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دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی
رضا حاذق پور :دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبایی

چکیده
عرف تجاری فراملی ،جزئی از اجزای حقوق عرفی بازرگانی و مهمترین منبع قاعدهساز آن است که مبتن ی
بر رفتارها و رویههای تجاری ثابت و تکرار شده است .علیرغم پذیرش و اعمال عرف تج اری در رواب
بازرگانی ،هنوز ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت ،نحوه استناد ،شناسایی و مبنای الزامآوربودن آن به عنوان
قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد .از آنجا که در تجارت بینالملل به نوعی ،ق انونگ ذاری
بینالمللی وجود ندارد ،گاهی نقش عرف تجاری که در عرصه و رستههای مختلف تجارت شکل م یگی رد
برجستهتر میشود .انعکاس عرف تجاری فراملی در کنوانسیونها و اسناد بینالمللی ،سبب رف ع تردی دهایی
در اعتبار و الزام آوربودن آن شده و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در رواب

بازرگ انی

افزایش یافته است .اکنون در نظام حقوقی ایران و روی ه مح اکم داخل ی ،اس تناد ب ه ع رف و مق ررات
شناختهشده متداولِ تجاری و اعمال آن بر اختالفات در رواب تجاری ،مورد توجه قرار گرفت ه همچن ین در
قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضیالطرفین در موارد خاصی به رس میت ش ناخته ش ده
است .این موضوع ممکن است مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی بهمثابه قانون منتخب و حاکم ب ر
اختالف از سوی محاکم داخلی باشد و از سوی دیگر میتوان آثار پذیرش عرف بازرگانی فرامل ی را در
نظام حاکم بر رواب تجاری به روشنی دریافت .در پژوهش حاضر ،ویژگی های ع رف تج اری فرامل ی،
پایههای حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی بررسی شده است.
کلید واژه ها :حقوق عرفی  ،رویه قضایی تجاری ،عرف تجاری فراملی
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مقدمه
از دیدگاه تاریخی ،عرف تجاری فراملی همپای توسعه روابط تجاری گسترش یافته است؛ زیرا
میتوان پذیرفت شکلگیری روابط تجـاری میـان افـرادی از تمـدنهـای مختلـ

و اعمـال قواعـد

تجاری ملی در رابطه مذکور را دشوار میکند لذا همی نیاز تجـاری بـه قواعـد حقـوقی مسـتقل از
حقوق ملی در روابط بازرگانی خارجی از مهمتری دالیل تشکیل و توسعه عرف تجاری اسـت .از
سوی دیگر لزوم رعایت الزامات تجاری مانند اصـل سـرعت در دعـاوی تجـاری ،از دیگـر دالیـل
توسعه عرفهای تجاری است؛ بنابرای عرف تجاری فراملی از دیرباز همگام با شکلگیری اولـی
روابط تجاری فراملـی وجـود داشـته و در قالـا چـارچوو حقـوقی و بـهصـورت مسـتقل از اراده
دولتها در خالل توسعه روابط تجاری تجار پدید آمده و توسعه یافته است.
گفتن ـی اســت پــذیرش عــرف بازرگــانی فرامل ـی در مراج ـ مختل ـ

قضــایی ،داوری و ...بــا

تردیدهایی مواجه بوده است .اگرچه دولت ها در فرایند ایجاد و اعمال عرف تجاری نقش ندارنـد،
اما در دادگاههای داخلی اجرای عرف فراملی تا اندازه زیادی بـه دولـت و مقـررات قـانون داخلـی
بستگی دارد .اینکه عرف بهمثابه نظام خودبسنده(مستقل) قابلاعمال در روابط تجاری است یا فقـط
در کنار قانون حاکم ،اعمال شدنی هستندتا اندازه زیادی بستگی دارد به تعریفی که قانون از عـرف
ارائه میدهد.
طرفداران استقالل عرف تجاری فراملی ،برای آن جایگاهی همسان با نظام حقوقی قائل هستند؛
یعنی اعتقاد دارند موازی ای نظام حقوقی بدون مداخله اراده دولت هـا ،از سـوی تجـار بـه عنـوان
بازیگران خصوصی عرصه تجارت بی الملل شکل گرفته و توسعه یافته اسـت .ضـمانت اجـرای آن
نیز در چارچوو مستقل اجرا میشود ) .(Rodriguez, 2002: 48از ای دیدگاه اگرچه ارتباط میان
آن و دولتها (بهویژه در حوزه شناسایی) انکارشدنی نیست ،ولی ای ارتبـاط ماهیـت مسـتقل ایـ
نظام حقوقی را خدشهدار نخواهد کرد .اما مخالفان معتقدند عرف تجاری فراملی در روابط تجاری
متداول و بهویژه در حلوفصل اختالفات راهگشاست ،البته به اعمال حمایت یا پذیرش قانونی برای
اجرا در مرزهای داخلی نیاز دارد ) .(Schmitthoff,1987:16مخالفان خودبسندهبودن عرف تجاری
برای آن تنها به اندازه نظام تکمیلی اعتبار قائل هستند نه نظام اصلی اولیه .ایـ نظریـه منکـر اعمـال
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عرف تجاری بهمثابه نظام خودبسنده میشـود؛ بنـابرای تـالش مـیکنـد عـرف تجـاری را تنهـا در
مواردی بر روابط تجاری اعمالشدنی بداند که قواعد و مقررات داخلی برای حلوفصل اختالفات
اختالفــات تجــاری نیازمنــد پــذیرش ی ـا موافقــت ضــمنی قــانون حــاکم اســت ،بــه معنــای نفــی
خودبسندهبودن عرف تجاری نخواهد بود .در ای رابطـه مـیتـوان بـه عـرفهـای شـناختهشـدهتـر
بی المللی مانند عرف تجار (لکس مرکاتوریا) 1اشاره کرد که بهصورت کـامال مسـتقل در دعـاوی
تجاری اعمال میشود.
 .8مبنا و مفهوم عرف تجاری فراملی
درباره مفهوم عرف و ابعاد و آثار آن تردیدهای بسیاری وجـود دارد .نـاتوانی در تعیـی مبنـای
مناسا حقوقی برای تحلیل اثر الزامآور عرف میتواند در تبیی مفهوم آن تأثیرگـذار باشـد .دلیـل
دشواری تعیی مبنای الزامآور عرف تجاری ای است که به اعتقاد عمـومی ،تعیـی قاعـده حقـوقی
الزامآور کار دولتها است و قواعد عرفی اثر الـزامآور حقـوقی نخواهنـد داشـت .بـر ایـ اسـا
مخالفان نظریه خودبسندگی عرف تجاری معتقدند مقررات حقوق تجاری عرفی بهگونـهای نیسـت
که بتواند مقررات جامعی برای تشکیل یک ساختار مستقل حقوقی ایجاد کند؛ یعنی عرف تجـاری
تنها هنگامی در رابطه تجاری اعمالشدنی است که آن روابط مشمول اعمال مقررات قـانونی نظـام
حقوقی مشخصی باشد ) (lynch, 2003: 335؛ در غیر ای صورت عرف تجاری بهتنهایی به عنوان
نظام حقوقی مستقل اعمال نمیشود.
 .8-8مبنای عرف تجاری فراملی
در بحث پیرامون مبنای عرف تجاری فراملی ضروری است به ای پرسـش پاسـ داد کـه چـرا
باید از عرف تجاری فراملی تبعیت کرد.؟ نظرات متعددی درباره مبنای الزام آور بودن عرف وجود
دارد؛ اینکه اعمال آن ناشی از اراده طرفی یا پذیرش دولت است یا خیر؟ (کاتوزیان.)1 :1931 ،
برای تعیی مبنای الزامآور عرف ،باید ویژگیهای تأثیرگذار عرف را از مبنای آن که اعتقاد به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1لکس مرکاتوریا :حقوق عرفی بازرگانی
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الزام آور بودن و پذیرش ضمنی در روابط تجاری است تفکیک کرد .به عبارت دیگر قواعد عرفی
قواعدی ماهوی هستند که شکل و شـرایط اعمـال آنهـا در روابـط تجـاری بـه مقـررات قـانونی و
اعمال آن و ویژگیهای تأثیرگذار بر اجرای عرف مانند :مقررات حاکم بر رف اختالف در اجـرای آن و
رف تعارض از عرفهای متعدد ،به قانون و قرارداد وابسته است .مؤلفـههـایی از قبیـل :شـهرت ،پایـداری
عرف ،معلومبودن و عمومیت نیز در تعیی اثر و محدوده اعمال عـرف تأثیرگـذار هسـتند .ایـ مؤلفـههـا
مبنای عرف را مشخص نمیکنند ،بلکه تنها به مشخصکردن ویژگـیهـای عـرف مناسـا مـی پردازنـد.
مبنای الزامآوربودن عرف باید بهصورت متمایزی نسبت به ویژگیهای آن مدنظر قرار بگیرد.
نظریههای گوناگونی درباره مبنای الزامآوربودن عرف ارائه شده اسـت .گروهـی آن را قـانون
میدانند و معتقدند عرف به ای دلیل الزامآور است که قانونگـذار مقـرر کـرده اسـت (سـلجوقی،
 .)93 :1931با توجه به ای دیدگاه ،عرف تنها در جایی معتبر است که قانون ،استناد به آن را مجـاز
شمرده باشد ،یا اینکه صراحتا یا بهطور ضمنی حکم موضوع را بـه عـرف واگـذار کـرده باشـد .در
حکومتهای پارلمانی ،توسط ملت حـ قـانونگـذاری بـه پارلمـان واگـذار شـده اسـت؛ بنـابرای
نمیتوان حقی را که پیش تر واگذار شـده اسـت ،بـار دیگـر بـا ایجـاد قاعـده عرفـی اسـتفاده کـرد
(کاتوزیان ،1931 ،ج  .)332 :2به اعتقاد عدهای دیگر ،ریشه مبنای الزام عرف در وجـدان عمـومی
نهفته است .قانون و عرف هر دو در وجدان عمومی ریشه دارند؛ با ای تفاوت که قانون با واسطه از
آن الهام میگیرد ،اما عرف محصول مسـتقیم وجـدان عمـومی اسـت (همـان .)339 ،براسـا
تعری

ایـ

مبنای الزامآور عرف ،اعتقاد عمومی در جامعه ملی یا محلی یا جهـانی بـه الـزامآوربـودن و

ضرورت اجرای آن در روابط تجاری است.
در مقابل عده ای دیگر عرف را به شروط ضمنی قرارداد مبتنی میکنند و مبنای الزام آور عرف
را به اراده ضمنی طرفی پیوند میدهند (صفایی .)133 :1931،بهموجا ایـ نظریـه ،آنچـه طـرفی
قرارداد را متعهد میکند؛ اراده آنان است و هر قاعده الزامآور باید به اراده طـرفی قـرارداد مسـتند
باشد .درنتیجه طرفی زمانی به رعایت عرف تجاری ملزم هستند که از آن آگاهی داشته باشند .ای
نظر معیار آگاهی طرفی از عرف را معیار شخصی معرفی میکند؛ یعنی اگر طرفی از عـرف آگـاه
نباشند ،اعمال قواعد عرفی در روابط آنها مقدور نیست؛ درحالیکه به نظر میرسـد معیـار اعمـال
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عرف ،معیار آگاهی نوعی است؛ یعنی اگر قاعده عرفی بهاندازهای شناخته شده باشـد کـه اعضـای
صنعت یا تجارتی خاص با اعتقاد به الزامآوربودن به آن عمل کننـد ،سـایر اعضـای آن صـنعت یـا
کنوانسیون بی بی المللی آمده است« :فرض بر ای است که طرفی عرف و عادتی را که نسـبت بـه
آن وقوف داشتهاند یا میباید وقوف میداشتند و آن عرف و عـادت در تجـارت بـی الملـل کـامال
شناخته شده و طرفی قراردادهای مشـابه در آن نـوع تجـارت خـاص بـهطـور مـنظم آن را رعایـت
میکنند ،به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابی یا برای انعقاد آن حاکم ساختهاند»؛ بنـابرای آگـاهی یـا
ناآگاهی طرفی قرارداد نمیتواند مان اجرای آن باشد.
از دیدگاه عده ای دیگر ،عرف زمانی الزامآور اسـت کـه در آرای دادگـاههـا یـا آرای داوری
منعکس شده باشد .طرفداران نظریه مذکور با توجه به چگونگی توسعه حقوق عرفی در انگلسـتان،
تبدیل عادات و رسوم را به قاعده حقوقی نتیجه تنفیذ آن در رویه قضایی میداننـد؛ یعنـی عـادت و
رسوم اجتماعی در صورتی به قاعده حقوقی تبدیل میشود که محاکم مفاد آنها را بـه ایـ عنـوان
بپذیرند و حکومت بدی وسیله اجرای آن مواد خام اجتماعی را تضمی و به جهان حقـوق هـدایت
کند (کاتوزیان ،1931 ،ج  .)334 :2ای نظریه چندان بـا واقعیـت موجـود دربـاره عـرف سـازگاری
ندارد؛ زیرا رویه قضایی حداکثر میتواند منشأ تشکیل عرف باشد نه مبنای آن؛ بنابرای رویه قضایی تنهـا
میتواند عرف موجود را به رسمیت بشناسد یا از آن استفاده کند.
نظریه مبنای قانونی ،قراردادی و ...بیشتر درباره عرف های داخلی ارائه شده است .ماهیت عرف
در عرصه تجارت بی الملل با آنچه در حقوق داخلی مطالعه شده یکسان نیست؛ بنابرای در نقد ای
نظریه ها و امکان یا عدم امکان انطباق آن ها با عرف تجاری فراملی و درنهایت یـافت مبنـایی بـرای
عرف تجاری فراملی بهمثابه منب درجه اول حقـوق عرفـی بازرگـانی مـیتـوان گفـت کـه در همـه
کشورها بسیاری از قواعد عرفی پیش از قانون وجود داشته است؛ پـس نمـیتـوان مبنـای عـرف را
منحصرا قانون دانست .اگر قانون منشأ اعتبار عرف باشد ،قواعد عرفی که در دوران قبـل از قـوانی
مکتوو در جوام وجود داشتهاند و بر روابط افراد حاکم بودهانـد ،چگونـه بـه وجـود آمـدهانـد؟
صرفنظر از ای ایراد ،در نظام بازرگانی فراملی ،قانونگذار جهانی وجود نـدارد کـه بتـوان مبنـای
الزام عرف تجاری را به اراده او مستند کرد.
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عالوه بر ای وجدان عمـومی جامعـه بازرگانـان جهـانی مشـابه آنچـه در حقـوق داخلـی از آن
صحبت میشود وجود ندارد که بتوان ریشه و مبنای الزام عرف تجاری فراملی را به آن اسـتناد داد.
در محاکم مطرح شوند؛ وجود داشته اند .عرف نیز اعتبار خـود را از قـدرت رأی محـاکم نمـیگیـرد،
بلکه قبل از صدور رأی محاکم چنی قواعدی بی گروه و طبقه و حرفه خاصی الزامآور بوده است.
اعمال عرف و قواعد حقوق عرفی بازرگانی در حقوق ایـران ،مبنـای متفـاوتی از اراده طـرفی
دارد .همان طور که براسا

مواد  221 ،223 ،221و  914قانون مـدنی ایـران ،مبنـای الـزام و اعتبـار

عرف نمیتواند ریشه در اراده طرفی قرارداد داشته باشد و حتی جهل طرفی قـرارداد بـه عـرفهـا
آن ها را از پایبندی به عرف معاف نخواهد کرد .مهمتر اینکه فرو کاست عرف تجـاری فراملـی تـا
حد اراده مستقیم طرفی خروج موضوعی از بحث دارد؛ زیرا در مقام بررسی عرف تجاری فراملـی
به عنوان منب مستقل و قاعده ساز حقوق عرفی بازرگانی هستیم؛ بنابرای مبنای عرف فراتر از تواف
ضمنی طرفی است و اراده ضمنی و تواف طرفی در یک قرارداد نمـیتوانـد موجـد قواعـد عرفـی
باشد .درنتیجه عرف تجاری فراملی در روابط بازرگـانی فراملـی جایگـاهی شـبیه قـانون در حقـوق
داخلی دارد و از اراده طرفی قرارداد تجاری منفک و دارای ماهیت مستقلی است.
آگاهنبودن طرفی از وجود عرف تجاری نمـیتوانـد بهانـهای بـرای پایبنـدنبودن بـه آن باشـد.
همی که وجود عرف تجاری در یک تجارت خاص اثبات گردد برای طرفی الزامآور خواهد بود.
همانگونه که جهل به قانون راف مسئولیت نیست ،جهل به عرف نیز راف مسئولیت نیست .درواقـ
اطالع بازرگانان رسته های مختل

تجاری از عرف های جاری در آن رسته بیش از اطالع آنهـا از

قوانی مصوو است.
عرف تجاری فراملی از آن جهت که موجد قاعده حقوقی است ،تفاوتی با قانون ندارد؛ بهویژه
در عرصه فراملی که مرج قانونگذاری نداریم ،برخی حقوقدانان روش و الگویی را کـه طـرفی
در قرارداد میان خود معمول میدارند عرف میدانند و از مصادی بند یک مـاده  3کنوانسـیون بیـ
بی المللی تحت عنوان عرفهای موردتواف نام بردهاند .براسا

ای ماده «طرفی ملتزم به هرگونـه

عرف و عادت موردتواف و رویه معمول به فیمابی هستند» (صفایی ،)94 :1993 ،اما آنچه طـرفی
در قرارداد میان خود الزماالتباع و مجری میدارنـد ،نمـیتوانـد از مصـادی عـرف بـهعنـوان منبـ
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مستقل و قاعدهساز حقوقی باشد ،بلکه باید از آن به عنوان «رویههای معمول میان طرفی » یا عادات
قـراردادی نـام بـرد کـه ریشـه در اراده ضـمنی طـرفی قـرارداد دارد .چنـی رویـههـایی فقـط اگـر
موجد عرف به معنای یکی از مناب حقوق هستند .در غیر ای صورت ،اعتبار خود را از اراده طرفی
میگیرند و نمیتوان آن را به عنوان منب مستقل قاعدهساز تلقی کرد .مرکز داوری اتـاق بازرگـانی
بی المللی در پاریس 1در پرونده منیزیم اظهار داشته« :طرفی نسبت به اجرای عرفی که به آن تواف
کردهاند و عرفی که از هرگونه قرارداد یا شرط مغایری محفوظ مانده اسـت؛ هـر عرفـی کـه آنهـا
نسبت به آن آگاهی داشتهاند یا عرفی که بهواسطه بهکارگیری گسـترده آن در تجـارت بـی الملـل
شناخته شده بوده و طرفی باید نسبت به آن آگاهی مـیداشـتند و بـهطـور مرتـا از سـوی طـرفی
قراردادهای تجاری مشابه مورداستفاده قرار گرفته است پایبند هستند».

2

بهموجا ای رأی ،رویهها و عرفهای موردتواف طرفی تنها به شرط تکـرار در مـوارد مشـابه
میتواند موجد عرف به معنای حقوقی باشد .در برخی موارد ممکـ اسـت طـرفی قـرارداد ،قـانون
داخلی کشوری را در قرارداد تجاری خود به عنوان قانون حاکم معرفی کنند و قانون آن کشور نیز
در مسائلی عرف را الزم االجرا تلقی کرده باشد .برای مثال در مـاده  914قـانون مـدنی ایـران مقـرر
شده« :هرچیزی که برحسا عرف و عادت جزء یا تاب مبی شمرده شود یا قرائ داللت بـر دخـول
آن در مبی نماید ،داخل در بی و متعل به مشتری است؛ اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشـد و
متعامالن جاهل بر عرف باشند ».در ای موارد بدیهی است در صورت تعیی قانون ایـران بـه عنـوان
قانون حاکم ،مبنای مناسبی برای اعمال عرف تجاری در روابط طرفی وجود خواهد داشـت؛ البتـه
نمیتوان قانون مذکور را مبنای الزامآوربودن عرف دانسـت ،بلکـه قـانون تنهـا شـرایط و محـدوده
اعمال آموزههای عرفی را مشخص کرده است.
نتیجه اینکه مبنای واقعی عرف تجاری فراملی ،ضرورتهـای تجـاری و خواسـتهـای طبیعـی
جامعه بازرگانان در عرصه تجارت بی الملل است .جامعه بازرگانان در هر رسـته و صـن

خاصـی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Court of Arbitration - Paris
2. ICC,19950000. (1995). Available from URL:
<http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html >last seen 14/05/2017
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برای رف موان و مشکالت تجاری خود روشها و رفتارهایی را به وجـود آوردهانـد و آنهـا را در
سطح بی المللی توسعه و گسترش دادهاند .ای رفتارها بهانـدازهای تکـرار شـده کـه از هـرکس در
آن استـ نیز به طور غیرمستقیم به اراده و خواست طرفی اشاره دارد .اراده اعضای جامعه مفهـومی
کلی است؛ به همی دلیل نیز عنصر تکرار در عرف تجاری اهمیت دارد .به هر حـال دربـاره مبنـای
عرف ،توافقی میان نویسـندگان داخلـی وجـود نـدارد .برخـی مبنـای آن را اراده طـرفی مـیداننـد
(شهیدی )991 :1999 ،و عدهای قانون را مبنـای عـرف معرفـی مـیکننـد (کاتوزیـان ،1931 ،ج :9

 ،)34در مقابل ای دو نظر میتوان گفت :مبنای عـرف ،ضـرورتهـای تجـاری و اراده و خواسـت
جمعی اعضای جامعه نسبت به اعمال قواعد مشخص است .در ای میـان ،توافـ صـریح یـا ضـمنی
طرفی تنها میتواند مبنای اعمال عرف در روابط قراردادی ایشان باشد؛ در حالیکه عرف به اعتبـار
خرد جمعی و خواست عمومی در جامعه و یا صن

خاص جاری شده است.

 .4-8مفهوم عرف تجاری فراملی
«عرف قاعدهای است که بهتـدریج و خودبـهخـود میـان مـردم یـا گروهـی از آنهـا بـه عنـوان
قاعدهای الزامآور مرسوم شده است» (کاتوزیان .)312 :1991 ،بهمنظور اینکه رفتاری بتوانـد عنـوان
قاعده پیدا کند باید واجد دو عنصر باشد؛ رفتار مستمر و مکرر (عنصر مادی) و دوم تکرار رفتار ،با
اعتقاد به الزامآوربودن باشد و از روی عادت و نزاکت نباشـد (عنصـر معنـوی) .ایـ دو عنصـر در
حقوق تجارت بی الملل نیز وجود دارد .دیوان دادگستری بی المللی در قضیه لوتـو

دربـاره ایـ

دو رک عرف بیان داشته است« :برای وجود عرف دو شرط باید احـراز شـود ،نـهتنهـا اعمـال بایـد
تکرار شده و مستمر باشد ،بلکه باید بهنوعی باشند که مورد عمل قرار گرفته و اعمال آن حـاکی از
ای اعتقاد باشد که عمل مزبور الزامـی بـوده اسـت» (میرعباسـی .)193 :1993 ،در کنوانسـیون بیـ
بی المللی ،عرف تعری

نشده اسـت (شـعاریان ،)112 :1939 ،امـا براسـا

مـاده  1-211مقـررات

1

تجاری متحدالشکل آمریکا «عرف تجاری هر رویه یا روشی است که متداوال در محل ،موضـوع
یا حرفه خاصی رعایت میشود؛ بهگونهای که انتظـار طـرف را از رعایـت آن در معاملـه مـوردنظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1. Uniform Commercial Code (UCC
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توجیه میکند» .بنابرای عرف تجاری زمانی به وجـود مـیآیـد کـه تُجـار نسـبت بـه وجـود رفتـار
مشخص بهمثابه قاعدهای الزامآور اعتقاد پیدا کرده باشند.
ارتباطات تجاری میان تجار و بازرگانان از کشورهای مختل

شکل گرفته است و از ای نظر صبغه

بی المللی یافتهاند .ای رفتار بهطور مستقیم از جامعه بازرگانان ناشی شده است که صالحتری افراد
برای وض قاعده حقـوقی بـرای خـود هسـتند .درواقـ عـرف تجـاری دارای ویژگـیهـایی ماننـد:
مشروعیت ،شهرت کافی ،داشت سابقه ،با قدمت بودن ،پایداربودن ،استمرار در اجرا توسـط تجـار
مختل

و در زمانهای گوناگون ،معقولبودن ،معلومبودن ،بی المللیبودن و عمومیتداشت است.

در تعیی مصداق عرف تجاری فراملی باید ایـ ویژگـیهـا مـدنظر قـرار بگیـرد .مقـررات تجـاری
متحدالشکل آمریکا عرف تجاری را هر نوع عملکرد یا روش معاملی میداند که در مکان یا کسا
و پیشه ای در تجارت معی آنچنان منظم رعایت مـیشـود کـه انتظـار رعایـت تـوأم بـا احتـرام در
معامالت را توجیه میکند و وجود و محدوده عرف تجاری باید به عنوان واقعیت اثبات شود.

1

با توجه به اینکه لکس مرکاتوریا (حقوق عرفـی بازرگـانی) در ابتـدا تنهـا عـرفهـای تجـاری
فراملی بودند که میان تجار در عرصه بی المللی رواج داشتند ،دو اصطالح عرف تجـاری و لکـس
مرکاتوریا را یکی میدانستند که ماهیتا بهنوعی به رویه پذیرفتهشده تجاری بی المللی اشاره داشتند،
اما امروزه عرف تجاری فراملی یکی از مناب حقوق عرفی بازرگانی است و لکس مرکاتوریا منـاب
متعدد دیگری غیر از عرف تجاری فراملی ،از جمله اصول کلی حقوقی دارد.
 .9-8منابع عرف تجاری
در حقوق داخلی مناب حقوق در چهار دسته قانون ،عـرف ،رویـه قضـایی و دکتـری مطالعـه و
بررسی شدهاند .بیان کردیم که عرف تجاری یکی از مناب بسیار مهم حقوق عرفی بازرگانی است.
در دعاوی تجاری بی المللی با توجه به اینکه قانونگذار بی المللی نداریم و موضوع نیـز در قلمـرو
حاکمیت یک دولت نیست ،داوران و دادرسان در رسیدگی به اختالف باید درصدد یافت حقـوق
حاکم بر دعوا باشند .در ای میان ،عرف تجاری به عنوان مهمتـری منبـ حقـوق عرفـی بازرگـانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. For purposes of this act, a "usage of trade". Add. 2012, Act 86, Eff. July 1, 2013.
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میتواند برای قواعد حقوقی حاکم بر دعوا انتخاو شود .آنچه مسلم اسـت عـرف و رویـه تجـاری
منب خاص ندارند؛ یعنی نمیتوان مت مشخصی را به عنوان منب عرف ارائه داد .از دیدگاه منطقـی
درباره آن وجود دارد .البته درباره تعیی مناب عرف تجاری فراملی اتفاقنظری میـان نویسـندگان و
حقوقدانان به وجود نیامده است .منب حقوق عرفی تجاری( 1که عرف تجاری هـم یکـی از منـاب
ای حقوق است) قواعدی میباشند که تحت عنوان لکس مرکاتوریا در اروپا تجمی و گـردآوری
شده است (.)Barger,1999:62
عرف تجاری ،نظام حقوقی پویایی است و نمیتوان منب مشخصـی بـرای آن نـام بـرد .حقـوق
بازرگانان عمدتا از عرفهای تجاری و اصول کلی حقـوقی تشـکیل شـده اسـت (جنیـدی:1933 ،
 ،)222اما در معنای موسـ  ،عناصـر تشـکیلدهنـده حقـوق بازرگانـان ،حقـوق بـی الملـل عمـومی،
اینکوترمز ،2قواعد متحدالشکل و ...خواهد بود .از منظر گلدم  ،عرفهای تجـاری و اصـول کلـی
حقوقی ،مناب اصلی حقوق عرفی بازرگانی تلقی میشوند (.)Goldman,1986:114
 .4ماهیت عرف تجاری فراملی
تعیی ماهیت عرف تجاری فراملی و ارتباط آن با حقوق داخلی ،مهمتری مسئله اختالفی میـان
حقوق دانان است .ای تشتت آرا بر تعری

و تبیی ویژگیهای عرف تجاری فراملی نیز تأثیرگـذار

خواهد بود.
تعیی ماهیت و ویژگیهای عرف تجاری فراملی به نگرش درباره ماهیت عرف تجاری فراملـی
بستگی دارد؛ زیرا تعری

عرف تجاری فراملی و تبیی ماهیت آن در رویکرد پوزیتیویست ،مبتنـی

بر نقش دولتها در ایجاد موازی قانونی است .در ای رویکرد ،تأکید بر عنصر ضمانت اجرا است.
در واق عرف تجاری فراملی را تنها بهواسطه پـذیرش و اسـتناد محـاکم داخلـی بـه آن و در قالـا
نظریه اثرپذیری حقوق داخلی از حقوق فراملی بـه رسـمیت مـیشناسـند ()Mazzacano, 2008: 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حقوق عرفی تجاری با عرف تجاری متفاوت هستند ،مـیتـوان گفـت عـرف تجـاری یکـی از منـاب وعناصـر حقـوق عرفـی
تجاری هستند و برای حقوق عرفی مناب وعناصر متعدد دیگری نیز دارد مانند قوانی نمونه ،کنوانسیونها و...
2. Incoterms: international commercial terms.
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نظریه مذکور ،ماهیت مستقل ای موازی خارج از اراده دولت ها پذیرفته نیست .مهم تـری

عامل در چنی ماهیت مستقلی نیز نبود ضمانت اجرای دولتـی بـرای مـوازینی خـارج از چـارچوو
درحالیکه رویکرد مخال

با استناد به ضمانت اجراهای مستقل از اراده دولت ها ،حقوق عرفـی را

نیز مستقل از آن تلقی کردهاند (.)ibid, 2
براسا

نظریه ای دیگر ،عرف تجاری فراملی نظامی خودبسنده تلقی میشود .در ای صـورت

نظام حقوقی خودبسنده ،نظامی متضم قواعد اولیه حاکم بر تعیـی حقـوق و تکـالی

مخاطبـان و

قواعد ثانویه است که متضم سازوکارهای تضمی اجرا و حلوفصـل اختالفـات هسـتند (سـادات
میدانی .)243 :1993 ،به اعتقاد طرفداران نظریه خودبسندگی عرف تجاری فراملی ،ای چـارچوو
حقوقی نه تنها مشتمل بر قواعد حاکم بر مسائل تجاری فراملی است ،بلکه تضمینات اجرای موازی
عرفی مذکور نیز خارج از حوزه حقوق داخلی و در قالا عرف تجاری فراملی در آن گنجانیـده و
توسعه داده شده است.
همچنی طرفداران خودبسندگی عرف تجاری معتقدند کـه مشخصـه بـارز ایـ نظـام حقـوقی،
ماهیت خصوصی واضعان آن ،یعنی جامعه تجـار از زمـانهـای دور تـاکنون اسـت .درواقـ تکـرار
یکنواخت روش ها میان تجار از گذشته تاکنون به توسعه و تدوی قواعد مذکور انجامیده؛ تا جایی
که بهواسطه هماهنگی ای قواعد با مقتضیات تجـارت فرامـرزی ،علـیرغـم وجـود قـوانی داخلـی
خاص ،عرف مذکور میان تجار متداول شده و توسعه یافته است؛ بنابرای در نظر ایشان واضعان ای
نظام حقوقی ،تاجران خصوصی هستند که در عرصه فرامرزی نیز به تجارت مشـغولانـد .بـه اعتقـاد
گلدم ـ ،که از طرفداران مستقلبودن عرف تجاری فراملیـ است .ای عرف «یک دسـته از اصـول
کلی و قواعد عرفی است که بهصورت خودبهخود به چارچوو تجارت بی المللی ارجاع یا در آن
چــارچوو ایجــاد مــیشــود؛ بــدون اینکــه بــه نظــام حقــوق ملــی خاصــی ارجــاع شــده باشــد»
( )Goldman,1986,:178یا «نظامی است برای تجـارت بـی المللـی کـه بـهصـورت خودبـهخـود و
روبهگسترش توسط جامعه بازرگانان ایجاد میشود» ) .(ibid:178از منظری دیگـر ،خصیصـه بـارز
عرف تجاری فراملی ،عرفیبودن ،نانوشتهبودن ،غیرموضـوعه و غیرقـراردادیبـودن اسـت (گـوود،
.)219 :1994
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مبنای استدالل طرفداران نظریه خودمختاری عرف تجاری ای است کـه عـرف بـا ترکیـا دو
عنصر تکرار و تداوم ضم اعتقاد به الزام آور بودن آن ،در زمره قواعد حقوقی قرار میگیـرد؛ لـذا
نیازی نیسـت ( .)Jemieniak, 2005:178در مقابـل ،مخالفـان نظریـه خودبسـندگی عـرف تجـاری
فراملی اعتقاد دارند هر قاعده حقوقی بایـد در قالـا مقـررات کلـی نظـام هـای حقـوقی داخلـی یـا
بی الملل تحلیل شود .به عبارت دیگر اگر عرف تجاری نتواند ابتنای خود را بر یکـی از نظـامهـای
حقوقی اثبات کند ،بیاعتبار خواهد بـود .از نظـر ایـ هـا ،دو نظـام حقـوقی پـذیرفتنی اسـت؛ نظـام
حقوقی داخلی و نظام حقوق بی الملل که در حوزه روابط بی الملل اجرا میشـود (ویرالـی:1943 ،
 .)119درواق ای رویکردی است که پوزیتیویستها 1اتخـاذ کـردهانـد و معتقدنـد عـرف تجـاری
فراملی مجموعه موازینی است که تنها با ابتنای حقوق داخلـی و بـا ضـمانت اجـرای آن در روابـط
فراملی اجرا خواهد شد (.)Berger,op.cit:40
در برخی تعاری

از بهکاربردن واژه حقوق به عنوان پسـوند عـرف فراملـی امتنـاع شـده اسـت

(دهدار)31 :1933 ،؛ زیرا برخی حقوق دانان ،حتی وجود نظام حقوقی خاص مبتنی بر عرف را نفی
کرده اند .به گفته آنان ،با توجه به نبود سازوکارهای تضمی اجرای موازی عرف تجاری فراملی و
علم به اینکه ای موازی را قوه حاکمه وض نکرده است ،نمیتوان آن را بـه عنـوان نظـام حقـوقی
تلقی کرد ( .)dalhuisen, 2006: 167به نظر ای گروه ،باید ابتدا وجود دستهای از قواعد حقـوقی

2

را شناسایی و سپس اثبات نمود که ای دسته از قواعـد قابلیـت ایـ را دارنـد کـه بـه عنـوان «نظـام
حقوقی» تلقی شوند (همان.)199 ،
در ای باره ،اشمیتوف معتقد است عرفهای فراملی جاری در عرصه تجارت فراملی درواق از
حقوق داخلی مستقل نیستند .ای موازی درواق مشترکات میان موازی حقوق داخلـی هسـتند کـه
اجرای آنها منوط به پذیرش در حقوق داخلی است ).(Schmitthoff, 1987: 34
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مبنای تحلیل پوزیتیوستی درباره حقوق عرفی بازرگانی ریشه در تعری

قانون بر مبنای ای رویکرد دارد؛ چراکه در

ای نگرش ،ضمانت اجرا مهمتری عنصر یک نظام حقوقی و وجه تمایز حقوق از اخالق اسـت .مطـاب ایـ رویکـرد،
نظام حقوقی اساسا ناشی از سازوکارهای دولتی است
2. Rulse of Law
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درمورد ارتباط حقوق داخلی و عرف تجاری فراملی در کنار رویکردهای گفتـهشـده ،نگـرش
سومی نیز وجود دارد که بهموجا آن تحق ضمانت اجرا در نظام حقوقی همواره مستلزم تعریـ
سازوکارهای فراتر از قوانی داخلی در عرصه بی المللی در دولتها پذیرفته و استفاده شده اسـت؛
بنابرای چنانچه مهمتری عامل نپذیرفت استقالل عـرف تجـاری فراملـی را نبـود ضـمانت اجـرا یـا
ضرورت استعانت از تضمینات داخلی در اجرای آنان بدانیم ،میتوان بر ای باور بود که با بـازتعری
مفهوم ضمانت اجراها ،بهویژه با نگرش به موازی بی المللی ،چنی خللی رف و انکار میشود.
در میان نظریههای ذکرشده ،نظریه خودبسندگی و استقالل عرف تجاری هماهنگی بیشـتری بـا
واقعیت موجود دارد .با وجود ای  ،استقالل عرف تجاری فراملی نیز مطل به نظر نمیرسد .درواقـ
عرف تجاری فراملی به عنوان نسل نوی و پیشرفته لکس مرکاتوریا ،بهطور کامل به حقوق داخلـی
وابسته نیست ،اما منشأ آن را نمیتوان صرفا در موازی و رویهها جستوجـو کـرد (

Mazzacano,

 .)2008: 2درنتیجه استقالل خودبسندگی عرف تجاری مطل نیست و بررسی تـاریخی حکایـت از
تعامالت میان حقوق داخلی و عرف تجاری فراملی دارد.
به بیان دیگر ،موازی عرف تجاری فراملی به عنـوان نظـام حقـوقی ،در صـورت تجـویز حکـم
قانون قابلیت اعمال بر روابط طرفی را خواهـد داشـت .در ایـ صـورت بـه مسـئله اسـتقالل نسـبی
خواهیم رسید .درواق درباره نظامهـای خودبسـنده از جملـه عـرف بازرگـانی فراملـی ،بحـثهـای
بسیاری بر سر استقالل آنها یا وابستگی نسبی ای نظامها مطرح میشود (کدخدایی .)11:1914 ،از
آنجا که برخی مناب ای رژیم حقوقی خودبسنده ،در نظامهای داخلی نیز بهمثابه منب قانونگـذاری
مطرح میشوند ،باید برای بازرگانی فراملی قائل به استقالل نسبی شد .اعطای استقالل مطل به ایـ
نظام ممک است برخی چالشهای مربوط در اسـتناد بـه ایـ قواعـد را تحـتالشـعاع قـرار دهـد و
نظامهای داخلی ،میل چندانی به استناد به قواعد ای نظام حقوقی نشان ندهند.
 .4-4ماهیت عرف تجاری فراملی و ارتباط با حقوق داخلی ایران
در نظام حقوقی ایران ،دو رویکرد عمده درباره ماهیت عرف و مبنای الزام به آن مطرح اسـت.
با توجه به رویکرد نخست ،الزام به عرف مبتنی بر اراده طرفی است؛ درنتیجـه اراده طـرفی مبنـای
التزام آنهاست؛ بنابرای چنی عرفی بهطور مسـتقل موجـد قاعـده حقـوقی نیسـت .عـرف تجـاری
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فراملی در ای معنا به عنوان نظام قانونی خودبسنده مطرح نمیشود .همچنی بـه عنـوان نظـامی کـه
ورای اراده طرفی بهواسطه تداوم در تکرار یکنواخت و منطب با عدالت و انصاف حتی در صورت
قالا شروط ضم عقد قرار میگیرد (شهیدی.)991:1999 ،
بهموجا رویکرد دوم ،اعتبار و حاکمیت مـوازی عرفـی مبتنـی بـر اراده جمعـی اسـت و اراده
فردی و توافقات طرفی نمیتواند مبنای عرفی تلقی شود .طرفـداران نظریـه دوم ،مـواد ،223 ،221
 221و  914قانون مدنی را گویای ای واقعیت میدانند .در ای میان ،مالک آگاهی دربـاره عـرف
در نظر ایشان مالک نوعی است و ناآگاهی شخصی طرفی  ،مانعی برای اجرای حکم عرفـی تلقـی
نمیشود .به عقیده آنها عرف مانند قانون ،قاعده حقوقی ایجاد میکنـد و الزماالجـرا و نسـبت بـه
طرفی مجراست (امیر معزی323 :1931،؛ کاتوزیان.)34 :1931 ،
درباره ارتباط میان عرف و قانون مصادیقی در متون قانونی وجود دارد که بیانگر پذیرش عرف
و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی در موارد مشخصشده است .برای مثال براسا

مقررات

قانون مدنی ،ضمان تعهدی مبنی بر نقل ذمه به ذمـه اسـت؛ درحـالیکـه در نظـام حـاکم بـر روابـط
تجاری مشمول قانون تجارت ،ضمان تعهدی است ضم ذمه به ذمه (سـماواتی .)91 :1919 ،در ایـ
موارد ،قواعد حقوقی به نف عرف تجاری حاکم تعدیل و قواعد عرفی ترجیح داده شدهاند.
 .9پذیرش عرف تجاری فراملی در ایران
مهمتری دلیل و مبنای استفاده از حقوق عرفی بازرگانی در عرصه تجارت بی المللی ،نیازهـای
تجاری و توانایی عرف تجاری در تأمی ای نیازها به نسبت قوانی داخلی بوده است .به بیان دیگر،
خألهای ناشی از قانونگذاریهای ملی سبا میشود ایـ کمبودهـا بـا توسـعه عـرفهـای جدیـد
فراملی رف شوند .البته ممک است در حقوق داخلی پذیرش برخـی قواعـد تجـارت بـی الملـل بـا
مشکالت مربوط به نظم عمومی و اخالق حسنه مواجه شود؛ از ای رو بـهمنظـور حـل ایـ معضـل،
افراد در حقوق عرفـی بازرگـانی ،ورای مقـررات ملـی ،قواعـد و آمـوزههـای فراملـی را همـراه بـا
مالحظات داخلی و برای استحکام تعهدات تجاری ایجاد میکنند .پـس نیازهـای تجـاری یکـی از
دالیل توسعه عرف تجاری هستند .اگر در روابط تجاری طـرفی ایـ نیازهـا وجـود داشـته باشـند،
بدیهی است میتوان در روابط ایشان اِعمال حکم عرفـی را بـه اسـتناد توافـ ضـمنی توجیـه کـرد.
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امروزه اعتقاد کلی بر ای است که تجارت بی المللی دیگر توسط حقوق ملی و دادگاههای دولتـی
اداره نمیشود ،بلکه از دیدگاه دادرسی ،دعاوی تجاری تمایـل بـه اسـتفاده از داوری و از دیـدگاه
درنتیجه اینکه ،تنظیم روابط میان تجار ،موجا توسعه عرف تجاری فراملی فارغ از قواعـد نظـام حقـوقی
داخلی شده است.
مصادی پذیرش عرف تجاری فراملی در نظام حقوقی ایران را میتوان در مرحله وض قوانی ،
اجرای موازی و همچنی استقبال طرفی قرارداد در استناد و انتخـاو ایـ مـوازی در قراردادهـای
خصوصی بررسی کرد که در ادامه ضم تحلیل هریک از ایـ مـوارد بـه بررسـی مبـانی و شـرایط
ویژه هر مرحله خواهیم پرداخت.
 .8-9مرحله وضع قوانین در ایران
عرف تجاری بی المللی گاهی در قوانی داخلی بهمثابه قاعـده تعیـی کننـده روابـط و تعهـدات
بررسی میشود؛ از ای رو تنها نمیتوان به استناد تعری

عرف در متون بی المللی ،به اجرای آن در

دعاوی داخلی حکم داد .در حقوق بی الملل گاهی با مقرراتی مانند اصـول و قواعـد ارائـهشـده از
سوی مؤسسه «یکنواختکردن حقوق خصوصی» 1روبهرو میشویم .ایـ قواعـد تـا زمـانی کـه در
قالا قانون یا مقررات داخلی تدوی و تصویا نشوند ،جنبه الزامآور به خود نخواهند گرفت؛ مگر
اینکه طرفی رابطه تجاری صـراحتا بـر اعمـال آنهـا توافـ حاصـل کننـد .رویکـرد ایـ نهادهـای
بی المللی تدوی متنی است که بر تمام قراردادها اعمال میشود ،اما نمیتوان آن را مقرراتی بـرای
کارآمدساخت حقوق داخلی تلقـی کـرد (بونـل)921:1999 ،؛ بنـابرای اگرچـه الزم نیسـت حکـم
ماهوی عرف در قانون داخلی مشخص شود ،ضروری است قانونگذار ضم تعری

مفهوم عرف،

گستره آن ،مبنای اعمال عرف و شرایط آن ،ضوابط اعمال و چگونگی اجرا و بهکـارگیری عـرف
تجاری فراملی یا رف تعارض از عرفهای مختل

را در قانون موضوعه مشـخص کنـد؛ از ایـ رو

رابطه عرف و قانون رابطه ظریفی است .اگر حکم مـاهوی عـرف در قالـا قـانون مشـخص شـود،
عنوان قانون به خود میگیرد ،اما اگر قانون تنها مبنا و چگونگی اعمال عرف را مشـخص کنـد ،بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Institute for the Unification of Private Law
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معنی پذیرش عرف تجاری در قانون داخلی است.
در قانون تجارت ایران و الیحه قانونی  1931اشارهای مستقیم به عرف تجاری نشده اسـت ،امـا
گاهی بسیاری از تعهدات تجاری طرفی مشمول احکام عرفی قرار گرفته است .برای مثال براسـا
نف طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف تجارتی محل ،از طرف مزبـور وجهـی
دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند ،مستح اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود و.»...
موارد متعددی دیگری درباره قراردادهای تجـاری ماننـد داللـی ،حـ العمـل کـاری ،تصـدی
حمل ونقل و ...وجود دارد که به استناد آن طرفی رابطه تجاری ملزم به اجرای عرف تجـاری
شده اند .بدیهی است منظور از عرف در ای قانون عرف تجـاری داخلـی اسـت کـه میـان تـاجر و
نماینده او یا ح العمل کار و ...پدید آمده و معتبر است.
عرف تجاری به مفهوم اخص آن در قانون داوری تجاری بی المللی ایران مصوو  1914مدنظر
قرار گرفته است .قانون مذکور از ای جهت که بـرای نخسـتی بـار رژیـم حقـوقی داوری تجـاری
بی المللی را در ایران قانونمند کرده است ،تحول مهمی به شمار میرود (جنیدی .)22 :1919 ،ماده
 21ای قانون در باو قانون حاکم بر ماهیت دعوا ،مرتبط با مبحث حاضر است و طی آن به طرفی
آزادی و اختیار کامل در باو انتخاو قانون حاکم بر ماهیت دعوا اعطـا شـده اسـت .براسـا

ایـ

ماده «داور برحسا قواعد حقوقی که طرفی درباره ماهیـت اخـتالف برگزیـدهانـد ،اتخـاذ تصـمیم
خواهد کرد» .اطالق عبارت «قواعد حقوقی» در قانون مذکور شامل ارجاع و اعمال عـرف تجـاری
فراملی از سوی طرفی نیز خواهد شد .درنتیجه قانون اختیار وسیعی بـرای تعیـی قواعـد و مقـررات
حاکم اعم از قانون داخلی کشورها و عرف تجاری و ...برای طرفی قائل شده است .عبارت «قواعد
حقوقی» بهکارگرفته شده در ای ماده بهجای واژه «قانون یک کشور» 1چنی تفسیری از مـت مـاده
 21را توجیه میکند .براسا

بند چهارم ای ماده ،داور با توجه بـه شـرایط قـرارداد تصـمیمگیـری

خواهد کرد و عرف بازرگانی در معامله مربوطه را در نظر خواهد داشـت .بایـد توجـه داشـت کـه
چنی قاعدهای پیشتر در قواعد داوری آنسیترال 2نیز پذیرفته شده است و پذیرش آن در مقـررات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 Article 28.
Rules applicable to substance of dispute.
2.Uncitral arbitration rules
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داوری تجاری ،زمینه اعمال و استفاده از قواعد عرفی در دادگاهها را نیز فراهم میکند .به هر حـال
شاید دادگاه داخلی برای صدور رأی ،به رأی داوری استناد کند و به شکل غیرمستقیم مفاد قاعـده
عرفی را بپذیرد یا بهصورت مستقیم استدالل داور را پذیرفته و قاعده عرفی را اعمال کند؛ بنـابرای
به داور اعطا کرده است ،ای مسئله میتواند زمینهساز پذیرش قواعد عرفی در دادرسی دادگاهها نیز
باشد .در برخی قوانی نیز امکان اعمال قواعد ماهوی عرفی مطرح شده اسـت .بـرای مثـال در مـاده
 133قانون دریایی ایران آمده است« :در مواردی که در ای قانون یا سایر قوانی کشـور پـیشبینـی
نشده است ،مالک اصول و عرف بی المللی خواهد بود»؛ از ای رو امکان رجوع به عـرف تجـاری
فراملی هنگام سکوت قانون را پذیرفته است.
در قانون تجارت الکترونیک تمایل مشخصی به پـذیرش عـرفهـای خاصـی کـه در مبـادالت
بازگانی به شیوه الکترونیک پدید میآیند ،وجود دارد .به استناد ماده  1قانون مذکور هرگونه تغییر
در تولید ،ارسال ،دریافت ،ذخیره یا پردازش داده پیام با تواف و قرارداد خاص طرفی معتبر اسـت.
در مواردی میتوان حتی عرف را نیز در تغییر داده پیامها تأثیرگذار دانست .برای مثال با توجـه بـه
عرف تجارت الکترونیک ،در مواردی که احتمال افشای اطالعات وجود دارد ،از محیط ام برای
انتقال داده های تجاری استفاده میشـود .اینکـه اساسـا در قـرارداد تجـاری الکترونیکـی اسـتفاده از
محیط ام شرط شده باشد یا نه ،تأثیری در تعهد طرفی ندارد .به هر حال استفادهنکـردن از محـیط
ام و ایجاد خسارت بـه یکـی از طـرفی قـرارداد از دیـدگاه عـرف تجـاری الکترونیکـی موجـا
مسئولیت طرف مقابل خواهد شد (آل کجباف.)94 :1939 ،
در قانون یاد شده اشارهای صریح به عرف نشده است ،اما میتوان حکم مواد  3و  1ایـ قـانون
که محاکم را در موارد سکوت یا اجمال قانون به اعمال سایر قوانی یا توافقات طرفی ارجـاع داده
و تغییر در شرایط ارسال داده پیام و ...را با تواف طـرفی امکـان پـذیر دانسـته اسـت ،بیـانگر تمایـل
قانون گذار ایران به اجرای عرف بازرگانی جدیدی دانست که در روابط تجاری الکترونیک ایجاد
میشود .درواق در ایران قوانینی مانند :قانون داوری تجـاری و قـانون تجـارت الکترونیـک عـرف
تجاری را پذیرفته است ،اما چگونگی اعمال قواعد عرفی یـا اصـول شـکلی اعمـال آنهـا در کنـار
قانون حاکم و ...مشخص نیست.
درنهایت اینکه در حقوق ایران مقررات عهودی که بر طب قانون اساسی میـان دولـت ایـران و
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سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است .چنانچه ایران عضـو کنوانسـیون بـی المللـیای
باشد که در آن به عرف استناد شده است ،میتوان ای استناد را نمونهای از پذیرش عرف در نظـام
برخی معاهدات مانند کنوانسیون اروپایی ،داوری تجاری بی المللی1صـراحتا بـه عـرف تجـاری بـه
عنوان منب حقوقی اشاره میکند ،اما ایران عضو کنوانسیون مذکور نیسـت .در برخـی متـون دیگـر
مانند بند  1ماده  3کنوانسیون بی المللی بی کاال ،به لزوم اجرای عرف بازرگانی در روابط ناشـی از
بیـ اشــاره شــده اســت ،امــا ای ـران بــه کنوانسـیون مــذکور نپیوســته اســت ،یـا مؤسســه بـی المللـی
یکنواختکردن حقوق خصوصی «اصول و قواعد قابل اعمال بر عرف تجاری فراملی» را ارائه داده
و تعیـی

است که با توجه به عضویت ایران در ای مؤسسه ،میتـوان قواعـد مـذکور را در تعریـ

عرف تجاری در نظام حقوقی کشورمان به کار گرفت؛ البته قواعد مؤسسه مذکور در نظـام حقـوق
بی الملل قاعده الزماالجرا تلقی نمیشود ( ،)Ralf, 2014: 668در همی حال میتوان بـرای تفسـیر
مفاهیم مربوط به عرف تجاری در نظام داخلی کشور یا توسعه مقررات داخلی به عنوان منبـ از آن
بهره برد .برای مثال در بند و قسمت چهار مقدمه اصـول قراردادهـای تجـاری بـی المللـی (اصـول
یونیدرویت) 2111 2ای مؤسسه مقرر شده که اگر طـرفی بـر اجـرای قـانون داخلـی توافـ نکـرده
باشند ،ای امر اماره رضایت آنها به اعمال عرف در روابط تجاری فیمابی است؛ یعنی در تفاسـیر
قرارداد بی المللی ،عرف تجاری حتی جانشی قانون مسکوت خواهد بود و مراج داخلی میتوانند
ای مقرره را برای تدوی قوانی مربوط به عرف اعمال کنند.
 .4-9اعمال مقررات عرفی در رویه دادگاههای ایران
از دیگر ویژگیهای عرف تجاری ،پذیرش آن در رویه داوریها و دادگاههای مختل
حتی در مواردی عرف را تعیی کننده قواعد کلی دانستهاند که سایر قوانی باید براسا

اسـت.

آن ارزیابی

و تفسیر شـود .در رأی شـماره /91/11/214د 94/صـادره از مرکـز داوری اتـاق بازرگـانی ،اعمـال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. European convention on international commercial arbitration Geneva on 21st
April 1961.
2. UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, 2010
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مقررات تجاری فراملی به عنـوان عـرف مسـلم آمـده اسـت (کاکاونـد .)111 :1993 ،در ایـ رأی
خواهان خسارت تأخیر در انجام تعهد را از خوانده مطالبـه مـیکنـد کـه بـهموجـا قـرارداد میـزان
تفسیر بند  1ماده  21قانون داوری تجاری بی المللـی ایـران و مـاده  32قواعـد داوری مرکـز داوری
اتاق بازرگانی ایران ،انتخاو مجموعه «قواعد حقوقی» بهجای نظام حقوقی کشـور خـاص را مجـاز
دانسته است .همچنی با استناد به قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بی المللی ( 1391ماده 1)9
و ماده  1-3-19اصول قراردادهای تجاری بی المللی و ماده  1قطعنامـه شـماره  )19( 9مصـوو 21
ژانویه  1319کمیته وزیران شورای اروپا 2با تعدیل خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد اقـدام بـه
صدور رأی میکند.
در دادنامه شماره  3913312411911119مورخ  9مهر  1939شـعبه  9دادگـاه عمـومی حقـوقی
کرج ،موضوع پرونده کالسه  ،391941دادگاه ضـمانت بـانکی را زاییـده عـرف و رویـه بـانکی و
نیازهای تجاری و اقتصادی بازرگانان میداند ،در ای دادنامه آمده است :ضمانتنامه بانکی را باید
یک پدیده جدید به حساو آورد که زاییده عـرف و رویـه بـانکی و نیازهـای تجـاری و اقتصـادی
است .درخصوص ماهیت ای پدیده جدید اتفاقنظر چندانی در میـان نویسـندگان حقـوقی و رویـه
قضایی مربوط به آن به وجود نیامده است ...با ای حال دیدگاههای مطـرح در ایـ زمینـه در یـک
نقطه مشترک هستند و آن اینکه قواعد حاکم بر ای پدیده جدید عمدتا جنبه فراملی دارنـد کـه در
بررسی و تحلیل ماهیت ضمانتنامه نباید از نظر دور بمانند .ای سند ساخته عـرف تجـاری و رویـه
بانکداری است [به عبارتی] شرایط و قواعد معینی است که در قالـا هـیچیـک از نهادهـای سـنتی
حقوق ما نمیگنجد .ضمانتنامه مستقل بانکی ،قـراردادی تجـاری اسـت کـه بایـد آن را در زمـره
عقود غیرمعی دانست .ای قرارداد تجاری ساخته قوانی داخلی نیست ،بلکه اعتبار خود را از قواعد
و رویههای تجاری بی المللی (شامل عرف و رویههای بانکی و تجاری و مقـررات نهادهـایی نظیـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده « :9مبلغ تواف شده نباید بهوسیله دادگاه یا داور تقلیل یابد مگر اینکه مبلغ تواف شده بهطور اساسـی نامتناسـا بـا
خسارات وارده به متعهدله باشد».
 .9ماده « :1چنانچه مبلغ تواف شده بهطور آشکار گزاف باشد ،ممک است دادگاه آن را تقلیل دهد ،بهویژه اگـر بخشـی
از تعهد انجام شده باشد ،تواف خالف ای ماده باطل است».
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اتاق بازرگانی بی المللی و آنسیترال) کسا کرده است .مسائل حقوقی ضمانتنامـه بـانکی را بایـد
براسا

ماهیت ،مکانیسم و اهداف خاص آن و نیز قواعد فراملی حاکم بر آن تحلیل کرد و پاسـ

نهادهــای مشــابه اســت و تأکی ـد بــر فرامل ـیبــودن ضــمانتنامــه ،تنهــا بــه ای ـ دلیــل اســت کــه بــا
ضمانتنامههای بانکی استفاده شده در تجارت بی المللی نباید مانند نهادهـای ملـی برخـورد کـرد،
بلکه باید آنها را در سطحی فراملی ارزیابی کرد و در اعمال قواعد و قوانی حقوق ملی نسـبت بـه
آنها ،ویژگیهای خاص ضـمانتنامـه را در نظـر گرفـت و اصـالحات الزم را در قواعـد مـذکور
اعمال کرد .بهویژه اینکه باید از اعمال اصول و قواعد مغایر با عرف و رویه تجاری بی المللی نسبت
به ای ابزار خودداری نمـود» .در ایـ رأی قاضـی ضـم پـذیرش و اعمـال عـرف تجـاری ،آن را
تعیی کننده قواعد کلی دانسته و سایر مقررات را براسا

آن ارزیابی و تفسیر کرده است.

در دادنامه شماره  3113311221111391مورخ  1931/1/9شعبه  11دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان
تهران نیز ،که حکم دادگاه در پذیرش خسارت عدم نف و تأخیر تأدیه مبتنی بر عرف تجاری بـوده
است .لک در قسمت دیگری گفتـه« :نظـر بـه اینکـه از تـاری  9مـرداد (1991برگشـت چـک) تـا
 21مهر  1993مطالبه (طرح دادخواست) حدود دو سال سپری شده و خواهان جهت مطالبـه اقـدام
نکرده است ،به نظر میرسد خواهان تکلی

داشته است در مدت معقـولی نسـبت بـه مطالبـه وجـه

چــک اقــدام م ـیکــرده اســت .خــودداری از مطالبــه (اقامــه دعــوی) نیــز در ایـ مــدت حــاکی از
منصرفبودن خواهان از مطالبه وجه در مدت مذکور بوده و خسارات تأخیر تأدیه تنها برای مـدتی تعلـ
میگیرد که دی مطالبه شده باشد؛ بنابرای نسبت به ای قسمت خواسته خواهان مبنی بر مطالبـه خسـارت
تأخیر تأدیه از تاری سررسید تا تاری تقدیم دادخواست رأی بر بیحقی خواهان صادر میشود».
در ای رأی مقررات عرف تجاری بر تعری
است .به طورکلی در ای تعری

خسارت تأخیر تأدیه در نظر دادگـاه تـأثیر داشـته

خسارت تأخیر تأدیه به اسـتناد عـرف ،خسـارتی اسـت کـه بـدون

توجه به کاهش ارزش مال به صرف تأخیر به آن تعل مـیگیـرد .ایـ عبـارت در مـاده  913قـانون
تجارت هم به کار رفته است .مطاب ای ماده «خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات کـه بـه واسـطه
عدم تأدیه اعتراض شده است ،از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخـارج اعتـراض و مخـارج
برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوو میشود ».به نظر میرسد در حقـوق امـروز معنـای
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حقیقی خسارت تأخیر ،زیانی است که صرف تأخیر به بار آورده و مدیون ،افزون بر رد اصـل پـول
باید آن را نیز جبران کند .ای امر به مثابه قاعده تکمیلی عرفی در برابر نظراتی که خسارت را منوط
در ماده  19کنوانسیون وی نیز تأخیر در پرداخت ثم موجـا اسـتحقاق بـای بـه مطالبـه بهـره
میشود .به عبارت دیگر ،کنوانسیون درباره تأخیر در پرداخت وجـه نقـد از واژه خسـارت اسـتفاده
نکرده و بهجای آن کلمه «بهره» را به کار برده است؛ البته مطالبه بهره فینفسه تأثیری در ح مطالبه
سایر خسارات نخواهد داشت .تفاوت ای دو خسارت در ای است که در ایران قانونگذار در ماده
 122قانون آیی دادرسی مدنی مفهوم واقعی خسارت را در نظر داشته است .برای مثال چنانچه طی
مدتی که مدیون از بازپرداخت بدهی استنکاف نمـوده اسـت ارزش پـول تغییـری نکنـد ،یـا آنکـه
ارزش آن بیشتر شود پرداخت خسارت موردی پیدا نمیکند؛ درحالیکه کنوانسیون فرض را بر ای
گذاشته که با پرداختنکردن خسارت از جانا مدیون ،دائ متضرر میشـود .درواقـ امـارهای مبنـی بـر
ایراد خسارت به دائ در مواردی که مدیون در پرداخت تأخیر میکند ایجاد کرده است.
درباره دادنامه باال و مبنای آن باید اذعان کرد که دادگاه در صدور آن به عرف بازرگانی بیشتر
از قانون توجه داشته است .در عرف بازرگانی زمانی که تأخیر مستند به فعل متضرر باشد ،دیگـر از
خسارت تأخیر تأدیه و پرداخت آن حمایت نمی شود؛ درحالیکه براسـا

قـانون صـدور چـک و

نظریه مجم تشخیص مصلحت نظام در تاری  1911منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه هـای
الزم از قبیل هزینههای دادرسی ...مذکور در تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادی از قـانون
صدور چک مصوو / 11خرداد1914/مجم تشخیص مصـلحت نظـام ،خسـارات تـأخیر تأدیـه بـر
مبنای نرخ تورم از تاری چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
اعالم شده و هزینه دادرسی و ح الوکاله براسا

تعرفه های قـانونی اسـت ».در قـانون ایـران زمـان

تعل خسارت تأخیر تأدیه از تاری چک محاسبه میشـود نـه از تـاری اقامـه دعـوا ،امـا در عـرف
تجاری ایران تأخیر نامعقول دارنده چک با هدف افزایش مبلغ خسارت تأخیر تأدیه ،مشمول حکـم
کلی قانون گذار نیست و در ای رأی دادگاه بهدلیـل رعایـتنکـردن اصـل حسـ نیـت و براسـا
انصاف و قاعده عرف تجاری ،خسارت تأخیر تأدیه را از تاری طرح دعوی محاسـبه کـرده اسـت.
در ای رابطه میتوان بـه مـاده  32قـانون متحدالشـکل دربـاره چـک (کنوانسـیون راجـ بـه قـانون
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متحدالشکل درباره چک) 1نیز استناد کرد .به استناد ماده  32مذکور ،تأخیر دارنده چک در وصول
وجه آن سبا خواهد شد تا ح وی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با تردید مواجه شود .با توجه به
براسا عرف بازرگانی توجیه کرد.
در دادنامــه شــماره  3113311222911319مــورخ  /91مهــر 1931شــعبه  192دادگــاه عمــومی
حقوقی تهران اینگونه استدالل و حکم شده که« :به دالیل زیر دعوا محکوم به رد است .1 :در مت
چکها قید شده در وجه (ج) بابت خرید یک دستگاه چاپ؛ پس منشـأ صـدور چـکهـا قـرارداد
عادی  /9آبان 1999 /فیمابی (ج) بهعنوان فروشنده و (و) به عنـوان خریـدار بـوده کـه فروشـنده
متعهد به نصا و راهاندازی آن است .سپس به جهت حدوث اختالف در اجرای قـرارداد ،خریـدار
ناگزیر به اقامه دعوی در محکمه حقوقی شده و الزام فروشنده به ایفای تعهد را خواسـته اسـت .در
همان دعوا آقای ال

که خود وکیل دادگستری بـوده ،وکیـل فروشـنده بـوده اسـت .2 .فروشـنده

برخالف انصاف و عدالت ،چک های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهـان ایـ پرونـده
داده تا به عنوان دارنده اسناد تجاری رأسا آنها را مطالبه کند و در قبال دفاعیات خوانده به وصـ
تجاری چک و فقدان هرگونه رابطه حقوقی خواهان و خوانده استناد کند ،اما آنچه بـرای محکمـه
مهم و تکلی

است ،اجرای عدالت به معنای واقعی است .اقدام فروشنده به انتقال چک هـا آن هـم

به وکیل خود که در جریان کامل موضوع بوده اقدامی ناعادالنه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی
اسناد تجاری و به ضرر غیر است .خواهان ای دعوا نیـز کـامال از جریـان ایـ موضـوع و اخـتالف
اطالع دارد و نمیتواند دارنده با حس نیت شناخته شود تا مستح دریافت وجوه آن اسناد باشد».
در ای رأی مشخص شده که دادگاه میتواند به استناد اصل انصـاف ،وصـ

تجریـدی اسـناد

تجاری را نیز در صدور رأی در نظر نگیرد و تنها به استناد اصل انصاف کـه یکـی از اصـول مسـلم
حقــوقی اســت بــه صــدور رأی اقــدام کنــد .بایـد توجــه داشــت کــه قســمت اخیـر مــاده  21قــانون
متحدالشکل درباره چک ،صراحتا دارنده با سوءنیت و دارنده ای را که در تحصیل چـک مرتکـا
تقصیر فاحشی شده باشد ،مستح دریافت وجه چک نمـیدانـد؛ بنـابرای رعایـت چنـی اصـول و
قواعدی از ناحیه دادگاههای ایران میتواند از مصادی عرف تجاری فراملی باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کنوانسیونهای  13مار

 1391ژنو در خصوص چک.
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درحقیقت عرف تجاری و اعمـال آن در نـزد مراجـ دادرسـی و داوری مـیتوانـد از تعـارض
قوانی و قواعد قابلاعمال بر اختالفات تجاری بکاهد .دعاوی تجـاری بـهویـژه هنگـامی کـه جنبـه
تابعیت طرفی  ،محل انعقاد یا اجرای قرارداد به عنوان عامل ربط در قرارداد تجاری بی المللی برای
اعمال قانون حاکم در نظر گرفته شود ،اما ای معیارها در بسیاری از موارد نمیتواننـد از مشـکالت
ناشی از تعارض قوانی موجود بکاهند .به طور مثال ممک اسـت طـرفی قـرارداد اتبـاع دو کشـور
باشند و قرارداد در کشور ثالث منعقد و اجـرای آن در کشـور رابـ توافـ شـود؛ بنـابرای بـه نظـر
میرسد قوانی داخلی هـر چهـار کشـور قابلیـت اعمـال بـر موضـوع اخـتالف را داشـته باشـند کـه
درنهایت به تعارض قوانی منتهی میشود ،اما اعمـال عـرف تجـاری مـیتوانـد اختالفـات ناشـی از
تعارض قوانی را کاهش دهد .دومی مزیت استناد به عرف تجاری در اختالف و دعاوی ای است
که حقوق عرفی بازرگانی با نیازهای پیچیده دنیای تجارت سازگاری بیشتری دارد.
 .2محدودیتهای کلی اعمال عرف بازرگانی
اعمــال عــرف تجــاری بــرای حــل اختالفــات در نــزد مراج ـ قضــایی ی ـا داوری بــا موان ـ و
محدودیتهای مشخصی روبهروست .تعارض عرف با قانون موضوعه یا تعارض میـان عـرف یـک
جامعه با عرف بی المللی و یا احتمال مغایرت عرف تجاری با نظم عمومی از مهمتری موان اعمال
و اجرای عرف در دادرسی ها محسوو میشوند .همچنی نیاز به تفسیر توافقات یا مقرراتی کـه بـه
عرف اشاره داشتهاند ،نقص و ابهام آموزههای عرفی و دشواری تشخیص عرف تجاری و تطبی آن
بر امور موضوعی دعوا از مهمتری محدودیتهای اعمال عرف تجاری در دادرسی هستند.
عالوه بر ای ها عرف بهمثابه مهمتری منب حقوق عرفـی بازرگـانی ،ویژگـیهـای متمـایزی بـا
قانون دارد و احتمال تعارض آن با اصل قانونیبودن دادرسی یکی دیگر از موان بر سـر راه اعمـال
عرف تجاری در دادگاهها تلقی میشود .میتوان گفت عرف در ای رابطه همانند تافته جدابافته در
برخی مواق نمیتواند در تصمیمگیریهای قضایی به مدد قاضی برسد؛ هرچند بسـیاری از قضـات
جسارت ای امر را دارند و عدالت را فدای قانون نمیکنند حتی و در برخی مواق نیز جهـت صـدور
حکم ،از عرف حاکم که با عدالت سازگارتر است استفاده میکنند.
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 .8-2نقص و ابهام عرف تجاری فراملی
یکی از موان اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانان ،ای است کـه محتـوای عـرف تجـاری
تجاری خاص بوده است .به بیان دیگر ،برای آنکه بتوان ضابطه عرفی را به عنوان قانونی الزماالجرا
حاکم بر اختالف طرفی اعمال و اجرا کرد ،ابتدا بایـد اثبـات کـرد کـه چنـی ضـابطهای آنچنـان
متداول و فراگیر است که مبنای عمل تُجار قرار بگیرد .از سوی دیگر محتوای آن نیز بایـد بـهطـور
قط ثابت شود (.)Dalhuisen, 2006: 167
براسا

نظریهای که در حقوق بی الملل خصوصی ارائه شده است ،طرفی باید مفـاد قـانون یـا

مقررات مورد استناد را اثبات کنند .در دادرسیهای مبتنی بر عرف تجاری ،ضروری اسـت طـرفی
وجود قاعده عرفی و اعتبار آن را اثبات کنند .شـهادت شـهود ،کارشـنا  ،نمونـههـای قـراردادی،
آرای پیشی یا هـر دلیـل دیگـر و امـارهای ممکـ اسـت بـرای اثبـات عـرف بـه کـار گرفتـه شـود
(کاتوزیان)111 :1991 ،؛ بنابرای با توجه به توانایی طرفی در اثبات موض یا ادله ارائهشده ممک
است در دعاوی مشابه آرای متفاوت صادر شود .به عبارت دیگر شاید قاعده عرفی با توجه به ادلـه
ارائهشده از سوی طرفی پذیرش شود .عالوه بر ای اثبات وجود عرف هم موجا اطاله دادرسی و
هم افزایش هزینهها میشود .درنتیجه افزایش هزینـههـا و اطالـه دادرسـی را نیـز مـیتـوان از دیگـر
دشواریهای اعمال عرف تجاری در روابط اشخاص تلقی کرد .برای مثـال اسـتفاده از کارشناسـی
برای تشخیص مصادی عرف تجاری سبا افزایش هزینه خواهد شد .همچنی نیاز است که دادگاه
یا مرج داوری برای شناخت و اعمال عرف با برخی اصول حقوقی بی المللی آشنایی قبلـی داشـته
باشد .اصول حقوقی ،منـاب نـاو حقـوق عرفـی بازرگـانی هسـتند ()Goldman, 1979: 178؛ ایـ
اصول به عنوان مبنای ایجاد مجموعه قواعد بی المللی که در زمینه تجارت جنبه عمومی دارنـد نیـز
استفاده میشوند .البته انتظار آنکه قاضی داخلی به همه اصـول حقـوقی بـی المللـی اشـراف داشـته
باشد ،امکانپـذیر نیسـت .درنتیجـه اشـرافنداشـت قضـات بـه اصـول حقـوقی نیـز یکـی دیگـر از
دشواریها و موان اعمال عرف تجاری است.
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 .4-2دشواربودن تشخیص و تطبیق عرف درباره امور موضوعه
منب اصلی عرف بازرگانی ،اصول کلی حقوقی ،موازی عرفی و رویـهای اسـت کـه بـهواسـطه
حکم خاص مسئله مطرحشده را بهسختی میتوان بهواسطه آنان استنباط کرد .درنتیجه کلیت منـاب
عرف بازرگانی از دالیل دشواری اعمال عرف بازرگانی و مانعی جدی بر سر راه اعمـال آن تلقـی
میشود ( .)Karimi, Kashani and Nasiran, 2016: 3درواق در دعاوی مطرحشده در دادگاهها،
امر موضوعی مورد اختالف همواره با عرف تجاری استنادشده تطبی کامـل و صددرصـد نـدارد و
دادگاه برای اعمال عرف گاهی نیازمند تفسیر عرف مورد استناد است .در ای موارد امکان صـدور
تفاسیر متعدد و متعارض از موان اعمال عرف بازرگانی است .برای مثال در ماده  1بیانیه حلوفصل
اختالفات ایران و آمریکا تصریح شده است که دادگاه میتواند بـه عـرف بازرگـانی رجـوع کنـد.
علیرغم اینکه در ماده مذکور اصطالح «میتواند» بیـانگر نـوعی اختیـار اسـت ،بیشـتر نویسـندگان
کشور اعتقاد دارند دیوان داوری ملزم به رجوع به عرف است (صفایی .)31 :1912،درنتیجه از نظر
آنها علیرغم استفاده از واژه [میتواند] ،رجوع به عرف بازرگـانی الزامـی اسـت (افتخـارجهرمی،
)33 :1919؛ البته ممک است دادگاه نظر مخالفی در ایـ بـاره داشـته باشـد و رجـوع بـه عـرف را
علیرغم تواف طرفی اختیاری تلقی نکند .درنهایت انتقـاد از موجودیـت و کلیـت حقـوقی عـرف
بازرگانی از دیدگاه نظری از دیگر موان اعمال عرف در نـزد مراجـ قضـایی یـا داوری محسـوو
میشود .همچنی در چارچوو عرف تجاری فراملی ،موازی عرفیای وجود دارنـد کـه در خـالل
زمان توسعه یافتهاند و در راستای رف نیازهای تجار بـهطـور خـاص بـه اختالفـات تجـاری مربـوط
هستند .درواق اقتضای تجارت فراملی ،بستری برای پیدایش عـرفهـای جدیـد بـوده کـه مخـتص
مسائل خاص است .همی پویا بودن عرف سبا شده تا اعمال آن بر دعاوی دشوار باشد .برای مثال
ممک است عرفهایی که در گذر زمان پدید آمدهاند ،با عرفهای محلی در نقاط مختل

دنیا با

یکدیگر تفاوت داشته باشند لذا همی پویایی و تعدد عرفها و از سـوی دیگـر ،انتخـاو و اعمـال
عرفی خاص در روابط تجاری دشوارتر مینماید.
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نتیجهگیری
در پذیرش عرف تجاری به عنوان منب حقوق در روابط تجاری تردیدی وجود ندارد ،امـا نمـیتـوان
متعددی ابراز شده است .برخی از ای نظریهها که با ماهیت عرف تجاری همـاهنگی دارنـد و در راسـتای
ساختار شکلی و ماهوی عرف تجاری فراملی هستند؛ از آنجا که عرف تجاری قاعدهای مسـتمر و مـداوم
در روابط تجاری است ،بهتدریج موضوعیت مییابد و به قاعده حقـوقی تبـدیل مـیشـود .ایـ قواعـد و
عرفهای تجاری همچنی بر بسیاری از مقررات مربوط به حوزه تجارت نیز تأثیرگذار بـوده اسـت .البتـه
نظریههای گوناگونی درباره مبانی پذیرش عرف در نظام حقوقی ایران ارائه شده است .از ای میان اسـتناد
به پذیرش عرف در حقوق داخلی با توجه به موازی قـانون مـدنی و قـانون تجـارت از مهـمتـری مبـانی
پذیرش عرف تجاری است .مسئله دیگر اینکه مبنای اعمال عرف تجاری با مبنـای خـود عـرف متفـاوت
است؛ مبنای عرف تجاری ضرورتهای تجاری و اراده جمعی جامعه صنفی یـا تخصصـی تجـار اسـت؛
درحالیکه مبنای اعمال آن عرف بنا به مورد تواف ضمنی یا صریح طرفی است کـه آنهـا بـا اسـتناد بـه
امکان پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق داخلی رأی دادهاند .نظر مذکور ،با ای استدالل که عـرف
تجاری برای اثبات اثر الزامآور خود بـه قـوانی و مقـررات دیگـر نیـازی نـدارد ،رد شـده اسـت .بـه نظـر
میرسد مهمتری دلیل اعتبار عرف در روابط بازرگانی ،نیازهای مبرمی است کـه طـرفی رابطـه تجـاری
برای تسهیل ای رابطه و افزایش سرعت آن داشتهاند؛ بنابرای سکوت قانونگـذار در زمینـههـای خـاص
تجاری و نیاز طرفی روابط تجاری و درنهایت پذیرش و تواف افرادی که به آن عرف عمل میکننـد ،از
مهمتری دالیل پذیرش و اعمال عرف در روابط بازرگانی است.
در بسیاری از موارد ممک است قاعده عرفی به قاعده قانونی تبدیل شود ،و تغییر ماهیـت دهـد و از ایـ
طری به توسعه مقررات و قوانی تجاری نیز کمک کند .بسیاری از مقررات تجاری ایران عرفهـایی اسـت
که بازرگانان در سطح داخلی و در سطح بی المللی به آن پایبند بودند و در روابط خود به رعایـت آن دقـت
میکردند؛ البته میزان تأثیرپذیری رویه قضایی از عرف بازرگانی فراملی نشان میدهد سیسـتم حقـوقی ایـران
از نظر قانونی نتوانسته است منعکسکننده تحوالت عـرف بازرگـانی فراملـی باشـد .بـا وجـود ایـ در رویـه
قضایی سعی شده است ای خأل تاحدودی پر شود .انعکا حقوق بازرگانی فراملـی و عـرفهـای تجـاری
در آرای دادگاههای داخلی بیانکننده ضرورت توجه به ای حقوق در عرصههـای گونـاگون قانونگـذاری،
قضایی و حتی اقتصادی و انطباق سیستم تجاری کشور با نیازهای روز است.
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کتاب نامه منابع و مآخذ
 امیر معزی ،احمد ( .)1931داوری بی المللی در دعاوی بازرگانی .تهران :دادگستر.

 افتخار جهرمـی .گـودرز« .)1919( .دیـوان داوری دعـاوی ایـران ایـاالت متحـده و عملکـرد آن در قلمـرو حقـوق

 آل کجباف .حسی (« .)1939جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بی المللـی» .دوفصـلنامه دانـش حقـوق مـدنی.
شماره  .4صص .91-23

 بونل ،ام جی« .)1999( .اصول مؤسسه یکنواختکردن حقوق خصوصی درباره قراردادهـای تجـاری بـی المللـی و
هماهنگسازی حقوق بی بی المللی» .مجله حقوقی بی المللی .شماره  .31صص .994-921
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