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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 “codificationbased” 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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 .1استادیار ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
(تاریخ دریافت 6931/61/61 :ـ تاریخ پذیرش)6933/21/63 :

چکیده
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار میرفته که قلمرو مفهومی آن همگام با توسعة این حقوق
بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول ،شامل «اصول کلی مشترک» میـان ظ ـامهـای حقـوقی و «اصـول اـا »
تجارت بینالملل ،است .در حقوق بینالملل ظیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برااسته از ظ امهای حقوقی ملـی ،کـه از طریـ
مطالعات تطبیقی توسط قضات بینالمللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ،مطاب مادة  91اساسظامة دیوان بینالمللی دادگستری،
منبع حقوق بینالملل هستند .اصول کلی مشترک به علت «اصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی» ،که از شخصیت بنیادین آنهـا ظشـتت
میگیرد ،امکان حضور در هر ظ ام حقوقی را دارظد ،از جمله ظ امِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی ،و از طری دو روش «تطبیقـی» و
«تدوینی» به این حوزه وارد میشوظد .به این ترتیب داوران در مقام فیصلة ااتالفات تجاری فراملـی از اصـول کلـی مشـترک بـه مثابـة
ماحصل مطالعات قضات بینالمللی بهره میبرظد .هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ظقش اصول کلی حقوقی در پیوظد میـان حقـوق تجـارت
فراملی و حقوق بینالملل بود .بدین من ور ،ضمن تحلیل ظ ریات حقوقداظان و آرای داوری ،ماهیت اصول کلی حقوق تجـارت فراملـی و
ظحوة ورود آنها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این ظتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی
مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بینالملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملـی مـدیون و مرهـون ظقـشآفرینـی
بازیگران حقوق بینالملل و اظتفاع از قالبهای این ظ ام حقوقی است.

کلیدواژگان
اصول کلی حقوقی ،حقوق بینالملل ،حقوق تجارت فراملی ،روش تطبیقی ،روش تدوینی.
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مقدمه
جهاني شدن اقتصاد ،با توسعة روابط تجاری برونمرزی و ادغام بازارهای ملي ،حقوق حاکم بر تجاار
در بازارهای جهاني را متأثر ساخته و آن را از انحصار قوانین ملي خارج کرده اسا  .در چناین فضاایي،
تجار بینالمللي ،به منظور تضامین هار چاه بیشاتر منااف خاویش ،اغلا
متحدالشکل با خصوصی

باه دنلااع المااع مقرراتاي

فراملي هستند که آنان را از حقوق دولتي باينیااز ساازد ( Saputelli 2018:

 .)1بر همین اساس ،در دهههای اخیر تئوری «حقوق تجار فراملي» ،1باا ادلاای پیادایش یاک «نظاام
حقوقي» مستقل و غیر دولتي در لرصة تجار بینالملال ،توساط حقاوقدانااني کاه حقاوق داخلاي و
حقوق بینالملل را برای رسیدگي به اختالفا فراملي مناس
اما ،با وجود گذش

نميدانستند شکل گرف .

چند دهه از طرح تئوری یادشده ،هنوز در دکتارین حقاوقي اجماا قااطعي در

حقوق تجار فراملي حاصل نشده اس  2.اگرچه امروزه حقاوق تجاار فراملاي باا

خصوص ماهی

استقلاع فزایندة جامعة تجار مواجه اس

و دس کم در لرصة داوریهای تجاری باینالمللاي باه اثلاا

رسیده اس  ،در حوزة تئوری اختالف نظر در خصوص مناب حقوق تجار فراملي به قو خود بااقي
اس

و این موضو مطالعه دربارة آن را مشکل ميسازد .وجاود فهرسا هاای نسالتام متوااو از منااب
( .)Linarelli 2018: 15در برخاي از

بالقوة حقوق تجار فراملي بهوضاوح دلیلاي بار ایان ادلاسا

فهرس های موجود اشارهای به «اصوع کلي حقوقي» نشده اس  .اما ،در برخي دیگار اصاوع یادشاده
در زمرة مناب حقوق تجار فراملي آمده اس  .مثالم درحاليکه اشامیتوف کنوانسایونهاای باینالمللاي
قوانین نمونه و همچنین لرف تجار را به لنوان منل این حقوق برميشمارد ،گلادمن فهرساتي متضامن
هو

منل شامل اصوع کلي حقوقي ،لرف تجاار ،قاانونگاذاری باینالمللاي ،مقاررا متحادالشاکل،

قراردادهای استاندارد ،ضوابط رفتاری ،و آرای داوری را ارائه ميدهد .الندو نیز به منظور ارائاة فهرساتي
جام از لناصر تشکیلدهندة حقوق تجار فراملي از اصوع کلي حقوقي ،حقاوق باینالملال لماومي،
1. Transnational Commercial Law

 .2بررسي تألیوا

موجود نشان دهندة دیدگاه هاای متتلواي اسا

کاه ماهیا

حقاوق تجاار

فراملاي را از یاک «روش

تصمیمگیری قضایي» تا «مجمولهای نامنسجم از اصوع و قوالد حقوقي» و حتي یک «نظام حقاوقي تمااملیاار» متغیار
ميدانند .با در نظر گرفتن واقعیا
که حقوق تجار

و مقتضیا

کنوني حاکم بر تجار

فراملي را در مرحلة گذار از یک نظم حقوقي به سم

بینالملل ،ميتوان قائل به دیادگاهي میاناه باود
نظام حقوقي مستقل تلقي ميکند.
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مقررا متحدالشکل ،مصاوبا و رویاة ساازمانهاای باینالمللاي ،لارفهاای مادون و غیار مادون،
قراردادهای استاندارد ،و آرای داوری یاد ميکند .چنان که مشتص اسا  ،اگرچاه وجاود اصاوع کلاي
حقوقي در فهرس

مناب حقوق تجار فراملي محل مناقشه اس  ،اکثار نظریاهپاردازان اصالي حقاوق

تجار فراملي اصوع یادشده را در زمرة مناب این حقوق برشمردهاند .به لالوه ،در آرای متعادد داوری،
انتتاب «اصوع کلي حقوقي مشترک» به لنوان قانون حاکم مورد تأیید داوران قرار گرفته اس

(شایروی

 .)74 :1931اصوع کلي حقوقي به واسطة اوصاف ذاتي از قلیل کلی  ،ابتنا بر ارزشها ،انتازا  ،و پویاایي
نقش مؤثری در ایجاد انعطاف و تکامل قوالد حقوقي تجاری ایوا ميکنند.
حقوق تجار فراملي ،در لین حوظ موجودی

منحصربهفرد خود ،از یاک ساو باه للا

موضولا حقوق خصوصي به نظام حقوقي ملي نزدیک اسا
فراملي که دارد ،ناگزیر با نظام حقوق بینالملل در تعامل اس

ابتناا بار

و از ساوی دیگار ،باه اقتضاای قلمارو
(ویرالي  .)39 :1937اصوع کلاي حقاوقي،

به منزلة منلعي که در نظامهای حقوقي ملي مشترک بوده و در حقوق بینالملل نیز باه رسامی

شاناخته

شده اس  ،حلقة اتصاع حقوق داخلي و حقوق بینالملل و حقوق تجار فراملي محساوب مايشاود.
بنابراین ،شناخ

این حلقة پیوند اهمی

زیادی برای حقوقداناان متتصاص در هار ساه لرصاه دارد؛

بهویژه آنکاه موهاوم اصاوع کلاي در حقاوق تجاار فراملاي ،همانناد حقاوق باینالملال ،موضاولي
بحثبرانگیز اس

و بهرغم اهمیتش ملهم باقي مانده اس  ،چه به لحاا ماهیا

شناسایي آن در حقوق تجار فراملي .مطالعه در زمینة ماهی

چاه باه لحاا نحاوة

این اصوع به منزلة منلا حقاوق تجاار

فراملي نشان ميدهد للارا متعدد نظیر «اصوع کلي حقاوق قراردادهاای باینالمللاي»« ،اصاوع کلاي
حقوق بینالملل»« ،اصوع کلي مشترک» و  ...برای اشاره به این اصوع اساتواده شاده اسا  .در برخاي
نوشتهها و آرای داوری ،اصوع کلي حقوق تجار فراملي 1همان اصوع کلي ماورد قلاوع ملال متمادن،
مندرج در بند ج مادة  93اساسنامة دیوان بینالمللي دادگستری ،تلقي شده اس ؛ درحاليکاه در برخاي
دیگر از تألیوا بر یکسان نلودن اصوع کلي حقوق تجار فراملي با اصوع کلي حقوقي به لناوان منلا
حقوق بینالملل تأکید شده اس

(.)Ayoglu 2014: 28

در این پژوهش ،ضمن ارزیابي دو دیدگاه یادشده ،که به شناخ

بهتر موهوم و ماهیا

اصاوع

1. General Principles of Transnational Commercial Law
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کلي حقوق تجار

فراملي مايانجاماد ،دیادگاه نتسا

ميشود .زیرا بررسي این دیدگاه ما را با تعامال

و انعکااس آن در رویاة داوری واکااوی

میان حقوق تجار

آشنا ميسازد .بر این اساس ،سؤاع اصلي این پژوهش آن اس
اتصاع حقوق تجار

فراملي و حقاوق باینالملال

که چگونه اصوع کلي حقوقي حلقة

فراملي و حقوق بینالملل اس ؟ بدین منظاور بایاد مشاتص شاود اوالم آیاا

ميتوان اصوع کلي حقوقي تجار

فراملي را همان اصوع منادرج در بناد ج ماادة  93اسااسناماة

دیوان بینالمللي دادگستری دانس ؟ ثانیام در صور
چگونه به حوزة حقوق تجار

مثل

بودن پاسخ پرسش نتس  ،ایان اصاوع

فراملي راه پیدا ميکند؟
اصاوع کلاي حقاوق تجاار

ازینرو ،مقاله از دو بتش اصلي تشکیل شده اس ؛ ابتدا ماهی

فراملي بررسي شده و سپس روشهای رایج در گردآوری و تدوین این اصوع ارزیابي شده اس .
ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی
مشتصکردن ماهی

اصوع کلي حقوق تجار

فراملي ،لالوه بر آنکه الزماة کشا

ارتلاا ایان

اصوع با موهوم مندرج در بند ج مادة  93اساسنامة دیوان بینالمللي دادگستری اسا  ،زمیناهسااز
طرق شناسایي و تدوین اصوع یادشده نیز هس  .ریشة تضارب دیدگاههای موجود دربارة ماهیا
اصوع کلي حقوق تجار

فراملي و به تل ارتلا بحثبرانگیز آن باا اصاوع کلاي حقاوقي ماورد

پذیرش ملل متمدن را ميتوان در وهلة نتس

در دورههای تاریتي حیا

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

حقوق تجار

فراملي،

1

سیر تحول تاریخی اصول کلی حقوقی در حقوق تجارت فراملی
بررسي روند تاریتي در ملحث حقوق تجار

فراملي اهمی

بسازایي دارد .زیارا ایان حقاوق در

طوع زمان تحوالتي را از سر گذراندهاند که مناب آن را متأثر کردهاند .اکثر محققان حقاوقي ریشاة
حقوق تجار
 .1گوتني اس

فراملي کنوني را حقوق لرفي بازرگاني قرون وسطا مايدانناد کاه از آن باا لناوان
در چ ارچوب این مقاله حقوق تجار

پي غیر ملي کردن حقوق حاکم بر ماهی

فراملي یک نظام حقوقي ماهوی اس

که خصیصة فراملاي دارد و در

روابط تجاری بینالمللي اس  .ازینرو ،اصوع کلي حقوقي شاکلي و اصاوع

تعارض قوانین به دلیل فقدان جنلة ماهوی در این مقاله مورد نظر نیستند.
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«حقوق بازرگانان» 1یا «حقوق تجار » یااد مايشاود ( .)Baddack 2005: 5ضاوابط ایان حقاوق
توسط خود تجار و صرفام بارای تنظایم رواباط آنهاا باه وجاود آماده و هادف اصالي آن ایجااد
راهکارهایي کارآمد جه

افازایش تضامین معاامال

تجااری فرامارزی باوده اسا

(شایروی و

وکیليمقدم .)121 :در واق  ،تجار قرون وسطایي اروپا در روابط خارجي خویش با تجار سایر مناطق
طلق اصولي مشترک و قابل قلوع فعالی

ميکردند .به مرور زمان این درک مشاترک و لملکارد مشاابه

تجار در سراسر اروپای غربي به شکلگیری رویهها و لرفهای فراملي انجامید که باه منطقاة خاصاي
اختصاص نداش

(شیروی .)77 :1931 ،بنابراین ،ميتوان مناب اصلي لکس مرکاتوریا در قارون وساطا

را لرف تجار و اصوع کلي حقوقي از جمله حسننی

و انصاف دانس .

بعد از ظهور دول کشورها در جامعة بینالمللي و شاتاب گارفتن نهضا

تادوین قاانون ،تجاار

بینالملل نیز متأثر شد که نتیجة آن الماع کنترع حکوم های ملي بر تجار بود .با افزایش ملايگرایاي
در طوع قرن  ،13لکس مرکاتوریا بیش از پیش با قوانین ملي ادغام شد و ضمن از دسا

دادن اساتقالع

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

متعاقلام با آغاز قرن  29و قو
بین المللي حیا

گرفتن پدیادة جهااني شادن ،حقاوق حااکم بار جامعاة تجاار

و جاني تازه گرف

و لکس مرکاتوریا با چهرهای جدید متولد شاد کاه شالیه باه

موهوم قرون وسطایي خود بود .در هماین دوران «تئاوری حقاوق تجاار

فراملاي» باا نظریاا

حقوقداناني نظیر گلدمن و اشمیتوف ،با هدف احیای مجدد لکاس مرکاتوریاا ،ظهاور کارد ( Ali

 .)2019: 3این نظریه به دلیل زمینههای تاریتي آن بعضاام باا لناوان «دکتارین لکاس مرکاتوریاای
مدرن» شناخته ميشود .در این دوران قلمرو حقوق تجار

فراملاي گساترش یافا

و لاالوه بار

لرف تجار و اصوع کلي حقوقي ،به لنوان مناب اصیل ،شامل همة هنجارهای تنظیمکننادة تجاار
برونمرزی ،خواه با منشأ داخلي خواه با منشأ بینالمللي ،ميشد (.)Goldman 1987:113

با توسعة روزافزون تجار
سم

بین الملل از نیمة دوم قرن  29به اینسو ،حقوق تجار

فراملي باه

«بینالملليتر شدن» پیش رف ؛ طوری که امروزه دربردارندة کلیاة اصاوع کلاي حقاوقي و

قوالد تجاری متحدالشکلي اس

که در سطح بینالمللي شناسایي شادهاناد یاا باه کاار مايروناد.
1. Lex Mercatoria
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قوانین نمونه ،کنوانسیونهای متعدد ،و همچنین تهیة مجمولههای متحدالشکل و مادون از

تصوی

اصوع و قوالد فراملي زمینهساز و ثمرة این تکامل اس  .بنابراین ،ميتوان یکي از خصایص اصالي
حقوق تجار

فراملي در این دوران را تدوین و یکسانسازی توسط بازیگران بینالمللاي دانسا .

حتي ميتوان گو
حقوق تجار

در این مقط  ،که به لصر پس مدرن حیا

فراملي منسجمتر شد و در حاع گذار به سم

فراملي و مدون اس

لکاس مرکاتوریاا معاروف اسا ،
یک نظام حقوقي با اصاوع و قوالاد

(.)Michaels 2007: 467

بررسي سیر تاریتي حقوق تجار فراملي نشاندهندة ایان حقیقا اسا کاه اصاوع کلاي حقاوقي
همواره ،از قرون وسطا تا امروز ،یکي از مناب مهم آن به شمار ميآمده و با تحوع حقاوق تجاار فراملاي
این اصوع دستتوش تغییر شده اس  .در زمان حاضر ،که به لصر جهاني شدن نیز معاروف اسا ،

ماهی

1

حقوق تجار فراملي بیش از پیش از ظرفی های حقوق بینالملل بهره برده اسا ؛ باه طاور خااص ،در
خصوص اصوع کلي حقوقي که تا مد ها نانوشته و غیر مدون بوده و امروزه با بهرهگیاری از فان تادوین
توسط بازیگران حقوق بینالملل گردآوری شده اس  2.مضاف بر این ،در بسیاری از نوشتههاای حقاوقي و

 .1در دهههای اخیر و تح

تأثیر جنلش جهاني شدن ،حقوق بینالملل از حال

سنتي و بینالادولي صارف خاارج شاده و

تحوع یافته اس  .حقوق بینالملل در نستة مدرن و جهانيشادة خاود ،هام باه لحاا باازیگران هام از نظار منااب ،
گستردهتر شده و لرصة حضور و نووذ آن به حوزههای جدید فراملي ،از جملاه حقاوق تجاار
اس  .در روند توسعه و تکامل حقوق تجار
امروزه تدوین محتوای حقوق تجار
در قال

فراملاي ،بساط یافتاه

فراملي اثرگذاری حقوق بینالملل مدرن بهروشني دیاده مايشاود .زیارا

فراملي لمدتام توسط سازمانهای بینالمللي به لنوان تابعان حقاوق باینالملال و

مناب سنتي و مدرن این نظام حقوقي انجام ميشود .در حاعِ حاضر ،سازمانهاایي از قلیال کمیسایون تجاار

بینالملل سازمان ملل متحد ،کنورانس سازمان ملل متحد در تجار

و توسعه ،سازمان همکاری و توسعة اقتصادی ملل

متحد ،مؤسسة یکنواخ سازی حقوق بینالملل خصوصي رم ،کمیسیون اروپایي حقوق قراردادها ،و  ...وظیواة تادوین
کنوانسیونهای تجاری و اسناد حقوقي نرم ،مانند مجمولههای مادون اصاوع حقاوق قراردادهاا ،فارمهاای قاراردادی
استاندارد ،توصیهنامهها ،دستورالعملها ،و  ...را به لهده گرفتهاند.
 .2از اسناد مهم مدون و متحدالشکل بینالمللي ،که متضمن ارائة لیستي از اصوع کلي حقوقي قابل الماع بر تجار
اس

فراملاي

و توسط بازیگران حقوق بینالملل تهیه شده ،ميتوان به اصوع حقاوق قراردادهاای تجااری باینالمللاي (اصاوع

یونیدروا) ،اصوع حقوق قراردادهای اروپایي ،و اصوع متحدالشکل سازمان هماهنگساازی حقاوق تجاار
(اصوع اوهادا) اشاره کرد.

در افریقاا
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نیز آرای داوری ،از اصوع کلي حقوقي مندرج در بند ج مادة  93اساسنامة دیاوان باینالمللاي دادگساتری،
به لنوان منل حقوق تجار فراملي ،یاد شده که اللته با متالو هاایي مواجاه شاده اسا  .بناابراین ،الزم
به اصليترین استدالع متالوان نیز توجه شود.

اس

منشأ دوگانة اصول کلی حقوق تجارت فراملی
درحاليکه برخي حقوقدانان 1منشأ اصوع کلي حقوق تجار فراملي را نظامهای حقوقي ملي مايدانناد،
لدة دیگر نظر متال

دارند و بر آناند که این اصوع ریشه در لرف تجار دارند .در ایان میاان ،دیادگاه

گلدمن ،در مقام یکي از نظریهپردازان مهم حقوق تجار فراملي ،از جامعی

بیشتری برخاوردار اسا .

وی قائل به موهومي لام با دو منشأ مجزا برای اصوع کلي حقوقي حاکم بر روابط تجاری فراملاي اسا
و بر همین اساس اصوع یادشده را به دو دسته تقسیم ميکناد ( .)Goldman 1980: 475قسام نتسا
اصوع کلي مشترک میان همه یا اکثر قری

به اتواق نظامهای حقوقي ملي اس ا اصولي نظیار وفاای باه

لهد ،حسننی  ،تغییر بنیادین اوضا و احواع ،دارا شدن نالادالنه 2،و ...ا که ریشه در ادراکا لقلاي و
اخالق و وجدان حقوقي جهاني دارند و از نظامهای حقوقي اصلي نشئ

ميگیرناد و قسام دوم اصاوع

خاصِ تجار بینالمللا مانند اطال رساني بهموق و تشریک مسالي 9،مذاکرة مجدد در صاور تغییار
اوضا و احواع 7،و ...ا اس  .این قسم اصوع التلار و اصال

خود را نه از نظامهاای حقاوقي ،بلکاه از

لملکرد و رویة مستمر جامعة تجار بینالمللي اخذ ميکنند .به للار دیگر ،هنگامي کاه لارف تجااری
از اقلاع لمومي برخوردار شود ،در صورتي که قلمرو لام داشته و به محل مشتص یاا ناو خاصاي از
تجار

اختصاص نداشته باشد ،به حد یک اصل کلي التال ميیابد (.)Goode et al 2015: 43

با توجه به تحوالتي که اصوع کلي حقوقي به لنوان منل حقوق تجار فراملاي در طاوع حیاا ایان
حقوق از سر گذرانده و قلمرو آن از اصوع مشترک به اصوع خاص نیز تعمیم و بسط یافته اسا  ،باه نظار
ميرسد دیدگاه گلدمن با تکامل تاریتي ،مقتضیا  ،و واقعیا کنوني تجار بینالملال ساازگارتر اسا .
 .1غاللام منکران استقالع حقوق تجار

فراملي از حقوق داخلي این دیدگاه را دارند.
2. Unjust Enrichment
3. Duty to notify/ to cooperate
4. Duty to Renegotiate

تعهد به مذاکرة مجدد شامل تجدیدنظر در قرارداد ،قیود قراردادی موجود ،و پر کردن خألها ميشود.
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گوتني اس مجموله اصوع حقوق قراردادهای تجاری بینالمللي (اصوع یونیدروا) نموناة لملاي پاذیرش
دیدگاه گلدمن اس که هم متضمن اصوع کلي مشترک اس

هم اصوع برگرفته از حقوق لرفي بازرگاناان

را در خود جای داده اس  .در مقدمة اصوع یونیدروا تصریح شده ایان اصاوع ممکان اسا
الماع شود که طرفین بر حاکمی

در ماواردی

اصوع کلي حقوقي یا حقوق لرفي بازرگانان بر قارارداد فیماابین توافاق

کردهاند .رویة مراج داوری بینالمللاي نشاان مايدهاد داوران در مقاام حالوفصال اختالفاا ناشاي از
قراردادهایي که متضمن چنین توافقي هستند ،ضمن استناد باه اصاوع یونیادروا ،بعضاام باه منشاأ دوگاناه و
مجزای اصوع کلي حقوقي و اصوع برگرفته از حقوق لرفي بازرگاناان توجاه مايکنناد .ماثالم ،در پرونادة
شمارة  4931مطرحشده نزد دیوان داوری اتاق بازرگاني بینالمللي پاریس ،دیوان ،ضامن تأییاد حاق فساخ
یکجانلة قرارداد به لل
جه

تغییر بنیادین اوضا و احواع و همچنین تأکید بر تعهد طرفین باه ماذاکرة مجادد

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

حقوقي مشترک اس

که از نظامهای حقوقي نشئ ميگیرد و اصل مذاکرة مجدد در تمایل و رویة جامعاة

تجاری بینالمللي ریشاه دارد ( .)ICC Arbitration Award, Paris 7365/FMS1997بناابراین ،آوردن دو
اصطالح «اصوع کلي حقوقي» و «حقوق لرفي بازرگانان» در کناار هام در مقدماة اصاوع یونیادروا ،باا
توجه به رویة داوری ،امارهای اس

بر قلمرو لام و منشأ دوگانة هنجارهای مندرج در این مجموله.

ارتباط اصول کلی مشترک با اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن
اساسنامة دیوان بینالمللي دادگستری ،به لنوان سند معتلر بینالمللي ،در مقام احصای منااب قابال
استناد دیوان در فیصلة اختالفا  ،در بند ج مادة  ،93از اصوع کلي حقوقي بهرسمی شناختهشده از
سوی ملل متمدن به لنوان یکي از مناب اصلي حقوق بینالملل نام برده اسا  .از آنجاا کاه منشاأ
اصوع کلي مشترک حقوق تجار

فراملي نیز نظامهای حقوقي ملي اس  ،ایدة یکساان باودن ایان

دو موهوم به ذهن متلادر ميشود که حکای
حقوق تجار

از وجود یک منلا مشاترک در حقاوق باینالملال و

فراملي دارد .بار هماین اسااس ،الزم اسا

ابتادا منظاور از اصاوع کلاي حقاوقي

بهرسمی شناختهشده از سوی ملل متمدن مشتص شود .هرچند شناخ

اصوع کلي حقوقي خاود

پیشِ رو سعي شاده در حاد بضاال

ایان مقالاه تعریواي کاه

موضولي گسترده اس  ،در مطال

بیشترین انطلاق را با رویکردهای حاعِ حاضر دارد ارائه شود.
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در خصوص للار اصوع کلي حقوقي بهرسمی شناختهشده از ساوی ملال متمادن ساتن بسایار
گوته شده اس  .با این حاع ،توسیر ارائهشده از سوی مؤسساة حقاوق باینالملال از مقلولیا
برخوردار اس

بیشاتری

که مطابق آن مقصود از اصوع کلي حقوقي هنجارهاای لاالي و موجاد ساایر قوالاد و

همچنین استانداردهای راهنمای توسیرند که ریشه در وجادان جامعاة جهااني ،ارزشهاا ،و ضاروریا
اجتمالي و اقتصادی دارند و اکثر یا حداقل تعداد قابل توجهي از کشاورها در هار فرهناگ یاا خاانوادة
حقوقي 1آن را مورد شناساایي قارار دادهاناد ( The Institute of International Law, 1987, Report

 .)delivered at the Session of Cairoبنابراین ،منظاور از اصاوع کلاي حقاوقي منادرج در ماادة 93
اساسنامة دیوان بینالمللي دادگستری اصولي اس
بررسي تطلیقي نظامهای حقوقي داخلي متتل

که باه واساطة کاار خالقاناة قاضاي باینالمللاي در
دنیا استنتاج ميشود و چنانچه مشتص شود کاه اصالي

از سوی همه یا اکثر آن نظامهای حقوقي به صور یکساان ماورد پاذیرش واقا گرفتاه ،در صاور
سازگاری با خصایص بنیادین نظام بینالمللي ،ميتواند باه لناوان یاک اصال کلاي باه لرصاة حقاوق
بینالملل راه یابد (محمودی  .)994 :1934در واق  ،اصوع یادشده ملین ارتلاا میاان نظاامهاای حقاوقي
ملي و حقوق بینالمللاند .اما این موضو که آیا ميتوانند مرج پیوند حقوق تجار فراملاي و حقاوق
بینالملل باشند را در ملاحث پیشِ رو ،از دو بعد نظری و لملي ،بررسي ميکنیم.
دیدگاههای نظری

مطالعا صور گرفته نشان ميدهد استدالع متالوان اینهماني اصاوع کلاي مشاترک حقاوق تجاار
فراملي و اصوع کلي حقوقي در حقوق بینالملل ،لمدتام ،بر دو محور اصالي ملتناي اسا  .اوالم ،از آنجاا
که اصوع مشترک در قال

قوانین ملي تجار در اکثر نظاامهاای حقاوقي موجاود اسا

و بتشاي از

حقوق داخلي کشورهاس  ،هر جا الماع اصوع مشترک الزم باشد ارجا به همان قاوانین ملاي کوایا
ميکند ( .)Goode et al 2015: 34به زلم ایشان اساسام اصوع کلاي حقاوقي منلا مجازا و مساتقلي از
حقوق ملي کشورها به حساب نميآید و بنابراین وجود واسطهای به نام حقاوق باینالملال نیاز از ایان
منظر محلي از الراب ندارد؛ بلکه این اصوع مستقیم از طریق حقوق داخلي به دس
کلي حقوقي مندرج در مادة  93بیشتر ناظر بر حقوق بینالمللاند و ماهی

ميآیند .ثانیام اصاوع

لماومي دارناد ،درحااليکاه

1. By a Prevailing or at Least a Significant Number of Nations within each Legal Culture
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نالمللي اس
کارکرد حقوق تجار فراملي رسیدگي به مسائل ناشي از قراردادهای تجاری بی 
خصل

خصوصي دارند؛ بنابراین بهتر اس

و ماهی

که اغلا

برای معرفاي اصاوع حقاوق تجاار فراملاي از

نالمللي» ،که موهومي مارتلط باا حقاوق خصوصاي تطلیقاي و
للار «اصوع کلي حقوق قراردادهای بی 
مستقل از حقوق بینالملل اس  ،استواده شود.
به منظور پاسخ به ایرادهای یادشده ،مطالعة دیدگاههای برجستهترین حقاوقداناان نظریاهپارداز
حوزة تجار

فراملي ،نظیر گلدمن و گوده و الندو و برگر ،قابل توجه اس

ایشان تکیه بر دو ویژگي مهم اصوع کلي مشترک ،یعني خصل
این ویژگيها از شتصی

که برآیند دیدگاههاای

فراملي و ماهی

دووجهي ،اسا .

حقوقي بنیادین و نهادی اصوع کلي حقوقي ناشي ميشاود کاه باه ایان

اصوع امکان ميدهد در هر نظام حقوقي ،فارغ از تواو های آنها ،قابل الماع باشد.
خصلت فراملی

حقوق تجار فراملي به دنلاع قانونمند کردن مناسلا تجاری فراملي اس  .وضعی

خاص این مناسالا

به گونهای اس که اوالم فقط به یکي از دو نظام حقوقي ملي یا بینالمللي متعلق نیستند و وضاعی حقاوقي
آنها به بیش از یک نظم حقوقي مرتلط اس
یک دول

و ثانیام کل یا بتشي از این مناسلا خاارج از قلمارو حقاوق

مشتص و بیرون از مرزهای حقوق برخاسته از دول ها (خواه حقوق بینالملال خاواه حقاوق

ملي) شکل ميگیرند (لطار و ابراهیمگل  12 :1934ا  .)19در میان مناب حقوق تجار فراملي ،اصاوع کلاي
مشترک بیش از سایرین گویای خصل فراملي اس  .اصوع یادشده فاينوساه و باه اقتضاای ذا فراملاي
هستند و این خصل

ویژه در وص

کلی

اصوع و نیز میزان پذیرش آنها ریشه دارد .اساسام یاک هنجاار

زماني به مرتلة یک اصل کلي مشترک میان نظامهای حقوقي التال ميیابد که ماورد پاذیرش هماه یاا اکثار
نظامهای حقوقي ملي و حقوق بینالملل قرار گیرد و از سوی جامعة تجار باینالمللاي نیاز باه لناوان یاک
اصل لام و برتر شناسایي شود .به للار دیگر ،این قسم اصوع به یک نظام حقوقي خاص تعلق ندارناد و
نميتوان آنها را قالدة حقوق داخلي کشوری مشتص دانس ؛ بلکه باید آنها را حاصل تعامل نظاامهاای
حقوقي متتل  ،الم از ملي و حقوق بینالملل ،به شمار آورد.
در همین زمینه ،گلدمن اظهار ميکند در مواردی که قرارداد فراملي تاب حقوق تجار
اس

و طرفین یا داوران به اصوع کلي حقوقي تجار

فراملاي

فراملي استناد مايکنناد ،بادون شاک ،ایان
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اصوع را باید بتشي از حقوق فراملي دانس  .زیرا در چنین شرایطي اصوع کلي حقوقي به لناوان
یک اصل برتر و فراملي 1مورد توجه طرفین هستند ،نه صرفام اصلي برگرفته از نظاام حقاوقي یاک
کشور مشتص (.)Goldman 1987: 115
ماهیت دووجهی (عمومی و خصوصی)

ماهی

9

2

اصوع مشترکي از قلیل وفای باه لهاد  ،نسالي باودن قراردادهاا  ،حساننیا

1

7

 ،انصااف ،

1. Supranational

 .2اصل وفای به لهد یا احترام به لهود قالده یا اصل بنیادیني اس

که هر قالدة حقوقي ،الم از حقوق باینالملال ،حقاوق

داخلي و حقوق فراملي بر آن استوار اس  .این اصل ملنای مشترکي برای الزامآوری معاهدا
که مادة  23لهدنامة وین در مورد حقاوق معاهادا

خصوصي اس

بینالمللي و قراردادهاای

( )1333و همچناین ماادة  1-9اصاوع یونیادروا

بهروشني آن را منعکس ميکنند .در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصل حقوق تجار

فراملي مايتاوان باه

آرای ذیل اشاره کرد:
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.translex.org/919000" (Accessed 17/2/2020).

 .9اصل نسلي بودن لقود در واق از این قالدة حقوق خصوصي روم اقتلاس شده اس

که «لقاد میاان دو طارف حاق یاا

تکلیوي برای شتص ثالث ایجاد نميکند ».با این حاع ،در موضوله بودن اصل نسلي بودن در حقاوق معاهادا
هیچ تردیدی نیس
بینالمللي دانس
معاهدا

جاای

و مسلم ما باید آن را یاک اصال کلاي حقاوقي مشاترک در حقاوق قراردادهاا و حقاوق معاهادا
(ضیائي بیگدلي  .)124 :1932این اصال ،لاالوه بار آنکاه در ماواد  23و  97لهدناماههاای حقاوق

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

لنوان یک اصل حقوق تجار

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:

)ICC International Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. 12745 (00-00-2005

 .7مادة  23لهدنامة حقوق معاهدا از اصل حسننی به لنوان یک اصل کلايِ حقاوق باینالملال ،یااد کارده اسا  .لاالوه بار ایان،
حسننی

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

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).

 .1به منظور مشاهدة کارکرد اصل انصاف به لنوان یک اصل حقوق تجار

فراملي ←

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 (05-051997) at http://www.unilex (Accessed 17/2/2020).
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استاپل ،1تغیر بنیادین اوضا و احواع ،2قاوة قهریاه ،تعهاد باه کااهش خساارا  ،9و اصاوع کلاي
مسئولی
موضولا

در خصوص جلران کامل خسارا

کاه هام در

ناشي از نقض تعهاد باه گوناهای اسا

حقوق لمومي هم در حقوق خصوصي به کار گرفته ميشوند .ایان اصاوع ،لاالوه بار

آنکه به لنوان یک اصل کلي حقوقي در روابط معاهداتي میان بازیگران دولتاي حقاوق باینالملال
الزمالرلایه هستند و بارها در آرای دیوان دادگستری بینالمللي بدانها استناد شده اس  ،در لرصاة
روابط قراردادی اشتاص خصوصي به لنوان بتشي از حقوق تجار

فراملي نیز مجاری هساتند.

گردآوری اصوع مورد بحث در مجمولة اصوع حقاوق قراردادهاای تجااری باینالمللاي (اصاوع
یونیدروا) بهروشني گواه این مدلاس  .ماهی

دو وجهي اصاوع یادشاده کاامالم در جها

هادف

 .1اصل استاپل یا من تناقضگویي یک اصل کلي حقوقي به لنوان منل مشترک حقوق بینالملل و حقوق فراملي اس

کاه

هم توسط محاکم بینالمللي ،نظیر دیوان دائمي بینالمللي دادگستری (در قضیة کارخانة کورزوف) ،دیاوان باینالمللاي
دادگستری (در قضیة آزمایشهای هستهای) ،و دیوان بینالمللي حقاوق دریاهاا (در قضایة سااحل لااج) باه رسامی
شناخته شده و هم در رویة داوریهای تجاری بینالمللي به لنوان یک اصل حقوق تجار
در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصل حقوق تجار

فراملي تلیا

شاده اسا .

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:

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.translex.org/212456", ICC Interim Award to Case No. 10671, Clunet 2006, at https://www.translex.org/210671 .(Accessed 17/2/2020).
 .2اصل ربوس یا تغییر اوضا و احواع در صورتي که اساسي باشد و ملنای لیني قرارداد را از متتل سازد ،موج

اجرای اصل ربوس و

فسخ قرارداد اس  .این اصل از حقوق خصوصي قرون وسطا اقتلاس و به قلمرو حقوق بینالملل وارد شده و در ماادة  32لهدناماة
حقوق معاهدا

درج شده اس

(ضیائي بیگدلي  .)247 :1932در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصال حقاوق تجاار

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:
Tribunal Supremo, Spain, Case No. 64 (24-02-2015); Tribunal Supremo, Spain, Case No. 333 (30-062014); at http://www.unilex. (Accessed 17/2/2020).
3. Mitigation of Damages
دیوان بینالمللي دادگستری در قضیة گابچیگووا ناگیماروس ،در اختالف میان مجارستان و چکاسلواکي ،اظهار کرد این یک اصال کلايِ
حقوق بین الملل اس

که طرف متضرر از لدم اجرای قرارداد توسط طرف دیگر باید تالش کند خسارا

دهد .اصل یادشده در رویة داوریهای تجاری بین المللي نیز به لنوان یک اصل کلي حقوق تجار
اس  .در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصل حقوق تجار

وارده به خاود را کااهش

فراملي به رسمی

شناخته شده

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:

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.
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حقوق تجار

فراملي در حلوفصل اختالفا

فراملاي میاان طیا

دولتي و غیر دولتي بر اساس یک حقوق ماهوی مستقل اس

وسایعي از باازیگران تجااری

( .)Ali 2019: 2مثالم اصل قوة قهریه

یا فورس ماژور به لنوان یک اصل مشترک در همة نظامهای حقوقي و حقوق باینالملال پذیرفتاه
شده اس

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

منل حقوق بینالملل اس  ،در مادة  31لهدناماههاای حقاوق معاهادا
مشترک طرح مواد مسئولی

و همچناین در ماادة 29

بینالمللي دول ها و طرح مربو به سازمانهاای باینالمللاي مطارح

شده اس  .مشابه همین ،در حوزة حقاوق تجاار

فراملاي ،ماادة  4قسام

یونیدروا بیانگر اصل فورس ماژور به لنوان یکي از معاذیر لدم اجرای تعهدا
بهلالوه ،جلران کامل خسار

نیز اصل مشترک دیگری اس

حقوق قراردادهای بینالمللي به رسمی
 91مشترک طرح مسئولی
مادة  1قسم

اوع فصال  4اصاوع
قاراردادی اسا .

که در حقوق مسئولی

بینالمللاي و

شناخته شده اس  .این اصل ،لالوه بر آنکه موضو ماادة

بینالمللي دول ها و طرح مسئولی

سازمانهای بینالمللاي اسا  ،در

چهارم از فصل  4اصوع یونیدروا نیز منعکس شده اس  2.بر هماین اسااس ،النادو

استدالع متالوان در لمومي بودنِ محضِ اصوعِ مندرج در مادة  93را رد کرده و بار آن اسا
این اصوع در گسترة روابط خصوصي و آن قسم
نزدیکتر اس

1

کاه

از حقاوق لماومي کاه باه حقاوق خصوصاي

نیز قرار ميگیرند و چهبسا حتي در لرصة حقوق خصوصي امکاان بیشاتری بارای

رشد و نمو دارند (.)Lando 1991: 145-146
بنابراین ،هر نظام حقوقي به یک سری معیارها و اصوع ملنایي نیااز دارد کاه قوالاد جدیاد در
پرتو آنها قابل تکوین باشد و همین شتصی
لنوان لنصر تشکیلدهنده و منل حقوق تجار

حقوقي بنیادی یا نهاادی اصاوع کلاي آنهاا را باه
فراملي توصی

 .1در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصل حقوق تجار

ميکند ،نه لزومام ماهی

تجاری و

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:

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

 .2در رابطه با الماع اصل یادشده به لنوان یک اصل حقوق تجار

فراملي ميتوان به آرای ذیل اشاره کرد:

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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خصوصي اصوع یادشده ( .)Berger 2010: 270بهلالوه ،اگرچه اصاوع کلاي مشاترک لمادتام در
مواردی مورد استناد قرار ميگیرند که حداقل یکي از طرفین اختالف دولا
برای الماع آنها در اختالفا

اسا  ،اساساام منعاي

میان طرفهای خصوصي نیاز وجاود نادارد ()Note 1988: 1823؛

کما اینکه در رویة دیوان داوری اتاق بازرگاني بین المللاي ماوارد متعاددی از المااع اصاوع کلاي
مشترک وجود دارد که طرفین اختالف اشتاص خصوصي هستند .نکتة قابل توجه آن اس
هر دو حال

یادشده اصوع کلي حقوق تجار

که دارد ،منل مناسلي برای فیصله یافتن اختالفا
حقوق تجار

فراملي ،به دلیل خصل
تجاری فراملي اس

فراملي و ماهی

کاه در
دووجهي

و مايتواناد مرجا پیوناد

فراملي با حقوق بینالملل باشد.

رویکردهای عملی
لالوه بر استدالع هاای نظاری پایشگوتاه ،رویکارد اتتااذی در شاماری از آرای قابال دساترس
داوریهای تجاری بینالمللي ،نظیر مرکز بینالمللي حل اختالفا
داوری اتاق بازرگاني بینالمللي ( ،)ICCشایان توجه اس
حقوق تجار

سرمایهگذاری (ایکسید) و دیوان

که به نولي ارتلا اصوع کلاي مشاترک

فراملي را با موهوم مندرج در بند ج مادة  93اساسنامة دیوان بینالمللي دادگساتری

نشان ميدهد .در این زمینه ميتوان به گزارش ارائهشاده از آنتونیاو پاارا در خصاوص دو پرونادة
مطروحه نزد ایکسید اشاره کرد که پروندههای یادشده به اصوع یونیدروا به منزلاة ساندی متضامن
قوالد حقوق بینالملل و به لنوان اصوع کلي حقوقي به معنای مندرج در مادة  93اساسنامة دیوان
بینالمللي دادگستری استناد شده اس

( .)Brower & Sharpe 2004: 212گوتني اس

به موج

بند  9مقدمة اصوع حقوق قراردادهای تجاری بینالمللي (اصوع یونیدروا) یکي از موارد الماع این
اصوع توافق طرفین یک قرارداد تجاری فراملي بر حاکمی

اصوع کلي حقوقي بر قرارداد فیماابین

اس  .داوریهای تجاری بینالمللي نیز با توجه به همین مقرره در پرونادههاای متعادد باه اصاوع
یونیدروا به لنوان سندی که متضمن اصوع کلي حقوقي اس
متعدد اشاره شده اس
اصل جلران خسار

استناد مايکنناد .باهلاالوه ،در آرای

که اصوع کلي حقوقي مندرج در سند یونیدروا ،مانناد اصال حساننیا

و

و  ،...مضموني مشابه موهوم مندرج در مادة  93اساسنامة دیاوان باینالمللاي
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دادگستری ،به لنوان منل حقوق بین الملل ،دارد 1.ماثالم ایکساید در پرونادة شامارة ARB/03/15

اصوع یونیدروا را به لنوان یک سند بینالمللي ملین اصوع و قوالد حقوق قراردادها ،که از سوی اکثار
نظامهای حقوقي ملاي المااع مايشاوند ،تلقاي کارده ( ICSID, El Paso Energy International

 )Company vs The Argentine Republic, 2011, ARB/03/15و بار هماین اسااس در جاای
دیگر اظهار ميکند مراجعه به سند یادشده ،برای یاافتن اصاوع کلاي مشاترک ،دیاوان را از رجاو باه
نظاامهاای حقاوقي ملاي باينیااز مايساازد ( ICSID, Gemplus & Talsud v Mexico, 2010,

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

مشابه همین ،دیوان داوری  ICCدر پروندة شمارة  19912از اصوع کلي مشترک حساننیا

و

وفای به لهد به لنوان دو اصل ملناایي 2یااد کارده کاه در اصاوع یونیادروا مانعکس شاده اسا
(Award, 13012/2004

 .)ICCArbitrationدیوان یادشده پیشتر نیاز در پرونادة شامارة  ،4931باه

منظور تعیین محتوای اصوع کلي حقوق بینالملل ،9باه لناوان قاانون منتتا
یونیدروا ،از جمله اصوع حسننی
7365/FMS1997

و رفتار منصوانه ،متوسل شده باود (

طارفین ،باه اصاوع

ICC Arbitration Award,

 .)Parisهمین رویکرد توسط دیوان دائمي داوری در ماوارد متعادد ،از جملاه در

یکي از پروندههای مطروحة جدید ،به شمارة  ،2993-7اتتااذ شاده اسا

( Permanent Court of

.)Arbitration, Arbitral Award, 2009-04/ 2019
دیوان داوری  ICCدر توصی
از تعابیری استواده کرده اس

اصوع کلي حقوقي قابل الماع بر قراردادهای تجاری بینالمللاي

که پایلندی این نهاد به یکساني اصوع یادشده با اصوع کلي حقاوقي،

به لنوان منل حقوق بینالملل ،را نشان ميدهد .مثالم در پروندة شمارة  12111از تعلیر «اصوع کلي
حقوقي پذیرفتهشده در اکثر نظامهای حقوقي» استواده شده که یادآور موهوم «اصوع کلاي حقاوقي
 .1اللته گوتني اس

مجمولة یونیدورا درصدد تدوین و ارائة کلیة اصوع و قوالد حقوقي قابل الماع بر قراردادهای تجااری

بینالمللي و متشکل از اصوع کلي حقوقي مشترک میاان نظاام هاای حقاوقي متمادن ،اصاوع خااص حقاوق تجاار
بینالملل ،و سایر قوالد جزئيتر موجود در این حوزة حقوقي اس  .اما ،از آنجا که این بتش از مقالة حاضار درصادد
تلیین ارتلا اصوع کلي حقوق تجار

فراملي با اصوع مادة  93اساسنامة دیوان بینالمللاي دادگساتری اسا  ،صارفام

موهوم اصوع کلي مشترک موجود در مجمولة یونیدورا مد نظر قرار گرفته اس .
2. Fundamental
3. General Principles of International Law
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ماورد پاذیرش ملال متمادن» اسا
پروندة شمارة  4941بهصراح

( )ICCArbitration, First Partial Award, 12111/2003یاا در

اصوع یونیدروا را «بیان مجدد اصوع حقاوقي باینالمللاي» قابال

الماع بر قراردادهای تجاری بین المللي دانسته که توسط متتصصاان باینالمللاي تااب نظاامهاای
حقوقي متمدن تهیه شده اس

(Award, 7375/1996

 .)ICCArbitrationدیوان یادشده همچناین در

پروندة  17193اظهار کرد اصوع یونیدروا با توجه به تجربة برخي از نظامهای اصلي حقاوقي تهیاه
شدهاند و راهحلهاای معقاولي بارای پاساتگویي باه نیازهاای اقتصاادی مادرن ارائاه مايدهناد
(14108/2008

 .)ICCArbitration Award,بهلالوه ،اتاق بازرگاني بینالمللي در بیانیة رسامي خاود

در معرفي مناب حقوق تجار

فراملي للار

«اصوع کلي حقوقي که از طریاق مطالعاة تطلیقاي و

یافتن راهحلهای مشترک در میان نظامهای حقوقي متتل

به دس

ميآیند» را به کار گرفته اس

(.)ICC Bulltin 2002: 123
للارا

بهکاررفته در آرای یادشده و بیانیة اشارهشده ،هرچناد باهظااهر متوااو اناد ،جملگاي

منعکس کننادة موهاوم اصاوع کلاي حقاوقي منادرج در ماادة  93اسااسناماة دیاوان باینالمللاي
دادگستریاند که بر رویکرد اینهماني اصوع مشترک حقوق تجار

فراملي با اصوع کلي حقاوقي

در حقوق بینالملل صحه ميگذارد.
ورود اصول کلی مشترک به قلمرو حقوق تجارت فراملی
تلیین ماهی

اصوع کلي حقوقي به لنوان منل حقوق تجار

مستلزم بررسي نحوة ورود اصوع مشترک به حقوق تجار

فراملي ،لالوه بر پرداختن باه منشاأ،
فراملي نیز هس ؛ بهویژه آنکاه طریقاة

ورود اصوع یادشده به لرصة فراملي مدیون و مرهون حقوق بینالملل لمومي اس  .بهرغام آنکاه
روند تألیوا

در حوزة تجار

فراملي غاللام مستقل از حقوق بینالملل لمومي توسعه یافتاه ،پیوناد

این دو همواره مورد تأیید بسیاری از نویسندگان حقوقي بوده اس
حقوق بین الملل لمومي خرمن پرباری را برای حقوقداناان تجاار

و همانطور که گوده ميگویاد
فراملاي فاراهم آورده اسا

( .)Goode 1997: 2در نگاه برخي حقوقدانان این پیوند آنقدر محکم اس
تجار

فراملي را نادیده انگاشته و تح

حقوق بینالملل) حقوق تجار

کاه اساتقالع حقاوق

تأثیر تئوری دوگانگي نظامهای حقوقي (حقوق داخلاي و

فراملي را بتشي از حقوق بینالملل لمومي مايدانناد .پروفساور
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برگر ،استاد و محقق معاصر حقوق تجار
تجار

بین الملل ،اذلان مي کند شلاه

فراملي ،به لنوان حقوق حاکم بار تعاامال

و پیوناد میاان حقاوق

فرامارزی میاان تجاار خصوصاي ،و حقاوق

بینالملل لمومي ،به لنوان حقوق حاکم بر روابط بینالدولي ،به تالقي آنهاا در یاک نقطاه منجار
(.)Berger 2010: 253

ميشود که آن نقطه «تدوین» اس
قدر مسلم آن اس
قال

که اثلا

مجمولهای که بهسهول

و احراز یک موهوم به لنوان اصل کلاي حقاوقي و لرضاة آن در
قابل دسترسي باشد کاار راحتاي نیسا

اصوالم ،استتراج و گردآوری اصوع کلي حقوقي در حقوق تجار

(.)Cunibert 2014: 381

فرامليِ حاعِ حاضر اغل

تح

تأثیر دو رویکرد فهرس گرا 1و کارکردگرا 2به لنوان روشهای تعیین کلیاة موااد حقاوق تجاار
فراملي صور

ميگیرد .با وجود ایان ،مطالعاة نوشاتههاای حقاوقي و بررساي آرای داوریهاای

بینالمللي نشان ميدهد مشتصام در خصوص الماع اصوع کلي حقوقي یاک روش زیربناایي و دو
روش تلعي وجود دارد .روش زیربنایي همان روش تطلیقي و کارکردی اس

کاه بارای اساتتراج

اصوع کلي حقوقي بهرسمی شناختهشده از سوی ملل متمدن در حقوق بینالملال باه کاار گرفتاه
ميشود و روشهای تلعي ،که ما از آن تح

لنوان روش تدویني یاد ميکنایم ،شاامل دو رویکارد

جدیدتر ،یعني استناد به اصوع یونیدروا و رجو به پایگاه دادههای حقوق فراملي 9،اس

که اصوع

1. The List Method
2. The Functional Method

 .9گردآوری اینترنتي اصوع کلي حقوق تجار

فراملي توسط مرکز حقوق فراملي دانشگاه کلن آلمان در پایگاه دادههایي تحا

لنوان «اصوع حقوق فراملي» روش جدیدتری اس
لحا آکادمیک و للمي حائز اهمی

که هنوز مورد استقلاع داوریهای بینالمللي واق نشده اسا  .اماا باه

اس  .اصوع حقوق فراملي ،که سابقة آن به ساع  1332بازميگردد ،مشاتمل بار بایش

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

بهره یا جلران خسارا

بینالمللي ،تصمیما

ناشي از سل

مالکی

نامشرو  ،و  ...اس

که هماراه سایاههای جاام از آرای داوری

محاکم داخلي ،قوانین اساسي کشورها ،کنوانسیونهای بینالمللي ،اسناد حقوقي نرم ،شامل بیان اساناد

بینالمللي ملین حقوق قراردادها ،فرمهای قراردادی استاندارد و بندهای قراردادهاا ،رویاههاای تجااری ،و منااب آکادمیاک
مرتلط اس

که منل کامل و پرباری را در اختیار کاربران قرار ميدهد ( .)Berger 2011: 79بهلاالوه ،بارای هار اصال یاا

قالده کامنتری وجود دارد که چگونگي اجرای آن اصل یا قالده در لمل و ارتلا آن با سایر اصوع حقوق فراملي را نشاان
ميدهد .کارکرد اخیر از این جه
به سم

حائز اهمی

بسیار اس

که کم و کی

یک نظام حقوقي واقعي را تلیین ميکند (.)Berger 2010: 270

توسعه و تکامل تدریجي حقوق تجار فراملاي
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مستترج از روش تطلیقي را در قال

فهرس های مدون ارائه ميدهند .از آنجا که رجو به پایگااه

داده های حقوق فراملي هنوز در رویة لملي داوری بینالمللي جایگااهي نادارد ،در ایان پاژوهش
بدان پرداخته نميشود .در ادامه ،ضمن پرداختن به دو روشِ تطلیقي و تدویني سعي ميشود نقاش
حقوق بینالملل در هموار کردن مسیر ورود اصوع کلي حقوقي مشترک به حوزة تجاار

فراملاي

نشان داده شود.
روش تطبیقی :روشی مبتنی بر تالش قضات دیوان بینالمللی دادگستری

مطابق روش تطلیقي ،در مواردی که طرفین معاامال

تجااری فراملاي بار حاکمیا

اصاوع کلاي

حقوقي بر روابط قراردادی فیمابین توافق ميکنند ،داوران در مقام فیصله دادن به اختالفا

در هار

پرونده باید با مطالعة تطلیقي نظامهاای حقاوقي ملاي اصاولي را کاه در اکثار نظاامهاای یادشاده
مشترکاند استتراج و بر قضیة مطروحه الماع کنند .چنان که اشاره شد ،این روش در بیانیة رسمي
 ICCدر خصوص مناب حقوق تجار

فراملي مورد تأیید قرار گرفته اسا

 .)123روش احراز اصوع در بیانیة یادشده لینام همان شیوهای اس

( ICC Bulltin 2002:

که قضاا

دیاوان باینالمللاي

دادگستری برای احراز اصوع کلي حقوقي ،به لنوان منل حقوق بینالملل ،باه کاار مايبندناد کاه
پیشتر بدان اشاره شد.
در لمل مشاهده ميشود که داوران غاللام از ماحصل بررسيهای تطلیقي صاور گرفتاه توساط
قضا
تجار

دیوان بینالمللي دادگستری بهره ميبرند و همان اصولي را باه لناوان اصاوع کلاي حقاوق
فراملي الماع ميکنند که پیشتر در حقوق بینالملل تثلی

بیش از یک قرن اس
صور

که قضا

شده اس  1.باه للاار

بینالمللي یک سری حداقلهای مشتص و اصوع کلي را ،که باه

ذاتي در هر نظام حقوقي وجود داشتهاند و ملل متمدن آنها را به رسمی

 .1اگرچه داور همان اصولي را به کار ميبندد که پیشتر قاضي بینالمللي با مطالعا
همانند قاضي تا حدودی خالقی
درحاليکه خالقی

تطلیقي استتراج کرده اس  ،داور نیاز

که اصوع مشترک سازگار با خصایص بنیادین نظم باینالمللاي را باه

قلمرو حقوق بینالملل وارد کند؛ داور آن اصوع مشترکي را به لنوان منل حقوق تجار
که با اقتضائا

شناختهاناد و از

به خرج ميدهد و به تعلیر الندو باه مثاباة یاک مهنادس اجتماالي لمال مايکناد.

قاضي بین المللي در این اس

و خصوصیا

دیگار

فراملي به رسمی

ميشناساد

جامعة تجار بینالمللي همتواني داشته باشد و تشتیص این سازگاری با داور اس .
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اجما نظامهای حقوقي ملي نشئ

گرفتاهاناد ،در کناار لارف و معاهادا  ،منلا اصالي حقاوق

بینالملل به حساب آوردهاند .اصوع یادشده به دنلاع تضمین لدال

قضایي حقیقي هستند و بارهاا

مراج بین المللي حل اختالف ،الام از دیاوان باینالمللاي دادگساتری و محااکم سارمایهگاذاری
بینالمللي و دیوانهای داوری تجاری ،آنها را به کار گرفتهاند (.)Linarelli 2018: 26
روش تدوینی :روشی مبتنی بر قانونگذاری غیر رسمی بینالمللی

در جامعة بینالمللي کنوني ،لالوه بر روش سنتي مرسوم قانونگذاری بینالملليا تدوین معاهدا
توسط بازیگران دولتيا که اصطالحام حقاوق سات

نامیاده مايشاود ،روشهاای غیار رسامي و

جدیدتری نیز رایج شده که لمدتام توسط بازیگران غیر دولتي به کار گرفتاه مايشاوند و ماحصال
آنها در قال های حقوقي نرم ارائه ميشود .تهیة مجموله اصوع یونیدروا باه لناوان بیاان مجادد
اصوع کلي حقوق قراردادها 1از سوی مؤسسة یکسانسازی حقوق خصوصي رم یک نموناة موفاق
از قانونگذاری بینالمللي غیر رسمي جه

به نظم کشایدن تجاار

فراملاي اسا

کاه راهنماا و

راهگشای داوران به شامار مايرود ( .)Linarelli 2018: 23کاارگروه تتصصاص مؤسساة رم در
پیشلرد پروژة تدوین اصوع یونیدروا ،ضمن بهکاارگیری روش تطلیقاي در اساتتراج اصاوع کلاي
مشترک ،به دنلاع آن بود تا اصوع کلي حقوقي حاکم بر تجار

فراملي را در فهرس هایي مدون و

طلقهبندیشده ،به شکلي کاربرپسند 2و سهلاالستواده ،به جامعاة تجااری باینالمللاي لرضاه کناد
( .)Gaillard 2001: 62مراجعه به اصوع یونیدروا در استناد به اصوع کلي حقوقي تجار
امروزه ،به لنوان بهترین رویکرد از حیث سهول

در رویة داوری بین المللاي تثلیا

فراملي،

شاده اسا .

آرایاي چناد ،از جملاه پرونادة شامارة  19912دیاوان داوری ICCArbitration Award, ( ICC
 )13012/2004و پرونادة  71339دیاوان دائماي داوری ( Permanent Court of Arbitration,

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

وانگهي ،در لصر حاضر مجمولههای مدون و فهرس های اصوع لمدتام با دخالا

باازیگران

حقوق بینالملل و با یاری جستن از قال های این نظام حقوقي تنظیم ميشاوند و باه ایان ترتیا

1. The Restatements of General Principles of contract law
2. User-Friendly

222

حقوق خصوصی ،دورة  ،71شمارة  ،7بهار و تابستان 7911

حقوق بینالملل راه ورود آنها به قلمرو حقوق تجار

فراملي را هموار ميسازد« .اصاوع حقاوق
2

قراردادهای اروپایي» 1و «اصوع اوهادا در خصوص قراردادهای تجاری بینالمللي»  ،که باا الهاام از
اصوع یونیدروا تهیه شدهاند ،دو نمونة دیگر از فهرس هایي هستند که با دخال
تنظیم شدهاند .موضولي که نلاید از آن غافل شد این اس
همین جه

حقوق باینالملال

اگرچه روش تدویني آسان اسا

مورد اقلاع داوران و تجار واق شده اس  ،روشي تلعي اس

و اصایل نیسا  .چاون

اساسام استتراج اصوع کلي مشترک از منشأ حقوق داخلي و ورود آن باه حقاوق تجاار
فقط با روش تطلیقي صور

و باه
فراملاي

ميگیرد و در مرحلة بعد ،به منظاور تساهیل دسترساي ،باه صاور

مدون ارائه ميشود .بهلالوه ،آرایي که اخیارام صاادر شاده نشاان مايدهاد باهرغام وجاود اساناد
تدوینشده روش اوع کماکان معتلر و مورد استواده داوران اس .
نتیجه
فراملي ،خواه در نظریه خواه در رویاة

در خصوص موهوم چالشبرانگیز اصوع کلي حقوق تجار

نهادهای داوری ،دیدگاه واحدی وجود ندارد .این لدم اجما از یک ساو ریشاه در منشاأ دوگاناة
اصوع یادشده دارد و از سوی دیگر به روش احصا و نحوة ورود آنها باه قلمارو حقاوق تجاار
فراملي برميگردد که هر دوی این لوامل اصوع کلي حقوقي را به مجرای پیوناد و ارتلاا حقاوق
تجار

فراملي با نظام حقوق بینالملل تلدیل ميکنناد .نتساتین وجاه ایان پیوناد در آن قسام از

اصوع کلي حقوق تجار

فراملي اس

که به لنوان «اصوع کلي مشاترک» برخاساته از نظاامهاای

حقوقي ملي شناخته ميشود .یافتة پژوهش حاضر این اس
مشترک به لنوان منل حقوق تجار
اس

که بهرغم برخي دیدگاهها اصوع کلاي

فراملي همان اصوع کلي حقوقي مورد پاذیرش ملال متمادن

که در مادة  93اساسنامة دیوان بینالمللي دادگستری به لنوان منل اصلي حقاوق باینالملال

معرفي شده اس  .این قسم اصوع کلي به لل

«خصل

فراملي» و «ماهی

منل مشترک و «حلقة اتصاع» حقوق بینالملل و حقوق تجار
دومین وجه پیوند حقوق تجار

دووجهاي» کاه دارناد

فراملي محسوب ميشوند.

فراملي با حقوق بینالملل به استتراج اصوع مشترک از منشاأ
1. The Principles of European Contract Law
2. OHADAC Principles on International Commercial Contracts
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و مسیر ورود آنها به قلمرو حقوق تجار
تجار

فراملي مرتلط اس  .اصوع کلي حقوقي مشترک حقوق

فراملي لمدتام بر اساس دو روش تطلیقي و تدویني استتراج و گردآوری ميشاوند .روش

نتس  ،که رویکرد اصلي و ملنایي استتراج اصاوع مشاترک حقاوق تجاار
مطالعا

کارکردی حقوق تطلیقي ،که توسط قضا

بینالمللي برای استتراج اصوع کلاي حقاوقي

بهرسمی شناختهشده از سوی ملل متمدن به کار گرفته ميشود ،ملتني اس
همان اصولي را الماع ميکنند که پیشتر در حقوق بینالملل تثلی
تدوین اصوع مستترج از روش تطلیقي در قال
به همین جه

فراملاي اسا  ،بار

و داوریهاای تجااری

شده اس  .روش دوم ملتني بر

فهرس های مدون ،مانند اصوع یونیدورا ،اس

و

جنلة تلعي دارد .در رویة داوری بینالمللي اساتناد باه اصاوع یونیادروا باه لناوان

رایجترین و سهلترین روش احصای اصوع کلي حقوق تجار

شاناخته شاده

فراملي به رسامی

اس  .اصوع یونیدروا توسط یکي از بازیگران حقوق بینالملال و باا اساتواده از قالا هاای ماورد
پذیرش این نظام حقوقي در قال

سند حقوقي نرم تهیه شاده اسا  .باه للاار

دیگار ،احصاا و

گردآوری اصوع کلي حقوقي مشترک بر اساس هار دو روش یادشاده ظرفیتاي اسا
بینالملل در اختیار حقوق تجار

فراملي قرار ميدهد.

کاه حقاوق
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منابع
.  سم، تهران،2
،حقاوق تطلیقاي

 ویراس،3  چ،بینالملل

 حقوق تجار.)1931(  للدالحسین،شیروی

 مطالعا،» «حقوق غیر دولتي.)1932(  للدالحسین؛ محمدحسین وکیليمقدم،شیروی
.191  ا114  صص،)7( 1

. گنج دانش، تهران،1  چ،بینالمللي

 حقوق معاهدا.)1932(  محمدرضا،ضیائي بیگدلي

،» «ارزیاابي ملااني نظاری ظهاور حقاوق فراملاي.)1934(  محمدصالح؛ للاي رضاا اباراهیمگال،لطار
.39  ا11  صص،)1( 22 ،پژوهشهای حقوق تطلیقي

 مجلاة،»اصوع کلي حقوقي و کارکردهاای آن در حقاوق باینالملال

 «ماهی.)1934(  زهرا،محمودی

.937  ا923  صص،)91( 31 ،حقوقي بینالمللي

 مجلاة حقاوقي، ناصار صالحخیاز: متارجم،» «توکری بر تئوری حقوق فراملاي.)1937(  میشل،ویرالي
.193  ا34  صص،9  ش،بینالمللي
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