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چکیده
از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوریهای تجاری بینالمللي ،مقوله مقر و محل داوری بوده که به
نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختالف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و
تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر يک ،حائز اهمیت بسیار بوده و در اين راستا بیان ميگردد
که مقر داوری بر خالف محل ،که صرفا يک موقعیت جغرافیايي برای تشکیل جلسات است ،دارای بار
حقوقي و الزامآوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت ديگر به آن اقامتگاه حقوقي داوری نیز
گفته ميشود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطالحات مذکور در زبان انگلیسي ،عرصه الزم برای خلط
مفاهیم حتي در عرصه قانوني و نیز رويههای عملي فراهم آمده است .از طرف ديگر با نبود قانون مستقل
در خصوص داوریهای الکترونیکي در حقوق ايران و تبعیت آن از قوانین موجود ،نیاز به تفسیر مناسب
از اين دو حوزه جهت پاسخگويي به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس ميشود لذا برای
درک بهتر مطالب فوق و چالشهای آن ،با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللي ايران و ساير قواعد و
قوانین و نیز رويههای عملي در سطح بین الملل بررسي صورت گرفته است.
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نهاد داوري اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصي از طریق یک مرجع غيردولتي است.
در بند الف ماده  ۹قانون داوري تجاري بينالمللي در باب مفهوم داوري چنين آمده است« :داوري
عبارت است از رفع اختالف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص یا اشخاص حقيقي
یا حقوقي مرضي الطرفين و یا انتصابي ».همچنين در بند ب این ماده بيان شده است« :داوري
بينالمللي عبارتست از اینکه یکي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين
ایران تبعه ایران نباشد ».باید توجه داشت که همانطور که از تعریف داوري نيز پيداست ،حاکميت
اراده در درجه اول اهميت قرار دارد و همين موضوع از موجبات جذابيت و استقبال این نهاد
حقوقي به خصوص ازسوي شرکتهاي تجاري بينالمللي است .گفتني است که در خصوص داوري
تجاري بينالمللي هيچ تعریفي در مقررات مربوط ارائه نشده ليکن بدیهي است که با تبعيت از
تعاریف فوق ،این حل و فصل اختالف راجع به موضوع روابط تجاري بينالمللي است .در این ميان
روشهاي مصالحه و مذاکره نيز ،هم بطور مستقل و هم در داخل جریان داوري وجود دارد به این
معنا که اصوال داوران پيش از روي آوردن به داوري ،سعي در حل موضوع به طریق حکميت
ميکنند .از دیگر امتيازات داوري ميتوان به سرعت در رسيدگي ،مصون ماندن اسرار از فاش
شدن ،آزادي طرفين در انتخاب داور ،قانون حاکم ،نحوه صدور و اجراي راي داوري ،حق طرفين
در انتخاب مکان و زمان مناسب جهت تشکيل و رسيدگي داوري ،قطعي بودن راي داور در اغلب
موارد،کاهش هزینه رسيدگي و تراکم پروندهها اشاره نمود در این ميان گرچه نقاط ضعف و
معایبي همچون امکان نقض آراي داوري به جهت فقدان اطالعات الزم داور ،کم بودن امکان
پيشبيني نتيجه دعوا و تبعيض و جانبداري از یکي از طرفين داوري نيز وجود دارد ليکن در برابر
امتيازات متعدد آن بسيار ناچيز است .همچنين حاکميت اراده تا آنجا پيش ميرود که توجه به
عرف بازرگاني به عنوان اراده ضمني طرفين و نيز رعایت اصل انصاف در صورت توافق في مابين
و نيز عدم مغایرت با قوانين آمره را رقم ميزند.
از جمله تقسيمبنديهاي مربوط به داوري ميتوان به دو نوع داوري سازماني و داوري موردي
اشاره نمود .در داوري سازماني ،سازمان مورد توافق طرفين به عنوان مثال مرکز داوري اتاق
بازرگاني ایران ميتواند در صورت تعيين به عنوان مقام ناصب نسبت به تعيين داور و یا داوران و
نهایتا رسيدگي بر اساس مقررات مربوط داخل سازمان اقدام کند لذا در این نوع از داوري با
معضالت آنچناني رو به رو نيستيم .چالش اصلي در داوري از نوع موردي است که طرفين خود
مایل به تعيين داور و قواعد و قوانين حاکم بر رسيدگي هستند که البته در شرایط کامل و عاري
از اشکال و ابهام بودن موافقت نامه داوري اساسا مشکلي بروز پيدا نميکند ليکن در شرایط عدم
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تخصص الزم در تدوین و حسب مورد سکوت یا ابهام موجود در آن ،داور یا داوران با مشکالتي
در عرصه تعيين قانون رو به رو ميشوند .در این ميان با توجه به اولویت اصل حاکميت اراده ،داور
ميبایست نسبت به مراجعه به قانون مناسب براي رسيدگي و حتي االمکان با در نظر داشتن قصد
اوليه طرفين یا نزدیک به آن اقدام نماید لذا توجه به مفاهيم قراردادي و تفسير آنها منجمله
مقر و محل داوري ،زبان و پول تعيين شده براي این امر حائز اهميت بسيار است .در این راستا با
توجه به گستردگي مباحث ،ضمن پرداختن به دو موضوع مهم مقر و محل داوري به طور اخص
و مقایسه این دو از جهت جایگاه مفهومي و نيز الزام آوري در تعيين قانون حاکم ،رویکردهاي
متنوع در رویه پروندههاي موجود را نيز مورد بررسي قرار ميدهيم.
 -1جايگاه مفهومي مقر و محل داوری:
در زبان انگليسي براي اصطالح حقوقي مقر ،از معادلهاي متنوعي از قبيل Arbitral Forum,

شماره  ،54پایيز ۹۳99

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 Siege, Arbitral Seat, Vanu e,Place of Arbitration Seat of Arbitrationاستفاده شده است.
با این وجود ،هرچند از مقر ،به محل داوري یا غيره یاد ميشود و این اصطالحات اغلب به جاي
هم به کار ميروند ،ولي همانگونه که برخي از نویسندگان متذکر شده اند ،اصطالح مقر دقيقتر
از اصطالحات دیگر است(صدیقي و نعيمي ،۹۳94، ،صص  .)207-200مقر داوري ،یک برساخته
حقوقي است و نه یک مکان جغرافيایي .به عبارت دیگر همان اقامتگاه یا محل حقوقي و قضایي
داوري است که انتخاب آن ،منجر به ترتب آثار حقوقي ميشود (Born, .(2012, p. 106
ماده  28قانون نمونه آنسيترال ،محل داوري را چنين تعریف کرده است -۹ « :داوري در محل
مورد توافق طرفين انجام ميشود .در صورت عدم توافق ،محل داوري با توجه به اوضاع و احوال
دعوا و سهولت دسترسي طرفين توسط داور تعيين ميشود -2 .داور ميتواند براي شور بين اعضا،
استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفين یا بازرسي کاال و یا اسناد و مدارک در هر محلي که
خود مقتضي بداند تشکيل جلسه دهد ،مگر طرفين به نحو دیگري توافق کرده باشند ».در این
ماده اصطالحاتي از قبيل محل داوري ) ،(Seatتشکيل جلسه ( ،)Venueشور ( )Deliberationو
استماع شهادت شهود و کارشناسان ( )witness and expert Hearingبه کار رفته است (امير
معزي ،۹۳98 ،صص .)۳۳7
باید در نظر داشت که تمایز ميان مقر داوري و محل برگزاري یا استماع جلسات ،در بسياري
از اسناد بينالمللي از قبيل ماده  ۹0قواعد داوري آي سي سي ،ماده  ۹0قواعد داوري دیوان داوري
بينالمللي لندن و ماده  ۹۹قواعد داوري انجمن داوري آمریکا مورد تایيد قرار گرفته است.
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همچنين در بند  2ماده  28قانون داوري تجاري بينالملل ایران مصوب  ۹۳70آمده است که «:
داور ميتواند براي شور بين اعضا ،استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفين یا بازرسي کاال یا
سایر اموال یا اسناد و مدارک ،در هر محلي که خود مقتضي بداند تشکيل جلسه دهد ،مگر اینکه
طرفين به نحو دیگري توافق کرده باشند( ».صدیقي و نعيمي ،پيشين ،ص )200
رویههاي داوري ،تمایز ميان مقر و محل برگزاري جلسات را تایيد ميکند .در رویه داوري
مدرن ،ممکن است اتفاق بيفتد که به دالیل راحتي یا کاهش هزینه و  ،...دیوان داوري در
مکانهاي متفاوتي تشکيل جلسه دهند یا ارتباطات به صورت کتبي انجام شود ،در حاليکه داوران
در محل اقامت خود استقرار دارند .این رویهها به موجب قواعد و قوانين داوري جدید به رسميت
شناخته شده اند که مقرر ميدارند مقر داوري نباید آن قدر مضيق تفسير شود که فرایند داوري
به مرزهاي یک کشور محدود شود ( )De Ly, 1991, p. 54از جمله مباحث مربوط به داوري
مدرن ،مقوله داوري الکترونيکي است که پژوهشگران را به بررسي بيشتر حول محور اینترنت و
مسائل حقوقي آن واداشته است.
گفتني است تاکنون تشبيههاي متفاوتي براي اینترنت به کار رفته است اما تشبيه اینترنت به
فضاي مجازي گویاي این است که اینترنت چگونه به عنوان رسانه اي جهت ارتباط بين افراد عمل
ميکند و به عنوان یک مکان به معناي حقوقي آن نيست ( .(Zhao, 2005, p. 222از سوي دیگر
از نظر اکثر نویسندگان تشبيه فضاي مجازي به مکان با توجه به ثابت بودن مکان و متغير بودن
فضاي مجازي در طول زمان صحيح نميباشد ( (Burk, 1998, p. 223ليکن به جهت عدم تدوین
مقرره در خصوص داوري الکترونيکي در حقوق ایران و نيز عدم پيوستن به کنوانسيون مورخ 2۳
نوامبر  2884سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونيکي در قراردادهاي بين
المللي که به تصویب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است (یاقوتي و کيواني،۹۳90 ،
ص  ،)۹24در شرایط عدم صراحت قراردادي از قوانين سنتي موجود در این زمينه تبعيت ميشود.
همچنين حل و فصل دعاوي در فضاي مجازي ،نتيجه اعمال فناوري اطالعات و تکنولوژي
ارتباطات بر راه حلهاي غير قضایي است ( (Hornle, 2004, p. 14و بهترین گزینه حل و فصل
غيرقضایي اختالفات تجاري بين المللي به شمار ميرود (ابوترابي زارچي ،محمد ،۹۳00 ،ص )7
که به دالیلي منجمله آیين دادرسي ساده ،رسيدگي داوران منتخب طرفين به موضوع و صرفه
جویي قابل توجه در زمان و هزینه (انصاري ،۹۳07 ،ص  )2۳5در حال حاضر مورد استفاده تعداد
بسياري از شرکت هاي بينالمللي است لذا مطالب فوق به خودي خود موجبات افزایش دغدغه
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تفسير مفاهيم مورد بحث و متعاقبا تعيين قانون در داوريهاي مجازي را فراهم آورده به گونه اي
که قادر به پاسخگویي نيازهاي روز باشند.
در خصوص مقر داوري ميتوان گفت که اهميت آن در تعيين تابعيت رأي و صالحيت دادگاه
هاي محلي براي ابطال رأي داوري است .البته باید محل جغرافيایي و امکانات الزم را نيز در نظر
بگيرند .در پاسخ به این سوال که تابعيت رأي داور ،تابعيت کدام کشور است ،دو نظریه عمده
مطرح شده است :نظریه مقر داوري که به موجب آن ،تابعيت رأي داور تابعيت کشور محل صدور
رأي است و نظریه قانون شکلي حاکم بر داوري که بر اساس آن ،تابعيت رأي داور تابعيت کشوري
است که قانون شکلياش بر جریان داوري حاکميت داشته است که البته این نظر با اقبال کمتري
مواجه بوده است (جنيدي ،۹۳08 ،ص .)۹9اصوال دادگاههاي مقر داوري داراي صالحيت قضایي
انحصاري براي اعمال نظارت قضایي اوليه بر رأي داوري و استماع دعاوي اعتراض به رأي داوري؛
در حدود شرایط و محدودیتهاي تعيين شده به وسيله قانون آن کشور ،هستند .در هر حال،
علي االصول هر داوري داراي تابعيت است و این تابعيت لزوما ملي است حتي اگر جنبه بين
المللي داشته باشد اگر چه امکان تحقق داوريهاي بدون تابعيت نيز قابل انکار نيست (ایرانشاهي،
 ،۹۳09صص .)204 - 227- 224
در این ميان در بعضي موارد نادر ممکن است هيچ جلسه و نشست و یا رسيدگي و اقدامي
در شهر و کشوري که نام آن به عنوان مقر داوري قيد شده است انجام نشود .به عنوان مثال ،مقر
دیوان داوري ورزشهاي المپيک در لوزان سوئيس و تحت حاکميت قانون شکلي این کشور است.
با این وجود ،رسيدگيهاي دیوان و صدور رأي در محل بازيهاي المپيک صورت ميگيرد
) .(Kaufmann-Kohler, 2003, P. 1319برخي از نویسندگان نيز قایل به مفهوم صرف حقوقي
براي مقر داوري نبوده بلکه معتقدند که اصل بر این است که جلسات و فرایند داوري در آن برگزار
شود مگر در موارد استثنایي .بعضي از قواعد داوري هم متمایل به این نظر هستند مثال ماده -۳
 2مقررات داوري منطقهاي تهران مقرر داشته است« :الف -رسيدگي داوري و استماع طرفين در
محل داوري انجام خواهد شد .ب -در صورتي که تشکيل جلسه رسيدگي در محل داوري عمالً
مقدور نباشد ،دیوان داوري ميتواند به منظور مشورت بين داوران ،بازرسي کاالها ،اموال یا اسناد
و همچنين براي استماع شهود ،در هر محلي که مناسب بداند تشکيل جلسه دهد ».بدین ترتيب،
بعضي از محققين با استناد به این ماده و بند  2ماده  28قانون داوري تجاري بينالمللي نتيجه
گرفتهاند که استماع دعوا و صدور رأي باید حتما در مقر داوري انجام شود ولي سایر جلسات
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ممکن است در محلي غير از مقر داوري برگزار گردد مگر طرفين به نحو دیگري توافق کرده باشند
(شيروي ،۹۳9۹ ،ص .)288
همچنين برخي از نویسندگان خارجي نيز با پيروي از نظر اخير ،معتقد به عدم ممانعت براي
انجام برخي از اقدامات مربوط به داوري در خارج از مقر تعيين شده هستند ليکن با رد قدر موسع،
انجام کل فرآیند داوري در خارج از مقر و به عبارتي تبدیل مقر داوري به یک ساختمان توخالي
را نيز نپذیرفتهاند .از طرفي گاها با بيانيه اي از سوي طرفين یا داوران مواجه ميشویم که اگر
رأي خارج از مقر داوري صادر شود ،اینگونه تلقي خواهد شد که رأي در مقر صادر شده است.
این امر قابل قبول نبوده ،زیرا مکاني که رأي واقعاً در آن صادر شده است با توافق طرفين قابل
تغيير نيست .آنچه که طرفين ميتوانند در مورد آن توافق کنند این است که از حق اعتراض به
رأي داوري بر اساس عدم رعایت مقر داوري صرفنظر کنند ،مگر اینکه قانون مقر به نحو آمرانهاي
به گونه اي دیگر مقرر کرده باشد (.)Rubino–Sammartano, 2001, p. 563-564
باید توجه داشت که معيار کشورهاي معتقد به نظریه مقر داوري یک معيار عرفي بوده به این
معنا که مثال وقتي ميگویيم مقر داوري فرانسه است حتماً این نيست که داوران در خاک فرانسه
رسيدگي کرده باشند و رأي در آنجا صادر شده باشد بلکه ممکن است طرفين یک کشور را به
عنوان مقر داوري انتخاب کنند در حالي که جلسات آنها در خاک یک کشور دیگر برگزار
شود(یاقوتي و کيواني ،پيشين ،ص  .)۹۳7النهایه با توجه به منطق متفاوت انتخاب مقر و محل
برگزاري جلسات داوري و صراحت برخي اسناد بينالمللي ،در صورتي که شرایط یا منافع طرفين
اقتضا کند ،منعي براي برگزاري کل فرایند داوري در خارج از مقر وجود ندارد مگر اینکه قانون
حاکم بر آیين رسيدگي یا توافق طرفين ،مانع این امر شود (صدیقي و نعيمي ،پيشين ،ص .)209
گفتني است که رویکرد اخير با تعریف محل داوري در بند  2ماده  28قانون داوري تجاري
بينالمللي و قانون نمونه آنسيترال و نيز تمایز آن با مفهوم مقر داوري هماهنگ هست.
 -2تعیین قانون حاکم:
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پيش از ورود به این مبحث برخي معيارها در خصوص تعيين قانون حاکم را مورد بررسي
قرار ميدهيم.
در داوريهاي تجاري بين المللي ،تعيين سه قانون مطرح است :قانون حاکم بر موافقت نامه
داوري ،قانون حاکم بر فرایند داوري و قانون حاکم بر ماهيت دعوا ()Belohlavek, 2013, p. 265
در تعيين هر یک از سه قانون یاد شده ،در دکترین ،رویهها و قواعد داوري ،نظریاتي مشاهده
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ميشود که معتقد به حکومت قانون مقر بر سه موضوع اصلي داوري هستند .در مقابل این دیدگاه،
برخي معتقد به غيرمحليسازي داوري و استقالل آن از مقر هستند .به نظر ایشان ،داوري تجاري
بينالمللي ،به مثابه امري بينالمللي ،باید مستقل از هر نظام ملي و داخلي باشد و این اختيار باید
براي داوران برقرار باشد که بتوانند فرایند داوري را فارغ از هر نظام ملي مدیریت نمایند (صدیقي
و نعيمي ،پيشين ،صص  )278 -209لذا پيش از ورود به مبحث قانون حاکم ،دو نظریه محلي
سازي و غيرمحلي سازي را مورد بررسي قرار ميدهيم:
نظریه محلي سازي )حاکميت مقر بر قوانين داوري( برگرفته از رویکرد سنتي بوده و بر آن
است که قانون مقر داوري اعم از اینکه توسط طرفين ،داوران و یا دادگاه تعيين شده باشد ،حاکم
خواهد بود .به عبارت دیگر تعيين مقر ،داوري را به نظام حقوقي یک کشور پيوند ميدهد
( )Rubino-Sammartano, op.cit, p. 277و امتيازاتي منجمله اعتماد بيشتر طرفين به نتيجه به
جهت قابل پيش بيني شدن نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم ،عدم امکان نظارت دادگاه محلي بر
سوءاستفاده داوران از اختيارات خود با غيرمحلي کردن آیين دادرسي ،آسان شدن شناسایي و
اجراي آراي داوري و تسهيالت زیاد کنوانسيون نيویورک نسبت به آراء نهایي و الزام آور در کشور
محل صدور ،همچنين امکان شرط معامله متقابل در صورت تصویب اجراي کنوانسيون نيویورک
در کشور مقر داوري ،از سوي حاميان این نظریه مطرح شده است .متقابال در نظریه غير محلي
سازي داوري استدالل ميشود که با تکيه بر یک قانون جهان شمول حاکم بر داوري که با مقررات
مقر نيز تعارض چنداني نداشته باشد ،داوري روند ساده تر و مطلوب تري به خود ميگيرد در
نتيجه دیگر نيازي به تجزیه و تحليل بخشهاي مختلف آن از سوي طرفين و داوران و تبعيت
هر بخش از یک قانون خاص وجود ندارد (جنيدي ،لعيا ،۹۳70 ،صص  .)۹۹8-۹89دالیل دیدگاه
نوین بيشتر به اصل حاکميت اراده و خصوصي بودن داوري به عنوان یک روش حل و فصل
اختالف متکي است ( )Belohlavek, op.cit., p. 268و اهم استداللهاي مطروحه شامل دست و
پا گير بودن التزام به تمامي مقررات یک آیين دادرسي محلي و امکان غيرمتناسب بودن با نيازهاي
روز ،تشبيه نادرست داور به قاضي در نظریه محليسازي ،امکان قصد طرفين در انتخاب یک کشور
به عنوان مقر داوري صرفا جهت سهولت براي طرفين از لحاظ جغرافيایي و اقتصادي و عدم توجيه
اجراي اجباري قواعد آیين دادرسي محلي ،اجراي کنوانسيون نيویورک در خصوص تمام آراي
خارجي صرفنظر از محلي بودن آن است (جنيدي ،پيشين ،صص .)۹۹2-۹۹۹
به این نظریه از چند جهت انتقاد وارد شده و دیدگاه اصلي مخالفان این است که در هر حال
گریزي از رجوع به قانون مقر نيست چرا که در مسائلي چون جرح داوران ،صدور قرارهاي تأميني
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و یا تعيين داور در صورت امتناع یکي از طرفين ،چارهاي جز رجوع به دادگاههاي دولتي نيست
به عالوه ،قانون حاکم بر داوري ،معموال تابعيت حکم داوري از لحاظ سرزميني (اقامتگاه حکم
داوري) را تعيين ميکند ،یعني معلوم ميکند که حکم ،یک حکم داوري سوئيسي ،اتریشي ،روسي
یا ایتاليایي است .بدین ترتيب ،امکان اجراي راي داوري را مطابق با کنوانسيون نيویورک و یا
قواعد داخلي کشورها مشخص ميکند ( .)Rensmann, 1998, p. 48در حال حاضر غيرمحلي
سازي داوري تنها در صورتي ممکن است که توسط قانون حاکم بر داوري اجازه داده شده باشد.
اصوال کشورها تمایل دارند درجاتي از کنترل بر داوري را براي خود حفظ کنند .از سوي دیگر،
ارتباط داوري با مقر موجب ميشود که فرایند داوري در امنيت بيشتري قرار گيرد و منافع طرفين
بيشتر تامين گردد(صدیقي و نعيمي ،پيشين ،ص .)27۳
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 -2-1تعیین قانون حاکم بر قواعد و آيین رسیدگي
قانون شکلي حاکم بر داوري ناظر به موضوعاتي از قبيل :قابليت ارجاع امر به داوري (بنابر
یک نظر) ،تشکيل دیوان داوري ،شرایط و صالحيتهاي مورد نياز داوران و جرح آنان ،اختيارات
و وظایف داوران ،ارزیابي دالیل و جلب شهود ،صدور دستور موقت ،نهایي بودن راي داوري ،شرایط
صدور راي و اجراي راي داوري ميشود (شيروي ،پيشين ،ص .)2۹8در مورد تعيين قانون حاکم
بر آیين داوري در شرایط عدم توافق طرفين ،نظریههاي مختلفي وجود دارد .عده اي از علماي
حقوق معتقد به آزادي داور (و نه فقط طرفين) در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوري هستند.
با این وجود باید توجه داشت که تفسير این آزادي نباید به گونهاي باشد که در شرایط عدم
صراحت قراردادي ،داور بدون توجه به مالکهاي احتماال موجود در قرارداد قادر به انتخاب
خودسرانه هر قانوني که به نظر او عادالنه و مناسب است ،باشد .الزم به توضيح است که منظور
از قانون مناسب ،قانوني است که مخالف نظم عمومي کشور محل داوري و به ویژه محل اجراي
راي نباشد لذا مهم نيست که در این مورد داور یک قانون ملي را اعمال نماید یا به یک قانون و
قاعده فراملي مانند «اصول کلي حقوق شکلي» مراجعه نماید .در این ميان عدهاي از قوانين داخلي
کشورها ،قانون حاکم بر تشریفات داوري را قانون محل رسيدگي داوري و یا اینکه محل صدور
راي داوري ميدانند .با این وجود نظریه غالب در خصوص قانون حاکم بر آیين رسيدگي داوري
در صورت عدم توافق طرفين ،نظریه قانون مقر است .در این ميان اغلب کنوانسيونها ،در صورت
عدم توافق طرفين ،قانون محل داوري را حاکم بر تشریفات داوري معرفي کرده اند ،جز در مورد
کنوانسيون واشنگتن که اشاره اي به قانون محل داوري یا قانون دیگري جز قانون انتخاب شده
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طرفين نميکند .آراي داوري بسياري نيز مبتني بر این نظر است (اسکيني۹۳00 ،صص -۹00
.)۹7۳
بهعنوان مثال ،راي مورخ  ۳نوامبر  ،۹977صادره توسط داوران منتخب در چهارچوب مقررات
اتاق بازرگاني بين المللي ،بطور صریح این عقيده را تایيد نموده است .در پرونده اخير ،محل داوري
پاریس معين شده بود ولي طرفين قانون حاکم بر تشریفات داوري را انتخاب نکرده بودند .دادگاه
داوري چنين استدالل ميکند« :در صورت عدم توافق طرفين ،تشریفات داوري مطابق قانون
کشوري برگزار ميشود که داوري در آنجا جریان دارد لذا با توجه به اینکه داوري در پاریس
جریان دارد ،این قواعد آیين داوري فرانسه است که باید براي حل تمام نکات پيش بيني نشده
در قرارداد اصلي و قرارداد داوري مورد استفاده و استناد قرار گيرد ».همچنين پارهاي از آراي
داوري مهم نيز بر اساس همين نظریه صادر شده اند .از آن جمله است راي صادره در اختالف
ميان شرکت بي.پي و دولت ليبي که در آن داور پرونده آقاي الگرگن صالحيت قانون محل داوري
را اینطور توجيه ميکند« :کشورهاي مختلف بر حسب مورد ،حق کنترلي را براي خود بر آراي
داوري قائل اند .در این پرونده ،طرفين حين انعقاد قرارداد داوري ،قصد این را داشته اند داور رایي
صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات موثر باشد و مواجه با اشکال نشود .ضرورت صدور
آراي موثر ایجاب ميکند که داور از صدور راي فاقد تابعيت و صرفا مبتني بر حقوق بين الملل
عمومي خودداري ورزد و قانون محلي را براي آیين داوري حاکم کند که داوري در آن جریان
دارد ».نتيجتا داور مزبور چنين تصميم ميگيرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال
بر تشریفات داوري ،قانون دانمارک ،محل برگزاري داوري است .همچنين در دعواي نفتي شرکت
الف آکيتن عليه ایران ،قانون آیين دادرسي کشور دانمارک و در دعواي شرکت سافایر عليه ایران،
قانون آیين دادرسي کانتون وو ۹از کشور سوئيس به عنوان قانون حاکم بر جریان رسيدگي معرفي
شد که همان قانون مقر داوري 2بود (موحد ،۹۳00 ،ص .)25۳
پروتکل  ۹92۳ژنو در مورد شرط داوري ،در ماده  2مقرر ميکند « :آیين داوري ،از جمله
تشکيل دیوان داوري تابع اراده طرفين و قانون کشوري خواهد بود که داوري در آن سرزمين
برگزار ميشود ».این ماده براي قانون مقر نقش فرعي و ثانوي قائل نيست و آن را در طول اراده
طرفين قرار نميدهد ،بلکه آن را در عرض اراده طرفين ميداند .مقرره مشابهي در پارگراف ج
ماده  ۹کنوانسيون  ۹927ژنو در مورد اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد .بر طبق این ماده
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یکي از شرایط الزم براي شناسایي یا اجراي راي داوري خارجي ،این است که آن راي توسط
دیوان داوري مقرر در موافقت نامه داوري تشکيل شده و به شيوه مورد توافق طرفين و مطابق
قانون حاکم بر آیين داوري صادر شده باشد .اعتقاد بر این است که منظور از قانون حاکم بر آیين
داوري «مذکور در این ماده کنوانسيون ،قانون محلي است که داوري در آن برگزار شده است.
بنابراین در این دو معاهده اصل حاکميت اراده به صورت جزئي پذیرفته شده است؛ هر چند به
موجب آن دو سند ،طرفين آزادند که مقر داوري را انتخاب نمایند و نيز آزادند که قواعد آیين
داوري را تعيين نمایند ،اما این آزادي اخير به وسيله اصل سرزميني محدود شده است ( Ferrante,
.)1982, pp. 135-141
باید در نظر داشت که در برخي از موارد ،مثالً در پارهاي آراي صادره در نظام حقوقي انگلستان،
مقر داوري یا انتخاب آن ،نشانه اي بر قصد طرفين به انتخاب قانون آیين داوري آن محل گرفته
نشده است و قانون محل داوري را در غياب انتخاب آن قانون توسط طرفين ،قابل اعمال نمي
دانند .به ویژه در جایي که طرفين ميخواهند داوري دعواي آنها طبق قواعد داوري یک سازمان
داوري ،مانند آي سي سي ،برگزار شود یا در جایي که طرفين ،مقر داوري را انتخاب نکرده باشند
و این محل توسط داوران انتخاب شده باشد ،هرگز آنها نمي خواسته اند که قانون مقر داوري ،در
مسئله آنها اعمال شود .بينالمللي بودن داوري نيز ایجاب ميکند که ضرورتا قانون داوري ملي
مقر داوري اعمال نشود زیرا طرفين با انتخاب دیوان داوري بين المللي انتظار ندارند که این امر
وسيله اي براي اعمال قانون ملي غيرارادي آنها گردد (نيکبخت ،۹۳9۳ ،ص .)۹58-۹۳9در این
ميان ذیال به بيان نمونه هایي از صالحيت داوري در شرایط تعيين و عدم تعيين محل داوري
اشاره ميگردد.
۹
یکي از این نمونه ها ،پرونده شماره  4295آي سي سي است که راي آن در  22فوریه ۹900
صادر گردید .خواهان ،موسسه دانمارکي و خوانده ،موسسه مصري و موضوع قرارداد نيز تاسيس
کشتارگاه احشام در مصر است .خواهان در  7مي  ۹904به خواسته خسارت ،دعوایي را در داوري
آي سي سي در زوریخ آغاز کرد .در این ميان دبيرخانه آي سي سي داور منفرد را نصب و زوریخ
را به عنوان محل داوري تایيد کرد .خوانده ضمن اعتراض به صالحيت داور از امضاء داوري نامه2
خودداري نمود و در دادرسي شرکت نکرد .داور به حکم وظيفه ۳موضوع صالحيت را رسيدگي و
خود را صالح تشخيص داد زیرا محل داوري زوریخ و مقررات شکلي آن ،قواعد داوري آي سي
 .3رجوع کنيد بهCollection of ICC Arbitral Awards, vol. 1-3,1985- 1990, pp. 180/82 :
Terms of Reference
3 Ex officio
2
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سي و در صورت سکوت ،آیين دادرسي زوریخ است (امير معزي ،پيشين ،صص .)۳55 -۳5۳در
نمونه دیگري با موضوع صالحيت داوري به استناد عدم تعيين محل داوري ،خواهان فروشنده
فرانسوي و خوانده خریدار هلندي است .رابطه طرفين مبتني بر خرید پوست و چرم گوساله درجه
 ۹تا  5به قيمت معين و بموجب قرارداد  24سپتامبر  288۹بوده که به واسطه عدم تطبيق کاال
با مشخصات قراردادي به اختالف کشيده شد .سپس فروشنده در تاریخ  ۹2مارس  2882به
خواسته مطالبه خسارت (تفاوت قيمت قراردادي و قيمت فروش به خریدار ایتاليایي) به داوري
اتاق داوري پاریس عليه خوانده مراجعه کرده تا بر طبق قواعد سازش و داوري اتحادیه عمومي
چرم و پوست به اختالفات آنها رسيدگي شود .خوانده به دليل نبود سند مکتوب داوري به
صالحيت داوري اعتراض کرده و اعالم داشت که بر محل داوري نيز توافق نکرده اند زیرا هيچ
مبناي قانوني براي پاریس که محل داوري باشد ،وجود ندارد و مدعي شد که داوري و تجدیدنظر
آن در مرحله دوم (هر دو) بایستي در هلند برگزار شود .از آنجا که اختالف بر سر منافع تجاري
بينالمللي است لذا هيات داوري آن را داوري بينالمللي ميداند و در قرارداد مورد بحث به قرارداد
شماره  0چرم و پوست مورخ اول دسامبر ۹998و ضميمه اروپایي آن اشاره دارد .در این قرارداد،
ضميمه اروپایي شرایط عمومي فروش و عرف و عادت تجاري درج گردیده است و در تذکر شماره
سه این ضميمه ،مقرر ميدارد« :اگر محل داوري و محل تجدیدنظر در قرارداد معين نشده باشد،
فرض ميشود که مقصود طرفين در کشور فروشنده بوده و قانون آن کشور اعمال خواهد شد».
چون فروشنده فرانسوي خواهان در این دادرسي است فرض ميشود که قرارداد بيع صحيح ميان
طرفين وجود دارد و اتاق داوري پاریس تنها موسسه داوري است که قواعد سازش و داوري در
حرفه اتحادیه عمومي چرم و پوست را اجرا ميکند و در اختالف مذکور صالحيت رسيدگي دارد.
همچنين استدالل براي داوري در هلند نوعي تناقض گویي به حساب ميآید زیرا خریدار هلندي
سفارش خرید براي فروشنده فرانسوي را از طریق دالل فرستاده نه بالعکس آن .به عبارت دیگر،
خریدار هلندي چيزي به فروشنده فرانسوي نفروخته است لذا اتاق داوري پاریس مناسب ترین
موسسه داوري براي حل اختالف ميان طرفين است .از طرف دیگر ،اصول استقالل قرارداد داوري
و کارآیي و فایده داوري ۹را ميتوان در زمان ادعاي یک طرف مبني بر نبود قرارداد اعمال نمود
لذا اعتراض به صالحيت همراه با ماهيت ،رسيدگي ميشود و شرایطي را که به انعقاد قرارداد
خرید منتهي شده نيز در ماهيت رسيدگي خواهد شد (همان ،صص .)۳50-۳54
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ماده  ۹9قانون داوري تجاري بينالمللي ایران در خصوص تعيين قواعد رسيدگي بيان ميدارد:
« طرفين ميتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد رسيدگي داوري توافق نمایند.
در صورت نبودن چنين توافقي ،داور با رعایت مقررات این قانون داوري را به نحو مقتضي اداره و
تصدي مينماید »....بدین ترتيب ،در صورت عدم توافق طرفين،در کليه داوري هایي که مقر آنها
ایران است ،قانون شکلي حاکم بر داوري ،قانون ایران است .درصورتي که طرفين برخالف آن
توافق نموده و قانون کشور دیگري را انتخاب کنند ،انتخاب مزبور تا حدي که مقررات امري مندرج
در قانون ایران را نقض ميکند ،از اعتبار ساقط است و در هر حال رعایت موارد امري قانون ایران
در داوري مزبور الزامي است .البته با توجه به اینکه مقررات امري قانون داوري تجاري بين المللي
ایران با مقررات امري کنوانسيونها و اسناد داوري همسو است و عمدتا همان اصول اجباري
دادرسي است که نه تنها کليه نظامهاي حقوقي ملي و اسناد داوري پذیرفته اند ،بلکه بخشي از
نظم عمومي فراملي محسوب است ،مشکل مهمي پيش نمي آید ۹.هرچند ،به طور کلي ،انتخاب
کشوري بهعنوان مقر و انتخاب قانون کشوري دیگر براي آیين داوري مشکالت زیادي را براي
طرفين ایجاد ميکند (جنيدي ،پيشين ،ص .)05
 -2-2-2تعیین قانون حاکم بر امور ماهوی:
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براي انتخاب و تعيين قانون حاکم بر موافقت نامه داوري ،گزینههاي فراواني پيش روست .از
جمله قوانيني که در بحث تعيين قانون حاکم ميبایست مورد توجه قرار گيرند - ۹ :قانون حاکم
بر توافق نامه - 2 ،قانون حاکم بر جریان داوري (قوانين شکلي) - ۳ ،قانون حاکم بر ماهيت دعوا
هستند .در این ميان گروه دوم معتقدند که رأي داور تابعيت آن کشوري را دارد که قانون شکلي
آن کشور بر جریان داوري حاکميت دارد .در مورد اینکه چه کشورهایي قائل به نظریه اول هستند
و کشور ایران چه نظري دارد مي توان به ماده  ۳۳قانون داوري تجاري بينالمللي ایران اشاره کرد
که به طور ضمني نظریه اول را پذیرفتهاند .ماده  ۹484قانون آیين دادرسي فرانسه هم نظریه
داوري را پذیرفته است و بند  ۹ماده  2قانون داوري  ۹990انگلستان نيز قائل به نظریه مقر داوري
شده است (انصاري ،پيشين ،ص .)229
در برخي از پروندهها نيز اینگونه رأي داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلي و یا قانون
شکلي داوري ،حاکم بر موافقت نامه داوري هستند (.)Rubino-Sammartano, op.cit, p. 231
برخي نيز قانوني را حاکم ميدانند که نزدیک ترین ارتباط را با موافقت نامه داوري دارد .به عنوان
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مثال دادگاههاي اروپایي ،بر اساس کنوانسيون اروپایي رم مصوب )۹908در خصوص قانون حاکم
بر تعهدات قراردادي( ،در فرض سکوت طرفين ،قانون حاکم را قانوني دانسته اند که نزدیک ترین
ارتباط را با قرارداد داشته است.کنوانسيون واشنگتن نيز پس از تاکيد بر اراده طرفين در تعيين
قانون حاکم ،در بند یک ماده  52قانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بينالملل را دخيل دانسته
است .در عين حال قواعد برخي از نهادهاي معروف داوري ،مانند اتاق بازرگاني بين المللي ،دیوان
داوري لندن و یا انجمن داوري آمریکا ،در ابتدا ،بيان داشتهاند که اگر طرفين به آنها مراجعه
نمایند این بدان معناست که قواعد داوري این نهادها جزئي از موافقت نامه داوري و حاکم بر
موافقت نامه داوري است (.)Ibid, p. 236-235
همچنين در برخي از آراء داوري و کنوانسيونهاي بينالمللي ،مانند کنوانسيون نيویورک و
ژنو  ، ۹90۹نيز به قانون مقر داوري اشاره شده است و نظر غالب در داوريهاي بينالمللي آن
است که در صورت سکوت طرفين ،قانون مقر داوري بر موافقت نامه داوري حاکم خواهد بود.
عليایهاالحال باید توجه داشت که در حکومت قانون مقر داوري بر موافقتنامه داوري باید
بخشهاي مختلف را از هم تفکيک کرد .به این صورت که اهليت طرفين اصوال تابع قانون دولت
متبوع آنها است و موضوعات دیگري چون توافق اراده طرفين ،تفسير موافقت نامه داوري و حوزه
شمول آن نيز به شرطي تابع قانون مقر داوري است که طرفين قانون دیگري را مشخص نکرده
باشند اما داوري پذیري موضوع اختالف ،حداقل در مرحله رسيدگي به دعواي ابطال ،تابع قانون
مقر داوري است.بنابراین قانون مقر داوري نقش ثابت و یکساني در حکومت بر موافقت نامه داوري
ایفا نميکند (صدیقي و نعيمي ،پيشين ،صص .)274-275
محدودیتهاي قواعد امري بر حاکميت اراده ،در داوريهاي سازماني هم به رسميت شناخته
شده است .طبق ماده  0قواعد داخلي دیوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي « ،دیوان هنگام
بررسي پيشنویس راي داوري مطابق ماده  27قواعد داوري ،الزامات امري قوانين کشور محل
داوري را تا جایي که عملي باشد ،مورد توجه قرار ميدهد ».لذا هرچند براساس ماده  ۹4قواعد
داوري اتاق بازرگاني بينالمللي ،آیين داوري تابع قواعد سازمان است و داوران مکلف نيستند
قانون آیين دادرسي و داوري مقر داوري یا کشور دیگري را رعایت کنند «،اما به هر حال باید
هنگام رسيدگي ،قوانين آمره و نظم عمومي کشور محل رسيدگي را رعایت کنند که همين امر
ممکن است پاره اي محدودیتهاي حقوقي براي او ایجاد کند و اال چه بسا راي صادره در مرحله
اجرا دچار مشکل شود( ».محبي ،۹۳70 ،ص  )۹8۹البته در مواردي خالف آن نيز قابل توجيه
است.
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به عنوان مثال ،در پرونده گات اویل عليه شرکت ملي نفت ایران ،عليرغم استدالل هيات
داوري در راي مورخ  ۹0ژوئن  ،۹909در خصوص اینکه شرکت ملي نفت ایران براي مراجعه به
داوري مقرر در قرارداد به ارائه مجوز موضوع اصل  ۹۳9قانون اساسي ایران نياز ندارد ليکن گات
اویل درخواست ابطال راي داوري را به دليل عدم اهليت شرکت ملي نفت ایران مطرح نمود.
دادگاه استيناف پاریس در برابر این پرسش که «آیا اعتبار شرط داوري مندرج در یک قرارداد
بينالمللي به وسيله یک شخص حقوقي حقوق عمومي را ميتوان با استناد به قوانين ملي
شخصيت حقوقي حقوق عمومي بي اعتبار دانست؟» به شرح ذیل استدالل نمود« :قرارداد في
مابين از نوع قراردادي است که براي احتياجات تجاري بينالمللي ،تحت شرایط و مطابق با عرف
تجارت بينالملل منعقد ميشود .نظم عمومي بينالمللي ،شخص حقوقي حقوق عمومي را از
توسل به قوانين ملي براي بي اعتبار نمودن قرارداد داوري که قبال منعقد نموده است ،منع ميکند.
از این رو گات اویل نمي تواند به بياعتباري شرط داوري به استناد عدم اهليت به واسطه عدم
رعایت اصل  ۹۳9قانون اساسي ایران توسل جوید و استدالل کند که شرکت ملي نفت ایران به
دليل عدم اخذ مجوز موضوع اصل  ،۹۳9اهليت مراجعه به داوري را ندارد .زیرا نظم عمومي
بينالمللي شرایطي را که در این مورد به وسيله نظام داخلي مقرر شده است ملحوظ نظر قرار
نميدهد( ».امير معزي ،پيشين ،ص .)44
قواعد داوري مرکز منطقه اي داوري تهران نيز ارجحيت قواعد آمره بر قواعد داوري مرکز (که
مبتني بر اراده طرفين است) را پذیرفته است و به موجب ماده ( ۹ )2آن« :این قواعد بر داوري
حاکم خواهد بود درصورتي که هر یک از این قواعد با یکي از مقررات قانون حاکم بر داوري که
عدول از آن براي طرفين مجاز نميباشد ،تعارض پيدا کند ،مقررات قانوني مزبور ارجحيت خواهد
داشت ».قواعد داوري مرکز داوري وایپو (سازمان جهاني مالکيت فکري) از این حيث صراحت
بيشتري دارد و به موجب پارگراف ب ماده  49آن « :قانون قابل اعمال نسبت به داوري ،قانون
محل داوري خواهد بود؛ مگر اینکه طرفين صراحتا نسبت به اعمال قانون داوري دیگري توافق
کرده باشند و چنين توافقي براساس قانون محل داوري مجاز باشد( ».صدیقي و نعيمي ،پيشين،
ص  )202لذا باید در نظر داشت که کليه اصطالحات و ضمایم موافقتنامه داوري حائز اهميت
بوده و در راي صادره تاثيرگذارند.
به عنوان مثال ،در پرونده شماره  9720که در مورخ  ۹0مارس  288۳منجر به صدور راي
گردید ،مسئلهاي در خصوص ماده  ۹5قرارداد تنظيم شده در مورخ  9مارس  ۹90۳پيش آمد.
این ماده مقرر کرده بود « :هر گونه اختالف یا انحراف از قرارداد که دوستانه حل نشود ،بایستي
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از طریق داوري بر طبق قواعد آي سي سي در زوریخ (سوئيس) و بر طبق قانون کانتون زوریخ
حل و فصل شود» .در تفسير درست این ماده ميبایست سوابق را در نظر گرفت .این قرارداد با
قرارداد  20مارس  ۹90۳مرتبط است و طرفين هم ميدانستند که قرارداد اخير جزء الینفک
قرارداد قبلي است .در ضميمه قرارداد اصلي حدود یک صفحه و نصف در رابطه با شرط داوري
مطلب وجود داشت که داوري بر طبق قانون سوئيس در زوریخ را مقرر کرده بود و نوع داوري،
موردي و توسط هيات سه نفره تعيين و نحوه انتخاب هر کدام دقيقا توصيف شده بود .در ماده
 ۹5اخير که با این قرارداد مرتبط است این فرق وجود داشت که داوري بر طبق قواعد آي سي
سي در زوریخ را مقرر کرده که یک داوري سازماني بر طبق قانون سوئيس در کانتون زوریخ است.
اصطالح «قواعد سازش و داوري» مختص قواعد اتاق بازرگاني بينالمللي پاریس است و اصطالح
«قواعد ميانجيگري و داوري» اختصاص به اتاق بازرگاني ملي زوریخ دارد .تحت اوضاع و احوال
این پرونده بایستي نتيجه گرفت که معني حقيقي شرط داوري مذکور داوري در زوریخ بر طبق
قواعد اتاق بازرگاني بين المللي است که در آن قانون سوئيس بر اختالفات حاکم است .تصميم
این دیوان با رویه دادگاه زوریخ و رویه آي سي سي در پروندههاي شماره  5572آي سي سي
 ۹905و  582۳آي سي سي  ۹905و  ۳508آي سي سي  ۹90۹نيز همسو و سازگار است (امير
معزي ،پيشين ،صص .)۳54 -۳55
ماده  4کنوانسيون نيویورک مورخ  ۹940نيز در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در
مورد قانون حاکم ،قائل به اعمال قانون کشوري شده که حکم داوري در آنجا صادر گردیده است.
همچنين مرجع صالح کشوري که شناسایي و اجراي حکم از آن درخواست شده ،در صورت ميسر
نبودن ارجاع موضوع مربوط به داوري در قانون خود و نيز در صورت مغایرت راي داور با نظم
عمومي آن کشور ،ميتواند تقاضاي شناسایي و اجراي حکم را رد کند .ایران نيز ضمن پيوستن
به این کنوانسيون ،در ماده  27قانون داوري تجاري بينالمللي در باب اعمال قانون حاکم مقرر
نموده -۹« :داور ،برحسب قواعد حقوقي که طرفين در مورد ماهيت اختالف برگزیدهاند ،اتخاذ
تصميم خواهد کرد .تعيين قانون یا سيستم حقوقي یک کشور مشخص ،به هر نحو که صورت
گيرد ،به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن کشور تلقي خواهد شد .قواعد حل تعارض مشمول
این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفين به نحو دیگري توافق کرده باشند -2 .در صورت عدم
تعيين قانون حاکم از جانب طرفين ،داور براساس قانوني به ماهيت اختالف رسيدگي خواهد کرد
که به موجب قواعد حل تعارضمناسب تشخيص دهد -۳ .داور ،در صورتي که طرفين صریحا
اجازه داده باشند ،ميتواند براساس عدل وانصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصميم بگيرد-5 .
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داور ،باید در کليه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصميم کند ،و عرف بازرگاني مربوط را
مورد نظر قرار دهد» لذا به نظر ميرسد که رویکرد اخير با توجه به مفاهيم مربوط به مقر و محل
داوري و نيز گرایش به حاکميت اراده ،متمایل به اولویت توافق طرفين در درجه اول اهميت و
سپس قانون مقر داوري باشد.
دادرسي داوري الکترونيکي نيز در برگيرنده تقریبا موضوعات مطرح در دادرسي هاي سنتي
است .به جز برخي مراحل و مسائلي که به علت نفوذ فن آوري در آن شکل خاص و گونه جدیدي
را به خود اختصاص داده است .به عبارتي تنها تغيير فضاست که جلوه اي دیگر از نحوه ارتباط و
تعامل را معرفي کرده است (السان ،۹۳04 ،ص  .)05بيتردید این نظر که داور باید در انتخاب
قانون حاکم آزاد گذاشته شود ،ميبایست مورد تایيد قرار گيرد ولي از این آزادي نباید اینگونه
مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفين ،خودسرانه هر قانوني را
بدون در نظر داشتن مالکهاي احتماال موجود در قرارداد منجمله کشوري که داوري در آن انجام
خواهد یافت یا اشاره به صالحيت یک موسسه داوري (مانند انجمن داوري آمریکا) و مالکهاي
دیگر چون زبان قرارداد ،پول قرارداد ،محل اجراي قرارداد و ...اتخاذ تصميم نماید .بعالوه داور
نميتواند مقررات آمره کشوري را که داوري در آن جریان دارد را نادیده بگيرد و اال قاضي کشوري
که از او تقاضاي اجراي راي داوري ميشود ،محق خواهد بود به لحاظ مخالفت راي با نظم عمومي
از اجراي آن خودداري کند(اسکيني ،پيشين ،صص .)۹08 -۹79
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نتیجهگیری
نظر به اولویت اصل حاکميت اراده در عرصه داوري تجاري بينالمللي هميشه این چالش
وجود داشته که در شرایط سکوت یا عدم صراحت قراردادي باالخص در داوريهاي موردي ،کدام
قانون در اولویت اعمال قرار دارد .مطالب پيش گفته مبين اهميت مفاد موافقت نامه داوري و
ضمائم و ملحقات آن و نيز مفهوم هر یک از اصطالحات مقر و محل داوري بوده که به جهت
تشابه لغتي در اصطالحات انگليسي و ترجمههاي صورت گرفته به تبع آن ،بخشي از موجبات
ابهامات و اعمال رویههاي مختلف فراهم آمده و نتيجتا چالشي عظيم نيز براي داوران در عرصه
تعيين قانون حاکم ميباشد .ماده  28قانون داوري تجاري بينالمللي ،محل داوري را تعریف نموده
و به موجب آن و همانطور که توضيح داده شد ،محل داوري به محل برگزاري جلسات و
رسيدگيهاي مربوط گفته ميشود و معيار سهولت دسترسي در تعيين محل داوري از سوي داور
در صورت عدم تعيين آن از سوي طرفين نيز جهت تاکيد بيشتر بر معناي قلمرو جغرافيایي و
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فيزیکي بودن محل داوري بيان شده است .در این ميان عليرغم اینکه در قانون اخير تعریف
صریحي از مقر داوري ارائه نشده ليکن در سطح بينالملل به معناي اقامتگاه حقوقي داوري به
مفهوم انتزاعي آن و داراي بار قانوني پذیرفته شده است.
نکته حائز اهميت اینکه تاثير مفاهيم فوق در دو عرصه تعيين قانون شکلي (قواعد حاکم بر
رسيدگي) و قانون ماهوي جهت رسيدگي به ماهيت اختالف هم مطرح ميگردد .در این ميان با
چند مقوله مقر داوري ،محل برگزاري جلسات ،محل صدور راي و محل اجراي راي داور رو به رو
هستيم که هر یک از اندیشمندان در این عرصه قائل به اهميت یک یا چند مورد از مفاهيم فوق
هستند و طبيعتا گرایش دولتها نيز بيشتر بر اعمال قانون ملي خود و تحت سلطه نظامات دولتي
درآوردن آراي داوري نيز مثل آراي صادره از محاکم دادگستري هستند .رویههاي داوري موجود
نيز به چالشها دامن زده ليکن علي ایها الحال رویکرد غالب اولویت اعمال قانون مقر داوري چه
در امور شکلي و چه ماهوي ،در شرایط عدم صراحت قراردادي است که البته منافاتي با لزوم
اعمال قوانين آمره ملي و نيز محل اجراي راي داوري در درجه اول اهميت ندارد وليکن سوال
اینجاست که در صورت عدم تعيين قانون حاکم و نيز مقر داوري از سوي طرفين ،پيش از مراجعه
به سایر موارد آیا داور به استناد احراز قصد طرفين به اعمال قانون محل داوري با تعيين محل در
قرارداد ،ملزم به رعایت این قانون نيز خواهد بود؟ مسئله مطرح دیگر ،تعيين قانون حاکم بر
ماهيت اختالف است که در این خصوص نيز اختالف نظرهایي در صورت عدم توافق طرفين وجود
دارد .در ماده  27قانون داوري تجاري بين الملل ،به مراجعه داور به قواعد حل تعارض مناسب در
صورت عدم تعيين قانون قابل اعمال از سوي طرفين اشاره شده است .لذا با در نظر داشتن اصل
حاکميت اراده و اهميت توافق طرفين و نيز پيروي از مقررات موجود منجمله مواد  ۹9و 27
قانون داوري تجاري بين المللي (مقتبس از قانون نمونه آنسيترال) ،در صورت عدم تعيين قانون
حاکم و نيز مقر داوري چه باید کرد؟ با توجه به مطالب پيشگفته به نظر ميرسد چه در حوزه
قواعد رسيدگي و چه در حوزه رسيدگي ماهوي فارغ از لزوم پيروي از قوانين آمره فوق الذکر،
نمي توان الزاما ارتباطي ميان محل داوري و اعمال قانون آن برقرار نمود هر چند که ممنوعيتي
نيز براي تعيين قانون محل داوري در صورت صالحدید داور وجود ندارد .البته باید در نظر داشت
که تعيين قانون محل داوري در مواردي شامل داوري مدرن یا اینترنتي و اشکال خاصي از داوري
منجمله اینکه چند محل در موافقت نامه طرفين تعيين شده باشد ،با معضالتي رو به رو ميگردد.
در این ميان تبعيت داوريهاي الکترونيکي از رویه حاکم در داوريهاي سنتي به جهت عدم
تدوین قانون مستقل در این حوزه و نيز عدم پيوستن به کنوانسيون استفاده از ارتباطات
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الکترونيکي در قراردادهاي بين المللي سازمان ملل ،موجب بروز چالش هایي حول محور مقر و
محل داوري و اعمال قانون مربوط نيز شده است که مورد بحث قرار گرفت لذا تصویب قانون
مناسب در این عرصه و یا پيوستن به کنوانسيون فوق الذکر از جمله الزامات موجود براي
پاسخگویي به نيازهاي روز به نظر ميرسد و في الحال در این نوع از داوري پيشنهاد ميگردد
طرفين موافقت نامه داوري ،حسب مورد نسبت به تعيين قانون مناسب غير متعارض با قوانين
موجود در سطح داخلي ،اقدام نمایند.
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