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 چکيده

الملل سازمان ملل كنوانسیون حقوق تجارت بینیا هدف اصلي از تاسیس آنسیترال 

المللي بود و نحوه تنظیم و یكنواخت كردن قواعد و مقررات تجاري بین  متحد

ما  عملكرد آن نیز به صورت تنظیم و تدوین و در نهایت تصویب قوانین نمونه است.

تاثیر قوانین تجاري داخلي از قواعد حاكم بر قانون تجاري بین  در این مقاله به

الملل سازمان ملل متحد مي پردازیم براین اساس سوال ما این است كه تا چه 

اندازه قوانین تجاري داخلي از آنسیترال، تاثیر پذیرفته است؟ فرضیه این مقاله نیز 

ماهنگ با قواعد این است كه قوانین تجاري داخلي در بسیاري از جهات، ه

متحد است. روش تحقیق ما  ملل سازمان المللبین تجارت حقوق كنوانسیون

 تحلیلي است.-توصیفي

 .متحد، آنسیترال، تجارت بین المللسازمان ملل  :يديکل واژگان
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 2اخزري جبار ،1اخزري بهزاد

 .كارشناس ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه علوم تحقیقات تهران 1
 .یقات اهوازكارشناس ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه علوم تحق 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 بهزاد اخضري

 آنسيترال المللي بين تجاري انونق بر حاکم قواعد بررسي

 داخلي تجاري قوانين با
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 مقدمه
سمي سازمان ملل متحد در حوزۀ الملل سازمان ملل متحد )موسوم به آنسیترال( به عنوان مرجع ركمیسیون حقوق تجارت بین

تر كشورها و همچنین، در روند اصلي در قوانین داوري بیشكه امروزه، با توجه به این الملل، نقش مهمي را ایفا كرده است.حقوق تجارت بین

بعضي از  ، لذار نظر بگیرندكه شرط داوري را مستقل از قرارداد اصلي د ، آن استالملليهاي داوري بینمانمقررات و قواعد داوري ساز

قصد و نیّت طرفین را در  اند و بعضي با تفسیر عبارات شرط داوري،صریحي درخصوص استقالل شرط داوري وضع نموده كشورها مقررات

ي تفسیر قرارداد و ربط را براذيقرارداد، و روابط تجاري قبلي طرفین و یا عرف  كنند و شرایط و اوضاع و احوال انعقادها جستجو ميآن

كه به صورت توافق به داوري اعم از این درحقوق ایران. دانندبر قصد طرفین به جدا نمودن شرط داوري از قرارداد اصلي، مالک مي داللت

 ن مطروحهدر قوانیمندرج  يشود و تابع شرایط عمومي قراردادهاجداگانه، قرارداد محسوب مي نامهشرط ضمن معامله اصلي باشد یا موافقت

 براین اساس ما در این مقاله به تاثیر قوانین تجاري داخلي از قواعد حاكم بر قانون تجاري بین الملل سازمان ملل متحد مي پردازیم. است.

 

 پژوهش پيشينه
 با داوري به راجع ایران حقوقي نظام قوت و ضعف نقاط اي مقایسه (در بررسي1931دهشیري) آتشي پاشابنیاد و سیدرضا موسي

بین المللي گریزي به آنسیترال با نگاهي به قوانین داخلي داشته اند. ماه عسل حرف نویسندگان در مقاله فوق این است  داوري نمونه قوانین

 از ایران خارجي تجارت طرفهاي و گذاران سرمایه شده جدید سبب قانون تصویب و تنظیم در آنسیترال داوري نمونه قانون از گیري كه لگو

 نباشند بیمناک ایران داخلي محاكم از منتظره غیر آراء با شدن روبرو خوف از یا و سبب بي مراجع ایران در داوري به اختالفات ارجاع شرط

دهند. علي مقدم ابریشمي و مسعود  نشان رغبت آینده سالهاي در ایراني طرفهاي وبا خود فزوني روبه قراردادهاي در آن به پذیرش و

دوگانه؟ گریزي به قانون نمونه آنسیترال، هماهنگي با قانون  یا واحد سیستم: داوري نظام حقوقي ساختار"در مقاله ( نیز 1931محبوب)

 داخلي و تفاوت هایي كه دارد در این مقاله زده اند اما در كل مي توان مدعي شد كه  در تحقیقات به عمل آمده قواعد حاكم بر آنستیرال و

بنابراین، بر آن شدیم تا حتي االمكان بتوانم اند. لي ایران مبهم است و محققین ارجمند در این باره سخني نگفتهتاثرش بر قوانین تجاري داخ

 خأل علمي موجود را برطرف نماییم.

 

 پژوهش روش
حله اولیه تحلیلي و مطالعه منابع اصلي و فرعي و همچنین تفسیري استفاده خواهد شد. در مر -از روش توصیفي در این پژوهش،

با دقت كلیه منابع و ادبیات پژوهش مورد بررسي و مطالعه قرار خواهند گرفت و سپس با تعیین سر فصل ها و زیر مجموعه هاي  كار،

ها در راستاي تایید فرضیه پژوهش مورد توصیف و تحلیل قرار مي گیرند و در پایان گیرد و در ادامه كار دادهتحقیق، فیش برداري صورت مي

 .جمع بندي و نتیجه گیري ارائه خواهد شد كار

 

 آنسيترالانون نمونه ق نظري مباني
مقررات »كنند، فرآیند داوري را تابع ي آنسیترال در بسیاري از موارد كه طرفین داوري موردي را انتخاب ميدر مورد قانون نمونه

 1391در سال  1الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال(بین تجارتدهند. این مقررات كه از سوي كمیسیون حقوق قرار مي« داوري آنسیترال 

هاي موردي مناسب است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار مورد تجدید نظر قرار گرفته است، براي داوري 2212تهیه شده و در سال 

شدن « بین المللي»ت، معیارهاي متفاوتي را براي ي آنسیترال كه مورد پذیرش كشورهاي زیادي قرار گرفته اس. در قانون نمونه2گیردمي

 شدن داوري خواهد شد:« بین المللي»قانون نمونه، وجود یكي از معیارهاي زیر را به  1( ماده 9داوري مقرر كرده است. بر این اساس بند )

قانون  1( ماده 4ه موجب بند )نامه داوري، محل تجاري طرفین در دو كشور متفاوت واقع شده باشد. ب.در زمان انعقاد موافقت1

نمونه، چنانچه كسي بیش از یک محل تجاري داشته باشد، در این صورت آن محل تجاري وي لحاظ مي شود كه بیشترین ارتباط را با 

 نامه داوري داشته باشد. اما اگر آن كس محل تجاري نداشته باشد، محل سكونت معمول وي مد نظر قرار مي گیرد. موافقت

محسوب مي شود، مشروط به اینكه مقر « بین المللي»چه محل تجاري طرفین در كشور واحدي واقع شده باشد، داوري .چنان2

نامه نامه داوري معین  شده باشد، یا به موجب موافقتداوري در كشور دیگري واقع شده باشد، فارغ از اینكه مقر داوري صراحتاً در موافقت

 كشور دیگري تعیین كنند.  داوري، داوران مقر داوري را در

                                                           
1   Albert J, van den berg (ed). 2007.  International arbitration 2006: back to basics? Icca Congress series 2006 Montreal  

(kluwer law international). 13:19-21. 
2  Michael e. schneider and paolo michael, 2005, the new Swiss law on international Arbitration, -perspectives, 14: 15-17. 
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محسوب مي شود، مشروط « بین المللي».اگر محل تجاري طرفین و همچنین مقر داوري در كشور واحدي واقع شده باشد، داوري 9

كه محل اجراي بخش اساسي تعهدات ناشي از رابطه تجاري موضوع داوري در كشور دیگري باشد یا موضوع اختالف ارتباط نزدیكي با به این

 شور دیگري داشته باشد. ك

نامه داوري به . در شرایطي كه هیچ یک از موارد فوق موجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت كرده باشند كه موضوع موافقت4

      1محسوب مي گردد.« بین المللي»بیش از یک كشور مربوط است، در این صورت نیز داوري 

ال ها اخیر در حوزه ي قانون گذاري به انجام رسانده است قانون نمونه داوري تجاري یكي از اقدامات مهمي كه آنسیترال در س

 آنسیترال مي باشد كه در این قسمت از مقاله به بررسي این قانون خواهیم پرداخت.

 

 قلمرو اجرا
ه است تعریف داوري بین این قانون بیان شد 1نخستین مطلب مهمي كه در حوزه ي مربوط به این قانون وجود دارد و در صدر ماده 

 ماده یک قانون نمونه داوري ذكر شده است این ماده مقرر مي دارد: 9المللي است كه در بند 

 .باشد انعقاد قرارداد مذكور،در كشورهاي مختلف نامه داوري،در زمانمركز فعالیّت)اقامتگاه(طرفین موافقت-الف

 :در آن كشور واقع اسـت فعالیّت طرفین یكي از محلهاي زیر،خارج از كشوري باشد كه مركز-ب

 باشد، شده نامه داوري)تصریح(یا بموجب آن تعیینمحلّ داوري،در صورتي كه موافقت-1

 بایستي در آن محلّ اجرا شود،یا محلّي كه موضوع اصلي اختالف هرمحلّي كه قسمت اساسي تعهّدات ناشي از روابط تجاري-2

 .2است و نباید بمنظور تفسیر بكار گرفته شوند و(ارجاع ل در)اشارهعناوین موادّ صـرفا جـهت تسهی

 .به بیش از یک كشور ارتباط دارد داوري نامهموافقت طرفین صریحا توافق كرده باشند كه موضوع اصلي -9

ي انتخاب محل صالح گردد برا2در صورتي كه اختالفي بروز نماید و طرفین تمایل به حل آن داشته باشند و موضوع مشمول بند 

 قانون نمونه آنسیترال حالتي را پیش بیني مي كند كه بتوان محل داوري را به طریقي مشخص نمود كه این مورد نیز عبارتست از :

او  دارد،مركز فعالیّت داوري نامهموافقت نزدیكترین رابطه را با چـنانچه طرفي بیش از یک مركز فعالیّت داشته باشد،مـركزي كـه-لف

 خواهد بود،

  .،محلّ سكونت معمولي او مـالک اسـتباشد چنانچه طرفي مركز فعالیّت نداشته-ب

 

  ایران حقوق در داوري شرط استقالل
حقوق ایران كرده است.  این قاعده را به طور صریح، پذیرفته و وارد نظام 9المللي ایرانداوري تجاري بین قانون 11ي ماده 1بند 

گذار است و با الغاء خصوصیت از حكم مقرر در ماده قانوني نیت دهندهالمللي است اما نشانهاي بینكور ناظر بر داوريگرچه قانون مذ

المللي هیچ خصوصیت یا تجاري بین توان از آن براي تفسیر و توسعه حقوق داوري ایران استفاده كرد. به عبارت دیگر، داوريميمذكور 

اعتبار تلقي كنیم. اگر هاي داخلي بيمخصوص این نوع داوري بدانیم و در داوري فردي ندارد كه استقالل شرط داوري راه ویژگي منحصر ب

المللي هم داشت، در داوري تجاري بین شرط داوري در حقوق ایران با مانع اساسي مواجه بود یا از نظر حقوقي اشكال مبنایي استقالل

  .كردگذار از پذیرفتن آن خودداري ميقانون شد ول مواجه ميبایست با مانع یا اشكامي

اجمال به این معناست كه به طور این قاعده  است، ي صالحیت نسبت به صالحیتكننده استقالل شرط داوري قاعدهیكي از دالیل توجیه

و تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت و نیز  شود صالحیت دارددادرس یا داور جهت رسیدگي به ایرادهایي كه نسبت به صالحیت او مي

 قلمرو صالحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسي است:

به عبارت دیگر، ایرادات صالحیتي كه ناظر به وجود یا ي اول ایرادات صالحیتي هستند كه ناظر به خود قرارداد داوري نیست. دسته

هاي صالحیت مطروحه بر اساس مقررات جرح داوران یا ایراد خروج و تجاوز از حدود صالحیت مانند ایراد ندي داوري نیستنامهموافقتار اعتب

ي صالحیت نسبت به صالحیت راجع به این دسته از ایرادها المللي داوري در مورد اعمال قاعدهاسناد بین مي باشد. مندرج در قرارداد داوري

                                                           
1 .UNCITRAL, UNCITRAL Model law on International Commercial Arbitration, UN, New York, 1994, p.17.   

از قراردادي یـا غـیر  ،اعمموضوعات ناشي از هرگونه رابطه را كه داراي ماهیت تجاري است مفهوم وسیع آن تفسیر شود،بنحوي كه بایستي در"تجاري"اصطالح -2 

،حق تجاري كارگزاري تجاري؛بدون قید انحصار؛عبارت است از تهیه یا مبادله كاال یا خدمات، قرارداد توزیع،نمایندگي یا قراردادي،شامل شود.منظور از روابط داراي ماهیت

یا امتیاز انحصاري یا  برداريگذاري،تامین اعتبار،بانكداري،بیمه قرارداد بهرهها،مشاوره،مهندسي،پروانه امتیاز، سرمایهپروژه ،ساختمانتـملیک بـشرط العمل كاري،اجاره

 .آهن یا جاده،راه،دریااز طـریق هـوا ونقل كاال یا مـسافرتجاري،حمل یا صنعتي مشاركت مدني و انواع دیگر همكاري
  همان. 9
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نظر در این زمینه اسناد داوري هم هاي صالحیتي هستند كه ناظر به اعتبار خود قرارداد داوري هستند.دوم ایرادي دستهاند. ق القولمتف

 قائل به صالحیت ابتدایي مراجع داوري نسبت به این دسته از ایرادها هستند.ي اول دستهاند: سه روش متفاوت را اتخاذ كرده نیستند و

ي سوم با وجود پذیرش دسته .دانند كه به این موضوع رسیدگي كند)دادگاه مقر داوري(مراجع قضایي را صالح مي بدواً ي دومهدست

 اند.رأي داوري پذیرفته ي شناسایي و اجرايدر مرحلهرا داوري، صالحیت نهایي مراجع قضایي  مراجعصالحیت ابتدایي 

 

 نسيترال با قوانين تجاري داخليتقابل یا تفاهم قوانين آ
ي شوند. در قانون نمونهالمللي از حیث قانون قابل اعمال فرق قائل ميتر موارد، بین داوري ملي و بینقوانین داوري در بیش

است. بر این  شدن داوري مقرر كرده« بین المللي»آنسیترال كه مورد پذیرش كشورهاي زیادي قرار گرفته است، معیارهاي متفاوتي را براي 

 شدن داوري خواهد شد:« بین المللي»قانون نمونه، وجود یكي از معیارهاي زیر را به  1( ماده 9اساس بند )

قانون  1( ماده 4نامه داوري، محل تجاري طرفین در دو كشور متفاوت واقع شده باشد. به موجب بند ).در زمان انعقاد موافقت1

تجاري داشته باشد، در این صورت آن محل تجاري وي لحاظ مي شود كه بیشترین ارتباط را با نمونه، چنانچه كسي بیش از یک محل 

 نامه داوري داشته باشد. اما اگر آن كس محل تجاري نداشته باشد، محل سكونت معمول وي مد نظر قرار مي گیرد. موافقت

محسوب مي شود، مشروط به اینكه مقر « لملليبین ا».چنانچه محل تجاري طرفین در كشور واحدي واقع شده باشد، داوري 2

نامه نامه داوري معین  شده باشد، یا به موجب موافقتداوري در كشور دیگري واقع شده باشد، فارغ از اینكه مقر داوري صراحتاً در موافقت

 داوري، داوران مقر داوري را در كشور دیگري تعیین كنند. 

محسوب مي شود، مشروط « بین المللي»داوري در كشور واحدي واقع شده باشد، داوري .اگر محل تجاري طرفین و همچنین مقر 9

كه محل اجراي بخش اساسي تعهدات ناشي از رابطه تجاري موضوع داوري در كشور دیگري باشد یا موضوع اختالف ارتباط نزدیكي با به این

 كشور دیگري داشته باشد. 

نامه داوري به وجود نباشد، اما طرفین صراحتاً موافقت كرده باشند كه موضوع موافقت. در شرایطي كه هیچ یک از موارد فوق م4

 1محسوب مي گردد.« بین المللي»بیش از یک كشور مربوط است، در این صورت نیز داوري 

 

 رأي داوري تجاري در حقوق ایران و قانون نمونه آنسيترال
الزم االجـرا گردیـد و ابتدائاً جهت تنظیم  191۱ مدنـي آمده اسـت از شـهریور مقـررات داوري ایـران كه در قـانون آییـن دادرسـي

داوري داخلي طرح شده و میان داوري داخلي و بین المللي تفكـیكي قائل نشده است، هرچند در اصل مي توانست شامل داوري بین المللي 

تي را به وجود مي آورد، زیرا اصولي كه امروزه زیربناي داوري تجاري هم باشد ولیكن اعمال مقررات آن در زمینه داوري بین المللي اشكاال

 بیـن الـمللي مي باشد عمدتاً در این قانون در نظر گرفته نشده بود.

 

 موارد ابطال رأي داور

دادگاهي كه  تواند ازالمللي ایران، براي ابطال راي داور حكم دادگاه الزم است وهر یک از طرفین ميدر قانون داوري تجاري بین

صالحیت رسیدگي به اصل دعوي را دارد، حكم به ابطال راي داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست ابطال رسیدگي 

 كرده هرگاه جهات ابطال وجود داشته باشد حكم به ابطال راي بدهد.

توان آن را تحت عناوین زیر ه است كه به طور اختصار مياحصاء نمود 99المللي جهات ابطال را در ماده قانون داوري تجاري بین

تر از آن المللي ایران مقتبس از قانون نمونه آنسیترال است كه این موارد به مراتب مفصلبررسي كرد علیرغم اینكه قانون داوري تجاري بین

 باشد:مي

 عدم اهلیت متعاقدین قرارداد داوري .1

 اعتباري موافقتنامه داوريبي .2

 ایت مقررات ابالغ و احضارهاي تعیني داور یا درخواست داوريعدم رع .9

 ندادن مهلت كافي براي ارائه دالیل و مستندات .4

 خروج داور از حد اختیار .1

 تشكیل و تركیب داوري برخالف موافقتنامه داوري .1

                                                           
1 .UNCITRAL, UNCITRAL Model law on International Commercial Arbitration, UN, New York, 1994, p.17.   

http://www.joce.ir/


 26 -71، ص 1318 بهار،  11فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 دار پذیرفته شده باشد.رأي داور مبتني بر نظري باشد كه جرح او در دادگاه صالحیت .9

 ي بر سند مجعول باشد.رأي داور مبتن .۱

 یافتن مدرک پس از صدور رأي مبتني بر حقانیت محكوم علیه رأي داوري كه طرف مقابل آن را كتمان نموده است. .3

 پایان مهلت درخواست ابطال راي داوري  .12

 

 الملل ایراندادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين
و خارجي تنها راه حل مشخص نمودن مقر داوري، تشابه با احكام خارجي و استفاده از  الملليدر خصوص آراء داوري تجاري بین

این قانون  192( خواهد بود. اگر چنین تشابه و قیاسي را دادرسان ایراني بپذیرند مطابق ماده 192قانون اجراي احكام مدني ایران )ماده 

رت معلوم نبودن محل اقامت یا محل سكونت او، دادگاه عمومي تهران با علیه و در صودادگاه عمومي محل اقامت یا محل سكونت محكوم

احتساب صالحیت محلي، صالح به رسیدگي خواهد بود. )در فرضي كه یک طرف تقاضاي اجراي رأي و طرف دیگر تقاضاي ابطال آن را 

 1بكند(.

نیویورک رأي فقط در دادگاه صالحیت دار محل  131۱المللي ایران و همچنین كنوانسیون بنابراین طبق قانون داوري تجاري بین

شود (.در خصوص آرایي كه خارج از قلمرو كشور جمهوري اسالمي ایران صادر مي99ماده  1باشد )بند برگزاري داوري قابل اعتراض مي

اهد بود. از لحاظ كه نتیجه آن اجراي رأي در فرض شناسایي و ابطال آن در فرض عدم شناسایي خو -مرجع صالح جهت شناسایي رأي 

اي از ابهام باقي مانده صالحیت ذاتي، دادگاه عمومي مركز استان صالح براي رسیدگي خواهد بود اما از لحاظ صالحیت محلي این امر در هاله

 هاي كشور صالحیت محلي دارند؟هاي مراكز استاناست و مشخص نیست كه كدامیک از دادگاه
 

 ل رأي داور طبق مقررات اتاق ایراندادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطا
وفصل اختالفات تجاري داخلي و بینآئین نامه نحوه ارایه خدمات مركزي داوري اتاق ایران، در مورد حل 9مطابق بند ب ماده 

ن دادرسي المللي، رسیدگي داوري در كلیه دعاوي و رسیدگي به اختالفاتي كه به مركز داوري ارجاع شود، مطابق مقررات باب هفتم آیی

 مي باشد. 1991المللي مصوب المللي نیز تابع مقررات قانون داوري تجاري بینهاي بینخواهد بود و در داوري 1993مدني مصوب 

شود و هاي تجاري داخلي كه به اتاق بازرگاني ارجاع ميبنابراین باید در خصوص مرجع صالح در خصوص اختالفات راجع به داوري

 المللي قایل به تفكیک باشیم:هاي بیناورياختالفات راجع به د
 

 در خصوص اختالفات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني
شود تابع مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسي مدني رسیدگي به اختالفات تجاري داخلي كه به مركز داوري اتاق ایران ارجاع مي

 دادگاه صالح جهت رسیدگي به دعوي ابطال: ق. آ. د. م 432خواهد بود و طبق م  1993مصوب 

 .دادگاهي است كه دعوي را ارجاع به داوري كرده است 

   دادگاهي كه صالحیت رسیدگي به اصل دعوي را دارد كه شرح آن در دادگاه صالح جهت رسیدگي به دعوي ابطال رأي در قانون

 آئین دادرسي مدني بیان شد.

 

 ارجاع شده به مرکز داوري اتاق ایران الملليدر خصوص اختالفات تجاري بين
المللي تابع مقررات قانون داوري هاي بینشود در داوريالمللي كه به مركز داور اتاق ایران ارجاع ميرسیدگي به اختالفات تجاري بین

قانون  1ي داور طبق ماده و در حالتي كه مقرر داوري مشخص باشد دادگاه صالح جهت ابطال رأ خواهد بود 1991المللي مصوب تجاري بین

الذكر دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد ودر حالتي كه مقر داوري مشخص نباشد دادگاه صالح فوق

 الذكر دادگاه عمومي تهران است.قانون فوق 1جهت ابطال رأي داور طبق ماده 
 

 طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور
الملل عمومي در صورت فقدان مقررات صریح در قرارداد داوري، در عمل مشكل است كه به منظور اعتراض به هاي بیندر داوري

طرف دیگر شود از اعتبار حكم دادگاه مناسب را پیدا كرد با وجود این از لحاظ نظري فقدان چنین مقرراتي مانع امكان بطالن حكم نمي

                                                           
 .41م، ص ، شماره سي و نه1999المللي، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسي، خزاعي، حسین؛ شناسایي و اجراي احكام داوري بین -1
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آور است و آور حكم را سلب نماید به طور عادي احكام براي طرفین الزامتواند اثر الزامصرف اعالم بطالن بوسیله طرف ناراضي، به سختي مي

 تواند این تعهد را از بین ببرد.صرف اعتراض به وسیله یكي از آنها نمي

شود اجراي حكم تا حد زیادي ز طریق یک مكانیزم اجرا ضمانت نميالملل ابا توجه به این واقعیت شناخته شده كه حقوق بین

بستگي به پذیرش آن بوسیله طرفي دارد كه حكم علیه او صادر شده است در نتیجه در مورد اعالم یک جانبه بطالن بوسیله یک دولت، 

تواند در قالب قراردادي باشد كه مي وفصلگردد این حلوفصل نهایي اختالفات بین طرفین ضروري ميتنظیم مقرراتي در خصوص حل

 اختالفات راجع به بطالن را به دیوان دیگري ارجاع نماید.

دارد كه احكام دیوان نهایي و الزام آور قواعد داوري مقرر مي 92ماده  2وفصل اختالفات و همین طور بند بیانیه حل 4ماده  1بند 

اعتباري حكم یا تجدیدنظر در آن هیچگونه مقرراتي وجود ندارد اثر این شرایط در ني بيوفصل اختالفات در مورد مباباشند در بیانیه حلمي

اند.قواعد دیوان هیچ راهنماي این واقعیت متجلي است كه طرفین اساساً مساله قواعد و آئین رسیدگي را به قواعد داوري آنسیترال ارجاع داده

باشد. كند و بطور كلي فاقد مقرراتي بدین منظور ميبیني نميو تجدیدنظر در حكم پیشاعتباري روشني در مورد قواعد مربوط به بطالن، بي

شود كه سكوت در مورد این مساله در قواعد داوري آنسیترال به دلیل اتكاي روشن این مقررات به كنوانسیون نیویورک در مورد گفته مي

باشد و لیكن این هر چند كنوانسیون نیویورک فقط مرتبط با شناسایي و اجراي حكم مي 1باشد.شناسایي و اجراي احكام داوري خارجي مي

هاي این مراجع نیز دادگاه نمایند.هاي مشابهي را براي اقدام به منظور ابطال حكم داوري فراهم یک فرض منطقي است كه این مباني زمینه

  2شود.ي حكم در آنجا درخواست ميهاي كشوري هستند كه شناسایي و اجرامحل داوري یا دادگاه

منظور از دادگاه محل داوري دادگاه كشوري است كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي 

أي به معناي شناسایي ر»9آید كه در چنین حالتي این دادگاه صالحیت رسیدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.داخلي به حساب مي

منظور از 4«باشدآور است نميعنوان یک رأي دارنده اعتبار قضیه مختومه، چیزي جز شناسایي و قبول این واقعیت كه مفاد رأي قطعي و الزام

در چنین حالتي در برخورد با شناسایي و  1شناسایي به رسمیت شناختن حكم داوري توسط نظام حقوقي كشور محل اجراي حكم است.

 المللي سیستم متفاوتي وجود دارد:اوري بیناجراي آراء د

المللي وجود ندارد و در راستاي شناسایي و اجراي آراي داوري بینسیستم وسیع: در این سیستم تفاوتي بین آراي داخلي و بین -1

 1شود.شود، عمل ميالمللي همان گونه كه با احكام داخلي برخورد مي

هاي مربوط به شناسایي شود كه به هیچ كدام از قراردادها و كنوانسیونهایي پیروي ميسیستم محدود: این سیستم توسط كشور -2

 9اند و فقط قوانین و مقررات داخلي در این خصوص حكمفرما خواهد بود.و اجراي احكام ملحق نشده

رها و مستند به المللي، مشروط به حقوق داخلي كشوسیستم مختلط: در این نوع سیستم شناسایي و اجراي آراي بین -9

 ۱باشد.قراردادهاي دو جانبه یا چند جانبه مي

باشد یا خیر؟ از طریق قانون محل داوري كه بر آئین رسیدگي داوري این مطلب كه آیا اسقاط اعتراض متعلق به طرفین معتبر مي

 گردد.حاكم است، احراز مي

در رابطه با محدوده مباني اعتراض یا امتناع از شناسایي و هاي كشورهاي عضو كنوانسیون نیویورک، سیاست هماهنگي در دادگاه

 3اجراي حكم وجود خواهد داشت.

                                                           
1 - Glen Weiss,A,G, The Status of Uncitral Model Law on international commercial Arbitration vis-a-vis the ice 

ici A and uncitral Arbitration rules: conflict of complement, 13 Syracuse J.I.L.C,367.)1988( 
2 - Redfern, Alan. and Hunter Martin. and smith, Murry, Law and practice of International Commercial 

Arbitration, London, Sweet and Maxwell Publishers. )1991(. 
 .14، شماره چهاردهم ص 9۱، دوره 19۱9جنیدي، لعیا، مسأله اجراي آراي داوري ابطال شده، فصلنامه حقوقي مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسي،  -9

هاي موضوع كنفرانس حل و فصل اختالفات، مترجم محسن محبي، مجله دفتر حقوقي خدمات ، آرون، قانون حاكم و اجراي احكام در داوريبروشه -4
 .132، شماره دهم، ص 1914المللي، بین

1 - Redfern, 1991,p، 447. 

، شماره صد و 1991ه همایش حقوقي مجتمع آموزش عالي قم، هاي خارجي در حقوق ایران، مجلمكرمي، علي محمد، شناسایي و اجراي آراء داوري - 1
 .191سیزدهم، ص 

 پیشین، همانجا. -9

 .123همان، ص  -۱
3 - Glen ،1986 pp 387-388. 
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اعتباري احكام داوري صادره به موجب قواعد آنسیترال، این قواعد به طور خالصه علیرغم اختالف نظر در خصوص محدوده مباني بي

المللي غیر عمومي كند مشروط بر اینكه داوري بینخلي را منتفي نميهاي صالحیتدار داامكان اعتراض به حكم یا تجدیدنظر در دادگاه

 1)خصوصي( باشد.

 91و  91كلیه تصمیمات و احكام دیوان نهایي و الزام آور خواهد بود؛ تنها استثناء بر قاعده قطعیت احكام، موارد مندرج در ماده 

براي تصحیح حكم،  91شود؛ مفاد ماده ي در این مورد اعمال نميباشد كه به روشنقواعد دیوان در خصوص تفسیر و تصحیح احكامي مي

باشد همچنین مقررات مربوط به صدور حكم اضافي شامل اشتباهات محاسبه، هر اشتباه دفتري یا چاپي یا هر اشتباهي با ماهیت مشابه مي

 گیرد.مياند را نیز در بر براي دعاوي ارایه شده در جریان داوري كه در حكم از قلم افتاده

قواعد دیوان به روشني فاقد مقررات جامعي براي تجدیدنظر از حكم بر اساس مباني مربوط: نظیر كشف وقایع مهم و جدید در مورد 

شود كه قواعد آنسیترال به داللت ماهیت خود در نظر داشته كه این دسته از موضوعات باشد این مساله نیز از این واقعیت ناشي ميحكم، مي

 2هاي صالحیتدار داخلي واگذار نمایند و البته در مورد دیوان دعاوي ایران و آمریكا چنین دادگاهي وجود ندارد.دادگاهرا به 

در دعوي شود: باشند اشاره ميمورد دعوي كه موارد و نتایج فاقد مقرراتي جهت تجدیدنظر خواهي مي یکدر این خصوص به 

chas.T.main ان نظر شعبه دوم این بود كه قواعد دیوان بازنگري ماهوي یا تجدیدنظر در احكام را پیشعلیه سازمان آب و برق خوزست

علیه بانک تجارت، خواهان بازنگري حكم را درخواست كرد در این دعوي تصمیم شعبه دوم  Dallalبیني نكرده است همین طور در دعوي 

اي كه در آن حكم صادر شده وجود یناف از حكم دیوان یا استماع مجدد قضیهاي براي تجدیدنظر یا استاین بود كه در قواعد دیوان هیچ ماده

 9ندارد.

كند كه این امر در تائید اختیار ذاتي دیوانبه طور خالصه، رویه دیوان در خصوص این موارد اكثراً از قطعیت احكام طرفداري مي

آید به هر حال دیوان در حل مشكالت مربوط به فقدان شمار ميهاي داوري براي بازنگري یک دعوي در شرایط استثنایي تحولي مهم به 

 4باشد هیچ تالش جدي بعمل نیاورده است.تجدیدنظر در حكم كه ناشي از پذیرش قواعد داوري آنسیترال مي

وري اصوالً و اعتباري و تجدید نظر در احكام داتوان به این نتیجه رسید كه امكان حقوقي بطالن، بياز مجموع مباحث گفته شده مي

 الملل عمومي پذیرفته شده است.در عمل هم در حقوق بین

 

 ي آنسيترالي در قانون ایران و قانون نمونهقانون حاکم بر ماهيت دعو وضعيت
داور بر حسب قواعد حقوقي كه طرفین در مورد ماهیت »المللي ایران مقرر داشته است:بین قانون داوري تجاري 29ي ماده (1)بند 

اند، اتخاذ تصمیم خواهد كرد. تعیین قانون حاكم یا سیستم حقوقي یک كشور مشخص، به هر نحو كه صورت گیرد، به اختالف برگزیده

كه طرفین به نحو دیگري عنوان ارجاع به قوانین ماهوي كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حكم نخواهد بود، مگر این

را پذیرفته است. برخي از  يي انتخاب قانون حاكم بر ماهیت دعوزمینه ین بند به وضوح اصل حاكمیت اراده درا« توافق كرده باشند.

توان به قانون دیگري جز قانون و لذا جز در موردي كه هر دو طرف خارجي باشند نمي دانان بر این باورند كه این ماده امري استحقوق

آنسیترال مقرر  قانون نمونه 2۱( ماده 1بند ) 1گر بر این اعتقادند كه این ماده اختیاري است.محل وقوع عقد تمسک جست. اما برخي دی

اند، در خصوص اختالف دیوان داوري برحسب قواعد حقوقي كه طرفین به عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهیت اختالف برگزیده»داشته: 

نون یا سیستم حقوقي یک كشور مشخص، به عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوي آن )دعوي( اتخاذ تصمیم خواهد كرد. هرگونه تعیین قا

قانون داوري فدرال  1۱9( ماده 1بند )«.كشور تلقي خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اینكه طرفین طور دیگري توافق كرده باشند

 سوئیس نیز انتخاب قانون را به عهده طرفین واگذار نموده است. 

در صورت عدم تعیین قانون حاكم از جانب طرفین، داور بر اساس » المللي ایران آمده است:بین قانون داوري 29ي ماده (2)ر بندد

قانون داوري تجاري ایران این امر را « قانوني به ماهیت اختالف رسیدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.

ر، قانون ماهوي حاكم برداوري را به طور مستقیم خود تعیین كند.روشن است كه این مقرره امكان غیرمحلي كردن نپذیرفته است كه داو

حقوق حاكم بر ماهیت دعوا را از سوي داوران از بین برده است، زیرا در سكوت طرفین به داوران امكان انتخاب مستقیم حقوق ماهوي را 

 حاكم نموده است.  جعه به قواعد حل تعارض جهت تعیین حقوق ماهوينداده است، بلكه آنان را مكلف به مرا

                                                           
 .112ایاالت متحده، ص  -سیفي، سید جمال، اعتراضات شكلي علیه احكام صادره از یوان داریو دعاوي ایران - 1

 .199همان ، ص  -2

 .193ایاالت متحده، ، ص  -جمال، اعتراضات شكلي علیه احكام صادره از یوان داریو دعاوي ایران سیفي، سید -9

 .1۱2همان، ص  -4

  231همان، ص  - 1
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شود آن است كه منظور قانون داوري ایران از قواعد حل تعارض، كدام قواعد است؟ آیا قواعد حل جا مطرح ميایناما پرسشي كه در 

آید كه مراد از قواعد حل قانون داوري، بر مي 29ي ماده تعارض حقوق ایران مدنظر است؟ به نظر برخي از نویسندگان، از ظاهر بند دو

ایراني بوده است،  گذارقانونبناي ي آنسیترال كه م، آن هم به طور اجباري است در حالي كه قانون نمونهتعارض، قواعد حل تعارض ایران

ي آنسیترال قانون نمونه 2۱( ماده 2بند ) 1قواعد حل تعارضي را منظور نظر داشته است كه دیوان داوري خود قابل اعمال تشخیص دهد.

در صورت عدم تعیین )قانون ماهوي( از جانب طرفین، دیوان داوري قانوني را اجرا خواهد كرد كه به موجب قواعد حل »بیان نموده : 

 «.. شودتعارضي كه خود مناسب تشخیص داده، تعیین مي

داور در صورتي كه طرفین صریحاً اجازه داده باشند، »لمللي ایران بیان شده است كه ابین قانون داوري تجاري 29ي ماده (9)در بند 

المللي دیگر مانند بین هاي مشابه در اسناداین اجازه، با عبارت« تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت كدخدامنشانه تصمیم بگیرد.مي

ي آنسیترال مانند ایران بر این امر تأكید داشته و قانون نمونه 2۱( ماده 9بند )است.  ي آنسیترال و قواعد داوري آن نیز آمدهقانون نمونه

كند كه طرفین اتخاذ تصمیم مي 9یا به عنوان میانجیگري دوستانه 2دیوان داوري صرفاً درصورتي براساس عدل و انصاف»مقرر مي دارد:  

ي آنسیترال، قواعد داوري آنسیترال و مقررات قانون داوري نیز مانند قانون نمونه 29ي هماد (4)بند یي به او داده باشند. صراحتاً چنین اجازه

گیري خود تصمیمالمللي در بین المللي داوري، داور را مكلف به رعایت شرایط قرارداد و عرف بازرگانيبین اتاق بازرگاني و بسیاري از اسناد

داور باید در كلیه موراد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم كند، و »ه آنسیترال بیان نموده: قانون نمون 2۱ي ( ماده4بند ) كرده است.

 «.عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد

ن غیر دولتي و به عنوان تابع حقوق داخلي قراردادي با تبعه أها در شخالصه اصلي كه دیوان بیان مي دارد این است كه اگر دولت 

از میان قوانین در مورد اینكه یگانه منعقد نمایند، قرارداد موصوف از تابعیت حقوق بین الملل خارج است و تابع حقوق داخلي است. اما ب

له از طریق رجوع به قواعد حل تعارض قوانین یا همان حقوق بین أداخلي كشورهاي مختلف قانون كدام كشور بایستي برگزیده شود، حل مس

 صورت مي گیرد.الملل خصوصي 

 

 نتيجه گيري
ي مانند سایر كشورها برگرفته از قانون نمونهالمللي ایران بین تجاريآیین داوري  آمدطور كه با توجه به مطالب ارائه شده همان

هاي دولتي در سازمانها و ، قوانین جدید نشان داد كه مسأله اختیار دولتمطالعات در رابطه با قوانین نمونه آنسیترال باشدآنسیترال مي

هاي اخیر و با توجه به المللي دست خوش تحولي عمیق شده است. تعارض قوانین مربوط به قراردادها در دههبین مراجعه به داوري تجاري

است. قواعد و  الملل، در بسیاري از كشورها متحول شدهبین تحوالت عمیق و گسترده در روابط تجاري بین كشورها و عمومیت یافتن تجارت

هاي بازار فرامرزي المللي در جهت پاسخ به مصالح اقتصادي داخلي و كالً منافع ملي و نیازبین تعارض جدید و توسعه یافته در سطح ملي و

ت و هاي حقوقي متفاوالمللي وضع شده است. این قواعد در كشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن سیستمبین تجارت و نظم عمومي

یي شگرف و یكپارچه حاكمیت و استقالل اراده طرفین قرارداد را هاي تجاري جهاني جاي خود را یافته است و به گونههمچنین، در سازمان

 اند. به عنوان مبنا و اساس قانون حاكم بر قرارداد )تعهدات قراردادي( پذیرفته

كرد كه ها ایجاب ميدر بخش تعهدات قراردادي، زماني منافع و مصالح دولتدر موضوع تعارض قوانین مربوط به قراردادها و به ویژه 

هاي آن ها را تحت كنترل، شدید داشته باشند تا بدین وسیله جامعه و نهادهاي با عنصر خارجي مداخله مستقیم داشته و آنخود در قرارداد

به سوال مربوط به تحقیق حاضر باید پاسخ داد كه قانون داوري تجاري بین  كنند. براین اساس با توجه را از تأثیرات خالف و نامطلوب حفظ

ي آنسیترال اقتباس گردیده بعضي از مقررات این قانون انعكاس كامل قانون نمونه المللي ایران تا حد قابل مالحظه اي از قانون نمونه

گام بزرگي در  1991داوري تجاري بین المللي ایران در سال آنسیترال نیست و با شرایط داخلي ایران تطبیق شده است. تصویب  قانون 

ا جهت توسعه و به روز كردن مقررات ایران در مورد داوري و نیز هماهنگي و انطابق آنها با الزامات داوري تجاري بوده است. قانون مذكور ت

رداشته است و تحولي ستودني است ولي همچنان داراي حدود زیادي مستقل براي داوري در اختالفات تجاري بین المللي، این گام بزرگ را ب

 المللي مشكالتي را ایجاد كرده است. مشكالت و ابهامات زیاد بوده و نیاز به اصالح اساسي دارد. بنابراین، در عمل براي تجار بین
 

 

 

                                                           
 .1۱2. نیكبخت، پیشین، ص  1

2 . Ex aequo et bono 
3 . Amiable Compositor 
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 پيشنهادات
اشد، هر روز روشهاي جدیدتري براي مي ب در سطح جهاني تجارت الكترونیكي روش جدیدي  در معامالت با توجه به اینكه ، -1

مي باشد، قوانین داوري تجاري بین المللي ایران فاقد  روشهاي امضاء كردن در روي اینترنت جمله  از  .حل مشكل این روش ابداع مي شود

مقرره در زمینه تجارت  اي خاص در خصوص تعیین قانون حاكم بر قراردادهاي تجاري الكترونیكي است. این قانون به عنوان مهم ترینمقرره

بین المللي پیش بیني خاصي براي تعیین قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونیكي نداشته است .لذا پیشنهاد مي گردد قانون داوري تجاري 

 ایران با تكنولوژي روز به همگام شود و در این رابطه اصالحات اساسي صورت گیرد.

 .برنامهریزیها در استفاده منظور به آنها فعالیت تحلیل و تجزیه و جهاني وريدا هاي نهاد و سازمانها بررسي و مطالعه -2

 .داوري نوین سازمانهاي و قوانین و روشها با تجاري و اقتصادي هاي بنگاه نمودن آشنا -9
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