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یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد .به نحهوی که
چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی ب درستی تبیین و تشریح شده باشهد
ک عموما بسیاری از مشکالت مربوط ب داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قهانون مهی شهود.
مهمترین سوالی ک در این پژوهش ب دنبال پاسهگوویی به آن هسهتیم ایهن اسهق که قهانون داوری
حاکم بر اختالفات تجاری بین المللی دارای چ ماهیق و ویژگی هایی اسق؟ در پاسخ ب این سهوال
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این فرضی مطرح می شود  :این نوع قهانون نهوعی قهانون تحهریحی و بضمها ضهمقی در قراردادههای

پژوهشهای

تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تضیین و تبیین می گهردد .ههد

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره

این پژوهش ارائ راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللهی بهوده که در نهایهق

بیست و پنجم

می خواهد ب این نتیج مقتج شود ک قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیهق بسهیاری
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مقدمه
امروزه اهميت و توسعه داوري تجاري بينالمللي به حدي است كه بعضي آن را يكي از
منابع حقوق بازرگاني بينالمللي به شمار ميآورند ،يا دست كم قائلند كه داوري
بينالمللي قابليت اين امر را دارد .در سالهاي اخير و به خصوص پس از ارجاع
اختالفات ايران و آمريكا به داوري ،اهميت داوري و مسائل مرتبط با آن بيش از پيش
براي حقوقدانان ،دولت و دستاندركاران امر تجارت بينالملل ،در ايران نمودار شده
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است .همچنين جاي خالي قانوني در اين مورد به خوبي احساس ميشد .بدين دليل از
يك سو شاهد اولين قدمها و كوششها جهت تبيين و تدريس حقوق تجارت بينالملل و
داوري آن ميباشيم و از طرف ديگر ،كتب محدود ،مقاالت پراكنده ،و واحدهاي درسي
دانشگاهي مرتبط اندك ميباشد .لذا پرداختن به حقوق بازرگاني بينالمللي داوريهاي
تجاري بينالمللي ،به ويژه بررسي اولين قانون در اين زمينه حائز اهميت ميباشد .يكي
از مهمترين داليل هماهنگ كردن داوريهاي تجاري بينالمللي ،ايجاد حقوق مستقل از

قلمرو اعمال
قانون در داوری
تجاری
بینالمللي

قوانين ملي كشورها ميباشد ،امري كه مورد آرزوي بسياري از تجار بينالمللي و
حقوقدانان طرفدار وحدت حقوق در سطح جهان ميباشد .قانون داوري تجاري
بينالمللي ايران از قانون نمونه آنستيرال الهام گرفته است .قانون اخير نيز به نوبه مبتني بر
فكر ايجاد وحدت و هماهنگي در داوريهاي تجاري بينالمللي است .قانون نمونه يكي
از آخرين كوششهاي بينالمللي در جهت وحدت ميباشد كه توسط كميسيون سازمان
ملل متحد براي حقوق تجارت بينالملل – آنستيرال – انجام گرفته است؛ و به دولتهاي
عضو سازمان توصيه گرديده كه آن در متن قانون ملي خويش وارد نمايند.
قانون نمونه درباره داوري تجاري بينالمللي – معروف به قانون نمونه آنستيرال – در
سال  1981توسط كميسيون فوقالذكر در دستور كار قرار گرفت و به «گروه كار رويهها
ما درباره قراردادهاي بينالمللي» مأموريت داده شد تا طرح قانون نمونه را تهيه نمايد.
پس از تهيه طرح ،كميسيون مزبور از دبير كل سازمان ملل تقاضا نمود كه آن را براي
كشورها و سازمانهاي بينالمللي ذينفع ارسال دارد و نظرات آنان را وصول نمايد .پس
از جمعبندي اين نظرات و دريافت گزارش تحليلي در مورد طرح قانون نمونه از سوي

دبير كل ،كميسيون مذكور در اجالس هيجدهم خود در سال  1985قانون نمونه را
تصويب كردند.
 .1اعمال قانون داخلي در داوري تجاري بينالملل
ماده  2قانون داوري تجاري بينالمللي در ارتباط با قلمروي اعمال قانون تدوين گشته
است ،بويژه در بند  1آن قلمروي ماهوي اعمال قانون مورد توجه واقع گشته است .اما
قلمروي قانون داوري تجاري بينالمللي عالوه بر قلمروي ماهوي از جنبههاي مختلفي
قابل بحث ميباشد :قلمروي جغرافيايي يا محل اعمال كه در قانون داوري تجاري
بينالمللي مسكوت ميباشد ،مانند هر قانون داخلي بايستي تعيين گردد بويژه آنكه قانون
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نمونه در خصوص قلمروي اعمال محلي برخي مواد خود تفاوتهاي با قانون داوري
تجاري بينالمللي دارد .خاص بودن قانون داوري تجاري بينالمللي كه به نوعي مرتبط با
قلمروي ماهوي آن ميباشد و رابطه معاهده يا عهدنامه با قانون داوري تجاري بينالمللي
كه انعكاس مسئله كلي تعارض ميان قوانين داخلي و عهدنامههاي بينالمللي است .البته
بعضي نويسندگان معتقدند كه بايد قانون منتخب طرفين براي تعيين قابليت داوري مالك
قرار گيرد .و النهايه قابليت ارجاع به داوري يا قابل داوري بودن چه از لحاظ موضوع
مورد ارجاع به داوري و چه از لحاظ شخصي ،جنبههاي ديگر از مسئله مربوط به
قلمروي اعمال قانون داوري تجارت بينالمللي ميباشد كه در مباحث زير بررسي
ميگردد .مهمترين سوالي كه در اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين است
كه قانون داوري حاكم بر اختالفات تجاري بين المللي داراي چه ماهيت و ويژگي هايي
است؟ در پاسخ به اين سوال اين فرضيه مطرح مي شود :اين نوع قانون ،نوعي قانون
تصريحي و بعضا ضمني در قراردادهاي تجاري بوده و در موارد سكوت توسط قانون
محل رسيدگي داوري تعيين و تبيين ميگردد.
 .1-1قلمروي سرزميني (محلي يا جغرافيايي)
قانون داوري تجاري بينالمللي در اين زمينه مادهاي ندارد .اما ق .نمونه در بند  2ماده 1
خويش مقرر ميدارد كه «مقررات اين قانون به استثناي مواد  8ف  35 ،9و  ،36در
صورتي قابل اجرا است كه محل داوري در قلمرو اين كشور باشد».

فصلنامه
پژوهشهای
روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و پنجم
پاییز 11396

پيشنويس ق .نمونه را كه گروه كاري به نشست هيجدهم كميسيون آنستيرال ارائه داد
فاقد بند  2ماده  1فوق الذكر بود .در واقع مسئله قلمروي محلي يا جغرافيايي اعمال ق.
نمونه صراحتاً معين نشده بود .ميگوييم صراحتاً ،زيرا به طور ضمني دو احتمال در نظر
گرفته شده بود .در مواد  27و  4طرح ق .نمونه به ترتيب از «رسيدگي داوري برگذار
شده در اين كشور يا تحت اين قانون» و «آراء صاده (در قلمروي اين كشور) (تحت اين
قانون)» صحبت شده بود كه يك احتمال اين بود كه از عامل ارتباطي محل داوري
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استفاده گردد ،فلذا قانون بر تمام داوريهاي انجام شده در كشور كه قانون نمونه را
تصويب كرده اعمال گردد .احتمال ديگر اين بود كه آزادي طرفين در انتخاب و گزينش
قانوني بجز قانون محل داوري به رسميت شناخته شود و داوريهاي انجام شده در
كشوري كه قانون نمونه را تصويب كرده ،بغير داوريهايي كه طرفين آنها را تحت قانون
ديگري قرار دادهاند ،و همچنين داوريهاي خارج از قلمروي كشور مزبور كه تحت
قانون آن كشور صورت گرفته است ،تحت شمول قانون نمونه قرار گيرد.

قلمرو اعمال
قانون در داوری
تجاری
بینالمللي

نشست هجدهم كميسيون آنستيرال مقررهي بند  2ماده  1را در متن نهاي قانون نمونه
گنجانيد .تصويب اين مقرره حاكي از آن بود كه ديدگاه غالب نشست هيجدهم به نفع
محل داوري بعنوان معيار قلمروي جغرافيايي يا محلي قانون نمونه بود .برخي از داليل،
جهت پذيرش ضابطهي «محل داوري» براي تعيين قلمروي جغرافيايي اعمال قانون نمونه
عبارتند از :بسياري از قوانين ملي اين معيار را پذيرفتهاند .قانون نمونه با محتواي آزاد
منشانه خود نياز كمتري را براي انتخاب قانون خارجي بجاي قانون نمونه تصويب شده
در كشور محل داوري ،باقي ميگذارد و متن خود ق .نمونه به طرفين آزادي وسيعي
جهت شكل دادن به مراحل داوري داده است از جمله اختيار دادن به طرفين در
خصوص توافق دربارهي مقررات آئين رسيدگي يك قانون خارجي مادام كه در تعارض
با مقررات آمرهي ق .نمونه نباشد.
با استثنا شدن مواد  8و  9و  35و  36از قلمروي محلي (جغرافيايي) اعمال قانون نمونه،
اين نتيجه حاصل ميشود كه :دادگاههاي كشوري كه ق .نمونه و اين ماده آنرا به همين
نحو پذيرفتهاند ،بدون مالحظهي محل داوري و يا قانوني كه داوري مطابق آن جريان
مييابد ،صالح ميباشند كه مفاد مواد فوق را اعمال نمايند .بعبارت ديگر دادگاه ممكن

است با تحقق شرايط ماده  8طرفين را به داوري احاله دهد .همچنين دادگاه صالح
ميباشد كه دستور موقت يا قرار تأمين مطابق ماده  9صادر نمايد و مواد  35و  36راجع
به شناسايي و اجراي آراي داوري را نيز صرفنظر از محل داوري و قانون حاكم بر آن
اعمال نمايد( .اسكيني)65 :1386 ،
اگرچه داوري از واقعيت هاي عيني متعدد تشكيل مي شود كه با نصب داوران آغاز مي
شود و تا صدور راي نهايي ادامه مي يابد )Kroll Stefan,2006:171( ،اما «مقر» به معناي
پايگاه حقوقي  ،و نه عيني و فيزيكي داوري است.

( Kohler Gobrielle

 )Kanfmann,213:1318گاهي نوسندگان با تسامح از مقر به«محل داوري» يا «محل
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صدور راي» نيز ياد مي كنند )Van den Berg,2007:118,73(.محل داوري نيز جايي
است كه داوري در آن انجام يافته است )Kreindler Richard,1997:42(.موضع
كنوانسيون نيويورك نيز اين است كه راي داوري در مقر داوري صادر مي شود.
( )Lu,May,2006:754نتيجه اينكه راي داوري در جايي صادر شده كه داوري در آنجا

فصلنامه

واقع شده است )Van den berg,1981:295( .با سكوت قانون داوري تجاري بينالمللي

پژوهشهای

در خصوص قلمروي جغرافيايي (محلي) اعمال خود ،بايستي از اصول كلي جهت تعيين
آن بهره جست .به نظر ميرسد مقنن قلمروي جغرافيايي (محلي يا سرزميني) اعمال
قانون را به خودي خود و بخاطر عامل تصويب از طريق قوه مقننه روشن و بديهي تلقي
نموده است .اين بدان معناست كه قاعده محلي بودن يا درون مرزي بودن قوانين ،مذكور
در ماده  5قانون مدني قلمروي اعمال قانون داوري تجاري بينالمللي را معين ميكند .لذا
بايد بر آن بود كه هرگاه موضوع قاون داوري تجاري بينالمللي را معين ميكند .لذا بايد
بر آن بود كه هرگاه موضوع قانون داوري تجاري بينالمللي است در قلمروي ايران
باشد ،به زبان ديگر هرگاه محل داوري تجاري بينالمللي ايران باشد ،قانون داوري
تجاري بينالمللي قابليت اعمال بر آن را دارا ميباشد .بند  1ماده  6قانون داوري تجاري
بينالمللي دليلي براي صحت اين نظر ميباشد ،زيرا اين ماده ،دادگاه داراي صالحيت
محلي براي نظارت و دخالت در امور داوري تجاري بينالمللي را براساس محل وقوع
داوري در هر استان تعيين نموده است و اين بدان معناست كه دادگاههاي مركز هر استان
زماني صالح ميباشند كه نظارت و مساعدت در امر داوري تجاري بينالمللي براساس

روابطبینالملل،
دوره نخست ،شماره
بیست و پنجم
پاییز 11396

مقررات قانون داوري تجاري بين المللي داشته باشند كه محل داوري در آن استان واقع
شده باشد .نتيجتاً قلمروي محلي (جغرافيايي) اعمال قانون داوري تجاري بينالمللي
همان است كه براي ق .نمونه در نظر گرفته شده است ،با اين تفاوت كه ق .نمونه،
صرفنظر از محل داوري و قانون قابل اعمال بر آن مفاد مواد  8و  9و  35و  36خود را
قابل اعمال ميدانند ،اما مفاد همين مواد تنها زماني از سوي دادگاه ايراني اعمال و اجرا
ميشوند كه محل داوري در اير ان باشد .لذا صرفاً هر گاه محل داوري در ايران باشد ،
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دادگاه مطابق ماده  8طرفين را به داوري در ارجاع مينمايد يا بنا به خواست يك طرف
قرار تأمين يا دستور موقت با مجوز ماده  9قانون داوري تجاري بينالمللي و مطابق مواد
قانون داوري تجاري بينالمللي و مطابق مواد قانون آيين دادرسي مدني صادر مينمايد و
اجراء و شناسايي را نيز مطابق ماده  35قانون داوري تجاري بينالمللي انجام ميدهد.
اما اين سوال كه اگر محل داوري در ايران نباشد ،در صورت درخواست يكي از طرفين
و در صورتي كه دادگاه ايران خود را صالح به استماع و رسيدگي دعوي تشخيص دهد

قلمرو اعمال
قانون در داوری
تجاری
بینالمللي

آيا طرفين را به داوري احاله ميدهد يا اينكه دستور موقت يا قرار تأمين صادر مينمايد
يا خير؟ مسئلهاي است كه خارج از قلمروي قانون داوري تجاري بينالمللي و بايستي از
ديدگاه حقوق بينالمللي خصوصي و تعارض قوانين امكان آن بررسي گردد .مسئله
اجراي آراي داوري خارجي يعني آرايي كه در ايران صادر نشده نيز همين گونه است.
الزم به تذكر ميباشد كه هر چند قانون ايران قلمروي اعمال خويش را براساس استقرار
مقر داوري در قلمروي ايران تعيين كرده است و اين امر بدان معناست كه فقط در
صورت تعيين محل داوري در ايران ،قانون داوري تجاري بينالمللي بر آن قابل اعمال
ميباشد ،اما اين بدان معنا نيست كه طرفين نميتوانند قواعد داوري ديگري را بر داوري
خويش حاكم نمايند .زيرا قانون داوري تجاري بينالمللي به پيروي از ق .نمونه آزادي
وسيعي را براي طرفين جهت تعيين قواعد حاكم بر آيين داوري و همچنين قانون حاكم
بر ماهيت دعوي قائل شده است .لذا با اينكه ميتوان گفت قانون داوري تجاري
بينالمللي در خصوص آيين داوري حاكم بر داوري از ديدگاه سنتي (قابليت اعمال
قانون مقر داوري) پيروي كرده است ،و حتي اگر براساس تفسير سنتي قائل باشيم كه
صرفاً اين قانون محل داوري است كه ميتواند بر داوري حاكم باشد باز بايد بر آن بود

كه داوري تجاري بينالمللي در ايران از محدوديتهاي قانون داخلي ايران آزاد و رها
ميباشد چه خود قانون چنين امري را مجاز داشته است و مطابق ديدگاههاي سنتي نيز
داوري بينالمللي در صورتي از محدوديتهاي «قانون محلي» آزاد ميباشد كه همان
قانون محلي چنين امري را مجاز بداند و قانون ايران مجاز ميداند طرفين قانوني ديگري
و از جمله قانون خارجي را بر داوري خويش حاكم گردانند.
آيا ميتوان براساس قاعده درون مركزي بودن قوانين – مندرج در ماده  5قانون مدني
تفسير ديگري ارائه داد و گفت :اصل درون مرزي بودن باعث ميگردد هر دعوايي كه در
دادگاههاي ايران مطرح ميگردد براساس قوانين داخلي – اعم از شكلي ،ماهوي يا قاعده
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حل تعارض رسيدگي شود .بعبارت ديگر در موضوعات بينالمللي هرگاه دادگاه ايراني
براساس مقررات راجع به صالحيت محلي خود را صالح بداند ،رسيدگي را آغاز
مينمايد بدون توجه به اينكه آيا مرجع قضايي خارجي صالحيت دارد يا خير در اين
صورت نيز با استناد به قوانين داخلي به موضوع مرجوعاليه رسيدگي مينمايد و اگر هم
به قانون ماهوي خارجي رجوع مينمايد بدين دليل است كه قاعده حل تعارض ايراني
به وي چنين دستوري ميدهد .قانون داوري تجاري بينالمللي نيز همانند هر قانون ملي
ديگر ميباشد و لذا هرگاه دادگاه ايراني خود را صالح بداند و موضوع مطروحه نزد وي
نيز از مسائل مربوط به داوري تجاري بينالمللي باشد – يعني در قلمروي ماهوي قانون
داوري تجاري بينالمللي قرار گيرد ،دادگاه براي رسيدگي به قانون داوري تجاري
بينالمللي استناد مينمايد و اين صرفنظر از محل داوري ميباشد ،زيرا قانون داوري
تجاري بينالمللي همانند ق .نمونه مقررهاي ندارد كه تصريح نمايد مقرراتش در صورتي
اعمال ميگردد كه محل داوري در ايران باشد .برخي از مساعدها ،براي داوري تجاري
بينالمللي صرفنظر از محل آن مناسب ميباشد ،و آن را تسهيل مينمايد،همانند ماده 8
كه دادگاه را مكلف مينمايد دعوايي را كه موضوع قرارداد داوري است به داوري ارجاع
دهد ،ماده  9راجع به امكان صدور قرار تأمين و دستور موقت توسط دادگاه ايراني است،
و ماده  33راجع به موارد درخواست ابطال رأي داوري( .صفايي )43 :1370 ،اگر اين
تفسير پذيرفته شود ،هرگاه موضوعيِ در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران براساس
مقررات صالحيت محلي خود را صالح تشخيص دهد ،صرفنظر از محل داوري ميتواند
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مستقيماً به قانون داوري تجاري بينالمللي رجوع نمايد و ديگر الزم نيست كه بدين
دليل كه محل داوري ،ايران تعيين نشده از قانون داوري تجاري بينالمللي صرفنظر نمايد
و براساس قوانين ديگر ايران تصميمگيري نمايد.
هر چند اين تفسير نكات مثبتي دارد ،اما گسترش قلمروي قانون داوري تجاري
بينالمللي تا بدين حد ،در واقع بدان معنا است كه هرگاه محل داوري در خارج از ايران
باشد و دادگاه ايراني براي رسيدگي به اصل دعوي صالح باشد نيز الاقل كليه مساعدتهاي
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مندرج در قانون داوري تجاري بينالمللي را اعمال نمايد .به نظر نميرسد هدف مقنن
هرگز چنين چيزي بوده باشد ،زيرا موارد مساعدت و نظارت دادگاه مندرج در ماده 6
شامل مواردي است همانند :تعيين داور طرف ممتنع (بند  3مادة )11؛ اخذ تصميم راجع
به ختم مأموريت داور بعلت قصور يا ناتواني (بند  1ماده )14؛ اخذ تصميم در خصوص
ايراد به صالحيت داوري كه مقدمتاً به صالحيت خويش رأي داده (بند  3ماده .)16
تمامي مواد فوق براي شرايطي طراحي شدهاند كه محل داوري ايران باشد .نميتوان
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پذيرفت كه صرفاً به اين علت كه دادگاه ايراني ،مطابق قواعد مربوط به صالحيت محلي،
براي رسيدگي به اصل دعوا صالح است ،در صورتي كه محل داوري در ايران نيز نباشد
صالح به انجام مساعدتها و نظارتهاي فوقالذكر است .در حاليكه علي االوصول اين
دادگاههاي محل تشكيل داوري ميباشند كه مساعدها و نظارتهاي الزمه در خصوص
داوري را بعمل ميآورند( .صفايي)44 :1370 ،
بنابراين تفسير مناسب همان است كه منجر بدين نتيجه شود كه قانون داوري تجاري
بينالمللي در خصوص كليه داوريهايي كه محل آن در ايران است اعمال گردد ،هر چند
كه اين تفسير موجب مضيق شدن قلمروي مواد  9 ،8و  33قانون داوري تجاري
بينالمللي خواهد شد .براي رفع اين مضيقه به نظر ميرسد بهترين راه اصالح قانون
داوري تجاري بينالمللي به نحو هماهنگ و مطابق با بند  2ماده  1قانون نمونه باشد،
يعني تصريح گردد قانون داوري تجاري بينالمللي بر داوريهايي اعمال ميگردد كه
محل آنها در ايران است به استثناي مواردي از مساعدت دادگاه همانند مواد  8و  9و
كنترل دادگاه در مورد ماده .33

 .2-1قلمروي ماهوي اعمال داوري تجاري بينالمللي
ماده  2قانون داوري تجاري بينالمللي به قلمروي اجرا اختصاص يافته است و بند يك
آن اعالم ميدارد كه:
«داوري اختالفات در روابط تجاري بينالمللي اعم از خريد و فروش كاال و خدمات،
حمل و نقل ،بيمه ،امور مالي ،خدمات مشاورهاي ،سرمايهگذاري ،همكاريهاي فني،
نمايندگي ،حقالعمل كاري ،پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون
صورت خواهد پذيرفت».
براساس ماده فوق دامنه مشمول قانون داوريِ تجاري بينالمللي از لحاظ موضوع به زبان
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ديگر قلمروي ماهوي اعمال آن « داوري اختالفات در روابط تجاري بينالمللي» است.
در همين خصوص بند يك ماده  1قانون نمونه ميگويد:
«اين قانون بر داوري تجاري بينالمللي اعمال ميشود»...
بدين ترتيب قلمروي ماهوي اعمال قانون نمونه «داوري تجاري بينالمللي است» .جهت
تبيين اصطالح «داوري تجاري بينالمللي» يا همان قلمروي ماهوي اعمال قانون نمونه،
اين قانون در زيرنويس ماده يك ليستي غيرحصري از اعمال تجاري بيان ميدارد و در
بند  3ماده  1نيز مواردي را كه در داوري بينالمللي است برميشمارد.
بنابراين قانون داوري تجاري بينالمللي به ويژگي بينالمللي بودن «روابط تجاري» اشاره
دارد و قانون نمونه قلمروي اعمالش را توسط ارجاع به خصوصيت بينالمللي بودن
«داوري» تعريف و تعيين مينمايد .اين در حالي است كه قانون نمونه در بند  3ماده 1
معيارهاي بينالمللي شدن داوري را ارائه ميدهد ولي قانون داوري تجاري بينالمللي
هيچ تعريفي از روابط تجاري كه بينالمللي است ارائه نميدهد .در قانون ايران هيچ
داللت و نشاني در مورد اينكه چه معياري براي بينالمللي بودن «روابط تجاري» بايد در
نظر گرفته شود ديده نميشود و در عوض مقنن ايراني در بند (ب) ماده  1تعريفي از
داوري بينالمللي ارائه ميدهد و بيان ميدارد:
«داوري بينالمللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه
داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد» .بايستي بر آن بود كه مقنن با تعريف
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داوري بينالمللي فيالواقع خواسته است قلمروي اعمال قانون را بيان دارد هر چند كه
اين تعريف در ماده  1و ذيل تعاريف و خارج از ماده  2باشد كه به قلمروي اعمال
اختصاص يافته است .برخي اين امر را بخاطر ضعف طراحي و تنظيم اليحه اين قانون
ميدانند .با توجه به توضيحات فوق بايستي جهت روشن شدن قلمروي ماهوي اعمال
قانون داوري تجاري بينالمللي معين نمود منظور از داوري كدام است و تجاري و نيز
بينالمللي چيست .در خصوص داوري قبالً مطالبي بيان شد ،در اينجا صرفاً چند نكته را
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يادآوري مينماييم .براساس مبناي داوري كه همان قرارداد يا توافق طرفين ميباشد
منظور از داوري ،داوري اجباري نميباشد ،به عبارت ديگر داوري اجباري تحت شمول
قانون قرار نميگيرد .از آنجا در تعاريف داوري اختالف نظر وجود دارد و بويژه اينكه
راجع به رفع اختالف به طريق حقوقي يا غيرحقوقي در تعريفها اختالفي به چشم
ميخورد بايد گفت براساس بند 3ماده  27و ماده  28قانون داوري تجاري بينالمللي
داوري براساس عدل و انصاف و نيز داوري از طريق سازش نيز تحت شمول اين قانون
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قرار ميگيرند .النهايه اين قانون همانند قانون نمونه تنها شامل مرحله رسيدگي داوري
نميباشد به ديگر سخن اصطالح «داوري» را نبايستي داوري در حال جريان يا رسيدگي
داوري تفسير نمود ،بلكه قبل و بعد از جريان رسيدگي داوري را نيز در برميگيرد،
بعنوان مثال مسائل مربوط به توافقنامه با قرارداد داوري قبل از رسيدگي داوري است و
اجراي آراي داوري بعد از آن مرحله ميباشد كه هر دو تحت شمول قانون و در نتيجه
اصطالح داوري قرار ميگيرد.
الف) تجاري بودن
داوري اختالفاتي در حوزه قانون داوري تجاري بينالمللي قرار ميگيرد كه ناشي از
«روابط تجاري» باشد يا به زبان قانون نمونه ،داوريهايي در قلمروي آن قرار دارند كه
«تجاري» باشند .اما تجاري بودن «روابط» اعم از قراردادي و غيرقراردادي و در نتيجه
تجاري بودن داوري ناشي از آن چگونه تعيين ميگردد؟
مفهوم تجاري بودن در سطح بينالمللي آنچنان مورد اختالف است كه برخي معتقدند كه
حد و مرزي ميان خصيصه تجاري و غيرتجاري معادالت بينالمللي مشخص نيست و

تجاري بودن با حقوق بينالمللي ميانهاي ندارد ،زيرا عالوه بر اينكه مفهوم تجاري بودن
جز در برخي سيستمهاي حقوقي يافت نميشود – مثالً در كشورهاي آنگلوساكسون
حقوق مدني و تجاري يكي است و تجاري بودن به معني حقوقي كلمه ناشناخته است،
در سيستمهايي هم كه يافت ميشود از كشورهايي به كشور ديگر متفاوت است( .شاپيرا،
)24-27 :1371
نظامهاي ديگري نيز هستند كه به طور تلفيقي يا مختلط عمل مينمايند ،يعني هم به
ماهيت عمل و هم به عامل توجه دارند .برخي با توجه به مواد  2و  3و  5قانون تجارت
ايران سيستم حقوقي ايران را پيرو تلفيقي دانستهاند( .جنيدي)1376:21 ،
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همچنين استدالل شده ،چون هيچكدام از نظرات شخصي و موضوعي جامع و كامل
نيست؛ قانون تجارت ايران تعريف تاجر و عمليات تجارتي را به هم مربوط ساخته و
در ماده يك قانون تجارت كسي را تاجر ميشناسد كه مبادرت به عمليات تجاري ميكند
و در ماده  2همان قانون عمليات تجاري را يك به يك شرح ميدهد و بعداً ماده  3به
معادالت ديگري اشاره ميكند و به اعتبار تاجر بودن طرف معامله آنها را تجاري اعالم
مينمايد( .ستوده تهراني )33 :1375 ،به زبان ديگر در معادالت تجاري ذاتي – موضوع
ماده  2قانون تجارت ايران – از معادالت تجاري پي به تاجر بودن ميبريم ،اما در مورد
معامالت تجاري تبعي – موضوع ماده  3قانون تجارت – برعكس از خصيصه تاجر بودن
شخص معاملهگر پي به تجاري بودن معامالت وي ميبريم( .ثابت سعيدي)21 :1374 ،
برخي ديگر نيز معتقدند هر چند كه با توجه به ماده  3تجارت ايران در بدايت امر مفهوم
شخص به ذهنِ متبادر ميگردد ،ولي در واقع ميتوان بر اين عقيده بود كه حقوق
تجارت ايران متكي بر مفهوم موضوعي است( .قائم مقام فراهاني )12 :1371 ،بنابراين
ديده ميشود كه در سيستمهاي حقوق ملي كه حقوق تجارت و مدني از يكديگر جدا
ميباشند و مفهوم تجاري بودن شناخته شده است ،تاجر ،عمليات تجارتي و در نتيجه
روابط تجاري و داوري ناشي از آن ،داراي قلمرو و تعريفهاي گوناگوني ميباشد.
عالوه بر اين حقيقت آن است كه علمكردهاي تجاري بينالمللي چندي وجود دارد و در
حال تعميم نيز ميباشد كه موجد قراردادهاي جديد متعدد و بسيار پيچيده اي است كه
مشابه آن در تجارت داخلي وجود ندارد ،مانند قراردادهاي كليدي (نظارت و مشاوره) يا
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قراردادهاي توسعه( .ويرالي )1364:97 ،در همين حال اعمال تجاري بينالمللي كه در
حقوق داخلي مشابه و مانند دارند به واسطه همان ويژگي بينالمللي خود از جهات
گوناگون متفاوت مي گردند و اين تفاوت چيزي بيش از صرفاً يك عنصر برون مرزي
است كه در آنها وجود دارد .مثالً براي بيع بينالمللي منابع متفاوتي را برميشمارند كه
يك دسته منابع فراملي شامل منابع خصوصي نتيجهي ابتكار انجمنهاي حرفهاي يا
مؤسسات بينالمللي غيردولتي ،منابع دولتي مثل توافقنامههاي دو جانبه ،شرايط عمومي
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بينمنطقهاي ،كنوانسيونهاي بينالمللي ،و نيز منابع ديگري مانند :اصول كلي حقوق،
آراي محاكم و داوريهاي بينالمللي و عرف و عادت ميباشند .دسته ديگر منابع داخلي
– شامل منابع حقوق سنتي و مجموعههاي قانوني نوين در زمينه مناسبات و روابط
تجاري بينالمللي است( .اسكيني )1370:11 ،به همين دليل قوانين جديدي در برخي
كشورها وضع گرديده كه هر چند جزء حقوق داخلي آنها است ولي قواعد حاكم بر
فعاليتهاي اقتصادي بينالمللي را الزاماً همانند مقررات حقوق تجارت كه بر اعمال
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تجاري داخلي حكومت دارد نميداند( .راژسكي)1364:77 ،
در كنوانسيونهاي بينالمللي راجع به داوري تجاري بينالمللي نيز اصطالح تجاري
تعريف نگرديده است .در كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك
 1958عالوه بر اينكه تعريفي از اصطالح «تجاري» وجود ندارد ،اين امكان پيشبيني
گرديده كه كشورهايي كه آنرا ميپذيرند حق رزرو يا شرطي به شرح زير براي خود قائل
شوند :بند  2ماده  1اين كنوانسيون ميگويد:
«هنگام امضاء و تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر هر دولتي ميتواند اعالم دارد كه
كنوانسيون را منحصراً در مورد اختالفات ناشي از آن گونه كه روابط حقوقي ،اعم از
قراردادي يا غيرقراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود ،اعمال خواهد
كرد»( .كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك)413 :1958 ،
حدود يك سوم كشورهاي ملحق شده اين حق شرط را پيشبيني كردهاند .كه در اين
زمينه نيز استدالل گرديده :مفهوم تجارتي آنچنان از يك كشور به كشور ديگر متفاوت
ميباشد كه امكان يك تعريف متحدالشكل از آن در كنوانسيون غيرممكن ميباشد و تنها
امري كه مورد توجه قرار گرفته اين است كه با توجه به تحوالت روابط بينالمللي از

تاريخ تصويب كنوانسيون تاكنون امكان بررسي حذف حق شرط (يا رزرو) مذكر بوجود
آمده است.
در طراحي و مراحل تصويب قانون نمونه نيز اين نكته مورد توجه واقع شده است كه
امكان تعريف صريح و عامالقبولي از اصطالح «تجاري» وجود ندارد .در همين حال
واگذار كردن تفسير «تجاري بودن» به قوانين ملي مطلوب نميباشد زيرا هدف قانون
نمونه شمول هر چه بيشتر آن بر انواع روابط تجاري بينالمللي ميباشد .از سوي ديگر
تهيه و تأمين برخي راهنماييهاي جهت تفسير يكسان از اين اصطالح در گزارشات و
نشستهاي گروه كاري طراح قانون نمونه و همچنين تهيه هر تفسيري دربارهي آن بدون
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ذكر در قانون نيز مطلوب نميباشد ،چه ممكن است اثر قانوني الزمه را نداشته باشد.
لذا راه حل ميانهاي بكار گرفته شد و زيرنويس به ماده يك بعنوان كمك و مساعدت در
تفسير اصطالح تجاري اضافه شده است كه بيان ميدارد« :اصطالح تجاري» بايستي در
مفهوم وسيع آن تفسير شده« :به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه
داراي ماهيت تجاري است ،اعم از قراردادي يا غيرقراردادي ،شامل شود .منظور از
روابط داراي ماهيت تجاري ،بدون قيد انحصار ،عبارت است از تهيه يا مبادله كاال يا
خدمات ،قرارداد ،توزيع ،نمايندگي يا كارگزاري تجاري يا حقالعملكاري ،اجاره به
شرط تمليك ،ساختمان پروژهها ،مشاوره ،مهندسي ،پروانه امتياز ،سرمايهگذاري ،تأمين
اعتبار ،بانكداري ،بيمه ،قرارداد بهرهبرداري يا امتياز انحصاري يا مشاركت مدني و انواع
ديگر همكاري صنعتي يا تجاري ،حمل و نقل كاال يا مسافر از طريق هوا ،دريا يا راهآهن
يا جاده» .از لحاظ محتوا ،متن فوق بر روش موضوعي مبتني است .يعني صرفنظر از
طرفين يك رابطه تجاري اعمال فوقالذكر تجاري محسوب ميگردد و ميتواند
اختالفات ناشي از آن را به داوري ارجاع داد .اما در اين زمينه دو نكته قابل توجه وجود
دارد :اول اينكه موضوعاتي كه تجاري محسوب شدهاند از باب تمثيل ميباشند و
حصري نيستند .دوم اينكه عالوه بر روابط قراردادي ،روابط غيرقراردادي مانند دعاوي
براي خسارتهاي ايجاد شده در اوضاع و احوال تجاري را نيز پوشش ميدهند.
از لحاظ شكل ،قانون نمونه از روش زيرنويس براي اصطالح «تجاري» در ماده يك آن
قانون استفاده نموده است .استفاده از اين روش بعلت آنكه چنين تكنيك قانونگذاري در
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برخي حقوقهاي ملي شناخته نشده و لذا فاقد ارزش حقوقي و قانوني خواهد بود،
مورد مخالفت هم قرار گرفته و برخي معتقد بودند كه توضيح راجع به واژه «تجاري»
بايستي در متن قانون ارائه گردد.
قانون داوري تجاري بينالمللي نيز بدون تعريف از «تجاري بودن» روابط ،از يك ليست
استفاده نموده ،منتها چون از لحاظ شكلي با توجه به اينكه در تكنيك قانوننويسي ايران
زيرنويس رايج نميباشد آنرا در متن ماده جاي داده است و در بند  1ماده  2روابط
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تجاري را « ...اعم از خريد و فروش كاال و خدمات ،حمل و نقل ،بيمه ،امور مالي،
خدمات مشاورهاي ،سرمايهگذاري ،همكاريهاي فني ،نمايندگي ،حقالعمل كاري،
پيمانكاري ،و فعاليتهاي مشابه »...معرفي كرده است .همانند قانون نمونه سه نكته بارز
در اين ماده به چشم ميخورد.
اول :مقنن ايراني از روش موضوعي پيروي كرده است و ليستي از روابط تجاري
صرفنظر از اينكه طرفين آن تاجر ميباشند يا خير ارائه نموده است.
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دوم :اين كه غيرحصري است .اين امر از كلمات «اعم از» در ابتداي ليست و
«فعاليتهاي مشابه» در انتهاي آن بخوبي روشن ميباشد .ولي غيرحصري بودن آن باعث
ميگردد كه عالوه بر مواردي كه در قانون نمونه ذكر گرديده ساير موارد مشابهي كه در
هيچ يك از دو قانون ذكر نگرديده را نيز علياالصول شامل گردد .اين امر از يك سو با
ماده  2قانون تجارت ايران مشابهت دارد كه از روش موضوعي استفاده نموده است و از
سوي ديگر داراي تفاوت با ماده  2قانون تجارت ميباشد ،زيرا ماده  2با وجود اينكه
فعاليتهاي تجاري وسيعي را در برميگيرد و در هر حال تعداد از اعمال تجاري بطور
كلي بر شمرده و حصر گرديده است كه به اعمال تجاري اصلي معرف گرديده است هر
شخصي كه به اين اعمال دست يابد با شرايط خاصي مثل ،شغل معمولي بودن يا تكرار
عمل – تاجر شناخته ميشود و سپس براساس ماده  3معامالت ديگر به اعتبار تاجر بودن
متعاملين يا يكي از آنها تلقي ميگردد كه اين اعمال به اعمال تجاري تبعي معروف
ميباشند .در حاليكه بند  1ماده  2قانون داوري تجاري بينالمللي با اعالم ليست
غيرحصري از روابط تجاري ماهيت هيچ معاملهاي را به اعتبار تاجر بودن متعاملين آن
وابسته نميگرداند ،نكته سوم اينكه :قانون داوري تجاري بينالمللي نيز از اعمال يا

قراردادهاي تجاري صحبت نميكند بلكه در بند  1ماده  2از كلمه «روابط تجاري»
استفاده مينمايد و اين امر بدان معني است كه اين قانون شامل روابط تجاري
غيرقراردادي هم ميگردد اين امر به وضوح از بند ج ماده  1همين قانون كه در تعريف
موافقتنامه داوري آمده است فهميده ميشود ،زيرا صحبت از «اختالفاتي كه در مورد
يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي بوجود آمده يا ممكن
است پيش آيد» مينمايد.
تفسير وسيع ،از واژه «تجاري» در قانون نمونه موجب برخي نگرانيها درباره معامالت
دولتها در كشورهاي در حال توسعه شده است .مسئله اين است كه در كشورهاي در
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حال توسعه بسياري از معامالت تجاري از طريق مؤسسات دولتي انجام ميشود ،آيا
معامالت آنها بايستي صرفاً تجاري محسوب گردد؟ در جاييكه دولت از طرق اداري يا
قانوني در تجارت دخالت مينمايد ،آيا معامله بايستي هنوز تجاري تلقي گردد يا اينكه
اين حوزه بايستي رها گردد و معامله حقوق عمومي محسوب گردد؟ يا معادالت مانند
قراردادهاي بهره برداري يا امتياز انحصاري جزء ليست تجاري برشمرده شده در قانون
نمونه ميباشند ،آيا اين نوع قراردادها مشمول حق حاكميت دائمي بر منابع طبيعي
نميباشد كه در برخي قوانين اساسي بر آن تأكيد گرديده است؟
به نظر ميرسد نگراني فوق تا حدودي با «قابل ارجاع بودن به داوري» پاسخ داده
ميشود .بدين توضيح كه قانون نمونه در بند  5ماده  1اختالفات خاصي را كه به موجب
قوانين كشور تصويب كننده قانون نمونه نميتوان به داوري ارجاع نمود از شمول
مقررات آن خارج نموده است .همين امر در بند  2ماده  36قانون داوري تجاري
بينالمللي نيز بيان گرديده است .استثناء فوق با توجه به قلمروي محلي يا جغرافيايي
كشور تصويب كننده اعمال ميگردد .در همان حال بر تمام داوريها حتي داوريهايي كه
قانون حاكم بر آيين داوري يا قانون حاكم بر ماهيت دعوي را قانون ديگري اعالم نموده
باشند اعمال ميگردد .آزادي تعيين قانون حاكم محدود به رعايت قواعد آمره قانون
نمونه است و قانون نمونه بطور آمرانه مقرر مينمايد اين قانون شامل اختالفاتي كه
براساس قوانين ملي قابليت ارجاع به داوري ندارند ،نميشود .لذا موضوعاتي كه
براساس قانون ملي غيرقابل داوري ميباشند اساساً تحت شمول قانون نمونه و همچنين
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قانون داوري تجاري بينالمللي نميباشند تا اينكه تحت شمول تفسير واژه تجاري واقع
شوند .مضافاً قانون نمونه به مسئله مصونيت دولت هيچ تعرضي نمينمايد و مثالً
نميگويد كه آيا امضاء قرارداد داوري توسط ارگان دولتي يا نماينده دولت اعراض از
چنين مصونيتي محسوب ميگردد يا خير .اين مسئله از شمول قانون نمونه خارج
ميباشد.
از سوي ديگر پذيرش تفسير وسيع از اصطالح تجاري كه با صرفنظر كردن احتمال
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فوقالذكر تأمين ميگردد به مصلحت نيز ميباشد ،زيرا هر چه رابطه تجاري وسيعتر
تفسير گردد قلمروي شمول ماهوي قانون داوري تجاري بينالمللي فراتر ميگردد و اين
امكان را فراهم ميآورد كه رغبت بيشتر جهت تعيين ايران بعنوان محل داوري فراهم آيد
و اين امر با توجه به توسعه روابط اقتصادي منطقهاي در دنياي امروزي و بويژه نقشي
ايران در اكو كه به تازگي كشورهاي عضو بيشتري را نيز جذب نموده ،حائز اهميت
است .عالوه بر اين سياستگذاران اقتصادي ايران در وضعيت كنوني مشوق سرمايهگذاري
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در ايران ميباشند .شمول قلمروي ماهوي اين قانون بعنوان ايجاد يكي از زمينههاي
مساعد ميتواند مورد توجه واقع شود ،زيرا قانون داوري تجاري بينالمللي از يك طرف
صالحيتهاي دادگاههاي ملي را محدود مينمايد و از سوي ديگر براساس بند  1ماده
 27اين امكان را فراهم ميآورد تا طرفين قواعد حقوقي حاكم بر ماهيت اختالف را نيز
خود انتخاب نموده و بدين طريق از اعمال قاعده حل تعارض ايران بر ماهيت اختالف و
نتايج ناشي از آن پرهيز نمايند.
ب) « بينالمللي» بودن
بطور كلي يك رابطه حقوقي را زماني بينالمللي تلقي كردهاند كه با بيش از يك حقوق
داخلي داراي ارتباط باشد .همين استدالل را ميتوان به معامالت بينالمللي هم تسري
داد( .شاپيرا )29 :1371 ،لذا يك قرارداد تجاري را زماني بينالمللي دانست كه توسط
يك عامل خارجي همانند محل انعقاد قرارداد ،وقوع مال مورد معامله در كشور خارجي،
تابعيت يا اقامتگاه متعاملين و ( . ...الماسي )1395:6 ،با بيش از يك كشور يا يك حقوق
داخلي مرتبط مي باشد .در خصوص داوري هم بطور كلي و منحصر بيان گرديده يك

داوري وقتي بينالمللي است كه ناظر بر قراردادهاي تجاري بينالمللي باشد( .جنيدي،
 21 :1376و  )22تعريف فوقالذكر در حاليكه تعريف نسبتاً روشني از داوري تجاري
بينالمللي ارائه ميدهد مورد انتقاد هم ميباشد .زيرا تنها بر قراردادهاي تجاري تكيه
دارد ،در حاليكه گرايشات جديد نشان دهنده آن است كه اختالفات غيرقراردادي هم
قابليت ارجاع به داوري را دارند .بند  1از ماده  2كنوانسيون  1958نيويورك راجع به
شناسايي و اجراي احكام خارجي بيان ميدارد:
«دول متعاهد هر موافقتنامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند ،تمام يا
قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي
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ناشي از رابطه حقوقي معين ،اعم از قراردادي يا غير آن بوده و موضوع آن از طريق
داوري قابل حل و فصل باشد ،به رسميت خواهند شناخت».
بند  1از ماده  7قانون نمونه نيز امكان ارجاع اختالف غيرقراردادي به داوري را پيشبيني
نموده و همين امر در بند ج ماده  1قانون داوري تجاري بينالمللي به چشم ميخورد.
نكته ديگر مورد انتقاد اين است كه سيستم تعداد ارتباطات – يعني سيستمي كه به
موجب آن قراردادي بينالمللي شناخته ميشود كه با بيش از يك حقوق داخلي مرتبط
باشد – در عين سادگي و وضوح صرف ًا از مالكهاي حقوقي استفاده نموده است .اين
انتقاد در نوشتههاي حقوقي فرانسه بيشتر به چشم ميخورد كه اعتقاد دارند كه معيارهاي
شناخت يك رابطه اقتصادي بينالمللي نبايستي حقوقي صرف بوده و حداقل حقوقي –
اقتصادي بايد باشند( .شاپيرا)28 :1371 ،
در ماده 1492قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه مصوب  1981در تعريف داوري
بينالمللي چنين آمده است« :وقتي كه منافع تجارت بينالمللي مطرح ميباشد ،داوري
بينالمللي است» .در خصوص مفهوم عبارت «منافع تجارت بينالمللي مطرح باشد» در
تعريف فوق با توجه به سابقه رويه قضايي فرانسه گفته شده است كه :تعريف فقط
موضوع اختالف را مورد توجه قرار ميدهد (و بنابراين ،غالب اوقات ،روابط قراردادي
اوليه) و نه شرايط حل و فصل آن و صفات خاص داوري بينالمللي را .همچنين عناصر
خارجي صرفاً حقوقي نيز به كار گذاشته ميشود .مانند :تابعيت طرفين و داورها ،طبع
نهاد داوري احياناً انتخاب شده ،محل و آئين داوري .آنچه اهميت دارد فقط ماهيت
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اختالف ،يعني موضوع متنازعفيه است و در آنجا هم قرارداد فقط از لحاظ اركان
اقتصا دي آن مورد توجه است .قصد و اداره طرفين (به عنوان مثال از جهت حقوق قابل
اعمال) و محل انعقاد قرارداد اثري در خصومت ملي يا بينالمللي بودن داوري ندارد .لذا
كافي است موضوع متنازع فيه ناشي از عبور اموال ،خدمات يا پرداخت از طريق مرزها
باشد تا بينالمللي محسوب گردد( .كالنتريان)54 :1982 ،
 .2داوري در دعاوي بازرگاني داخلي
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روند داوري تجاري ابتدا در حوزه اختالفات و دعاوي ناشي از تخلف از وصف و
مشخصات قراردادي كاال مطرح شده و توسعه يافته است .انجمنهاي بازرگاني و
بورسهاي مبادله كاال براي حل و فصل اختالفات قراردادي مربوط به واقعيات و
اوصاف معامالت خود اسلوب خاصي را تعبيه و سازماندهي كردند و اعضا را تشويق
ميكردند براي حل اين نوع اختالفات به هيأتهايي مراجعه كنند كه اعضاي آن با لسان
و عرف صنعت يا تجارت مربوط آشنايي كافي دارند .حل و فصل اختالفات تجاري از

قلمرو اعمال
قانون در داوری
تجاری
بینالمللي

طريق داوري رفته رفته ،آيينهاي رسيدگي خاصي را به وجود آورد كه حداقل تأخير در
رسيدگي ،حداقل هزينهها و غيرعلني ماندن موضوع دعوا را تأمين ميكرد.
 .2-1داوري سازماني
سازمانها و مؤسسات داوري نقش مهمي در توسعه داوري در اياالت متحده و خارج آن
ايفا كردهاند .در آمريكا «انجمن آمريكايي داوري» كه مؤسسهاي غيرانتفاعي و خصوصي
است و دفتر مركزي آن در نيويورك است ،در سال  1926تأسيس شده و فعال بوده
است .در حل و فصل پارهاي دعاوي بينالمللي غيرتخصصي نيز «ديوان بينالمللي
داوري» وابسته به اتاق بازرگاني بينالمللي ( )ICCيكي از نهادهاي اصلي داوري به
شمار ميرود كه از  1922شروع به كار نموده است .البته همانند ساير مؤسسات داوري
برجسته و عليرغم نام آنكه «ديوان بينالمللي داوري» است ،اين ديوان رأساً به امر داوري
و حل و فصل دعاوي نميپردازد ،بلكه در واقع بر هيأتهاي داوري كه حسب مورد در
هر پرونده خاص تشكيل ميشود و متشكل از داوران منتخب خود اصحاب دعوا يا
احيان ًا اتاق بازرگاني بينالمللي است ،نظارت ميكند« .مؤسسه داوري اتاق بازرگاني

استكلهم» نيز از سال  1976به عنوان يك نهاد داوري بينالمللي تأسيس شده و به ويژه
در حل و فصل دعاوي مربوط به قراردادهاي بازرگاني شرق – غرب داوري كرده است.
لندن
( )stocholm chamber commerece, 1977: 87هم در زمينه دعاوي دريايي ،بيمه و
معامالت انواع كاال و مالالتجاره مركز داوريهاي بينالمللي بوده است« .دادگاه داوري
بينالمللي لندن» قواعد داوري خاصي دارد كه بارها اصالح شده و آخرين آن از اول
سال  1981الزماالجرا شده است .اين دادگاه تحت نظارت و هدايت مشترك شهرداري،
اتاق بازرگاني و مؤسسه داوران قسم خورده لندن ميباشد)Steyn, 1983: 66( .
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مؤسسات داوري با تنظيم و تدوين مقرراتي براي برگزاري داوريهاي خصوصي يا
پيشنهاد شرط داوري براي درج در قراردادها و نيز تدارك تسهيالت اداري و تدوين آيين
دادرسي سهم مهمي در برانگيختن اعتماد بيشتر به داوري به عنوان اسلوب جايگزين
محاكم دادگستري و رسيدگي قضايي داشتهاند.

فصلنامه
پژوهشهای

 .2-2قراردادهاي تجارت بينالمللي و سرمايهگذاري بينالمللي

روابطبینالملل،

داوري تجاري كه از حمايت مؤسسات انجمنهاي داوري و نيز اقبال روز افزون
بازرگاني داخلي نسبت به نهاد داوري به عنوان اسلوب مؤثر حل و فصل اختالف در
تجارت داخلي برخوردار بوده است .هماهنگ با رشد انبوه تجارت جهاني و توسعه
1

سرمايهگذاريهاي بعد از جنگ جهاني دوم توسعه يافته و به پيش آمده است.
 .3-2داوري بينالمللي يک روند مستقل است

برعكس مكانيزمهاي داخلي حل و فصل اختالفات كه آيين دادرسي ثابت و قواعد
شناخته شدهاي دارند ،داوري بينالمللي مانند خود دعاوي بينالمللي مستلزم وقوف به

 .1آمار وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که سرمایهگذاری خارجی آمریکا شامل سرمایهگذاری به صورت نقدی
یا وام به خارجیان ،در سال  1980بالغ بر حدود  214میلیارد دالر میشود که باید با رقم  187میلیارد دالر در سال
 1378و حدود  95میلیارد دالر در سال  1975و  12میلیارد دالر در سال  1950مقایسه شود .توزیع سرمایهگذاری
آمریکا در سال  1980چنین است :در کانادار  %21آمریکای التین  ،%18اروپا %45؛ در کشورهای توسعه یافته و توسعه

نیافته به ترتیب  %75و  %25بوده است.
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سيستم حقوقي بيش از يك كشور ،اطالع از مباني گوناگون صالحيت مراجع رسيدگي و
نيز محتاج آگاهي از انواع آيين دادرسي و مقررات آنها در مورد ادله اثبات دعوا (مباني و
واقعيات) ،قانون حاكم بر دعوا ،اثبات قانون خارجي و باالخره اجراي حكم ميباشد.
بنابراين دستاندركاران داوريهاي داخلي كه ميخواهند به حوزهي داوري بينالمللي
گام نهند ،بايد آمادگي الزم را براي عبور از نظام رسيدگي داخلي ،كه تك بعدي است.
بهسازي ختارهاي حل و فصل چند بعدي داوري بينالمللي داشته باشند.
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حتي پيدايش كشور هاي سوسياليستي و كشور هاي تازه به استقالل رسيده و رواج
بازرگاني دولتي در آنها و نيز افزايش نقش دولت ها در موافقتنامه هاي توسعه ي
اقتصادي  ،خود به خود معامالت بين المللي پيچيده اي را به دنبال آورده كه نسبت به
قرارداد هاي داخلي سنتي به مراتب متفاوت است .امتيازات داوري در دعاوي داخلي
يعني سرعت تصميمگيري ،كم هزينه بودن و غيررسمي بودن جريان رسيدگي ،در داوري
تجاري بينالمللي نيز وجود دارد .دعاوي بينالمللي به دليل موانعي از قبيل گوناگوني

قلمرو اعمال
قانون در داوری
تجاری
بینالمللي

زبان طرفين ،بعد مسافت و مشكالت ارتباطات و مكاتبه بيشتر با خط تأخير و اطاله
رسيدگي مواجه ميباشند و اغلب هزينه بيشتري در بردارند مانند هزينه اداره جريان
داوري ،حقالزحمه داوران ،استخدام وكالي محلي ،مترجم و باالخره هزينههاي
مسافرت .در داوري بينالمللي ،جو غيرسمي و سادهاي كه در داوريهاي داخلي وجود
دارد به محيطي آميخته به قواعد رسيدگي و آيين دادرسي پيچيده تر تبديل ميشود .با
اينكه داوري داخلي و داوري بينالمللي هر دو توسط داوراني اداره ميشود كه خود
اصحاب دعوا منصوب كردهاند و دوران صالحيت و اختيار خود را از توافق اوليه طرفين
در مراجعه به داوري به دست ميآورند.
به علت جنبههاي فراملي نهفته در داوريهاي بينالمللي ،خواه ناخواه مسائل صالحيتي
در داوري بينالمللي بيشتر پيش ميآيد .به همين لحاظ ضرورت درج شرط داوري در
قرارداد اوليه به منظور رفع هر گونه ابهام و بالتكليفي از حيث مسائل صالحيتي ،امروزه
تقريباً تبديل به رويهاي بينالمللي شده است )Kerr, 2002: 98( .در كشورهايي كه مراكز
بزرگ داوري در آنجا واقع است ،قوانيني تصويب شده كه احكام جداگانهاي براي
داوري بينالمللي و داخلي پيشبيني نموده و آن دو را از هم جدا ميسازد .در قواعد

داوري مؤسسات داوري بينالمللي نيز طبقهبندي داوريها و تفكيك آنها در رابطه با
معامالت مختلف بينالمللي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
 .2-4نقش دادگاههاي داخلي در داوري بينالمللي
داوري تجاري بينالمللي نميتواند بدون مساعدت و همكاري محاكم داخلي ،به طور
مؤثر و كارآمد عمل كند .دادگاههاي كشور محل داوري را نميتوان به كلي از صحنه
بيرون گذاشت و با داوري غيرمرتبط دانست مگر اينكه طرفين در قرارداد اوليه ارجاع به
داوري ،به طور خاص در اين زمينه توافق كرده باشند .دادگاه هاي كشور مبدا در هنگام
بررسي قابليت داوري يك اختالف بين المللي  ،قانون خود را اعمال ميكنند .اصوال هر

229

دادگاهي كه به نوعي با راي داوري سر و كار پيدا كند  ،در هر نوع رسيدگي ،قوانين
كشور خود را در هنگام تصميم گيري در خصوص قابليت ارجاع اختالف به داوري
اعمال مي كند .اما برخي ديگر با افزايش قلمروي بيش از حد نظارت دادگاه در داوري ،
به نوعي نقش مداخله جويانه اي را مورد توجه قرار داده اند.

( Margaret

 )L.Moses,2008:84درصورت فقدان توافق براي ارجاع اختالف به داوري سازماني و
به رهمندي از اين ويژگي سازمان ها  ،طرفين بايد ضمن توافق بر آيين رسيدگي  ،روند
داوري را نيز مديريت و كنترل نمايند) .شيرودي  ( 22 : 1391 ،از اين رو طرفين براي
بهرهمندي از چنين مساعدت ها و خدماتي  ،اختالف خود را به اين سازمان ها ارجاع
مي دهند (Icc Arbitration Rules Art.1) .مؤثر بودن داوري از حيث صدور رأي قطعي
و الزماالجرا براي حل و فصل منازعهاي كه به آن ارجاع شده ،موكول است به آنكه اگر
يكي از طرفين از اجراي رأي داوري تخلف نمود دادگاهي در كار باشد كه رأي را به
اجرا درآورد .داوري در مفهوم بينالمللي آن متضمن صدور حكم الزامآور است با همان
آثار حقوقي و قدرت اجرايي كه حكم قطعي دادگاه دارد .اغلب كشورهايي كه در امر
تجارت فعال هستند قوانين خاصي در مورد داوري دارند اما در زمينههاي حساس و مهم
هنوز قضات هستند كه با آراي خود عمالً قانونگذاري ميكنند« .فرانسه و سوييس به
طور سنتي بيش از انگلستان و آمريكا قانون مدار هستند و حجم بيشتري از قوانين
موضوعه را در باب داوري دارند ،معذلك در موضوعات اساسي كه در جريان داوري
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پيش ميآيد مجموعهاي از رويهها و آراي محاكم است كه منبع اصلي مقررات داوري
1

است«.

نتيجه گيري
امروزه ،در تجارت بينالمللي كه با هدف توسعه اقتصادي كشورها و رفع نيازهاي
تجاري متقابل آنها صورت ميگيرد (در مبادالت بين اشخاص درگير در اين امور) نياز
به داوري به عنوان يك مرجع حل احتالف با فراغت هر چه بيشتر از دخالت دولتها
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روز به روز بيشتر احساس ميشود .دعوا در داوري همچون دادگاهها نيازمند
تصميمگيري در مسائل موضوعي و مسائل حكمي است ،گرچه تفكيك اين دو مسئله در
دادگاه و قوانين دادرسي ملي بارزتر و برجستهتر از داوري ميباشد .در داوري داور
بيشتر بر جهات موضوعي تكيه دارد و جهات حكمي را براساس تشخيص و وجدان
منصف و عادالنه خود نظر ميدهد .براي مثال ،در يك دعواي قراردادي ،عالوه بر مسائل

قلمرو اعمال

موضوعي و شرايط صريح قرارداد كه داور بر آنها متمركز ميشود ،شرايط ضمني كه

قانون در داوری

قانون آن را مكمل شرايط صريح قرارداد قرار داده است و قواعد قانوني كه لزوماً بايد بر

بینالمللي

قرارداد اعمال شوند ،در داوريها نيز مطرح ميباشند ،اما كمتر بر آنها تأكيد ميشود يا

تجاری

داور كمتر از دادگاه آنها را در داوري خود در نظر دارد .داور به هيچ وجه ملزم نيست
كه مانند قاضي دعوا را رسيدگي كند و مانند او به تصميم برسد ،لذا تمايز برجستهاي
بين داوري قراردادي و حل و فصل كدخدا منشانه دعوا وجود ندارد .تفاوت داوري و
دادرسي دولتي در بسياري از سيستمهاي حقوقي در خصوص آيينداوري به رسميت
شناخته شده است .تشريفات آيين دادرسي در اين كشورها براي داوري استثنا شده و
استحكام ادله اثبات دعوا نيز در آن تضعيف گرديده است .حتي قانون گذاران ملي به
طور كلي بين آيين داوري در داوريهاي تجاري بينالمللي با داوري در دعاوي داخلي
تفاوت قايل شدهاند؛ براي مثال ،در حالي كه در داوريهاي تجاري بينالمللي به دوران
( .1در ایران برای داوری های داخلی مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را داریم و در زمینه داوریهای
بینالمللی نیز الیحه قانون داوری تجاری بینالمللی که اخیر ًا به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است .لکن رویه
قضایی در زمینه داوری هیچ توسعه نیافته و از این حیث دچار کمبود جدی هستیم).

اجازه داده شده كه در خصوص صالحيت خود تصميم بگيرند و به دادگاه مراجعه نشود،
در داوري داخلي ممكن است چنين اجازهاي داده نشود و براي بررسي صالحيت ديوان
داوري مراجعه به دادگاه ضروري باشد .در داوري بينالمللي بيشتر اجتناب از مداخله
كارگاه در نظر است ،در حالي كه در داوري داخلي شايد قابل قبول باشد كه به جهت
انسجام در قواعد و قوانين داخلي و برقراري تعادل بين دادرسي دادگاهي و داوري،
طرفين بيشتر در ضوابط قانوني و دخالت يا نظارت دادگاه قرار گيرند يا در دعاوي
بينالمللي از جهت قانون يا قواعد قابل اعمال بر داوري تفاوتهاي چشمگيري بين اين
دو وجود دارد.
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