، ارزش ججامعاة  وجادان  ریشه در که  ندتوسیر یراهنمااستانداردهای  همچنین

خاانوادة  یاا  یا حداقل تعداد قابل توجهي از کشاورها در هار فرهناگ    اکثر و دارند اجتمالي و اقتصادی 

 The Institute of International Law, 1987, Reportاناد )  دادهمورد شناساایي قارار    آن را 1حقوقي

delivered at the Session of Cairo .)93ماادة  منادرج در   يحقاوق  ياز اصاوع کلا   منظاور ، بنابراین 

در  يالمللا  نیبا  يقاضا  ةخالقانا کاار    ةواساط که باه   اس ي اصول المللي دادگستری دیوان بیننامة  اساس

 يکاه اصال   شودو چنانچه مشتص  دشو ياستنتاج م ایمتتل  دن يداخل يحقوق یها نظام يقیتطل يبررس

 ور ، در صا گرفتاه واقا    رشیماورد پاذ   کساان ی  به صور يحقوق یها م اکثر آن نظا ایهمه  از سوی

حقاوق    ةلرصا باه  کلاي  اصال   کیا باه لناوان    تواند يم ،يالملل نینظام ب نیادیبن صیبا خصا یسازگار

 يحقاوق  یهاا  نظاام  انیا مارتلاا    نیمل یادشدهدر واق ، اصوع  .(994: 1934 ی)محمود ابدیراه  الملل نیب

توانند مرج  پیوند حقوق تجار  فراملاي و حقاوق    که آیا ميموضو  اما این . ندا الملل نیو حقوق ب يمل

 کنیم. ميبررسي  ،بعد نظری و لمليدو از  ،الملل باشند را در ملاحث پیشِ رو بین

 نظری های دیدگاه

حقاوق تجاار    مشاترک  هماني اصاوع کلاي    این انمتالو استدالع دهد يگرفته نشان م صور  مطالعا 

از آنجاا   ،اوالم اسا .  ملتناي  يمحور اصال  دوبر  ام،لمدتالملل،  وق بینحق کلي حقوقي در اصوع فراملي و

و بتشاي از  اسا   موجاود   هاای حقاوقي   اکثر نظاام در  تجار  قال  قوانین مليدر مشترک اصوع  که

قاوانین ملاي کوایا     همان ارجا  به باشد الزم  مشترک جا الماع اصوع هر ،س حقوق داخلي کشورها

از  يمساتقل مجازا و  به زلم ایشان اساسام اصوع کلاي حقاوقي منلا      (.Goode et al 2015: 34) کند مي

الملال نیاز از ایان     ای به نام حقاوق باین   وجود واسطهبنابراین و  آید به حساب نمي کشورها حقوق ملي

اصاوع  نیام ثا .آیند ميمستقیم از طریق حقوق داخلي به دس  این اصوع بلکه ؛ منظر محلي از الراب ندارد

 کاه  درحاالي ، و ماهی  لماومي دارناد  اند  الملل نیناظر بر حقوق ب شتریب 93  ةمادمندرج در  يحقوق يکل

                                                                                                                            
1. By a Prevailing or at Least a Significant Number of Nations within each Legal Culture 
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اس  که اغلا    المللينیب یتجار یاز قراردادها ناشي مسائلبه  يدگیرس يکارکرد حقوق تجار  فرامل

از  برای معرفاي اصاوع حقاوق تجاار  فراملاي      بهتر اس  بنابراین ؛خصل  و ماهی  خصوصي دارند

و  يقا یتطل يمارتلط باا حقاوق خصوصا     يکه موهوم ،«المللينیب یحقوق قراردادها ياصوع کل»ر  للا

 .شوداس ، استواده  الملل مستقل از حقوق بین

 پارداز  هیا داناان نظر  حقاوق  نیتر برجسته یها دگاهید مطالعة ،های یادشدهرادیبه ا  منظور پاسخ به

هاای   برآیند دیدگاه که قابل توجه اس  ،و برگر الندوو  گوده و گلدمن رینظ ،يتجار  فراملحوزة 

. اسا   ،دووجهي ماهی و  خصل  فراملي یعني ،مشترککلي ویژگي مهم اصوع دو ایشان تکیه بر 

ایان  کاه باه    شاود  ناشي مياصوع کلي حقوقي  ینهاد و نیادیبن يحقوق  یشتص از ها ویژگي این

 د.قابل الماع باش ،ها ای آنه فارغ از تواو  ،نظام حقوقيدهد در هر  امکان مي اصوع

 خصلت فراملی

وضعی  خاص این مناسالا   . فراملي اس  مناسلا  تجاریکردن قانونمند  به دنلاع تجار  فراملي حقوق

نیستند و وضاعی  حقاوقي    متعلق المللي به یکي از دو نظام حقوقي ملي یا بین فقطای اس  که اوالم  به گونه

و ثانیام کل یا بتشي از این مناسلا  خاارج از قلمارو حقاوق    تلط اس  مرها به بیش از یک نظم حقوقي  آن

الملال خاواه حقاوق     خواه حقوق بین)ها  از دول برخاسته بیرون از مرزهای حقوق و  یک دول  مشتص

اصاوع کلاي    ،حقوق تجار  فراملي در میان مناب  .(19ا   12 :1934گل  ابراهیمو  )لطارد نگیر شکل مي ملي(

ذا  فراملاي   ینوساه و باه اقتضاا    فاي یادشده گویای خصل  فراملي اس . اصوع  سایرین از  مشترک بیش

یاک هنجاار    . اساسامدارد ریشه ها پذیرش آن میزاناصوع و نیز  کلی در وص   این خصل  ویژه وهستند 

یاا اکثار   هماه  یابد که ماورد پاذیرش    التال مي های حقوقي نظاممیان یک اصل کلي مشترک مرتلة زماني به 

المللاي نیاز باه لناوان یاک       تجار باین از سوی جامعة الملل قرار گیرد و  و حقوق بین مليهای حقوقي  نظام

و ندارناد  تعلق به یک نظام حقوقي خاص  اصوعاین قسم به للار  دیگر،  برتر شناسایي شود.و  لاماصل 

هاای   ل نظاام عامت حاصلها را  باید آن بلکه دانس ؛ی مشتص حقوق داخلي کشور ةقالد را ها توان آن نمي

 .، به شمار آوردالملل الم از ملي و حقوق بین ،حقوقي متتل 

 يتاب  حقوق تجار  فراملا  يکه قرارداد فرامل یدر مواردکند  مياظهار گلدمن زمینه، در همین 

 نیا ا ،شاک  دونبا  کنناد،  ياستناد ما تجار  فراملي  حقوقي يداوران به اصوع کل ای نیاس  و طرف
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به لناوان   يحقوق ياصوع کل يطیشرا نیدر چن رایز .دانس  يفرامل از حقوق يبتش دیاصوع را با

یاک   يبرگرفته از نظاام حقاوق   ياصلصرفام نه  ،هستند نیمورد توجه طرف 1يفراملو اصل برتر  کی

 .(Goldman 1987: 115) مشتص کشور

 )عمومی و خصوصی( دووجهیماهیت 

،1انصااف  ،7 یا ن حسان  ،9دادهاا رباودن قرا   سالي ن ،2وفای باه لهاد   مشترکي از قلیل عواصماهی  

                                                                                                                            
1. Supranational  

 حقاوق  ،الملال  نیالم از حقوق با  ي،حقوق ةاس  که هر قالد ينیادیاصل بن ایاحترام به لهود قالده  ایبه لهد  یاصل وفا .2

 یدادهاا رو قرا يالملل نیمعاهدا  ب یآور الزام ی مشترکي برایاصل ملنا نیبر آن استوار اس . ا يحقوق فراملو  يداخل

 دروایا ونیاصاوع   1-9 ةمااد همچناین  ( و 1333در مورد حقاوق معاهادا  )   نیو ةلهدنام 23 ةکه ماد اس  يخصوص

باه   تاوان  يما  ياصل حقوق تجار  فرامل کیبه لنوان  شدهیاد. در رابطه با الماع اصل کنند يآن را منعکس م يروشن به

 کرد:اشاره  لیذ یآرا

ICC International Court of Arbitration Arbitral Award, Case No. 13012 (00-00-2004); at 

http://www.unilex. & ICC Award No. 14470, Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011, at 

page 945 et seq; ICC Award No. 10422, Clunet 2003, 1142 etseq, at "https://www.trans-

lex.org/919000" (Accessed 17/2/2020). 

لقاد میاان دو طارف حاق یاا      »بودن لقود در واق  از این قالدة حقوق خصوصي روم اقتلاس شده اس  که  اصل نسلي  .9

حاع، در موضوله بودن اصل نسلي بودن در حقاوق معاهادا  جاای      با این« کند. تکلیوي برای شتص ثالث ایجاد نمي

هیچ تردیدی نیس  و مسلمام باید آن را یاک اصال کلاي حقاوقي مشاترک در حقاوق قراردادهاا و حقاوق معاهادا           

هاای حقاوق    لهدناماه  97و  23(. این اصال، لاالوه بار آنکاه در ماواد      124: 1932المللي دانس  )ضیائي بیگدلي  بین

اصوع یونیدروا نیز منعکس شده اس . در رابطه با الماع اصال مزباور باه     1-2-1و  1-9رج شده، در مواد معاهدا  د

 توان به آرای ذیل اشاره کرد: لنوان یک اصل حقوق تجار  فراملي مي
ICC International Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. 12745 (00-00-2005) 

اسا . لاالوه بار ایان،      یااد کارده    ،الملال  باین  حقاوق  کلايِ  اصل یک لنوان به نی  حسن اصل حقوق معاهدا  از لهدنامة 23. مادة 7

 اصوع یونیدروا و آرای ذیل مورد توجه قرار گرفته اس : 1-4نی  به لنوان یک اصل کلي حقوق تجار  فراملي در مادة  حسن

International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, 

Arbitral Award, Case No. 177/2012 (16-07-2013); ICC International Court of Arbitration, Paris, 

Arbitral Award, Case No. 14108, (00-08-2008); ICC International Court of Arbitration, Arbitral 

Award, Case No. 11849, (00-00-2003) at http://www.unilex. (Accessed 17/2/2020). 

 ← ياصل حقوق تجار  فرامل کیبه لنوان  انصافاصل  کارکرد به منظور مشاهدة .1

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), PCA Case No. 2010-17 (04-06-

2014); ICSID, Case No. ARB/06/18 (28-03-2011); ICSID, Case No.ARB/03/17 (30-07-2010); 

ICC International Court of Arbitration, Paris, Arbitral Award, Case No. 7365/FMS1997 (05-05-

1997) at http://www.unilex (Accessed 17/2/2020). 
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اصاوع کلاي    و ،9باه کااهش خساارا    تعهاد   ،قهریاه قاوة   ،2تغیر بنیادین اوضا  و احواع ،1استاپل

در ای اسا  کاه هام     باه گوناه   خسارا  ناشي از نقض تعهاد کامل مسئولی  در خصوص جلران 

بار    لاالوه  ،یان اصاوع  ا. شوند به کار گرفته مي يحقوق خصوصدر هم  يموضولا  حقوق لموم

 الملال  حقاوق باین   يدولتا  گرانیباز انیم يروابط معاهداتحقوقي در  ياصل کل کیبه لنوان  آنکه

 ةلرصا ، در شده اس استناد ها  بدانالمللي  دیوان دادگستری بینآرای و بارها در هستند  هیالرلا الزم

 .هساتند  یمجار  زین ياز حقوق تجار  فرامل يبه لنوان بتش ياشتاص خصوص یدادرراروابط ق

)اصاوع   لاي المل دادهاای تجااری باین   راصوع حقاوق قرا مجمولة در اصوع مورد بحث گردآوری 

هادف  جها   در  کاامالم یادشاده  وجهي اصاوع   ماهی  دو .س این مدلا روشني گواه به (یونیدروا

                                                                                                                            
الملل و حقوق فراملي اس  کاه    ن منل  مشترک حقوق بینگویي یک اصل کلي حقوقي به لنوا اصل استاپل یا من  تناقض .1

المللاي   کورزوف(، دیاوان باین   ةکارخان ةالمللي دادگستری )در قضی نظیر دیوان دائمي بین ،المللي هم توسط محاکم بین

سااحل لااج( باه رسامی       ةالمللي حقاوق دریاهاا )در قضای    و دیوان بین ،ای( های هسته آزمایش ةدادگستری )در قضی

المللي به لنوان یک اصل حقوق تجار  فراملي تلیا  شاده اسا .     های تجاری بین داوری یةاخته شده و هم در روشن

 :کردذیل اشاره  یتوان به آرا به لنوان یک اصل حقوق تجار  فراملي مي یادشدهدر رابطه با الماع اصل 
International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, 

Arbitral Award, Case No. 91/2012 (25-01-2013); ICC International Court of Arbitration, Arbitral 

Award, Case No. 12456, Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011, at "https://www.trans-

lex.org/212456", ICC Interim Award to Case No. 10671, Clunet 2006, at https://www.trans-

lex.org/210671 .(Accessed 17/2/2020). 

 اصل ربوس و یداد را از متتل سازد، موج  اجرارقرا ينیل یباشد و ملنا يکه اساس ياوضا  و احواع در صورت رییتغ ایاصل ربوس  .2

 ةلهدناما  32 ةدر مااد و  شدهالملل وارد  از حقوق خصوصي قرون وسطا اقتلاس و به قلمرو حقوق بیناصل  نیفسخ قرارداد اس . ا

اصال حقاوق تجاار      کیبه لنوان  یادشده. در رابطه با الماع اصل (247 :1932)ضیائي بیگدلي  حقوق معاهدا  درج شده اس 

 :کرداشاره  لیذ یآرا به توان يم يفرامل

Tribunal Supremo, Spain, Case No. 64 (24-02-2015); Tribunal Supremo, Spain, Case No. 333 (30-06-

2014); at http://www.unilex. (Accessed 17/2/2020). 
3. Mitigation of Damages 

 این یک اصال کلايِ   کرداسلواکي، اظهار  چکدر اختالف میان مجارستان و  ،ناگیماروسا  گابچیگوو ةالمللي دادگستری در قضی دیوان بین

الملل اس  که طرف متضرر از لدم اجرای قرارداد توسط طرف دیگر باید تالش کند خسارا  وارده به خاود را کااهش    حقوق بین

 هشدالمللي نیز به لنوان یک اصل کلي حقوق تجار  فراملي به رسمی  شناخته  های تجاری بین داوری ةدر روی یادشدهدهد. اصل 

 :کرداشاره  لیذ یبه آرا توان يم ياصل حقوق تجار  فرامل کیبه لنوان  یادشدهدر رابطه با الماع اصل  اس .
ICC International Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. 16369, YCA (2014), at page 169 et 

seq; ICSID Award, AMCO Asia Corp. et al. v. The Republic of Indonesia, YCA (1992), at 73 et 

seq. 

https://www.trans-lex.org/210671
https://www.trans-lex.org/210671
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تجااری  وفصل اختالفا  فراملاي میاان طیا  وسایعي از باازیگران       حلدر حقوق تجار  فراملي 

قهریه  ةقواصل  (. مثالمAli 2019: 2) بر اساس یک حقوق ماهوی مستقل اس ي و غیر دولتي دولت

الملال پذیرفتاه    های حقوقي و حقوق باین  نظامهمة فورس ماژور به لنوان یک اصل مشترک در یا 

که یکي از مصادیق اصوع کلي حقوقي به لناوان   ،این اصل(. 233 :1932)ضیائي بیگدلي شده اس  

 29ماادة   در چناین همهاای حقاوق معاهادا  و     لهدناماه  31مادة در  الملل اس ، ق بینمنل  حقو

مطارح  المللاي   هاای باین   سازمانطرح مربو  به ها و  المللي دول  طرح مواد مسئولی  بینمشترک 

اصاوع   4قسام  اوع فصال    4ماادة   حقاوق تجاار  فراملاي،   حوزة در مشابه همین، اس .   شده

 1.دادی اسا  رس ماژور به لنوان یکي از معاذیر لدم اجرای تعهدا  قارا یونیدروا بیانگر اصل فور

و المللاي   حقوق مسئولی  بین دراصل مشترک دیگری اس  که نیز  جلران کامل خسار لالوه،  به

ماادة  موضو  آنکه  بر  لالوه ،اس . این اصل  شده  رسمی  شناخته  المللي به دادهای بینرحقوق قرا

، در اسا  المللاي   های بین مسئولی  سازمانطرح ها و  المللي دول  بین مسئولی طرح مشترک  91

 النادو بر هماین اسااس،    2.اس  نیز منعکس شدهاصوع یونیدروا  4قسم  چهارم از فصل  1مادة 

کاه   بار آن اسا   و  کردهرا رد  93 ةمادمندرج در  اصوعِ محضِ بودنِ ياستدالع متالوان در لموم

 يکاه باه حقاوق خصوصا     يو آن قسم  از حقاوق لماوم   يصوصروابط خ  ةگستراصوع در  نیا

 یبارا  یشاتر یامکاان ب حقوق خصوصي لرصة در  يحت بسا چهو  دنریگ يقرار منیز  اس  تر کینزد

 .(Lando 1991: 145-146) رندرشد و نمو دا

در  دیا دارد کاه قوالاد جد   ازیا ن ملنایيو اصوع  ارهایمع یسر کیبه  نظام حقوقيهر بنابراین، 

را باه   هاا  اصاوع کلاي آن   ینهااد  ای یادیبن يحقوق  یشتصباشد و همین  نیها قابل تکو پرتو آن

و  ی  تجاریماهلزومام نه ، کند يمتوصی   و منل  حقوق تجار  فرامليدهنده  لیتشک لنصرلنوان 

                                                                                                                            
 :کردذیل اشاره  یآرا توان به به لنوان یک اصل حقوق تجار  فراملي مي یادشدهدر رابطه با الماع اصل  .1

ICC International Court of Arbitration, Paris, Case No. 15949 (00-05-2012); ICC Arbitration, Mexico City, 

Arbitral Award, Case No. 12949, (07-10-2004) at http://www.unilex. (Accessed 17/2/2020) 

 :کردذیل اشاره  یتوان به آرا به لنوان یک اصل حقوق تجار  فراملي مي یادشدهدر رابطه با الماع اصل . 2
Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. 2009-04 (10-01-2019); International Centre for 

Settlement of Investment Disputes (ICSID), Case No. ARB/12/25 (18-04-2017); International Arbitration 
Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Arbitral Award, Case No. 
166/2012, (27-05-2013); ICC International Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. 12193 (00-06-

2004); at http://www.unilex. (Accessed 17/2/2020) 
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 اصاوع کلاي مشاترک لمادتام در    اگرچه لالوه،  به .(Berger 2010: 270)یادشده اصوع  خصوصي

اساساام منعاي   دولا  اسا ،    که حداقل یکي از طرفین اختالفگیرند  ناد قرار ميمورد استمواردی 

؛ (Note 1988: 1823) وجاود نادارد  خصوصي نیاز  های  میان طرف ا اختالف ها در برای الماع آن

المللاي ماوارد متعاددی از المااع اصاوع کلاي        دیوان داوری اتاق بازرگاني بینرویة کما اینکه در 

در  قابل توجه آن اس  کاه نکتة اشتاص خصوصي هستند.  طرفین اختالفشترک وجود دارد که م

 لیل خصل  فراملي و ماهی  دووجهياصوع کلي حقوق تجار  فراملي، به دیادشده هر دو حال  

تواناد مرجا  پیوناد     و ماي اس  اختالفا  تجاری فراملي  یافتن که دارد، منل  مناسلي برای فیصله

 الملل باشد. حقوق تجار  فراملي با حقوق بین

 رویکردهای عملی

قابال دساترس   آرای ، رویکارد اتتااذی در شاماری از    گوتاه  پایش هاای نظاری    بر استدالع  لالوه

 وانیدو  (دیکسی)ا یگذار هیحل اختالفا  سرما يالملل نیمرکز بنظیر  ،المللي های تجاری بین داوری

مشاترک  اصوع کلاي  نولي ارتلا   بهشایان توجه اس  که  ،(ICC)ي الملل نیب ياتاق بازرگان یداور

 المللي دادگساتری  دیوان بیننامة  اساس 93مادة  بند ج موهوم مندرج در با را حقوق تجار  فراملي

  ةپروناد دو  در خصاوص پاارا   ویا شاده از آنتون  به گزارش ارائه توان يم زمینه نیدر ا دهد. نشان مي

متضامن   یساند  ةمنزلا به  یونیدروااصوع  به یادشدههای  پروندهکه  کرداشاره  دیکسینزد ا مطروحه

 وانید ةنام اساس 93 ةمادمندرج در  یبه معنا يحقوق يبه لنوان اصوع کلو  الملل نیقوالد حقوق ب

به موج  اس   گوتني .(Brower & Sharpe 2004: 212)استناد شده اس   یدادگستر يالملل نیب

)اصوع یونیدروا( یکي از موارد الماع این المللي  دادهای تجاری بینراصوع حقوق قرامقدمة  9بند 

داد فیماابین  رداد تجاری فراملي بر حاکمی  اصوع کلي حقوقي بر قراراصوع توافق طرفین یک قرا

هاای متعادد باه اصاوع      در پروناده  لمللي نیز با توجه به همین مقررها های تجاری بین اس . داوری

آرای لاالوه، در   باه . کنناد  اس  استناد ماي  یونیدروا به لنوان سندی که متضمن اصوع کلي حقوقي

و  نیا   متعدد اشاره شده اس  که اصوع کلي حقوقي مندرج در سند یونیدروا، مانناد اصال حسان   

المللاي   دیاوان باین  نامة  اساس 93مادة مضموني مشابه موهوم مندرج در  ،اصل جلران خسار  و ...



 222  الملل اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین

 ARB/03/15پرونادة شامارة   ایکساید در   ماثالم  1.دارد ،الملل به لنوان منل  حقوق بین ،دادگستری

اکثار  از سوی که ، المللي ملین اصوع و قوالد حقوق قراردادها یک سند بین لنواناصوع یونیدروا را به 

 ICSID, El Paso Energy International) تلقاي کارده   ،شاوند  های حقوقي ملاي المااع ماي    نظام

Company vs The Argentine Republic, 2011, ARB/03/15 ) جاای در بار هماین اسااس    و 

دیاوان را از رجاو  باه     ،برای یاافتن اصاوع کلاي مشاترک    یادشده، مراجعه به سند  کند ميدیگر اظهار 

 ,ICSID, Gemplus & Talsud v Mexico, 2010) ساازد  نیااز ماي   باي ملاي  هاای حقاوقي    نظاام 

ARB(AF)/04/3 and ARB(AF)/04/4.) 

و   یا ن حسان کلي مشترک اصوع از  19912 ةشمار وندةپردر  ICC یداور وانید، مشابه همین

 شاده اسا     ا مانعکس وکاه در اصاوع یونیادر   کارده  یااد   2یيدو اصل ملناا به لنوان به لهد  یوفا

(ICCArbitration Award, 13012/2004.)  باه   ،4931پرونادة شامارة   تر نیاز در   پیشیادشده دیوان

باه اصاوع   ، ه لناوان قاانون منتتا  طارفین    با ، 9الملل منظور تعیین محتوای اصوع کلي حقوق بین

 ,ICC Arbitration Award) ه باود متوسل شد ،نی  و رفتار منصوانه حسناصوع  از جمله ،اویونیدر

Paris 7365/FMS1997.) در از جملاه   ،در ماوارد متعادد   دیوان دائمي داوری همین رویکرد توسط

 Permanent Court of) اسا   شاده  ذاتتاا ، 2993-7شمارة ، به مطروحة جدیدهای  یکي از پرونده

Arbitration, Arbitral Award, 2009-04/ 2019.) 

 المللاي  ي قابل الماع بر قراردادهای تجاری بینحقوقدر توصی  اصوع کلي  ICC یداوردیوان 

 ،کلي حقاوقي با اصوع یادشده اصوع  یکسانيه این نهاد ب پایلندیکه  اس کرده بیری استواده ااز تع

اصوع کلي » تعلیراز  12111ة شمار ةپرونددر  مثالم .دهد ، را نشان ميالملل نل  حقوق بینلنوان م به

اصوع کلاي حقاوقي   »یادآور موهوم  کهاستواده شده  «های حقوقي شده در اکثر نظام حقوقي پذیرفته

                                                                                                                            
اصوع و قوالد حقوقي قابل الماع بر قراردادهای تجااری   ةکلی ةیونیدورا درصدد تدوین و ارائ ةاس  مجمول گوتنياللته  .1

هاای حقاوقي متمادن، اصاوع خااص حقاوق تجاار          کلي حقوقي مشترک میاان نظاام  المللي و متشکل از اصوع  بین

حاضار درصادد    ةاز آنجا که این بتش از مقال اما،حقوقي اس .  ةتر موجود در این حوز و سایر قوالد جزئي ،الملل بین

صارفام   اسا ،  تریالمللاي دادگسا   دیوان بین ةنام اساس 93 ةین ارتلا  اصوع کلي حقوق تجار  فراملي با اصوع مادیتل

 یونیدورا مد نظر قرار گرفته اس . ةموهوم اصوع کلي مشترک موجود در مجمول

2. Fundamental 

3. General Principles of International Law 
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یاا در  ( ICCArbitration, First Partial Award, 12111/2003) اسا   «ماورد پاذیرش ملال متمادن    

 قابال  «يالمللا  نیبا  يمجدد اصوع حقاوق  انیب»را  یونیدروا صراح  اصوع به 4941ة شمارة پروند

 یهاا  تااب  نظاام   يالمللا  نیتوسط متتصصاان با   دانسته که يالملل نیب یتجار یبر قراردادها الماع

همچناین در  یادشده یوان (. دICCArbitration Award, 7375/1996) شده اس  هیمتمدن ته يحقوق

تهیاه   های اصلي حقاوقي  برخي از نظامتجربة با توجه به اصوع یونیدروا  کرداظهار  17193پروندة 

 دنا ده مادرن ارائاه ماي    یبارای پاساتگویي باه نیازهاای اقتصااد      هاای معقاولي   حل راه اند و شده

(ICCArbitration Award, 14108/2008ب .)خاود   يرسام   یةانیبدر المللي  لالوه، اتاق بازرگاني بین ه

و  يقا یتطل ةمطالعا  قیا که از طر يحقوق ياصوع کل» مناب  حقوق تجار  فراملي للار  در معرفي

 را به کار گرفته اس  «ندیآ يمتتل  به دس  م يهای حقوق نظام انیهای مشترک در م حل راه افتنی

(ICC Bulltin 2002: 123). 

، جملگاي  اناد  توااو  مظااهر   باه چناد   هرشده،  بیانیة اشارهو آرای یادشده کاررفته در  بهللارا  

المللاي   دیاوان باین  ناماة   اسااس  93ماادة  موهاوم اصاوع کلاي حقاوقي منادرج در      کننادة   منعکس

اصوع کلي حقاوقي  اصوع مشترک حقوق تجار  فراملي با  هماني اینند که بر رویکرد ا دادگستری

 .گذارد صحه مي الملل در حقوق بین

 یحقوق تجارت فراملقلمرو  مشترک به یاصول کل ورود

، منشاأ پرداختن باه  ماهی  اصوع کلي حقوقي به لنوان منل  حقوق تجار  فراملي، لالوه بر تلیین 

طریقاة   ویژه آنکاه  بههس ؛  یزن به حقوق تجار  فراملي اصوع مشترکورود نحوة  مستلزم بررسي

کاه  آنرغام   . بهالملل لمومي اس  بینفراملي مدیون و مرهون حقوق لرصة به یادشده ورود اصوع 

 وناد ی، پافتاه یتوسعه  يلموم الملل نیغاللام مستقل از حقوق ب يتجار  فراملحوزة در  تألیوا د رون

 گویاد  ميطور که گوده  همانو  اس  بوده يحقوق سندگانینوبسیاری از  دأییتمورد  همواره این دو

  فاراهم آورده اسا   يداناان تجاار  فراملا    حقوق یرا برا یخرمن پربارلمومي  الملل نیحقوق ب

(Goode 1997: 2)قدر محکم اس  کاه اساتقالع حقاوق     آن وندیپ نیدانان ا حقوق ي. در نگاه برخ

 و يحقوق داخلا ) يحقوق های نظام يدوگانگ یتئور ریانگاشته و تح  تأث دهیرا ناد يتجار  فرامل

پروفساور  . دانناد  يما  يلموم الملل نیاز حقوق ب يرا بتش يحقوق تجار  فرامل (الملل نیحقوق ب
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حقاوق   انیا م وناد یشلاه  و پ کند مياذلان  الملل، نبی تجار  حقوق معاصر محقق و استاد ،برگر

 حقاوق و  ،به لنوان حقوق حاکم بار تعاامال  فرامارزی میاان تجاار خصوصاي      ، يتجار  فرامل

منجار  نقطاه   کیا در هاا   آن يبه تالق، الدولي به لنوان حقوق حاکم بر روابط بین، يلموم الملل نیب

 .(Berger 2010: 253) اس  «نیتدو» نقطه آن که شود يم

آن در   ةلرضا و  يحقاوق  يموهوم به لنوان اصل کلا  کیاثلا  و احراز قدر مسلم آن اس  که 

. (Cunibert 2014: 381) سا  ین يباشد کاار راحتا   يسهول  قابل دسترس که به یا قال  مجموله

تح  اغل  حاعِ حاضر  يِملدر حقوق تجار  فرا يحقوق ياصوع کل یاستتراج و گردآور ،اصوالم

موااد حقاوق تجاار     کلیاة  های تعیین  به لنوان روش 2گرا و کارکرد 1گرا فهرس دو رویکرد  ریتأث

 یهاا  یداور یآراحقاوقي و بررساي    هاای  نوشاته  ةمطالعا  ،ایان  وجود با  گیرد. فراملي صور  مي

و دو  زیربناایي روش  کیا اصوع کلي حقوقي در خصوص الماع مشتصام دهد  نشان مي يالملل نیب

 اساتتراج  بارای اس  کاه   یو کارکرد روش زیربنایي همان روش تطلیقي. وجود دارد يروش تلع

باه کاار گرفتاه     الملال  در حقوق بین ملل متمدناز سوی شده  شناخته رسمی  اصوع کلي حقوقي به

کارد  ، شاامل دو روی کنایم  که ما از آن تح  لنوان روش تدویني یاد مي ،های تلعي روشو شود  مي

اس  که اصوع  9،های حقوق فراملي ا و رجو  به پایگاه دادهویعني استناد به اصوع یونیدر ،جدیدتر

                                                                                                                            
1. The List Method 

2. The Functional Method 
هایي تحا    انشگاه کلن آلمان در پایگاه دادهگردآوری اینترنتي اصوع کلي حقوق تجار  فراملي توسط مرکز حقوق فراملي د .9

المللي واق  نشده اسا . اماا باه     های بین روش جدیدتری اس  که هنوز مورد استقلاع داوری« اصوع حقوق فراملي»لنوان 

گردد، مشاتمل بار بایش     بازمي 1332لحا  آکادمیک و للمي حائز اهمی  اس . اصوع حقوق فراملي، که سابقة آن به ساع 

نی ، استاپل، تعهد به کااهش خساار ، تعهاد     اصل و قالدة متداوع حقوق فراملي، مانند اصل وفای به لهد، حسن 199از 

ای جاام  از آرای داوری   به پرداخ  بهره یا جلران خسارا  ناشي از سل  مالکی  نامشرو ، و ... اس  که هماراه سایاهه  

المللي، اسناد حقوقي نرم، شامل بیان اساناد   های بین کنوانسیون المللي، تصمیما  محاکم داخلي، قوانین اساسي کشورها، بین

هاای تجااری، و منااب  آکادمیاک      های قراردادی استاندارد و بندهای قراردادهاا، رویاه   المللي ملین حقوق قراردادها، فرم بین

لاالوه، بارای هار اصال یاا       ه(. بBerger 2011: 79دهد ) مرتلط اس  که منل  کامل و پرباری را در اختیار کاربران قرار مي

قالده کامنتری وجود دارد که چگونگي اجرای آن اصل یا قالده در لمل و ارتلا  آن با سایر اصوع حقوق فراملي را نشاان  

حقوق تجار  فراملاي   دهد. کارکرد اخیر از این جه  حائز اهمی  بسیار اس  که کم و کی  توسعه و تکامل تدریجي مي 

 .(Berger 2010: 270کند ) واقعي را تلیین مي به سم  یک نظام حقوقي
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از آنجا که رجو  به پایگااه  دهند.  های مدون ارائه مي   فهرس مستترج از روش تطلیقي را در قال

پاژوهش  یان  در انادارد،  المللي جایگااهي   لملي داوری بینرویة های حقوق فراملي هنوز در  داده

نقاش  شود  ميسعي دو روشِ تطلیقي و تدویني  پرداختن بهضمن در ادامه، . دوش ميبدان پرداخته ن

تجاار  فراملاي   حوزة در هموار کردن مسیر ورود اصوع کلي حقوقي مشترک به  الملل حقوق بین

 .شودنشان داده 

 المللی دادگستری تالش قضات دیوان بینبر  یمبتن روشی: تطبیقیروش 

اصاوع کلاي   طرفین معاامال  تجااری فراملاي بار حاکمیا       ، در مواردی که تطلیقي روش بقمطا

هار  در  اختالفا  دادن به فیصلهدر مقام ، داوران کنند بر روابط قراردادی فیمابین توافق ميحقوقي 

 یادشاده هاای   کاه در اکثار نظاام    را اصاولي  هاای حقاوقي ملاي    تطلیقي نظاممطالعة با  باید پرونده

رسمي بیانیة این روش در  ،اشاره شدچنان که  .مطروحه الماع کنندقضیة و بر استتراج  ندا مشترک

ICC  قرار گرفته اسا  تأیید در خصوص مناب  حقوق تجار  فراملي مورد (ICC Bulltin 2002: 

المللاي   ای اس  که قضاا  دیاوان باین    لینام همان شیوهبیانیة یادشده روش احراز اصوع در  .(123

کاه   ناد بند باه کاار ماي    ،الملل به لنوان منل  حقوق بین ،برای احراز اصوع کلي حقوقي دادگستری

 .ن اشاره شدداب تر پیش

گرفتاه توساط    های تطلیقي صاور   از ماحصل بررسيغاللام داوران  شود که مشاهده ميدر لمل 

حقاوق   کلاي همان اصولي را باه لناوان اصاوع     وبرند  ميبهره  المللي دادگستری دیوان بین قضا 

 باه للاار  دیگار    1.تثلی  شده اس  الملل حقوق بیندر تر  که پیش کنند الماع ميتجار  فراملي 

باه   که ،را کليهای مشتص و اصوع  المللي یک سری حداقل قضا  بیناس  که  بیش از یک قرن

از  و  اناد  به رسمی  شناخته ها را آن ملل متمدن اند و داشتهحقوقي وجود  نظامصور  ذاتي در هر 

                                                                                                                            
المللي با مطالعا  تطلیقي استتراج کرده اس ، داور نیاز   تر قاضي بین بندد که پیش اگرچه داور همان اصولي را به کار مي .1

کناد.   یاک مهنادس اجتماالي لمال ماي      ةدهد و به تعلیر الندو باه مثابا   همانند قاضي تا حدودی خالقی  به خرج مي

المللاي را باه    المللي در این اس  که اصوع مشترک سازگار با خصایص بنیادین نظم باین  که خالقی  قاضي بین حاليدر

شناساد   داور آن اصوع مشترکي را به لنوان منل  حقوق تجار  فراملي به رسمی  مي ؛دنک الملل وارد  قلمرو حقوق بین

 واني داشته باشد و تشتیص این سازگاری با داور اس .المللي همت تجار بین ةکه با اقتضائا  و خصوصیا  جامع
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منلا  اصالي حقاوق     ،در کناار لارف و معاهادا    اناد،   گرفتاه   شئن مليهای حقوقي  اجما  نظام

 بارهاا  و هستندحقیقي قضایي لدال   تضمینبه دنلاع  هدشیاد. اصوع اند آوردهالملل به حساب  بین

گاذاری   سارمایه  محااکم و  المللاي دادگساتری   دیاوان باین  الام از   ،المللي حل اختالف مراج  بین

 .(Linarelli 2018: 26) اند به کار گرفته ها را آن داوری تجاری، های دیوانالمللي و  بین

 المللی گذاری غیر رسمی بین قانونروشی مبتنی بر  :روش تدوینی

تدوین معاهدا  ا  المللي گذاری بین سنتي مرسوم قانون  لالوه بر روش ،المللي کنوني بینجامعة در 

 هاای غیار رسامي و    شاود، روش  صطالحام حقاوق سات  نامیاده ماي    که اا  توسط بازیگران دولتي

و ماحصال   شاوند  به کار گرفتاه ماي  توسط بازیگران غیر دولتي  جدیدتری نیز رایج شده که لمدتام

باه لناوان بیاان مجادد     ا واصوع یونیدر مجمولهتهیة  .شود مينرم ارائه  های حقوقي ال قدر  ها آن

موفاق  نموناة  یک  سازی حقوق خصوصي رم یکسانسسة از سوی مؤ 1اصوع کلي حقوق قراردادها

راهنماا و   کاه  اسا   يتجاار  فراملا   دنیکشا   به نظمجه   غیر رسميالمللي  گذاری بین از قانون

در رم مؤسساة  کاارگروه تتصصاص    .(Linarelli 2018: 23) رود به شامار ماي  داوران  یراهگشا

اساتتراج اصاوع کلاي    در تطلیقاي  کاارگیری روش   ضمن به ،اوتدوین اصوع یونیدرپروژة پیشلرد 

و  مدون یيها را در فهرس  يحاکم بر تجار  فرامل يحقوق يتا اصوع کل بودبه دنلاع آن  ،مشترک

 کناد لرضاه   المللاي  تجااری باین  جامعاة  به  ،االستواده و سهل 2کاربرپسند يشکلبه  ،شده یبند طلقه

(Gaillard 2001: 62.) اصوع کلي حقوقي تجار  فراملي،  در استناد بها ومراجعه به اصوع یونیدر

المللاي تثلیا  شاده اسا .      داوری بینرویة در از حیث سهول  به لنوان بهترین رویکرد  ،امروزه

 ,ICC (ICCArbitration Awardدیاوان داوری   19912شامارة   پرونادة از جملاه   ،چناد آرایاي  

 ,Permanent Court of Arbitration)دیاوان دائماي داوری    71339پرونادة   و (13012/2004

Award, PCA 45863/2010)، اس موضو  روشني مؤید این  به. 

 گرانیلمدتام با دخالا  بااز  اصوع  یها فهرس های مدون و  مجموله در لصر حاضر ،يوانگه

  یا ترت نیا و باه ا  شاوند  يم میتنظ ينظام حقوق نیا یها جستن از قال  یاریو با  الملل نیحقوق ب

                                                                                                                            
1. The Restatements of General Principles of contract law 

2. User-Friendly 
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اصاوع حقاوق   ». سازد ها به قلمرو حقوق تجار  فراملي را هموار مي راه ورود آن الملل نیحقوق ب

که باا الهاام از    ،2«المللي قراردادهای تجاری بیناوهادا در خصوص اصوع »و  1«یياروپا یدادهارقرا

 الملال  با دخال  حقوق باین هستند که  یيها از فهرس  دیگر  ةنموندو اند،  تهیه شده اواصوع یونیدر

و باه   آسان اسا  روش تدویني اگرچه اس   نیاز آن غافل شد ا دیکه نلا وضوليم .اند شده میتنظ

 . چاون نیسا  و اصایل  اس  روشي تلعي  اس ، واق  شده داوران و تجار مورد اقلاع همین جه 

حقوق داخلي و ورود آن باه حقاوق تجاار  فراملاي     منشأ اساسام استتراج اصوع کلي مشترک از 

باه صاور     ،دسترساي  تساهیل بعد، به منظاور  مرحلة در و  دگیر با روش تطلیقي صور  ميفقط 

رغام وجاود اساناد     باه دهاد   نشاان ماي   که اخیارام صاادر شاده   آرایي لالوه،  به. شود ميمدون ارائه 

 .اس  مورد استواده داورانروش اوع کماکان معتلر و شده  تدوین

 جهینت

رویاة  خواه در در نظریه  خواهبرانگیز اصوع کلي حقوق تجار  فراملي،  در خصوص موهوم چالش

منشاأ دوگاناة   در ریشاه  وجود ندارد. این لدم اجما  از یک ساو   ، دیدگاه واحدینهادهای داوری

ها باه قلمارو حقاوق تجاار       ورود آننحوة یگر به روش احصا و دارد و از سوی دیادشده اصوع 

حقاوق  و ارتلاا     پیوناد  مجرایاصوع کلي حقوقي را به  لواملهر دوی این  که گردد برميفراملي 

در آن قسام از   نتساتین وجاه ایان پیوناد    . کنناد  مي تلدیلالملل  نظام حقوق بین باتجار  فراملي 

هاای   از نظاام برخاساته  « اصوع کلي مشاترک »اصوع کلي حقوق تجار  فراملي اس  که به لنوان 

اصوع کلاي   ها دیدگاهبرخي رغم  بهحاضر این اس  که یافتة پژوهش شود.  حقوقي ملي شناخته مي

مشترک به لنوان منل  حقوق تجار  فراملي همان اصوع کلي حقوقي مورد پاذیرش ملال متمادن    

الملال   المللي دادگستری به لنوان منل  اصلي حقاوق باین   دیوان بیننامة  اساس 93مادة اس  که در 

 کاه دارناد  « ماهی  دووجهاي »و « خصل  فراملي»کلي به لل   اصوعقسم معرفي شده اس . این 

 شوند. الملل و حقوق تجار  فراملي محسوب مي حقوق بین« اتصاعحلقة »و  نل  مشترکم

منشاأ  به استتراج اصوع مشترک از الملل  حقوق تجار  فراملي با حقوق بین پیونددومین وجه 

                                                                                                                            
1. The Principles of European Contract Law 

2. OHADAC Principles on International Commercial Contracts 
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اصوع کلي حقوقي مشترک حقوق ها به قلمرو حقوق تجار  فراملي مرتلط اس .  و مسیر ورود آن

روش شاوند.   ام بر اساس دو روش تطلیقي و تدویني استتراج و گردآوری ميتجار  فراملي لمدت

که رویکرد اصلي و ملنایي استتراج اصاوع مشاترک حقاوق تجاار  فراملاي اسا ، بار         ،نتس 

المللي برای استتراج اصوع کلاي حقاوقي    که توسط قضا  بین ،مطالعا  کارکردی حقوق تطلیقي

هاای تجااری    داوریشود، ملتني اس  و  ن به کار گرفته ميملل متمداز سوی شده  شناخته رسمی  به

الملل تثلی  شده اس . روش دوم ملتني بر  در حقوق بینتر  کنند که پیش همان اصولي را الماع مي

اس  و  ،مانند اصوع یونیدورا ،های مدون تدوین اصوع مستترج از روش تطلیقي در قال  فهرس 

 ا باه لناوان  والمللي اساتناد باه اصاوع یونیادر     داوری بینة رویتلعي دارد. در جنلة به همین جه  

اصوع کلي حقوق تجار  فراملي به رسامی  شاناخته شاده    احصای روش  ترین و سهل ترین رایج

هاای ماورد    الملال و باا اساتواده از قالا      توسط یکي از بازیگران حقوق بینا واس . اصوع یونیدر

باه للاار  دیگار، احصاا و     م تهیه شاده اسا .   پذیرش این نظام حقوقي در قال  سند حقوقي نر

ظرفیتاي اسا  کاه حقاوق      یادشاده گردآوری اصوع کلي حقوقي مشترک بر اساس هار دو روش  

 دهد. حقوق تجار  فراملي قرار مي الملل در اختیار بین
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 منابع

 ، تهران، سم .2، ویراس  3، چ الملل حقوق تجار  بین(. 1931شیروی، للدالحسین )

، مطالعا  حقاوق تطلیقاي  ، «حقوق غیر دولتي(. »1932مقدم ) حسین؛ محمدحسین وکیليشیروی، للدال

 .191ا  114(، صص 7) 1

 ، تهران، گنج دانش.1، چ المللي حقوق معاهدا  بین(. 1932ضیائي بیگدلي، محمدرضا )

، «ارزیاابي ملااني نظاری ظهاور حقاوق فراملاي      (. »1934گال )  رضاا اباراهیم   لطار، محمدصالح؛ للاي 

 .39ا  11(، صص 1) 22، های حقوق تطلیقي هشپژو

 ةمجلا  ،«الملال  نیآن در حقاوق با   یو کارکردهاا  يحقوق ياصوع کل  یماه(. »1934) زهرا ،یمحمود

 .937ا  923(، صص 91) 31 ،يالملل نیب يحقوق

مجلاة حقاوقي   خیاز،   ، متارجم: ناصار صالح   «توکری بر تئوری حقوق فراملاي (. »1937ویرالي، میشل )

 .193ا  34، صص 9، ش يالملل بین
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