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 مقدمه

 المللی بین های داوری و جذبدر جهان امروز رقابت شدیدی میان کشورها در زمینه گسترش و توسعه هر چه بیشتر داوری 

نیست. کشورها به طور مداوم با اصالح و مدرن  پذیر امکانوجود دارد. این امر بدون قوانین و مقررات مناسب و مدرن داوری 

ای تحقق این مهم میکوشند. در روند مدرن سازی قوانین، بسیاری از کشورها قواعد خود را از سازی قوانین و مقررات خود بر

آنسیترال اقتباس کرده اند. در این میان، بعضی از کشورها سیستم واحد را برمبنای قانون  المللی بینقانون نمونه داوری تجاری 

مرجع اصلی در نظر داشته است و  عنوان بهقانون نمونه آنسیترال را  نمونه بر می گزینند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران،

در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است. در عین حال، قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین 

 نون داوری ایران را تقویت می کند..انگلستان شائبه تاثیرگذاری قانون داوری انگلستان بر قا 5995المللی ایران به قانون داوری 

در حقیقت، قانون نمونه دارای چنان نفوذ و تأثیری می باشد که همه کشورهایی که تمایل به مدرن سازی قوانین داوری خود 

ند و تحت دارند به نحوی قانون نمونه را مورد توجه قرار میدهند. با این حال باید میان قوانینی که از قانون نمونه الهام گرفته ا

تأثیر آن بوده اندکشورهایی همچون انگلیس، اسکاتلند و سوئد و نیز قوانینی که تعداد قابل توجهی از مقررات آنها تکرار و 

بازخوانی مقررات قانون نمونه میباشد کشورهایی همچون هنگ کنگ، مصر، نیوزلند تمایز قائل شد برخی از کشورها قانون 

در نظر گرفته اند، در حالی که برخی دیگر آن را به طور  المللی بینیی برای قانون داوری تجاری الگو عنوان بهنمونه را صرفا 

 و هم برای داوری داخلی تصویب کرده اند. المللی بینیکسان هم برای داوری 

ربوط به داوری نیاز آن روزهای جامعه داوری ایران در امور م عنوان به 5335در سال  المللی بینتصویب قانون داوری تجاری 

تحولی عظیم در نظام قانونگذاری داوری در ایران یاد می شد با این حال این  عنوان بهمحسوب می گردید و از آن  المللی بین

قانون اگرچه بر مبنای قانون نمونه آنسیترال تنظیم گردید و ایران را در زمره کشورهای تبعیت کننده از قانون نمونه قرار داد اما 

مواردی همچون مبنا قرار دادن صرف عنصر تابعیت برای .اعمال شده در قانون، آن را از روح قانون نمونه دور ساختتغییرات 

داوری با قانون نمونه، عدم  نامه موافقت، تفاوت در مفهوم معیار مکتوب بودن المللی نبیتمییز بین داوری داخلی و داوری 

ور مشخص ساختن و قاعده مند کردن موارد دخالت دادگاه ها و نیز افزایش قانون نمونه به منظ 1ذکرماده ای همچون ماده 

محسوب  المللی بینقلمروی موارد ابطال آرای داوری نسبت به قانون نمونه از جمله مواردی بودند که نقاط ضعف قانون داوری 

گیری آن، مشکل اساسی قانون داوری می شوند. به نظر می رسد الگو برداری از قانون نمونه بدون توجه به روح و ایده شکل 

ایران باشد. با بررسی کشورهایی که قانون نمونه را مبنای قانونگذاری خود قرار داده اند این نکته به خوبی  المللی بینتجاری 

و  نمایان است که تقریبا اکثر کشورهای ذکر شده تالش در عدم تغییریااعمال تغییرات بسیار جزئی در قانون نمونه داشتند

قانون نمونه را با حداقل تغییرات به تصویبرساندند. کشورهاییاد شده این امر را موجب جذابیت و شفافیت نظام داوری 

. همچنین معتقدند که تصویب قانون نمونه با حداقل تغییرات باعث استقبال سرمایهگذاران و تجار کنند میکشورشان تلقی

ل آشنایی با مفاد قانون نمونه و درنتیجه آگاهی از محتوای قانون داوری کشورشان خارجی از قوانین داوری این کشورها به دلی

 .شود می

ذکرشد، نظام داوری ایران به دلیل ضعف  المللی بینبا توجه به آنچه که در خصوص قانون داوری داخلی و قانون داوری تجاری 

زیادی در جذاب کردن سیستم داوری خود مواجه است. ساختاری و قدیمی بودن ایدهها و تفکرات مربوط بهداوری با مشکالت 

بهنظر میرسد درایران تفکرات برخاسته از قانون داوری داخلی ایران که نقش گستردهای را برای دخالتافزایش موارد ابطال رای 
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یاد برای موارد با کنوانسیون نیویورک نیز در تضاد میباشد و بدیهی است که با وجود قائل شدن قلمروی ز 35در قانون سال 

 ابطال رای تجار تمایل زیادی نخواهند داشت که مقر داوری اختالف خود را در ایران قراردهند.

از قانون نمونه  المللی بینبه طور کلی نظریه ها و دیدگاه های مختلفی در زمینه حدود تاثیر پذیری قانون داوری تجاری 

ی است که بر اساس آن  نهاد داوری الزاماً مبتنی بر قصد طرفین آن است که آنسیترال وجود دارداولین دیدگاه، نظریه قرارداد

دهد. در نظریه قراردادی، نهاد داوری در حوزه حقوق قراردادها قرار دارد و  اصل  خود منشأ صالحیت دیوان داوری را تشکیل می

اس نظریه حاکمیت اراده قرار دارد، برخی آزادی طرفین در این خصوص حاکم است. به دلیل اینکه نهاد داوری منحصراً بر اس

داوری دارای اهمیت  نامه موافقتکنند. این تلقی مستلزم شناسایی این امر است که  آن را واجد وصف قراردادی تلقی می

ی ، هیچ نوع از داورنامه موافقتهای فرآیند داوری را کنترل کند، چراکه در فقدان  ای که همه جنبه گونه اول باشد، به دست

بخشد. نهاد داوری یک  تواند موجود باشد. طبق این نظریه، قرارداد منشأ داوری است و قرارداد است که به داوری اعتبار می نمی

و به  شود میگیرد. این نوع از قرارداد، داوطلبانه بین طرفین منعقد  شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می

و مکان داوری، تعداد و شخصیت داور یا داوران خود را و نیز قانون ماهوی و آیین دادرسی حاکم بر دهد تا زمان  آنها اجازه می

نمایند،  غیراز آنچه از قرارداد کسب می بر قرارداد دارد و داوران قدرتی به دعوا را  تعیین کنند. طبق این نظریه، نهاد داوری تکیه

توان  نماید. به نهاد داوری نمی ن قراردادی است که اجرای آن را تضمین میندارند و تصمیم آنها تکمیل و به انجام رسانید

وسیله خود طرفین به وجود  ماهیتی غیر از ماهیت قراردادی داد. درواقع، نهاد داوری ماهیتی داوطلبانه دارد، نظامی است که به

و  شود میتوسط اصحاب دعوا تنظیم  آید و نظام خصوصی قضاوت و احقاق حق است. تشریفات دادرسی و صالحیت داوری می

کنند ماهیت قراردادی نهاد  هم آنها هستند که بدون مداخله دستگاه قضایی دولتی، اختیارات و وظایف داوران را کنترل می

که اگر طرفین راجع به صالحیت داور در مورد  داوری در تعیین دو مسئله دخیل است که هر دو محل اختالف هستند. اول این

طور قطعی تصمیم بگیرد که در خصوص مسئله مذکور  تواند به نظر نداشته باشند آیا خود داور می ی خاص اتفاقموضوع

وجود،  تواند تنها نظر خود را در مورد موضوع بیان کند. بااین صالحیت دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش منفی است. داور می

یت خود را تعیین کند، سرانجام درزمانی که اجرای رأی داوری درخواست حتی اگر طرفین به داور اجازه دهند که حدود صالح

شده به او توسط طرفین فراتر رفته یا خیر با دادگاه  اتخاذ تصمیم در این خصوص که آیا داور از حدود اختیارات داده شود می

 .است

تواند تصمیم بگیرد که آیا قرارداد اصلی از  موضوع دوم این است که چنانچه قید داوری در قرارداد اصلی درج شود آیا داور می

پذیر است و با  ابتدا باطل بوده است یا خیر؟ درواقع، موضوع اصلی این است که آیا قید داوری یک قرارداد قابل تبعض و تجزیه

ضوع صالحیت گیرد. در این صورت آیا داور برای اتخاذ تصمیم نسبت به مو ایراد در موردقرارداد اصلی تحت تأثیر قرار نمی

دهد. در این صورت، چنانچه ایراد موجه  که قید داوری بخشی جدانشدنی از قرارداد اصلی را تشکیل می خواهد داشت یا این

باشد آیا قید داوری هم مانند قرارداد اصلی اثر خود را از دست خواهد داد؟ پاسخ این موضوع به تفسیر قصد طرفین بستگی 

مات قید داوری فراهم آیدیا ضرورتاً از طریق داللت ضمنی استنباط  شود. اگر ادعا شود که قرارداد دارد که یا باید از نحوه کل

ای که متعاقب بر انعقاد معتبر آن استبه پایان رسیده، قید داوری دارای اعتبار بوده و داور واجد صالحیت  اصلی به دلیل واقعه

که ادعا شود  موجب تقلب یا اشتباهی مرتبط تحصیل شده یا هنگامی به گردد. در موردی که ادعا شود خود قید داوری تلقی می

اند موضوع متفاوت است؛ زیرا در اینجا اعتراض متوجه  که طرفین اختالف با درج قید داوری در قرارداد اصلی موافقت نکرده

شأ صالحیت داور است تنها دادگاه داوری است نه قرارداد اصلی. در موردایراد وارد بر اعتبار قید داوری که من نامه موافقت
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انکاری بر اساس نظریه  طور غیرقابل به المللی بینوکار داوری تجاری  ها نیز ساز تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند در اکثر دادگاه می

 . شود میقراردادی توجیه 

 

 ابعاد و حدود مساله

به سمت سیستم داوری واحد است و این سیستم با ایجاد همانطور که قبال بررسی شد، گرایش غالب در دنیای داوری مدرن 

کشورها باعث شفافیت در سیستم داوری کشور مربوطه  المللی بینمجموعه مقررات واحد حاکم بر کل سیستم داوری داخلی و

چنان . در حال حاضر ایرانبا مشکل ساختار در قوانین داوری خود مواجه است و متأسفانه سیستم داوری ایران همشود می

نگرشی محدود کننده نسبت به آزادی اراده طرفین اختالف دارد و در پی تدوین قوانینی با اعطای اختیار بیش از حد متعارف 

ماده مقرر می دارد : قوه قضائیه مکلف  255بند واو ماده 2به دادگاهها برای دخالت در جریان داوری است. این نگرش شق 

تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از  المللی بینهیه الیحه نهاد مستقل داوری داخلی و با همکاری دولت نسبت به ت"است...

ابتدا در قانون داوری داخلی موجود بود که به نظر میرسد به نحوی به ” طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم شود

قدامی که باید برای رفع این مشکل صورت گیرد تغییر نگرش ایران نیز سرایت نمود. اولین ا المللی بینبرخی از مواد قانونداوری 

است. براینیل به این مقصود مناسب است سیستم واحدی بر  المللی بیننسبت به داوری چه در داوری داخلی و چه در داوری 

با حداقل  2445ال مبنای رویه های مدرن داوری در ایران ایجادشود. ایجاد قانون داوری واحد بر مبنای قانون نمونه آنسیتر

تغییرات و یا الهام از اصول و چارچوب اساسی آن و تدوین قانونی جامع تر از قانون نمونه همانند انگلیس واسکاتلند و سوئد 

 راه حل مناسبی برای مدرن کردن نظام حقوق داوری ایران باشد. تواند می

پیروی کند و باید محدودیت های  المللی بینصول داوری ممکن است عده ای بر این باور باشند که داوری داخلی نباید از ا

لحاظ نمود. در پاسخ به این استدالل باید گفت برای در نظر گرفتن بهترین رویه  المللی بیننسبتاً بیشتری در مقایسه با داوری 

امر نشان از افق دید مثبت در سیستم داخلی نه تنها مانع عقلی و قانونی وجود ندارد بلکه این  المللی بینهای پذیرفته شده 

ناپذیر حقوق    سیستم داوری داخلی دارد. امروزه، داوری بخش جدایی ویژه بهقانونگذار برای ایجاد تحول در سیستم داوری 

الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته  بین های مربوط به حقوق تجارت   و بسیاری از نهاددهد الملل را تشکیل می بین تجارت 

مبنی بر ارجاع اختالفات خود به داوری به جای دادرسی، امری  المللی بینی     . توافق بازرگانان و فعاالن اقتصادی در عرصهاست

به نحوی که مقاومت در برابر آن و اصرار به حل و فصل اختالفات از طریق قضایی و دادگاه، رفتاری  شود میعادی محسوب 

 .شود میهای معامالت    ش هزینهخالف متعارف تلقی شده و باعث افزای

ی دعوا در  ی اقامه    چه در طول اجرای قرارداد و برای خود طرفین و چه در مرحله المللی بینبرای حل و فصل اختالفات تجاری 

نیت  ترین سند راهنما، قرارداد طرفین است. قرارداد، حکایت از قصد و   مراجع قانونی مانند دادگاه یا داوری، نخستین و مهم

اند. قرارداد، بسیاری از اختالفات  اند و چه چیزی انتظار داشته  طرفین دارد و نشان می دهد که طرفین بر چه چیزی توافق کرده

که نیازی به مراجعه به قانون یا قواعد حقوقی باشد در هر حال، موارد بسیاری وجود دارد که  کند، بدون این طرفین را حل می

ها به یک قانون یا      گیری آن   بینی نشده یا ضرورت دارد برای تصمیم ح می شوند که یا در قرارداد پیشموضوعاتی در دعوا مطر

گیری    بنابراین، قاضی یا داور باید این قانون یا قواعد را معین و بر دعوا اعمال و تصمیم   ی قواعد حقوقی رجوع شود.     مجموعه

.کند
5 
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های دادگاهی    م بر دعوا، خود یک علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختالفات در دادرسیتعیین قانون قابل اعمال یا حاک

ترین موضوع    در واقع، مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین الزم است، مهم   می باشد. 

گذار است. بر این     های عملی و روانی نیز بر هر داوری تاثیر   جنبهمی باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از  المللی بینداوری 

برای مثال،  ;اساس، در هر اختالفی نخست باید بررسی شود که آیا آنچه منظور قرارداد بوده، عمل و حاصل شده است یا خیر

ن چیزی است که طرفین در قرارداد می آیا کیفیت یا اوصاف کاال یا تحویل آن یا انجام موضوع قرارداد یا پرداخت بهای آن هما

قرارداد که آیا  اند. بدین معنا که نخست باید قصد طرفین را معین کرد و سپس این قصد را مالک بررسی  خواستند و توافق کرده

اید های داوری نیز ب   ها در رسیدگی به ماهیت دعوا انجام می دهندو دیوان عملی شده است. این همان کاری است که دادگاه

برای این منظور، الزم است آن ها به    ها باید قانون حاکم بر دعوا را تعیین کنند.  های دادگاهی، دادگاه   چنین کنند. در رسیدگی

قواعد تعارض مقرخود )قانون ملی( رجوع و هر قانونی را که این قواعد مشخص کند، اعمال کنند. این قانون ممکن است قانون 

انون دیگری مانند قانون محل اجرای قرارداد، محل انعقاد قرارداد یا تابعیت طرفین قرارداد یا قانون منتخب طرفین یا هر ق

های دادگاهی، این قواعد تعارض قانون ملی دادگاه    ترین ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراین، در رسیدگی   کشوری که نزدیک

.کند است که قانون حاکم را تعیین می 
2 

است. این موضوع که با  المللی بینی داوری     حث تعیین قانونی که باید بر ماهیت دعوا اعمال شود، یکی از موضوعات پیچیدهب 

، بخشی از شود مینیز شناخته « قانون مناسب»یا « قانون حاکم»، «قانون قابل اعمال»، «انتخاب قانون»عناوینی همچون 

 المللی بینیا تعارض قوانین است. این موضوع به طور معمول، در سراسر جریان داوری الملل خصوصی بین ی عام حقوق     حوزه

ی نخست، این داوری باید بر طبق یک آیین یا تشریفات داوری ویژه برگزار شود که تعیین یا انتخاب     مطرح می باشد. در مرحله

ی داوری مورد اعتراض قرار گیرد و داور باید با     مهقواعد رسیدگی مطرح می باشد. سپس ممکن است اعتبار یا وجود موافقت ا

جا نیز قانون قابل اعمال بر اعتبار یا وجود قرارداد  این  گیری کند که در    مراجعه و استناد به یک قانون در این خصوص تصمیم

رأی نهایی، اعمال کند. به طور  که داور باید قانونی را برای رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور تر آن  مطرح است. سرانجام و مهم

ی داوری و قانونی که توسط داور اعمال     خالصه، حل اختالف به نفع هر یک از طرفین دعوا تا حد زیادی به روند اجرا یا اداره

یری ، بستگی دارد. بنابراین، روشی که داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوری،یعنی اداره و برگزاری داوری، تصمیم گشود می

ی رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی نهایی، به قانون حاکم دست خواهد یافت     در مورد وجود یا اعتبار قرارداد داوری، مرحله

ها باید مراقب آن باشند. چالش اصلی قراردادی بودن رأی داوری دو مورد است: اول  ه ای برخوردار است و آن  از اهمیت ویژ

و تنها دخالت مراجع قضایی است که به  شود میاالجرا محسوب ن ایت مرجع قضایی یک سند الزماینکه رأی داوری بدون رض

بخشد. دوم اینکه نظریه قراردادی بودن رأی داوری، تعیین محل داوری را با مشکل مواجه  رأی داوری خاصیت قضایی می

یار محل انعقاد قرارداد داوری، محل اجرای رأی خواهد کرد؛ زیرا،در این صورت باید بین عوامل مختلف حل تعارض از قبیل مع

نظر از ساده نبودن موضوع از منظر حقوق  داوری، تابعیت متعاقدین و محل رسیدگی یکی را انتخاب کرد و این انتخاب صرف

، در الملل خصوصی، خود مستلزم طرح مشکل دیگر است. برای مثال، چنانچه معیار محل انعقاد موردتوجه قرار داده شود بین

که با مکاتبه منعقد شده است کدام کشور است.  المللی بیناین صورت باید مشخص کرد محل انعقاد یک قرارداد داوری تجاری 

شده که داوری نتیجه قرارداد بین طرفین است و نه نهادی عمومی. بنابراین، رأی داوری با یک کشور خاص  در این مورد گفته

توان بر این عقیده بود که قانون حاکم بر قرارداد داوری، معیار و  رغم این گفته می یز ندارد. علیرو تابعیت ن مرتبط نیست و ازاین
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گردد. توجه به  ضابطه تعیین رأی داوری است. در مواردی که این معیار کافی نباشد، رأی وابسته به محل صدور آن فرض می

توان ازنظریة قراردادی بودن رأی داوری در  ز این است که نمیاصول حقوق مدنی ایران در باب عقود و قراردادها نیز حاکی ا

باشد، ولی رأی داوری باوجوداینکه مستند  ایران دفاع کرد. شرط رجوع به داوری در حکم قرارداد معتبری بین طرفین دعوا می

رسد  رو، به نظر می شند. ازاینبه قرارداد داوری است از اصل قرارداد مستقل بوده و امری نیست که طرفین بر آن توافق کرده با

عرض دادگاه  که قرارداد رجوع اختالف به داوری از جهت ماهیت شبیه به توافق طرفین دعوا در ارجاع به دادگاه دیگری هم 

دهد، قراردادی بودن شرط رجوع به  گونه که این قرارداد ماهیت قضایی رأی صادره از دادگاه را تغییر نمی صالح باشد. همان

 3بخشد. درنتیجه، معیار و مالک وابستگی رأی داوری، محل صدور رأی است. نیز به رأی داوری ویژگی قراردادی نمی داوری

 

 بازنگری تحقیقات پیشین

مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید یکی از  25/5/5335ماده و در جلسه مورخ  35ایران در  المللی بینقانون داوری تجاری 

ارائه شده بود و  5334ایران تقریباً از سال  المللی بینی آنسیترال است الیحه داوری تجاری قانون نمونه مآخذ اصلی این قانون،

 در مورد آن بحث می شد. 

ولی برخی از مقررات آن با مقررات قانون نمونه آنسیترال هماهنگی ندارد در حقوق فرانسه بحث داوری هم از لحاظ داخلی و 

ورد بررسی قرار گرفته و قوانین مرتبط با آنها تدوین گردیده است و در این راستا مقاالت متعددی م المللی بینهم از لحاظ 

نگاشته شده است که یکی از منابع اصلی بنده در نگارش پایان نامه بوده است. تاکنون در خصوص موضوع پیشنهادی، پایان 

 کنم: ها اشاره می ا نوشته شده است که به برخی از آنی دانشگاهی نوشته نشده، اما موضوعات مشابهی در این راست نامه

 

 الف(كتاب

 .5335المللی، دکتر لعیا جنیدی، سال  تجاری بین های داوریقانون حاکم در  -5

 .5395المللی، دکترعبدالحسین شیروی، سال  داوری تجاری بین-2

 

 نامه ب( پایان

المللی، امین پاشا  ی داوری تجاری بین نامه ت عنوان تنظیم موافقتی حقوق خصوصی تح ی کارشناسی ارشد رشته نامه پایان -ا

 .5385امیری، دانشگاه تهران، سال 

المللی )بررسی  تجاری بین های داوریملی در  های دادگاهالملل تحت عنوان مداخله  ی کارشناسی ارشد حقوق بین نامه پایان-2

 .5384دانشگاه شهید بهشتی، سال تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران(، علیرضا احدی، 

المللی، صالح کامرانی در  های تجاری بین  ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان قانون حاکم برقرارداد نامه پایان-3

 .5385دانشگاه شیراز سال 

ی داوری  نمونهقانون  ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحت عنوان داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با  نامه پایان-0

 .5332آنسیترال، سید محمد اسدی نژاد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 
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یی صورت نگرفته و   المللی در حقوق فرانسه مطالعه ی داوری تجاری بین نامه در این تحقیقات، راجع به قانون حاکم بر موافقت

اند.     حققین ارجمند در این باره سخنی نگفتهالمللی ایران در این مورد مبهم است و م همچنین، قانون داوری تجاری بین

بنابراین، بر آن شدم تا حتی االمکان بتوانم خأل علمی موجود را برطرف نمایم.از پایان نامه های موصوف در خصوص کلیات و    

 ردیده است. باالخص قوانین ایران، و آنسیترال در این راستا استفاده و لحاظ گ المللی بینمطالب راجع به داوری تجای 

 

  المللی بینمفهوم و انواع داوری تجاری 

در خصوص حل و فصل اختالفات در تمامی کشورها بین اصحاب دعوی طرق خاصی عالوه بر مراجع قضایی معمول است که 

یل ترین آن داوری است که دارای مزایای بسیاری است که می توان از کوتاه شدن زمان رسیدگی، تخصصی بودن آن و تقل مهم

توانند به صورت مستقل و به  می های مربوط به آن نام برد هرچند مسائلی قبل از ورود به داوری وجود دارد که طرفین هزینه

شوند وحتی به روابط  می تر هستند و هم زودتر انجام صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای خود بیاورند که هم کم هزینه

ی طرفین توسط  نامه موافقت توان اختالفات را طبق ی آن می ی روشی است که به وسیلهکنند. داور تجاری هم لطمه وارد نمی

 ی معتبر داوری است. طرفین قرارداد در نامه موافقت اشخاص مستقل و غیر دولتی به طور قطعی حل و فصل کرد. مبنای داوری،

 یک یا چند داور حل و فصل کنند.کنند که اختالفات احتمالی خود را توسط  توافق می  نامه موافقت

های اخیر، استقبال زیادی از داوری در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه  باگسترش و پیشرفت جوامع در دهه

باشد و طبیعی است که کشورها  می تر در مسائل تجاری و مالی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بیش یافته به عمل آمد که 

 0تسریع در روند دادرسی و کم هزینه بودن آن به چنین قوانینی روی آورند.بخواهند برای 

ی یک تعریف جامع و مانع  ارائه    برای درک صحیح داوری، ضروری است ابتدا مفهوم داوری و ماهیت آن بررسی شود. هر چند  

وع را به طور کلی بیان کند و مفهوم آن را نشان دهد، ی تعریفی که بتواند موض ارائه    پذیر است، امّا      امکان  از داوری به سختی 

دهند که به  می شود که طرفین اختالف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صالحیت باشد. داوری به فرآیندی اطالق می سودمند می

نمایند. امروزه داوری بخش  االجرا صادر  ها را حل و فصل و رأی الزم اختالف یا اختالفات مورد نظر رسیدگی، همانند قاضی آن

جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل می دهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق 

مبنی بر ارجاع اختالفات خود به داوری  المللی بینداوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعاالن اقتصادی در عرصه 

و باعث افزایش هزینه  شود میو مقاومت در برابر آن رفتاری خالف متعارف تلقی  شود میی دادرسی امری عادی تلقی به جا

 های معامالت می گردد. 

شناخت این روش حل و فصل اختالف مستلزم توضیح مفهوم داوری از جهت لغوی و اصطالحی می باشد. در این مبحث در دو 

 و مشخصات اصلی داوری و انواع داوری می پردازیم. گفتار به مفهوم داوری، بیان 

 

 مفهوم داوری

در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته شده است که داور در اصل دادور بوده، به « 1داوری»

عی که به او ارجاع ی موضو داور کسی است که درباره 5معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم، دال دوم آن حذف شده است.

                                                           
 . 83، ص 23، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره «المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنستیرال قانون داوری تجاری بین(»5393سیفی، سیدجمال،) -0

 595ص گی مدرسه برهان.  ه فرهن ران، موسس دا، ته ر دهخ اکب ی ، لغت نامه عل5382ناز،  من، مه به 1



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 135-115، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

138 

 

بودن است، « داور»کند. یکی از صفات خداوند   که حق با چه کسی است، اظهار نظر می کند و در مورد این شده است قضاوت می

کند. داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در  زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم می

 انتصابی. الطرفین و یا سیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیخارج از دادگاه بو

 

 المللی مفهوم داوری بین

 قوانین ایران تبعه ایران نباشد. موجب بهداوری  نامه موافقتعبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد  

د عالقه دو یا چند شخص، به یک یا چند شخص ی مور   ی آن، حل یک مساله به نظر رنه داوید، داوری ابزاری است که بوسیله

گیرند و قرار است بر  شود که اختیارات خود را از توافق خصوصی و نه از مقامات یک دولت می دیگر، داور یا داوران سپرده می

 3 ی آن تصمیم بگیرند.اساس چنین توافقی به موضوع رسیدگی کنند و درباره

شود، قوانین  می  المللی متفاوت  ی بین رویه متحول برای حل اختالف است که حسب قانون جا که داوری سازوکاری پویا و آن از

دهد، ولی  نمی    بنابراین، در برخی قوانین هر چند تعریفی از داوری به دست    کنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند.  نمی    ملی سعی 

دارد. ژاروسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی  ن بیان مینکاتی روشن و اصولی در مورد انتظارات از داورا

مأموریت قضایی که توسط آنان به  از طریق آن، شخص ثالث اختالف مطرح میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای است که 

د از داوری، تأسیس یک عدالت کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصو وی اعطاء شده است، حل و فصل می

ی افرادی که کار رسیدگی و  وسیله عمومی خارج و به های دادگاهخصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صالحیت 

 8گیری مزبور به آنان واگذار شده است، حل و فصل خواهد شد.   تصمیم

 

 داوری نامه موافقتمفهوم 

قراردادی  م یابعضی از اختالفاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم ازآن تما موجب بهتوافقی است بین طرفین که 

داوری ممکن است به صورت  نامه موافقتشود.  یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می

 قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. شرط داوری در

 

 داوری مفهوم قلمرو اجرا

المللی اعم از خرید و فروش کاال و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات  داوری اختالفات در روابط تجاری بین -5

کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون  العمل گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق سرمایه  ای، مشاوره

 صورت خواهد پذیرفت.

المللی خود را اعم از اینکه درمراجع قضایی  توانند داوری اختالفات تجاری بین کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می -2

 باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند. طرح شده یا نشده

 

                                                                                                                                                                                     
6Arbitration. 

 .28، ص  ی محمد حبیبی مجنده، قم، انتشارات مفید، چاپ اول  المللی تطبیقی، ترجمه بین ، داوری تجاری5395جولیان دی ام لیو، لوکاس ای میستلیس، استفان ام کرول،  - 3
 89(شناسایی و اجرای آراء داوریها در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول. ص 5395یکبخت، حمیدرضا، )ن - 8
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 مفهوم آنسیترال

 5955دسامبر  53در  2241الملل سازمان ملل متحد است که با قطعنامه  رال، کمیسیون حقوق تجارت بینیونیسترال یا آنسیت

است. ترکیب و تعداد اعضا در آنسیترال، به گونه  عضو افزایش یافته 54به  2453است. اعضای آنسیترال در سال  تأسیس شده

اقتصادی و حقوقی اصلی جهان، در این کمیسیون، نماینده های  ای است که تضمین شود مناطق جغرافیایی گوناگون و نظام

کشور از گروه  50کشور عضو از کشورهای آفریقایی، آسیایی، اروپای شرقی، آمریکای التین و  54دارند. بر این اساس، 

ا و دبیرخانه ه های آنسیترال، در سه سطح مختلف کمیسیون، کارگروه باشند. فعالیت کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها می

 9رسانند. پذیرد که هر کدام از ارکان اصلی این سازمان، قسمتی وظایف را به سرانجام می آنسیترال صورت می

 

 وظایف آنسیترال

 برقراری هماهنگی و کمک به کار سایر سازمانها

 های قانونگذاری و قاعده سازی فعالیت

 وقیرسانی برای حمایت از هماهنگ سازی حق های اطالع فعالیت

 کمک به اصالح حقوقی و دادن کمک تخصصی

 

 داوری در قوانین موضوعه ایران وتغییرات آن 

اختالف همواره در ایران مورد احترام واقبال عمومی بوده است. قبل از بر پایی نظام  وفصل حلیکی از شیوه های  عنوان بهداوری 

نظام قضایی سامان یافته ای درایران پاگیرد مردم برای  مشروطه وتاسیس مجلس وقانونگذاری به شیوه نوین وپیش از آنکه

دعاوی خود عالوه بر مراجعه به علما وفقها که منصب قاضی شرع داشتند، گاه به ریش سفیدان وبزرگان قوم یا شهر  وفصل حل

قه وشریعت خود مراجعه می کردند وتصمیم ورای ایشان را درموضوع محل اختالف، محترم والزم الرعایه می شمردند.درف

گویند به طور کلی درفقه شیعه « قاضی تحکم »اسالمی نیز داوری شناخته شده وفقیهان آن را معتبر می دانند ودر فقه داور را 

قضاوت خاص امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دوشرط و صفت عمده یعنی 

اختالف نظرهایی وجوددارد دارد وعده ای معتقدند چون « عقد تحکیم»اب دعوا می تواند طی اجتهاد وعدالت باشد.معذلک اصح

قاضی »او با اذن اصحاب دعوی منصوب می شود به جز اذن از جانب امام )ع( همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای 

ه بجز امور جزایی حداقل در دعاوی واختالف نیز شرط است. صرفنظر از اختالف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است ک« تحکم 

 54مالی مراجعه به داور )قاضی تحکیم( جایز وحکم او برای طرفین الزم االجر است.

)ش( که درواقع نخستین آیین 5289همانطور که مالحظه می شود مقرارت داوری که درقانون اصول محاکمات حقوقی 

 بود، با توجه به زمان تدوین وتصویب آن نسبتأ کامل وجامع بوده است. دادرسی مدنی ایران محسوب می شود پیش بینی شده 

( 5345اسفند 29بمنظور اصالح قانون قبلی تصویب شد )قانون حکمیت « قانون حکمیت »چندسال بعد قانون دیگری بنام  

صحاب دعوی موضوع درقانون جدید نوعی داوری اجباری پیش بینی شده بود به این معنی که درصورت درخواست هریک از ا

قانون اصول محاکمات حقوقی درمورد حکمیت لغو  339تا 313این قانون مواد  موجب بهاختالف لزومأ به داوری ارجاع می شد. 

                                                           
 538(شناسایی و اجرای آراء داوریها در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول.ص 5395نیکبخت، حمیدرضا، ) - 9

 551ص  95ی مقدماتی آموزش داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، آذر و دیماه  دوره(، ششمین 5395محبی، محسن ) - 54
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هر گاه در دعاوی حقوقی یکی » شد. مطابق ماده اول این قانون 5345شد ودر نتیجه انجام داوری کأل مشمول قانون حکمیت 

بدایت وتجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر  از متداعیین محکمه صلح،

دعوی رابه موافقت با این تقاضا تکلیف ومطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد، مشروط براینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول 

درصورت توافق وتراضی طرفین می توانستند در هر  البته« محاکمه بعمل آمده ودعوی درآن محکمه بدایتأ طرح شده باشد.

مرحله از مراحل دعوی نیز به حکمیت رجوع کنند منتهی دراین صورت )تراضی اصحاب دعوی در مراجعه به داوری(رأی داوری 

 (. 5345قانون حکمیت 53قطعی وغیر قابل تجدید نظر بود )ماده 

نوعی داوری اجباری بود کهبه درخواست یکی از اصحاب دعوی که باید تا  داوری موضوع این قانون همانطور که اشاره شد اصوال

قرار حکمیت »اولین جلسه محاکمه بعمل آید، انجام می شد ودادگاه مکلف بود با وصول چنین درخواستی رسیدگی را متوقف و

با تمام جریان داوری با نظارت وحتی قانون حکمیت( به این ترتیب تقری 3صادر نماید که البته قابل استیناف وتمیز بود )ماده « 

مداخله دادگاهی که دعوی نزد آن مطرح بود، برگزار می گردید. مثال اگر درخواست ارجاع دعوی به داوری از طرف خواهان به 

عمل آمده بود،به خوانده تکلیف می شد داور مورد نظر خود را ظرف موعد معینی معرفی کند ودرصورت امتناع خوانده دادگاه 

خصی رابه قید قرعه انتخاب وبعنوان داور طرف ممتنع نصب میکرد واگر درخواست مراجعه به داوری ازجانب خوانده مطرح ش

شده بود خواهان دوماه مهلت داشت که داور منتخب خودرا معرفی کند ودرغیر این صورت دادگاه قرار رد دعوای اورا صادر می 

قانون حکمیت( قرار 2د بعالوه انتخاب ونصب داور ثالث نیز برعهده دادگاه بود )ماده کرد واین قرار قابل استیناف وتمیز هم نبو

روز به امضای داور یا داوران می رسید واگر هریک 3حکمیت که دادگاه صادر می کرد باید فورأ به امضای اصحاب دعوی وظرف 

( داور یا داوران مکلف بودند 3و نصب می کرد )مادهاز داوران قرار را امضا نمی کرد دادگاه شخص دیگری رابا قید قرعه بجای ا

ظرف یکماه رسیدگی ورای صادر نمایند ولی دادگاه می توانست مدت داوری رابه تقاضای اکثریت داوران یک مرتبه وبه تراضی 

ن اصول ( داوران در رسیدگی وصدور حکم تابع مقررات قانو3طرفین دعوی هر چند بارکه تقاضا نمایند تجدید کند )ماده 

محاکمات حقوقی نبودند. ولی باید مخالف با قوانین وشرائط قرارداد حکمیت عمل نکند. رای داوران با اکثریت آراء صادر می 

شد واجرای حکم داوری برعهده همان دادگاهی بود که قرار حکمیت را صادر کرده که مطابق مفاد رأی داوری ورقه اجرائیه را 

 55(. 8صادر می نمود )ماده 

 

 تعهد و تکلیف به ارجاع اختالف به داوری

المللی است. پس از وقوع اختالف  الملل و داوری تجاری بین بین در نظام های ملّی حقوق    شده پذیرفته     ازاصول  52وفای به عهد

ز طریق داوری اند که برای حل و فصل اختالفات خود ا ی داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف نامهموافقت  در صورتی که 

نظر کنند. نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد  صرف  که با توافق از ارجاع امر به داوری  اقدام کنند مگر این

توان به داوری ارجاع کرد که طبق مقررات داوری قابل حل و فصل به طریق  می توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را

 موجب بهدارد: در صورتی که موضوع اصلی اختالف  می المللی ایران مقرر قانون داوری تجاری بین 30( ماده 5) داوری باشد. بند

قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد ولی بدون توجه به این امر طرفین توافق نمایند و در صورت حدوث 

                                                           
 (شناسایی و اجرای آراء داوریها در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول.5395نیکبخت، حمیدرضا، ) - 55
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مثال دعوی  عنوان به 53جع مذکور اساساً باطل و غیر قابل اجرا است؛اختالف به مرجع داوری مراجعه کنند آراء صادره از مر

ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، طالق و فسخ نکاح، قابل ارجاع به داوری نیستند و رسیدگی مرجع داوری در این 

( 2مواد) موجب بهشده است.  بینی پیش( عیناً این موضوع 30( ماده)5ی آنسیترال در بند )موارد بی فایده است. در قانون نمونه

قانون تجارت ایران، ارجاع اختالف به داوری در رابطه با معامالت تجاری و فعالیت های گسترده تجارت همانند آنچه که در  1تا 

 50. شود میایران فهرست شده شامل  لیالمل بینقانون داوری تجاری  2( ماده 5بند )

را تعریف نکرده و « تجاری»تجاری مشمول این قانون نیست. البته این قانون واژه به هر حال اختالفات ناشی از روابط غیر 

قانون نمونه  3ماده  موجب بهبنابراین برای تعیین ماهیت تجاری یک رابطه باید به سایر قوانین ایران مراجعه کرد. همچنین 

 51به داوری ارجاع شود. تواند می اعم از قراردادی یا غیرقراردادی« روابط تجاری»آنسیترال، اختالف ناشی از 

 

 اعطای صالحیت به داور یا داوران

توانند  می« داور»در رابطه با صالحیت داور یا داوران، 5335ایران مصوب  المللی بینقانون داوری تجاری  55( ماده 5) طبق بند

 ذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورتداوری اتخا نامه موافقتی وجود و یا اعتبار  درباره در مورد صالحیت خود و همچنین 

در خصوص « داور »شود، تصمیم  یی مستقل تلقی می نامهموافقت عنوان بهیک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون   جزئی از

ین، ایراد به ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. همچن   نفسه به منزله فی االثر بودن قرارداد  بطالن و ملغی

و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از « داور »ی دفاعیه باشد. صرف تعیین    نباید موخر از تسلیم الیحه« داور »صالحیت 

از حدود صالحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض « داور »ایراد صالحیت نخواهد بود ایراد به خروج   طرفین مانع از

کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را   تواند در هر می« داور »بروز آن عنوان شود 

 موجه تشخیص دهد.

 

 عدم تاثیرگذاری در صالحیت دادگاه

 گفت که توان های مختلف باشد، اما می  ی عام را ارائه نمود تا حاکم بر قوانین کشور توان یک قاعده نمی    به طورکلی،  

ها،  در عین حال، در بسیاری از حوزه    شود. دولتی می های دادگاهی داوری به طور کلی، منجر به اعالم عدم صالحیت  نامه موافقت

دولتی ممکن است عدم صالحیت خود را پیشاپیش اعالم نکنند بلکه تنها در صورت ایراد یکی از طرفین نسبت به  های دادگاه

المللی داوری مانند پروتکل لیون، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون  این نکته در برخی از اسناد بین 55کنند. این کار اقدام

هرگاه دعوایی در محاکم هریک از »بینی شده است که  کنوانسیون نیویورک، پیش 2ی  در ماده 53نیویورک منعکس شده است.

داوری به مفهوم مقرر در این ماده  نامه موافقتاصلی آن دعوی، ی موضوع  درباره کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین 

داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای یکی از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص 

 «ی داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط الزم برای اجرا باشد.   نامهمحکمه، موافقت

                                                           
 و احکام داوری تجاری خارجی نیز موید این موضوع است. شناسایی 5918کنواسیون  1)ب( ماده  2بند  53

 81(، داوری تجاری بین المللی، چاپ اول، گیالن، نشر دانشگاه گیالن. ص 5398اسدی نژاد، سید محمد؛) - 50
 . 00،    ص 23تر خدمات، شماره ، مجله حقوقی دف«المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنستیرال قانون داوری تجاری بین»، 5333سیفی، سیدجمال،  51

 ، نک:39شیروی، پیشین، ص   55
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ی داوری معتبر، موجب عدم صالحیت نیست، بلکه باید  نامهموافقت  این ماده، نفس وقوف دادگاه بر وجود  موجب بهاین همه  با

قانون داوری تا پایان اولین جلسه دادگاه  موجب بهشود. زمان طرح ایراد  ی یکی از طرفین، مطرح وسیله ایراد عدم صالحیت به

زمانی  ویژه بهتواند قرار عدم صالحیت صادر کند  نمی    رسد که با توجه به صراحت قانون، دادگاه رأساً  میاست. بنابراین، به نظر 

تواند دال بر انصراف ضمنی  کند، این امر می نمی    کند و دیگری نیز ایرادی را مطرح  ی دعوا می که یکی از طرفین در دادگاه اقامه

. البته، باید توجه داشت که عدم صالحیت دادگاه مطلق نیست و دادگاه بسته به نظام طرفین از ارجاع موضوع به داوری باشد

 58کند. داور و...( حفظ می  ، صالحیت خود را جهت مداخله در برخی از امور)مانند انتخاب   حقوقی داخلی کشورها

شرایط داوری و اصل استقالل آن و شرایط های داوری استنباط می گردد این است که باید به  نامه موافقتبنابر آنچه از تعریف 

ی داوری توجه گردد، لذا در این رابطه در فصل بعد در مورد شرط داوری، شرایط قراردادهای داوری اعم از؛ شرایط نامهموافقت

 . شود میها بحث و بررسی  نامه موافقتشکلی و شرایط ماهوی 

 

 های داورینامهشرط داوری و شرایط موافقت

شود از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث بوده است. سؤال این  میاز قراردادی که در ضمن آن درج  یشرط داور

تواند وجود مستقلی داشته باشد     می که است که آیا شرط داوری باید از سرنوشت قراردادی که بدان تعلق دارد پیروی کند یا این

شود، در سیستم حقوقی کشورها تابع شرایط عمومی قراردادها بوده،  میتقل منعقد مس نامه موافقتقرارداد داوری که به صورت 

الملل معتبر و الزم االجرا است. شرط داوری در  قوانین مطروحه در سطح بین موجب بهبا داشتن شرایط اساسی صحت معامله 

اصلی گنجانده شده، یک تعهد مستقل  شود، به این معنی که آیا چنین شرط داوری که ضمن قرارداد قرارداد اصلی درج می

که مانند سایر شروط ضمن عقد، تعهدی تبعی بوده و از نظر معنا جزء تعهد اصلی شده و با آن عقد واحدی را  است یا این

 دهد؟ می تشکیل

بحث شرط داوری بدین جهت ضوروت دارد که؛ چنانچه شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی محسوب شود، تابع احکام 

راردادها و تعهدات است و از لحاظ وجود، اعتبار و نفوذ تابع عقد اصلی نخواهد بود. بنابراین، چنانچه یک طرف ادعای بطالن ق

توافقی مستقل، معتبر است؛  عنوان بهقرارداد، یا ادعای عدم تشکیل یا نفوذ قرارداد را بکند، شرط داوری به قوت خود باقی بوده، 

اهد داشت به ادعای مربوط به اعتبار قرارداد اصلی، وجود و نفوذ آن رسیدگی کند. در حالی که اگر در نتیجه داور صالحیت خو

شرط داوری از شروط ضمن عقد محسوب شود، یک تعهد فرعی و یا تبعی است که از لحاظ قصد انشاء و صحت و اعتبار، تابع 

هایی عملی بر آزادی طرفین در انتخاب داوران وضع  قرارداد اصلی است. بنابراین، ماهیت قضایی فرآیند داوری محدودیت

کند و حکم آن همان اثر قطعی و الزامی رأی دادگاه  کند. علت این امر آن است که هیئت داوری کارکردهایی قضایی ایفا می می

ه رسیدگی داوری و دارد ک نهد، الزم می جا که دولت اقتدار خود را در اجرای احکام داوری می آن از 59ملی را خواهد داشت.

 شود. پذیر هر دادرسی عادالنه محسوب می  نا  همچنین، ترکیب دیوان حائز حداقلی از ضوابط باشد که خصوصیات گریز
24 

 

                                                           
 ، نک:05شیروی، پیشین، ص   58
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 المللی ی داوری بین استقالل داوری در رویه

ی داوری  درباره المللی که  نهای مربوط به داوری بی   المللی، استقالل شرط داوری را پذیرفته است و در کتاب ی داوری بین رویه

پذیری شرط داوری از  ی استقالل و تجزیه      اند، به تفصیل در این زمینه بحث شده است.   مساله المللی نوشته اتاق بازرگانی بین

که استقالل شرط المللی فراوانی وجود دارد  ی طوالنی دارد. آرای داوری بین      المللی سابقه های بین سایر مواد قرارداد و داوری

که یک پاره از قرارداد را از پیکر آن جدا سازند و به  داوری را پذیرفته است. چنانچه پیش از این نیز گفته شد، در نظر اول این

مشکلی که چنین  رغم بطالن و عدم اعتبار خود قرارداد، آن ماده بخصوص را معتبر و نافذ تلقی کنند، به نظر عجیب می رسد.

تواند  ی اول مربوط به قراردادهایی است که یک طرف آن دولت باشد، زیرا دولت به آسانی می      آورده است در وهله بحثی را پیش

شده است، مسدود کند. از بین آرای متعدد و مختلف در  بینی قانون خود را تغییر دهد و راه احقاق حقی را که در قرارداد پیش 

 :شود میاین رابطه به دو نمونه مهم اشاره 

چنین اختالفی در دعوی مربوط به شرکت سوئیسی لوزینجر و دولت یوگوسالوی پیش آمد، و اگرچه طرفین پیش از صدور 

مسأله از این قرار بود که  .ی مورد نظر پیش از مصالحه صادر شده بود رأی نهایی مصالحه نمودند، لیکن رأی مقدماتی در مسأله

جزئی از قرارداد به شمار  حیت داور اعتراض داشت و مدعی بود که اوالً شرط داوری کهدر این دعوی طرف یوگوسالوی به صال

مقرر داشته بود که 5930اکتبر  59شود و ثانیاً قانون آن کشور در تاریخ  آمد، به علت ابطال قرارداد کان لم یکن تلقی می می

بنابراین، یوگوسالوی مدعی بود که دعوی     شود و امهدعاوی که یک طرف آن دولت است، حتماً باید در دادگاه یوگوسالوی اق

را داشت در برابر اعتراض دوم، اتخاذ تصمیم را به  قابل ارجاع به داوری نیست. رئیس دادگاه فدرال فرانسه که سمت سرداور

کان لم یکن شدن شرط راجع به ادعای  5931المللی دایمی دادگستری محول نمود. اما در رأی مقدماتی اکتبر  دیوان بین

  25داوری به علت ابطال قرارداد چنین اظهار نظر نمود:

بنابراین، طرح دعوی در داوری     باشد و قرارداد ملغی شده و الغای قرارداد متضمن الغای شرط داوری مندرج در قرارداد می»

توان لغو کرد و با  باشد، هر قراردادی را می رسد زیرا که اگر چنین نمی امکان پذیر نیست. اما این استدالل صحیح به نظر 

مسأله که آیا لغو قرارداد درست بوده است و  از ارجاع دعوی به داوری ممانعت به عمل آورد. این جانبه تصویب مقررات یک

مبنای لغو قرارداد تواند از اجرای آن سرباز زند یا خیر، خود موضوع اختالف است و با تفسیر قرارداد ارتباط دارد.  یوگوسالوی می

مسائل، یعنی موجه بودن یا غیرموجه نبودن  هرچه باشد، نظر اولیه طرفین چنین بوده است که اختالفات راجع به این گونه

 22«.الغای قرارداد، از طریق مراجعه به داوری فیصله یابد

  

 ی داوری نامهموافقت شرایط ماهوی 

ی اهلیت طرفین قرارداد و قابلیت  مسأله وجود بااینجا حاکم است.  این  اد در به لحاظ ماهوی قاعدتاً شرایط عام صحت قرارد

ها و  دولت ویژه بههای حقوقی، اهلیت اشخاص حقوقی    تر نظام بیش اما در تواند محل بحث باشد. ارجاع موضوع به داوری می

های دولتی در سطح جهانی،    ها و سازمان تصادی دولتهای جاری و اق   که فعالیت زا بوده است. توضیح آن  موسسات دولتی مشکل

ها و  دهد. قراردادهایی که دولت های خصوصی بیگانه در ارتباط قرار می   با شرکت ویژه بهدیگر و  به طور اجباری آن را با یک

ها مدت زمان زیادی به  آن     ای های مهم است که اجر  کنند اغلب از نوع قرارداد گونه اشخاص منعقد می این های دولتی با    سازمان
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تأسیسات اقتصادی و یا   های ساخت   برداری از منابع طبیعی و یا قرارداد  انجامد. قراردادهایی نظیر قرارداد کشف و بهره طول می

قرار سال دولت را در مقابل شرکت خارجی خصوصی  3تا  2کاری اقتصادی و امثال آن، همگی در مدتی بین  هم های   قرارداد

دهند. بدیهی است که در طول این مدت احتمال بروز اختالف میان دولت و یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد  می

، زیرا     کند شود این است که در صورت بروز اختالف چه مرجعی به آن رسیدگی و حل اختالف می یی که مطرح می است و مساله

کنند. به همین جهت است که در بسیاری از  دولت طرف معامله خودداری می های دادگاه های خارجی از قبول صالحیت   شرکت

های خارجی ازسوی دیگر، شرط داوری گنجانده    های دولتی از یک سو و شرکت   ها و سازمان های منعقده میان دولت  قرارداد

 23شود. می

 

 داوری در اختالفات تجاری بین المللی

به داوری در )اختالفات ناشی از روابط تجاری بین المللی(. البته قانون تعریفی از روابط تجاری بین  قانون جدید راجع است 

 5المللی ارائه نمی دهد و به جای آن فقط فهرستی غیر حصری از انواع فعالیتهای ارائه می کند. این تعریف تا حدی مغایر با بند

عمال آن را با اشاره به خصوصیت بین المللی داوری، و نه نوع رابطه)تجاری( قانون نمونة آنسیترال می باشد که حدود ا 5مادة 

تعیین کرده است. عالوه بر این در خصوص معیار بین المللی بودن)رابطه تجاری(، مطلبی در قانون بیان نشده است. در عوض 

للی( یعنی )بین المللی بودن( تکیه نموده ظاهراً به منظور تعریف محدودة اعمال قانون، بر معیار اصلی مفهوم )داوری بین الم

است. اگر چه این مسأله می تواند ناشی از اشکال در نحوة تنظیم قانون باشد، اما به آسانی استنباط می شود که هدف اصلی در 

جدید بر  تعریف )داوری بین المللی(و تأکید بر بین المللی بودن )رابطه تجاری( از حیث دامنة شمول قانون می باشد. قانون

تنها معیار بین المللی بودن داوری، تکیه کرده است.. این مسأله با فرمول  عنوان بهتابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری 

قانون جدید پیش  5قانون نمونه آسیترال مغایرت کامل دارد. بند)ب( مادة 5مادة 3پیچیده تعریف داوری بین المللی در بند

داوری مطابق قوانین ایران تبعة ایران  نامه موافقتین المللی است، اگر یکی از طرفین در زمان انعقاد بینی می کند که داوری ب

نباشد. اشاره به عبارت )مطابق قوانین ایران( به این معنا است که مفهوم تابعیت غیر ایرانی شامل دارندگان تابعیت مضاعف 

. 04قانون مدنی چنین شخصی همچنان تبعة ایران محسوب می شود.  989ایرانی ـ غیر ایرانی، نخواهد شد، زیرا مطابق مادة 

به هر حال، تکیه قانون بر معیار تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین، به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین در مفهوم محل 

ی که بیــن یــک تبعــه ایــران و شرکتهای غیر ایرانی، از تجارت آنها، بی اهمیت می باشد. بنـابرایـن، روابط و تعهدات تجار

جمله شعبات فرعی یا نماینـدگان فعـال شـرکتهای خـارجی در ایـران، منعقـد شـده یـا اجـرا می شود، همچنان در محدودة 

یران میان دو شرکتی که اعمال این قانون می گیرد. از طرف دیگر روابط و تعهدات تجاری صورت گرفته در ایران یا خارج از ا

 20تبعة ایران می باشند، علی رغم امکان وجود منافع اساسی خارجی در این شرکتهای ایرانی مشمول این قانون نخواهد بود.

 

 محدوده جغرافیایی اعمال قانون: مقرّ دیوان داوری

معنا که نسبت به داوریهایی که مقرّ آن در برخالف قانون نمونه آنسیترال قانون جدید محدودة قلمرو جغرافیایی خود را به این  

یک پیش فرض پذیرفته شده که اساس اعمال  عنوان بهایران می باشد، اعمال خواهد شد مشخص نکرده است. ظاهراً این اصل 
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صل این قانون عبارت است از وجود مقرّ دیوان داوری مربوط در سرزمین کشور وضع کنندة قانون. به هر حال با توجه به این ا

که جدا از قوانین مربوط به احوال شخصیّه، قوانین ایران علی القاعده فقط در سرزمین این کشور قابل اعمال است، مطمئناً می 

این قانون  5توان فرض نمود که این قانون منحصراً به داوریهایی قابل اعمال است که مقرّ آن در ایران باشد. عالوه بر این، مادة 

وان داوری، حسب این که در مرکز کشور باشد یا در استانهای دیگر، دادگاه صالح را تعیین نموده است. به با اشاره به محل دی

 این ترتیب، روشن است که این قانون فقط نسبت به داوریهای بین المللی که محل و مقرّ آن ایران باشد، اعمال می گردد.

المللی)داخلی( اعمال نمی شود و چنین داوریهایی مطابق قوانین فعلی  قانون جدید به داوری اختالفات ناشی از روابط غیر بین 

قانون جدید نیز صراحت  35مادة  5ایران به نحوی که در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است انجام می شود. بند 

ات قانون مذکور فقط تا حدی که دارد که مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار خود باقی است. بنابراین، مقرر

مرتبط با داوریهای بین المللی باشدتغییرکرده است. با توجه به وضع قانون جدید، مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی در 

های قوانین ایران، امروزه تمایزی میان داوری  موجب بهزمینه داوری داخلی معتبر و قابل اعمال باقی می ماند. به عبارت دیگر، 

بین المللی از یک سو و داوری های داخلی از سوی دیگر، ایجاد شده است. اساس و جوهر چنین تمایزی ـ اگر نه جزئیات آن ـ 

با نگرش بین المللی غالب در خصوص ضرورت برخورد جداگانه با داوری تجاری بین المللی همسو و هماهنگ است. همچنین 

ت یا سایر توافق های بین المللی میان ایران و دیگر کشورها، از شمول قانون جدید معاهدا موجب بهداوریهای پیش بینی شده 

 21استثنا شده است.

 

 قابلیت ارجاع اختالفات به داوری

به طور کلی در خصوص این مسأله اتفاق نظر است که در نظام های حقوقی داخلی، محدودیتهای خاصی در مورد قابلیت  

دارد. این محدودیت ها یا ناظر به ماهیت اختالف است و بنابراین ارجاع اختالف خاصی را به  ارجاع اختالفات به داوری وجود

 داوری ممنوع می کند، یا به اهلیت نهادهای خاصی برای اینکه طرف رسیدگی های داوری واقع شوند، مربوط می گردد.

 

 قابلیت ارجاع به داوری، به اعتبار 

، اختالفات در راوبط تجاری بین المللی قابل ارجاع به داوری است، با استفاده از کلمه قانون جدید موجب بهموضوع اختالف،  

)در( به نظر می رسد که این قانون همة اختالفات ناشی از روابط تجاری را به طور گسترده شامل می گردد. همچنین به نظر 

ده و در عین حال غیر حصری می باشد. این امر با می رسد که فهرست فعالیت های تجاری برشمرده در این قانون کامالً گستر

قانون نمونه آنسیترال،  3قانون نمونه آنسیترال، کامالً نزدیک است. همانند مادة  5مادة  5تفسیر موسع واژه)تجاری( در بند 

تواند به داوری ارجاع قانون جدید نیز تصریح دارد که اختالف ناشی از)روابط تجاری( ـ اعم از قراردادی یا غیر قراردادی ـ می 

 شود.

به هرحال اختالفات ناشی از روابط غیر تجاری مشمول این قانون نیست. البته این قانون واژة )تجاری( را تعریف نکرده و  

قانون تجارت ایران،  1تا  2مواد  موجب بهبنابراین برای تعیین ماهیت تجاری یک رابطه باید به سایر قوانین ایران مراجعه کرد. 

قانون جدید فهرست شده، شامل می گردد.  2مادة 5عامالت تجاری سلسله گسترده ای از فعالیتها را همانند آنچه که در بند م

                                                           
 39(، داوری تجاری بین المللی، چاپ اول، گیالن، نشر دانشگاه گیالن.  ص 5398حمد؛)اسدی نژاد، سید م - 21
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عالوه بر این، کلیة معامالت شرکتهای تجاری همین طور معامالت شخص حقیقی تاجر، اعمال تجاری محسوب می شود. بدین 

 25ی توسط مؤسسات تجاری(، عمل تجاری نیست.ترتیب معامالت مربوط به اموال غیر منقول)حت

 

 دعاوی مذكوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست

 .دعاوی راجع به اصل نکاح و طالق و فسخ نکاح و نسب(. 2.دعوا ورشکستگی؛ 5 

به  قوانین ایران می تواند موجب بهروشن است که همانند همة سیستم های حقوقی، فقط اختالفات با ماهیت مدنی )خصوصی( 

داوری ارجاع شود. حتی در داوری اختالفات مدنی، در مواردی که موضوع اختالف با جنحه یا جنایت مرتبط می باشد که بر 

حکم داوری تأثیر دارد، چنانچه تفکیک جنبه حقوقی قضیه از جنبه کیفری آن غیر ممکن باشد، رسیدگی داوری تا صدور حکم 

ر کیفری، به تأخیر خواهد افتاد. در هر صورت دیوان داوری می تواند به ادعای تزویر نهایی توسط دادگاه رسیدگی کننده به ام

در سند یا جعل از حیث اثری که چنین ادعایی بررسیدگی به اختالف تحت داوری دارد، رسیدگی کند، مشروط بر این که 

 23متخلف قابل شناسایی نباشد یا به دالیل قانونی تعقیب او ممکن نباشد.

 

 ارجاع اختالفات به داوری، به اعتبار طرف اختالفقابلیت 

قانون جدید مقرر می دارد:)همة اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند اختالفات خود را به داوری ارجاع  2ماده  2بند  

ها مطابق با قوانین داخلی دهند(. دو نکته در این خصوص قابل ذکر می باشد. اوالً، اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی از جمله شرکت

این قانون، محدودیت نهادهای دولتی ایرانی  35مادة  2مربوطه آنها تعیین می شود. ثانیاً، با توجه به قید صریح مذکور در بند 

قانون  539قانون اساسی، همچنان به اعتبار خود باقی است. اصل  539جهت ارجاع اختالفات خود به داوری، مطابق اصل 

ر می دارد: )ارجاع اختالفات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران واطالع مجلس می اساسی مقر

باشد، ودر مواردی که طرف اختالف غیر ایرانی می باشد ونیز در مورد دعاوی داخلی مهم، ارجاع به داوری باید به تصویب 

 مجلس برسد(.

للی تمایل چندانی برای پذیرش ایراد عدم صالحیت از طرف یک شرکت تجاری یا الزم به ذکر است که رویه داوری بین الم 

مؤسسه دولتی که با اشاره به قانون کشور محل تشکیل شرکت یا اقامتگاه خود طرح می کنند، نشان نداده است. این عدم 

حسن نیت در ارجاع اولیه تمایل براساس اصل حسن نیت توجیه شده است، به این معنا که این قبیل ایرادات خالف اصل 

 28موضوع به داوری می باشد.

 

 داوری؛  نامه موافقتشرط داوری یا 

قانون جدید در مورد تاریخ شروع داوری، قاعده شناخته شده ای را بیان می کند که می تواند از حیث روشن کردن  0ماده 

طع مرور زمان و احراز این که آیا ارجاع به داوری به مسائل متفاوتی که بستگی به تاریخ شروع داوری دارد، مفید باشد، مانند ق

موقع وبه طور صحیح صورت گرفته است یا نه.خصوصاً شرایط مربوط به حداقل نکاتی که باید در درخواست داوری درج شود، از 

ون محسوب این جهت مهم می باشد که آیا درخواست مطروحه از جهت حقوقی می تواند )درخواست داوری( در مفهوم این قان

                                                           
 .53-00، صص28و  23(، تحوالت نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 5393افتخار جهرمی، گودرز)- 25
 .53-00، صص28و  23، تحوالت نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد در حوزه داوری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره (5393افتخار جهرمی، گودرز)- 23
 81( کلیات داوری شرایط قانونی و محدودیت های داوری حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی اثر ناشر: نگاه بینه ص 5390پاشا بنیاد،موسی) 28
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شود. بنابراین فقط در صورتی که شرایط فوق الذکر در)درخواست داوری( رعایت شده باشد، آثار مقرر بر تقاضای داوری بر آن 

 بار خواهد شد. در غیر این صورت، تقاضای داوری که شرایط فوق الذک را تأمین نکرده باشد، واجد وصف )درخواست داوری(

 نیست.

 

 همحدودیت مداخله دادگا

قانون داوری نمونه آنسیترال تصریح شده که در موضوعات تحت حاکمیت این قانون، به جز تاحدی که به وسیله  1در مادة  

قانون  1خود قانون مجاز باشد، هیچ دادگاهی نباید دخالت نماید. اما قانون جدید هیچ حکمی در این خصوص ندارد. مفاد ماده 

عالقه فراگیر است که نه تنها مداخله دادگاهها در جریان داوری باید به حداقل برسد، بلکه نمونه در واقع منعکس کننده توجه و 

هرگاه مداخله بیشتری برای دادگاه موردنظر باشد، باید موارد و مصادیق آن به طور خاص وصریح در قانون مربوط ذکر شود. 

ه دخالت هرچه کمتر دادگاه در جریان داوری درست است که هم نص قانون جدید و هم روح آن، هر دو به طور یکسان ب

 29قانون نمونه در قانون جدید استفاده می شد، این هدف بهتر حاصل می گردید. 1منتهی می شود، اما اگراز عبارتی شبیه ماده 

 

 مقام نظارت

وری توسط دادگاه قانون جدید مقرر می دارد که هرگونه مساعدت ونظارت بر دا 5هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال مادة 

عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آنجا واقع است، اعمال خواهد شد و مادامی که مقر داوری تعیین نشده، انجام آنها 

برعهده دادگاه عمومی تهران است. در داوریهای سازمانی، وظیفه انتخاب که شامل وظیفه انتخاب داور جانشین نیز می باشد، 

وران و خاتمة اختیارات داور برعهدة سازمان داوری مربوطه می باشد.  پیش بینی امکان انتخاب داوران، تصمیم در مورد جرح دا

تصمیم در مورد جرح داوران و خاتمة اختیارات داور توسط یک سازمان داوری در قانون جدید، تاجایی که به قانون ایران مربوط 

جدید در واقع انعکاس نگرش غالب در اولویت دادن به توافق طرفین و می شود، بسیار مهم است. وجود این مقررات در قانون 

 34نیز اداره و تشکیل دیوان داوری مطابق تمایل طرفین می باشد.

اهمیت مقررات فوق الذکر همچنین در این واقعیت نهفته است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی وجود ندارد که به  

اب، جرح یا عزل داور را بدهد. در عمل نیز هیچ سازمان داوری مهمی در کشور وجود ندارد. سازمان های داوری اجازه انتخ

قوانین موجود، فقط دادگاه بود که می توانست این وظایف را انجام دهد؛ اما با تصویب قانون جدید داوری تجاری بین  موجب به

 اوری سازمانی فراهم شده است.المللی برای اولین بار در قوانین ایران امکان فعالیت نهادهای د

یک جنبه از اولویت که قانون جدید برای توافق طرفین قائل شده، تعیین محدوده ای است که دادگاه از مداخله در آنها ممنوع  

این قانون به طور انحصاری به سازمان داوری مربوط)که طرفین با توافق خود برگزیده اند( اختصاص یافته است.  موجب بهشده و

ه دلیل جدید بودن داوری سازمانی در حقوق ایران هیچ رویه مهمی برای نشان دادن نحوه برخورد دادگاه ها در این قبیل ب

قانون، برای مانور دادگاه و رقابت قضایی با داوری جای کمی  5موضوعات وجود ندارد. به هر حال با توجه به مقررات صریح مادة 

 منتظر بود تا قلمرو دخالت دادگاهها در داوری ها و موارد آن در عمل معلوم شود. باقی مانده است. با این همه، باید

                                                           
 515(، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ اول، انتشارات دادگستر. ص 5383امیرمعزی، احمد)- 29
 514(،حقوق تجارت بین الملل، ترجمه بهروز اخالقی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، نشر سمت ص 5393اشمیتوف، کالیو ام)- 34
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این قانون به سازمان داوری ذی ربط محول شده است. طبق جمله آخر بند  موجب بهمسأله دیگر، قطعیت تصمیماتی است که  

در  5مادة  2عتراض خواهد بود. سپس بند این قانون تصمیمات دادگاه تعیین شده در این ماده، قطعی و غیرقابل ا 5ماده  5

 53مادة  3)انتصاب داوران(، بند  55مادة  3وبند  55مادة  2ادامه می گوید در مورد داوری سازمانی، اجرای وظایف موضوع بند 

می  )تصمیم در مورد خاتمة اختیارات داور( برعهدة سازمان داوری مربوطه 50مادة 5)تصمیم در مورد جرح داوران( و بند 

می تواند این سؤال را مطرح کند که آیا قطعیت تصمیمات دادگاه، نسبت به تصمیمات  5باشد. توالی و ترتیب عبارات مادة 

 موجب بهسازمان داوری هم تسّری می یابد؟ نظر بهتر این است که تصمیمات سازمان داوری در موضوعات واگذار شده به آن 

 تجدید نظر قضایی نمی باشد. قانون، به چند دلیل زیر قطعی و مشمول

در حمایت از این نظر وجود دارد. یعنی این که، بعد از بیان قطعیت همه تصمیمات دادگاهها در  5اوالً، قراینی در عبارت ماده  

، این ماده امکان احاله بعضی از این وظایف به یک سازمان داوری با موافقت طرفین را 2بند 5مادة  5موضوعات مندرج در بند

 اجازه داده است. بنابراین قطعیت تصمیات دادگاه هم چنین به تصمیمات سازمان داوری تسّری می یابد.

ثانیاً، کارایی و مصلحت داوری بین المللی اقتضا می کند چنین تصمیماتی قطعی و غیر قابل اعتراض باشد، همان طور که  

محول کردن وظایف خاصی به سازمان داوری ودرعین حال  صادق می باشد. به عبارت دیگر، ICCحقیقتاً در دیوان داوری 

 35آنهارا قابل تجدید نظردر دادگاه دانستن، با سرعت و کارایی داوری و با هدف داوری سازمانی مغایر است.

 

 المللی بیننقض رای در قانون داوری تجاری 

 المللی بینجهات ابطال رای در قانون داوری تجاری 

مورد است که تعداد آنها نسبت به  53ن داوری ایران رای داور را باطل یا قابل ابطال می داند مواردی را که قانو     

بیشتر است. تالی فاسد وجود این جهات گسترده برای ابطال رای داور، لطمه به وجهه  المللی بیناستانداردهای موجود در اسناد 

به سایر کشورهای دنیاست و رای را بصورت گسترده در معرض  ی داوری بعنوان یکی از شیوه های حل اختالف در ایران نسبت

تجار و بازرگانان کشورها از  شود میانواع اعتراضات و خطر ابطال قرار داده و رای داوری را متزلزل می سازد و همین امر موجب 

 32 انتخاب ایران بعنوان مقر داوری اجتناب نمایند و داوری در ایران مورد استقبال قرار نگیرد.

رای داور در موارد نه گانه ی زیر حسب قانون ایران قابل ابطال است؛ بدین مفهوم که تا طرفین بدان معترض نباشند و در 

حکم به ابطال آن دهد؛ این موارد  تواند میمهلت مقرر قانونی درخواست ابطال آنرا نزد دادگاه صالح مطرح نکند، دادگاه راسا ن

 عبارتند از : 

 

 یکی از طرفین فقدان اهلیت 

عدم اهلیت شامل مواردی چون، عدم صالحیت یا شایستگی دماغی یا فیزیکی، عدم اختیار یا نمایندگی از طرف اصیل و صغر 

. صحت عقود و قراردادها موقوف به اهلیت داشتن طرفین است؛ شرط اهلیت بلوغ، رشد و عقل است؛ بر اساس بند شود میسن 

خود را  المللی بینداوری اختالفات تجاری  توانند میاشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند ق. د.ت. ب کلیه ی  2ماده ی  2

                                                           
 .55-03، صص 33ه مجله تحقیقات حقوقی، شماره (، موافقتنامه داوری و صالحیت دادگا5382شمس عبداهلل،)- 35
 .05(،مهم ترین نظام های داوری جهان، چاپ اول، تهران، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسالمی ایران. ص 5330کالنتریان، مرتضی)- 32
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اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد باو تراضی طبق مقررات این 

 قانون به داوری ارجاع کنند.

ده می بایست قصد و اراده داشته باشند چرا که  داوری نوعی عمل حقوقی است و از آنجا که داوری بر توافق طرفین بنا ش

طرفین برای انجام آن باید اهلیت داشته باشند؛ اهلیت نداشتن طرفین یا یکی از آنان مانع از ایجاد صالحیت برای مرجع داور 

ی داوری و در نتیجه ابطال رای کفایت  نامه موافقتخواهد شد و به همین دلیل نیز فقدان اهلیت یکی از طرفین برای ابطال 

ماده ی 2کنوانسیون نیویورک از موانع شناسایی و اجرا و در قسمت الف بند  1ماده ی  5می کند؛ این مورد در قسمت الف بند 

ده است؛ کنوانسیون اروپایی از موارد ابطال رای داور شناخته ش 9و قسمت الف بند اول ماده ی 33قانون نمونه ی آنسیترال  30

کنوانسیون نیویورک مالک اهلیت را قانون قابل اعمال بر قرارداد دانسته که بنظر باید اهلیت را  1ماده ی  5قسمت الف بند 

باتوجه به قانون مقر سنجید؛ بدین ترتیب که دادگاه مقر باید برای تشخیص اهلیت طرفین به قواعد حل تعارض قانون مقر 

ین بپردازد بدین شکل که قانون مقر ممکن است به قانون ملی طرفین در باب احوال شخصیه مراجعه و به تعیین اهلیت طرف

ارجاع دهد تا اهلیت ایشان مطابق مقررات مربوط به اهلیت کشور متبوعشان بررسی شود. البته برخی نویسندگان معتقدند این 

که البته با اعمال این نظر، شناسایی و اجرای  30قانون را قاعده ی حل تعارض کشور محل شناسایی و اجرا مشخص خواهد کرد 

رای با مشکالت زیاد روبرو خواهد شد و چه بسا رای به سبب اینکه طرفین داوری یا یکی از ایشان بر اساس قانون کشور محل 

با قرارداد منشاء، شناسایی و اجرا فاقد اهلیت است مورد شناسایی و اجرا قرار نگیرد و حال آنکه این کشور در بسیاری از موارد 

 31داوری و طرفین بیگانه است. 

ی داوری ممکن است پس از صدور رای و در زمان اجرای رای برای ممانعت از اجرا استناد به عدم اهلیت در انعقاد توافقنامه

ماده، حتی کنوانسیون نیویورک پیشبینی کرده است. بر اساس این  1ماده  5صورت گیرد. این حالتی است که قسمت الف بند 

اگر دفاع عدم اهلیت در جریان داوری نزد دیوان داوری مطرح و موثر واقع نشده باشد، این امکان وجود خواهد داشت که بار 

 دیگر این دفاع در مقابل اجرای رای صادره در دادگاه اجرا کننده ی رای مطرح و موثر واقع شود.

ی داوری در صورتی که طبق قانون حاکم  نامه موافقتآمده، طرفین  5955کنوانسیون اروپایی  9ی ماده 5در قسمت الف بند 

درخواست ابطال رای داور را بنمایند؛ این ناتوانی را بایست بر فقدان اهلیت  توانند میبر آنها تحت ناتوانیهایی قرار داشته باشند 

داوری بوده و فقدان آن  نامه موافقتحت قانون داوری آلمان نیز، اهلیت شرط ص 5419ماده ی  2حمل کرد. در قسمت الف بند 

 .شود میاز جهات ابطال رای داور محسوب 

از آنجا که کنوانسیون نیویورک مربوط به شناسایی و اجراست در مورد اعتراض به رای داور و جهات بطالن آن حکمی ندارد 

حاکم بر آنها دارای ناتوانیهایی )مانند عدم به طرفین اختیار داده تا درصورتی که طبق قانون  1ماده  5ولیکن، قسمت الف بند 

 اند، از دادگاه محل درخواست شناسایی و اجرا بخواهد از شناسایی و اجرای رای خودداری کند.اهلیت( بوده

از موجبات درخواست ابطال  5981قانون نمونه آنسیترال  30فقدان اهلیت طرفین داوری در قسمت اول بند الف ماده ی 

 35ت. شناخته شده اس

                                                           
 . 553، ص 5395رگانی، چاپ اول حمیدرضا نیکبخت، شناسایی و اجرای آراء داوریها در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های باز - 33
 ابطال شود: 5قانون نمونه : ))... رأی داوری ممکن است صرفاً در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده  30ماده  5قسمت الف  بند  - 30

یا موافقت نامه مذکور به   ، فاقد پاره ای اهلیت های الزم بوده است،3ده الف. طرفی که چنین درخواستی می نماید، دالیلی ارایه نماید که : طرف )او در( موافقت نامه داوری مذکور در ما

 .((موجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته اند، یا در صورتی که چنین قانونی تعیین نشده باشد، به موجب قانون، این کشور معتبر نیست؛..
 . 00، ص 23، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره «همسو با قانون نمونه داوری آنستیرال المللی ایران قانون داوری تجاری بین( »5393سیفی، سیدجمال،) 31
 .8، ص 00(، مبانی نظری اصل استقالل موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی، مجله نامه مفید، شماره5393اسکینی، ربیعا،)  - 35
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 قانون حاكم بر اهلیت -

قانون ایران بصورت مطلق فقدان اهلیت را موجبی برای ابطال میداند ولی در این خصوص که اهلیت  33ماده ی  5متاسفانه بند 

طرفین چه زمانی مالک است و بر اهلیت طرفین کدام قانون حکومت دارد، سکوت اختیار کرده است؛ درصورت سکوت قانون 

قوانین یا عرف و عادت مسلم و... مراجعه نمود؛ قانون مدنی بعنوان قانون مادر در رابطه با اهلیت احکامی دارد؛  باید به سایر

این قانون اتباع ایران از حیث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند حتی اگر مقیم خارج از کشور باشند؛  5بموجب ماده ی 

یث مسائل مربوط به اهلیت و... در حدود معاهدات تابع قانون متبوع خود می باشند نیز اتباع خارجی نیز از ح 3مطابق ماده ی 

که در ایران واقع می شوند بر اهلیت طرفین داوری قوانین  المللی بین های داوریولو مقیم در ایرن باشند؛ بنابراین در مورد 

ز تقلب نسبت به قانون مقرر داشته : ))تشخیص قانون مدنی ایران برای جلوگیری ا 952متبوعشان حکومت خواهد کرد؛ ماده ی

اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع الذلک اگر یک نفر تبعه ی خارج در ایران عمل 

ی داشتته حقوقی انجام دهد درصورتیکه مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص

است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتیکه بتوان قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق 

 قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.(( 

توسط چه کسی بعمل آمده و  نامه موافقتدر مورد اشخاص حقوقی نخستین گام برای احراز صالحیت این است که امضای 

اینکه آیا امضا کننده اختیار انعقاد چنین قراردادی را از جانب شخص حقوقی مربوطه دارد یا خیر. اشخاص حقوق عمومی و 

دولتها در بسیاری موارد پس از انعقاد قرارداد داوری با هدف جلوگیری از به ثمر نشستن داوری به استناد قوانین داخلی خود 

راداتی چون عدم صالحیت امضا کننده ی قرارداد داوری یا فقدان اختیار امضا کننده یا عدم موافقت پارلمان و... مطرح ای

که البته در عمل داوران با استناد به قاعده ی استاپل )منع انکار بعد از اقرار(، اصل حسن نیت، منع سوء استفاده از  نمایند می

 .کنند مید و با ورود در ماهیت دعوا رای نهایی صادر حق چنین ایراداتی را نمی پذیرن

مرجعی که از آن  1کنوانسیون شناسایی و اجرای نیویورک گرچه در باب ابطال رای ساکت است، منتها وفق بند الف ماده ی 

امه نماید که درخواست شناسایی و اجرا بعمل می آید، درصورتیکه طرفی که رای علیه او مورد استناد قرار گرفته دالیلی اق

 ی داوری نماید، از شناسایی و اجرای رای خودداری می نماید؛   نامه موافقتحکایت از عدم اهلیت طرف مقابل در زمان انعقاد 

قانون داوری ایران نداشتن اهلیت را موجب ابطال رای دانسته ولی آنرا مقید به زمان  33ماده ی  5همانگونه که بیان شد، بند 

ی داوری( تا  نامه موافقتمکن است ادعا شود که طبق ظاهر ماده، داشتن اهلیت در داوری از ابتدا )انعقاد خاصی ننموده و م

انتها )صدور رای( شرط است؛ ولیکن این نظر با دو ایراد مواجه است چرا که راه را برای حیله و تقلب نسبت به قانون باز کرده و 

و پروسه ی داوری ممکن است در مراحل پایانی با شکست روبرو شود؛ از  کنند میمحکوم علیه همواره از این بند سوء استفاده 

طرف دیگر چنین تحلیلی برخالف اصل لزوم قراردادها ست و ماهیت قرارداد داوری را به مثابه ی عقد جائزی در می آورد که 

 33به فوت  و جنون و سفه زوال می یابد که صحیح نیست.  

 

                                                           
 83: انتشارات اوقاف و امور خیریه، چاپ اول. ص المللی. تهران بین (. داوری تجاری 5395شیروی ع.)- 33
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 داوریی  نامه موافقتبی اعتباری 

و عدالت داوری بر قرارداد  کنند میی داوری قراردادیست که طرفین برای ارجاع اختالف خود به داوری منعقد  نامه موافقت

مزبور بنا شده است؛  از آنجا که این عمل نیز یک عمل حقوقی به حساب می آید، وجود شرایط عمومی قرارداد و صحت 

ی داوری می بایست با توجه به قانون حاکم بر آن سنجیده شود. اگر بر  نامه موافقتمعامالت در آن شرط می باشد؛ اعتبار 

قانون مدنی یعنی، قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت،  594قرارداد داوری قانون ایران حاکم باشد، شرایط مندرج در ماده ی 

بر اساس قانون ایران در صورتیکه  ی داوری و مشروعیت جهت باید در آن ملحوظ باشد؛ لذا نامه موافقتمعین بودن موضوع 

ی داوری محجور باشند یا بعللی چون اکراه یا اجبار فاقد قصد باشد یا موضوع داوری  نامه موافقتیکی از طرفین در زمان انعقاد 

 38ی داوری باطل و بالاثر خواهد بود.  نامه موافقتنامشروع باشد 

آید زیرا دیوان و داوران صالحیت خود را از این دیوان کسب  وجود یک قررداد داوری صحیح، مقدمه داوری به حساب می

و در حدودی که در قرارداد پیشبینی شده صالحیت رسیدگی دارند نه بیشتر؛ داوران باید داوری را مطابق آئین تعریف  کنند می

مین گردد و نادیده گرفتن و ی داوری اداره نمایند تا عدالت قضائی مورد انتظار طرفین بهتر و بیشتر تا نامه موافقتشده در 

 نقض هریک از این موارد نقض اختیارات قضائی توسط داوران به حساب خواهد آمد و از مبانی ابطال و رد درخواست اجراست. 

ی داوری ممکن است از جهت ماهوی یا از جهت شکلی باشد. شرایط الزم برای تشکیل و اعتبار قرارداد  نامه موافقتبی اعتباری 

یجاب و قبول، قصد و رضایت، مشروع یا قانونی بودن جهت قرارداد یا معین بودن مضوع قرارداد یا معین بودن موضوع از جهت ا

ی داوری می باشند که ممکن است در هنگام اجرای رای داوری بصورت اعتراض به قرارداد همه از شرایط ماهوی موافقتنامه

رای مطرح شوند. دعوای بی اعتباری قرارداد داوری همواره از جهات اعتراض ی اجرا توسط محکوم علیه در دادگاه اجرا کننده

به رای داوری بوده و لذا دعوای ابطال این قرارداد زمینه ای برای امتناع از شناسایی و اجرای رای بشمار می رود که در قانون 

 39نمونه، کنوانسیون نیویورک و قانون ایران نیز آمده است.

داوری بموجب قانونی که  نامه موافقتمین مورد از مواردی که ابطال رای داور را در پی دارد این است که درقانون ایران، دو

اند و یا درصورت سکوت طرفین با قانون ایران در مخالفت صریح نباشد؛ شق آخر این بند حاکم دانسته نامه موافقتطرفین بر 

ی داوری صراحتا با قانون ایران مخالفت نداشته حتی اگر ضمنا  نامه موافقتمفهوم مخالف دارد بدین شرح که، درصورتیکه 

اطمینان حاصل  نامه موافقتمخالف هم باشد، باطل نیست. دادگاهی که درخواست اجرای رای از آن شده و می خواهد از صحت 

ی داوری قانون حاکم  نامه موافقتنماید، نخست باید قانون قابل اعمال بر این قرارداد را بیابد؛ بنابراین، هرگاه طرفین برای 

شود و در صورت سکوت، ی مزبور بر اساس قانون منتخب طرفین سنجیده میانتخاب نموده باشند، صحت و بطالن موافقتنامه

 5که مقر آن در ایران است بر اعتبار آن حکومت خواهد کرد.)مستفاد از قسمت الف از بند  المللی بین های داوریقانون ایران در 

 ( 33ماده ی 

نیز این مورد از موارد ابطال یا عدم شناسایی رای شناخته شده است؛ بعنوان مثال، در قسمت الف بند اول  المللی بیندر اسناد 

ی داوری بر اساس قانونی که کنوانسیون نیویورک نیز یکی از موانع شناسایی و اجرای رای این است که، موافقتنامه 1ی ماده

اند و در صورت سکوت ایشان طبق قانون کشوری که رای در آن صادر شده است )قانون مقر(،  طرفین بر آن حاکم دانسته

                                                           
 555. ص  ی محمد حبیبی مجنده، قم، انتشارات مفید، چاپ اول  المللی تطبیقی، ترجمه (، داوری تجاری بین5395جولیان دی ام لیو، لوکاس ای میستلیس، استفان ام کرول،)- 38
 . 00، ص 23، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره «ران همسو با قانون نمونه داوری آنستیرالالمللی ای قانون داوری تجاری بین( »5393سیفی، سیدجمال،)- 39
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ی داوری در این بند از کنوانسیون در کنار هم ذکر و از موانع شناسایی معتبر نباشد؛ موارد عدم اهلیت و فقد اعتبار موافقتنامه

 04محسوب می شوند.

اند و در فقنامه ی داوری بر اساس قانونی که طرفین بر اعتبار آن تعیین نمودهنیز چنانچه توا 5955در کنوانسیون اروپایی 

گونه که در معتبر نباشد، رای قابل ابطال است؛ همان شود میصورت سکوت ایشان مطابق قانون کشوری که رای در آنجا صادر 

 فصل پیش اشاره شد مقصود از کشور محل صدور رای، کشور مقر است.

بایست بموجب قانون می نامه موافقتنیز همچون قانون ایران و کنوانسیون نیویورک در صورت سکوت طرفین  در قانون نمونه

 (.30مقر معتبر باشد )قسمت اول از بند الف ماده ی 

ی استقالل شرط داوری از قرارداد اصلی المللی، قاعدهترین موضوعات مطرح شده در قوانین داخلی، خارجی و بینیکی از مهم

ق.د. ت. ب، اصل استقالل شرط داوری از قرارداد اصلی پذیرفته شده  55ت؛ در مقررات مرکز داوری تهران، همگام با ماده ی اس

بدین معنی که بطالن قرارداد اصلی خللی به شرط داوری که ضمن آن بعمل آمده وارد نمی سازد. ولیکن بر اساس ق. آ. د. م 

 05یابد واال خیر.و اگر آنرا مقرون به صحت ندانست آنگاه داوری جریان می دادگاه بدوا نسبت به این ادعا رسیدگی

 

 داوری ناپذیری اختالف

برخی موضوعات ممکن است بر اساس قانون قابل اعمال بر داوری قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد مثل جایی که پای 

د؛ معموال هر کشور در مقررات خود عدم قابلیت ارجاع که موضوع قابلیت ارجاع به داوری ندار شود میمصالح عمومی مطرح 

ی این اقدام را می توان در بی اعتمادی و بدبینی کشورها نسبت به داوری برخی دعاوی به داوری را می گنجاند و این فلسفه

نون قابل جستجو کرد. در حقوق ایران دعاوی ورشکستگی، اصل طالق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. برای تشخیص قا

اعمال بر داوری رویه کشور ها نظربه اختالف در قواعد حل تعارض متفاوت است و همین گوناگونی نظرات و تئوریهای مختلفی 

را موجب گردیده ولی عقیده ای که قانون قابل اعمال بر داوری را قانون حاکم بر قرارداد داوری دانسته از شهرت و مقبولیت 

نگونه که پیشتر بیان شد، انتخاب این قانون )قانون حاکم بر قرارداد داوری( در درجه نخست به بیشتری برخوردار است؛ هما

در صورت سکوت داوران با تکیه بر قواعد حل تعارض آنرا تعیین خواهند نمود که البته آزادی 02اختیار طرفین واگذر شده 

قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون قابل اعمال بر آن  داوران در این خصوص بی حد و مرز نیست بلکه ایشان باید در انتخاب

نهایت دقت را بنمایند و از آنجا که عدم قابلیت ارجاع برخی دعاوی به داوری تقریبا در تمامی نظامهای حقوقی ملی پیشبینی 

وران می بایست با دقت و شده، موضوع ارجاع شده به داوری بر اساس قانون منتخب داوران داوری پذیر باشد و بدین منظور، دا

کنکاش در قوانین مختلف، مناسب ترین قانون را بر قرارداد حاکم گردانند تا احیانا رای با نظم عمومی مبدا در تضاد و تعارض 

د رای در آن به اجرا در خواهد آم احتماالًنباشد. البته از نظر منطقی نیز داوران در انتخاب این قانون باید به مقررات کشوری که 

نیم نگاهی داشته باشند زیرا یکی از مبانی رد درخواست شناسایی و اجرای رای، عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری از نظر 

 کنوانسیون نیویورک بدان اشاره شده است. 2دادگاه محل درخواست اجراست که در قسمت ب ماده ی 

                                                           
 559(شناسایی و اجرای آراء داوریها در ایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول. ص 5395نیکبخت، حمیدرضا، ) - 04

 .95بازرگانی صنایع و معادن ایران، آذر و دیماه  ی مقدماتی آموزش داوری اتاق (، ششمین دوره5395محبی، محسن )  
 .95ی مقدماتی آموزش داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، آذر و دیماه محسن محبی، ششمین دوره - 05
 طبق است، استناد نمود.کنوانسیون اروپایی من 5بعنوان مثال می توان به قسمت الف از بند یک کنوانسیون نیویورک که با بند دوم از ماده ی  - 02
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مقررات داوری آنسیترال، چنانچه موضوع قابل ارجاع  30ه ق. د. ت. ب ایران و قسمت نخست بند ب ماد 30ماده  5مطابق بند 

کنوانسیون نیویورک نیز، چنین موردی  1ی به داوری نباشد رای اساسا باطل و غیر قابل اجراست؛ براساس قسمت الف ماده

 .شود میمانع از شناسایی و اجرای رای محسوب 

 

 نتیجه گیری 

جاری بین المللی گام بزرگی در جهت توسعه و به روز کردن مقررات ایران در در پایان، می توان گفت تصویب قانون داوری ت

باب داوری ونیز هماهنگی و انطباق آنها با الزامات داوری تجاری بوده است. قانون مذکور با پیش بینی ساختارهای انعطاف پذیر 

ی، این گام بزرگ را عمالً برداشته است. پاره ای و تا حدود زیادی خود اجرا و مستقل برای داوری در اختالفات تجاری بین الملل

از جزئیات و احکام این قانون، البته باید در رویه عملی تفسیر شود و تحول یابد. به موازات تحول رویه، اصالح بعضی از مقررات 

رت می یابد. کوتاه سخن و قوانین مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ایران که پیامدهایی در داوری بین المللی دارند، نیز ضرو

 این است که تصویب قانون داوری تجاری بین المللی تحولی ستودنی و در خور تقدیر است.

قانون داوری تجاری بین المللی بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بشمار 

ی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه میرود و در کنار مقررات قانون آیین داددرسی مدن

مالکها و ضوابط بین المللی پیش می برد. به یمن تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری در ایران به سوی اعطای 

م داخلی در روند آن سوق پیدا آزادی بیشتر به طرفین داوری درگزینش قواعد و آیین داوری و در نتیجه مداخله کمتر محاک

می کند. الگو گیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایه گذاران و 

طرفهای تجارت خارجی ایران از شرط ارجاع اختالفات به داوری در مراجع ایران بی سبب و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیر 

ز محاکم داخلی ایران بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود وبا طرفهای ایرانی در سالهای منتظره ا

آینده رغبت نشان دهند. از سویی دیگرحضور حقوقدانان و وکالی خارجی بین المللی در مراجع داوری ایران وبرخورد آراء و 

ود بر غنای آراء صادره افزوده و تحول ریه قضایی ناظر بر داوری در ایران را شتاب نظرات حقوقدانان ایرانی با همتایان خارجی خ

خواهد بخشید و بویژه حقوقدانان و وکالی ایرانی را که بایدبرای برخورد با شرایط و مقتضیات نوین پرونده های مطروحه و 

منابع داخلی به میدان بسیار وسیع تر حقوق یافتن راه حقوقی برای آنها مطالعات و بررسی های خود را از حوزه حقوق و 

اختالفات بین المللی و  وفصل حلتجارت بین المللی گسترش دهند، با سیر تحوالت حقوقی بین المللی و نقش انصاف در 

احترام به انتظارات منطقی طرفین درروند رسیدگی و صدور حکم درداوری بین المللی آشناتر خواهد کرد و این همه بیگمان 

توسعه و بهبود نهاد داوری در دعاوی داخلی و رفع کاستی های آن تأثیری شگرف خواهد داشت.در این مطالب با توضیحاتی بر

دانان دیوان  باشد که بسیاری از حقوق که داده شد در فرانسه داوری به دو صورت نهادی یا سازمانی و موردی یا اختصاصی می

اند. به نظر بنده داوری سازمانی   خی دیگر آن را از مصادیق داوری سازمانی دانستهدانند ولی بر داوری فرانسه را موردی می

هایی که ممکن است برای طرفین وجود داشته باشد را خنثی کند ولی  ها، دغدغه نامه فقتمواتواند عالوه بر تسریع در روند  می

تر به حال طرفین باشد مورد استفاده  ر جهت مناسبتوانند بسیاری از مسائل را که از ه از جهتی در داوری موردی طرفین می

قرار دهند مانند مقّر داوری، طرق رسیدگی داوری، کارشناسی و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به داوری که خالف نظم عمومی 

 المللی دانست. بین ترین منبع حقوق داوری توان توافقات واراده طرفین را مهم نباشد و می



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 135-115، صفحات 5045 بهار ،5 شماره ،8 دوره

110 

 

کم بر قرارداد داوری بسیاری از متفکران معتقدند تشخیص قابلیت ارجاع امر به داوری بسته به قانون حاکم بر در بحث قانون حا

ها باشد. به طورکلی باید توجه داشت که     باشد و همین قانون است که باید مرجع و مآخذ بسیاری از پرسش قرارداد می

ی قانون حاکم       های داوری و از جمله حوزه   حاکمیت اراده درعمده حوزهی قرارداد داوری موجب پذیرش حکومت اصل       خصیصه

ی اول تحت حکومت اراده طرفین است. به عبارتی دیگر، طرفین در       ی داوری نیز در درجه نامهشده است. قانون حاکم بر موافقت

داد اصلی و به طور کلی رابطه حقوقی موضوع قرارداد ی داوری آزادند ولی قانون حاکم برقرار نامهتعیین قانون حاکم بر موافقت

نامه داوری قابل اعمال نیست و از این  موافقت داوری، حتی اگر به طور صریح توسط طرفین تعیین شده باشد، لزوماً نسبت به 

فین باید به طور صریح نامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری. بنابراین، طر موافقت کند که  نظر تفاوت نمی

 را تعیین کنند تا این انتخاب موثر باشد. این امر از برخی از آراء اتاق بازرگانی نامه موافقتو به طور مشخص قانون حاکم بر 

ها و استثنائاتی  نهایت نیست، بلکه محدودیت شود. با این همه، آزادی طرفین در این زمینه بی المللی به خوبی فهمیده می بین

ها کتبی بودن شرط داوری است. یکی دیگر مربوط به  ها ناشی از نظم عمومی است. یکی از این محدودیت رد. این محدودیتدا

کنند، قابلیت ارجاع دعوا به داوری است  اهلیت طرفین است که توضیح داده شد. استثناء دیگر که برخی از محققین مطرح می

داد اصلی و بعضی آن را تابع قانون حاکم بر آیین داوری و برخی آن را تابع قانون حاکم یی آن را تابع قانون حاکم بر قرار که عده

گونه که گفته شد،  اند. همان  بر خود موضوع یعنی موضوعی که راجع به قابلیت ارجاع آن به داوری اختالف شده است، دانسته

ابلیت ارجاع، همان قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد تر مورد پذیرش است که بر اساس آن قانون حاکم بر ق امروزه نظری بیش

توان قانون حاکم  نامه( مدّ نظر قرار گیرد. با پذیرش نظر اخیر، دیگر نمی موافقت داوری)قانون منتخب طرفین برای حکومت بر 

ی داوری دانست. با این وصف، در  نامه موافقت  بر قابلیت ارجاع را از موارد استثنای اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر 

در صورت سکوت طرفین، داوران در مقام بررسی قابلیت ارجاع به داوری، به قوانین ملی کشورهایی که احتمال  ویژه بهعمل 

دولتی های سنتی عدم قابلیت ارجاع را)به جز دعاوی    توان عمده حوزه کنند. از این نظر می رود توجه می ها می    رأی در آن اجرای

های صنعتی و معنوی و معامالت سهام دانست هر چند درحال حاضر،    که بحث آن گذشت( که قوانین ضدتراست، مالکیت

 پذیر شده است.  های حقوق ملی در این زمینه بسیار انعطاف   دیدگاه نظام

توان  تفاوت باشد حتی میها قوانین مختلف کشورها ممکن است در خصوص تأثیر وجود صالحیت م همچنین در بحث صالحیت

ها،  انجامد در عین حال، در بسیاری از حوزه می دولتی های دادگاهگفت که توافقات داوری به طور عمده به اعالم عدم صالحیت 

دولتی ممکن است عدم صالحیت خود را پیشاپیش اعالم نکنند بلکه صرفا در صورت ایراد یکی از طرفین نسبت به  های دادگاه

المللی داوری مانند پروتکل لیون، کنوانسیون واشنگتن و کـنوانسیون  بین کنند. این نکته در برخی از اسناد کار اقدام این

هرگاه دعوایی در محاکم هریک از »بینی شده است که  کنوانسیون نیویورک، پیش 2ی   ماده نیویورک منعکس شده است. در

نامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده  موافقت ی موضوع اصلی آن دعوی،  درباره کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین 

داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین، دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص 

 « اجرا باشد.نامه داوری باطل یا فاقد اثر و یا فاقد شرایط الزم برای  موافقت محکمه، 

 

 پیشنهادات

به روز کردن اکثر قواعد بیشتر قواعد مربوط به آیین یا تشریفات داوری در سطح ملی و فراملی و سرعت بخشیدن به از بین -5

بردن تنوع موضوعات تعارض قوانین مانند ایجاد یک نظام واحد تعارض قوانین در زمینه ماهیت دعوای داوری، می باشد. داور 
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رونده ای آزادی کامل داشته باشد. به بیان کلی تر داور باید در برگزاری داوری با رعایت اراده طرفین به صورت برای هر پ

 منصفانه و بی طرفانه راه حل و فصل دعوا را طی کند. 

 المللی بینقواعد داوری سازمانی گامی بزرگ در جهت توسعه یک نظام یکسان و متحدالشکل رسیدگی به اختالفات تجاری -2

ها و فرهنگ گویی به تنوع ملیتاست. ولی این قواعد در برخی مسائل جزئی با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوتها نیز برای پاسخ

وجود دارند، لذا پیشنهاد می گردد این قواعد در اصول و  المللی بینو پیرامون تجارت  المللی بینهای حقوقی که در صحنه 

و همه برای رسیدن به یک هدف، یعنی حل و فصل اختالفات از طریق داوری به صورت یکنواخت و کلیات مشابه یکدیگر شوند 

 یکسان و عادالنه و بدون جانبداری از یک طرف باشند.  

اعتماد بیشتری کرده  المللی بینو سازو کار حل و فصل اختالفات تجاری   المللی بینها باید به نهادهای داوری تجاری دولت-2

ها در آن بکاهند و از ایجاد یا وضع قوانین محدود کننده اعم از قوانین عادی یا اساسی در خصوص آن الت دادگاهو از دخ

خودداری نمایند. این مهم به رونق و توسعه هر چه بیشتر تجارت بین الملل و تجارت خارجی کشورها کمک خواهد کرد و 

 ی آن کشور شود. برا المللی بینباعث  درآمد خارجی و شهرت  تواند می

با توجه به اینکه، تجارت الکترونیکی روش جدیدی  در معامالت در سطح جهانی می باشد، هر روز روشهای جدیدتری برای -0

حل مشکل این روش ابداع می شود. از جمله روش های امضاء کردن در روی اینترنت می باشد، قوانین داوری تجاری 

 عنوان بهاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است. این قانون ای خایران فاقد مقرره المللی بین

خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی نداشته  بینی پیش المللی بینمهم ترین مقرره در زمینه تجارت 

به همگام شود و در این رابطه اصالحات اساسی صورت است.لذا پیشنهاد می گردد قانون داوری تجاری ایران با تکنولوژی روز 

 گیرد.
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