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چكیده
داوری در تجارت بینالمللی در دهههای اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دستاندرکاران امر
تجارت بینالملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حلوفصل اختالفات تجاری خود یافتهاند .از
این روی امروزه شرط حل وفصل اختالفات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابت
است .دالیل رشد و توسعه داوری به منظور حلوفصل اختالفات تجاری بینالمللی را میتوان در مزایایی
که این روش نسبت به سایر روشهای حل وفصل اختالفات حقوقی دارد جستجو نمود .عمده این مزایا
عبارتند از :کاهش هزینه و زمان رسیدگی ،محرمانگی جریان داوری ،عدم مراجعه طرفین به دادگاههای
ملی ،قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امكان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا .بنابراین
طرفین اختالف در صورت انتخاب روش داوری برای حلوفصل اختالف خود از این مزایا برخوردار
خواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختالفات گردیده است .البته
شناسایی حكم داوری ،عدم پذیرش از سوی دادگاههای داخلی و  ...نیز میباشد .در کشور ما نیز با
استفاده واقع میگردد.
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پذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شكل رو به افزایشی مورد

پژوهشهای حقوق خصوصی و کیفری

نباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود ،دارای معایبی از جمله متزلزل بودن،
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مقدمه
پیشرفتهای علمی و تسهیل ارتباطات موجب گسترش روابط متقابطل انسطانهطا شطده اسطت .از جملطه
مهمترین جنبههای این ارتباطات ،رواب تجاری است که تأثیر مستقیمی از پیشرفت دانش بشری گرفتطه
است .گسترش رواب تجاری در کنار پیچیده شدن این رواب باعث شده است که اختالفات تجاری رو به
افزایش نهند .وقتی قرارداد تجاری بینالمللی منعقد میشود پیدایش اختالف حتمی است و برای حطل آن
به صورت سهل و سریع ،طرفین این قراردادها بهتر است پیش از پیدایش اختالف با تعیطین مرجطع حطل
اختالف و نیز قانون حاکم بر قرارداد ،خودشان به حل اختالف کمک نمایند .دو مرجع مهم در ایطن مطورد
«دادگاه» و «داوری» است( .سروی مقدم ،1389 ،ص )13دادگاهها مهمترین ابزار حل این اختالفطات بطه
شمار میروند ،اما در کنار دادگاههای ملی روشهای دیگری نیز وجود دارند که از جمله مهمتطرین آنهطا
داوری است که از لحاظ قدمت بر دادرسی در دادگاههای ملی تقدم دارد .مزایای متعددی برای داوری بطر
شمردهاند که از این میان میتوان به صرفهجویی در هزینه و زمان در داوری ،راحتتر بودن قواعد داوری،
شناسایی آراء داوری توس کنوانسیونهای بینالمللی ،غیرعلنی بودن داوری و  ...اشاره نمود.
بر مبنای آنچه گفته شد و با توجه به مزایای بیچون و چرای داوری نسبت بطه دادرسطی در دادگطاههطای
ملی ،طرفین یک قرارداد تجاری بینالمللی غالباً با درج شرط داوری در قرارداد اصلی خود و یا به موجطب
موافقتنامه داوری مستقل ،توافق به حلوفصل اختالفات ناشی از آن قرارداد وسطیله داوری مطینماینطد.
زمانی که طرفین با توجه به این عوامل گفته شده ،داوری را برای حل وفصل اختالفات تجاری بینالمللی
خود بر میگزینند ،اما به دالیل گوناگون هر یک از این مزایای داوری تأمین نمیشود ،در واقع با یکطی از
ریسکهای جریان داوری تجاری بینالمللی مواجه شدهاند.

پژوهشهای حقوق خصوصی و کیفری
شماره  ،26زمستان 1394

تعریف داوری
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تعریف لغوی
در غیاث اللغات در باب معنای کلمه داور آمدهاست« :در اصلدادور بطوده بطه مطعنی صاحب داد ،پط بطه
جهت تخفیف ،دال ثانی را حذفکردند( .به نقل از یوسفزاده ،1381 ،ص)10
درفرهنگ دهخدا آمده اسطت« :این کلمه در اصل دادور بوده ،چون نامور و هنرور و سطخنور ،یطکدال را
حذف کردهاند؛ چه در فرس مخفف محذوف به تکلم آسانتر و به فصاحت نطزدیکتراسططت .درفططرهنگ
لغت مذکور ،معانی زیر برای داوری ذکر شده است:
«آن اجرای حکمی است که خطداوند عطالم در روز جزا بر مردمان خواهد فرمود واعط ،،اعمطال رسطوالن،
قضاوت ،حکومت ،یکسو نمودن میان نیک و بد ،حکممیان دو خصم( ».دهخطدا ،1372 ،مطاده دال) واژۀ
مزبور معادل لفطط« ،،التحکطیم» در عططربی Arbitration ،در انططگلیسی و  Arbitrageدر فرانسطه

مهدی زارع ،محسن سلیمی

است .از میان معانی لغوی ذکر شده ،معنای قضاوت و حکم میان دو خصم مدّنطظر ایطننطوشتار میباشطد
و علت استعمال این لف ،در عالم حقوق ،معانی اخیر الذکراست.
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تعریف اصطالحی
اما معنای داوری در اصطالح حقوقی تا حدی به معنای لغوی آن نزدیک است .برخی داوری را ایطنگونطه
تعریف کطردهاند« :داوری عطبارت اسطت از فصل اختالفات بین طرفین یطاثالطثآنهطارا در جهطت انتخطاب
نموده باشند( ».همان)
در تعریف دیگری آمده اسطت« :این روش را در واقع میتوان شیوهء خصوصی یا اختیاری حطل و فصطال
قضایی یک اختالف با تطوافق ططرفیندانست( ».نصیری و شهبازینیا ،1386 ،ص)25
پروفطسور رنه داوید در تعریف داوری بیان میدارد« :داوری عبارت است از شیوهایکه با استفاده از آن دو
یا چند شطخص حطل مسألهای را که در ذینفع هستند بطهیطکیطا چنطد شطخص دیگطر (داور یطا داوران)
میسپارند کطه اخطتیارشان نطاشی از یک قرارداد خصوصیاسطت و براسطاس ایطن قطرارداد تصطمیمگیطری
میکنند ،بدون آنکه برای انجام این وظطیفه از جطانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد».
به موجب بند الف ماده  1قانونداوری تطجاری بطینالمللی ،مصوب سطال « 1376داوریعبطارت اسطت از
رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه ،بهوسیلهء شخص یطا اشطخاص حطقیقی یا حقطوقی مریطی
الطرفین یا انتصابی «در فرهنگ حقوقی بالک داوری این گونه تعریطف شططده اسططت »:ارجطاع اخطتالف
بهشخص بیطرفی (ثالث) که توس اصحاب دعوی برگزیده میشود و طرفین پیشاپیش توافق مطیکننطد
که از رأیی کطه داور پ از تطشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین صطادر مطیکنطد ،متابعطت نماینطد»
(بردبار ،1384 ،ص  )21فرهنگ دیگر داوری را «ارجاع و تسلیم اخطتالف بطه تصمیم و نظر شخص و نه
دادگاههای صالحه تطعریف مطیکند» (همان ،ص  )22در فطرهنگ حقوقی آکسفورد نیز داوری ایطنگونطه
تعریف شده اسطت« :فیصلهدادن (حکمدادن) یک اختالف بهوسیلهء یک یا چند شخص ثالطث بطیططرف
(سریعتر از یک دادگاه) داوران بطه وسیلهء طرفین انتخاب میشوند( ».ای مارتین ،1384 ،ص )31
در تعریف دیطگری ،بطه خططصیصهء الطزام بطودن رأی داوری اشططاره شططده اسططت ،طبطق ایطن تعریطف
داوریعبارت است از« :ارجطاع یطک کشمکش یااختالف برایدادخواهی به شطخص سطومی کطه توسط
طرفین دعطوی بطرگزیده شده اسطت و تصطمیم او بطرای آن دو الطزامآور اسطت» (پطاول اسطمیت،1377 ،
ص)187
در تعریف دیطگری از داوری آمده است« :رسیدگی حقوقی بطرمبنای درخطواست طرفین برای تشخیص و
اجرای حطقوق و تطکالیف آنها( ».گنیز ،1386 ،ص)210
با بررسی تعاریف فوقالذکر ،مشخص میشود که هیچ یک از آنها بطه تنهطایی بیطانگر مططفهوم دقططیق و
کامل داوری نمیباشند؛ بهطوری که در تطعریف اول خطصیصهء قطراردادی و قضایی داوری مغفول مطانده
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اسطت .تعریف دوم نیز شامل داوری اجباری نطمیگردد و بطه خصیصهء الزام آور بودن آن اشاره نمیکنطد.
به همین ترتیب تعاریف دیگری نیز دارای ایراداتی میباشند.
بدین ترتیب با عطنایت بطه مطالب مطروحه ،کاملترین تعریفی که میتطوان از داوری اراهطه داد عططبارت
اسطت از« :شیوهای اسطت کطه بطا استفاده از آن ،دو یا چطند شخص ،حل مسألهای را کطه در آن ذینفطع
هستند را با توافق یک دیگر به یک یا چند شخص بطیطرف (داور یطا داوران) ارجاع میدهند تا ایشان با
تطوجه بطه حطقوق مطویوعه و اصطولکلی حقوقی و عطرف و قطواعد انصاف ،مویوع مختلف فیه را حطل
و فصل نمایند و رأی صادره توش ایشان را برای خود الزامآور قرار میدهند».
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تعریف داوری تجاری بینالمللی
در کنار داوری داخلی و خطارجی ،1داوری بطینالمططللی قطرار دارد .منظطور از داوری بطینالمللطی ،مویطوع
حقوق بینالمطللی عطمومی نطیست ،اینگونه داوری کطه در رابططه بطا «حاکمیت دولتها» انجام میشود
قواعد خاص خود را دنبال میکند؛ بلکه منظور داوری تجاری بینالمللطی اسطت کطه راجطع بطه معطامالت
بینالمللی میباشد ،اعم از اینکه میان اشخاص عمومی (دولتها).
به سبب افطزایش سریع حجم و توانمندی بازرگانی بینالمللی ،سرمایهگذاری خارجی و انتقال فنآوری در
چند دههء پیشین -که رشد همزمان اختالفات بینالمللی را نیز در داشت -طرفین اختالف بیشتر تطرجی
میدادند که اختالف خود را در مراجعی اقامه کطنند کطه بخشی از ساختار دولتی یک کشور معین نباشطند.
آنان در واقع به دنبال یک داوری بینالمللی بودند که تحت قواعد و آیین پذیرفته شدهء بینالمللی باشطد.
(بردبار ،همان ،ص )34در خصوص نحوهء تشخیص داوری تجاری بطینالمططللی ،مطالک قابطل اعتمطادی
نمی توان اراهه نمود .ممکن است از نظر سیستم قضایی یطک کشطور ،داوری یطک عنصطر خطارجی باشطد.
همچنین است فریی که در آن اصحاب دعوی ،نسبت به کشور محل داوری ،بططیگانهانطد (یعنطی دارای
تابعیت آن کشور نیستند) یا زمانی کطه داوری بطه یک سازمان داوری بینالمللی 2واگطذار شطده یطا داوری
تابع مقرراتی باشد که جنبه بینالمللی دارند 3.به استثنای مورد اخیر که در آن خود اختالف ،الزامطاً جنبطهء
بینالمللیدارد ،در سطایر مطوارد یاد شده داوری زمانی مطیتواند واقطعاً بینالمللی باشد که راجع به تجطارت
بینالمللی باشد یا الاقل به معامالت دارای خصیصه بینالمللی مربوط باشد که ممکناست جنبطه تجطاری
نداشته باشند .این راه حل را در قانون آیین دادرسطی مطدنی فرانسه میبینیم که بطه موجطب مطاده 1472
آن«داوری وقتی بینالمللی است که در آن منافع تجارت بینالمللی مططرح باشطد» چنطین داوری اگطر در
 1چنانچه مویوع مورد اختالف که به داوری ارجاع گردیده ،مطنحصراً بطه حاکمیت یککشور مرتب باشد ،داوری داخلی است
و رأی صادره در داوری داخلی ،برای کشورهای دیگر خارجیمطحسوب میگردد.
 2مانند مرکز بینالمللی حل و فصل اختالفات ناشی ازسرمایهگذاری (.)ICSID
 3بعنوان مثال داوری تابع مقررات داوری آنسیترال باشد.
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خارج از فرانسه منتهی به صدور رأی شطده باشطد ،رأی راجطع بطه آن خططارجی تططلقی نمطیشطود ،بلکطه
بطینالمللی است و بنابراین مشمول مقررات منعک در ماده  1473که شامل آرا داوریخارجی مطیشطود،
نخواهد بود .مقررات اخیر در مورد آرایی نطیز اعمال میشود که در خود کشور فرانسطه در زمینطه تجطارت
بینالملل صطادر شطده بطاشند .هرگاه رابطهای تابع حقوق بینالملل قرار داده شده باشد ،داوری راجطع بطه
آن یرورتاً بینالمللی است؛ لیکن عک آن فرض ،داوری را از حطالت بطینالمللی خارج نمیکند؛ با وجود
این داوری راجهبه آن بینالملل باشد؛ آنچه مهم است این مطیباشطد کططه مططویوع اخطتالف بطه منطافع
تجارت بینالملل مرتب شود .به موجب بند ب ماده  1قطانون داوری تجطاری بطینالمططللی ایطران ،داوری
زمانی بین المللی است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری ،بهموجب قوانین ایران تططبعه
ایطران نباشد؛ بدین ترتیب در حقوق ایران معیار شخصی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
مطابق بند  3ماده  1قانون نمونه آنیسترال» داوری در صورتی بینالمللی است که:
الف) مرکز تجارت طرفین موافقتنامه داوری ،در زمان انعقاد قرارداد مطذکور ،در کشورهای مختلف باشد یا؛
ب) یکی از محلهای زیر ،خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
یک) محل داوری در صورتی که در موافقتنامه داوری تصری یا به موجب آن تعیین شده باشد.
دو) هر محلی که قسمت اسطاسی تطعهدات ناشی از رواب تجاری میبایستی در آن محل اجطرا شطود یطا
محلی که مویوع اصلی اختالف ،نزدیکترین ارتباط را با آن محلدارد یا؛
ج) طرفین صریحاً توافق کرده باشند که مویوع اصلی موافقتنامه داوری به بیش از یطک کطشور ارتباط
دارد.
بدین ترتیب بسیار روشن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بسیار تنطگ نظرانطه بطا مویطوع
برخورد نموده است و تا حد زیادی فلسفه وجودی خود را درتسهیل داوری راجطعبططه اخططتالفات تجطاری
بینالمللی و ایجاد اقبال نسبت به خود زیر سؤال برده است( .جنیدی ،1378 ،ص )38
برعک مکانیسمهای داخلی حل و فصل اختالفات که آهین دادرسی ثابت و قواعد شناخته شدهای دارند،
داوری بینالمللی مانند خطود دعطاوی بطینالمللی مستلزم وقوف به سطیستم حطقوقی بطیش از یک کشور،
اطالع از مبانی گوناگون صالحیت مراجع رسیدگی و نیز محتاج آگاهی از انواع آیطین دادرسطی و مقطررات
آنها در مورد ادله اثبات دعوا (مبانی و واقعیات) ،قانونحاکم بطر دعطوا ،اثططبات قطانون خطارجی و بطاالخره
اجرایحکم میباشد .بهعلت جنبههای فراملطی نططهفته در داوری بططینالمللطی ،خطواهیطا نطاخواه مسطایل
صالحیتی ،در داوری بینالمللی بیشتر پیش میآید .به همین لحاظ هرگونطه ابهطام و بالتکلیفطی از حیطث
مسایلصالحیتی تطبدیل بطه رویطهای بینالمللی شده است .در کشورهایی که مراکز بزرگ داوری در آنجا
واقطع است ،قوانینی تصویب شده که احکام جداگانهای برای داوری بینالمللی پیشبینی نموده اسطت .در
قواعد داوری مؤسسات داوری بینالمطللی نطیز ططبقهبندی داوریها و تفکیطک آنهطا در رابططه بطا معطامالت
مختلف بینالمللی مورد تطوجه و تطأکید قرار گرفته است( .دووریز ،1386 ،ص )45
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در تعریف موافقتنامه داوری نیز میتوان گفت توافقنامه داوری عبارتسطت از توافطق ططرفین مبنطی بطر
ایطنکه هطمه یا برخیاز اختالفاتی که میان آنها پدید آمده یا ممکن اسطت پدیطد آیطد را بطه داوری ارجطاع
نمایند 1.موافقتنامه داوری گاه در قالب یک قرارداد مستقل اسطت و گطاه بصطورت شططرط داوری منعقطد
میشود ،نوع دوم مطوافقتنامه داوری رایجتر است و لذا در بسطیاری از مطوارد مططالحظه مططیکنطیم کطه
صحبت از شرط داوری است.
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مزیت داوری نسبت به سایر روشهای حل و فصل اختالفات تجاری
در تعریف داوری گفته شده "داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسطیله
شخص یا اشخاصحقیقی یا حقوقی مرییالطرفین و یا انتصابی" 2داوری نسبت به سایر روشهای حطل
و فصل اختالفات دارای مزایی است که باعث میگردد از آن بهعنوان روشی نوین در قراردادهای تجاری
بینالمللی مورد استفاده قرار گیطرد .نخسطتین مزیطت داوری ایطن اسطت کطه در حطالی کطه اجطرای آرای
دادگاههای ملی در کشورهای دیگر معموالً با مقررات سختگیرانهای مواجه است و در واقع به دلیل فقدان
یک معاهده فراگیر در خصوص اجرای آرای قضایی خارجی در قلمرو سایر کشطورها ،اجطرای ایطن آرا بطه
مقررات داخلی کشور محل اجرا بسطتگی دارد ،اجطرای آرای داوری در سطایر کشطورها از پطذیرش زیطادی
برخوردار بوده و به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ،3رأی صادره در هر یطک از
کشورهای عضو ،در دیگطر کشطورهای عضطو قابطل شناسطایی اجراسطت و تنهطا در مطوارد مصطرح در آن
کنوانسیون دادگاههای ملی یک کشور عضو میتوانند از اجرای آرای داوری خودداری کنند.
مزیت دیگر داوری غیرعلنی بودن جلسات داوری و محرمانه بودن رسیدگی داوری است .در حالی کطه در
اکثر کشورها علیاالصول جلسات دادرسی در دادگاه بهصورت علنی برگزار میشود ،رسطیدگی علنطی بطه
دعاوی تجاری بینالمللی باعث افشا جزهیات قراردادهای تجطاری بطینالمللطی و لطمطه بطه اعتبطار تجطار
بینالمللی میشود .بنابراین از آن جایی که داوری یک رسیدگی خصوصی و محرمانطه تلقطی مطیشطود و
داورها نیز از افشای موارد اختالف و جزهیات رسیدگی و قراردادهای تجاری منع میشوند روابط تجطاری
طرفین به بهترین وجه حف ،شده و از لطمه به رواب حرفهای طرفین و افشا جزهیات قراردادهای تجاری
آنها جلوگیری میشود .این امتیاز داوری برای کسانی که تمایلی ندارنطد اسطرار تجاریشطان فطاش شطود،
اهمیت به سزایی دارد و به خصوص برای تجاری که تمایلی ندارند مشکالت مالی آن ها در رسیدگی نزد
محاکم علنی شود ،حاهز اهمیت است( .مرتضوی ،1393 ،ص )28

1 WIPO Arbitration Rules 1994

 2بند الف ماده  1قانون داوری تجاری بینالمللیمصوب.
3 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York,
)"1958) (the "New York Convention
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مسئله دیگر سرعت رسیدگی در داوریها میباشد .دادگاهها به دلیطل تطراکم پرونطدههطا اوقطات دادرسطی
طوالنی تعیین میکنند و بهعالوه وجود برخی مقررات موجب شده که برخی پروندهها سالها در دادگاهها
رسیدگی شده و نهایتاً نیز رأی قطعی و نهایی در مورد آن صادر نشود .این در حالی است که داوری دچطار
معضل تراکم نیست و بهعالوه به واسطه اینکه رسیدگی داوری عموماً با نوعی تسطام و سطازش همطراه
است ،اصوالً طرفین راحتتر نسبت به نتیجه آن توافق میکنند .سرعت در رسیدگی داوری گاه بطهدلیطل
عدم وجود تشریفات دادرسی در داوری است .اساساً یکی از نقاط مهم افتطراق دادرسطی و داوری در ایطن
است که دادرسی ذاتاً مبتنی بر مرافعه و منازعه است ولی در داوری اینگونه نیست .به هطر روی ،انتظطار
عدالت بهتر با توسل به راه حل سریع و ارزان از ویژگیها و علل مراجعه بطه داوری شطمرده شطده اسطت.
(صفایی ،1390 ،ص ) 92عالوه بر این ،داوری موجب صرفهجطویی در هزینطههطا مطیشطود .در دادرسطی،
هزینههای رسیدگی گاه بسیار گزاف تمام میشود و همین امر موجب میشود که عطای دادرسی و اقامطه
دعوی در دادگاه به لقای آن بخشیده شود .به خاطر ترافعی و تنازعی بطودن دادرسطی ،گطاه یطک پرونطده
سالیان دراز به طول میانجامد و هزینههای زیادی را به دوش طرفین تحمیل مطیکنطد .داوری هطر چنطد
مجانی و بیهزینه نیست اما هزینههای آن قابل قیاس با دادرسی نیست( .دارایی ،1385 ،ص )334
وجود موانع و معایب در جریان دادرسی در دادگاهها از یکسو و مزایطایی کطه داوری در بطر دارد از سطوی
دیگر ،موجبات گرایش روز افزون طرفین اختالف بهویژه در امور تجاری را به داوری فطراهم آورده اسطت.
گرایش به داوری در سط داخلی خود را در قالب پدیطد آمطدن مؤسسطات داوری و درج شطرط داوری در
قراردادها نشان میدهد .بهعالوه در قوانین نیطز مطواردی از داوری اجبطاری پطیشبینطی شطده اسطت .امطا
گسترش داوری صرفاً در سط داخلی نبوده است .افزایش مناسبات و رواب بینالمللی و پدید آمدن تجار
حقیقی و حقوقی که به انعقاد قرارداد با اتباع سایر کشورها و یا سایر دول میپردازنطد موجطب گسطترش و
شکلگیری تجارت در سط بینالمللی شده است .از آنجایی کطه در ایطن قراردادهطا بطا یکطی از عناصطر
خارجی بر شمرده شده مواجهیم ،مسئله دخالت مرجعی غیر از دادگاههای داخلی برای حل منازعات ناشی
از این گونه قراردادها قوت میگیرد .اصوالً نه تجار به دادگاههای ملی – بهویژه اگر دارای تابعیت واحد با
طرف مقابل اختالف باشند  -اعتماد کافی دارند و نه طبع تجارت بینالمللی با طرح اختالفات ناشی از آن
در دادگاههای داخلی سازگاری دارد .از این رو گرایش به حل اختالفات ناشی از قراردادهای بینالمللطی از
طریق داوری رو به فزونی نهاده و تقریباً کمتر قرارداد بینالمللی را میتوان یافت که در آن شطرط داوری
گنجانده نشده باشد .تخصص داوراز دیگطر مزایطای داوری اسطت .ایطن امطر خطود از نتطایج حاکمیطت اراده
طرفهای اختالف در انتخاب داور اسطت .اطراف اخطتالف به هطنگام تنظطیم موافقطتنامطه داوری سطعی
میکنند داورانی را انتخاب کنند که در مویوع مورد اختالف دارای تخصص و تجربطه باشطند ،ایطن امططر
مطوجب می شود که سرعت و دقت در داوری نیز تضمین شود و موجبات اعتماد بیشتر طرفهای اختالف
به فطرایند داوری فطراهم آید( .همان)
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البته در زمینه داوریهای تجاری میتوان به معایبی نظیر یمانت اجراهای شکلی و مطاهوی و همچنطین
دخالتهای دادگاهها پ از صدور رای داوری اشاره نمود.
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معایب داوری
در برابرمحاسنی که برای داوری ذکر نمودیم ،معایبی نیز برای آن ذکر کردهاند که برخی از اینمعایطب در
برابر محاسن قرار میگیرند .یعنی گطاه همان امطری که بهعنوانحسن ذکر میشود ،از منظری دیگر عیب
محسوب شده است .مهمترین معضل داوری ،یمانت اجرای آراء آن است .آرای قضطایی پط از صطدور
دارای یمانت اجرا هستند و به محض درخواست محکومله ،اجراهیه صادر میشود ولی آرای داوری بطرای
اجرا نیاز بطه ططی مراحلی دارند و بهویژه در مورد اجرای قرارهای داور پیش از تصویب ق.د.ت.ب شبهاتی
وجود داشت که هم اکنون ماده  17این قانون به داور اجازه صدور دستور موقت را داده است .البته اصططل
امطکان صدور دستور موقت محل گفتگو نطیست امطا مهم این است که داور قدرت الزام به اجرای رای یا
دستور موقت را ندارد .بحث یمانت اجرا در داوری تجاری بینالمللی از اهمیت بیشتریبرخورداری است.
زیرا رای داور بینالمللیعمدتاً در کشوری غیر از مقر داوری اجطرا مطیشود و بهعبارت دیگطر از دادگطاهی
غطیر از دادگطاه مقر داوری ،درخواست صدر اجراهیه بهعمل مطیآیطد .لطذا در اینجطا هماننطد اجطرای آرای
دادگاهها در کشور خارجی ،مساله شناسایی مطرح میشود .اجرای رای داور خارجی یا از طریطق معاهطدات
دو جانبه یا بینالمللی و یا از طریقحقوق ملی صورت میگیرد .تا قبل ازسال  1381در ایران ،اجرای آرای
داوری خطارجی از ططریقحقوق داخلی انجام میشد اما کشطورمان در سطال بطه کنوانسطیون بطینالمللطی
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معطروف بطه کنوانسطیون سطال نیویطورک پیوسطت ،آیطین اجطرای
کنوانسیون نیویورک نسبتاً راحت است و متقایی اجرا فق باید اصطل یطا گططواه مططصدق رای داوری را
تسلیم دادگاه کطشور حل اجرا کند .اما نکته ای که مدنظر ماست ،این میباشطد کطه حتطی در کنوانسطیون
نیویورک نیز صحبت از اجرای رای داور است و نه قطرار و یا دستور موقت داور .این کنوانسیونمخصوص
اجرای آرای داوری خارجی است و نه قرارهای تطامین و دسطتور مطوقت صادره از سوی داور.
صرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکلی ،از دیگر معایب داوری ذکر شطده اسطت 55 .همطانگونطه کطه
عدمالزام به رعایت تطشریفات آیطیندادرسی از محاسن داوری ذکر شد که میتواند موجب سرعت بیشطتر
در داوری شود ،اما در عینحال این نکته مثبت یطک اثطر مطنفی دارد و آن عدم وجطود تضطمینات شطکلی
موجود در آییندادرسی ،در داوری است .برخی نویسندگان ،آسیبپذیری نسبینهاد داوریبه علت عدم دقت
در انشای شروط آن و اسطتفاده نا بهجا و بیمورد از داوری و انتخابداوران نامناسطب" (محمطدزاده،1379 ،
ص  )28را از عیوب داوری بیانکردهاند .بهنظر ما نمیتوان این مطوارد را از عیوبداوری بطر شطمرد .زیطرا
وقتی از عطویب داوری سطخن میگوییم ،منظور معطایبی اسطت کطه در ذات داوری و طبطع رسطیدگی آن
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نهفته است و نه عیبهایی که از مسایل جنبی ناشی میشود .آنچه در این بند بهعنوانعیوب ذکر شطد ،از
طبعداوری سرچشمه نمیگیرد بلکه ناشی از عدم دقت طرفهای اختالف است.
پ از صطدور رای دادگاه ،قانونگذار طرق مختلفی را برای شکایت از آن رای پیشبینی نمطوده اسطت از
قبیل تجدیدنظر ،فرجام ،اعاده دارسی و غیره اما پ از صطدور رای داور ،ططرق مطذکور مسطدود اسطت و
معترض فق امکان در خواست ابطال رای داور را دارد و سایر روشهای اعتراض کطه در آیطین دادرسطی
مدنی پیشبینی شده در داوری قابلاعمال نیست.
عناصر داوری
"داوری عبارت است از رفع اختالف بطین متداعیین در خطارج از دادگطاه بطهوسطیله شطخص یطا اشطخاص
حقیقی یاحقوقی مرییالطرفین و یا انتصابی" .این تعریفی است کطه در بنطد الطف مطاده  1قطانون داوری
تجاری بینالمللی مصوب  1376اراهه شده است .هرچند مبنای قانون داوری تجطاری بطینالمللطی ،قطانون
نمونه آنطسیترال بطوده است لیکن در قطانون نمونه ،تعریفی از داوری اراهه نشده و تعریطف مقطنن ایرانطی،
تعریفی ابداعی است .در سایر قواعد داوری نظیر قواعد داوری آیسیسی ،قانون داوری انگلستان ،1قواعد
بعضا قرارداد داوری تعریف شده اسطت امطا
داوری وایپو ،قانون داوری مصر مطصوب  1994و غیره هرچند ً
ذکری از تعریف داوری بطه مطیان نطیامده است .در این مجال سعی نداریم تا به بیانتعاریف اراهطه شطده از
سوی حقوقدانان بپردازیم ،لذا بطه مویطوع اصطلی خطود یعنطی اراهطه عططناصر موجطود در تعریطف داوری
میپردازیم .در داوری بر دو عنصر اساسی تاکید میشود عنصر قراردادی داوری ،عنصر قضایی داوری.

)1 Arbitration Act of England (1996
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عنصر قراردادی
داوری در واقع تاسی عطدالت خطصوصی مطبتنی بر توافق طرفهای اختالف اسطت و ایطن وجطه تمطایز
اصلی داوری و رسیدگی قضایی است .عنصر قراردادی داوری آثار خطود را در تمطام عططرصههطای داوری
نشان میدهد که از جمله مهمترین آثار آن میتوان به این موارد اشطاره نمطود :اوالً ارجططاعبطه داوری در
اختیار طرفهای اختالف اسطت (بند الف و ج مطاده  1قانون داوری تجاری بینالمللی ،مطاده  454ق.آ.د.م
 ،)1379ثانیاً طرفهای اختالف در نحوه انتخاب داوران و تعداد آنها آزادند( .مطواد  10و  11قطانون داوری
تجاری بینالمللی و مواد  455و  464و )...ثالثاً طرفها در تعیین قانونحاکم بر جنبههای مختلطف داوری
(قانون حاکمبر قرارداد داوری ،قانون حاکم بر آیین رسیدگیداوری و قطانون حطاکم بطر مططاهیات دعطوی)
آزادند (به ترتیب بندب از قسمت الف مادهو مادهو بند  1ماده  27قانون داوری تجاری بینالمللی) ،البته در
داوری داخلی طرفین تنها در انتخاب آیین رسیدگیآزادند (ماده  477ق.آ.د.م) اما قانون حاکم بطر قطرارداد
داوری و ماهیت اختالف ،مقررات ایران است .بهطور کلی شروع داوری ،نحوه رسیدگیداورو پایطان آن در
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اختیار طرفهای اختالف است .برخی حطقوقدانان مطساله استقالل شرط داوری و مساله صالحیت نسبت
به صالحیت را از توابع بحث قراردادی بودن داوری دانستهاند( .اشمیتوف ،1387 ،ص )990
ممکن است کسی در رد عنصر قراردادی داوری به داوریهای اجباریاستناد کند که در پاسخ بایطد گفطت
که موارد داوری اجباری اسثتناء هستند و اسثتناء را بطاید در مطویع نص تفسیر نمود .حکومت گاه از باب
مصال و نظم عمومیتصمیم میگیرد که برخی اختالفات مستقیماً و بدون رسیدگی ابتطدایی قضطایی بطه
داوری ارجاع شوند که خارج از چارچوب بحث ماست.

پژوهشهای حقوق خصوصی و کیفری
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عنصر قضایی
هرچند داوری ریشه قراردادی دارد ولی داور عمل شططبه قططضایی انجطام مطیدهطد و تصطمیم وی بطرای
طرفینالزم االتباع است و در قوانین داوری راههای ابطال رای داور پیشبینی شده اسطت و ایطن احصطاء
طرق ابطال یا بطالن ،حاکی از محدود بودن طرق اعتراض به رای داور است .نکتطه مهطم مویطد عنصطر
قضایی داوری ،این است که علیرغم ایطنکه هطر ططرف داور منتخب خود را معرفی مطینمایطد ،امطا ایطن
داور بطاید مطستقل از کطسی باشد که وی را انتخاب نموده و بیطرف باشد .اصول دادرسی عادالنطه بایطد
در داوری رعایت شود از قبیل اصل تناظر و بیطرفی و ...حقوقدانان هطرکدام بطر یک جنبه داوریتاکیطد
میکنند .برخی جنبه قضایی داوری را بر جنبه قراردادی آن اولی میداننطد و گطروه دیگطر بطرعک  .ایطن
اخطتالف بطهویژه در بحث مسئولیت مدنی داوررخ مینمایاند .آنانکطه بطر جنبطه قطراردادی داوری تاکیطد
بیشتری دارند ،مسئولیت مدنی داور را در صورت تخلف ،از باب مسئولیت مطدنی مطیداننطد و آنططانکه بطر
جنبه قضایی داوری تاکید بیشتری میکنند ،در صورت تخلف داوری ،مسطئولیت وی را از بطاب مسطئولیت
خارج از قرارداد ارزیابی مینمایند.
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تقسیمبندیهای داوری
از داوری تطقسیمبندیهای مختلفی با توجه بهجهت تقسیم اراهه شطده اسطت .فریطاً ازجهطت نحطوه تططشکیل،
داوری را بطه سازمانی و موردی و ازجهت وجود یا عدم وجود عامل خارجی بطه داوری داخلطی (ملطی) و خطارجی
(بینالمللی) منقسم نمودهاند .همچنین داوری را از جهت لطزوم یطا عطدم لطزوم تشطکیل بططه داوری اخططتیاری و
اجطباریو از زوایه نحوه حل اختالف به داوری قانونی و منصفانه و از جهت اطراف داوری بطهداوری دو جانبطه و
چند جانبه تقسیم کردهاند و سرانجام داوری را از لحاظ نحوه ارجاع امر به داوری ،به داوری قضطایی و قطراردادی
میتوان تقسیم نمود .البتهمسلماً اراهه ایطن تطقسیمات بدین معنا نیستکه داوری فق در قالب یکی از آنهطا قطرار
میگیرد بلکه ممکن اسطت یطک داوری از جهتی سازمانی محسوب میشود ازجهت دیگطر منصطفانه و از زاویطه
دیگر خارجی.

مهدی زارع ،محسن سلیمی

داوری اختیاری و اجباری و داوری الزامآور و غیرالزامآور
از دیگر تطقسیمات در زمطینه داوری ،تقسیم داوری به اجباری و اختیاری اسطت".داوری اگطر نطاشی از توافق
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داوری سازمانی و موردی
در قانونداوریتجاری بینالمللی تعریفی از داوری سطازمانی یطا نطهادی ارایه نشده و صرفاً در برخی مواد
به اصطالح اشاره شده است .اصوالً داوری سازمانی بطه داوری مطیگویند کطه اطراف دعوی قبل یا بعد از
وقوع اختالف به سازمان داوری رجوع کرده و از آن میخواهند که برطبق مقررات داوری سازمان ذیطرب
بطه داوری بطپردازد".یعنی یمن کمک به انتخاب داور و ارجاع دعوی به وی ،بر جریانکار نظارت نموده
و داوری را مططدیریت نمایططد(".سططیفی ،1383 ،ص  )21در برابططر داوری سطططازمانی ،داوری مطططوردی یططا
اختصاصی ) (ad hocقرار دارد .در داوریموردی ،داور برای مورد خطاص انتخطاب مطیشطود و داوری در
قالب یک سازمان داوری انجام نطمیشود .لذا ططرفینخطود در مورد نحوه رسیدگی داور یطا داوران توافطق
میکنند بدون اینکه سازماننظارت کننده ای وجود داشته باشد .در واقع بطا کمی دقطت متوجه مطیشطویم
که در داوریسازمانی با یک قرارداد سه جانبه مواجهیم که در یکسطوی آن ططرفین اخطتالف و در سوی
دیگر سازمان داوری و در طرف دیگر داور قرار دارد .زیرا طرفهای اختالف دعوی را در سطازمان مططرح
مینمایند و سازمان دعوی را به یطک یطا چند داور ارجاع میدهد و داور یا داوران باید قبول کنند تطا ایطن
قرارداد سه جانبه شکل گطیرد .البته شطاید بطتوان گفطت کطه قطرارداد ططرفین اخطتالف و سطازمان داوری
قرارداد مستقلی است و سازمان داوری قرارداد و دومی را با داور منعقد مطیکند 84 .اما ایطن عطقیده قابل
پذیرش نیست .زیرا همان طور که در آینده مطرح خواهد شد ،داور در برابر اطراف اخطتالف تکطالیفی دارد
کطه عطدم انجام آن تکالیف برای وی مسئولیتآور است و برخی از این مسئولیتها ریشه قراردادی دارند
و مسئولیت قراردادی در صورتی معنا دارد کطه قراردادی الزامآوری وجود داشته باشد.
اما حقوقدانان برای داوری سازمانی در برابر داوری موردی مزایای را ذکر کردهاند از جمله ایططنکه چططون
در داوری سازمانی اصوالً سازمان داوری برطبق مقطررات داوری همطانسطازمان بطه اخطتالف رسططیدگی
مطیکند ،به سازماندهی داوری کطمک کارشناسانه میشود .زیرا در داوری سطازمانی نیطز قطرارداد ططرفین
اولویت دارد و آیطین داوری سططازمان داوری مکمطل توافطق ططرفیناسطت .لطذا داوری سطازمانی"انجطام
فعالیت هایی که در داوری موردی و در غیاب سازمان داوری ،اصحاب دعطوا نطاچارند یا با تریک مساعی و
احیاناً صطرف وقطت زیاد و بطدون کطارشناسی ،خود بطه آن بپردازند -که بهدلیل وجطود اخطتالف ،امکطان
تشریک مطساعی کطم است -و یا برای حل آن به دادگاه رجوع کنند"(همان ،ص )131را آسان مینماید.
البته باید توجه کنیم کطه داوری سطازمانی را با داوری سازمان یافته اشتباه ننماییم .داوری سازمان یططافته
نوعی از داوری مطوردی است که به صورت منظم و در سططحی گطسترده انجطام مطیشطود .مطثالً داوری
دعاوی ایران و آمریکا نوعی از دوری موردی سازمان یافته است.
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طرفین مطبنی بطر ارجاع قضیهای به داوریطباشد آن را داوری قطراردادی گوینطد( .داوری بطه ترایطی) اگطر
ارجاع به داوری به حکم قانون باشد آن را داوری اجباری (قهری) گویند(".همان،ص )135
در قوانین مختلف مواردی از داوری اجباری پیشبینی شده اسطت .البته داوری اجطباری به سه نحو قابطل
پیش بینی است .گاه قطانون گذار درخواست یطکی از طرفین را بطرای ارجططاع اخطتالف بططه داوری کطافی
میداند .مثالً در قانون حکمیت سطال  1306مقنن پیشبینی کرده بود که با درخواست یکی از متداعیین،
دادگاه مویوع را به داوری ارجاع میداد .البته همانطور که در تطاریخچه دیطدیم به لحطاط امکطان سطوء
استفاده از داوری پیطشبینی شطده در"قططانون حططکمیت"و اطططاله دادرسطی از طریطق ارجطاع اجططباری
اخطتالف به داوری و نیزطرح دعاوی کهنه و قدیمی ،قانون مزبور دوام چنطدانی نیطاورد و مقطررات داوری
اجباری نسخ شد .روش دوم پیشبینی داوریاجباری ،این است کطه قططانونگطذار مططقرر نمایطد مویطوع
خاصی بهداوری ارجاع شود و لزومطاً از ططریق داوری حطل و فطصل شطود و یططا الاقطل الطزام نمایطد کطه
مویوع ابتدا به داوری ارجاع شود و در صورت عدم موفقیت در دادگاه طرح شود .نمونطههطای ایطن نحطو
ارجاع بیش از نوع اول در قوانین پیشبینی شده است .در مقررات سطابق مثطل مطاده  676قططانون آیطین
دادرسی مدنی  1318و الیحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص و در قوانینی که اکنونالزماالجرا هستند
می توان از قانون حمایت خانواده مصوب  1353و قانوناصالح مقررات مربوط بطه ططالق مصطوب28/8/
مجمع تشخیص مصلحت نطظام نام برد .رویکطرد سططوم در پطیشبینطی داوری اجبطاری ایطن اسطت کطه
قانونگذاردرج شرط ارجاع اختالفات ناشی از قرارداد به داوری را الزامی نموده باشطد .نمونطه ایطن امطر را
میتوان در برخی قواین راجع به قراردادی بینالمللی مشاهده کرد .مثل ماده "14الیحه قانونی مربوط به
تطفحص و اکطتشاف و استخراج نفت در سراسطر کشطور و فطالت قطاره"مصطوب  1336و مطاده  5قطانون
توسعهصنایع پتروشیمی"مصوب  1344که در هر دو پیشبینی شده است":اختالفاتی که بین شرکت ملی
نفت ایران (یا شرکت ملی صطنایع پتطروشیمی) و طرفهای دیگر پیش میآید ،چنانچه از ططریق مذاکره
دوسطتانه بهنحوی که در هر قرارداد پیشبینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهطد
شد .مقررات مربوط به ارجاع اختالفات به سازش و داوری در هر قرارداد بطهنحطو مططقتضی پیططشبینطی
میگردد(".جعفری لنگرودی )1378 ،توجه داشته باشیم که داوری اجطباری و داوری الزامآور دو اصططالح
متفاوت می باشند .داوری اجباری همان است کطه در بطاال تویطی آنداده شطد امطا داوریالطزامآور بطدان
معناست که ادامه جریان داوری برای ططرفین الزامطی باشطد و ططرفین نتواننطد بطه میطل خطود ،داوری را
ترککنند .بنابراینداوری الزامآور و داوری الزامی (اجباری) رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه دارند.
از همین جا وجه تقسیم داوری به الزامآور و غیرالزامآور روشن میشود .با توییحاتی کطه در بطاال دادیطم
معلوم میشود کهداوری غیرالزامآور داوری است که طرفین در هر زمان میتوانند داوری را تطرک کططرده
و اختالف را در دادگطاه طرح نمایند .داوری اصوالً الزامآور است و طرفین نمیتوانند داروی را بطال جهطت
ترک کنند .زیرا داوری همانطور که دیدیم عموماً قراردادی است و قرارداد داوری نیز مطانند هطر قطرارداد
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دیگر الزامآور بوده و طرفینمکلف به انجام تعهدات ناشی از قرارداد مطیباشند .تعهد اصلی قطرارداد داوری
این است که طرفین نزد داور حایر شده و اختالف را در محضر داور حل و فصل نمایند .بنطابراین داوری
اصوالً الزامآور است اما داوری غطیرالزامآور در یک فرض قابل تصور است و آن وقتطیاسطت کطه ططرفین
شرط خیاری در قرارداد درج نمایند کطه بطراساس آن در مطدت معین بتوانند داوری را فسطخ نماینطد و یطا
شرط فسخ به صورت معلق باشد که در صورت تحقق معلق عطلیه ،مشروطله حق فسخ قرارداد را بدسطت
آورد.
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داوری داخلی (ملی) و خارجی(بینالمللی)
وجه ممیز داوری خارجی و داخلی ،وجود یا عدم وجود عامل و عطنصر خطارجیاسطت .داوری خطارجی بطه
داوری گطویند کطه در آن یک عنصر خارجی وجود دارد .این عنصر خارجی میتواند تابعیطت ،اقامطتگطاه،
محل تجارت ،محل وقوعقرارداد ،محل اجرای قرارداد و غیره باشد .در بند "ب"ماده یک ق.د.ت.ب عامل
تابعیت طرفین بهعنوان عامل موثر در بینالمللی محسوب شدنداوری معرفطی شطده اسطت .در خصطوص
ایطن ماده مختصراً میگوییمکطه ایطن مطاده نیطاز بطه اصطالحاتی دارد و در تجطارت بطینالمللطی و داوری
تجاریبینالمللی معنایی ندارد که تابعیت را مالک ملی یا بینالمللی محسوب شطدن قطرار دهطیم و حتطی
عدهای اعتقاد دارند که تابعیت هطیچ نطقشی در تجارت ندارد و عامطل مرزهطای جغرافیطایی را نمطیتطوان
مالک قرار داد زیرا موجب محدود شدنتجارت میگردد .در بند  3ماده  1قانون نمونه آنسیترال ،همانطور
که درقسمت تعریف داوری تجاریبینالمللی دیدیم ،چهار عامل برای بینالمللیمحسوب شطدن داوری در
نظر گطرفته شطده که عبارتند از -1:عامل مرکز تجارت؛  -2عامل محل اجرای تعهطدات؛  -3عامطل مقطر
داوری؛  -4عاملتوافق.
ماده  1492قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه که از می سال  1981الزم االجرا شد مقرر مطیدارد":داوری
وقتی بینالمللی است که منافع تجارت بینالملل را لحاظ قرار دهد".همانگونهکطه مالحظطه مططیشطوند
قطانون آیین دادرسی مدنی فرانسه معیاری مبهم را طرح نموده و به همین دلیل است که سطایر نظطامهطا
مسیر فرانسه را نپیموده اند و از آن تبعیت نکردهاند مگر الجزایر که البته در این کشور نیز عالوه بر معیطار
فوقالذکر ،الزم اسطت کطه حطداقل یکی از طرفین قرارداد داوری ،یا اقطامتگاهش در خطارج از الجططزایر
باشد و یا مرکز تجارتش .در قانون داوری مصر مصوب سال  ،1994صدر ماده  3مقرر میدارد که"ازنظطر
این قانون ،داوری وقتی بینالمللی محسوب میشود کطه مویوع آن اخططتالفاتی بططاشد کطه بطا تجطارت
بینالمللی مرتب است".این قسمت مطاده ایطنگونه القاء میکند که قانون داوری مصر نیز مالکی مشطابه
قانون فرانسه ارایه داده است اما در ادامه ماده ،معیارهایی مطرح می شطود کطه ظهطور اولیطه را مخطدوش
مطیکند .این مطاده در ادامطه مقرر میکند" :همانند موارد ذیل"و در چهار بند به ترتیب مالکطات ذیطل را
مططرح میکند که خالصه آن بدین شرح اسطت -1 :مرکطز اصطلی امطور ططرفین اقامطتگطاه؛  -2ارجطاع
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داوریبه سازمان داوری که در خارج از مصر قرار دارد؛  -3ارتباط مططویوع قطرارداد داوری بططا بططیش از
یک کشور؛  -4علیرغم وجود اقامتگاه طرفین در مصر ،مکان اجطرای قطرارداد داوری یطا محطل اجطرای
تعهدات قطرارداد اصلی یطا مکانی که با مویوع اختالف بیشترین ارتباط را دارد در کشوری غیطر از مصطر
واقع شده باشد .با مطالعه این موارد تمثیلی و مطقایسه آن بطا مالکات قانون نمونه آنسیترال میتوان گفت
که قانون داوری مصر تقریباً معنایی مشابه قانون نمونه آنطسیترال را مطدنظر داشططته و نطه معیطار قطانون
فرانسه را .البته باید به این نکته توجه نمود که آرای داروی را بطه آرای داوری داخلطی و خططارجی و آرای
داوری مطلی و بطینالمللیتقسیم میکنند .مفهوم رای داوری بینالمللی مفهوم جدیدی است که با مفهطوم
رای داوری خارجی تفاوت دارد .اما در اینجا ایطن نطکته را خاطر نشان مینمطاییم ،تطا آنجطا کطه بطه حطد
مطالعات ما مربوط میشود در آثار حقوقی مفهوم داوری بطینالمطللی و خطارجی ،مشترک معنطوی بطوده و
یک معنا دارند.
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داوری قانونی و منصفانه
از حیث قانون حاکم ،داوری را میتوان بهداوری قانونی و منصفانه تقسیم نمود .بهططور خالصه در داوری
قطانونی ،داور ملزم به رعایتقوانین است اما در داوری منصفانهداور میتواند براساس انصاف و بطهصطورت
کدخدا مطنشانه بطه اختالف رسطیدگی کند (بند  3ماده  27قانون داوری تجاری بطینالمللطی) ،ریشطه ایطن
تقسیمبندی در انون داوری تجاری بینالمللی قابلمالحظه است .البتطه همطانططور کطه در آینطده بیشطتر
خواهیم گفت ،قانون حاکم از سطه جطنبه قابل بررسی است :قانون حاکم بر قرارداد داوری ،قطانون حطاکم
بر ماهیت دعوی و قانون حطاکم بطر آیین داوری .در خطصوص قانون حاکم بر ماهیت ،ق.آ.د.م کشطورمان
در ماده  482صریحاً در خصوص داوری داخلی مقر میدارد که رای داور نمیتواند با قوانین مطوجد حطق،
مخالف بطاشد .بهعبارت دیگر داور در داوری داخلی نمی تواند براساس قواعد انصاف رای دهد .امطا بنطد 1
ماده  72انون داوری تجاری بینالمللی عبارت "قواعد حطقوقی" را بطکار برده و میگوید که داور براساس
قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختالف انتخابکردهانطد ،اتخطاذ تصطمیم مطینمایطد .عطدهای از
عبارت قواعد حطقوقی ایطنگونه استنباط کردهاند کطه "ایطن قطانون راه را بطرای انتخطاب حقطوق فراملطی
بازرگانی توس طرفین بازگذارده( ".نیکبخت )1379 ،فلذا داور می تواند بطراساس قطواعد حقوقی کطه بطه
هیچ کشوری تعلق ندارد ،رای صطادر نماید .درباره قطانون حطاکم بر قراردارد داوری ،از مهفطوم بنطد ب از
قسمت  1ماده  33قط .د.ت.ب استنباط مطیشود که در تعیین قانون حاکم بطر اعتبطار قطرارداد داوری ،اراده
طرفین مقدم است .اما این بند مطقرر مطیدارد که اگر موافقتنامه داوری بموجب قانونیکطه طططرفین بطر
آن مطوافقتنامه حطاکم دانطستهاند و در صورت سکوت قانونحاکم (البته مسلم است کطه قطانونگطذار در
اینجا دچارسهو شده زیرا جمله "در صورت سکوت قانون حاکم" بیمعنی است و مسلماً منظور مططقنن در
صطورت سکوت طرفین در مورد قانون حاکم بوده اسطت) ،مخالف صری قانون ایطران بططاشد رای داوری
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قطابل ابطال است .همانطور کهمالحظه میشود قطانونگذار در ایطن ماده فق به ططرفین اجطازه داده کطه
یک "قانون" را برای حکومت بر قرارداد داوری انتخابکنند و ایطشان نمی توانند خطود مقررایت را مبنطی
بر شرای اعطتبار قرارداد تطدوین کطنند و یا از عرف بطازرگانی در ایطن خصوص بهطره برنطد .البتطه مسطلم
اسطت کطه در صورت انتخاب قانون یک کشور برای حکومت بر قرارداد داوری ،میتوان در تفسیر قطانون
حاکم از عرف بازرگانی بطینالمطللی استفاده کرد .نتیجتاً داور نمیتواند براساسانصاف بطه ارزیطابی شرای
اعتبار قطرارداد داوری بپردازد .در خطصوص قطانون حاکم بر آیطین داوری ،ق.د.ت.ب صطریحاً آزادی اراده
طرفین در انتخاب یا تدوین آیین داوری را به رسمیت شناخته است و به داور نیزاختیار داده تطا "داوری را
بطه نحو مقتضی اداره و تصدی نماید( ".ماده  91ق.د.ت.ب) ماده  774قط .آ.د.م نطیز صططریحاً مطیگویطد:
"داوران در رسطیدگی و رای تطابع مقررات آیین دادرسی نطیستند  "....البته ایطن امر طبیعطی اسطت .زیطرا
اساساً یکی از وجوه ممیز داوری از دادرسی (رسیدگی در دادگاه) همین اسطت کطه داور ملطزم بطه رعایطت
تشریفات دادرسی نیست و این خطود از نطتایج اصطل سرعت در داوری است .باید بطه ایطن مسطاله توجطه
نطمود کطه داور مطلزم بطه رعطایت"تشریفات"دادرسی نطیست اما اصول دادرسطی یعنطی اصطول و قواعطد
رسیدگی عادالنه باید رعایت شوند و داور ملزم بطه آنهاسطت و رسطیدگی قضطایی و داوری از ایطن لحطاظ
شباهت دارند .مثالً اصل تناظر از اصول رسیدگی عادالنه است خواه در رسیدگی قایی یا داور .این الطزام
در مقررات مطختلف راجع به داوری خواه در ق.آ.د.م یطا ق.د.ت.ب ظهطور یافتطه کطه از ایطن قبیطل اسطت
مقررات راجع به لزوم ابالغ انتخاب داور به طرف مقابل (ماده 954ق.آ.د.م) ،لزومانتخطاب داور از میطان دو
برابر تعدادی کهبرای داوری الزم است در صورت انتخاب داور تطوس دادگطاه (مطادهق.آ.د.م) سطایر مطواد
راجع به این مساله و نیز مقررات گوناگون پیشبینی شده در ق.د.ت.ب.

داوری دوجـانبه و چندجانبه و چندگانه
داوری ازلحاظاطراف آن به داوری دوجانبه ،چندجانبه و چندگانه (موازی یا مرتب ) تقسیم شطده اسطت .در
داوری دوجانبه ،همانطور که از نامش پیداست کهاختالف بین دو طرف (خواه در هر طرف اختالف یطک
شطخص باشد یا در هر طرف اخطتالف چطند شخص باشطند) بطه داوری ارجطاع شطده امطا در داوریهطای
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داوری قضایی و قراردادی
داوری قضایی به معنای آناست که دادگاه مویوعی را به داوری ارجاع میدهد ولی در داوری قراردادی،
طرفینخود براساس قرارداد ،اختالفشان را به داور ارجاع میدهند .تفاوتیندارد کطه ایطن قرارداد داوری در
یمن قرارداد اصلی بوده باشد (شرط داوری) یا بهصورت قراردادی مسطتقل خطواه قبطل یطا بعطد از وقطوع
اختالف .مساله ارجاع اختالف به داوری از جانطب دادگطاه در ق.آ.د.م پطیشبینطی شطده اسططت .در داوری
قطضایی داوی از طرف دادگاه بهاذنقطانونمعین میشود.
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چندجانبه ،1اطراف اختالف بیش از دو طرف هستند .البته قبالً گفتیم که در این داوری سطازمانی ،بطا سطه
طرف قرارداد موجهیم :اطراف اختالف ،سازمان داوری و داوریا داوران .توجه داشته باشطیم کطه ایطن نطوع
2
داوری را در صورتی که اطراف اختالف دو ططرف بطاشند ،داوری دوجانبه میگویند .اما داوری چندگانطه
یا داوری موازی بیشتر با مساله تشکیل دیوان داوری مرتب است .داروی چندگانه میتوانطد دو جانبطه یطا
چند جانبه باشد .برای آشنایی بیشتر با این مفهوم آن را در قالب مثالی بیان مینماییم .کارفرما قطراردادی
با پیمانکار اصلی منعقد میکند و پیمانکار (ان) اصلی بطا پیطمانکطار فرعطی اقططدام بطه انعقطاد قطرارداد
مینماید .در این قضیه دو قرار داد مرتبطند اما کارفرما و پیمانکار فرعی ارتباطی با یکدیگر ندارند .حطال
اگر در هر دو قرارداد مطذکور شرط داوری وجود داشته باشد ،بحث داوری مرتب یا موازی مطرح میشود.
اینگونه قراردادها را قراردادهایمطرتب و دعطاوی نطاشی از آنها را دعاوی مرتب و نیطز داوری راجطع بطه
آنها را داوری مرتب گویند .درباره اینگونه داوریها بحثهای گوناگونی وجود دارد کهمجال وسیعتری را
میطلبد.
نتیجهگیری
در این نوشتار سطعی کطردیم به بیان کلیات راجعبه داوری بپردازیم .داروی نهادی دیرپاست که ایرانیان از
دیرباز مورد استفاده قرار میدادهاند و به ویژه با توجه و عنایت بطه مقطررات اسطالمی ،داوری و حطل غیطر
ترافعی اختالفات امری نیکو و مستحسن بین ایرانیان محسوب میشده است .درحطال حطایر عطلیرغطم
نیاز تجارت داخلی بطه روشهای جطایگزین حطل اختالف که در خارج از دادگاه به اختالفت تجار فیصطله
دهند ،جای خالی داوری تجاری در مقررات تجاریکشطورمان محسطوس اسطت .سطرعت در ذات تجطارت
نهفتهاست و دادگاهها نمیتوانند به ایطن نیاز پاسطخ گطویند .از طرف دیگر علیرغمتصویب قطانون داوری
تجاری بطینالمطللی در سال و با وجود اینکه منبع اصلی این قانون ،متن قانون نمونه آنسیترال راجطعبطه
داوری تجاری بینالمللی بود ،اما نواقص و بعضاً اشتباهاتی در قطانون سطال  1376وجطود داردکه رفع این
نواقص نیز مناسب بهنظر میرسد.
همچنین در کنار داوری ،در کطشورهای دارای تجارت پیشرفته ،روشهای برای حلاخطتالف ابطداع شطده
است که میزان تشریفات آنها حتی از داوری نیطز کمتطر اسطت .بسطیاری از سطازمانهطای داوری در ایطن
کشورها مطقرراتی راجطع بطه داوری و روشهای مختلف جایگزین حل اختالف دارند .در کنار این مقررات
که راجع بطه اصطل داوری و سایر روشهای جایگزین حل اختالف و برای سازماندهی آن تدوین شدهاند،
مقرراتی نیز راجع به شرای متصدی حل اختالف و نططحوه عملکطرد و رفططتار او و مططسئولیتهطای وی
تنظیم شدهاند .همه این مقررات درکنار هم تشکیل مجموعهای را میدهند کطه از سطویی بطه امطر حططل
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اختالف در خطارج از دادگطاه سامان میدهند و از سویدیگر ،داعتماد بیشتر مردم به این روشهطا فطراهم
میآید .در کشور ما نیز بطرای وصطول بطه این هدف و کاستن از حجم تراکم کطار دادگطاههطا الزم اسطت
روشهای مشابهی البته نه از نظر محتوی بلکه از لحطاظ شطکل کار در پیش گرفته شود.
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تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.1386
 .17نیکبخت ،حمید ریطا ،ماده  968قانون مدنی و ماده  27قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ،مجله
تحقیقات حقوقی ،ش ،پاییز -زمستان .1379
 .18یطوسفزاده ،مرتضی ،قرارداد داوری ،رساله دکطتری حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،
دانشگاه تهران.1381،

