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چکیده
در آموزههای کالسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر
قرارداد ،علی االصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود.
محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای
تعیین قانون حاکم استفاده کنند ،روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد .در این راستا ،ایده
رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد،
مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری
گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس
مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها میگذرد لیکن هنوز ابهام در
مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک
منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است .با این وجود ،داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع
منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین
منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری
بین المللی یافت .در این تحقیق تالش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف
لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد.
واژگان کلیدی :لکس مرکاتوریا ،حقوق بازرگانی فراملی ،رویه داوری تجاری بین المللی ،حقوق
قابل اعمال.

* دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
** استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
(نویسنده مسئول) Drmandega@gmail.com
*** استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
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مقدمه
به طور کلی تالش برای شناسایی و اعمال لکس مرکاتوریا ناشيی از اعتقياد بسيیاری از
حقوقدانان بر این موضوع است که قانون داخلی و حقوق بيین المليل را مناسيب بيرای
رسیدگی به اختالفات تجاری بین المللی در زمانی کيه افيراد درگیير در یيک معامليه از
کشورهای مختلف هستند نمی دانند.
مطابق نظر این حقوقدانان یک نظام حقوقی ملی نميی توانيد بيه انتظيارات طيرفین
اختالف که از نظام های مختلف حقوقی با زمینه های مختلفی هستند پاسي مطليوبی را
ارائه دهد و حقوق بین الملل نیز در راستای رسیدگی به موضوعات مربوط به مبيادالت
تجاری فرا مرزی نمی تواند کافی تلقی شود .از این جهت یک نظام حقوقی سوم که بيه
طور مشهور به عنوان لکس مرکاتوریا شناخته می شود کيه نيه یيک حقيوق مليی و نيه
حقوق بین الملل بلکه ترکیبی با ویژگی های هر دو است ،می تواند در این زمینه گزینيه
جذابی محسوب شود (.)Maniruzzaman, 1999, p. 658
مدافعان لکس مرکاتوریا آنرا قانون جامعه بازرگانی بین المللی می دانند که به اتفاق
آراء به وسیله همه کشورهای درگیر در تجارت بین الملل مورد قبول واقيع شيده اسيت
(.)Born, 2001, p.556
توجه به لکس مرکاتوریا از یک طرف در پرتو نیاز بازرگانان به یک نظام حقوقی بيی
طرف منطبق با شرایط بازرگانی بین المللی و از طرف دیگر با توجه بيه موانيع مختليف
حقوقی که روند انعقاد و اجرای معامالت را بر مبنای قوانین ملی دشوار می نمود ،مورد
توجه بازرگانان بین المللی قرار گرفت.
 -2تعارض قوانین
در کنار مشکالت مربوط به تعارض قوانین و عدم وحيدت راه حيل هيای قواعيد حيل
تعارض در قوانین مختلف ملی ،عدم وجود برداشت واحد از عبيارات مشيابه حقيوقی،
تقدم و تأخر راه های جبران خسارت 1در نظام های مختلف حقوقی ،توجه بيه رویيه و
 -1به طور مثال در حوزه کشورهاي سيول ال مانند فرانسه اولين راه جبران خسارت اجراي عين تعهد ( Specific
 )Performanceاست در حالي که در انگلستان مطالبه خسارت (.)Claim of Damage
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تفاسیر داخلی یک کشور به جای توجه بيه رویيه بازرگيانی بيین الملليی ،اسيت ناء نظيم
عمومی که می توانست در حقوق داخلی توسط قضات ملی به نحو غیير منصيفانه ایيی
تفسیر شود ،عدم آشنایی و هزینه دار بودن یادگیری یيک قيانون مليی بیگانيه ،از جمليه
دالیلی بودند که در دید بازرگانان اداره قراردادهای فرا مرزی آنها به وسیله قيانون مليی
طرف دیگر قرارداد یا بر مبنای قانون یک کشور ثالث را دشوار و پر هزینه می ساخت.
در کنار این دالیل نیاز به وجود اصيول یکنواخيت تجياری ،فراتير از سیاسيتهيای
قانونگذاری قوانین ملی مختلف که به طور خاص به اداره معيامالت بازرگيانی فرامليی
حاکم بپردازد ،در دهه های اخیر در کانون توجه نهادهای مختليف هنجارسياز تجيارت
بین الملل نیز قرار گرفته است.
این توجه از این جهت دارای اهمیت است که چنانچه هر دولتی مجموعه متفاوت و
مجزایی از اصول و قواعد را در راستای تنظیم قراردادهيای منعقيده در قلميرو تجيارت
بینالملل داشته باشد ،امکان تحقق یکنواختی قوانین حاکم بر معامالت تجياری فرامليی
وجود ندارد و یا اینکه در یک سطح حداقلی بوجود خواهد آمد .اختالفيات موجيود در
قوانین و مقررات ملی بر تفسیر و اجرای قراردادها اثر خواهد گذاشيت و ایين موضيوع
سبب افزایش اختالفات و رسیدن به نتایجی از روند حل اختالفات حقوقی میشود کيه
شاید نتیجه آنرا هیچکدام از طرفین دادخواهی پیشبینی نمی کردند.
این عدم اطمینان در رابطه با عدم امکان پیشبینی نتایج دادرسی باعث ميیشيود کيه
بازرگانان توانایی امکان تصمیم بر مبنای پیشبینی احتمالی نتایج دادرسی آینده از دست
بدهند و این مقوله به نوبه خود میتواند باعث ایجاد تردیدها در ارجاع موضوع اختالف
به دادخواهی شود که این موضوع میتواند با توجه به شرایط ميالی و اقتصيادی طيرفین
اختالف ،سبب حل و فصل کردن اختالفات مطابق امیال و خواست طرف قویتر گردد.
به عبارت دیگر در فرضی که امکان پیشبینی نتایج دادرسی وجود نداشته باشد و بطيور
کلی قانون و مکانیسم حل اختالف ،دارای یک مکانیسيم کارآميد نباشيد ،بيدیهی اسيت
طرفین اختالف و مخصوصاً طرف ضعیفتر مجبور به تراضی با طرف قویتر در جهت
اجرای قرارداد میشود کيه د ر ایين توافيق آنچيه مشيخص اسيت ،بازرگيانی کيه دارای
موقعیت مالی ضعیفتری است نمیتواند از منيافع مشيروع اقتصيادی خيود کيه در پرتيو
اجرای منصفانه و عادالنه قرارداد به دست می آمد بهره مند شود.
با این وجود اختالف در رابطه با قوانین ملی مختلف مرتبط با یک قرارداد در نهایت
می تواند به نحو قابل توجهی منيافع طيرفین درگیير در یيک معامليه منعقيده در قلميرو
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تجارت بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد و از این جهت الزم است که قواعيد و اصيول
یکنواخت بر معامالت بازرگانی فراملی حاکم باشند.
قراردادهای بین المللی انواع خاصی از روابط حقوقی را تشکیل می دهد که عناصير
قراردادی آن با بیش از یک نظام حقوقی مرتبط می شوند .ایين موضيوع در زميانی کيه
اقامتگاه طرفین قرارداد ،مکان انعقاد قرارداد یا مکان اجيرای آن در کشيورهای مختلفيی
قرار گرفته باشد تبلور میابد (.)Corte, 2012, p.348
به طور م ال قراردادی که در پاریس امضاء شده و در تهيران اجيرا ميی شيود ،یيک
قرارداد بین المللی تلقی می شود .در این موارد از آنجایی که قرارداد منعقده بيا بيیش از
یک نظام حقوقی مرتبط شده است ،الزم است که تعیین شود که چه قيانونی نسيبت بيه
جنبه های مختلف این قرارداد در صورت بروز اختالف قابل اعمال خواهد بود .حقيوق
بین الملل خصوصی در راستای پاس به این سوال از وسیله کالسیک خود ،یعنی قواعد
حل تعارض استفاده می کند که در عمل مشکالتی را برای بازرگانان مانند عدم قابلیيت
پیش بینی نتیجه اعمال قواعد حل تعارض به دلیل عدم یکنواختی ایين قواعيد در نظيام
های مختلف حقوقی ایجاد می کند که این مقوله به نوبه خود بر امکان پیش بینی نتيایج
دادرسی یا داوری و بر مبنای آن امکان اتخاذ تصمیمات مناسب برای آینده تأثیر خواهيد
گذاشت .بنابراین از این جهت است که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز با توجيه بيه
بند ت ماده  42قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که در پرتيو اصيل
استقالل طرفین در انتخاب قانون حاکم ،تأکید بر اتخاذ تصمیم بر مبنای قرارداد و عيرف
و عادت تجاری ذیربط کرده 2و همچنین بند  3ماده  2۷قانون داوری تجاری بین المللی
ایران 3مصوب  13۷6و بند  2از ماده  30قواعد داوری مرکز منطقيه ای تهيران 4مصيوب
5
 1383که صراحتا امکان رسیدگی بر مبنای انصاف و کدخدامنشی را پيیش بینيی کيرده
« -۵داور» مکلف است در کليه موارد ،مطابق مفاد قرارداد تصميم بگيرد و عرف و عادت تجاري ذيربط را رعایت
کند.
 -۶داور در صورتي که طرفين صریحا اجازه داده باشند ،مي تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه
تصميم بگيرد.
 -7هر چند داوري بر مبناي انصاف و کدخدامنشي با داوري بر مبناي لکس مرکاتوریا متفاوت است با این وجود به
نظر مي رسد که داور مي تواند با اختيار رسيدگي بر مبناي انصاف ،لکس مرکاتوریا را منصفانه ترین قانون براي
اداره اختالف طرفين تشخيص دهد و از این اختيار اعطایي به او در راستاي انتخاب و اعمال لکس مر کاتوریا
استفاده کند .در واقع هرچند در داوري بر مبناي انصاف داور مکلف است که بر مبناي قواعد و اصول رفتار منصفانه
رأي صادر کند در حالي که در داوري بر مبناي لکس مرکاتوریا داور مي بایستي از اصول فراملي که تشکيل دهنده
لکس مرکاتوریا هستند را در نظر بگيرد با این وجود داورمي تواند بر مبناي انصاف ،لکس مرکاتوریا را با توجه به
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در راستای اجتناب از حاکمیت قواعيد تعيارض قيوانین و در راسيتای احتيرام بيه اراده
طرفین اختالف ،امکان رسیدگی بر مبنای لکس مرکاتوریا نیز به طور ضمنی پيیش بینيی
شده است .الزم به ذکر است که قابلیت پیش بینی از مزایای یک نظام حقوقی محسيوب
می شود که بر مبنای این ویژگی طرفین اختالف که در فرض ما بازرگانيان بيین الملليی
هستند می توانند بدواً با توجه به پیش بینی نتایج دادرسی این تصمیم را بگیرند کيه آیيا
بر مبنای تحلیل منافع و هزینه ها دادرسی در پرتو چگونگی رأی صادره ،اختالفشيان را
به طور مسالمت آمیز حيل و فصيل نماینيد و یيا اینکيه بيه محياکم داوری یيا محياکم
دادگستری رجوع نمایند .سادگی و پیچیده نبودن اصول و قواعد حاکم بير قراردادهيای
تجاری بین المللی از یک طرف و جهان شمولی و قابل فهم بودن اصول و قواعيد آن از
طرف دیگر می تواند این مقوله مهم را برای بازرگانان فراهم کند .این ویژگيی هيا را در
مقایسه با قوانین مختلف ملی از لکس مرکاتوریا بیشتر می توان انتظار داشيت و از ایين
جهت در ابطه با لکس مرکاتوریا تأکید شده که لکس مرکاتوریيا را بایيد حياوی اصيول
جهانی ،به طور م ال اصل الزام آور بودن اجرای تعهيدات 6بيدانیم کيه اوال ایين اصيول
معموالً در هر نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده اند .دوميا لکيس مرکاتوریيا را بایيد
حاوی استانداردهای خاص اعمال نسبت به تشيکیل (و اجيرای) قراردادهيا باشيد و در
نهایت اینکه لکس مرکاتوریا باید صالحیت رو به رشد داوری تجاری بین الملليی را در
نظر بگیرد)Shmatenko, 2013, p.93( .
بنابراین لکس مرکاتوریا ظاهراً رسالت اداره مطلوب تر قراردادهای بازرگانی فرا ملی
را به عهده دارد و در مقایسه با قواعد حل تعارض ملی نیز مناسيب تير بيرای اداره ایين
قرار دادها تلقی می شود و از این جهت به وسیله بازرگانان به عنيوان فعياالن بازارهيای
مالی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است زیرا بازرگانيان بير مبنيای تحلیيل سيود و
هزینه خود نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب یک نظام حقوقی اقدام می کنند.
الزم به ذکر است که در رسیدگی به قراردادهای بین المللی دادگاه های مليی اعميال
قواعد حل تعارض خودشان را بر مبنای قدرت ناشی از صالحیت قضایی شان ضروری
می دانند و بر مبنای آن نیز قانون حاکم بر پرونده را مشخص می کننيد .در حقیقيت بير
انطباق آن با رویه بازرگاني بين المللي ،منصفانه ترین گزینه براي اداره یک معامله منعقده در قلمرو بازرگاني بين
المللي تلقي کند .از این جه ت تصریح به رسيدگي بر مبناي انصاف مي تواند به معناي اختيار ضمني نسبت به
رسيدگي بر مبناي لکس مرکاتوریا نيز باشد.
6
- Pacta sunt servanda
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مبنای این اختیار ،دادگاه های ملی اختیار اتخاذ تصمیم در رابطه با موضوع شکلی قانون
حاکم بر پرونده مطروحه نزد آنها را دارند.
اصل استقالل که به عنوان یکی از مشهورترین اصيول حقيوق قراردادهيا در قواعيد
تعارض قوانین اک ر نظام های حقوقی حل تعيارض بيه رسيمیت شيناخته شيده امکيان
انتخاب قواعد بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا را در قراردادهيای بيین الملليی
مقرر کرده است .با این وجود در ت صيمیمات مختلفيی کيه بيه وسيیله صيالحیت هيای
قضایی مختلف ملی اتخاذ شده معموال طيرفین قيراردادی نميی تواننيد اعميال هرگونيه
قانون ملی را از طریق انتخاب منفی قانونی ۷مست نی کنند .با این وجود در رویيه داوری
تجاری بین المللی آراء ایی مشاهده می شود 8که در آن به این مقوله تأکید شده که عدم
انتخاب هر قانون ملی به وسیله طرفین بر این مبنا تلقی می شود که آنها به طور ضيمنی
خواسته اند که اصول تجارت بین الملل یا همان لکس مرکاتوریيا را بير قيرارداد حياکم
نمایند ( .)Janssen, 2009, 292بر این مبنا برخی از نویسيندگان معتقدنيد کيه اسيت ناء
قوانین ملی به منزله خواست طرفین نسبت به اداره قرارداد آنها به وسیله قواعد غیرمليی
تلقی شده است ( .)Poudret & Besson, 200۷, p.55۷در این رابطه تأکیيد شيده کيه
اعمال اصول قراردادهای تجاری بین المللی بستگی به مکان رسیدگی به پرونده ،دادگياه
هيای مليی یيا محياکم داوری دارد ( )Klabbers & Piiparinen, 2013, p.213و در
محاکم داوری در صورت سکوت طرفین ،اراده طرفین معموال بير مبنيای عيدم انتخياب
قوانین ملی استنباط می شود .در واقع از آنجایی که معموال محياکم داوری در رسيیدگی
به اختالف طرفین ،اولویت را به جستجوی مناسب ترین راه حل برای ميدیریت کاراميد
و اتخاذ تصمیم مناسب نسبت به اختالف مطروحه نزد آنها می دهنيد و هماننيد قضيات
ملی خود را مکلف به رعایت قوانین مکان رسیدگی نمی دانند ،با توجه به ویژگيی غیير
دولتی محاکم داوری آزادی عمل بیشتری در قبول صالحیت فرادولتی لکيس مرکاتوریيا
دارند.
در واقع از آنجایی که لکس مرکاتوریا تشکیل شده از عرف ها و رویه ها بازرگانيان
و سایر منابعی است که مناسب بيرای اداره بازرگيانی بيین الملليی تلقيی ميی شيود ،در
مقایسه با قوانین ملی و حقوق بین الملل مناسب تر برای بازرگانان تلقی می شود.
10. Negative Choice of Law
12. ICC 7375/1996, ICC 7110/1995, ICC 7375/1996, ICC/ 8502/1996,
ICCL9875/1999, ICC 10422/2001.
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 -3تمایل به اجرای لکس مرکاتوریا
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این اسيت کيه تمایيل بيه سيمت اجيرای لکيس
مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی از ایين جهيت نیيز دارای اهمیيت اسيت کيه
قواعد و اصول لکس مرکاتوریا که منبعث از رویه بازرگانان در منابع مخيتص بازرگيانی
بینالمللی هستند ،توانسته در شاخههای مختلف تجارت به وسيیله نهادهيای خصوصيی
هنجارساز بازرگانی مانند بازارهای بین المللی ،به خوبی تخصصیسازی شوند و از ایين
جهت در لکس مرکاتوریا علم و رویه عملی توانسته انيد بيه گونيه موفقیيت آمیيزی بيا
یکدیگر ترکیب شود.
در بررسی ماهیت لکيس مرکاتوریيا در ابتيدا ميی بایسيتی مفهيوم و ماهیيت لکيس
مرکاتوریا بررسی شود و در مرحله بعد نیز منابع تشکیل دهنده این نظام حقوقی بررسی
گردد و در قسمت پایانی این مقاله نیز به این مقوله توجه شود که چرا محاکم داوری در
فرض سکوت طرفین در برخی از پرونده ها ترجیح داده اند کيه بيه جيای تمسيک بيه
قوانین ملی به لکس مرکاتوریا به عنوان اصول کلی تجارت بین الملل و اصيول تجياری
مشترک بین اک ر نظام های حقوقی استناد کنند.
 -4طرح نظریه لکس مرکاتوریا
علیرغم گذشت بیش از نیم قرن از طرح مباحيث پیراميون لکيس مرکاتوریيا ،حتيی در
میان حامیان لکس مرکاتوریا نیز مباحث پیرامون ماهیيت آن اداميه دارد ( Frick, 2001,
 .)p. 110لکس مرکاتوریا که به عنوان یک نظام سوم حقوقی توصیف شيده ،در ادبیيات
حقوقی به نام هيای مختلفيی ماننيد حقيوق فراملیتيی ،حقيوق تجياری فرامليی ،لکيس
مرکاتوریا ،حقوق قراردادهای بین المللی توصیف شده است .گروهی از نویسندگان نیيز
با توجه به ویژگی های فرادولتی آن و با تأکید بير ماهیيت غیير دولتيی اصيول تشيکیل
دهنده آن لکس مرکاتوریا را یک نظام حقوقی فرادولتی به جای فراملی تلقی کرده اند و
بر این عقیده اند که مناسب تر است به جای واژه فراملی از واژه فرادولتی برای توصیف
حقوق بازرگانان استفاده شود و بنابراین لکس مرکاتوریا را به عنيوان حقيوق بازرگيانی
فرادولتيی تلقيی کيرده انيد ( .)Karimi, Kashani, & Nassiran, 2016, p.4حامیيان
لکس مرکاتوریا معتقدند که لکس مرکاتوریا نشان دهنده بیانی خود جوش از عرفهيا و
اصول ناشی از فعالیت تجاری ،در طول سالیان متمادی است (.)Campbell,2010, 49
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برای اولین بار این قاضی جوزف 9بود که واژه حقوق فراملی را برای توصیف لکس
مرکاتوریا استفاده کرد و در این رابطه ادعا نمود که لکس مرکاتوریا شامل هميه قيوانینی
است که اعمال و رویدادهایی که فراتر از مرزهای ملی هستند را تنظیم ميی کنيد و هيم
شامل حقوق بین الملل عمومی و خصوصی به عنوان قواعدی می شود که به طور کامالً
مناسب درون چنین دسته های استانداردی قرار نمی گیرند.
پروفسور گود10مفهوم حقوق بازرگانی فرا مليی را بيه حقيوق فرامليی در رابطيه بيا
موضوعات تجاری ارجاع می دهد و در این رابطه استدالل می کند که حقوق فيرا مليی
شامل قوانین ملی مربوط به تجارت بین الملل و قواعد حل تعارض قوانین نیز می شود.
مطابق نظر گود ،حقوق تجاری فراملی به عنوان قانونی که اختصاص یافتيه یيا محصيول
یک سیستم حقوقی است تلقی نمی شود بلکه لکس مرکاتوریا نشيان دهنيده همگرایيی
قواعد ترسیم شده از نظام های حقوقی مختلف است که حتی در دیيدگاه مفسيرانی کيه
دیدگاه موسع تری دارند ،مجموعه قواعدی تلقی می شوند که به طيور کاميل غیير مليی
هستند و نیروی خودشان را از فضیلت 11عرف بین المللی می گیرند و به وسیله جامعيه
تجاری نیز رعایت می شوند ( .)Maniruzzaman, 1999, p. 660در دیيدگاه دیگيری
لکس مرکاتوریا به عنوان آنالوگ معاصری از حقوق بازرگانی قرون وسيطی تلقيی شيده
که بازیگران خصوصی در راستای سازماندهی تجارت و حل و فصيل کيردن اختالفيات
تجاری از آن استفاده نموده اند .در واقع بر اساس یک سنت دیرینه در حقيوق تطبیقيی،
نویسندگان جدید بر توسعه قانون تجاری بین الملل خصوصی ،به ویژه قانون قراردادهيا
و رشد داوری تجاری بین المللی تمرکز کرده انيد .مطيابق ایين دیيدگاه ،قيانون جدیيد
بازرگانی ترکیب پیچیده ایی از مقامات دولتی و خصوصی است که هر چنيد بيه عنيوان
«خصوصی» تلقی شده ،نقش مهمی را در تخصیص ریسک ها ،تنظیم دسترسی به بيازار
و ایجاد ارتباط بین قلمروهای محلی و جهانی بازی می کند .مطابق ایين دیيدگاه لکيس
مرکاتوریا نمونه ای از قانون جهانی جدید تلقی می شود که مرزهای آن بازارها ،جواميع
حرفه ای و شبکه های اجتماعی بدون سرزمین در نظير گرفتيه شيده اسيت ( Snyder,
 .)2004, p. 6مطابق این دیدگاه لکس مرکاتوریا با توجيه بيه ریشيه هيای آن در قيرون
وسطی و بر مبنای نیاز بازرگان نسبت به تنظیم روابط تجاری خود و با توجه به رشيد و
9
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توسعه داوری به عنوان یک مکانیسم حل و فصل اختالفات تقریباً خصوصی ،در جوامع
حرفه ای بدون مرز که روابط آنها بر مبنای رویه بازرگانی و آداب و رسوم ميورد عميل
بازرگانان در سطح بین المللی تشکیل شده ،قرار گرفته است .در دیدگاه دیگيری لکيس
مرکاتوریا به عنوان یک سیستم حقوقی فراملی ،تشيکیل شيده از عرفهيای تجياری بيین
المللی و از اصول و قواعد مشترک ملت های پیشرفته توصیف شده اسيت ( Winnick,
.)2014, p. 84۷
پروفسور گلدمن به عنوان یکی از مدافعان سر سيخت لکيس مرکاتوریيا ،ایين نظيام
حقوقی را به عنوان مجموعه ای از اصول کلی و قواعد عرفی کيه بيه طيور خودجيوش
ارجاع داده شده یا گسترش یافته در چهارچوب تجارت بین الملل می داند که بيه یيک
نظام حقوقی ملی خاص ارجاع داده نشده است (.)Maniruzzaman, 1999, p.661
بنابراین مطابق نظر گلدمن لکس مرکاتوریا یک نظام حقوقی مستقل غیر دولتی است
که از اصول کلی و قواعد عرفی خودجوش بدون دخاليت قانونگيذاری دولتيی تشيکیل
شده است .قاضی ماستیل در این رابطه خاطرنشان می کند کيه قواعيد لکيس مرکاتوریيا
ارزشی هنجاری مستقل از هر نظام حقوقی ملی دارد و بر این اسياس لکيس مرکاتوریيا
یک نظم حقوقی مستقل را تشيکیل ميی دهيد ( .)Lowenfeld, 1990, p. 144در ایين
رابطه آنچه استدالل شده بر این امير اسيتوار شيده اسيت کيه آداب و رسيوم تجياری و
عرفهای تجارت می توانند به عنوان منابع فراملی قانون تلقی شوند .این امکيان بيه ایين
دلیل است که آنها از طریق هر مقام دولتی مانند پارلمان یيا قيدرت قضيایی یيا اجرایيی
دولتی ،دیکته نشده انيد بلکيه آداب و رسيوم و عرفهيای تجياری بيه وسيیله اشيخاص
خصوصی بر مبنای اصل استقالل طرفین 12ایجاد شده اند.
بنابراین قانون فراملی به عنوان یک قانون خود رسيته از رویيه تجياری بيین الملليی
متولد شده که منابع آن مبتنی بر عرفهای تجاری است و روش حل و فصل اخيتالف در
قلمرو آن نیز داوری بین المللی است که متفاوت از دادگاه های ملی یا بین المللی تلقيی
می شود (.)Corte, 2012, p.348

- Autonomy of Parties
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 -5نظریات مخالف
همانطوریکه مشاهده می کنید یيک اخيتالف نظير اساسيی در رابطيه بيا مفهيوم لکيس
مرکاتوریا وجود دارد .گروهی از نویسيندگان لکيس مرکاتوریيا را صيرفاً دارای ماهیيت
خودجيوش عرفيی و در حقیقييت یيک نظيام غیيير دولتيی ميی داننييد کيه قلمييرو آن از
قانونگذاری ملی صورت گرفته حتی در حوزه تجارت بین الملل نیيز مسيتقل اسيت .در
مقابل گروه دیگری از نویسندگان لکس مرکاتوریا را شامل قوانین دولتی یا بيین دولتيی
اختصاص یافته برای تجارت بین الملل نیز می دانند.
در رابطه با استدالل گروه اول ،گلدمن از برجسته ترین حامیان این دیدگاه تلقی ميی
شود .مطابق نظر گلدمن «لکس مرکاتوریا شامل قواعد موضوعی اسيت کيه عميدتاً ،هير
چند نه ان حصاراً ،فرا ملی هستند و ریشه در عرف دارنيد و بنيابراین بيا وجيود مداخليه
احتمالی دولتی یا بین دولتی در بسط و اجرای آنها ،خودجوش هستند» .با این توصيیف
لکس مرکاتوریا را می توان نوعی قانون عرفی فرا ملی تلقی نمود.
با تنظیم استانداردهایی مانند عرفی ،فرامليی و خودجيوش بيودن ،گليدمن در واقيع
دیدگاه مضیقی را نسبت به اساتیدی مانند قاضی جوزف ،13کالیيوام اشيمیتوف 14و اول
لندو 15اتخاذ کرده است .در واقع گلدمن معتقداست که قوانین بین دولتی یا دارای منشيأ
دولتی مرتبط با تجارت بین الملل به طور خودکار قسمتی از لکس مرکاتوریا تلقی نميی
شود با ا ین وجود او این پیشنهاد را نیز ارائه می دهيد کيه آن قواعيدی کيه در راسيتای
وضعیت عرفی قانون از طریق تکرار (یا فراوانی) عملی16ایجاد شده اند و یا اینکه عرف
بین المللی یا اصول کلی قانونی را منعکس می کنند ،می تواننيد بيدون در نظير گيرفتن
سازندگان این قواعيد یيا قيوانین بيه عنيوان بخشيی از لکيس مرکاتوریيا تلقيی شيوند
(.)Maniruzzaman, 1999, p.665
1۷
با وجود تمام این اختالف نظرها پروفسور برگير در کتياب مهيم خيود بيا عنيوان
تييدوین خزنييده لکييس مرکاتوریييا 18در سييال  1999توصييیف واقعييی از ماهیييت لکييس
مرکاتوریا را ارائه می دهد.
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برگر در این زمینه بیان می کند که دیدگاه در ميورد ترمنوليوژی و کیفیيت حقيوقی
لکس مرکاتوریا خصوصاً در رابطه با ماهیت آن به عنوان یک نظام حقوقی ثالث در کنار
حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی ،به طور گسترده ای واگرا19اسيت .بيا وجيود
این حقیقت ،شباهت های قوی در نقاط شروع همه نظریه هيا در حقيوق تجيارت بيین
الملل وجود دارد :ترکیب چشم اندازی از حقوق تطبیقيی ،عيرف هيا ،آداب و رسيوم و
رویه های تجاری بین المللی ،منجر به تکامل اصول ،قواعد و استانداردهای فراملی شده
که در عمل نیز به منظور دست یابی به راه حل های معقول اقتصادی نسبت به اخيتالف
تجاری فراملیتی اعمال شده است .در این روش اولویت نسبت به راه حل های حقيوقی
ماهوی در راستای اجتناب از اثرات عدم قطعیت و غیر قابل پیش بینی بودن نتایج ناشی
از اعمال پیچیده دکترین تعارض قوانین و از قواعد ماهوی حقوق داخلی که غالباً بيرای
حل مشکالت حقوقی مربوط به حقيوق تجيارت بيین المليل معاصير ناکيافی هسيتند،
انعکاس یافته است (.)Pryles, 2008, p. 320
بر اساس این دیدگاه لکس مرکاتوریا صرفنظر از تمام اختالف نظرهيا در تعياریف و
ماهیت آن به عنوان یک نظام حقوقی تلقی می شود که اصول و قواعد آن فراملی هستند
و یا اینکه بر مبنای آداب و رسوم و رویه مشترک تجارت بین الملل استقرار یافته انيد و
با یک بررسی تطبیقی در اصول کلی مشترک بین اک ر نظام های حقيوقی مليی نیيز پیيدا
می شوند و این اصول به منظور دسيت یيابی بيه یيک راه حيل معقيول تجياری بيرای
اختالفات مطرح در بازرگانی بین المللی ایجاد و توسعه یافته اند.
از این دیدگاه لکس مرکاتوریا یک نظام حقوقی است که اصيول و قواعيد آن ميورد
قبول رویه بازرگانی بین المللی و مورد تصدیق اک ر نظام های حقوقی است و بيه دلیيل
تکرار آن در رویه بازرگانی بین المللی و در حقیقت ارزش و هنجار تلقی شيدن اصيول
و قواعد آن برای جامعه بازرگانان ،در راستای اداره قراردادهای بازرگانی بین الملليی در
مقایسه با قوانین داخلی مناسب تر تلقی می شيوند .الزم بيه ذکير اسيت کيه داوران بيه
صراحت و به گستردگی روزافزونی از لکس مرکاتوریا در روابيط تجياری بيین الملليی
بهره می برند و در این شرایط حتی اگر از نظر تئوری و یا به انگیزه حفظ منيافع مليی و
گسترش دایره شمول قانون داخلی بر روابط تجاری بین المللی قائل به حکومت قيانون
سرزمین معینی باشیم و قانون بازرگانی فرامليی را انکيار نمياییم ،و بيا تکیيه بيه اینکيه
19
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اینگونه قواعد فاقد هرگونه قيدرت اليزام آور هسيتند از پيذیرش آن بيه عنيوان قواعيد
حقوقی امتناع نماییم ،هرگز نمی توان و نباید ایين واقعیيت را انکيار نميود کيه قواعيد
بازرگانی فراملی به عنوان «واقعیت حقوقی» به صورت وسيیع ميورد اسيتفاده و اسيتناد
داوران قرار می گیرند (ایران پور.)118-119 :1393 ،
 -6منابع لکس مرکاتوریا
همانطوریکه عنوان شد دیدگاه های متفاوتی نسبت به ماهیيت لکيس مرکاتوریيا وجيود
دارد .ریشه این تفاوت دیدگاه ها تا حدودی در عدم وجود یک دیدگاه واحد در رابطيه
با منابع لکس مرکاتوریا قرار گرفته است .در واقع با وجود تفاوت دیدگاه دربياره منيابع
لکس مرکاتوریا که ماهیتاً عناصر و بدنه این نظام حقوقی را تشکیل می دهند ،نمی تيوان
شاهد ارائه یک تعریف واحد از لکس مرکاتوریا بود.
در میان حامیان لکس مرکاتوریا نیز مباح ه پیرامون تعیین منيابع لکيس مرکاتوریيا و
اهمیت نسبی منابع آن رواج یافته است .پروفسور اول لندو ،چندین عنصير را بيه جيای
منابع ،برای لکس مرکاتوریا فهرست می کند که عبارتند از:
 حقوق بین الملل عمومی
 قوانین یکنواخت
 اصول کلی قانونی
 قواعد سازمانهای بین المللی
 آداب و رسوم و رویه های بازرگانی ()Maniruzzaman, 1999, p.6۷2
 قراردادهای استاندارد
 احکام داوری گزارش شده (.)Pryles, 2008, p.320
نویسنده دیگری با اذعان به عدم وجود توافق در رابطه با منابع لکس مرکاتوریا حتی
در میان دلسوز ترین حامیان این نظام حقوقی ،به طور کلی چهار عنصر مشترک را برای
آن در نظر گرفته است که عبارتند از:
 اصول کلی حقوقی
 آداب و رسوم و رویه های تجاری
 قوانین یکنواخت و اصول تجاری بین المللی
 احکام داوری.
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استاد دیگری با اذعان به عدم وجود یيک تعریيف اسيتاندارد از مجموعيه قواعيد و
اصولی که نسبت به قراردادهای بین المللی اعمال می شيود ،منيابعی را کيه غالبياً بيرای
چنین حقوق فرا ملی ذکر شده به ترتیب ذیل دسته بندی نموده است )1( :عرف هيا ()2
اصول کلی حقوقی ( )3حقوق نرم 20که اشاره به منابعی دارد که دارای نیروی اليزام آور
نیستند بلکه از طریق مالحضه و توجه به آنها در محدوده اراده اختیاری طيرفین نسيبت
به اعمال آنها برای طرفین الزام آور خواهيد شيد )4( .اصيول کليی حقيوق بيین المليل
عمومی ( ) 5در بعضی از موارد نیز در یک تعریف گسترده تر عالوه بر موارد فوق ،منابع
ملی و بین المللی (مانند معاهدات و کنوانسیون ها) تا حدی که آنها تنظیم کننده فعالیت
بازرگانی بین المللی هستند (.)Cordero-Moss, 2014, p. 31-32
بنابراین یک دیدگاه واحد در خصوص منابع لکس مرکاتوریيا وجيود نيدارد .ریشيه
عدم وجود این دیدگاه ها این است که اساساً دو رویکرد متفاوت درباره آنچيه تشيکیل
دهنده لکس مرکاتوریا است وجود دارد.این دو دیدگاه یکی بيا نگياه موسيع بيه لکيس
مرکاتوریا نگاه می کند و نگاه دیگر مضیق است.
22
حامیان دیدگاه مضیق 21بر ویژگی خودجوش و غیر رسمی منابع لکس مرکاتوریيا
تأکید می کنند و در نتیجه آنها کنوانسیون های بین المللی و قوانین یکنواخت را اسيت ناء
می کنند .تأکید این گروه بر ویژگی غیرملی لکس مرکاتوریا است و در نتیجه کنوانسیون
های بین المللی و قوانین یکنواخت نمی توانند بخشی از آن تلقی شوند .بر مبنيای ایين
استدالل هیج یک از قواعد از قوانین ملی یا حقوق بین الملل عمومی نمی تواند بخشيی
از لکس مرکاتوریا تلقی شود.
از طرف دیگر در رویکرد گسترده تر به لکس مرکاتوریا تأکیيد کمتيری بير ویژگيی
خودجوش و عرفی منابع آن شده ،هر چند لکس سرکاتوریا به عنوان قانون تجياری فيرا
ملی تعریف شده است .مطابق این دیدگاه همه قواعيد قابيل اعميال نسيبت بيه روابيط
تجاری بيین المليل بخشيی از لکيس مرکاتوریيا محسيوب ميی شيوند .در ایين راسيتا
خاطرنشان شده است که تجارت بین الملل قواعد متفاوتی را نسيبت بيه فعالیيت هيای
تجارت داخلی دنبال می کند و جامعه بازرگانی بین المللی امور خودشان را تنظيیم ميی
کنند و قواع د خودشان را نیز ایجاد ميی کننيد .ایين قيانون متحدالشيکل از لحيا بيین
20

- Soft Law
- Narrow Approach
22
- Non - Statutory
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المللی ،در راستای اجتناب از تعارض بین قوانین ملی مختلف وجيود دارد .مطيابق ایين
مفهوم گسترده از لکس مرکاتوریا ،کنوانسیون های بین المللی ،قوانین یکنواخت ،اصيول
کلی حقوقی ،قوانین رفتاری ،23آداب و رسوم و عرفها ،قراردادهای استاندارد 24و قواعيد
سازمانهای بین المللی بخشی از لکس مرکاتوریا هستند.
منتقدان در این راستا استدالل می کنند که از طریيق الحياق و بيه رسيمیت شيناختن
برخی از منابع لکس مرکاتوریا به وسیله دولت ها ،این منابع را به عنوان بخشی از لکس
مرکاتوریا تلقی نمی شوند نمی دانند و آنها را به عنوان منابع قوانین ملی در نظير گرفتيه
اند.
نظریه اخیر نمی تواند مانع کننده باشند .در واقع چگونه می توان یک قاعيده از یيک
نظام حقوقی خاص از بدنه این سیستم جدا شود و وارد یک قانون ملی مشخص صيرفاً
از طریق الحاق به آن شود؟ در این رابطه واقعیت این است که یک قاعده که بخشيی از
لکس مرکاتوریا است از طریق امکان الحاق آن قاعده یيا اصيل درون برخيی از قيوانین
ملی ،از دامنه لکس مرکاتوریا است ناء نمی شود .عالوه بر ایين ،بسيیاری از اصيول کليی
لکس مرکاتوریا در اک ر قوانین ملی نیز در نظر گرفته شده اند زیرا این قواعد برای آنهيا
مالحضات تجارت و رفتار منصفانه را انعکاس می دهد و قواعد مهميی بيرای عملکيرد
روان و شفاف بازرگانی تحت هر قانونگذاری محسوب می شود.
از این جهت به نظر می رسد تمام قوانین ،اصول و قواعدی که دارای ماهیت فراملی
هستند و برای روابط بازرگانی بین المللی و ترویج کسب و کار بازرگيانی نیيز مناسيب
هستند و مورد قبول رویه بازرگانی بین المللی و اک ر نظام های حقوقی ملی می باشيند،
هر چند این اصول و قواعد بخشی از قوانین ملی نیز باشند ،با این وجود جزئی از بدنيه
لکس مرکاتوریا و به عنوان منبع آن تلقی خواهند بود .تأکید بر ماهیت خودجوش لکس
مرکاتوریا منافاتی با این موضوع ندارد که منابع آن مانند اصول کلی حقيوقی در قيوانین
ملی کشورها نیز یافت شود بلکه این به رسمیت شناختن اصول کلی به نوعی می توانيد
حکایت از مقبولیت گسترده اصول و قواعد لکس مرکاتوریيا در میيان اک ير نظيام هيای
حقوقی ملی داشته باشد که به نوبه خود ویژگی فرا دولتی این اصول را نشان می دهد.
با این وجود آنچه مسلم است یک اصل یا قاعده حقوقی یا یک کنوانسیون کيه تنهيا
در بین تعداد معدودی از کشورها وجود دارد و مورد قبول اک ریت جامعه بازرگانی بین
23
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المللی قرار نگرفته و به عبارت دیگر متداول و مرسوم در جامعه بازرگيانی بيین الملليی
نباشد ،نمی تواند به عنوان بخشی از لکس مرکاتوریا تلقی شيود .بنيابراین بيه نظير ميی
رسد قاضی یا داور رسیدگی کننده در فرضی که اختیيار اداره قيرارداد بير مبنيای لکيس
مرکاتوریا را دارد ،در مقام شناسایی اصول و قواعد این نظام حقوقی می بایستی در کنار
توجه به خصیصه فراملی یا به عبارت دیگر فرا دولتی آنها ،به مقبولیت و متيداول بيودن
این اصول و قواعد نزد جامعه بازرگانی بین المللی و اک ریت قوانین ملی نیز توجه کنيد.
در این مسیر معمو ًال داوران با یک بررسی تطبیقيی و بيا توجيه بيه منيابع اصيیل لکيس
مرکاتوریا مانند رویه داوری بین المللی و عرف و آداب و رسوم تجاری اصول و قواعيد
مشترک تجارت بین الملل را شناسایی و اجرا می کنند.
 -7لکس مرکاتوریا در داوری تجاری بین المللی
برخی از نظام های حقوقی ملی با استفاده از کلمه قانون دولتی برای طيرفین اخيتالف
امکان انتخاب لکس مرکاتوریا را جهت اداره قرارداد آنها به عنوان مجموعه ای از اصول
و قواعد فرا دولتی در نظر نگرفته اند .با این وجود در برخی از نظام های حقيوقی 26بيا
استفاده از واژه قواعد حقوقی2۷این امکان در نظر گرفته شده است .در حقیقيت بسيیاری
از مفسران بر این اعتقادند که وقتی یک قانونگذار ملی برای طرفین امکان انتخاب قواعد
حقوقی را برای اداره قراردادشان در نظر می گیرد ،در حقیقيت بيهطيور ضيمنی امکيان
انتخاب یک نظام غیر دولتی برای اداره قرارد با عنوان لکس مرکاتوریا را نیيز تصيدیق و
به رسمیت شناخته است .به طورکلی از آنجایی که برخی از نظام های حقيوقی مليی در
پرتو سنت پوزیتیویسم گرایی 28از روند ساخت قانون توسط جوامع فرامرزی خصوصی
حمایت نمی کنند ،لکس مرکاتوریا در داوری تجاری بین المللی قابلیت اعمال و اسيتناد
بیشتری در مقایسه با دادگاه های دولتی دارد .از این جهت این واقعیيت بيه طيور کليی
پذیرفته شده که لکس مرکاتوریا و داوری بین المللی بيه طيور مسيتقیم بيا یکيدیگر در
ارتباط هستند .بیشتر قراردادها و قواعد مربوط به داوری بيین الملليی کيه بعيد از سيال
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- State Law
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 -43فرانسه ،سوئيس و هلند
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- Rules of Law
 -4۵سنت پوزتيویسم گرایي اشاره به مشروعيت ایجاد قانون صرفاً توسط نظام هاي حکومتي دولتي دارد و ساخت
قانون به وسيله نهادهاي خصوصي را مشروع نمي داند.
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 1950تهیه شدند این مقوله را در نظر گرفته اند که داوران باید قواعد و اصيول تجيارت
بین الملل را حتی اگر بند داوری به لکس مرکاتوریا ارجاع نداده باشيد در نظير بگیرنيد
(.)Güçer, 2009, p 36
از این جهت داوران نقش اساسی در رشد و توسعه لکس مرکاتوریا ایفاء کردند زیرا
داوران با اختیار حاصله از قرارداد خصوصی طرفین و با توجه به عيدم اليزام داوران بير
رعایت قوانین دولتی مقرر داوری ،29در برخی از پرونده ها حتی با وجود عدم انتخياب
لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بير قيرارداد بيه وسيیله طيرفین اخيتالف ،30آنهيا
توانستند لکس مرکاتوریا را در مقایسه با قوانین ملی طرفین اختالف یا قانون یک دولت
ثالث ،مناسب تر تشخیص دادند و اقدام به صدور رأی بر مبنای آن کنند.
عالوه بر این داوران از قدرت خالقانه تری در مقایسه با قضات ملی برخوردارنيد و
می توانند همانند مهندس اجتماعی نقش سازنده ،در پیدا کردن اصول لکس مرکاتوریا و
طراحی مناسب آن نسبت اختالف طرفین اختالف داشته باشند .در این زمینيه پروفسيور
لندو به نقش خالق داوران در توسعه لکس مرکاتوریا اشاره کيرده اسيت .لنيدو در ایين
رابطه بیان می کند:
« طرفین یک قرارداد داوری بین المللی ،در برخی از موارد توافق بر یک قيانون مليی
خاص برای اداره قرارداد شان نمی کنند و به جای آن ،آداب و رسوم و عرفهای تجارت
بین الملل ،قواعدی از قانون که نسبت به همه یا بیشتردولتهای درگیير در تجيارت بيین
الملل یا نسبت به دولتهای مرتبط با اختالف مشترک هستند را بر می گزینيد .در جيایی
که چنین قواعدی (به آسانی) قابل اثبات نباشد ،داور قاعده ای را اعمال ميی کنيد و راه
حلی را بر می گزیند که در نظر او مناسب تر و منصفانه تر است .این روند قضيایی کيه
قسمتی از آن اعمال قواعد حقوقی و قسمت دیگر آن یک انتخاب و خلق روند یا رویيه
است ،اعمال لکس مرکاتوریا نامیده می شود (.)Maniruzzaman, 1999, p. 693
بنابراین می توان بر این عقیده بود که داوری و لکس سرکاتوریا دو جيزء مکميل از
قانون کلی تجارت بین الملل را تشکیل می دهند .داوری کمک زیادی به تکاميل لکيس
مرکاتوریا که به طور اساسی از طریق نظریه ها و رویه داوری تکامل یافتيه و بيه عنيوان
 -29به استثناء قواعدي که مي تواند اعتبار رأي داوري را خدشه دار کند.
48

 به طور مثال در پرونده شماره  ۴65۰در سال  ۱۹۸7دیوان داوری  ICCدر غیاب انتخاب قانون حاکم به وسیله طرفیناختالف ،تصمیم به پذیرش و اعمال لکس مرکاتوریا گرفت.
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مؤلفه ماهوی قضاوت بین المللی خصوصی در نظر گرفته شده ،می کند .در واقع بيدون
لکس مرکاتوریا داوری یک نهاد ناقص 31تلقی می شود .به طور برابر ،درون چهارچوب
داوری نیز لکس مرکاتوریا می تواند شيکوفا شيود و موقعیيت صيحیح خيود را دریابيد
(.)Bagheri, 2000, p. 195
از این جهت رابطه داوری و لکس مرکاتوریا یک رابطه مستقیم غیر قابل انکار است
که در واقع ضرورت این ارتباط را باید در ویژگی فرادولتی لکيس مرکاتوریيا و ماهیيت
خصوصب داوری بین المللی دانست که ترکیب این دو ویژگی محیط مناسيبی را بيرای
اداره قراردادهای بین المللی از طریق در نظر گرفتن شرایط در حال تکامل بازرگانی بین
المللی فراهم کرده است.
32
نکته دیگری که الزم است به آن توجه شود ایين اسيت کيه یيک پدیيده حقيوقی
همیشه مستلزم توسل به دادگاه و اجرای قضایی نیست .یک قرارداد ممکن اسيت ميورد
مذاکره واقع شود ،پیش نویس گردد ،امضا و اجرا شود بدون دخالت هر مقام قضایی .بيا
این وجود اگرمشکلی بوجود آید که حل و فصل کردن آن از طریق مذاکره غیير ممکين
باشد ،طرفین به یک مقام بی طرف برای قضاوت کردن موضوع مورد اختالف آنها نیياز
دارند .در این رابطه باید توجه نمود که نیاز برای این مقام بيی طيرف 33تنهيا در مرحليه
دوم توسعه پدیده حقوقی قرار دارد .در چنین مواردی ،طرفین به طور متعيارف نیياز بيه
یک قاضی ملی شایسته برای قضاوت کردن پرونده آنها دارند .عملکيرد حيوزه قضيایی
یکی از مؤلفه های ضروری یک دولت مدرن محسوب می شود کيه در آن شيعبه ای از
حکومت به نام قوه قضائیه ،مسئول پیاده سازی و اجرای قانون اسيت کيه توسيط شيعبه
دیگری از حکومت به نام پارلمان تصویب شده است.
با استفاده از داوری ،طرفین قرارداد که شهروندان ایين حکوميت هيا محسيوب ميی
شوند ،ممکن است برای دور زدن قدرت قانونی قضات ملی استفاده کنند و در نتیجه از
قدرت قضایی دولتی فرار کنند .از این جهت ماهیيت و مشيروعیت داوری بيین الملليی
برای مدت ها زیر سؤال رفته بود .با این وجود امروزه قوانین ملی ،کنوانسیون های بيین
المللی و تصمیمات عالی ترین دادگاه ها در سرتاسير جهيان ،داوری را بيه عنيوان یيک
3۱

- Imperfect
- Legal Phenomenon
33
- Neutral Authority
32
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روش معتبر برای حل اختالف در نظر گرفته و برای داوران نيوعی کيارکرد «قضيایی»34
قائل شده اند .داوران بین المللی از انعطاف پذیری بیشتری نسيبت بيه قضيات مليی در
راستای تضمین قانون قابل اعمال نسبت به ماهیت اختالف برخوردارنيد زیيرا بيه طيور
کلی داوران معتهد به اعمال قواعد حل تعارض مکيان داوری نیسيتند 35.در ایين رابطيه
قواعد داوری بین المللی اتاق بازرگانی بيین الملليی ،قيانون نمونيه آنسيیترال در داوری
تجاری بین المللی و قوانین ملی تنظیم شده بعد از قانون نمونه آنسیترال به صراحت بيه
داوران اختیار وسیعی در راستای تعیین قانوت قابل اعمال نسبت به قرارداد اعطاء کيرده
اند (.)Corte, 2012, p.35۷-358
اعطاء این اختیار گسترده ناشی از ماهیيت خصوصيی داوری و در احتيرام بيه اصيل
استقالل طرفین و قدرتی است کيه طيرفین داوری در اداره مناسيب قراردادهایشيان بيه
محکمه داوری اعطاء می کنند .این ویژگی داوری در مقابل قضات داخليی کيه نماینيده
دولتهای استخدام کننده آنها محسوب می شود باعث شده کيه داوران از طریيق قيدرت
خييالق و آزادی عمييل خييود نیازهييای تجييارت بييین الملييل و محييیط ایجيياد و اجييرای
قراردادهای بازرگانی بین المللی را در نظر بگیرند و در این راستا در مقام انتخياب بيین
گزینه قوانین داخلی که طبیعتاً منجر به اعمال قواعد حل تعارض ملی می شود و لکيس
مرکاتوریا به عنوان یک نظام حقوقی فراملی ،در برخی از موارد نظام اخیر را شایسته تير
برای اداره قراردادهای بین المللی تلقی کنند.
 -8اعمال لکس مرکاتوریا به وسیله داوران
داوران لکس مرکاتوریا را به مناسبت های مختلفی اعمال می کننيد .جيدای از ميوقعیتی
که طرفین به صراحت توافق بر اعمال لکس مرکاتوریا نسبت به قراردادشان نميوده انيد،
در برخی از موارد داوران با توجه به شروط قرارداد مانند شروط اسيت ناء کننيده اعميال
- Jurisdictional
 -62به طور مثال در پرونده شماره  532۱مورخ  ۱۹7۴مطرح شده در دیوان داوری  ICCداوران در راستای نادیده گرفتن

3۴

قواعد حل تعارض بیان کردند که :الزم نیست قواعد حل تعارض قابل اعمال تعیین شود .محمکه داوری به طور کلی باتوجه
به قبول استقالل داوری بین المللی تصمیم گرفته که پرونده را مطابق اصول کلی حقوق قراردادها که در رویه محاکم داوری
اثبات شده ،حل و فصل کند.
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حقوق داخلی ،چنین برداشت می کنند که طرفین از ذکر چنيین شيروطی قصيد اعميال
لکس مرکاتوریا را داشته اند .در این رابطه عنوان شده که در بعضی از موارد ،هير چنيد
در قراردادها تصریح به امکان اعمال لکس مرکاتوریا نشده باشد اما ممکن است قيرارداد
به نحوی تنظیم شده باشد که امکيان اعميال لکيس مرکاتوریيا از شيروط ایين قيرارداد
استنباط شود .یکی از این موارد شروطی هستند کيه صيریحاً اعميال هير گونيه حقيوق
داخلی را منع کرده و اعمال انحصاری اصول کلی و عرف هيای تجيارت بيین المليل را
مقرر می دارند (جنیدی .)129 :1390 ،مدافعان لکس مرکاتوریا استدالل می کنند کيه در
بسیاری از داوری های بین المللی ،داوران تمایل نسبت به اعمال قواعد انعطاف پيذیر و
شناخته شده به جای روش بیش از حد قانونی دارند ( Newman & Burrows,2013,
.)p 4.
در برخی از موارد نیز داوران در غیاب انتخاب هرگونيه قيانونی بيه وسيیله طيرفین،
لکس مرکاتوریا را به عنوان بهترین گزینه برای اداره قراردادها آنها تلقيی ميی کننيد .بيه
طور م ال دیوان تجاری بین المللی در پرونده ایی 36اعالم کرد که« :خوانده اعيالم کيرده
بند مربوط به قانون قابل اعمال را عامدانه در قرارداد در نظر گرفته نشده زیرا یيک نهياد
بین المللی ،قراردادها را تحت هیچ سیستم حقوقی ملی مورد توجه قيرار نخواهنيد داد».
بنابراین مطابق نظر این داور ،قرارداد بایيد بيه طيور انحصياری بوسيیله ی اصيول کليی
پذیرفته شده در سطح فراملی اداره شود .در حکم شماره  18۷5نیيز دیيوان داوری ICC
در غیاب انتخاب قانون قابل اعمال بيه وسيیله طيرفین ،داور تصيمیم بيه اعميال لکيس
مرکاتوریا و از جمله اصول یونی دوغا نسبت به اخيتالف طيرفین نميود .یکيی از مهيم
ترین تصمیمات مربوط به اعمال لکس مرکاتوریيا توسيط محياکم داوری کيه در جيایی
اتخاذ شد که طرفین اختالف قانون حاکم بر قراردادشيان را انتخياب نکيرده بودنيد ،در
پرونده  Pabalkبر علیه  Norsolorدر سال  19۷9رخ داد .در پرونده نورسولر در واقيع
خواهان ترکیه ای دعوای مطالبه خسيارت را بيرای نقير قيرارداد نماینيدگی بير علیيه
خوانده فرانسوی اقامه کرد ( .)Ashenfelter & Iyengar, 2009, 548در حکم شيماره
 ، 3131/1۷9داوران در تصمیم اتخاذ شده برای حل اختالف بیان کردند که:
«در رسیدگی به مشکالت مربوط به انتخاب قانون ،در راستای اعمال قانونی کيه بيه
اندازه کافی جذاب و قانع کننده باشد ،با توجه بيه ماهیيت بيین الملليی توافيق ،دادگياه
)66-ICC Award No. 2152/1972, cited in: Journal du Droit International (1974
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داوری عدم ارجاع به یک قانونگذاری مشخص  -ترکیه یا فرانسه  -را مناسب تشخیص
داد و اقدام به اعمال لکس مرکاتوریا بین المللی نمود» .محکميه داوری در ایين پرونيده
همچنین استدالل نمود که « یکی از قواعد مهم و کلیدی لکس مرکاتوریيا اصيل حسين
نیت است که باید تشکیل و اجرای قراردادها را اداره کند و عالوه بر آن الزم ميی دانيد
که رفتار (طرفین) با اصيل کليی مسيئولیت ميرتبط شيود» (.)Jemielniak, 2016, 168
دادگاه داوری در نهایت بر مبنای لکس مرکاتوریا اینگونه استدالل کرد که تعهيد حسين
نیت را نورسولر نقر کرده و در نتیجه شرکت فرانسوی را محکوم به پرداخت هشتصد
هزار فرانک فرانسه نمود (.)Alfons, 2010, 85
در پرونده شماره  94۷4در فوریه  1999نیز دادگياه داوری ICCتصيمیم بيه اعميال
 CISGبه عنوان یکی از مصادیق لکس مرکاتوریا نمود .در این راستا دادگاه داوری بیان
کرد که « حتی در فرضيی کيه طيرفین قيرارداد  CISGرا بيه عنيوان قيانون حياکم بير
قراردادشان انتخاب نکرده باشند CISG ،می تواند به عنيوان منبعيی از اسيتاندارد هيا و
قواعد قراردادهای بین المللی در نظر گرفته شود» .سایرمنابع برای چنيین اسيتانداردها و
قواعدی از اصول حقوق قراردادهای اروپایی 3۷و اصيول یيونی دوغيا 38نیيز ميی توانيد
استنباط شيود ( .)Lassila, 201۷,125در حکيم شيماره  8502نیيز کيه از سيوی ICC
صادر گردید ،دادگاه داوری در پاریس که به اختالف بین یک فروشنده ویتنامی بيا یيک
خریدار هلندی رسیدگی می نمود اظهار داشت که ارجاع به اینکوترمزها 39و یو سی پی
 40500در قرارداد ،قصد طرفین را نسبت به اداره قراردادشان به وسیله عرف هيا و آداب
و رسوم تجارت بین الملل نشان می دهد ( .)Petsche, 201۷, 31مصادیق فوفق که بيه
عنوان نمونه ایی از آراء صادره بر مبنای لکس مرکاتوریا تلقی می شود نشان داد کيه در
برخی از پرونده ها داوران حتی در فرض عدم انتخاب لکس مرکاتوریا به عنيوان قيانون
حاکم بر قرارداد ،ترجیح می دهند که به جای تمسک بيه قواعيد حيل تعيارض قيوانین
مکان داوری و نهایتا اداره قرارداد بر مبنای یک قانون ملی ،لکس مرکاتوریا را به عنيوان
مجموعه ایی از اصول فراملی مشترک در رویه بازرگانی بيین الملليی و بيین اک ير نظيام
37

- European Contract Law
- UNIDROIT Principles
 -3۹اینکوترمزها ( )Incotermsاشاره به اصطالحات بین المللی بازرگانی ( )International Commercialدارد که توسط اتاق
بازرگانی بین المللی تهیه و تدوین می شوند.
 -۴۰مقررات یو سی پی  5۰۰مصوب  ۱۹۹۴و یو سی پی  6۰۰مصوب  ،2۰۰7مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی هستند.
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های حقوقی ملی اعمال کنند .حامیان لکس مرکاتوریا استدالل می کنند که زبيان لکيس
مرکاتوریا که به طور رسمی جهانی است ،قالبی حقوقی نسبت به آنچه برای عرف هيای
تجاری ضروری است مهیا کرده و از این جهت تأکید بير مشيروعیت آن بيرای سياخت
تصمیم در داوری ها دارند (.)Mattli & Dietz, 2014, 115
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نتیجه گیری
هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام سوم حقوقی در کنار حقوق داخلی و حقوق
بین الملل از نظر ماهیت و منابع تشکیل دهنده آنها در معرض نظریات و دیدگاه ههيای
متعدد اساتید حقوق تجارت بین الملل قرار گرفته و حتی تعریف واحيدی از ایين نظيام
حقوقی فراملی وجود ندارد با این وجود آنچه مسلم است این نیاز بازرگانان و شرایط و
محیط قراردادهای منعقده در تجارت بین الملل است که در پرتو نارسایی هيای حقيوق
داخلی و مشکالت ایجاد شده به وسیله قواعد حل تعارض قوانین ،ضيرورت تئجيه بيه
یک نظام منبعث از منابع مختص تجارت بین الملل را برای جامعيه بازرگانيان برجسيته
نمود .در این راستا داوری به عنوان یک نهاد مستقل نقش ممتازی را ایفاء نمود توانست
در پرتو اصل حاکمیت اراده و با توجه به استقالل و قيدرت خالقانيه داوران بيه عنيوان
نمایندگان منتخب طرفین قرارداد ،شرایط و مقتضیات هير پرونيده را بررسيی نماینيد و
چناچه برای اداره قرارداد لکس مرکاتوریا را مناسبت تر از قوانین ملی می دانستند ،حتی
در فرض عدم انتخاب آن به وسیله طرفین اختالف ،اقيدام بيه اتخياب و اعميال لکيس
مرکاتوریا نسبت به قرارداد طرفین نمودند .در حقیقت داوران بر خالف قضات ملی کيه
نماینده رسمی دولت های منصوب کننده آنها محسوب می شوند ،الزاميی بيه تبعیيت از
قوانین مکان رسیدگی به اختالف ندارند و از این جهت توانستند با به رسمیت شيناختن
لکس مرکاتوریا که در پرتو مشاهده عدم کيارایی مناسيب برخيی از قيوانین مليی بيرای
رسیدگی به اختالفات مطروحه در سطح بازرگانی بین المللی بيود ،گيامی ارزشيمند در
مسیر ایجاد و توسعه لکس مرکاتوریا بردارند.
پیشنهادات
باید به این نکته نیز توجه داشت که امروزه بیشتر از نود درصد قراردادهای منعقيده در
حوزه بازرگانی بین المللی حاوی بند داوری است و از این جهت احکام داوری کيه بيه
عنوان یکی از منابع اصیل لکس مرکاتوریا می باشد ،دارای فراوانی بسيیاری در تجيارت
بین الملل دارد .فلذا با توجه به قدرت خالقانه این روش پیشنهاد می شود جهيت حيل
اختالفات ،توجه داوران بیشتر معطوف به لکس مرکاتوریا به عنوان یک نظام منطبيق بيا
شرایط بازرگانی بین المللی شود تا در آینده بتوان شاهد شکوفایی هر چه بیشيتر لکيس
مرکاتوریا از طریق داوری بین المللی باشیم .در این مسیر آنچه نباید فراموش کيرد ایين
است که گذر از دیدگاه های سنتی حقوق که در پرتو نظریيه پوزیتویسيم گرایيی صيرفا
قدرت ساخت و ایجاد قانون را برای دولت ها و حاکمیت های مليی در نظير گرفتيه و
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برای جوامع خصوصی مانند جامعه بازرگانان چنین قدرتی را مشروع نميی دانيد ،آسيان
نیست و از این جهت می بایستی زمان های طوالنی بگذرد تا ماهیت ،منابع و به تبيع آن
اصول و قواعد این نظام حقوقی فرادولتی که مورد نیياز جامعيه بازرگانيان بيین الملليی
است مسیر تکاملی خود را طی کند .یاد آوری می کنیم که منابع لکس مرکاتوریا پویيای
الزم را برای پیمودن این مسیر تکاملی دارد و از این جهت می توان عنوان نميود لکيس
مرکاتوریا هر لحظه در حال تکامل و شکوفایی بیشتر است.
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