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چکیده
داوری یکی از قدیمیترین شیوههای مورد استفاده جوامع ،دولت ها و بازرگانان در حل اختالفات بوده و از قدمت تاارییی برخاوردار
است .امروزه اختالفات تجاری بینالمللی از طریق نهاد داوری حل و فصل میگردد .مقاله باهدف تعیین داوران و حادود اختیاارات آناان در
داوری تجاری بینالمللی نگاشته شده است روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابیاناهای اطالعاات جماعآوری گردیاد
یافته ها نشان داد امروزه دیگر دستیابی به نظام واحد داوری تجاری بینالمللی که مورد قبول و پذیرش اکثر کشورهای جهان باشد چندان دور
از ذهن به نظر نمیرسد .در این مسیر عالوه بر قوانین نمونه ،رویه مورد عمل داوران بینالمللی ،قواعد بینالمللی ،نقش بای بادیلی را باازی
میکنند .روند رو به رشد کاهش محدودیت اراده در داوری تجاری بینالمللی مبتنی بر تجربه و نیازهای واقعی تجارت بینالملل است و باعث
شکوفایی و رونق هر چه بیشتر نهاد داوری تجاری بینالمللی میگردد .گرایش به آزادی اراده در داوری تجاری بینالمللی هرگا باه معناای
آزادی مطلق اراده نیست و تنها حذف برخی محدودیتها و قید و بندهای غیرضروری و محتاطانه گذشته را در پای داشاته و در عاین حاال
برخی محدودیتهای مبنایی را تجوی مینماید .محدودیتهایی مانند محدودیتهای مقرر در قوانین داخلی و ملی کشورها ،محدودیتهاای
مبتنی بر نظم عمومیبویژه نظم عمومیکشور مقر داوری و محدودیتهای مبتنی بر تعارض قواعد ملای کشاورها باا قواعاد باینالمللای.این
محدودیتها اختیارات داوران رادر داور تجاری بین المللی محدود میکند .با توجه به اینکه اجرای آرای داوری به موجب مقاررات و تحات
نظارت مراجع صالح کشور محل اجرای رای داوری انجام میشود ،در عمل اعمال نظم عمومیکشور محل اجرای رای نسبت به هر مقاررات
دیگر اولویت مییابد .نظم عمومیکشور مقر داوری نقش تاثیرگذاری در فرآیند داوری ایفا ماینمایاد و براساا

قواعاد و کنوانسایونهاای

بینالمللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نیویورک  1958و رویه پذیرفتاه شاده توسا
مراجع داوری تجاری بینالمللی ،در صورت مغایرت رای داوری با نظم عمومیکشور محل اجرا ،چنین رایی غیر قابل اجرا خواهد بود.
واژگان کلیدی :داوران ،حدود اختیارات داوران ،داوری تجاری بینالمللی ،قواعد ملی
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مقدمه
اصل حاکمیت اراده در داوری تجاری باینالمللای از جایگااه ویاژهای برخاوردار
است ،زیرا یکی از دالیل رغبت تجار به نهاد داوری در تجارت بینالمللی هماین آزادی
و اختیار عمل آنان است .داوری به عنوان یکی از روشهای حل و فصل اختالفاات در
عرصه تجارت داخلی و بینالمللی است که مبتنی بر توافقنامه داوری اسات .طارفین در
داوری بصورت آزادانه در خصوص موضوعات داوری تصمیمگیری میکنند بدون آنکه
مکلف به پیروی از قواعد شکلی (همانناد آنهاه در داوری دادگساتری معماول اسات)
باشند.
اساساً یکی از دالیل مهم گسترش نهاد داوری در تجارت بینالملال هماین آزادی و
اختیار عمل آنان است که در قالب توافقنامه یا قارارداد داوری جلاوهگار شاده ،طارفین
قرارداد تجاری بینالمللی را به سمت و سوی این شیوه حل اختالف سوق میدهد ،زیرا
داوری به عنوان یکی از روشهای حل و فصال اختالفاات قاراردادی ،چاه در عرصاه
داخلی و چه در عرصه تجارت بینالمللی ،مبتنی بر توافقنامه یا قرارداد داوری است.

 .1مفهوم داوری تجاری بینالمللی
درباره مفهوم داوری تجاری بینالمللی تعاریف میتلفی در نظامهای حقوقی وجاود
دارد .بعنوان مثال در نظام حقوقی سوئیس زمانی داوری بینالمللی تلقای مایشاود کاه
اقامتگاه یکی از طرفین غیر از سوئیس باشد .در حقوق ایتالیا نیا  ،مطاابق قاانون داوری
این کشور ( ،) 1994در صورتی که اقامتگاه یکی از طرفین غیر از ایتالیا باشد یا قارار بار
این باشد که بیش مهمی از تعهدات ناشی از قارارداد در خاارا از ایتالیاا اجارا شاود،
همهنین زمانی که محل تجارت یکی از طرفین خارا از ایتالیا باشد داوری باینالمللای
تلقی میشود.
در برخی نظامهای حقاوقی مانناد فرانساه و ماال ی نیا معیارهاای متعاددی بارای
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بینالمللی محسوب شدن داوری پیشبینی شده است .از جملاه در فرانساه اگار داوری
ناظر به مصالح و منافع تجارت بینالملل باشد ،بینالمللی محساوب مایشاود .باه بیاان
دیگر طبق رویه قضایی فرانسه ،چنانهه موضوع مرتب با اقتصاد دو کشور باشد ،داوری
بینالمللی است ولو اینکه طرفین هر دو فرانسوی باشند .براسا

بناد  3مااده  1قواعاد

نمونااه داوری تجاااری بااینالمللاای آنساایترال ( )1985کااه از سااوی بساایاری کشااورها
الگوبرداری شده «داوری در صورتی بینالمللی است که:
الف) محل تجاارت طارفین موافقتناماه داوری ،در زماان انعقااد ایان موافقتناماه در
کشورهای میتلف باشد؛ یا
ب) یکی از محلهای زیر خارا از کشوری باشد کاه محال تجاارت طارفین در آن
واقع است:
 )1محل داوری ،چنانهه در موافقتنامه داوری ،یا به موجب آن معین شده باشد؛
 )2هر محلی که بیش مهمی از اجرای تعهدات رابطه تجاری باید در آن اجرا شاود
یا محلی که موضوع دعوی ن دیکترین ارتباط را با آنجا دارد؛
ا) طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع موافقتنامه داوری باه بایش از یا
کشور ارتباط پیدا میکند».
در حقوق ایران نی به موجب بند ب ماده  1قانون داوری تجاری بینالمللی ()1376
مقرر شده« :داوری بینالمللی عبارت است از این که یکای از طارفین در زماان انعقااد
موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد» .در داوری تجاری بینالمللای
وجود ی

عنصر خارجی (واقعی یا مبتنی بر توافاق طارفین) نقاش دارد .بادون تردیاد

مبنای اصلی نهاد داوری را باید توافق طرفین یا قرارداد دانست .قارارداد داوری تجااری
بینالمللی به حکم این است که قرارداد اسات ،منشاا ارادی دارد و «حاکمیات اراده در
قرارداد و بطور مطلق در اعمال حقوقی ،اصلی است که ج در ماوارد برخاورد باا نظام
جامعه و پاسدار آن یعنی قانون ،پذیرفته شده است .ایان اصال الزماه کرامات و آزادی
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است که خداوند به انسان بیشیده است1».بنابراین «اصل آزادی قرارداد یا حاکمیت اراده
در داوری تجاری بینالمللای قلمارو وسایعتری دارد (چنانکاه) در اغلاب ماوارد قصاد
طرفین در گ ینش قانون ماهوی حاکم بر دعوا معتبر و محترم شمرده میشود».

2

ویژگی خاص تعریف قرارداد داوری در عرصه داوری تجاری بینالمللی ،ارتبااط آن
با «تجارت بینالملل» و دست کم ی

قرارداد تجاری بینالمللای اسات .قاراردادی کاه

دارای دو وصف «تجاری» و «بینالمللی» است .در داوری تجاری بینالمللی ،بند  1مااده
 2قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو باا قاانون نموناه داوری آنسایترال مقارر
داشته« :داوری اختالفات در رواب بینالمللی اعم از خریاد و فاروش کااال و خادمات،
حمل و نقل ،بیمه ،امور مالی ،خدمات مشاورهای ،سرمایهگاذاری ،همکااریهاای فنای،
نمایندگی ،حق العمل کاری ،پیمانکاری ،و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات ایان قاانون
صورت خواهد پذیرفت».
 .1-1اصول حاکم بر رسیدگی داوری
در رابطه با اصول حاکم بر رسیدگی داوری باید گفت؛ مسااله مقاررات مرباوط باه
نحوه رسیدگی داوری را دو امار تشاکیل مایدهاد :یکای اصال حاکمیات اراده و اراده
داوری بر اسا

توافق طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طارفین اسات ،اصال

انعطافپذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است.

3

در عین حال ،برخی از حقوقدانان بر ایان اعتقادناد کاه آزادی طارفین و داوران در
نحوه رسیدگی بیحد و حصر نیست .اصل رسیدگی منظّم و صحیح یاا جریاان صاحیح
قانونی که اولین بار در مادهی  14اصالحی قانون اساسی ایران و قانون نموناه آنسایترال
 .1شهیدی ،مهدی ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،نشر حقوقدان ،چاپ اول ،تهران ،پایی ،1377
 .2هنری دو وری  ،داوری تجاری بینالمللی ،ترجمه محسن محبی ،مجله حقوقی ،نشریه دفتر خادمات
حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،شماره  ،21پایی و زمستان ،1376
 .3نیکبیت ،حمیدرضا ،مسئولیت سازمان داوری ،مجموعه مقاالت همایش صدمین سال تأسایس نهااد
داوری در حقوق ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر داناش،
چاپ اول ،تهران  ،1390ص .79
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منعکس شده است ،دست کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنباال خاود آورده اسات.
اصول م بور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی دادرسی هساتند و عبارتناد از اصال
بیطرفی و رفتار مساوی با طرفین و اصل رعایت حق دفاع.

1

در دعاوی بینالمللی و بطور خاص در دعاوی تجاری بینالمللی بحث تعیین قواعد
حاکم بر داوری از اهمیت ویژهای برخوردار است .در داوری نسبت به مراجاع قضاایی
تشریفات کمتری حاکم است لذا با توجه به اینکه در روند داوری ،داوران بایاد از میاان
قواعد متعدد ،قواعد حاکم بر آئین داوری و قواعد حاکم بر ماهیت دعوی را گا ینش و
مبنای عملکرد خود قرار دهند ،اراده طرفین نقش اساسی و تعیین کننده دارد.
از نظر شکلی نیا برخای اسااتید حقاوق کتبای باودن قارارداد داوری را ضاروری
دانستهاند .هر چند به نظر میرسد که فلسفه رجوع به داوری ،کتبی بودن قرارداد داوری
را اقتضا دارد و میتواند از بروز مشکالت زیادی ،از جملاه ،اخاتالف در اصال وجاود
قرارداد داوری و شرای و حدود آن ،جلوگیری نماید ،با وجود این تاا زماانی کاه ایان
تشریفات مورد تصریح قانونگذار قرار نگیرد ،نمیتوان باه طاور حاتم توافاق داوری را
قراردادی تشریفاتی دانست.

2

 .2-1داوری تحت حاکمیت قانون ملی
در دادگاه های داوری ملی و دادگاه های غیرملی که تحت حاکمیت ی

قانون ملای

هستند  ،داور میبایست از نظم عماومی نظاام حقاوقی حااکم بار دعاوی کاه مساتقیماً
دربردارنده ماده  1502و  1504قانون آئین دادرسی مادنی فرانساه قواعاد قابال اعماال
است ،تأثیر پذیرد .اگر قانون حاکم بر داوری ماده ( 7)1کنوانسیون رم را نی شامل شود،
قواعد مستقیماً قابل اعمال سایر نظامهای حقوقی نی ممکان اسات ،اعماال شاود .مااده
( 7)1در مورد مقرراتی غیر از مقررات قانونی قابل اعمال بر قارارداد ساین مایگویاد.
 .1همان ،ص .386
 .2دشتی و کریمی ،)1392( ،مطالعه تطبیقی داوری رضایی یا تشریفاتی ،مجله مطالعات حقوق تطبیقی،
شماره  ،1دانشگاه علوم قضایی تهران،
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قراردادهای تحت حاکمیت قواعد فراملی ،قانون قابل اعمال ندارند .بنابراین ،بیان اصالی
ذیل ماده ( 7)1بایستی به صورت گسترده اعمال شود و بایستی مقاررات الا امآور نظاام
حقوقی که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتیاب شده است ،را نی پوشش دهد .حتی
اگر دولت قانون حاکم بر داوری مااده ( 7)1ایان کنفرانسایون را تصاویب نکارده باود،
پذیرفته شده است که داور بایستی مالحظات مشابهی را به عنوان راهنما در نظر بگیرد.

1

در سکوت طرفین ،قاعده آزادی داور در انتیاب قانون حاکم پذیرفتاه شاده اسات،
ولی در عمل ،طرق اعمال این آزادی به دو صورت خواهد بود .به عبارت دیگار ،آزادی
انتیاب قانون توس داور ،گاه می تواند به معنای انتیاب قانون حل تعارض حاکم باشد
و گاه به م عنای قانون ماهوی حاکم به طور مستقیم .از این دو طریق ،طریق اول که ناظر
به ی

روش حل تعارض برای تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعواست ،به ناچار به ی

سیستم حقوق ملی میانجامد ،ولی روش دوم همان روشی است که برای داوران امکاان
اعمال حقوق فراملی را فراهم میآورد.

2

 .2-1داوری فراملی
برای ی

دادگاه داوری که به صورت فراملی فعالیت مینماید ،نظم عمومی یا قواعد

مستقیماً قابل اعمال ی

نظام حقوقی موضاوعیت نادارد .طرفینای کاه باه یا

داوری

فراملی تسلیم شده اند ،نبایستی گرفتار مقررات تحمیلی کشور مقر دادگاه شاوند و نظام
عمومی کشور خاصی بر آنان تحمیل گردد .البته ،این بدان معنا نیست که داور میتواناد
نسبت به تمام قواعد ال امآوار بیتفاوت باشد .در اینجا نظم عماومی در دو حاوزه قابال
بررسی است:
الف -نظم عمومی بین المللی :ی

نظم عمومی مشترک بین تمامی ملت های تجااری

 .1اول لندو ،حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بینالمللی ،ترجمه محسان محبای ،مجلاه دفتار
خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،شماره پنجم ،بهار ،1365
 .2شیروی ،عبدالحسین ،نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بینالملل؛ مجله آوای عدالت ،شاماره
،1386 ،19
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است .در ی

پرونده در اتاق بازرگانی بینالمللای کاه براساا

قواعاد فراملای داوری

میشد ،داور پرونده ،گانر الگرگون قراردادی را که به واسطه پرداخات رشاوه باه یا
مقام دولتی منعقد شده بود را باطل اعالم کرد .او چنین بیان کارد کاه...« :ایان موضاوع
نمیتواند مورد مناقشه قرار گیرد که ی

قاعده کلی حقوقی توسا مللال متمادن ماود

پذیرش قرار گرفته است که قراردهایی که باه صاورت جادی اخاالق حسانه یاا نظام
عمومی بینالمللی را نقض مینماید ،بالاعتبار است و کوچ ترین قدرت اجرایی نادارد
و این قراردادها توس هیچ دادگاه یا دیوان داوری دارای ضمانت اجرا شناخته نیواهاد
شد.

1

ب .قواعد آمره کشورهایی که به صورت کامل با قارارداد در اتبااط هساتند :داوران
اغلب بایستی از قواعد ال امآور کشورهایی که به صاورت کامال باا قارارداد در ارتبااط
هستند ،تأثیر بپذیرند .برای اینکه چنین قاعده ای در نظر گرفته شود ،بایستی اعماال ایان
قاعده در هر دو کشور صراحتاً یا به وسیله ی

ساختار قانونی پیشبینی شده باشد .داور

بایستی به این نکته توجه نماید که احتمال اجرای رأی داوری در دادگاههای کدام کشور
وجود دارد .اگر رأی داوری نظم عمومی و قواعد مستقیماً قابل اعماال دولتای را نقاض
نماید ،دادگاههای آن کشور ،اجرای این رأی را رد خواهند کرد .بناابراین ،داور بایساتی
توجهی ویژه به نظم عمومی کشوری که احتماالً اجرای رأی داوری در آن کشور تقاضاا
خواهند شد ،داشته باشد.

2

 .1اول لندو ،حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بینالمللی ،ترجمه محسان محبای ،مجلاه دفتار
خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،شماره پنجم ،بهار ،1365
 .2کاکاوند ،محمد ،آزادی اراده طرفها در داوری تجاری بینالمللای ،منتشاره در ساایت مرکا داوری
اتاق ایران به نشانی:
(http://arbitration.ir/new/web/uploads/media/dc8274cd65d36632436e9f4cb
a4c8bdedf0be113.pdf).
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بنابراین هر داور بایستی اهمیت حفظ داوری تجاری به عنوان ی

اب ار برای حال و

فصل اختالفات بین المللی ،را مورد توجه قرار دهد .داوری تنهاا در صاورتی مای تواناد
پیشرفت نماید که توس دولتها مورد حمایت قرار گیرد.

1

استناد به قواعد فراملی در داوری های تجاری بین المللی چنان گسترده و رایا شاده
است که این قواعد را به یکی از منابع معتبر حقوق تجارت بینالملل تبدیل کرده است.

2

قانون آرای داوری خارجی در فرانسه شناسایی شده و قابل اجرا خواهند باود ،مشاروط
بر اینکه اوالً :وجود آن توس مدعی به اثبات رسد؛ ثانیاً :به طور آشکار با نظام عماومی
بین المللی میالف نباشد 3.براسا

این قانون حتی زمانی که طرفین اختالف ،بر صادور

رأی برمبنای منابع فراملی توافق ننموده باشند  ،باز هم داوران مای توانناد باه ایان مناابع
استناد نمایند4.در کشورهای حقوق نوشته قواعاد فراملای باه تادری ج ئای از قاوانین
تجارت ملی شد 5.برخی از نویسندگان انگلیسی ادعا کردهاند که داوران بایساتی همیشاه
قانون را اعمال نمایند6.در عین حال باید پذیرفت که حتی با وجود صادور ایان رأی از
محاکم انگلستان باز هم مسیری طوالنی برای پذیرش قواعد فراملای بااقی ماناده باود و
چنین رأیی را نمیتوان به عنوان مبنایی برای پذیرش اعمال قواعد فراملای در انگلساتان
 .1اول لندو ،حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بینالمللی ،ترجمه محسان محبای ،مجلاه دفتار
خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،شماره پنجم ،بهار ،1365
2. Mercede, Peter 2002 Italian Arbitration in International, Handbook on
Commercial Arbitration,Http://www.bing.Com.
 .3اشمیتوف ،کالیو ام ،حقوق تجارت بینالملل ،ترجمه دکتر بهروز اخالقی و دیگران ،انتشارات سمت،
جلد دوم ،چاپ اول ،تهران ،1378
4. Fucherd, Peter;The Modern Trend Towards Exclusion of Recourse
Against Transnational Arbitral Awards: A European Perspective,Fordham
International Law Journal ,Vol. 12, 1989,pp:593&569
5. Marrella & Yoo,2007, Cross-border Internet Dispute Resolution,
Cambridge University press,London,p:218
6. Mustill & Boyd, 1982, "The Paris Court of Appeal Looks at a Request for
the Annulment of an Award for Breach of EC Competition Law",
& International Arbitration Law Review, Case Comment.p:611
)Russell,1979. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/4/98
Award rendered on December
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تلقی کرد.

1

ماده  33مقررات آنسیترال ،به قواعد فراملی اشاره ای ندارد؛ تنها در بناد  3ایان مااده
آمده است که در تمام دعاوی دادگاه داوری بایستی به عرف های تجاری قابل اعمال بار
معامله توجه نماید ،بی آنکه صراحتاً ضمانت اجرایی خاصی بارای ایان بناد پایش بینای
شود.

2

کشااور خااارجی متعاهااد

کنوانساایون نیویااورک در مااورد آرای داوری کااه در یا

کنوانسیون صادر شده باشد ،اعمال میگردد .دادگاههاای دولاتهاای عضاو کنوانسایون
بایستی آرای داوری خارجی را شناسایی و اجرا نمایند ،مگر اینکه یکی از دالیال امتنااع
که در ماده  Vکنوانسیون مقرر شده است ،وجود داشته باشد.

3

 .2تنظیم موافقتنامهی داوری
موافقتنامه ی داوری ،شالوده و بنیان تقریباً هر ناوع داوری اسات .ارجااع موضاوع و
حل و فصل اختالف به داوری مستل م توافق و تراضی طرفین در ضمن قارارداد داوری
است .با توجه به این کاه داوری عقاد اسات بایاد شارای اساسای الزم بارای صاحت
معامالت را از حیث قصد و رضای طارفین و اهلیات آنهاا و معاین باودن موضاوع و
مشروعیت جهت عقد دارا باشد .داوری از عقود تشریفاتی نیست و قرارداد آن میتواناد
عادی یا رسمی باشد .قرارداد داوری همهنین ممکان اسات کتبای یاا شافاهی باشاد و
طرفین میتوانند طی قراردادی جداگانه یا ضمن معامله مل م شوند که در صورت باروز
اختالف جهت حل و فصل آن به نهاد داوری مراجعه نمایند .هماانطور کاه در تعریاف

1. Mustill&boyd ,Ibd,pp:605-611
2. tairaterces, Heinz, "Public Policy as a Limit to Arbitration and its
Enforcement", IBA Journal of Dispute Resolution, Special Issue, 2008,p:71
3. Van den Bergo, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of
1958, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981.
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داوری ذکر شد اختالفات احتمالی نی قابل ارجاع به داوری است ولی منشاا اخاتالف
باید مشیص و معین باشد.

1

در اسناد گوناگون حقوقی و رویهی بینالمللی ،رویکردهای متفااوتی در خصاوص
تعیین قانون حاکم بر سایر موضوعات مربوط به موافقتنامهی داوری وجود دارد  .برخای
از قوانین از رویکرد سنتی تعارض قوانین پیروی میکنند؛ برخای دیگار حااوی قواعاد
ویژه ماهوی تعارض هستند بدین ترتیب ،موافقتنامهی داوری ممکن است قبال از باروز
اختالف یا پس از آن مورد توافق قرار گیرد .بنابراین ،هیچ منعی وجود ندارد که قبال از
بروز اختالف طرفین متعهد شوند که اختالف حاصل از ی

رابطه مشایص حقاوقی را

به داوری ارجاع نمایند .اما نهاد داوری دارای اختیارات مطلق نیست ومحادودیتهاایی
در اختیارات داوران وجود دارد:
 .1-2محدودیت در ارجاع اختالف به داوری
داوری تجاری بینالمللی ی

نهاد مستقل با شرای و اوصاف میتص به خود اسات

که در عرصههای میتلف حقوقِ داخلی و به ویژه تجارت باینالمللای باه ایفاای نقاشِ
ممتاز میپردازد .برای تشییص اینکه چه دعاوی و موضوعاتی قابال ارجااع باه داوری
هستند ،حتی در عرصه تجارت بینالملال ،قاوانین ملای تعیاین کاردهاناد .لاذا علیارغم
دیدگاههای ی که بر نظریه داوری مستقل وجود دارد باید گفات واقعیات ایان اسات کاه
تصور داوری بینالمللی به عنوان ی

نهااد کاامالً مساتقل از نظاامهاای حقاوقی ملّای،

قابلیت انطباق کامل بر واقعیات خارا ندارد؛ چرا که همواره تعیین تکلیاف بسایاری از
امور در طی فرآیند داوری ،از جمله در موضوعات مورد بحث در این گفتاار ،یعنای باه
منظور تشییص اینکه اساساً چه موضاوعاتی قابال ارجااع باه داوری اسات نااگ یر از
مراجعه به قوانین ملی هستیم.
بررسی قوانین ملی کشورها حکایت از این دارد که اصل اولیه در مراجعه باه داوری
 .1نعیمی .م .)1390( .دانشگاه آزاد ان لی ،تقریرات در

داوری بینالمللی .صص20-23
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این است که اشیاص میتوانند حل و فصل اختالفات گوناگون و با منشا های متفااوت
را به داوری ارجاع دهند .چنانکه در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ،در بند  1ماده
 2تحت عنوان قلمرو اجرای قاانون مقارر شاده« :داوری اختالفاات در روابا تجااری
بینالمللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات ،حمل و نقل ،بیمه ،امور مالی ،خادمات
مشاوره ای ،سرمایهگذاری ،همکاریهای فنی ،نمایندگی ،حقالعمل کاری ،پیمانکااری و
فعالیتهای مشابه مطابق مقررات ایان قاانون صاورت خواهاد پاذیرفت» و ساپس باه
موجب بند  2همان ماده تاکید شده است« :کلیه اشیاصی که اهلیات اقاماه دعاوا دارناد
میتوانند داوری اختالفات تجاری بین المللی خود را اعام از اینکاه در مراجاع قضاایی
طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلاه کاه باشاد باا تراضای ،طباق
مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند».
با تحقیق در قاوانین داوری داخلای و قواعاد داوری باینالمللای باه ایان واقعیات
میرسیم که در داوری تجاری بینالمللی اصل حاکمیت اراده جایگااه برجساته و نقاش
ممتازی در حل و فصل اختالفات دارد چرا که وقتی طرفین با میل و اراده خاود حال و
فصل اختالفات فعلی و یا اختالفات احتمالی آینده خویش را به داوری ارجاع میدهند،
در واقع با ارزیابی مصالح خود از جهات میتلف ،ایان مسایر را بار مایگ ینناد و ایان
ویژگاای برجسااته داوری در کنااار سااایر اوصاااف آن کااه بااه تشااییص خااود طاارفین،
تامینکننده مصالح آنان است سبب میشود تاا در خاتماه ،پاس از صادور رای داوری،
طوعاً تن به اجرای رای داده ،از مقاومت در مسیر اجرای رای خوداری نمایند .امری کاه
نیل به هدف غایی همه نهادهای حل اختالف اعم از مراجع قضاایی و شابه قضاایی ،از
جمله نهاد داوری را میّسر مینماید.
بنابراین در خصوص آزادی اراده در داوری تجاری بینالمللی باید گفت از آنجا کاه
در تجارت بینالملل هیچ اجبار قانونی برای حل و فصل اختالفاات فعلای یاا احتماالی
تجار بینالمللی از طریق نهاد داوری وجود ندارد ،اصل آزادی اراده در مقوله ارجاع امار
به داوری به این معنی که هیچ شیصی را نمیتوان بر خاالف میال و اراده او ملا م باه
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پذیرش این شیوه حل اختالف نمود (منع داوری اجباری) هماواره ماورد احتارام باوده
است .با وجود این ،ال امات عملی تجارت باینالملال در بسایاری از ماوارد شایص را
برخالف میل و اراده او به پذیرش این شیوۀ حل اختالف وادار ماینمایاد .مانناد اینکاه
شیص در برابر انتیابهای میتلف این روش را بیشتر به نفع خود میداند.
ممکن است تصور شود که استثنای مهم داوری اجباری در تجارت بینالمللی زمانی
اتفاق میافتد که دولتها به موجب اسناد و معاهدات بینالمللی صالحیت رسایدگی باه
دعاوی اتباع خود را به هیأت داوری معینی واگذار نمایند .مانند دیوان دعااوی ایاران و
آمریکا که به موجب بیانیه الج ایر در خصوص اختالفات مربوط به اتباع ایران و آمریکا
اتفاق افتاد و براسا

آن رسیدگی به «دعاوی اتباع آمریکاا علیاه ایاران» و «اتبااع ایاران

علیه آمریکا» ،همهنین «دعاوی متقابل هر ی

از دولتین در برابر اتبااع طارف مقابال» و

«دعاوی دولتین ایران و آمریکا علیه یکدیگر» در صالحیت این دیوان قرار گرفت.

1

 .2-2محدودیت حاکمیت اراده و داوری پذیری دعاوی تجاری
اصل آزادی اراده در ارجاع امر به داوری ،مبیّن این مفهوم اساسی اسات کاه اصاوالً
طرفین میتوانند با میل و اراده خود حل و فصال کلیاه اختالفاات تجااری خاود را باه
داوری ارجاع نمایند .نفس چنین توافقی به لحاظ ابتنای بار اصال آزادی اراده از چناان
اهمیتی برخوردار است که حتای در حقاوق داخلای کاه مراجاع قضاایی ،مرجاع عاام
رسیدگی به دعاوی هستند سلب صالحیت این مراجع (دادگاههای دادگستری) را در پی
دارد (مؤید این واقعیت ،رویه قضایی متقن و متکی به دهها رأی صاادره از دادگااههاای
میتلف است .به عنوان نمونه ر .ک .زندی ،محمدرضا ،رویه قضایی دادگاههای تجدیاد
نظر استان تهران در امور مدنی ( 2داوری) ،انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ اول ،تهاران
 .)1388چرا که «با انعقاد قرارداد داوری ،صالحیت دادگاه در رسایدگی باه اخاتالف از
میان میرود و چنانهه قرارداد قبل از بروز اختالف منعقد گردد ،ماانع ایجااد صاالحیت
 .1محسنی ،فریده ،سلب مالکیت در رویه دیوان داوری ایران -ایاالت متحده آمریکا ،انتشارات فردافار،
چاپ دوم ،تهران ،1389
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برای دادگاه خواهد بود».

1

ماده  8قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در مورد داوری دعااوی تجااری مقارر
داشته« :دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری ن د آن اقامه شاده اسات بایاد در
صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلساه دادگااه ،دعاوای طارفین را باه
داوری احاله نماید ،مگر اینکه احراز کند که موافقتناماه داوری باطال و ملغای االثار یاا
غیرقابل اجرا میباشد و طرح دعوا در دادگاه مانع شاروع و یاا اداماه جریاان رسایدگی
داوری و صدور رای داوری نیواهد بود».
در نظام حقوقی فرانسه به موجب ماده  1458آیین دادرسی این کشاور مقارر شاده:
«هرگاه یکی از طرفین قبالً به داور مراجعه کرده باشد ،دادگااههاای دولتای مطلقااً بایاد
اعالم عدم صالحیت کنند بدون آنکه باه اعتباار یاا عادم اعتباار قارار داوری رسایدگی
نمایند .همهنین در صورت عدم مراجعه به مرجع داوری ،دادگااههاا بایاد اعاالم عادم
صالحیت نمایند مگر آنکه قرارداد داوری آشکارا باطل باشد».
مشابه این حکم در دیگر کشورها نی مشاهده میشاود چنانکاه باه موجاب مااده 5
قانون داوری چین تصریح شده« :چنانهه طرفین توافقنامه داوری منعقاد کارده باشاند و
طرف دعوی خود را به محکمه خلق رجوع دهد ،محکمه خلق از قباول دعاوی سارباز
میزند مگر در صورتی که توافقنامه داوری کان لم یکن شده باشد».
بنابراین توافق طرفین به رجوع به داوری موجب سالب صاالحیت مراجاع قضاایی
میشود لکن پذیرش این اصل در قوانین و قواعد داوری به معنی حاکمیات مطلاق اراده
در این حوزه نیست؛ چرا که غالباً ضمن پذیرش کلیات اصل م بور در قواعد و مقررات
داوری استثنائات مهمی نی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.
به عنوان مثال برخی موضوعات مانناد موضاوعات حاوزه حقاوق مالکیات فکاری
 .1کاویانی ،کورش ،اصل  139قانون اسالمی و شرط داوری در قراردادهاای مصاوب مجلاس شاورای
اسالمی ،فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،شماره  ،5پاایی و زمساتان ،88
ص .132
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ویژگیهای متمای ی از دیگر موضوعات دارند که داوری در مورد آن اقتضائات خاصای
از قبیل محرمانه بودن ،سرعت مناسب رسیدگی و مقررات ویژه راجع به صدور دساتور
موقت را میطلبد که عمدتاً در مقررات داوری سازمان جهاانی مالکیات فکاری 1ماورد
توجه ویژه قرار گرفته است.

2

 .3-2اصل آزادی اراده و صالحیت اشخاص جهت مراجعه به داوری
مداقه در متن مقرراتی که بر اصل آزادی اراده در رجوع به داوری تأکید دارند بیانگر
این حقیقت است که این مقررات به طور ضمنی استثنائات و محدودیتهای اساسای را
نی در بر میگیرند؛ چنانکه حسب ظااهر مقاررات شارایطی مانناد «اهلیات» و «داشاتن
صالحیت انجام معامله» ،اطالق اراده آزاد طرفین را مقید میسازد .با توجه باه مجموعاه
قیود و شرایطی که در مقررات میتلف پیشبینی شده ،مهمترین مواردی که ممکن است
به عنوان محدودیت برای اراده طرفین در این مقوله مطرح شوند عبارتند از موضاوعات
ناظر به «شرای اساسی صحت معامالت» و محدودیتهای ناظر به «اشیاص حقاوقی»،
اعم از اشیاص حقیقی و اشیاص حقوقی ،در ماورد اشایاص حقاوقی (چاه حقاوقی
حقوق عمومی و چه حقوق خصوصی) اصل بر صالحیت و اختیار این اشایاص بارای
رجوع به داوری برای حل و فصل اختالفات تجاریشان است؛ هر چناد کاه باا بررسای
اجمالی مقررات کشورهای میتلف آشکار میگردد که گساتره و قلمارو ایان اصال در
نظامهای میتلف حقوقی یکسان نیست.

3

قواعد مربوط به صالحیت اشیاص برای مراجعه به داوری اصاطالحا دارای اطاالق
است و نه تنها دلیلی برای محدود و مقید کردن این اطالق وجود نادارد ،بلکاه هماواره

)1. World Intellectual Property Organization (WIPO
 .2عیسی تفرشی ،محمد و اسدی نژاد ،سیدمحمد ،ویژگیهای مقررات داوری سازمان جهاانی مالکیات
فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بینالمللی ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشاکده حقاوق و علاوم
سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،38شماره  ،1بهار 1387
 .3اسکینی ،ربیعا ،مباحثی از حقوق تجارت بینالملل ،تهران ،نشر دانش امروز1371،
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مراجع داوری تجاری بینالمللی ،واضعین و قانونگذاران این عرصاه ،در جهات کااهش
هر چه بیشتر برخی محدودیتها و تفسیر مضیق موارد منصوص ،گام برداشتهاند.

1

در برخی نظامهای حقوقی به طور مطلق داوری تجااری باینالمللای پذیرفتاه شاده
است .گروه ب رگی از کشورها در این دسته قرار میگیرند که از آن جمله میتوان عالوه
بر کشورهای بلوک شرق سابق ،آمریکا ،انگلیس ،بلژی  ،هلند ،فرانسه و سوئیس را ناام
برد .در برخی دیگر از کشورها ،داوری تجاری بینالمللی باه صاورت محادود پذیرفتاه
شده است ،یعنی اصل این است که دولت و سازمانهاای دولتای مایتوانناد در روابا
تجاریشان با شرکتهای خارجی به داوری مراجعه کنند ،مشروط به ایان کاه برخای از
شرای و احتیاطها را که به موجب قوانین معاین شاده اسات رعایات کنناد؛ شارای و
احتیاطهایی که بعضا در کشورهای میتلف دارای ماهیاتهاای متفااوت اسات .برخای
کشورها مانند کلمبیا و اکوادر و پرو ،پاذیرش داوری را مناوط باه ایان دانساتهاناد کاه
خودشان مقر داوری باشند .برخی مانند مصر از ایان حیاث باین داوریهاای نفتای کاه
دولت خود امضا کننده قرارداد باشد یا نباشد فرق قائل شدهاند .در فرض نیست ،الا ام
به داوری در مصر و مطابق قواعد این کشور را ضروری دانستهاناد .در برخای دیگار از
کشورهایی که در این گروه قرار میگیرند مانند الج ایر ضامن پاذیرش داوری تجااری
بینالمللی برای برخی موضوعات مانند معامالت نفتی ،این شیوه رسیدگی ممناوع شاده
است .در مقابل دو گروه فوق که باالخره چه به صورت محدود و چه به صورت مطلاق
رجوع دولت و سازمانهای دولتی به داوری را تجاوی مایکنناد ،کشاورهای آمریکاای
التین قرار دارند که مظهر بیاعتمادی به داوری تجاری باینالمللای هساتند؛ چنانکاه در
ون وئال به طور مطلق رجوع به داوری برای دولت ممنوع اعالم شده است.
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 .1صادقی مقدم ،محمدحسن و همکاران ( .)1391تشییص معیار تبعیت در عقاود تبعای و آثاار آن در
حقوق ایران ،فرانسه و انگلیس ،پژوهشهای حقوق تطبیقی زمستان -شماره  ،1ص135
 .2اسکینی ،ربیعا ،مباحثی از حقوق تجارت بینالملل ،تهران ،نشر دانش امروز1371،
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برخی از حقوقدانان با تبیین و تفکی

باین مفهاوم اماوال عماومی و اماوال دولتای

معتقدند« :در داوری اصل مسلم این است که فق اشیاصی حاق مراجعاه باه داوری را
دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختالف را داشته باشند .از لحاظ منطقی ،فقا
دعاوی راجع به اموال عمومیاند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند».

1

اهلیت طرفین در انعقاد موافقتناماهی داوری نی تاابع قاانون حااکم برطارفین اسات.
قاعدهی کلی این است که هر شیص حقیقی یا حقوقی که اهلیت انعقاد قارارداد معتبار
را دارد واجد اهلیت انعقاد موافقتنامه معتبر هم هست 2.یکی از ایرادهای متاداول ایان
است که شیصی که قرارداد را برای یکای از طارفین امضاا کارده ،اختیاار و اجاازهی
صحیحی برای این کار نداشته است.

3

 .3-2اصل آزادی اراده و صالحیت اشخاص جهت مراجعه به داوری
در پاسخ به این سؤال با مراجعه به قواعد داوری تجاری بینالمللای باه ایان نتیجاه
میرسیم که اصل آزادی اراده و صالحیت اشیاص جهت مراجعه باه داوری باه عناوان
ی

قاعده کلی در داوری تجاری بینالمللی هم جاری اسات .یعنای در داوری تجااری

بینالمللی نی اصل اولیه این است که هماه اشایاص دارای اهلیات و صاالحیت اقاماه
دعوی ،اختیار مراجعه به داوری جهت حل و فصل اختالفات فعلای یاا احتماالی آیناده
خویش را دارند .به عنوان مثال در صدر بند  2ماده  2قانون داوری تجااری باینالمللای
ایران حکمی همانند مااده  454قاانون آیاین دادرسای دادگااههاای عماومی و انقاالب
پیشبینی و مقرر شده است« :کلیه اشیاصی که اهلیات اقاماه دعاوی دارناد مایتوانناد
داوری اختالفات تجاری بینالمللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یاا
نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد باا تراضای ،طباق ایان قاانون باه
داوری ارجاع کنند».
 .1کریمی ،عبا و پرتو ،حمید رضا« ،داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
 .2مثالً ن  .ماده  )1( )2( 1676قانون قضایی بلژی .
 .3جولیان دی ام لیو همکاران ترجمه فیضاهلل جعفری ،مجله حقوقی بینالمللی161-162 :1387،
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این بدان معناست که در داوری تجاری بینالمللی نی اصل اولیه این است که کلیاه
اشیاص دارای اهلیت و صالحیت اقامه دعوا ،اختیار مراجعاه باه داوری بارای حال و
فصل اختالفات فعلی یا احتمالی آینده خویش را دارند .نگارنده در مطالعه قانون نموناه
آنسیترال و همهنین کنوانسیون نیویورک و دیگر قوانین موضوعه باینالمللای نااظر بار
داوری به موردی که قانونگذار ارجاع به داوری را به اشایاص حقاوقی تیصایص زده
باشد برنیورد.
قسمتی از ماده  7قانون نمونه آنسایترال چناین مقارر مایکناد« :موافقتناماه داوری»
توافقی (قراردادی) است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضای اختالفاات بوجاود
آمده در مورد ی

رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی یا اختالفااتی را

که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع میشود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یا

قارارداد یاا باه صاورت

موافقتنامه جداگانه باشد »...این ماده به صاراحت اهلیات طارفین دعاوا در مراجعاه باه
داوری منوط به بروز اختالف دعوا در ی

رابطه حقوقی معین میداند نه اخاتالف باین

دو شیصیت حقوقی .در مقررات داوری کشور و همهنین قواعد آمره بینالمللای مانناد
ماده  2کنوانسیون نیویورک ،ماده  7قانون نمونه داوری آنسیترال عموماا اختیاار مراجعاه
اشیاص یا طرفین اختالف به داوری به طور مطلق و بدون قید و شرط ذکر شده است؛
یعنی از این حیث تفکیکی بین اشیاص حقیقی و حقوقی مقرر نشاده اسات .از ساوی
دیگر نه تنها در قوانین و مقررات راجع به داوری مناع یاا محادودیتی بارای اشایاص
حقوقی حقوق خصوصی پیشبینی نشده است.

 .3حدود اختیارات داوران در داوری تجاری بینالمللی
به اعتقاد برخی از نویسندگان داوری تجاری بینالمللی ،چون داوری وظیفهای است
که نقش شبه قضایی را انجام میدهد؛ بنابراین در رسیدگی داوری نیا اصاول دادرسای
منصفانۀ پیشبینی شده در اسناد حقوق بشر باید از سوی داور رعایت شاود .طرفاداران

 .......150تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهلم ،تابستان1397

این تئوری اینگونه استدالل میکنند که «داوری وظیفاه و نقشای را کاه باه طاور سانتی
برعهدۀ دادگاهها میباشد ،به حکم قانون به نمایندگی از محاکم انجام مایدهاد» در نقاد
این تئوری باید گفت ،داوری دارای ماهیتی خصوصی اسات و داور اختیاار خاود را از
ارادۀ طرفین میگیرد .بنابراین این دولت و دادگاهها نیستند که وظیفۀ قضایی خود را باه
دیوان داوری تفویض میکنند ،بلکه طرفین قرارداد داوری هستند که به جای مراجعه باه
دادگاههای دولتی برای حل اختالف خاود ،تارجیح مایدهناد باه داوری رجاوع کنناد.
بنابراین نمیتوان گفت داور یا هیئت داوری به نمایندگی از دادگاهها یا دولت رسایدگی
میکند؛ در نتیجه ،نظریۀ نمایندگی نی قابل پذیرش نیست.
برخی نی قائل به تفکی

میان داوری اختیااری و اجبااری هساتند و مایگویناد در

داوری اختیاری که طرفین به جای مراجعه به دادگاهها ،برای حل اخاتالف خاود توافاق
کردهاند به داوری رجوع نمایند ،اصول دادرسی برگرفته از اسناد حقاوق بشار باه طاور
غیرمستقیم اعمال میشوند ،زیرا با اینکه طرفین توافق کردهاند اختالف آنهاا باه وسایلۀ
ی

نهاد خصوصی به نام داوری حل و فصل گاردد ،ولای هناوز هام نمایتاوان نقاش

دادگاهها در ابطال یا شناسایی و اجرای رأی داوری را نادیده گرفت ،چون دادگاههاا کاه
نهاد دولتی هستند میتوانند رأی داوری را ابطال نموده یا اجرا نکنند؛ پاس بایاد اصاول
دادرسی منصفانۀ حقوق بشر در داوری رعایت شود .در نتیجه میتوان گفت این اصاول
به طور غیرمساتقیم در داوری اختیااری (ارادی) قابال اعماال اسات .در مقابال داوری
اختیاری ،داوری اجباری قرار دارد که در آن اختیارات و قادرت داوری ناشای از حکام
قانون میباشد ،نه توافق طرفین .در رسایدگی داوری از ناوع اجبااری ،اصاول دادرسای
منصفانۀ یادشده در اسناد حقوق بشر به طورمستقیم قابل اعمال بوده و داور مکلاف باه
رعایت این اصول در رسیدگی خود است.
ازآنجا که دادرسی منصفانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناسایی شده اسات
و دولتها نی آرای داوری را در قلمرو قضایی خود اجارا مایکنناد و تحقاق دادرسای
منصفانه نی به رعایت اصول دادرسی از ساوی مرجاع رسایدگی کنناده وابساته اسات؛
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بنابراین باید گفت ،در رسیدگی داوری نی اصول دادرسی الزم اسات از ساوی داور یاا
هیئت داوری رعایت شود .اعمال این اصول در داوری اجباری باید به صاورت مساتقیم
و در داوری اختیاری به صورت غیرمستقیم انجام گیرد.

1

 .4نحوه تعیین داوران
دیدگاه کلی در خصوص تعیین داوران این است که روش تعیین داور یاا داوران باه
اراده طرفین واگذار شده است و اگر حداقل روش تعیین داور مورد توافاق قارار نگیارد
قرارداد داوری اثر حقوقی ندارد هر چند که در مواردی مقررات تکمیلی وجود دارد کاه
در صورت اهمال طرفین در تعیین داور یا روش تعیین داور به اجرا گذاشته میشود.

2

اصل آزادی اراده طرفین در داوری ،آزادی اراده آنان در تعیین داور (داوران) و نیا
تعیین حدود اختیارات آنان است؛ چرا که اصوالً این طرفین هستند که داوران را انتیاب
و حدود اختیارات آنان را تعیین مینمایند .داوران منتیب طرفین نماینده آنان محساوب
نمیشوند و پس از انتیاب مطابق شرای مقرر ،مشابه قضات دادگاهها بصورت مساتقل
عمل میکنند ،این خصیصاه موجاب گساترش و روناق روزافا ون داوری در تجاارت
بینالملل ،تیصصیتر شدن داوری و اف ایش سارعت و دقات در رسایدگی مایگاردد.
اصل آزادی طرفین در دو مورد بررسی میشاود یکای در تعیاین خاود داور (داوران) و
دیگری در تعیین حدود اختیارات آنان.

 .5اختیارات داوران
داور از لحاظ حدود اختیارات ،تابع اراده طرفین ،اسات لکان در نحاوه رسایدگی و
 .1خدری ،صالح ( .)1394دادرسی منصفانه در داوری تجاری بینالمللی ،مطالعات حقوق تطبیقی ،دوره
 - 6شماره  ،2ص523
 .2خ اعی ،حسین ،داور در حقوق داخلی و تجارت بینالمللی ،مجله کانون وکالی دادگستری خراسان،
شماره  ،2سال دوم1385 ،
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صدور رأی مستقل است 1.از ی

سو «داوری میلوق قرارداد میان طرفین اسات وو باا

تراضی طرفین در موافقتنامه یا شرط داوری صالحیت برای داورها به وجود میآیاد »2و
از سوی دیگر همین که داور نصب شد ،از اختیارات گستردهای برخوردار است.
اما چنانهه داوران خارا از حدود صالحیت و اختیارات خود و یا خارا از موضوع
داوری رأی دهند ،رأی صادره قابل ابطال خواهد بود .بنابراین بسیار مهام اسات کاه در
تنظیم قرارداد داوری ،اختیارات داوران و موضوع داوری به طور شافاف و کاامالً دقیاق
تعیین گردد .چرا که اختالفات و دعاوی احتمالی ناشی از هر قرارداد متعدد و متنوعاند.
این وضعیت خاص ،ناشی از ماهیات ویاژه داوری اسات کاه از یا

3

ساو انتیااب

داوری و داوران در اختیار طرفین است و از سوی دیگر داوران به من له وکیل و نماینده
طر فین نیستند ،بلکه بیش از آن به من له قضات بی طرف و مستقلی هستند کاه در عاین
استقالل و بی طرفی همواره باید خواست و اراده طرفین را در تعیین صالحیت و حدود
اختیارات خویش مدنظر داشته باشند.

 .6محدودیتهای اراده در انتخاب داور (داوران)
بررسی قواعد و مقررات داوری حاکم از این است که مهمترین موضوع قابل بحاث
به عنوان محدودیت در تعیین داوران ،قید هم تابعیتی داور (داوران) باا یکای از طارفین
است .قیدی که در متن برخی از قواعد راجع به داوری منصوص شده اسات .باا وجاود
این« ،امروزه گرایش غالب بر این است که تابعیت تاثیری در استقالل و بیطرفی نادارد.

 .1حسین آبادی ،امیر ،موارد بطالن رأی داور ،مجموعه مقااالت هماایش صادمین ساال تأسایس نهااد
داوری در حقوق ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر داناش،
چاپ اول ،1390
 .2امیر مع ی ،احمد .)1388( .نیابت در رواب تجاری و مدنی ،تهران :دادگستر.ص247
 .3شیروی ،عبدالحسین ،تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بینالمللای ایاران ،مجلاه
مجتمع آموزش عالی قم ،سال اول ،شماره  ،3پایی 1378
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آنهه در داور اهمیت دارد شایستگی علمای و اخالقای و تجرباه اوسات ناه تابعیات»
براسا

1

همین فکر بند  1ماده  11قانون نمونه میگوید« :هیهکس را نمیتوان به علات

تابعیتش از داور شدن ممنوع کرد ،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند».
لذا به اعتقاد برخی اساتید حقوق ،پارهای مقررات که عامال تابعیات را مادنظر قارار
داده و مقرر داشتهاند که داور واحد یا سرداور باید از کشوری غیر از کشور هم تابعیات
طرفین انتیاب شوند ،عالوه بر اینکه عدول از این محدودیت را در صورتی که اوضااع
و احوال اقتضا نماید و طرفین در مهلات مقارر نسابت باه آن اعتاراض نکنناد ،تجاوی
نمودهاند ،بر این واقعیت نی تأکید نمودهاند که« :قاعده یاد شده مربوط به موردی اسات
که دیوان بینالمللی داوری به عنوان مقاام منصاوب کنناده ،داور واحاد یاا سارداور را
انتیاب مینماید و در غیر ایان صاورت ،طارفین در انتیااب داور اختصاصای یاا داور
مشترک آزادی دارند و تابعیت مانعی برای آنان نیواهد بود» (همان ،ص .)14

 .7صالحیت داوران
یکی از موضوعات مهمی که بایستی در رسیدگی داوری تجاری باینالمللای مادنظر
قرار گیرد مسأله صالحیت مرجع داوری اسات .مطاابق مااده  16قاانون داوری تجااری
بینالمللی ایران نی مقرر شده« :داور میتواند در مورد صالحیت خود و همهنین درباره
وجود و یاا اعتباار موافقتناماه داوری اتیااذ تصامیم کناد» .در واقاع در داوری مبناای
صالحیت داور همان موافقتنامه داوری است .لذا داور برای تشییص حادود صاالحیت
خود ناچا ر از مراجعه به قرارداد داوری و تفسیر و تج یه و تحلیل آن است تا به درستی
بتواند به موضوعات ارجاعی به داوری در چهاارچوب خواسات و اراده طارفین عمال
کند .قرارداد یا توافقنامه داوری ممکن است باه صاورت قاراردادی مساتقل باشاد و یاا
بصورت شرطی ضمن قرارداد اصلی .عبارت ذیل بند  1مااده قاانونی صادرالذکر دقیقااً
 .1صفایی ،سیدحسین ،سینی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجااری باینالمللای،
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ،شماره  ،40تابستان ،1377
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رفع ابهامات احتمالی در این فرض را هدف قرار داده و مقرر داشته« :شارط داوری کاه
به صورت ج یی از ی

قرارداد باشد از نظر اجرای این قاانون باه عناوان موافقتناماهای

مستقل تلقی میشود .تصامیم داور در خصاوص بطاالن و ملغای االثار باودن قارارداد
فینفسه به من له عدم اعتبار شرط داوری مندرا در قرارداد نیواهد بود».
مفاد مقرره مذکور که تحت عنوان «استقالل شرط داوری» شهرت دارد ،اصلی اسات
که مورد پذیرش رویههای قضایی کشورهای میتلف و بسیاری از علمای حقاوق قارار
گرفتاه اساات و جهااتی از قبیاال اراده مفاروض طاارفین ،وجاود قاعااده ماادی مسااتقل
بینالمللی بر پذیرش آن و بیش از هر چی فایده عملی این اصل ،جهانی شادن آن را در
پی داشته است 1.لذا از این اصل به عنوان اصلی بنیادین ناظر بار موافقتناماه داوری یااد
شده که در اکثر کشورها و سازمانهاای باینالمللای گارایش باه مساتقل دانساتن آن از
قرارداد اصلی دیده میشود.

2

این اصل بیانگر اهمیت شرط داوری و اصل موساع باودن و اختیاارات داور اسات،
اصل اختیار داور جهت رسیدگی به صالحیت خویش ،اصالی کاامالً پذیرفتاه شاده در
قوانین داوری است.

 .8اختیارصدور قرارهای تامین توسط داوران
در زمینه صدور قرارهای تامین ،برخی معتقدند از آنجا که داوری همواره مبتنای بار
تراضی و استثنای بر اصل است ،اختیاار مرجاع داوری بارای صادور دساتور اقادامات

 .1اسکینی ،ربیعا ،مبانی نظری اصل استقالل موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقای ،ناماه
مفید ،شماره  ،43مرداد و شهریور  ،1383ص .28
 .2صلح چی ،محمدعلی ،استقالل شرط داوری در قراردادهای بینالمللی ،فصالنامه پاژوهش حقاوق و
سیاست (دانشگاه عالمه طباطبایی) ،شماره  ،31سال  ،12زمستان 1389
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تأمینی ،محتاا تصریح است 1.اما نظر غالب این است که حتی در فارض عادم تصاریح
به اختیار صدور دستور موقت ،داور از چنین اختیاری برخوردار است.

2

به لحاظ نظری گفته شده« :در داوریهای امروز صالحیت موازی دادگااه داخلای و
مرجع داوری جهت صدور دستورها و قرارهای موقت و حمایتی پذیرفتاه شاده اسات؛
یعنی طرف دعوی اصوالً میتواند برای صدور چنین قرارهاایی هام باه دادگااه داخلای
صالحیتدار و هم به مرجع داوری مراجعه کند و رجاوع باه مرجاع قضاایی اعاراض از
صالحیت داور ،برای رسیدگی به ماهیت دعوی ،محسوب نیواهد شد»

3

بنابراین داوران به لحاظ نظم عمومی باینالمللای 4و بررسای قواعاد محال تشاکیل
داوری باید مطمئن شوند که صدور قرار تأمین یا دستور موقت یا هار دساتور دیگار باا
نظم عمومی بینالمللی موجود در قانون شکلی آن محل تعارض نداشته باشاد .ماثالً باا
عنایت به ضرورت مستدل باودن رأی داوری در صاورتی کاه بار اساا

قاانون آیاین

دادرسی محل داوری صدور قرار تأمین یا دستور موقت منحصاراً در صاالحیت دادگااه
باشد ،ممکن است این حکم را میتص داوری ملی تفسایر کارد ،ناه بارای داوریهاای
بینالمللی.

5

 .1محبّی ،محسن ،اقدامات تأمینی در داوری تجاری بینالمللی ،مجموعه مقاالت همایش صدمین ساال
تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقاوقی
شهر دانش ،چاپ اول ،تهران  ،1390ص .181
 .2پیران ،حسن ،دستور موقت در داوری بینالمللی ،مجموعه مقاالت همایش صدمین سال تأسیس نهاد
داوری در حقوق ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر داناش،
چاپ اول ،تهران 1390
 .3صفایی ،سیدحسین ،سینی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجااری باینالمللای،
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ،شماره  ،40تابستان ،1377
4. international public order
 .5صفایی ،سیدحسین ،سینی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجااری باینالمللای،
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ،شماره  ،40تابستان ،1377
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 .9محدودیتهای اراده از حیث قواعد حاکم بر آیین داوری
مراد از آیین داوری ،قواعد حاکم بر جنبههای شکلی داوری است که معموالً بیاش
قابل توجهی از قوانین داوری کشورها و قواعد داوری سازمانهاای داوری را باه خاود
اختصاص میدهد .اصوالً ،طرفین داوری میتوانند آیین داوری را که شامل نحاوه عمال
داور ،روش اداره داوری ،ارزیابی ادله و مانند آن را خودشان مشیص نمایند1.چنانکه از
جمله در مورد کنوانسیون واشنگتن به عنوان کنوانسیون حل و فصل اختالفات ناشای از
سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر ،بار اعطاای آزادی عمال قابال توجاه باه
طرفین تاکید شده است.

2

البته از جهت قواعد داوری اصل بر حاکمیت قواعد محل داوری است ،اما «از آنجاا
که داوری مبتنی بر اراده طرفین است و گرایش به رهاایی از سالطه دولات و مقاررات
دولتی دارد ،در آیین دادرسی نی تابع قانون حاکمیت اراده است» 3یعنی بارخالف روش
رسیدگی در مراجع قضایی که تابع آیین دادرسی عام و ثابات اسات در داوری ،طارفین
میتوانند شیوه رسیدگی را مطابق صالحدید و سلیقه خود انتیاب نمایند.

4

با توجه به رویۀ جاری در داوری تجاری بینالملال و قواعاد ملّای کشاورها و نیا
 .1سروری مقدم ،مصطفی ،مقایسه جایگااه دادگااه و داوری در حال اختالفاات تجااری باینالمللای،
آموزههای حقوقی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،شماره  ،13بهار ،1389
 .2آرون بروشه ،قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختالفاات
ناشی از سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر ،ترجمه محسن محبی ،مجله حقوقی باینالمللای
(مرک امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاسات جمهاوری) ،شاماره  ،10بهاار و
تابستان 1368
 .3صفایی ،سیدحسین ،سینی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجااری باینالمللای،
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران) ،شماره  ،40تابستان ،1377
 .4مشکان ،مشکور ،داوری سازمانی در حقوق ایران با تاکید بر مقررات مرک منطقهای داوری تهاران و
مقررات مرک داوری اتاق ایران ،مجموعه مقاالت همایش صدمین سال تأسیس نهااد داوری در حقاوق
ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،چاپ اول ،تهاران
،1390
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قواعد سازمانهای بینالمللی میتوان قائل به این شاد کاه در تعیاین قواعاد حااکم بار
داوری ،اصل بر آزادی اراده طرفین است .این اصل به این نحو شکل میگیرد که الاف)
قواعد و رویههای مورد اشاره بر آزادی طرفین به شرط رعایت احکام آمره همان قواعاد
تأکید نمودهاند ب) احکام آمره مقرر در قواعد مورد اشاره ،معادود و انگشات شامارند.
وآنگهی نوعاً این احکام آمره راجع به آیینهاا و نظامااتی هساتند کاه زمیناۀ رسایدگی
عادالنه را فراهم نموده مورد توافق طرفین میباشند .همانطور که برخی از اساتید حقوق
یادآور شدهاند ،در عرصه تجارت بینالملل در خصوص قواعد حاکم بر داوری سه نظار
ارائه شده است:

1

نظریۀ نیست اینکه :در صورت عدم انتیاب حقوق حاکم توس طارفین ،مقاررات
حقوق بینالملل عمومی حاکم بر آیین داوری خواهد بود.
نظریۀ دوّم که در واقع ردپای آن در برخی قوانین داخلی کشورها مانند قانون ماور
 13ژوئن  1929سوئد یا برخی منابع حقوقی بینالمللی مانناد قطعناماه موسساه حقاوق
بینالملل آمستردام در سال  1957مشاهده میشود ،قانون حاکم بر آیین داوری را ،قانون
محل داوری میداند .به موجب نظریه سوم که تحت عنوان نظریه قاانون قارارداد نیا از
آن یاد میشود ،قانون حاکم بر آیین داوری ،قانونی است که طرفین انتیاب کردهاند .باه
این معنی که اوالً طرفین آزادانه حق انتیاب قانون حاکم بر آیین داوری را دارند و ثانیااً
داوران نمیتوانند ج قانون منتیب طرفین را بر داوری اعمال کنند .این نظریه بیشاترین
طرفداران را به خود اختصاص داده است.
در پاسخ به این سوال که چنانهه طرفین قواعاد حااکم بار آیاین داوری را انتیااب
نکرده باشند ،چه قواعدی حاکم خواهد بود باید گفت اماروزه تادریجاً ایان اندیشاه در
داوری تجاری بین المللی قاوّت گرفتاه اسات کاه در فارض ساکوت طارفین ،داور در

 .1اسکینی ،ربیعا ،مبانی نظری اصل استقالل موافقت نامه داوری از قرارداد اصالی در حقاوق تطبیقای،
نامه مفید ،شماره  ،43مرداد و شهریور  ،1383ص .28
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انتیاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد است بدون اینکه ال امی به تبعیت از قانون
محل داوری و یا حتی ی

قانون ملّی داشته باشد .همهنانکه میتواند قواعاد فراملّای و

اصول کلّی حقوقی را بر آیین داوری حاکم نماید.

 .10محل داوری
در داوری تجاری بینالمللی ،محل داوری از جهات گونااگون حاائ اهمیات ویاژه
است؛ بررسی اجمالی قواعد و مقاررات مرباوط باه داوری تجااری باینالمللای نشاان
میدهد که بسیاری از این قوانین صریحاً ،حاکمیت اراده طرفین در انتیاب محل داوری
را مورد تاکید قرار دادهاند .مثالً به موجب بند  1ماده  20قانون داوری تجاری بینالمللی
ایران مقرر شده« :داوری در محل مورد توافق طرفین انجام مایشاود .در صاورت عادم
توافق ،محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی و سهولت دسترسی طرفین توس
داور تعیین میشود» .این حکم نیا مانناد بسایاری از قواعاد و مقاررات قاانون داوری
تجاری بین المللی و نی مانند رویه معمول در بسیاری کشورها ،از قانون نمونه آنسیترال
اقتبا

1

شده است .به موجب مادۀ  20قانون نمونه مقرر شاده«:طارفین آزادناد در ماورد

محل داوری توافق کنند .در صورت نبود چنین توافقی ،محل داوری با توجه به اوضااع
و احوال دعوا ،از جمله راحتی طرفین ،توس دیوان داوری تعیین خواهد شد».

 .11اراده طرفین مبنای داوری
همهنین برخی نویسندگان حقوقی تصریح نمودهاند در داوری تجااری باینالمللای،
اراده طرفها در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ،مبنا و اسا

کاار اسات و داوران

مل م به رعایت قانونی هستند که طرفین انتیاب کردهاند تا آنجا کاه اگار طارفین قاانون

1. UNCITRAL: UN Commission for the International Trade Law
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حاکم بر ماهیت دعوی را تعیین کرده باشند اصوالً داور نمایتواناد از آن عادول کناد.

1

«مطالعه قراردادهای تجاری بینالمللی نشان میدهد که در اغلب موارد متعاملین ،داور را
که مکلف به رعایت مقررات ماهوی ی
طرفین و یا حقوق ی

حقوق ملّای مایکنناد (حقاوق ملّای یکای از

کشور ثالث)» 2و از طرفی اصوالً «در داوری تجاری باینالمللای،

توافق تصریح طرفین درباره تعیین قانون ماهوی حاکم ،معیار اصلی تعیین قانون مااهوی
حاکم است»

3

 .12قانون مرجع درداوری
در خصوص امکان توافق طرفین برای حاکم نمودن بیش از یا

قاانون بار ماهیات

دعوی ،در قواعد داوری بینالمللی ،نفیاً یا اثباتاً حکم صریحی مشاهده نمایشاود لکان
همانطور که شرای حاکم بر قراردادهای بینالمللی به گونهای است که اصوالً بر جنبهها
میتلف قرارداد و دعاوی مربوط به آن قوانین میتلفی حکومت مینماید یعنی به عناوان
مثال از حیث آیین دادرسی قانون مقر ،از حیث شکل قرارداد ،قانون محل تنظیم قرارداد،
از حیث مسائل مربوط به اهلیت طرفین قانون کشور متبوع و از حیاث چگاونگی اجارا
قانون محل اجرا قابل توجهاند ،منطق حقوقی ،اصل حاکمیت اراده و رویه عملی داوری
تجاری بینالمللی ،منع اصولی برای چنین انتیابی با توافق طرفین قائل نیست .چارا کاه
ضرورت تبعیات داوری از یا

نظاام حقاوقی اماری بادیهی و ماورد تاکیاد بسایار از

حقوقدانان است 4.از جهت رویه های داوری نی اصل آزادی اراده برای انتیاب بایش از
 .1کریم پورعلی آبادی ،آزادی اراده طرفها در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ،داوری ،شاماره ،35
آذرماه  ،1388ص .14
 .2اسکینی ،ربیعا ،منابع حقوقی بیع تجاری بینالمللی ،مجله حقوقی باینالمللای (مرکا اماور حقاوقی
بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) ،شماره هفتم ،زمستان ،1365
 .3جعفریان ،منصور ،قانون ماهوی حاکم در الیحه داوری ،مجلس و پژوهش ،شاماره  ،15ساال ساوم،
فروردین و اردیبهشت ،1374
4. Smith. Sir. Ian., "The Vienna Convention on the Law of Treaties",
Manchester University, 1990,p:95
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ی

قانون جهت حکومت بر دعوی آرا زیادی مورد پذیرش واقع شده است.
در خصوص آزادی اراده طرفین داوری ،برای انتیاب قواعادی غیار از قاانون ملای

ی

یا چند کشور نیا علیارغم ساکوت قواعاد و مقاررات حااکم بار داوری تجااری

بین المللی ،به نظر برخای اسااتید حقاوق و نیا بار حساب رویاههاای داوری تجااری
بینالمللی منعی بر سر راه اراده آزاد طرفین مالحظه نمیشود .بلکه برعکس تاکید شاده
است که« :طرفین میتوانند به صراحت قواعدی غیر از قانون ملای ،بارای رسایدگی باه
ماهیت دعوی را انتیااب کنناد .قواعادی کاه توسا دیاوانهاای داوری قابال اعماال
تشییص داده شدهاند ،عبارتند از :قواعد و عارف و رسام تجاارت باینالملال ،اصاول
مشترک قوانین دو کشور ،اصول کلی حقوق باینالملال ،اصاول کلای حقاوق تجاارت،
اصول مشترک بین چند سیستم حقوقی ،اصاول حقاوق باینالملال قراردادهاا و اصاول
حقوق بین الملل»

1

 .13تاثیر نظم عمومی در داوری تجاری بینالمللی
مبنای اساسی محدودیت اراده در داوری تجاری بین المللای ،نظام عماومی ،قواعاد
آمره و اخالق حسنه میباشد از همین روست که چه در قواعد و موازین بینالمللی ،چه
در قواعد ملی راجع به داوری و چه در رویههای عملی تجاری بینالمللای ،هماواره بار
نظم عمومی و نقش تعیین کننده آن تاکید شاده اسات ،در حاالی کاه در ماورد اخاالق
حسنه و قواعد آمره چنین تاکیدی مالحظه نمیشود .در متن قواعد و مقررات بینالمللی
و قوانین ملی صراحتاً از نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رای داوری یاد شده
است .به عنوان مثال :به موجب ماده  5کنوانسیون نیویورک  1958در ماورد شناساایی و
اجرای آرای داوری خارجی ،در صورتی که شناسایی و اجرای رای داوری ،مغاایر نظام
 .1نیکبیت ،حمیدرضا ،مسئولیت سازمان داوری ،مجموعه مقاالت همایش صدمین سال تأسایس نهااد
داوری در حقوق ایران ،به اهتمام محمد کاکاوند ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر داناش،
چاپ اول ،تهران  ،1390ص .79
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عمومی کشور محل شناسایی و اجرای رای باشد ،به تشییص کشوری کاه شناساایی و
اجرا در آنجا درخواست شده است ،رای م بور قابل ابطال خواهد باود .همهناین وفاق
بند  2ماده  34قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در صاورتی کاه رای میاالف نظام
عمومی باشد اساساً باطل و غیرقابل اجارا اسات .منظاور از قواعاد نظام عماومی تماام
مقررات و قواعد آمره نیستند بلکه فق آن دسته مقررات و قواعد آمره را شامل میشاود
که قاضی دادگاه رای داوری را نمیتواند برخالف آن قاعاده بپاذیرد .ایان قواعاد بایاد
بنیادیترین مفاهیم و ارزشهای اجتماعی را نمایندگی کنند بنابراین نمیتوان هر قاعاده
نظم عمومی داخلی را به رواب بینالملل تسری داد.
از دهه  1970به بعد نگرشی جدیادی در خصاوص داوری دعااوی مغاایر باا نظام
عمومی مطرح شد .طبق این دیدگاه به داوران اجازه داده می شود به دعااوی مارتب باا
منافع عمومی حتی در صورتی که قرارداد اصلی واقعاً هام مغاایر مناافع عماومی باشاد
رسیدگی کنند .برخی نظم عمومی را به نظم عمومی ماهوی و شکلی تقسیم نموده و در
خصوص نظم عمومی شاکلی گفتاه شاده« :مفهاوم نظام عماومی تشاریفاتی و شاکلی
مهمترین قواعد عمومی شکلی در رابطه با داوری است» که در سطح جهانی به رسمیت
شناخته شده است.

1

رعایت مالحظات نظم عمومی شکلی در داوری باینالمللای باه دو مرحلاه تقسایم
میشود :مرحله اول که همان مرحله داوری است ،باه دوره قبال از صادور رای داوری
مربوط میشود .حقوق مورد نظر در این مرحله همان اصاول دادرسای منصافانه اسات.
مرحله دوم مرحله صدور رای است که ناظر باه شارای شاکلی رای داوری اسات کاه
اغلب به حقوق اساسی و طبیعی طرفین مثل ل وم استدالل و استناد در رای که در برخی
کشورها در زمره مالحظات نظام عماومی اسات ،مرباوط مایشاوند .البتاه اماروزه در
داوریهای تجاری بینالمللی گرایش به سمت کاهش محدودیتهاای مرباوط باه نظام
 .1ایرانشاهی ،علیرضا؛ ( .)1390بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بار رأی داوری تجااری
بینالمللی ،حقوق بینالملل ،ش ،44ص82
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عمومی در بحث قابلیت ارجاع موضوع به داوری است.

1

اما شاید مهمتر از همه تاثیر نظام عماومی در مرحلاه اجارای آرای داوری خاارجی
باشد چرا که در عمل ضمانت اجارای رعایات نظام عماومی در هار یا

از شاؤون و

مراحل داوری در این مرحله اعمال میگردد .لذا مطابق بند  2مااده  5کنوانسایون 1958
نیویورک که مهمترین سند بینالمللی در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی
محسوب میشود ،مغایرت مفاد رای با نظم عمومی کشور محل اجرا به عناوان یکای از
موانع اجرای آرای داوری احصا شده است .بدین ترتیاب بارخالف برخای اظهارنظرهاا
مبنی بر اینکه منظور از نظم عمومی در داوریهای تجاری بینالمللی همان مفهاوم نظام
عمومی حقوق بینالملل خصوصی است نه نظام عماومی داخلای ،2باه نظار مایرساد
نقشآفرینی نظم عمومی در داوری تجاری بینالمللی منحصر به برخی اقساام و مفااهیم
آن نبوده و در مراحل و جنبههای میتلف داوری ،ممکن اسات یا

یاا چناد قسام یاا

مفهوم از نظم عمومی مورد توجه و متابعت داور بینالمللی قرار گیرد.

نتیجهگیری
یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت بینالمللی ،تعیین داوران و حادود اختیاارات
آنان در داوری تجاری بینالمللی است .در تعیین داوران ،اصل حاکمیت اراده در داوری
تجاری بینالمللی از جایگاه برجسته و ممتازی برخوردار اسات ،زیارا کاه اصال اولیاه
مبتنی بر آزادی اراده طرفین است و اصوالً داوری واجد ماهیت قارار دادی و مبتنای بار
آزادی اراده طرفین در مراحل میتلف از ابتدا تا انتها است .اماا ایان موضاوع باه معنای
آزادی مطلق طرفین نیست و در مراحل میتلف فرآیناد داوری محادودیتهاایی بارای
اراده آزاد آنان وجود دارد با توجه به گسترش روزاف ون داوری تجاری باینالمللای باه
تدری از این محدودیتها کاسته شده و رویهای جهات یکناواختی قواعاد و مقاررات
 .1جنیدی ،لعیا ،قانون حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی ،نشر دادگستر ،تهران ،1376
 .2جنیدی ،لعیا ،قانون حاکم بر داوریهای تجاری بینالمللی ،نشر دادگستر ،تهران ،1376
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بینالمللی به چشم میخورد .با مطالعه رویههای حاکم بر داوری تجاری بینالمللای باه
این نتیجه میرسیم که امروزه دیگر دستیابی به نظام واحد داوری تجاری بینالمللای کاه
مورد قبول و پذیرش اکثر کشورهای جهان باشد چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد.
گرایش به آزادی اراده در داوری تجاری بینالمللای هرگا باه معناای آزادی مطلاق
اراده نیست و تنها حذف برخی محدودیتها و قید و بندهای غیرضاروری و محتاطاناه
گذشته را در پی داشته و در عین حال برخی محدودیتهای مبنایی را تجوی مینمایاد.
از جمله محدودیتهایی که در طی مراحل میتلف فرآیند داوری مایتاوان ذکار نماود
شامل .1 :محدودیتهای مقرر در قوانین داخلی و ملی کشورها که ریشاه در تجربیاات
تلخ استعماری و سو استفاده تارییی منابع ملی این کشورها و احتیاطهای قانونگاذاران
گذشته را دارد .چنین محدودیتهایی امروزه در داوری تجاری بینالمللی کناار گذاشاته
شده و داوران با توجه به واقعیات امروز تجارت بینالملل به دنبال تحدیاد و تعادیل و
رفع این موانع و محدودیتها میباشند.
 .2محدودیتهای مبتنی بر نظم عمومی بویژه نظم عمومی کشور مقر داوری که رای
بایستی در آنجا اجرا گردد ،چرا که عدم توجه داوران بینالمللی به ایان مسااله موجاب
عدم امکان اجرای آرای داوری خواهد شد.
 .3محدودیتهای مبتنی بر تعارض قواعد ملی کشورها با قواعد بینالمللی که باعث
میشود داوران قواعد بینالمللی را بر قواعد ملی ترجیح دهند.
همهنین میتوان گفت قواعد آمره مربوط به نظم عمومی تجاری ،اساسیترین مبنای
محدودیت اراده در داوری تجاری بینالمللی است .قواعد آمره و اخالق حسنه به عنوان
عوامل محدود کننده اراده محسوب میشوند و با توجه به نقش مبنایی و مفهوم گسترده
نظم عمومی ،نظم عمومی در معنای اعم باه عناوان مهمتارین عامال محدودکنناده اراده
می باشد .با توجه به اینکه اجرای آرای داوری به موجب مقررات و تحت نظارت مراجع
صالح کشور محل اجرای رای داوری انجام میشود ،در عمل اعمال نظم عمومی کشاور
محل اجرای رای نسبت به هر مقررات دیگر اولویت مییابدبنابراین اختیارات داوران در
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داوری تجاری بینالمللی تابع محدوودیتهایی مانند نظم عمومی و قواعد آمره است.
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