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 بررسي و تحليل حقوقي داوري در حقوق تجارت بين الملل
  )15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  ( 

  وحيد خسروي
  

  چكيده 
حل و فصل  با توسعه تجارت بين الملل و جهاني شدن اقتصاد، داوري به عنوان روشي جهت

اختالفات تجاري بين المللي به سرعت رشد پيدا كرد، به نحوي كه امروزه يك روش معمول 
شود كه در يك كمتر موردي پيدا مي. شوددر حل و فصل اختالفات بين المللي محسوب مي

قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري، انتقال فناوري، ساخت كارخانه بزرگ، بيع متقابل، 
  .صنعتي و تجاري و امثال آن داوري پيش بيني نشده باشدهاي همكاري

داوري يك دادرسي خصوصي مورد تأييد قانون است كه به موجب آن يك يا چند فرد 
ارجاع اختالف به داوري . گيرندمستقل دعوي را استماع كرده و در مورد اختالف تصميم مي

يا بعد از بروز اختالف انجام برخالف دادگاه مستلزم توافق طرفين است كه ممكن است قبل 
  .گيرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داوري، تجارت بين الملل، حل و فصل اختالفات، دادگاه، توافق طرفين :واژگان كليدي
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  كليات : بخش اول 
هر چند داوري خالي از عيب و نقص نيست و بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته است، امتيازات 

. به شدت در تجارت بين الملل مقبوليت پيدا كند آن نسبت به دادرسي در دادگاه بعث شده كه
جا كه يك دادگاه بين المللي براي حل و فصل اختالفات تجاري بين المللي وجود ندارد از آن

ها ناگزيرند كه تجار و بازرگانان بتوانند اختالفات خود را از آن طريق حل و فصل كنند، آن
هاي ملي اساساً براي حل و فصل دادگاه.كنندهاي ملي طرح دعوي خود را نزد يكي از دادگاه

هاي ملي دادگاه. انداند و شديداً به سنن و نظام حقوقي ملي وابستهاختالفات داخلي تشكيل شده
معموالً داراي مقررات خشك و غيرقابل انعطافي در مورد صالحيت هستند كه به موجب آن 

هاي ملي ممكن است دادگاه. كنندنسبت به امكان طرح دعوي در آن دادگاه اخذ تصميم مي
براي رسيدگي به دعواي بين المللي كه طرفين آن در كشورهاي گوناگون اقامت دارند، خود 

به عالوه، يك طرف دعوي ممكن است دولت باشد كه در اين صورت به .را صالح ندانند
ردار ها از مصونيت قضايي برخوموجب يك اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل، دولت

داوري ريشه در . تواند عليه دولت مستقل ديگري رأي صادر نمايدبوده و هيچ دادگاه ملي نمي
هاي يك نظام حقوقي ملي ندارد و صالحيت آن به توافق طرفين منوط است و محدوديت

كه يك طرق دولت باشد يا تواند به دعاوي تجاري بين المللي اعم از اينمزبور را ندارد و مي
حتي در صورتي كه مشكل صالحيت رفع شود، آراي .فرد خصوصي رسيدگي كنديك طرف 

هاي ملي معموال در چهارچوب سرزمين آن كشور قابليت اجرا دارد و در ساير كشورها دادگاه
به دليل فقدان يك معاهده فراگير در مورد اجراي آراي . هاي زيادي روبه روستبا محدوديت

كشورها معموالً مقررات . لي كشور محل اجراي رأي استقضايي ديگر بسته به مقررات داخ
بنابراين طرح . انداي در مورد اجراي آراي قضايي ساير كشورها مقرر كردهسخت گيرانه

دعوي در يك دادگاه ملي اصوالً وقتي مناسب است كه خوانده در كشور مقر دادگاه، داراي 
بر خالف ).189، ص 1388شيرويي، (موداموال و دارايي است كه بتوان رأي دادگاه را اجرا ن

به . آراي قضايي، اجراي آراي داوري در ساير كشورها از پذيرش زيادي برخوردار است
كه ) 1958كنوانسيون نيويورك (موجب كنوانسين شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 
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مزبور در اند، راي داوري صادره در هر كدام از كشورهاي كشور به آن پيوسته 146تاكنون 
هاي ملي ساير كشورهاي عضو قابل اجرا است و تنها در موارد مصرح در آن كنوانسيون دادگاه

در . تواند از سطح جهاني جهت اجراي رأي داوري فراهم كرده استيك كشور عضو مي
نتيجه اين كنوانسيون، طرفين دعوي مي توانند اطمينان حاصل كنند كه رأي داوري فارغ از 

  .كدام كشور عضو صادر شود، در ساير كشورهاي عضو قابليت اجرايي داردكه در اين
هاي تابع آيين دادرسي نسبتاً غيرقابل انعطافي است كه توسط به اضافه، رسيدگي در دادگاه

گذاري مقرر شده است به عالوه، پذيرش ارزيابي و ارزش اثباتي داليل توسط مراجع قانون
كس در داوري، آيين رسيدگي از انعطاف الزم برخوردار بر ع. قانون گذار مشخص شده است

هاي حتي سازمان. توانند آيين دادرسي را تعيين كننداست و طرفين متناسب با نياز خود مي
-اند به طرفين اختيار دادهداوري و بين المللي كه مقرراتي را در مورد آيين داوري تعيين كرده

پذيرش، ارزيابي و ارزش . تعديل و يا تغيير دهنداند كه مقررات مزبور را حسب نياز خود 
توانند حسب اثباتي داليل مطروحه در داوري نيز از انعطاف الزم برخوردار است و طرفين مي

  ).189، ص 1388شيرويي، (ها را تعيين كنندنظر خود، داليل قابل پذيرش و ارزش اثباتي آن
شود و تنها در صورت علني برگزار ميها به در بيشتر كشورها، جلسات رسيدگي در دادگاه

هرچند علني بودن . موارد خاص دادگاه مجاز است جلسات را به صورت غيرعلني برگزار كند
جلسات رسيدگي مطابق با اصول دادرسي و استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي است، 

ت و بعضاً كشيده رسيدگي علني به دعاوي تجاري بين المللي اوالً، باعث علني شدن اختالفا
  . كندشود و ثانياً، جزئيات قرارداد مورد اختالف را افشا ميها ميشدن انها به رسانه

هاي تجاري خود بازرگانان تمايل ندارند كه به عنوان فردي شناخته شوند كه مرتب با طرف
مايل ندارند كه بازرگانان همچنين ت. زندها لطمه مياختالف پيدا كند، زيرا اين امر به اعتبار آن

ها از قيمت و شروط قراردادي خود با طرف اختالف، اطالع پيدا ساير شركاي تجاري آن
شود، جلسات به صورت جا كه داوري يك رسيدگي خصوصي محسوب مياز آن. كنند

. شوندشود و داورها نيز از افشاي موارد اختالف و مفاد قرارداد منع ميغيرعلني برگزار مي
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راجعه به داوري را بيشتر براي حفظ اعتبار خود نزد عموم و سلير مشتريان مناسب بازرگانان م
  ).1378 ديگران، و اخالقي(دانند و با آن احساس راحتي بيشتري دارندمي

ترين امتياز داوري در مقايسه با رسيدگي از طريق دادگاه، نقش طرفين در انتخاب داورها مهم
هاي عمومي توسط مقامات دولتي و بر اساس صالحيتانتخاب قضات . و انتخاب وكيل است

گيرد ممكن است براي رسيدگي به يك پرونده خاص صالحيت الزم را قضايي انجام مي
تواند وكالت طرف دعوي را ها اصوالً هر كسي نمياز طرف ديگر، در دادگاه. نداشته باشند

داشته باشد در داوري اوالً اين  بپذيرد و بايد طبق مقررات مقر دادگاه مجوز الزم را براي آن
امكان براي طرفين وجود دارد كه داورها را از بين وكالي رسمي، حقوقدانان و يا ساير 

در بسياري از قراردادهاي . كارشناساني انتخاب كنند كه در زمينه اختالف صاحب نظر هستند
ن به فردي كه صرفاً تواپيچيده، مسائل فني، حقوقي، مالي به حدي به هم تنيده است كه نمي

ها ورود داشه حقوقدان است اعتماد نمود و بايد افرادي را جستجو كرد كه در كليه اين زمينه
توانند ثانياً در داوري الزم نيست كه وكيل طرفين مجوز رسمي وكالت داشته باشد و مي. باشند

اين مقصود دهند براي هر شخصي را كه براي طرح دعوي و دفاع از آن مناسب تشخيص مي
به طور خالصه دليل رشد داوري به عنوان روش حل و فصل اختالفات تناسب . انتخاب نمايند

- اين روش با شرايط كسب و كار و تجارت است و صدمه كمتري به طرفين اختالف وارد مي

  .آورد
  قرارداد داوري:  بند اول 

ارداد داوري است كه قرارداد داوري محور اصلي مباحث مربوط به داوري است به موجب قر
اين قرارداد همچنين محدود . شوند به اختالف رسيدگي و رأي صادر نمايندداورها مجاز مي

اين قرارداد ممكن است به صورت يك قرارداد مستقل . صالحيت داورها را مشخص مي كند
هر قرارداد  ).65، ص 1378شيرودي، (و يا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفين قرار گيرد

ي بايد حداقل مشتمل بر توافق طرفين به ارجاع اختالف به داوري باشد، جزئيات بيشتر در داور
مورد آيين داوري، تعداد داوريان، محل داوري، زبان داوري، اجراي رأي داوري و امثال آن به 

همين كه طرفين توافق نمايند اختالف از طريق ارجاع . نظر طرفين بستگي دارد و الزامي نيست
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جزئيات مربوط به داوري بر . تواند آغاز شودري حل و فصل گردد، فرايند داوري ميبه داو
با وجود اين، در بسياري از موارد طرفين عالوه . اساس قانون حاكم به داوري تعيين خواهد شد

بر اصل داوري، نسبت به جزئيات مهم ديگري از از قبيل تعداد داورها، محل داوري و مقررات 
در اين قسمت، بر اساس قانون داوري تجاري بين .كنندبه داوري، توافق مياختياري ناظر 

. گردد، مواردي كه بايد در قرارداد داوري مد نظر قرار گيرد بيان مي1376المللي ايران مصوب
اين موارد شامل شرايط الزم قبل از انعقاد قرارداد داوري، شكل و فرمت قرارداد داوري، و 

  ).65، ص 1378شيرودي، (ي استمندرجات قرارداد داور
 شرايط الزم قبل از تنظيم قرارداد داوري:  بند دوم 
كه قرارداد داوري در ايران معتبر تلقي شود، طرفين قرارداد بايد براي ارجاع دعوي، براي اين

كليه «: داردقانون داوري تجاري بين المللي مقرر مي 2ماده  2بند . به داوري اهليت داشته باشند
توانند داوري اختالفات تجاري بين المللي خود را اعم اصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مياشخ

كه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با از اين
چه بعداد مشخص شود كه يكي از چنان. تراضي طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند

بند (شودرداد داوري فاقد اهليت بوده است، قرارداد داوري به حكم دادگاه باطل ميطرفين قرا
ها و مؤسساتي عالوه بر آن، در مورد شركت) قانون داوري تجاري بين الملي 33الف ماده  1

كه داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند، ارجاع كننده اختالف به داوري بايد سمت الزم را 
نكته ديگري كه بايد قبل از تنظيم قرارداد داوري مورد توجه قرار .ه باشدبراي اين مقصود داشت

گيرد اين است كه موضوعاتي كه ممكن است به داوري ارجاع داده شود كه طبق مقررات 
قانون داوري تجاري بين المللي  34ماده  1بند . ايران از طريق داوري قابل حل و فصل باشد

در صورتي كه )1: ير رأي داور اساساً باطل غيرقابل اجراستدر مورد ز«: داردايران مقرر مي
 1»...موضوع اصلي اختالف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد و

                                                             
، به كشوري كه از آن تقاضاي شناسايي و اجراي 1958كناونسيون شناسايي و اجراي اكام داوري خارجي  5ماده  ب 2بند  1

داوري شده اجازه داده كه چنانچه موضوع اختالف طبق مقرراتش قابل ارجاع به داوري نيست از شناسايي و اجراي  حكم
 .ان خودداري كند

راجعه به داوري را بيشتر براي حفظ اعتبار خود نزد عموم و سلير مشتريان مناسب بازرگانان م
  ).1378 ديگران، و اخالقي(دانند و با آن احساس راحتي بيشتري دارندمي

ترين امتياز داوري در مقايسه با رسيدگي از طريق دادگاه، نقش طرفين در انتخاب داورها مهم
هاي عمومي توسط مقامات دولتي و بر اساس صالحيتانتخاب قضات . و انتخاب وكيل است

گيرد ممكن است براي رسيدگي به يك پرونده خاص صالحيت الزم را قضايي انجام مي
تواند وكالت طرف دعوي را ها اصوالً هر كسي نمياز طرف ديگر، در دادگاه. نداشته باشند

داشته باشد در داوري اوالً اين  بپذيرد و بايد طبق مقررات مقر دادگاه مجوز الزم را براي آن
امكان براي طرفين وجود دارد كه داورها را از بين وكالي رسمي، حقوقدانان و يا ساير 

در بسياري از قراردادهاي . كارشناساني انتخاب كنند كه در زمينه اختالف صاحب نظر هستند
ن به فردي كه صرفاً تواپيچيده، مسائل فني، حقوقي، مالي به حدي به هم تنيده است كه نمي

ها ورود داشه حقوقدان است اعتماد نمود و بايد افرادي را جستجو كرد كه در كليه اين زمينه
توانند ثانياً در داوري الزم نيست كه وكيل طرفين مجوز رسمي وكالت داشته باشد و مي. باشند

اين مقصود دهند براي هر شخصي را كه براي طرح دعوي و دفاع از آن مناسب تشخيص مي
به طور خالصه دليل رشد داوري به عنوان روش حل و فصل اختالفات تناسب . انتخاب نمايند

- اين روش با شرايط كسب و كار و تجارت است و صدمه كمتري به طرفين اختالف وارد مي

  .آورد
  قرارداد داوري:  بند اول 

ارداد داوري است كه قرارداد داوري محور اصلي مباحث مربوط به داوري است به موجب قر
اين قرارداد همچنين محدود . شوند به اختالف رسيدگي و رأي صادر نمايندداورها مجاز مي

اين قرارداد ممكن است به صورت يك قرارداد مستقل . صالحيت داورها را مشخص مي كند
هر قرارداد  ).65، ص 1378شيرودي، (و يا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفين قرار گيرد

ي بايد حداقل مشتمل بر توافق طرفين به ارجاع اختالف به داوري باشد، جزئيات بيشتر در داور
مورد آيين داوري، تعداد داوريان، محل داوري، زبان داوري، اجراي رأي داوري و امثال آن به 

همين كه طرفين توافق نمايند اختالف از طريق ارجاع . نظر طرفين بستگي دارد و الزامي نيست
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آيين دادرسي مدني دعوي ورشكستگي و دعاوي راجع به اصل نكاح، طالق،  675طبق ماده 
عضي از كشورها دعاوي راجع به تضمين فسخ نكاح و نسب قابل ارجاع به داوري نيستند در ب

هاي صنعتي از جمله مواردي است كه غيرقابل رقابت آزاد تجاري و دعاوي مربوط به مالكيت
در ايران مشكل ديگري وجود دارد كه ) 69، ص 1378شيرودي، (داوري هستندارجاع به 

خود به داوري  هاي دولتي است كه در ارجاع اختالفاتها و سازمانمربوط به دولت و شركت
هايي براي ارجاع قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، محدوديت 139اصل . محدوديت دارند

 139اصل . هاي دولتي مقرر داشته استهاي عمومي و شركتدعاوي دولتي توسط سازمان
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد «: داردمقرر مي

در مواردي كه طرف . كول به تصويب هياات وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسدمو
موارد مهم را قانون . دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي باي به تصويب مجلس برسد

  .»كندتعيين مي
 شكل و فرمت قرارداد داوري:  بند سوم 

موافقتنامه «ي تجاري بين المللي، قانون داور 7قرارداد داوري بايد مكتوب باشد طبق ماده 
ها داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد يا مبادله نامه تكلس تلگرام يا نظاير آن

بر وجود موافقتنامه مزبور داللت كند يا يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه وجود 
 2ماده ترجمه نه چندان كاملي از بند اين .»را قبول نمايدآن را ادعا كند و طرف ديگر عمال آن

است در قانون نمونه ابتدا  1»قانون نمونه آنستيرال در مورد داوري تجاري بين المللي« 7ماده 
ها نيز كتبي بودن قرارداد تصريح شده و سپس مصاديقي را بيان كرده كه كبتي بودن شامل آن

ن داروي تجاري بين المللي ايران به قانو 7هر چند ماده  2مثل تلكس، تلگرام و غيره. شودمي
رسد كه يكي از شرايط صحت كتبي بودن قرارداد داوري تصريح نكرده است، ولي به نظر مي

قرارداد داوري قابل ثبت و ضبط بودن است و قرارداد داوري شفاهي و يا قراردادي كه از 
داوري معموالً به توافق بر  ).66، ص 1378شيرودي، (طريق تلفن واقع شده است كافي نيست

                                                             
1 UNCITRAL Model Law on international commercial Arbitration as amended in 2006  
2 the arbitration agreement shall be in writing  
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در صورت اول، طرفين در . شودصورت شرط ضمن عقد و يا در يك قرارداد مستقل منعقد مي
كنند تا بر ضمن قرارداد اصلي ارجاع به داوري را به عنوان يكي از شروط ضمن عقد تنظيم مي

 در اين صورت، توافق بر داوري. اساس آن كليه اختالفات خود را به داوري ارجاع كنند
بخشي از قرارداد اصلي را تشكيل داده و همانند بقيه شروط قرارداد، رعايت آن الزامي خواهد 

امروزه بيشتر قراردادهاي تجاري بين المللي حاوي شرط ارجاع به داوري است كه يكي از . بود
در صورت اخير كه قرارداد داوري نه در ضمن يك  .دهدبندهاي قرارداد اصلي را تشكيل مي

شود كه طرفين در شود، معموالً در جايي واقع ميد اصلي بلكه خود مستقالً تنظيم ميقراردا
- را مشخص نكردهضمن قرارداد مورد اختالف شرط داوري درج نكرده باشند و يا جزئيات آن

داوري بين . چه قبالً توافق شده است اتخاذ كنندخواهند ترتيب ديگري غير از آناند و يا مي
، ص 1392جنيدي، (ت متحده امريكا از اين قبيل قراردادهاي داوري مستقل هستندايران و اياال

اند، اشكالي مطرح هاي داوري نوع اول كه ضمن عقد اصلي شرط شدهدر رابطه با توافق ).99
چه قرارداد اصلي باطل باشند و يا توسط يكي از طرفين بطالن آن ادعا شده است كه چنان

كند؟ آيا در ي كه بخشي از آن قرارداد اصلي است چه حكمي پيدا ميباشد، آيا توافق بر داور
هاي توانند به اختالف رسيدگي كنند؟ طبق يك نظريه كه بيشتر به تحليلاين موارد داورها مي

چه قرارداد مشروعيت توافق بر داوري ناشي از قرارداد اصلي است و چنان. كندمنطقي تكيه مي
كه بيشتر به  -نظريه دوم. براي دخالت داوران وجود نخواهد داشتاصلي به دليلي باطل باشد، 

معتقد است كه توافق بر داوري مستقل از قرارداد . مسائل عملي و نيازهاي تجاري توجه دارد
بنابراين طبق اين نظريه . شود، حتي اگر در ضمن يك قرارداد عنوان شده باشداصلي تلقي مي

كه صالحيت و مشروعيت خود اصلي را اعالن نمايند بدون اينتوانند بطالن قرارداد داوران مي
  ).626، ص 1994، 1جاكوبس(را تلقي كنند

قانون داوري تجاري بين المللي ايران، به اقتباس از قانون نمونه آنسيترال به اين بحث نظري 
تاً قبول پايان داده و نظريه دوم مبني بر قابل تجزيه بودن شرط داوري از قرارداد اصلي را صراح

تواند مي» داور«دارد قانون داوري تجاري بين المللي ايران مقرر مي 16ماده  1بند . كرده است
                                                             
1  Jacobs  

آيين دادرسي مدني دعوي ورشكستگي و دعاوي راجع به اصل نكاح، طالق،  675طبق ماده 
عضي از كشورها دعاوي راجع به تضمين فسخ نكاح و نسب قابل ارجاع به داوري نيستند در ب

هاي صنعتي از جمله مواردي است كه غيرقابل رقابت آزاد تجاري و دعاوي مربوط به مالكيت
در ايران مشكل ديگري وجود دارد كه ) 69، ص 1378شيرودي، (داوري هستندارجاع به 

خود به داوري  هاي دولتي است كه در ارجاع اختالفاتها و سازمانمربوط به دولت و شركت
هايي براي ارجاع قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، محدوديت 139اصل . محدوديت دارند

 139اصل . هاي دولتي مقرر داشته استهاي عمومي و شركتدعاوي دولتي توسط سازمان
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد «: داردمقرر مي

در مواردي كه طرف . كول به تصويب هياات وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسدمو
موارد مهم را قانون . دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي باي به تصويب مجلس برسد

  .»كندتعيين مي
 شكل و فرمت قرارداد داوري:  بند سوم 

موافقتنامه «ي تجاري بين المللي، قانون داور 7قرارداد داوري بايد مكتوب باشد طبق ماده 
ها داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد يا مبادله نامه تكلس تلگرام يا نظاير آن

بر وجود موافقتنامه مزبور داللت كند يا يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه وجود 
 2ماده ترجمه نه چندان كاملي از بند اين .»را قبول نمايدآن را ادعا كند و طرف ديگر عمال آن

است در قانون نمونه ابتدا  1»قانون نمونه آنستيرال در مورد داوري تجاري بين المللي« 7ماده 
ها نيز كتبي بودن قرارداد تصريح شده و سپس مصاديقي را بيان كرده كه كبتي بودن شامل آن

ن داروي تجاري بين المللي ايران به قانو 7هر چند ماده  2مثل تلكس، تلگرام و غيره. شودمي
رسد كه يكي از شرايط صحت كتبي بودن قرارداد داوري تصريح نكرده است، ولي به نظر مي

قرارداد داوري قابل ثبت و ضبط بودن است و قرارداد داوري شفاهي و يا قراردادي كه از 
داوري معموالً به توافق بر  ).66، ص 1378شيرودي، (طريق تلفن واقع شده است كافي نيست

                                                             
1 UNCITRAL Model Law on international commercial Arbitration as amended in 2006  
2 the arbitration agreement shall be in writing  
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در مورد صالحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم 
وان شرط داوري كه به صورت جزئي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عن. كند

در خصوص بطالن و ملغي اثر بودن قرارداد » داور«تصميم . شوداي مستقل تلقي ميموافقتنامه
كه در بند ج چنان.»في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود

موافقتنامه داوري ممكن است : قانون داوري تجاري بين المللي ايران، تصريح شده است 1ماده 
اشكال سرايت بطالن . به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد

رود و داورها قرارداد اصلي به شرط داوري نيز با استقالل بخشيدن به شرط داوري از بين مي
كه از اين جهت به توافق داوري ضمن آن توانند قرارداد را باطل اعالم كنند، بدون اينمي

بنابراين طرفين بدون هيچ گونه فرقي ممكن است به صورت شرط ضمن عقد و . رد شدخللي وا
اي كه در قراردادهاي مستقل بايد تنها نكته. يا ارجاع به داوري را در قرارداد جداگانه بپذيرند

در نظر گرفته شود اين است كه ارتباط قرارداد داوري با اختالفات و قراردادهاي اصلي بايد به 
حي در قرارداد داوري بيان شود، در غير اين صورت خطر اين ادعا بعدا وجود دارد طور واض

مثال در قرارداد داوري بين ايران و . كه قرارداد داوري مزبور مرتبط با دعاوي معيني نيست
  .امريكا همواره اين يك بحث بوده كه آيا فالن دعوي مشمول قرارداد داوري مزبور بوده است

 وي قرارداد داوريمحت: بند چهارم 
اولين مسأله مهم كه بايد در قرارداد داوري بيان شود، موضوع داوري است اختالفات و 

كه همه اين اختالفات و اين. شود ممكن است متعدد باشنددعاوي كه از يك قرارداد ناشي مي
كه باشد ها موضوع داوري است، به عبارت و اصطالحاتي وابسته ميدعاوي و يا بخشي از آن

قرارداد داوري ممكن است به طور بسيار گسترده كليه . در قرارداد داوري به كار رفته است
  . اختالفات و دعاوي ناشي از قرارداد را بپوشاند و يا دعواي خاصي را به داوري ارجاع كند

قانون داوري تجاري بين المللي، در صورتي كه داوران خارج از حدود  33ماده » هـ«طبق بند 
ارات و يا خارج از موضوع داوري رأي دهند، رأي صادره قابل ابطال است بنابراين يك اختي

نكته مهم و اساسي در تنظيم قرارداد داوري تعيين دقيق اختيارات داوران و موضوع داوري 
چه در يك قرارداد طرفين توافق كنند كه هرگونه اختالف ناشي از است به عنوان مثال چنان
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ارجاع شود، ممكن است دادگاه ايراني با تفسير مضيق از شرط داوري  قرارداد به داوري
اختالف در ايجاد قرارداد و يا صحت قرارداد را ناشي ز قرارداد تلقي نكرده و راي داور را در 

  ).69، ص 1378شيرودي، (اين موارد خارج از موضوع داوري قلمداد كند
الفات مرتبط با قرارداد به داوري ارجاع در حالي كه اگر در قرارداد شرط شود كه كليه اخت

هاي داوري بين المللي مانند شود، اين تعبير گسترده تر خواهد شد براي رفع اين معضل سازمان
آنسيترال و اتاق بازرگاني بين المللي، معموالً عبارت استانداردي را تنظيم كرده و به افراد 

نكته هم در قرارداد داوري، تعيين داوران و دومين  1كنند كه قرارداد خود بگنجانندسفارش مي
ها تصميم آيين رسيدگي است پس از تعيين موضوع داوري مطلب ديگري كه بايد در مورد آن

ايجاد كرده و يا از  2»داوري موردي«خواهند يك گيري شود اين است كه آيا طرفين مي
ياري از جزئيات مربوط به در داوري موردي طرفين بايد بس. استفاده كنند 3»داوري سازماني«

مقررات داوري «بيني كنند يا از مقررات از قبل تعيين شده مثل داوري و شيوه رسيدگي را پيش
استفاده كنند در داوري سازماني، جزئيات مربوط به داوري و شيوه رسيدگي در  4»آنسيترال«

  .مقرر شده است 5»ليمقررات داوري اتاق بازرگاني بين المل«مقررات سازمان مورد ارجاع مثل 
استفاده از روش داوري سازماني، معموالً بر داروي موردي ترجيح دارد زيرا الزم نيست 

در داوري موردي . طرفين در مورد جزئيات داوري با يكديگر مذاكره كرده و به توافق برسند
بيني كنند توافق بر جزئيات هميشه با اين خطر روبه روست كه طرفين مطالبي را به اشتباه پيش 

در داوري سازماني همه . و يا مقررات پيش بيني شده مبهم باشند و يا مطالب مهمي از ياد بروند

                                                             
آنسيترال براي كساني كه خواهند از مقررات داوري آنسيترال استفاده كنند سفارش كرده كه شرط زير را در قرارداد - 1

  :بگنجانند
Any disput controversy or claim arising out of or related to this contract 
2 ad hoc arbitration  
3 institunal arbitration  
4 uncitral Arbitration rules 2010  
5 ICC Arbitration Rules 2012  

در مورد صالحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم 
وان شرط داوري كه به صورت جزئي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عن. كند

در خصوص بطالن و ملغي اثر بودن قرارداد » داور«تصميم . شوداي مستقل تلقي ميموافقتنامه
كه در بند ج چنان.»في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود

موافقتنامه داوري ممكن است : قانون داوري تجاري بين المللي ايران، تصريح شده است 1ماده 
اشكال سرايت بطالن . به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد

رود و داورها قرارداد اصلي به شرط داوري نيز با استقالل بخشيدن به شرط داوري از بين مي
كه از اين جهت به توافق داوري ضمن آن توانند قرارداد را باطل اعالم كنند، بدون اينمي

بنابراين طرفين بدون هيچ گونه فرقي ممكن است به صورت شرط ضمن عقد و . رد شدخللي وا
اي كه در قراردادهاي مستقل بايد تنها نكته. يا ارجاع به داوري را در قرارداد جداگانه بپذيرند

در نظر گرفته شود اين است كه ارتباط قرارداد داوري با اختالفات و قراردادهاي اصلي بايد به 
حي در قرارداد داوري بيان شود، در غير اين صورت خطر اين ادعا بعدا وجود دارد طور واض

مثال در قرارداد داوري بين ايران و . كه قرارداد داوري مزبور مرتبط با دعاوي معيني نيست
  .امريكا همواره اين يك بحث بوده كه آيا فالن دعوي مشمول قرارداد داوري مزبور بوده است

 وي قرارداد داوريمحت: بند چهارم 
اولين مسأله مهم كه بايد در قرارداد داوري بيان شود، موضوع داوري است اختالفات و 

كه همه اين اختالفات و اين. شود ممكن است متعدد باشنددعاوي كه از يك قرارداد ناشي مي
كه باشد ها موضوع داوري است، به عبارت و اصطالحاتي وابسته ميدعاوي و يا بخشي از آن

قرارداد داوري ممكن است به طور بسيار گسترده كليه . در قرارداد داوري به كار رفته است
  . اختالفات و دعاوي ناشي از قرارداد را بپوشاند و يا دعواي خاصي را به داوري ارجاع كند

قانون داوري تجاري بين المللي، در صورتي كه داوران خارج از حدود  33ماده » هـ«طبق بند 
ارات و يا خارج از موضوع داوري رأي دهند، رأي صادره قابل ابطال است بنابراين يك اختي

نكته مهم و اساسي در تنظيم قرارداد داوري تعيين دقيق اختيارات داوران و موضوع داوري 
چه در يك قرارداد طرفين توافق كنند كه هرگونه اختالف ناشي از است به عنوان مثال چنان
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هاي حرفه اي و يا بين المللي با حضور كارشناسان و حقوقدانان جزئيات از قبل توسط سازمان
  ).68، ص 1378شيرودي، (برجسته تنظيم شده و بيشتر حافظ منافع طرفين است

وري تجاري بين المللي ايران، اصوالً به طرفين اين اختيار را داده كه نوع داوري را قانون دا
تعيين كرده و در مورد آيين رسيدگي قانون حاكم بر داوري، تعداد داوريان، محل داوري، 

تنها فرقي . زبان داوري، حل و فصل دعوي بر اساس عدل و انصاف و غيره اتخاذ تصميم كنند
دي و داوري سازماني وجود دارد مرتبط به جزئيات رسيدگي است كه در كه بين داوري مور

داوري سازماني از قبل پيش بيني شده و در داوري موردي بايد توسط طرفين مورد به مورد 
با وجود اختياراتي كه قانون داوري تجاري بين المللي به . ها توافق شودمطرح و نسبت به آن

هايي را ان و شيوه رسيدگي به طرفين داده است، محدوديتطرفين در مورد تعيين هيأت داور
كه ها در هر حال الزامي است براي ايننيز در بعضي موارد برقرار نموده است كه رعايت آن

ها مطلب ديگري است كه ممكن است در قرارداد داوري قرارداد داوري ابالغ اوراق و اخطاريه
نحوه داوري اعم از موردي و سازماني بتواند از  پيش بيني شود در صورتي كه طرفين راجع به

امتيازات قانون داوري تجاري بين الملي بهره مند شود، در تنظيم قرارداد داوري نكاتي به شرح 
  :زير بايد رعايت شوند

چه يك طرف قرارداد ايراني باشد و قانون داوري تجاري بين الملي، چنان 11ماده  1طبق بند 
آينده را به داوري ارجاع كنند، طرف ايراني حق ندارد كه داور يا  طرفين بخواهند دعاوي

اگر طرفين  1.ها با تابعيت طرف يا اطراف ديگر يكسان باشدداوراني انتخاب كند كه تابعيت آن
مصمم باشند تا افراد معيني را در قرارداد داوري به عنوان داور تعيين كنند اين احتمال را بايد 

قانون داوري  5طبق بند . اورها نتوانند يا نخواهند به اختالف رسيدگي كننددر نظر بگيرند كه د
چه طرفين اشخاص معيني را براي داوري انتخاب كنند و داوران تجاري بين المللي، چنان

نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند قرارداد داوري ملغي االثر خواهد شد؛ مگر 
بنابراين براي اجتناب از اين نتيجه ناخوشايند، . جديد تراضي كنند طرفين براي تعيين داوران

                                                             
از هيچ شخصي نبايد از جهت مليت خود : قانون نمونه آنسيترال است كه مقرر مي دارد 11ماده  1اين بند برخالف بند  1

 .داور شدن محروم شود، مگر طرفين چنين توافقي كنند
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تواند بدون تعيين مشخص داوران تنظيم شده و يا مكانيسمي براي تعيين قرارداد داوري مي
داوران جديد در صورتي كه داوران منتخب نخواهند و يا نتوانند به اختالف رسيدگي كنند، 

چه طرفين در مورد تركيب هيأت داوران، چنان ).69، ص 1378شيرودي، (برقرار شود
ها و آيين رسيدگي توافق نكرده باشند، قرارداد داوري صحيح است ولي چگونگي انتخاب آن

روند داوري بايد بر اساس مقررات مندرج در قانون داوري تجاري بين الملي صورت گيرد 
قانون  19بطال تلقي شود ماده عدم رعايت مقررات مزبور باعث خواهد شد تا رأي صادره قابل ا

  :داردداوري تجاري بين المللي مقرره مي
توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آيين رسيدگي توافق طرفين مي )1

  .نمايند
در صورت نبودن چنين توافقي داور با رعايت مقررات اين قانون داوري را به نحو مقتضي  )2

» داور«ص ارتباط موضوعيت و ارزش هرگونه دليل بر عهده نمايد تشخياداره و تصدي مي
  .است

- ها مطلب ديگري است كه ممكن است در قرارداد داوري پيشنحوه ابالغ اوراق و اخطاريه

در صورتي كه طرفين راجع به نحوه و مرجع ابالغ داوري توافق نكرده باشند، در . بيني شود
تواند مي» داور«اهد بود در داوري موردي داوري سازماني بر اساس مقررات آن داوري خو

متقاضي داوري بايد درخواست ارجاع را از طريق . راساً نحوه و مرجع ابالغ را مشخص كند
  .نامه سفارشي دو قبضه پيام تصويري تلكس و تلگرام و نظاير آن براي طرف ديگر ارسال دارد

ارسال دارد درخواست درخواست تصويري تلكس و تلگرام و نظاير آن براي طرف ديگر 
شود كه وصول ان به مخاطب محرز باشد، مخاطب بر طبق مفاد مزبور وقتي ابالغ محسوب مي

 3بند ج ماده (درخواست اقدامي كرده باشد، و يا مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد 
ادي را براي اين يوه ابالغ ممكن است در عمل مشكالت زي) قانون داوري تجاري بين المللي

يكي از طرفين به وجود آورد، زيرا طبق قانون داوري تجاري بين المللي شروع داوري منوط 
به تحقق ابالغ منحصر به تحقق يكي از موارد فوق دانسته شده است بنابراي يك طرف ممكن 
است آدرس يا محل اقامت خود را تغيير دهد و هيچ عكس العملي در قبال درخواست داوري 

هاي حرفه اي و يا بين المللي با حضور كارشناسان و حقوقدانان جزئيات از قبل توسط سازمان
  ).68، ص 1378شيرودي، (برجسته تنظيم شده و بيشتر حافظ منافع طرفين است

وري تجاري بين المللي ايران، اصوالً به طرفين اين اختيار را داده كه نوع داوري را قانون دا
تعيين كرده و در مورد آيين رسيدگي قانون حاكم بر داوري، تعداد داوريان، محل داوري، 

تنها فرقي . زبان داوري، حل و فصل دعوي بر اساس عدل و انصاف و غيره اتخاذ تصميم كنند
دي و داوري سازماني وجود دارد مرتبط به جزئيات رسيدگي است كه در كه بين داوري مور

داوري سازماني از قبل پيش بيني شده و در داوري موردي بايد توسط طرفين مورد به مورد 
با وجود اختياراتي كه قانون داوري تجاري بين المللي به . ها توافق شودمطرح و نسبت به آن

هايي را ان و شيوه رسيدگي به طرفين داده است، محدوديتطرفين در مورد تعيين هيأت داور
كه ها در هر حال الزامي است براي ايننيز در بعضي موارد برقرار نموده است كه رعايت آن

ها مطلب ديگري است كه ممكن است در قرارداد داوري قرارداد داوري ابالغ اوراق و اخطاريه
نحوه داوري اعم از موردي و سازماني بتواند از  پيش بيني شود در صورتي كه طرفين راجع به

امتيازات قانون داوري تجاري بين الملي بهره مند شود، در تنظيم قرارداد داوري نكاتي به شرح 
  :زير بايد رعايت شوند

چه يك طرف قرارداد ايراني باشد و قانون داوري تجاري بين الملي، چنان 11ماده  1طبق بند 
آينده را به داوري ارجاع كنند، طرف ايراني حق ندارد كه داور يا  طرفين بخواهند دعاوي

اگر طرفين  1.ها با تابعيت طرف يا اطراف ديگر يكسان باشدداوراني انتخاب كند كه تابعيت آن
مصمم باشند تا افراد معيني را در قرارداد داوري به عنوان داور تعيين كنند اين احتمال را بايد 

قانون داوري  5طبق بند . اورها نتوانند يا نخواهند به اختالف رسيدگي كننددر نظر بگيرند كه د
چه طرفين اشخاص معيني را براي داوري انتخاب كنند و داوران تجاري بين المللي، چنان

نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند قرارداد داوري ملغي االثر خواهد شد؛ مگر 
بنابراين براي اجتناب از اين نتيجه ناخوشايند، . جديد تراضي كنند طرفين براي تعيين داوران

                                                             
از هيچ شخصي نبايد از جهت مليت خود : قانون نمونه آنسيترال است كه مقرر مي دارد 11ماده  1اين بند برخالف بند  1

 .داور شدن محروم شود، مگر طرفين چنين توافقي كنند
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دانند چه طرفين اين شيوه ابالغ را مناسب نميبنابراين چنان. ندهد تا داوري شروع نشودنشان 
بايد در قرارداد خود به نحوي ديگر توافق كنند واال در صورت سكوت اين مقررات بايد در 

قانون  33بند ج ماده (ها موجب ابطال رأي خواهد شدابالغ رعايت شود و عدم رعايت آن
  ).الملي داوري تجاري بين

شود كه در صورتي كه طرفين توافق خاصي نداشته باشند، داوري در زماني شروع مي
درخواست داوري مطابق بند باال به طرف ديگر ابالغ شده باشد داوري از اين جهت ساكت 
باشد درخواست داوري حتما بايد حاوي درخواست ارجاع اختالف به داوري، نام و نشاني 

ها و قراردادهايي ها، بيان موافقتنامهخواسته آن و شرط چگونگي انتخاب آنطرفين، بيان ادعا و 
قانون  4بند ب ماده (كه موجب بروز اختالف شده است در درخواست داوري اختياري است 

  ).داوري تجاري بين المللي
در قانون داوري تجاري بين المللي ايران، در مورد تعداد داوران و فرد بودن آن تصريحي 

د ندارد، ولي نانه طرفين در مورد تعداد دوران توافق نكنند هيأت داوران از سه نفر تشكيل وجو
چه در مورد تعيين داوران آن. نحوه تعيين داوران به توافق طرفين بستگي دارد. خواهد شد

كند و اين دو هر كدام از طرفين يك داور انتخاب مي 11ماده  2قرارداد ساكت باشد، طبق بد 
در صورتي كه ظرف سي روز يكي از طرفين نتواند و يا . كنندر داور را تعيين ميداور س

نخواهد داور خود را معرفي كند و يا داورهاي منتخب نتوانند ظرف مدت مزبور سر داور را 
شيرودي، (كندانتخاب كنند دادگاه عمومي صالح، داور يا داوران و يا سردار را تعيين مي

نامه طرفين . بيني شودداوران ممكن است در قرارداد داوري پيش شيوه جرح ).70، ص 1378
در مورد شيوه جرح داوران ممكن است در قرارداد توافق نكرده باشند، طرفي كه قصد جرح 

روز از تاريخ اطالع از تشكيل داوري يا اطالع از هرگونه اوضاع و  15داور را دارد بايد ظرف 
در صورتي كه جرح . اعالم كند» داور«اي به اليحه احوال موجهه جرح، داليل جرح را طي

تواد رسيدگي به جرح را از دادگاه عمومي قرار نگيرد طرف ذي نفع مي» داور«مورد قبول 
  ).قانون داوري تجاري بين المللي 13ماده (صالح درخواست كند
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در  در اموري كه نياز به تعيين تكليف فوري دارد، طرفين ممكن است ترتيبات خاصي را
-چه طرفين به صورت ديگري توافق كرده باشند، داوران ميآن. قرارداد داوري مقرر نمايد

توانند در اموري كه محتاج تعيين تكليف فوري است به تقاضاي هر كدام از طرفين دستور 
توانند به تراضي، محل طرفين مي ) .قانون داوري تجاري بين الللي 17ماده (موقت صادر كنند

محل داوري از اين جهت اهميت دارد كه محل صدور . كشور خاصي تعيين كنندداوري را 
در صورتي كه طرفين محل خاصي را براي داوري مشخص نكرده . كندرأي را مشخص مي

باشند و نتوانند در مورد محل توافق كنند، محل داوري توسط داوران با توجه به اوضاع و 
قانون داوري تجاري بين  20ماده (شودمي احوال دعوي و سهولت دسترسي طرفين تعيين

چه چنان. گيردزبان داوري براي رسيدگي و تبادل لوايح معموالً مورد توافق قرار مي ).المللي
هاي مورد استفاده در داوري توافق كرده باشند اين امر توسط طرفين در مورد زيان و يا زيان

در صورتي كه طرفين در قرارداد ) الملليقانون داوري تجاري بين  20(گرددداوران تعيين مي
داوري توافق خاصي كرده باشند، موضوع و نكات مورد اختالف، خواسته، ميزان خسارات و 

  . كنند بيان شودداليل آن بايد ظرف مهلتي كه داوران مشخص مي
 بنابراين طرفين ممكن است الزم بدانند كه. همين دفاعيه بايد در مهلت معين شده ارسال شود

چه در قرارداد آن. از قبل يك فرجه زماني خاصي را براي دادخواست يا دفاعيه مقرر دارند
چه در قرارداد آن. داوري دادخواست يا دفاعيه را در طول رسيدگي اصالح و يا تكميل كند

ترتيب ديگري در نظر گرفته نشده باشد، تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارائه ادله و ديگر 
ولي در صورتي كه يكي از طرفين در وقت مناسب درخواست . است» داور«هده توضيحات برع

چه طرفين به اين شيوه ناراضي آن. اي بنمايد، تشكيل آن الزامي خواهد بودتشكيل چنين جلسه
داوران  ).71، ص 1378شيرودي، (هستند بايد در قرارداد داوري شيوه ديگري انتخاب شود

در . كننداند، اتخاذ  تصميم ميماهيت اختالف برگزيده طبق قواعد حقوقي كه طرفين در
صورتي كه طرفين قانون حاكم را انتخاب كرده باشند داوران براساس قواعد حل تعارض، 

و يا به صورت » عدل و انصاف«داوران حق ندارند بر اساس  .كنندقانون مناسب را اعمال مي
رفين صريحاً به داوران نين مجوزي داده كه طاتخاذ تصميم كنند، مگر اين» كدخدا منشانه«

دانند چه طرفين اين شيوه ابالغ را مناسب نميبنابراين چنان. ندهد تا داوري شروع نشودنشان 
بايد در قرارداد خود به نحوي ديگر توافق كنند واال در صورت سكوت اين مقررات بايد در 

قانون  33بند ج ماده (ها موجب ابطال رأي خواهد شدابالغ رعايت شود و عدم رعايت آن
  ).الملي داوري تجاري بين

شود كه در صورتي كه طرفين توافق خاصي نداشته باشند، داوري در زماني شروع مي
درخواست داوري مطابق بند باال به طرف ديگر ابالغ شده باشد داوري از اين جهت ساكت 
باشد درخواست داوري حتما بايد حاوي درخواست ارجاع اختالف به داوري، نام و نشاني 

ها و قراردادهايي ها، بيان موافقتنامهخواسته آن و شرط چگونگي انتخاب آنطرفين، بيان ادعا و 
قانون  4بند ب ماده (كه موجب بروز اختالف شده است در درخواست داوري اختياري است 

  ).داوري تجاري بين المللي
در قانون داوري تجاري بين المللي ايران، در مورد تعداد داوران و فرد بودن آن تصريحي 

د ندارد، ولي نانه طرفين در مورد تعداد دوران توافق نكنند هيأت داوران از سه نفر تشكيل وجو
چه در مورد تعيين داوران آن. نحوه تعيين داوران به توافق طرفين بستگي دارد. خواهد شد

كند و اين دو هر كدام از طرفين يك داور انتخاب مي 11ماده  2قرارداد ساكت باشد، طبق بد 
در صورتي كه ظرف سي روز يكي از طرفين نتواند و يا . كنندر داور را تعيين ميداور س

نخواهد داور خود را معرفي كند و يا داورهاي منتخب نتوانند ظرف مدت مزبور سر داور را 
شيرودي، (كندانتخاب كنند دادگاه عمومي صالح، داور يا داوران و يا سردار را تعيين مي

نامه طرفين . بيني شودداوران ممكن است در قرارداد داوري پيش شيوه جرح ).70، ص 1378
در مورد شيوه جرح داوران ممكن است در قرارداد توافق نكرده باشند، طرفي كه قصد جرح 

روز از تاريخ اطالع از تشكيل داوري يا اطالع از هرگونه اوضاع و  15داور را دارد بايد ظرف 
در صورتي كه جرح . اعالم كند» داور«اي به اليحه احوال موجهه جرح، داليل جرح را طي

تواد رسيدگي به جرح را از دادگاه عمومي قرار نگيرد طرف ذي نفع مي» داور«مورد قبول 
  ).قانون داوري تجاري بين المللي 13ماده (صالح درخواست كند

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

240

ها بر اساس عدل و انصاف و يا از چه طرفين تمايل داشته باشند تا دعوي آنبنابراين چنان. باشند
طريق كدخدا منشانه حل و فصل شود بايد حتماً در قرارداد عنوان شود و يا بعدا طرفين در 

گروه داوران براساس  ) .اري بين الملليقانون داوري تج 27ماده  3بند (مورد آن توافق كنند
طرفين به اين شيوه ناراضي بوده و يا بخواهند بر اي يك داور . كنداكثريت اتخاذ تصميم مي

عدم وجود چنين توافقي به منزله . حق وتو قرار دهند بيد در قرارداد داوري بر آن توافق كنند
  ) .قانون داوري تجاري بين المللي 29ماده (پذيرش تصميم، بر مبناي نظر اكثريت خواهد بود

  شناسايي و اجراي رأي داوران: بخش دوم 
جا كه رأي داوري به خودي خود قابليت اجرايي ندارد، بنابراين رأي مزبور بايد جهت از آن

دادگاه مزبور بايد ضمن شناسايي رأي داوري، دستور . اجرا به يك دادگاه ملي ارجاع شود
چه دادگاه از شناسايي و اجراي رأي داوري خودداري كند، چنان. داجراي رأي را صادر نماي

  .نمايدارزش داوري تا حدي كه طرفين حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل كنند، افول مي
تقويت جايگاه داوري در حل و فصل اختالفات تجاري بين المللي، مستلزم شناسايي و 

ها ممكن است به جا كه دادگاهاز آن. ملي است هايدستور به اجراي رأي داوري در دادگاه
داليل گوناگوني از اجراي رأي داوري اجتناب كنند، يا آن را نقض نمايند، يا به نحو ديگري 

هاي زيادي در سطح ملي و بين المللي انجام شده كه اين در آن تجديد نظر نمايد، تالش
ويب قوانين داوري تجاري بين المللي در سطح ملي، تص. ها به حداقل برسدها وممانعتدخالت

يا اصالح قوانين موجود و در سطح بين المللي تصويب و الحاق كشورهاي گوناگون به 
در اين . كنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري باعث تقويت جايگاه داور شده است

ي در قسمت، ابتدا اجراي آراي داوري صادره در ايران و سپس اجراي آراي داوري خارج
  ).102، ص 1392جنيدي، (شودايران يا هر كشور ديگر عضو كنوانسيون نيويورك بررسي مي

  اجراي آراي داوري ايراني:  بند اول 
نحوه اجراي آراي داوري كه به موجب قانون داوري تجاري بين المللي در ايران صادر شده 

 33ناي موارد مندرج در مواد ، به استث35به موجب ماده . آن قانون بيان شده است 35در ماده 
، آراي داوري كه مطابق با مقررات قانون مزبور صادر شود، قطعي وپس از ابالغ رأي الزم 34و
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. كند كه رأي داوري باطل يا قابل ابطال استمواردي را مطرح مي 34و 33مواد . االجراست
تقاضاي شناسايي و يا  البته در قانون داوري تجاري بين المللي بين تقاضاي ابطال يك رأي و 

رأيي درايران قابل ابطال است كه در سرزمين ايران و تحت قانون . اجراي رأي خلط شده است
براي ابطال رأي زمان مشخصي در قانون مقرر شده . داوري تجاري بين المللي انجام شده است

يست در چه ذي نفع در آن مهلت به رأي اعتراض نكند، رأي ديگر قابل ابطال ناست و آن
مواد  ).194، ص 1388شيرويي، (ها بعد انجام گرددحالي كه شناسايي و اجرا ممكن است مدت

دهد كه از اجراي رأي داوري خودداري كند و يا حتي نسبت به به دادگاه اجازه مي 34و 33
كند كه رأي داوري راساً باطل و غير قابل مواردي را مطرح مي 34ماده . ابطال آن اقدام نمايد

شود كه حتي  اگر محكوم عليه نيز به آن استناد از ظاهر اين ماده چين استنباط مي. اجراست
اين ماده آشكارا از اصول و . تواند رأساً نسبت به بطالن رأي داوري اقدام كندنكنند، دادگاه مي

استانداردهاي مربوط به داوري عدول كرده است و دخالت دادگاه را حتي در صورت عدم 
بند، راساً باطل اعالم  3رأي داوري را در  34ماده .يكي از طرفين تجويز كرده است اعتراض

مورد اول جايي است كه موضوع اصلي اختالف به . مورد است 6داشته است كه در واقع 
مثالً دعاوي مربوط به . موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق يادآوري نباشد

نيست؛ بنابراين اگر رأي داوري در مورد ورشكستگي باشد، ورشكستگي قابل ارجاع به داور 
همين اگر مفاد رأي . تواند رأساً از اجراي رأي خودداري و به بطالن رأي حكم دهددادگاه مي

مخالف با نظم عمومي يا اخالق حسنه كشور و يا فواعد آمره قانون داوري تجاري بين المللي 
كه بيشتر مقررات قانون داوري تجاري بين المللي ينبا ا. ايران باشد، رأي راساً باطل است

قانون كه به موجب آن  11ماده  1تكميلي است، ولي برخي از مقررات آن امري است، مثل بند 
قبل از بروز اختالف طرفين از انتخاب داوري كه با طرف ديگر دعوي داراي تابعيت واحدي 

الفت با نظم عمومي، اخالق حسنه و قوانين اين بند شامل سه مورد يعني مخ. اندباشد منع شده
مورد آخر جايي است كه رأي داوري در خصوص اموال غير منقول . آمره قانون داوري است

واقع در ايران صادر شده باشد و اين رأي با قوانين آمره جمهوري اسالمي ايران و يا با مفاد 

ها بر اساس عدل و انصاف و يا از چه طرفين تمايل داشته باشند تا دعوي آنبنابراين چنان. باشند
طريق كدخدا منشانه حل و فصل شود بايد حتماً در قرارداد عنوان شود و يا بعدا طرفين در 

گروه داوران براساس  ) .اري بين الملليقانون داوري تج 27ماده  3بند (مورد آن توافق كنند
طرفين به اين شيوه ناراضي بوده و يا بخواهند بر اي يك داور . كنداكثريت اتخاذ تصميم مي

عدم وجود چنين توافقي به منزله . حق وتو قرار دهند بيد در قرارداد داوري بر آن توافق كنند
  ) .قانون داوري تجاري بين المللي 29ماده (پذيرش تصميم، بر مبناي نظر اكثريت خواهد بود

  شناسايي و اجراي رأي داوران: بخش دوم 
جا كه رأي داوري به خودي خود قابليت اجرايي ندارد، بنابراين رأي مزبور بايد جهت از آن

دادگاه مزبور بايد ضمن شناسايي رأي داوري، دستور . اجرا به يك دادگاه ملي ارجاع شود
چه دادگاه از شناسايي و اجراي رأي داوري خودداري كند، چنان. داجراي رأي را صادر نماي

  .نمايدارزش داوري تا حدي كه طرفين حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل كنند، افول مي
تقويت جايگاه داوري در حل و فصل اختالفات تجاري بين المللي، مستلزم شناسايي و 

ها ممكن است به جا كه دادگاهاز آن. ملي است هايدستور به اجراي رأي داوري در دادگاه
داليل گوناگوني از اجراي رأي داوري اجتناب كنند، يا آن را نقض نمايند، يا به نحو ديگري 

هاي زيادي در سطح ملي و بين المللي انجام شده كه اين در آن تجديد نظر نمايد، تالش
ويب قوانين داوري تجاري بين المللي در سطح ملي، تص. ها به حداقل برسدها وممانعتدخالت

يا اصالح قوانين موجود و در سطح بين المللي تصويب و الحاق كشورهاي گوناگون به 
در اين . كنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري باعث تقويت جايگاه داور شده است

ي در قسمت، ابتدا اجراي آراي داوري صادره در ايران و سپس اجراي آراي داوري خارج
  ).102، ص 1392جنيدي، (شودايران يا هر كشور ديگر عضو كنوانسيون نيويورك بررسي مي

  اجراي آراي داوري ايراني:  بند اول 
نحوه اجراي آراي داوري كه به موجب قانون داوري تجاري بين المللي در ايران صادر شده 

 33ناي موارد مندرج در مواد ، به استث35به موجب ماده . آن قانون بيان شده است 35در ماده 
، آراي داوري كه مطابق با مقررات قانون مزبور صادر شود، قطعي وپس از ابالغ رأي الزم 34و
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اين . حق سازش داشته باشد» وردا«كه در مورد اخير اساد رسمي معتبر معارض باشد، مگر آن
  . بند نيز عمالً شامل دومورد يعني مخالفت با قوانين آمره ايران و مفاد اسناد رسمي معتبر است

قانون داوري تجاري ايران به موارد متعددي اشاره شده است كه يك از طرفين  33در ماده 
در آن ماده امكان . ست كندتواند با استناد به آن از دادگاه ابطال رأي داوري را درخوامي

اعتراض به رأي داوري براي هر دو طرف پيش بيني شده است، در حالي كه منطقي بود كه 
شد كه عليه وي تقاضاي اجراي حكم به عمل امكان اعتراض تنها براي طرفي پيش بيني مي

هليت چه يكي از طرفين قرارداد داوري فاقد ابه موجب بند الف اين ماده، چنان.آمده است
از . تواند به تقاضاي هر كدام از طرفين نسبت به ابطال رأي داوري اقدام كندباشند، دادگاه مي

شود، اهليت به موجب قانون متبوع فرد جا كه اهليت جزء احوال شخصيه محسوب ميآن
- دليل دومي كه به استناد آن يكي از طرفين مي) قانون مدني 7و  6مواد (شود تشخيص دهد مي

  .درخواست ابطال رأي داور را از دادگاه مطرح كند، عدم اعتبار قرارداد داوري استتواد 
شود كه براي تشخيص معتبر يا غير معتبر بودن قرارداد داوري ابتدا به قانوني رجوع مي 

چه طرفين نسبت به قانون حاكم سكوت چنان. توسط طرفين بر قرارداد داوري حاكم شده است
 10اين ديدگاه موافق با ماده . مزبور نبايد مخالف صريح قانون ايران باشد كرده باشند، قرارداد

قانون مدني است كه قراردادهاي خصوصي را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ 
ها، ، به عدم رعايت مقررات قانون مزبور درخصوص ابالغ اخطاريه33در بند ج ماده .داندمي

دهد كه ابطال ي اشاره شده است كه به طرف ديگر اجازه ميمعين داور يا درخواست داور
اين بند درصدد تضمين حقوق محكوم عليه در انتخاب داور، ارائه داليل . رأي را تقاضا كند

عدم توجه به توافق طرفين در خصوص تعيين داور، ارائه . وحضور در جلسات رسيدگي است
ه توافق طرفين درخصوص تعيين داور عدم توجه ب. داليل و حضور در جلسات رسيدگي است

يا درخواست داوري از ديگر مواردي است كه براي محكوم عليه امكان اعتراض را مقرر كرده 
شد كه ابالغ قيد مي» و«بهتر بود كه در اين بند نيز شبيه بند ).78، ص 1378شيرودي، (است

ري نباشد يا در صورت ها، تعيين داور يا داوران است داوري مطابق قرارداد داواخطاريه
شايان ذكر . سكوت و يا عدم وجود قرارداد داوري، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد
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اين ماده موردي مقرر شده است كه هيأت داوري برخالف قرارداد داوري » و«است كه در بند 
- در اين صورت حكوم عليه مي. و در صورت سكوت قرارداد خالف قانون تشكيل شده باشد

به واردي اشاره دارد كه درخواست كننده  33بند د ماده .تواند ابطال رأي داوري را تقاضا كند
كه با توجه به اين. ابطال به داليلي خارج از اختيار او توانسته داليل ومدارك خود را ارائه مايد

بيني اين  گذار عدم ابالغ اخطاريه را در بند قبلي از موارد تقاضاي بطالن برشمرد، پيشقانون
مثال گم شدن يا سرقت داليل ومدارك و . تواند به ثبات رأي داوري آسيب بزندبند كلي مي
همين اشكال در بند ط . تواند واقعاً مجوزي براي بطالن رأي داوري محسوب شودامثال آن نمي

چه پس از صدور رأي داوري، مداركي به موجب اين بند، چنان. اين قانون نيز وجود دارد 
افت شود كه دليل حقانيت متعرض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقاب مكتوم ي

اين . تواند ابطال رأي داوري را تقاضا كندها شده، طرف ديگر ميداشته و يا باعث كتمان آن
زند و دادگاه را به نحوي مرجع مورد نيز به اعتبار وثبات رأي داوري آسيب جدي مي

كند كه با فلسفه اين نهاد كه يه نوع رسيدگي خصوصي ري معرفي ميتجديدنظر از آراي داو
در بندح اين ماده به موردي اشاره شده است كه رأي داوري سندي . باشداست ناسازگار مي

، 1378شيرودي، (مستند بوده است كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد
چه هيأت به موجب اين ماده چنان. ني شده استپيش بي 33مورد بعدي در بند ه ماده ).79ص 

داوري خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد، رأي مزبور قابل بطالن است و چنانه 
موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود 

داوري مشتمل بر نظر موافق و همچنين اگر رأي . اختيارات هيات داوري بوده، قابل ابطال است
مؤثر داوري باشد كه جرح اوتوسط دادگاه پذيرفته شده است، در اين صورت رأي داوري 

موارد دخالت دادگاه و ابطال رأي داوري  34و 33گذار در ماده كه قانونبا اين.قابل ابطال است
دوش كرده است، در اي توسعه داده است و اعتبار وثبات رأي داوري را مخرا به نحو گسترده

جهت تقويت داوري، مقررات شكلي را در مورد مدت اعتراض و اعطاي تأمين پيش بيني 
ظرف سه ماه  33، درخواست ابطال رأي موضوع ماده 33ماده  3اوالً، به موجب بند . كرده است

نياً، به ثا. از تاريخ  ابالغ رأي داوري بايد به دادگاه صالح تقديم شود، واال مسموع نخواهد بود

اين . حق سازش داشته باشد» وردا«كه در مورد اخير اساد رسمي معتبر معارض باشد، مگر آن
  . بند نيز عمالً شامل دومورد يعني مخالفت با قوانين آمره ايران و مفاد اسناد رسمي معتبر است

قانون داوري تجاري ايران به موارد متعددي اشاره شده است كه يك از طرفين  33در ماده 
در آن ماده امكان . ست كندتواند با استناد به آن از دادگاه ابطال رأي داوري را درخوامي

اعتراض به رأي داوري براي هر دو طرف پيش بيني شده است، در حالي كه منطقي بود كه 
شد كه عليه وي تقاضاي اجراي حكم به عمل امكان اعتراض تنها براي طرفي پيش بيني مي

هليت چه يكي از طرفين قرارداد داوري فاقد ابه موجب بند الف اين ماده، چنان.آمده است
از . تواند به تقاضاي هر كدام از طرفين نسبت به ابطال رأي داوري اقدام كندباشند، دادگاه مي

شود، اهليت به موجب قانون متبوع فرد جا كه اهليت جزء احوال شخصيه محسوب ميآن
- دليل دومي كه به استناد آن يكي از طرفين مي) قانون مدني 7و  6مواد (شود تشخيص دهد مي

  .درخواست ابطال رأي داور را از دادگاه مطرح كند، عدم اعتبار قرارداد داوري استتواد 
شود كه براي تشخيص معتبر يا غير معتبر بودن قرارداد داوري ابتدا به قانوني رجوع مي 

چه طرفين نسبت به قانون حاكم سكوت چنان. توسط طرفين بر قرارداد داوري حاكم شده است
 10اين ديدگاه موافق با ماده . مزبور نبايد مخالف صريح قانون ايران باشد كرده باشند، قرارداد

قانون مدني است كه قراردادهاي خصوصي را در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ 
ها، ، به عدم رعايت مقررات قانون مزبور درخصوص ابالغ اخطاريه33در بند ج ماده .داندمي

دهد كه ابطال ي اشاره شده است كه به طرف ديگر اجازه ميمعين داور يا درخواست داور
اين بند درصدد تضمين حقوق محكوم عليه در انتخاب داور، ارائه داليل . رأي را تقاضا كند

عدم توجه به توافق طرفين در خصوص تعيين داور، ارائه . وحضور در جلسات رسيدگي است
ه توافق طرفين درخصوص تعيين داور عدم توجه ب. داليل و حضور در جلسات رسيدگي است

يا درخواست داوري از ديگر مواردي است كه براي محكوم عليه امكان اعتراض را مقرر كرده 
شد كه ابالغ قيد مي» و«بهتر بود كه در اين بند نيز شبيه بند ).78، ص 1378شيرودي، (است

ري نباشد يا در صورت ها، تعيين داور يا داوران است داوري مطابق قرارداد داواخطاريه
شايان ذكر . سكوت و يا عدم وجود قرارداد داوري، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


13
97

یز 
 پای

م-
هفت

ره 
شما

م-
دو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

244

چه يكي از طرفين از دادگاه صالح درخواست ابطال رأي داوري را ، چنان35ماده  2موجب بند 
- به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي

تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده 
  ).80، ص 1378شيرودي، (تأمين مناسب بسپاردابطال 

  اجراي آراي داوري خارجي : بند دوم 
چه رأي داوري خارج از ايران صادر شده باشد و تقاضاي اجراي آن از دادگاه ايران به چنان

كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري «عمل آيد، دادگاه در اين صورت به موجب 
كنوانسيون مزبور به . كندسبت به اجراي راي داوري اقدام مي، ن)1958نيويورك (» خارجي

. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد پذيرفته شد 1956موجب قطعنامه سوم ماه مي 
كنوانسيون مزبور در جلسه علني روز سه . كشور عضو اين كنوانسيون هستند 146هم اكنون 

به تأييد شوراي  29/1/1380در تاريخ  مجلس شوراي اسالمي تصويب و 21/1/1380شنبه 
اجراي آن دسته از آراي داوري مشمول كنوانسيون نيويورك هستند كه . نگهبان رسيده است

توانند در زمان البته كشورها مي. كه داخلي يا خارجي باشندبين المللي تلقي شوند اعم از اين
اوري بين المللي اعمال شود كه تصويب يا الحاق مقرر نمايند كه كنوانسيون تنها به آراي د

 36ماده  3با توجه به بند .خارج از آن در كشور در يك كشور متعاهد ديگر صادر شده باشد
هاي في مابين در صورتي كه در معاهدات و توافق«قانون داوري تجاري بين المللي ايران، 

با توجه به الحاق » ددولت جمهوري اسالمي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط متبع خواهد بو
ايران به كنوانسيون نيويورك وحاكميت آن بر قانون داوري تجاري بين المللي به موجب بند 
فوق، رأي داوري خارجي در ايران بر اساس كنوانسيون نيويورك و نه قانون داوري تجاري 

 15بند  11برخالف قانون داوري تجاري بين المللي كه در .شودبين المللي شناسايي و اجرا مي
مورد براي امتناع از شناسايي و اجراي رأي داوري صادره در ايران مقرر كرده است، 

در كنوانسيون حق اعتراض تنها . بند نسبت به بطالن رأي داوري اقدام كند 5دركنوانسيون در 
محدوديت دخالت . اي عليه وي تقاضا شده استبيني شده كه تقاضاي اجرايبراي طرفي پيش

هاي ايران در آراي داوري خارجي عمالً به تقويت آن دسته از اراي داوري منجر شده دادگاه
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است كه در خارج از كشور صادر شده است و در شرايط برابر، راي صادر در ايران در مقايسه 
مواردي كه به موجب  .با رأي داوري خارجي از اعتبار و ثبات كمتري برخوردار است

تواند از شناسايي و اجراي راي داوري خارجي امتناع كند، در مي كنوانسيون نيويورك دادگاه
توان به استناد بند الف اين ماده شامل دو مورد است كه مي. كنوانسيون بيان شده است 5ماده 

اولين مورد عدم اهليت . آن از دادگاه تقاضا نمود كه از اجراي رأي داوري خودداري كند
در كنوانسيون مشخص نكرده است كه قانون . ها استطرفين به موجب قانون حاكم برآن

ها كدام است كه در اين صورت بايد به قانون محل اجراي رأي داوري مراجعه و حاكم بر آن
مثالً اگر تقاضاي .بر اساس آن تعيين نمود كه اهليت افراد بر اساس چه قانوني تعيين خواهد شد

دهد ها تشخيص مين با مراجعه به قانون متبوع آنرأي از دادگاه ايران به عمل آيد، دادگاه ايرا
آمده، عدم اعتبار قرارداد  5دوين موردي كه در بند الف ماده . ها اهليت داشته اندكه آيا آن

شود كه قرارداد داوري براي تشخيص معتبر بودن قرارداد به قوانين مراجعه مي. داوري است
چه در قرارداد داوري قرائتي مبني بر چنان. توسط طرفين تابع آن قانون قرارداده شده است

انتخاب قانون حاكم وجود نداشته باشد، در اين صورت اعتبار بودن قرارداد داوري به موجب 
كنوانسيون  5سومين مورد كه در بند ب ماده  1.شودقانون دادگاه محل اجراي رأي تعيين مي

ورد انتصاب داور يا جريان رسيدگي بيان شده است، مربوط به عدم ابالغ صحيح اخطاريه در م
چه به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده، در مورد به موجب اين بند، چنان. داوري است

انتصاب داور يا جريان رسيدگي داوري اخطار مقتضي داده نشده يا به نحو ديگري قادر نبوده 
ز اجراي رأي داوري تواند ااست كه پرونده خودرا مطرح كند، در اين صورت دادگاه مي

چهارمين مورد در بند ب كنوانسيون پيش بيني شده است و آن زماني  .خارجي خودداري كند
- است كه رأي داوري خارج از حيطه قرارداد داوري يا شرايط ارجاع به داوري مزبور مقرر مي

حكم در خصوص اختالفي است كه شرايط ارجاع به داوري در مورد آن منظور «: دارد
                                                             

كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است به درستي از متن انگليسي ترجمه نشده  5متن انگليسي بند الف ماده  1
يا به ها مشمول آن شده اند معتبر نباشد با موافقتامه مزبور به موجب قانوني كه طرف«: است در متن فارسي آمده است

  » موجب قاون كشور محل صدور حكم فاقد هرگونه قرينه اي در آنجا باشد

چه يكي از طرفين از دادگاه صالح درخواست ابطال رأي داوري را ، چنان35ماده  2موجب بند 
- به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي

تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده 
  ).80، ص 1378شيرودي، (تأمين مناسب بسپاردابطال 

  اجراي آراي داوري خارجي : بند دوم 
چه رأي داوري خارج از ايران صادر شده باشد و تقاضاي اجراي آن از دادگاه ايران به چنان

كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري «عمل آيد، دادگاه در اين صورت به موجب 
كنوانسيون مزبور به . كندسبت به اجراي راي داوري اقدام مي، ن)1958نيويورك (» خارجي

. شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد پذيرفته شد 1956موجب قطعنامه سوم ماه مي 
كنوانسيون مزبور در جلسه علني روز سه . كشور عضو اين كنوانسيون هستند 146هم اكنون 

به تأييد شوراي  29/1/1380در تاريخ  مجلس شوراي اسالمي تصويب و 21/1/1380شنبه 
اجراي آن دسته از آراي داوري مشمول كنوانسيون نيويورك هستند كه . نگهبان رسيده است

توانند در زمان البته كشورها مي. كه داخلي يا خارجي باشندبين المللي تلقي شوند اعم از اين
اوري بين المللي اعمال شود كه تصويب يا الحاق مقرر نمايند كه كنوانسيون تنها به آراي د

 36ماده  3با توجه به بند .خارج از آن در كشور در يك كشور متعاهد ديگر صادر شده باشد
هاي في مابين در صورتي كه در معاهدات و توافق«قانون داوري تجاري بين المللي ايران، 

با توجه به الحاق » ددولت جمهوري اسالمي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط متبع خواهد بو
ايران به كنوانسيون نيويورك وحاكميت آن بر قانون داوري تجاري بين المللي به موجب بند 
فوق، رأي داوري خارجي در ايران بر اساس كنوانسيون نيويورك و نه قانون داوري تجاري 

 15بند  11برخالف قانون داوري تجاري بين المللي كه در .شودبين المللي شناسايي و اجرا مي
مورد براي امتناع از شناسايي و اجراي رأي داوري صادره در ايران مقرر كرده است، 

در كنوانسيون حق اعتراض تنها . بند نسبت به بطالن رأي داوري اقدام كند 5دركنوانسيون در 
محدوديت دخالت . اي عليه وي تقاضا شده استبيني شده كه تقاضاي اجرايبراي طرفي پيش

هاي ايران در آراي داوري خارجي عمالً به تقويت آن دسته از اراي داوري منجر شده دادگاه
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گردد يا متضمن تصميم در مورد مسائلي فراتر از حيطه شمول ارجاع ده يا شامل آن نمينگردي
چه تصميمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوري كه چنانبه داوري است، مشروط بر آن

قابل تفكيك از مسائلي باشد كه به اين گونه ارجاع شده، آن بخش از حكم كه متضمن 
  .»جاع شده به داوري است، قابل شناسايي و اجرا باشدتصميماتي در مورد مسائل ار

در . پنجمين مورد عدم رعايت تركيب هيأت داوري يا عدم رعايت تشريفات داوري است
تركيب مرجع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق : داردكنوانسيون مقرر مي 5بند ت ماده 

كشوري كه داوري در آن انجام ها نبوده يا در صورت فقدان چنين توافقي طبق قانون طرف
آخرين مورد مربوط به آرايي است كه هنوز قطعي نشده و يا توسط مرجع . »شده، نباشد

ها حكم هنوز براي طرف«: داردكنوانسيون مقرر مي 5بند ث ماده . ديگري نقض شده باشد
در شده الزم الرعايه نشده يا توسط مرجع صالح يا به موجب قانون كشوري كه حكم در آن صا

  .»نقض شده يا به حالت تعليق درآمده باشد
  نتيجه گيري 

با توسعه تجارت بين الملل و جهاني شدن اقتصاد، داوري به عنوان روشي جهت حل و فصل 
اختالفات تجاري بين المللي به سرعت رشد پيدا كرد، به نحوي كه امروزه يك روش معمول در حل 

هر چند داوري خالي از عيب و نقص نيست و بعضاً . شودو فصل اختالفات بين المللي محسوب مي
مورد انتقاد قرار گرفته است، امتيازات آن نسبت به دادرسي در دادگاه بعث شده كه به شدت در 

هاي ملي اساساً براي حل و فصل اختالفات داخلي تشكيل دادگاه. تجارت بين الملل مقبوليت پيدا كند
به عالوه، يك طرف دعوي ممكن است دولت  .اندحقوقي ملي وابسته اند و شديداً به سنن و نظامشده

ها از مصونيت باشد كه در اين صورت به موجب يك اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل، دولت
. تواند عليه دولت مستقل ديگري رأي صادر نمايدقضايي برخوردار بوده و هيچ دادگاه ملي نمي

ملي ندارد و صالحيت آن به توافق طرفين منوط است و داوري ريشه در يك نظام حقوقي 
كه يك طرق دولت تواند به دعاوي تجاري بين المللي اعم از اينهاي مزبور را ندارد و ميمحدوديت

بازرگانان تمايل ندارند كه به عنوان فردي شناخته  .باشد يا يك طرف فرد خصوصي رسيدگي كند
. زندها لطمه مياختالف پيدا كند، زيرا اين امر به اعتبار آنهاي تجاري خود شوند كه مرتب با طرف
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ها از قيمت و شروط قراردادي خود با بازرگانان همچنين تمايل ندارند كه ساير شركاي تجاري آن
شود، جلسات به داوري يك رسيدگي خصوصي محسوب مي. طرف اختالف، اطالع پيدا كنند

ن امتياز داوري در مقايسه با رسيدگي از طريق دادگاه، تريشود و مهمصورت غيرعلني برگزار مي
در بسياري از قراردادهاي پيچيده، مسائل فني،  .نقش طرفين در انتخاب داورها و انتخاب وكيل است

توان به فردي كه صرفاً حقوقدان است اعتماد نمود و حقوقي، مالي به حدي به هم تنيده است كه نمي
قرارداد داوري محور اصلي . ها ورود داشه باشنده در كليه اين زمينهبايد افرادي را جستجو كرد ك

شوند به اختالف مباحث مربوط به داوري است به موجب قرارداد داوري است كه داورها مجاز مي
اين . اين قرارداد همچنين محدود صالحيت داورها را مشخص مي كند. رسيدگي و رأي صادر نمايند
ت يك قرارداد مستقل و يا شرط ضمن عقد مورد توافق طرفين قرار قرارداد ممكن است به صور

همين كه طرفين توافق نمايند اختالف از طريق ارجاع به داوري حل و فصل گردد، فرايند  .گيرد
جزئيات مربوط به داوري بر اساس قانون حاكم به داوري تعيين خواهد . تواند آغاز شودداوري مي

ين عالوه بر اصل داوري، نسبت به جزئيات مهم ديگري از از قبيل تعداد در بسياري از موارد طرف. شد
كليه اشخاصي كه اهليت اقامه . كنندداورها، محل داوري و مقررات اختياري ناظر به داوري، توافق مي

كه در مراجع قضايي طرح توانند داوري اختالفات تجاري بين المللي خود را اعم از ايندعوا دارند مي
قرارداد داوري بايد مكتوب باشد طبق  .نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد شده يا

موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده «قانون داوري تجاري بين المللي،  7ماده 
ي از طرفين ها بر وجود موافقتنامه مزبور داللت كند يا يكباشد يا مبادله نامه تكلس تلگرام يا نظاير آن

يكي از . »را قبول نمايدطي مبادله درخواست يا دفاعيه وجود آن را ادعا كند و طرف ديگر عمال آن
توافق بر داوري معموالً به صورت شرط . شرايط صحت قرارداد داوري قابل ثبت و ضبط بودن است

رارداد اصلي را توافق بر داوري بخشي از ق. شودضمن عقد و يا در يك قرارداد مستقل منعقد مي
در صورتي كه داوران خارج . تشكيل داده و همانند بقيه شروط قرارداد، رعايت آن الزامي خواهد بود

در داوري . از حدود اختيارات و يا خارج از موضوع داوري رأي دهند، رأي صادره قابل ابطال است
بيني كنند يا از ا پيشموردي طرفين بايد بسياري از جزئيات مربوط به داوري و شيوه رسيدگي ر

استفاده از روش داوري سازماني، معموالً بر داروي موردي . مقررات از قبل تعيين شده استفاده كنند

گردد يا متضمن تصميم در مورد مسائلي فراتر از حيطه شمول ارجاع ده يا شامل آن نمينگردي
چه تصميمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوري كه چنانبه داوري است، مشروط بر آن

قابل تفكيك از مسائلي باشد كه به اين گونه ارجاع شده، آن بخش از حكم كه متضمن 
  .»جاع شده به داوري است، قابل شناسايي و اجرا باشدتصميماتي در مورد مسائل ار

در . پنجمين مورد عدم رعايت تركيب هيأت داوري يا عدم رعايت تشريفات داوري است
تركيب مرجع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق : داردكنوانسيون مقرر مي 5بند ت ماده 

كشوري كه داوري در آن انجام ها نبوده يا در صورت فقدان چنين توافقي طبق قانون طرف
آخرين مورد مربوط به آرايي است كه هنوز قطعي نشده و يا توسط مرجع . »شده، نباشد

ها حكم هنوز براي طرف«: داردكنوانسيون مقرر مي 5بند ث ماده . ديگري نقض شده باشد
در شده الزم الرعايه نشده يا توسط مرجع صالح يا به موجب قانون كشوري كه حكم در آن صا

  .»نقض شده يا به حالت تعليق درآمده باشد
  نتيجه گيري 

با توسعه تجارت بين الملل و جهاني شدن اقتصاد، داوري به عنوان روشي جهت حل و فصل 
اختالفات تجاري بين المللي به سرعت رشد پيدا كرد، به نحوي كه امروزه يك روش معمول در حل 

هر چند داوري خالي از عيب و نقص نيست و بعضاً . شودو فصل اختالفات بين المللي محسوب مي
مورد انتقاد قرار گرفته است، امتيازات آن نسبت به دادرسي در دادگاه بعث شده كه به شدت در 

هاي ملي اساساً براي حل و فصل اختالفات داخلي تشكيل دادگاه. تجارت بين الملل مقبوليت پيدا كند
به عالوه، يك طرف دعوي ممكن است دولت  .اندحقوقي ملي وابسته اند و شديداً به سنن و نظامشده

ها از مصونيت باشد كه در اين صورت به موجب يك اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل، دولت
. تواند عليه دولت مستقل ديگري رأي صادر نمايدقضايي برخوردار بوده و هيچ دادگاه ملي نمي

ملي ندارد و صالحيت آن به توافق طرفين منوط است و داوري ريشه در يك نظام حقوقي 
كه يك طرق دولت تواند به دعاوي تجاري بين المللي اعم از اينهاي مزبور را ندارد و ميمحدوديت

بازرگانان تمايل ندارند كه به عنوان فردي شناخته  .باشد يا يك طرف فرد خصوصي رسيدگي كند
. زندها لطمه مياختالف پيدا كند، زيرا اين امر به اعتبار آنهاي تجاري خود شوند كه مرتب با طرف
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ترجيح دارد زيرا الزم نيست طرفين در مورد جزئيات داوري با يكديگر مذاكره كرده و به توافق 
ين مطالبي را به اشتباه پيش بيني در داوري موردي هميشه با اين خطر روبه رو است كه طرف. برسند

چه طرفين اشخاص چنان. كنند و يا مقررات پيش بيني شده مبهم باشند و يا مطالب مهمي از ياد بروند
معيني را براي داوري انتخاب كنند و داوران نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند قرارداد 

ها ن در مورد تركيب هيأت داوران، چگونگي انتخاب آنچه طرفيچنان. داوري ملغي االثر خواهد شد
و آيين رسيدگي توافق نكرده باشند، قرارداد داوري صحيح است ولي روند داوري بايد بر اساس 

ها نحوه ابالغ اوراق و اخطاريه. مقررات مندرج در قانون داوري تجاري بين الملي صورت گيرد
توانند به تراضي، طرفين مي. بيني شودداوري پيشمطلب ديگري است كه ممكن است در قرارداد 

زبان داوري براي رسيدگي و تبادل لوايح معموالً مورد . محل داوري را كشور خاصي تعيين كنند
رأي داوري به خودي خود قابليت اجرايي ندارد، بنابراين رأي مزبور بايد جهت . گيردتوافق قرار مي

  . اجرا به يك دادگاه ملي ارجاع شود
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ين مطالبي را به اشتباه پيش بيني در داوري موردي هميشه با اين خطر روبه رو است كه طرف. برسند

چه طرفين اشخاص چنان. كنند و يا مقررات پيش بيني شده مبهم باشند و يا مطالب مهمي از ياد بروند
معيني را براي داوري انتخاب كنند و داوران نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند قرارداد 

ها ن در مورد تركيب هيأت داوران، چگونگي انتخاب آنچه طرفيچنان. داوري ملغي االثر خواهد شد
و آيين رسيدگي توافق نكرده باشند، قرارداد داوري صحيح است ولي روند داوري بايد بر اساس 

ها نحوه ابالغ اوراق و اخطاريه. مقررات مندرج در قانون داوري تجاري بين الملي صورت گيرد
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Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

