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ﭼﮑﯿﺪه
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوزه داوری در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺪف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل داوری اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯿﻢ داوران اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را
از ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺮارداد رای ﻣﯽدھﻨﺪ .در داوریھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ دﻋﻮای
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮداوری را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﮑﻠﯿﻒ داور ﭼﯿﺴﺖ.
ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻣﻮاﻧﻊ آن در ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در داوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت داور ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ آن
ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد داوری ﭼﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻋﻮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه  ٧٣٧٥آی ﺳﯽ ﺳﯽ رای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ) ٥ﺟﻮن  (١٩٩٦ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد در ﺻﻮرت
ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﺮارداد ،داور ﭼﮕﻮﻧﮫ رای ﺧﻮاھﺪ داد و ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن را ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ و ﺑﮫ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و در آﺧﺮ داور از ﻣﯿﺎن آنھﺎ
راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮال آﺧﺮ اﯾﻦﮐﮫ در اﯾﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،آﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﻗﺮاردادھﺎ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه آزادی اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد داوری ﻣﯽﭘﺮدازد.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی -١ :ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ  -٢ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ

 -٣داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

 -٤ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض

 -٥ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺎرض
ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺤﻮۀ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوریھﺎی ﺗﺠﺎری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﺪم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ روشھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ درﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داور
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﻣﺮ داوری ﺗﺠﺎری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ ﻧﺤﻮۀ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﻣﻮاﻧﻊ آن را در داوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد اﻧﻮاع
راه ﺣﻞھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در روﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی
ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
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ﺟﮭﺖ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮداوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺣﯿﻄﮫی ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻗﺮاردادھﺎ ﺷﺪ .زﯾﺮا داوری
ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد
اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻮد ﺗﺠﺎری و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺮارداد داوری ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﻗﺮارداد وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و راﺑﻄﮫی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﮫی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻗﺮاردادی و ﭼﮫ ﻏﯿﺮﻗﺮاردادی .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﯾﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ وﻗﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در
داوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ،راهھﺎی ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﭼﯿﺴﺖ؟ و داور ﭼﮕﻮﻧﮫ
در ﻓﺮض ﻓﻮق اﻗﺪام ﺑﮫ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮده و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻓﺮﺿﯿﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﺼﻼً در ﻣﻮرد
آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد دارای آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﮑﻦ در ﻓﺮض ﺳﮑﻮت
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺮاردادھﺎ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮآنھﺎ از
ﺟﻤﻠﮫ ﻗﺮارداد داوری ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داور ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻧﺪازه ی دادﮔﺎهھﺎ در ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ داوری آزادی
ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اراﯾﮫ راه ﺣﻞھﺎﯾﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎرض را ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺎت اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﻓﺼﻞ دوم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﺠﺎد
ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻞ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ – ﮐﻠﯿﺎت
در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺻﻠﯽ را ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ در ﻓﮭﻢ ﻣﻮﺿﻮع در دو ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ در ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﻢ ﻣﻔﮭﻮم و ﻧﻘﺶ داوری در
ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﮫ آﻧﺴﯿﺘﺮال و ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﮔﻔﺘﺎر دوم ﺑﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا در داوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﻢ( ﻣﻔﮭﻮم و ﻧﻘﺶ داوری در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
اﻣﺮوزه داوری در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﮏ ﺷﺮط
ارﺟﺎع ﺑﮫ داوری اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از آن ﻗﺮاردادھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ داوری ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
ﻧﮭﺎدھﺎی داﯾﻤﯽ داوری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ در ﭘﺎرهای ﺑﺨﺶھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت دادﮔﺎهھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درآﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
داوری ﻧﮭﺎدی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﯾﻨﮫ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻓﺮاد ﺟﺰ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد و آن ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﮫ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ،ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن و ﺷﺮﮐﺎ.
اﻣﺮوزه ﻧﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪی از داوری ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ،داوری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ھﺪف آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻃﺎﻟﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﻈﺎمھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺳﻨﺘﯽ داوری وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ داوری ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻗﻀﺎت و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل داوری اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای داوری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣﻞ روﯾﮫی ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﻌﻘﺎد ﻋﮭﺪﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع
١
داوری در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﺎن ﻣﻔﮭﻮم داوری ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :داوری ﻓﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف آن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧﺘﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رواﺑﻄﺒﯿﻦ دو
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﺎم داور ﯾﺎ داوران ﮐﮫ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ
٢
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺮارداد رأی ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﯽ آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﮫای را ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.

 .1اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺸﮑﺮي ﺑﺎﻓﻘﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوريﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ؛ دﮐﺘﺮ ﻧﺠﺎد ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ،ﺳﺎل  ،1380-81ص  10و 9
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ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوري ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ3..................................................
در ﺗﻌﺮﯾﻒ داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :داوری اﺳﺖ ﮐﮫ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮع
رﺳﯿﺪﮔﯽ داوری ،ﯾﮏ دﻋﻮای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در آن اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ داوری در اﺧﺘﻼف اﯾﺮان
٣
و آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ اﻟﺠﺰاﯾﺮ( ،اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع داوری ﻣﺨﺘﺺ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
درﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ واﺟﺪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داوری را در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ،ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻢ واﺟﺪ
ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻧﺴﯿﺘﺮال در ﺑﻨﺪ ﺳﮫ از ﻣﺎده ﯾﮏ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮده و داوری را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﯾﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﻨﺪ اول :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﮫ داوری ،در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺪ دوم :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞھﺎی زﯾﺮ ،ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﻃﺮﻓﯿﻦ در آن ﮐﺸﻮر واﻗﻊ اﺳﺖ:
 -١ﻣﺤﻞ داوری  -٢ھﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ آن ﻣﺤﻞ دارد -٣ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫ
٤
داوری ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط دارد.
ﺑﻨﺪ  ٢از ﻣﺎده  ٢ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ )اﯾﺮان( ﻣﻘﺮر داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »داوری در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺪ از
ﻃﺮﻓﯿﻦ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ داوری ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺗﺒﻌﮥ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ« .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﺎﻧﻮن
داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻠﻤﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﯿﺎر را اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﻮﺿﯿﺢ واژۀ ﺗﺠﺎری ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻧﺴﯿﺘﺮال ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﮫ:
»اﺻﻄﻼح ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻔﮭﻮم وﺳﯿﻊ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﮫ را ﮐﮫ دارای ﻣﺎھﯿﺖ
ﺗﺠﺎری اﺳﺖ اﻋﻢ از ﻗﺮاردادی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺮاردادی ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر از رواﺑﻂ دارای ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﺠﺎری ،ﺑﺪون ﻗﯿﺪ اﻧﺤﺼﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ
از ﺗﮭﯿﮫ ﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﮫی ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻗﺮارداد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺠﺎری ،ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری«.....
در ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ١٣٧٦در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎری ﺑﻮدن داوری ،در ﺑﻨﺪ  ١ﻣﺎده  ٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
»داوری اﺧﺘﻼﻓﺎت در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﯿﻤﮫ ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺎورهای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ،ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
٥
ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ«.
در ھﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر از رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﻋﻢ از ﻗﺮاردادی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺮاردادی اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در ھﯿﭻ ﯾﮏ واژهی
ﺗﺠﺎری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺳﻠﺴﻠﮫی ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﮫ درﺑﻨﺪ  ١ﻣﺎده  ٢ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﺎر دوم( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا در داوریھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺌﻮری ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده و ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ آزادی ﻗﺮاردادی
اھﻤﯿﺖ ﻗﺮاردادھﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﺎر ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮاردادھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ از اﯾﻦ رو در ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﮐﮫ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
٦
ھﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آزادی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ ھﻮاداران آزادی ﮐﺎﻣﻞ ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮاردادھﺎ در ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ از روی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎ ھﻮاداران
ﻣﺤﺪودﯾﺖ آزادی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ ﺻﺪا ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاردادھﺎ از ﺣﻖ ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﻧﺎروا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ٧.اﻟﺒﺘﮫ
ﻧﻈﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﯾﮫ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داوری اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ
ﺗﺎﺳﯿﺲ داوری ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ارج ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزادی اراده ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ در داوری
اھﻤﯿﺖ دارد.
اﻟﺒﺘﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮده وآن را از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺧﺼﻮﺻﯽ دور ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ھﯿﭻ رأی داوری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﮫ از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آرا
٨
اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد را ،ﺑﮫ واﺳﻄﮥ اﻧﮕﯿﺰۀ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدن آن ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺿﻮح اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪ  ١از ﻣﺎده  ٢٧ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد
ﮐﮫ»داور ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺎھﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
 -٢اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ
 -٢-١اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﯾﺎ اﺟﺎزه داوری ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ اﻧﺼﺎف ﻣﺴﺄﻟﮫای ﮐﮫ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﮫ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻋﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق
ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ آنھﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﺮﻓﮭﺎ و روﯾﮫھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦﺟﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﮐﮫ اﻃﻤﯿﻨﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ اﻧﺼﺎف و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻏﯿﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻮد .داوران ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ و ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺮوط اﻧﺼﺎف ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و دﯾﻮان داوری ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺼﺎف ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﮐﺪﺧﺪا ﻣﻨﺸﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان در ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎده
 ٢٧ﺧﻮد اﯾﻦ روش ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارداده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد» :داور در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺻﺮﯾﺤﺎً اﺟﺎزه داده
٩
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪل و اﻧﺼﺎف و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺪﺧﺪا ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد«.
 -٢-٢ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺮاردادھﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در درون ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ آن ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
ﻗﺮارداد را ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن دادﮔﺎھﮭﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮ آن ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در
داﺧﻞ ﻣﻘﺮرات آن ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر آن را ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺻﺮف ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻃﺮف اﻟﺰام آور ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻟﺰام آور ﺑﻮدن ﺗﻌﮭﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
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ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی را ﺑﺮای آن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .10ﻫﻤﺎن ،ص  ، 35ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪ ،درسﻫﺎﯾﯽ از داوريﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺧﻼف اﺻﻞ ﺣﺎﮐﯿﺖ اراده اﺳﺖ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اراده اﻓﺮاد را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ(.

ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوري ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ5..................................................
زﯾﺮا ھﺮ ﻗﺮاردادی ھﺮ ﭼﮫ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﺼﻞ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮا
وﻗﻮع ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً
در ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺗﺪﻟﯿﺲ ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ،ﻧﻘﺾ ﺗﻌﮭﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﺪن و ﻏﯿﺮه ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد و
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ را در ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻼﺋﯽ را ﮐﮫ
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در ﺗﻮاﻓﻖھﺎی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻓﺼﻞ آﺗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی اراﯾﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم( اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﻞ آن
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﺳﮫ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﻔﺘﺎر اول ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،در ﮔﻔﺘﺎر دوم ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ
ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد داوری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮔﻔﺘﺎر ﯾﮑﻢ( ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ھﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻗﺮارداد ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ داورﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ
ﭼﻮن داور ﻓﺎﻗﺪ اﻗﺘﺪار ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﻗﺘﺪارش را از ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺰد داور ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،داور ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا را ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎهھﺎی داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا در واﻗﻊ ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﺿﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﻟﺰوﻣﺎً از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﯾﺎری
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ داور ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﻧﺪارد ،ﻗﺎﻧﻮن وی ﻗﺮارداد ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺎم ھﯿﭻ
ﮐﺸﻮری رای ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﺎﻧﻮن آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و ﻧﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور رأی و ﻧﮫ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﺮ .ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﮫ داور در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮدن آن اﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮارداد ﻃﺮﻓﯿﻦ
١٢
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻗﺮاردادی ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ او ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ راه ﺣﻞھﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺎرض ﻣﺤﻞ داوری )ﻣﻘﺮ داوری( .ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻋﻤﺎل اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﮫ آزادی داور در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺮدن داوری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎرض در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد داوری ﺗﺠﺎری ﮔﺮدد ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ در ﻓﺼﻞ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻨﺎ را ﺧﻮد ﻗﺮارداد ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻧﻈﺎم
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ھﻢ ھﻤﺎن اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻗﺮارداد را دارد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﮫ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ واﺳﻄﮥ دﺧﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ دو ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای
ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦﺣﺎﮐﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آنھﺎ داور ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه ﺣﻠﯽ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راه ﺣﻞھﺎی آﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺘﻢ ﻧﮕﺮدد و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد داور ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻞ و رﻓﻊ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺟﮭﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﻣﺜﺎﻟﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﯾﮑﯽ ازﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻮﯾﯿﺲ و اﯾﺮان
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ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و اﯾﺮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .از آنﺟﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻗﺮارداد واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﺰﺑﻮر و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﻮاﻋﺪی را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ
ﺗﻌﺎرض ﺷﮭﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ از آنﺟﺎ ﮐﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻧﻈﺎمھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺟﻮع ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد را اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ از
ﺗﻼشھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛
 (١ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮاردادی ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ »ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رم  «١٩٨٠اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ در ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺳﮫ ﺑﺨﺶ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ٣٣ﻣﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺮاردادی در دادﮔﺎهھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺎھﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد در ﻗﺮارداد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ
ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺎزد.
» (٢ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ« ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  ١٩٥٥ﻻھﮫ.
 (٣ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﮏ »ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ .١٩٧٥
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ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺠﺎر و ﺣﻘﻮقداﻧﺎن درﮔﯿﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ درﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻗﺮارداد ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اوﻻً ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﻠﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺎﻣﻼً آزاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺜﻼً ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻗﺮارداد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ آزادی
در ﻣﻮاردی ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ھﺮ دو از اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫاﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎزھﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮاردادھﺎی
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮏ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ آﺛﺎر آن
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد و ھﻤﺎن ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ١٤.ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺤﺚ داوری ﺿﺮورت ﻣﯿﺎﺑﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  ١٣٧٦در ﺑﻨﺪ  ٢ﻣﺎده ٢٧ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد» :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،داورھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯿﺖ اﺧﺘﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ«.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت داوری ﭼﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب در ﭘﯿﺶ رو دارد؟
دو ﺑﯿﻨﺶ در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ وﺟﻮد دارد:
ﯾﮑﯽ از آن دو در ﭘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ آنھﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻔﺮوﺿﺎت
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻻﺑﻼی ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ و ارﮐﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮارداد ،ﻗﺼﺪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﺑﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺿﺎﺑﻄﮥ ذھﻨﯽ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ«subjective Approach».
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دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ارادۀ ﺿﻤﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻊ ﺿﻮاﺑﻄﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
١٥
ﻧﮕﺮش ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎ ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻋﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮت دارد«objectiveApproach» .
در دو ﺑﻨﺪ ذﯾﻞ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻗﺪری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
 (١دﯾﺪﮔﺎه ذھﻨﯽ )در ﺟﺴﺘﺠﻮی ارادۀ ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺮﻓﯿﻦ(
اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ھﯿﺄت داوری را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ارادۀ ﻓﺮﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮥ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در داوریھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﯽﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دﯾﺪﮔﺎه ذھﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ .ﻟﮑﻦ دﯾﻮانھﺎی
داوری در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﺗﺌﻮری دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ زﯾﺮ:
ﻣﺜﺎل :ﭘﺮوﻧﺪۀ  ٧٣٧٥آی ﺳﯽ ﺳﯽ رأی ﻣﻮﺿﻮعھﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ) ٥ﺟﻮن .(١٩٩٦

١٦

در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮاھﺎن ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ وﺳﺘﯿﻨﮕﮭﺎوس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﮐﻮرﭘﻮرﺷﯿﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رأی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ
ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ از آن ﻻزم ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻟﻒ( ﺧﻮاھﺎن )ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان( ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در ﻗﺮارداد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد:
 ﻗﺮاردادھﺎ در اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ )ﻣﺎده  ٩٦٨ق.م اﯾﺮان( را ﺑﺮﻗﺮارداد ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
 اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻗﺮاردادی ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف را ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮناﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد:
 -١ﺗﻤﺎم  ٩ﻗﺮارداد ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
 -٣ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺬاﮐﺮات در ﺗﮭﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ ارﺗﺒﺎط وﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﺮان دارﻧﺪ.
 -٥اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺮ داوری در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺑﺪون ﻣﻠﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ب( ﺧﻮاﻧﺪه »وﺳﺘﯿﻨﮕﮭﺎوس« در ﻟﻮاﯾﺢ ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﻗﺮارداد
اﻣﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎده  ،١٣ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ١ﻣﺎده
 ١٨٧ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ داوری ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎط را ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
 -١ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -٣ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺑﻨﺎدر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.
 -٤ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮭﺎی ﻗﺮاردادی ﺑﮫ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ھﯿﺄت داوری در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
اوﻻً  -ﻓﻘﻂ ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ از  ٩ﻗﺮارداد ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺷﺮط داوری دارد و ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺮارداد را داور ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً  -دراﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص آن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺎﺑﻄﮥ ذھﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻗﺮارداد ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲھﺎ و ﺷﮭﺎدﺗﻨﺎﻣﮫھﺎی
ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻨﺪی در ﻗﺮارداد ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻃﺮﻓﯿﻦ در
آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺮک ﻗﺮارداد ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺴﮑﻮت ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺼﺪ دوری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ را داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﺎدهای ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭘﺪﯾﺪ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻤﺪاً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﻣﺴﮑﻮت ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺳﮑﻮت در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ .دﯾﻮان داوری در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲھﺎ و ﮐﺎرﺑﺮگھﺎ و اﻇﮭﺎرات ﺷﮭﻮد
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .ﺧﻮدداری آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ از ﻧﻈﺮ دﯾﻮان ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺷﺮط ﺿﻤﻨﯽ در ﻗﺮارداد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ آن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
 -٢دﯾﺪﮔﺎه ﻋﯿﻨﯽ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺎدی ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد(
آن ﭼﮫ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺼﺪ اﻧﻌﻘﺎد و اﺟﺮای ﻗﺮارداد را دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﺒﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﮐﻢ ،ﭘﯿﺮوی از ﺿﺎﺑﻄﮥ ارﺗﺒﺎط ﻣﮭﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺒﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮﯾﺢ ،ﻣﺎھﯿﺖ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﻣﺤﺘﻮای ھﺮ ﻗﺮارداد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻗﺮارداد دارد .ﻣﺜﻼً در ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻻ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﮭﻢﺗﺮ از اﻗﺪام ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ ﯾﺎ در رواﺑﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﮭﻢﺗﺮ از اﻗﺪام اﺻﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺎﺑﻄﮫھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﮫ داورھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ارادۀ ﻓﺮﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎری
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ارادۀ ﻓﺮﺿﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎدی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
آن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه ذھﻨﯽ ﻣﺘﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ارزشﮔﺬاری ھﺮ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ
رواﻧﯽ و ذھﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﭘﺮوﻧﺪه آی ﺳﯽ ﺳﯽ رأی  ١٩٩٦ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آن ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻃﺒﻖ آن ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب را ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ٣ﻣﺎده  ١٣ﻗﻮاﻋﺪ داوری آی ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﮫ داورھﺎ دادهاﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﮫ داورھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ازﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻗﯿﺪی ﮐﮫ داورھﺎ اﻟﺰام ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ آن دارﻧﺪ واژه »ﻣﻨﺎﺳﺐ« اﺳﺖ .ﻟﺬا ھﯿﺄت داوری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ« ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ،اﺻﻮل ﮐﻠﯽ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 داورھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻗﺎﻋﺪۀ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ درﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﻗﺮارداد و ﯾﺎ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ راﺑﻄﮥ ﺧﺎص را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
 اﻏﻠﺐ آرای داوری و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮارداد در آن ﺟﺎﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت را ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮارداد را ﻣﺤﻞ اﺟﺮای آن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺤﻞ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻋﺎﻣﻞھﺎی ارﺗﺒﺎط در ﭘﺮوﻧﺪۀ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
 ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ھﻮاﯾﯽ در ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ اﺳﺖ. -ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ )ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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 ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﮭﯿﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮭﺎی ﻗﺮارداد ﺑﮫ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﺑﺎﻧﮏ ﺧﻮاﻧﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎ اﺣﺼﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻗﺮارداد و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮﻗﺮاراﺳﺖ .اﮔﺮ ھﯿﺄت داوری اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻓﺮض ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﯿﺄت داوری از اﻋﻤﺎل ﺿﺎﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪول ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﺎردوم( ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﯿﺄت داوری ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را در
ﻗﺮارداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ از ﺟﮭﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺄﻟﮫ در ﺟﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎھﻮی ﺣﻞ
اﺧﺘﻼف در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون ﺷﮑﻠﯽ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻋﺎوی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﻼف ﺗﺠﺎری دو ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﭼﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دادرﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﮫ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﯾﯿﻦ داوری اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﮫ اﯾﺠﺎد آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ داوری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺷﺘﮫ ،ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن و در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﺎﻣﻦ ﻟﻮ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
١٧
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن روﯾﮫھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻔﺎد ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد در درﺟﮥ اول اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺻﻮل زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺒﯿﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد و ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر ،ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﻗﺎﻧﻮن روشھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
وﺟﻮد دارد:
 (١اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ داوری
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻘﺮ داوری ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت داور ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن داوری ﻣﺤﻞ داوری رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در
ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
روش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ .ﺑﺮﻃﺒﻖ اﯾﻦ روش اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن روﺷﯽ را در ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل
ﮐﺮد ﮐﮫ در دادﮔﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﮑﻤﮫ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪتھﺎ در
روﯾﮥ آی ﺳﯽ ﺳﯽ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪاً آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﻮانھﺎی داوری از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﻏﻠﻂ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ
داوری ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ داورھﺎ ﺗﻨﮭﺎ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر
١٨
ﺑﺮای ﺧﻮد را ﻣﻼک ﻗﺮاردادهاﻧﺪ.
 (٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ روش ﺗﺠﻤﯿﻊ
اﻧﻮاع روش اﻧﺘﺨﺎب را ﮐﮫ داورھﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش از اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ارﺗﺒﺎط دارد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
رﺿﺎﯾﺖ داورھﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا ﻧﮭﺎﯾﺘﺎً اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺘﮭﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد.
در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ داوری ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻘﺮ داوری اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض آن را ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 .17ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ،ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﯾﺖ www. Iranbar.com
 .18اﺣﻤﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻣﻌﺰي ،اﺣﻤﺪ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص 436
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ﺑﺎ آوردن ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺤﺚ واﺿﺢﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﻗﺮاردادی ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان
در ﻣﺎده  ٩٦٨ق.م ،ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦھﻢ در اﯾﺮان ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎده  ١٩ق.م
ﻣﺼﺮ ھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ودر ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮک ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ دوﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﯿﺄت داوری ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ داور ﻣﺼﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد :داورھﺎ ﻣﺨﯿﺮﻧﺪ ھﺮ ﮐﺪام از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮاه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ داوری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻮاﺑﻖ
داوری آی ﺳﯽ ﺳﯽ ھﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ داورھﺎ ﺑﮫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض اﺻﻼً ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف دارد.
ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﻣﺜﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات در ﻣﺼﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ در ﻣﺼﺮ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ  FoBدر
ﺑﻨﺪر ﯾﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺼﺮ ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی در ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮ را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ داور ﻣﺼﺮی ﺑﺎ
ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن  ١٩٨٠رم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﺪرال ﺳﻮﯾﯿﺲ ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ
ﻗﻮی در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮﯾﯿﺲ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﮫ ﺗﻮﺟﮫ دارد.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ دﯾﻮان ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎً از ﻣﯿﺎن روشھﺎی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﺎن و ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .داوری ﺑﺮاﺳﺎس
اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ را ھﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه دﯾﻮان ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺪﻻلھﺎی ﻣﻌﺎرض ﻋﻠﯿﮫ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﻮان اﺳﺘﺪﻻل ھﺮ دو ﻃﺮف را ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد و ﺑﮫ روش
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﻠﯿﺖ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد و ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﻣﺤﻞ روی آورد .اﯾﻦ روش ﺑﺎ ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدداری
از ﻗﺒﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ھﯿﺄت ﺳﮫ ﻧﻔﺮه داوری ھﯿﭻ ﯾﮏ از داورھﺎ ھﻢ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت آی ﺳﯽ ﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺑﺮاﺑﺮی رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ارادۀ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻮق از ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺗﺠﺎری ﺑﺮ
١٩
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  ٥ﻣﺎده  ١٣ﻗﻮاﻋﺪ داوری آی ﺳﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﺎرﺳﻮم( ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد داوری و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان
ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﺤﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان دور ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﺎ ،در ﻓﺮض ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﺷﺎن ﭼﮫ راه ﺣﻠﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ.
در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﺎدهای ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادھﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎدۀ  ٩٦٨ق.م اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﯽداﻧﺪ .ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎدۀ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻗﺮارداد و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﺛﺎر آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار را
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻘﻨﻦ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﺑﺪﯾﮭﯽ و ﺑﯿﺎن آن را زاﺋﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗﻌﮭﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺪ در آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﻗﯿﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ را ھﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن آن ﻣﺤﻞ داﻧﺴﺖ ،از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﺠﺎب ﮐﺮده ﮐﮫ درﺑﺎره ﺷﻤﻮل آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻏﺮض از وﺿﻊ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه درﺑﺎرۀ ﺗﻌﮭﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﺪ ﺑﻮده .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ در آن اﻓﺰون
ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺤﺪود ﻗﺎﻋﺪۀ آزادی اراده را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آن ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﻋﺪۀ آزادی اراده ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻋﻘﺪ
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ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ داوري ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ11..................................................
ﻧﮕﺮدد و ﯾﺎ آن ﮐﮫ درﺑﺎرۀ آن ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎدهای دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازد ﮐﮫ در ھﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮﺧﻼف روش ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﮫ ﺑﻨﺎی آن
٢٠
ﺑﺮ اﯾﺠﺎز اﺳﺖ ،داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻘﻮق در ﻓﺮض ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ
٢١
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﮫ در ﻣﺎده  ٥ق .م اﯾﺮان ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮد.
از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﻋﻘﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد٢٢.در ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ و در ﻣﺎدۀ ٣٣
و ﺑﻨﺪ ب از ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ٢٣ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ ھﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻘﻮد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از راه دور و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل
اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎاﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﺮارداد واﺣﺪ از ﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ٢٤.اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽﺧﻼءھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد
ھﻢ ﺳﮭﻞﺗﺮ و ھﻢ ﺑﮫ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﮫ در ﻓﺮض ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد و
داوری ،داور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﻮاھﺮ اﻣﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺑﺘﺪاﺋﺎً ارادۀ ﺿﻤﻨﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن روشھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در
ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎرض ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛  (١اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﺤﻞ داوری ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ  (٢ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﮫ روش ﺗﺠﻤﯿﻊ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ذھﻨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ راه ﮐﺎرھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد
ﻋﻘﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮای آن را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داده و ﺑﮫ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد و از ﻣﯿﺎن آنھﺎ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﯾﮥ واﺣﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﺗﻌﺎرضھﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در داوری ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮭﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺮفھﺎ و روﯾﮫھﺎی ﺗﺠﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﺤﻨﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ھﺮ
ﯾﮏ و آزﻣﻮدن آنھﺎ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
دﻋﺎوی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ داور ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻋﺮف واﺣﺪ )ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ
ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻠﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ( در اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺤﺎد و ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺘﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﺗﻮاﺑﻊ آنھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ داوری ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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 .23ﻣﺎده  -33درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل راي-1راي داوري در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 6ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل
اﺳـــــــــــﺖ:اﻟـــــــــــﻒ  -ﯾﮑـــــــــــﯽ از ﻃـــــــــــﺮﻓﯿﻦ ﻓﺎﻗـــــــــــﺪ اﻫﻠﯿـــــــــــﺖ ﺑـــــــــــﻮده ﺑﺎﺷـــــــــــﺪ.
ب  -ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـــــﻪ داوري ﺑـــــﻪ ﻣﻮﺟـــــﺐ ﻗـــــﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐـــــﻪ ﻃـــــﺮﻓﯿﻦ ﺑـــــﺮآن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـــــﻪ ﺣـــــﺎﮐﻢ داﻧﺴـــــﺘﻪاﻧـــــﺪ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
و...
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