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قانون قابل اعمال بر اعتبار شکلی قرارداد داوری
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چکیده
اعتبار شکلي موافقنامه داوری اغلب به طور مستقیم در اکثر کنوانسیونها و قوانین ملي با یک قاعده ماهوی
حقوق بینالملل خصوصي تنظیم ميشود .این قاعده ماهوی ،تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلي را آسان
مينماید ولي به هیچ وجه تمام مشکالت را مرتفع نمينماید .به لحاظ تفاوت قواعد ماهوی تعارض قوانین
باید مشخص شود کدام قاعده قابل اعمال است .شرایط شکلي داوری در پي اطمینان از آن است که طرفین
واقعاً در مورد داوری توافق کردهاند .بنابراین مسائل مربوط به تحقق شرایط شکلي و رضایت ضروری به
داوری اغلب در هم تنیدهاند و با هم بررسي ميشوند .در این مقاله درصدد آن هستیم که ضمن تبیین
موضوع در حقوق موضوعه ایران ،رویکرد مراجع داوری موردی و نهادی در این خصوص تبیین و روشن
گردد.
واژگان کلیدی :اعتبار شکلي ،قرارداد داوری ،قانون حاکم ،مرجع داوری.
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1ـ مقدمه
قرارداد داوری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق ميکنند که اختالفات مربوط به
روابط خود را برای رسیدگي و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند .بنابراین مهمترین اثر قرارداد
داوری نفي صالحیت از دادگاه ملي و ایجاد صالحیت استثنائي برای اشخاص خصوصي جهت حل و فصل
اختالفات و دعاوی و تخصیص به قاعدۀ صالحیت عام دادگاههای دولتي است.
در قانون آئین دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  1379ه.ش تعریفي از داوری
و قرارداد داوری از سوی مقنن مصرح نشده است و به موجب مواد  454و  455همان قانون پیشبیني شده
است که تمامي اشخاصي که اهلیت اقامه دعوا دارند ميتوانند با توافق هم اختالف خود را به داوری یک یا
چند نفر ارجاع دهند و این توافق یا به موجب قرارداد جداگانه یا ضمن معامله قابل انجام است( .مجموعه
آئین دادرسي مدني ،1384 ،صص 320ـ)319
در بند ج از ماده  1قانون داوری تجاری بین المللي ایران مصوب  76/6/26موافقتنامه داوری تعریف
شده و اشعار داشته :توافقي است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضي از اختالفاتي که در مورد یک یا
چند رابطه حقوقي معین اعم ازقراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ،به داوری
ارجاع ميشود.در ادامه همین بند اشاره شده است که موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری
ضمن قرارداد اصلي 1و یا به صورت قرارداد جداگانه 2باشد( .ضمیمه روزنامه رسمي جمهوری اسالمي
ایران)1376 ،
قراردادهای داوری با عنایت به اینکه بطور نوعي مکتوب ميباشند و بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللي
و سیستمهای حقوق ملي مکتوب بودن را به عنوان یک شرط شکلي و تشریفاتي ميدانند این قرارداد به
موافقت نامه داوری معروف شده است .در اکثر آثار و نوشتههای حقوق داوری ایران برای شناسایي اعتبار
شکلي قرارداد داوری با توسل به حکم ماده  969قانون مدني ایران 3طرز تنظیم سند (قرارداد کتبي داوری)
را تبیین ميکنند و برای تأیید این سخن به اسناد بینالمللي از جمله بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک و
قطعنامه آمستردام مؤسسه حقوق بینالملل استناد ميشود( .جنیدی ،1376 ،ص )35
فارغ از اینکه اعمال ماده  969قانون مدني ایران اگر چه برای دادگاههای دولتي الزماالتباع است ،ولي
لزوماً برای مراجع داوری از چنین ویژگي برخوردار نیست و تمییز حکومت ماده  969از یک طرف و ماده
- Clause compromissoire / arbitration clause.1
- compromise / arbitration agreement.2
 . 3ماده  969قانون مدني ایران« :اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود ميباشند».
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 2کنوانسیون نیویورک و همچنین ماده  7قانون داوری تجاری بینالمللي ایران از طرف دیگر ،برای شناخت
مقررات حاکم بر اعتبار شکلي قرارداد داوری امری قابل بحث و بررسي مينماید.
2ـ ماده  7قانون داوری تجاری بینالملی ایران و رویکرد اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی
بيتردید رسیدگي به اختالفات نزد داور یا نهاد داوری مستلزم آن است که قرارداد داوری معتبر و
صحیح بوده باشد .اگر یکي از طرفین نسبت به وجود و اعتبار شرط داوری ایراد کند ،اعتراض مذکور
اساسي و مهم است .در صورت وارد بودن ایراد ،کار هیأت داوری خاتمه ميیابد و در صورتیکه ایراد وارد
نباشد ،با صدور قرار صالحیت 1به دادرسي ادامه ميدهد .برای کارآمد و مؤثر بودن قرارداد داوری
بینالمللي هم ضروریترین عامل صحت و اعتبار آن است .اعتبار قرارداد داوری را بایستي براساس قانون
حاکم احراز کرد.
اگر قرارداد داوری باطل شده باشد ،ميتوان از شناسایي و اجرای رای داوری امتناع نمود( .لیو،
میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )706
اعتبار قرارداد داوری از جهات ماهوی و شکلي قابل بررسي و امعان نظر است .به همان اندازه که شرایط
ماهوی قرارداد داوری جهت صحّت و اعتبار آن از اهمیت برخوردار است؛ شرایط شکلي قرارداد داوری نیز
واجد اهمیت است.
در قانون آئین دادرسي در امور مدني ( )1379شرایط شکلي خاصي برای قرارداد پیشبیني نشده است.
اما در ماده  7قانون داوری تجاری بینالمللي به شکل توافقنامه داوری پرداخته شده و اشعار ميدارد:
«موافقتنامه داوری باید طي سندی به امضاء طرفین رسیده باشد ،یا مبادله نامه ،تلکس ،تلگرام ،یا نظایر آنها
بر وجود توافقنامه مزبور داللت نماید .یا یکي از طرفین طي مبادله درخواست یا دفاعیه ،وجود آنرا ادعا
کند و طرف دیگر عمالً آنرا قبول نماید .ارجاع به سندی در قرارداد کتبي که مقتضي شرط داوری باشد نیز
به منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود( ».ضمیمه روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران،1376 ،
ص )595
همانطور که مالحظه مي شود در این باره به رغم اینکه به لزوم وجود امضای طرفین طي سندی
تصریح شده است .در ادامه قبول عملي ادعای وجود توافق داوری مورد پذیرش قرار گرفته است .غرض از
شرط کتابت ایناست که اطمینان حاصل شود طرفها واقعاً به داوری توافق کردهاند و هدف از شکل
مکتوب جلوگیری از بيتوجهي به توافق است .همچنین کتبي بودن قرارداد داوری ثبت و ضبط توافق را
فراهم نموده و وجود و محتوای داوری را در رسیدگيهای بعدی اثبات ميکند .در کنوانسیونهای
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بینالمللي نیز بر کتبي بودن قرارداد داوری تأکید شده است .مطابق کنوانسیون نیویورک 1اجرای موافقتنامه
داوری و هر حکم داوری نیازمند توافق مکتوب داوری است( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )152
تدوینکنندگان قانون نمونه آنسیترال 2نیز همپای کنوانسیون نیویورک با این روند حرکت کردهاند( .جنیدی،
 ،1378ص )184
2ـ1ـ شرط کتبی بودن در اعتبار شکلی قرارداد داوری:
باید توجه داشت که اکثر کنوانسیون های بین المللي و قوانین ملي داوری حاوی مقررات ماهوی
تعارض قوانین در زمینه شرایط مربوط به شکل است .معدود قوانین ملي مثل قانون فرانسه در خصوص
داوری بینالمللي امکان توافق شفاهي بر داوری را ميدهند( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )137
اما اکثر قوانین داوری ،از جمله قانون نمونه آنسیترال ،همسو با کنوانسیون های بین المللي ،الزم مي
دارند توافق در مورد داوری به شکل مکتوب باشد یا دست کم دلیلي کتبي بر آن وجود داشته باشد.
علت و منطق شرط کتابت دو وجه دارد :اول ،با عنایت به آثار و پیامدهای حقوقي مرتبط با انعقاد
موافقت نامه داوری ،غرض از شرط کتابت این است که اطمینان حاصل شود طرف ها واقعا به داوری توافق
کرده اند .از آنجا که توافق بر داوری ممکن است به اعراض طرف ها از حق اساسي خود نسبت به فیصله
اختالف خویش در دادگاه منتهي شود ،هدف از فرم و شکل مکتوب جلوگیری از بي توجهي به توافق
است .دوم ،کتابت ثبت و ضبط توافق را فراهم مي آورد و وجود و محتوای توافق داوری را در رسیدگي
های بعدی اثبات مي کند .در حقیقت ،مطابق کنوانسیون نیویورک ،اجرای موافقت نامه داوری و هر حکم
داوری نیازمند توافق مکتوب داوری است .تدوینکنندگان قانون نمونه نمي خواستند شرایط شکلي مغایر با
کنوانسیون نیویورک وضع کنند)Herrmann, 1988, no 9,82,85 et seq( .
شرایط شکلي همواره منعکس کننده رویه تجاری نیست .در حالي که در برخي حوزه های تجاری طرف
ها اغلب به توافق های شفاهي اتکا مي کنند ،شرایط خشک شکلي ممکن است توافق به داوری را که وجود
آن مسلم و تردیدناپذیر است از میان ببرد .این انتقاد به درستي وارد شده است که طرف ها مي توانند به
طور شفاهي دربارۀ قرار داد چند میلیون دالری توافق کنند و این توافق جز در مورد شرط داوری معتبر
قلمداد خواهد شد .در چنین فرضي ،موافقت نامه داوری صرف نظر از آن که بتوان اثبات کرد طرف ها

 1ـ دولت جمهوری اسالمي ایران در  1380/1/21طي قانون الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران به کنوانسون شناسایي و اجرای احکام داوری
خارجي تنظیم شده در نیویورک به تاریخ  10ژوئن  1958میالدی برابر با  1337/4/30هجری شمسي به کنوانسیون مزبور ملحق شده است.
 2ـ قانون نمونه آنسیترال ( )1985که مأخذ مقنن ایراني در تدون قانون داوری تجاری بینلملل است ،یکي از اسناد معتبر بینالمللي در زمینه داوری
است.
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واقعاً به داوری توافق کرده اند یا خیر معتبر خواهد بود .هر یک از طرف ها مي تواند مقررات ماهوی قرار
داد را به اجرا نهد و در عین حال از توافق به داوری که در همان زمان منعقد شده طفره رود.
توجیهي وجود ندارد که موافقت نامه های داوری تابع شرایط شکلي سخت تری در مقایسه با سایر
مقررات قرار دادی شود .امروزه دیگر داوری را اسقاط خطرناک حقوق ماهوی نمي دانند .در واقع انتخاب
اسلوب داوری نفي و طرد دادگاه ملي نیست بلکه مرجعي طبیعي برای اختالفات بین المللي است .شرایط
شکلي لزوماً قطعیت و اعتبار حقوقي را افزایش نمي دهد؛ این شرایط اغلب منشأ اختالفات دیگر است .به
این دالیل ،شرط کتابت در اکثر قوانین ملي و نیز کنوانسیون نیویورک به صورت سهل گیرانه تفسیر شده
است( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )152
مطالب فوق ،موید لغو کامل شرط "مکتوب بودن" یا حداقل ارجاع موضوع اعتبار شکلي به قاعده
ماهوی داوری بین المللي است .در هر حال ،شرط کتابت باید به صورت پویا و در پرتو ابزارهای جدید
ارتباطي تفسیر شود .شروط داوری مندرج در قرار دادهایي که با ایمیل مذاکره و منعقد مي شوند باید تأمین
کننده شرط کتابت دانسته شوند ،چراکه این امر همسویي با این تحول عمومي است که قرار دادهایي که
نیازمند شکل مکتوب هستند ولي با رایانامه (ایمیل) منعقد مي شوند معتبرند.
به رغم هماهنگ سازی قابل توجه ،قوانین ملي در مورد آنچه شرط توافق مکتوب را تأمین مي کند
اختالف زیادی دارند .این امر تا حدی به دلیل زمان های مختلف تدوین قواعد گوناگون است .مثالً
کنوانسیون نیویورک مصوب  1958حاوی تعریفي بسیار مضیق از "کتابت" است .بند  2ماده  2مقرر مي
دارد:
اصطالح "توافق کتبي" شامل شرط داوری در یک قرارداد یا موافقت نامه داوری ،امضا شده توسط
طرفین یا مندرج در مبادله نامه ها یا تلگرام ها مي شود.
تدوینکنندگان کنوانسیون ،انقالب در فناوری ارتباطات را پیش بیني نمي کردند .در سال  1958کسي به
تلفاکس یا ایمیل نمي اندیشید .از این گذشته شرط "مبادله" موجب بروزابهامات و دیدگاه های مختلف
شده است( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )153
قانون نمونه آنسیترال حاوی تعریف کارکردی موسعي از "توافق کتبي" در ماده  )2( 7است:
موافقت نامه داوری بایستي به صورت کتبي باشد .موافقت نامه در صورتي کتبي است که طي سندی
(نوشته ای) به امضای طرفین رسیده باشد ،یا طي مبادله نامه ها ،تلکس ،تلگرام یا سایر وسایل مخابراتي که
وجود موافقت نامه را اثبات نماید ،آمده باشد ،یا یکي از طرفین مبادله دادخواست یا دفاعیه ،وجود آن را
ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب ننماید .تصریح در قرارداد به سندی (خارج از قرارداد) که متضمن
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شرط داوری است به منزله موافقت نامه داوری خواهد بود ،مشروط بر اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبي
بوده و تصریح نیز به نحوی باشد که شرط (داوری) را جزئي از قرار داد بنماید( .جنیدی ،1378 ،ص )172
این بند در حقیقت ابزارهای جدید ارتباطات را به رسمیت ميشناسد و ميتواند تحوالت آتي را
همراهي کند .شرط کتابت در صورتي تأمین مي شود که ابزار ارتباطي توافق را ثبت و ضبط کند .همین
رویکرد در مادهی  7قانون داوری تجاری بینالمللي ایران کامالً به تبعیت از قانون نمونه آنسیترال مشهود
است.1
معالوصف  ،قانون نمونه هنوز مبادله اسناد را کم و بیش به عنوان دلیل رضایت الزم مي دارد .جای تردید
دارد که آیا پذیرش ضمني یا شفاهي سفارش کتبي خرید یا نامه تأیید معتبر خواهد بود یا خیر .همین
مطلب در مورد قراردادهایي که به طور شفاهي منعقد مي شوند و به شرایط عمومي مکتوب اشاره دارند،
برخي قول نامه ها ،بارنامه ها یا سایر اسنادی که حق هایي به طرف های ثالث غیر امضا کننده اعطا مي کنند
صدق مي نماید .منظور جمله آخر بند  2ماده  7این است که شرط کتبي بودن در مواردی هم محقق مي
شود که در قراردادی کتبي به یک توافق کتبي داوری مجزا ،اشاره و تصریح شده باشد نظیر قیود و شروط
عمومي که در مراسالت قبلي یا احتماالً بعدی فرستاده شده است( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )153
2ـ2ـ تفسیر شرط کتبی بودن در دادگاه ها و مراجع داوری؛
این که چه اصالح و تعدیل هایي باید بر شرط رضایت مکتوب همه طرفها به عمل آید از کشوری به
کشور دیگر تفاوت مي کند .رویکرد دادگاه های ملي به بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک اغلب بازتاب
نگرش کلي دادگاه ها به داوری است .این مشکل عمومي و منافع متعارض دخیل در آن توسط دیوان فدرال
سوئیس در پرونده تراداکس اکسپورت علیه شرکت نفت ایراني آموکو تشریح شده است .آنچه دیوان بدان
پرداخت این بود که آیا اشاره کلي در ارتباطات مکتوب به شرایط عمومي کفایت مي کند یا این که اشاره و
ارجاع باید مشخصاً شرط داوری را ذکر کند .دیوان نظر داد که بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک:
 ...باید مطابق هدف آن و با وجود به منافعي که به وضوح برای حمایت از آنها طراحي شده تفسیر شود.
هدف کنوانسیون عبارت است از :تسهیل حل اختالف از طریق داوری ،با عنایت خاص به نیازهای تجارت
بین المللي؛ با این حال ،شرط کتابت مقرر در ماده  2کنوانسیون این اثر را دارد که از طرف های ذی ربط در
برابر وارد شدن در تهعدات نسنجیده مربوط به اعراض از حق دسترسي به دادگاه ها و قضاوت عادی و
متعارف حمایت کند .از نظر منافع مورد نظر ،اعتبار شرط داروی را باید در پرتو اوضاع و احوال هر پرونده
خاص ارزیابي کرد .با وجود این ،باید به این قبیل مالحضات توجه کرد که آیا شرط داوری توسط تجار با
 . 1در ماده  7قانون داوری تجاری بینالمللي ایران ،از عبارت « ...یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور داللت نماید »...استفاده شده است.
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تجربه منعقد شده یا افرادی که تجربه چنداني ندارند؛ همین طور ،امضا کنندگان الزم است میزان متفاوتي از
آگاهي و توجه و خرج دهند حسب این که قرارداد به مندرجات قرار دادی دیگر که بر آنان شناخته است یا
به شرایط کلي که ممکن است بر آنان شناخته و معلوم باشد یا نباشد ارجاع دهد( .لیو ،میستلیس ،کرول،
 ،1391ص )156
همانطور که مالحظه شد پرونده مذکور به بارنامه امضا شده توسط هر دو طرف مربوط مي شد .دیوان
فدرال سوئیس نظر داد که ارجاع و اشاره کلي و اجنالي به سند مجزای حاوی شرط داوری کافي است تا
متضمن "شرط داوری در قرار داد امضا شده توسط هر دو طرف" به معنا بند  2ماده  2باشد .دادگاه ها در
کشورهای دیگر به همین نتیجه رسیده اند که هیچ اشاره و ارجاع خاص به شرط داوری الزم نیست.
تفاوتهای اصلي به تفسیر شرط شکلي دوم یعني مبادله اسناد بر ميگردد .در جایي که فقط یک طرف به
وضوح و به طور کتبي به داوری رضایت داده مشکالتي بروز مي کند .نمونه های رایج عبارتند از :سفارش
خرید یا نامه های تأیید دارای شرط داوری که طرف دیگر بدون فرستادن جوابیه کتبي بر اساس آن ها عمل
کند .کنوانسیون نیویورک امضا یا مبادله اسناد را برای موافقت نامه ها و شروط داوری الزم مي دارد .این
دیدگاه برداشت غالب در اکثر کشورها نیز هست( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )157
با توسعه وسایل نوین ارتباطي ،اسناد مکتوب امضا نشده اهمیت و رواج فزاینده ای دارد ،نیاز به امضا
الجرم کاهش مي یابد ،به ویژه در تجارت بین الملل ،و رفتار متفاوت با اسناد امضا شده و امضا نشده محل
بحث و تردید است و حذف عبارتهای صریح بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک موضوعي مربوط به عمل
تقنیني آتي است .با این حال عموماً پذیرفته شده است که کنوانسیون نیویورک مي تواند در پرتو مقررات
گستردهتر قوانین ملي تفسیر شود .البته این امر در تمام مواردی که قوانین ملي حاوی شرط "مبادله"
مراسالت مکتوب هستند ـ و اصل مسئله در همین جاست ـ کارساز و مفید نخواهد بود .محدودیت بند 2
ماده  2فقط در صورتي قابل بر طرف شدن است که به صورتي پویا و مطابق با قوانیني تفسیر شود که شرط
رضایت کتبي هر دو طرف را ملغي ساخته اند.
در صورتي که قرار داد حاوی شرط داوری فقط به وسیله یک طرف امضا شده باشد ،سوال این است که
آیا الزم و ضروری است که سند دیگری بیابیم که حاوی رضایت کتبي طرف دیگر است یا خیر؟ عموماً
پذیرفته شده است که این سند دوم الزم نیست امضا شده باشد .شرط امضا فقط در مورد شق اول بند 2
ماده  2و نه در خصوص شق دوم که مبادله اسناد است اعمال مي شود.
در بارنامهها و سایر وضعیت های سه طرفه چه بسا اتفاق مي افتد که طرف ثالث سندی را امضا مي کند
یا مراسالتي مکتوب انجام مي دهد .در این موارد امکان دارد که این مراسالت مکتوب به طرفي نسبت داده
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شود که صراحتاً به صورت کتبي به داوری رضایت نداده است .مي توان چنین پنداشت که طرف ثالث
هنگام دادن رضایت کتبي به عنوان نماینده یا واسطه و دالل عمل کرده است.
در مواردی که رضایت هر دو طرف به شرط داوری روشن و آشکار باشد ،دادگاهها به رغم عدم تأمین
شرایط شکلي ،به اصول و مالحظات حسن نیت و استاپل متوسل شده اند تا موافقت نامه داوری را تایید
کنند)lew, Mistelis , kroll, 2003, P. 753( .
3ـ رابطه اصل استقالل قرارداد داوری و قانون حاکم بر آن؛
یکي از اصول پذیرفته شده در حقوق داوری داخلي و بینالملي اصل استقالل موافقتنامه داوری از
قرارداد اصلي است .این موضوع در توافقهای داوری که بصورت شرط ضمني آورده ميشود از اهمیت
زیادی برخوردار است.به موجب نظریهای که به نظریه جدائي پذیری موافقتنامه داوری معروف است،
شرط داوری در قرارداد اصلي به منزله قراردادی مجزا بوده که از قرارداد اصلي مستقل و متمایز است.
اساس و جوهر این نظریه این است که اعتبار شرط داوری به قرارداد اصلي و بالعکس گره نخورده است.
اصل استقالل موافقت نامه داوری به صراحت در بند  16قانون داوری تجاری بین المللي ذکر شده است.

1

استقالل موافقتنامه داوری بر این مسأله هم اثر ميگذارد که آیا قانون حاکم بر قرارداد به موافقتنامه
داوری هم تسری ميیابد یا خیر .اثر استقالل موافقتنامه داوری ،برحکومت قانون مستقل بر آن غیر قابل
اجتناب است .دالیلي که بر توجیه نظریه جدایيپذیری موافقتنامه داوری ذکر شده است برای توجیه
استقالل قانون حاکم بر آن کافي است .اقتضای فلسفه وجودی شرط داوری دلیل مبنایي نظریه جدایيپذیری
شرط داوری از قرارداد مشروط اصلي است( .جنیدی ،1378 ،صص 71ـ)70
به موجب این نظریه ،تصمیمگیری داوری تضمین ميشود و اعتبار شرط داوری به اعتبار قرارداد اصلي
غیر وابسته شده و در صورت زوال قرارداد اصلي شاهد بقای تعهدات ناشي از شرط داوری خواهیم بود.
با پذیرش اثر استقالل موافقتنامه داوری ،شرط داوری ممکن است تابع قانون متفاوت از قانون حاکم بر
قرارداد اصلي باشد .مالحظات دخیل در تشخیص و احراز قانون حاکم بر قرارداد اصلي از مالحظات مربوط
به انتخاب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری متفاوت است .این سخن به ویژه در نقش محل داوری به
عنوان عامل ارتباط در مواردی که طرفها قانوني انتخاب نکردهاند ،آشکار است .این عامل ارتباط هرچند
تأثیر چنداني بر قانون حاکم بر قرارداد اصلي ندارد ،ولي آثار مهمي بر موافقتنامه داوری برجای ميگذارد.
4ـ مراحل بررسی اعتبار شکلی قرارداد داوری در دعاوی؛

 1ـ بند  1ماده  ...« :16شرط داوری که به صورت جزئي از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقي ميشود»...
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وجود و اعتبار موافقتنامه داوری ،ازجمله قانون حاکم بر این مسائل ،ممکن است در مراحل مختلف
رسیدگي حسب مورد در دادگاههای دولتي و مرجع داوری قابل طرح باشد .زمان و مکان بروز این مسائل
ممکن است بر تشخیص قانون حاکم بر آنها تأثیر بگذارد.
الف ـ خوانده با وصول درخواست انجام داوری توسط خواهان ،ایراد بطالن قرارداد داوری به جهت
عدم اعتبار شکلي قرارداد داوری را مطرح ميکند .در چنین حالتي مرجع داوری مطابق دکترین صالحیت
بر صالحیت ،1مرجع صالح برای رسیدگي به وجود و اعتبار (ماهوی و شکلي) قرارداد داوری است .اما
سوال این است که مرجع داوری بر اساس کدام قانون شرایط شکلي قرارداد داوری را احراز خواهد کرد
(امیر معزی ،1388 ،صص 271ـ )270و این در حالي است که داور برخالف دادگاه ملي قاعده حل تعارض
مقر داوری ندارد.
ب ـ پس از طرح دعوی خواهان نزد دادگاه ملي ،طرف دیگر بر اساس شرط معتبر داوری خواهان
ارجاع امر به داوری باشد .بررسي و احراز اعتبار شکلي شرط داوری توسط دادگاه ملي در چنین حالتي بر
اساس کدام قانون باید انجام شود؟
ج ـ زمانيکه اقدامات موقت تأمیني برای پشتیباني از جریان داوری حسب مورد از مرجع داوری یا دادگاه
ملي درخواست ميشود؛
دـ یک طرف برای تعیین داور به دادگاه متوسل ميشود ،چون طرف دیگر در تشکیل مرجع داوری
مشارکت نکرده یا از مشارکت استنکاف ورزیده است .در چنین حالتي ممکن است از دادگاه ملي
درخواست شود اعتبار (ماهوی و شکلي) موافقتنامه داوری را در صورت ایراد ،توسط خوانده مشخص
نماید .البته اغلب محاکم در این مرحله ،به حکم اصل صحت به عنوان قاعدۀ عمومي و جهانشمول به
احراز ابتدائي و علي الظاهر موافقتنامه داوری اکتفاء ميکنند بدون آن که وارد رسیدگي ماهوی و کامل
شوند.
هـ ـ مرحله بعدی که در مقایسه با مراحل قبل در یک فاز جداگانه قابل طرح است ،مرحله شناسایي و
اجرای حکم داوری است .معموالً محکوم علیه رای داوری ،در برابر شناسائي و اجرای آن مقاومت کرده و
سعي در کنار نهادن ،ابطال یا عدم اجرای حکم داور مينماید .در واقع تالش محکوم علیه برای انکار
صحّت قرارداد داوری است.

 . 1اینکه داور بایستي نسبت به صالحیت خود رأساً تص میم بگیرد ،اصل صالحیت بر صالحیت ( )Competence de la competenceگفته مي-
شود که از آثار تئوری جدایي و استقالل قرارداد داوری از قرارداد اصلي ميباشد .این اصل در بند  1ماده  16قانون داوری تجاری بینالمللي ایران به
صراحت و به تبعیت از قانون نمونه آنسیترال پذیرفته شده است.
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در همه مراحل پیشگفته ،ممکن است مالحظات مختلفي دربارۀ تعیین قانون حاکم مطرح باشد و به
اعمال قواعد متفاوت حل تعارض منجر شود.
علي االصول ناسازگاریهایي که ممکن است از اعمال قواعد متفاوت در مراحل گوناگون ناشي شود
قاعدۀ واحدی را برای همه مراحل توجیه ميکند .اجرای مالکهای متفاوت در مراحل قبل و بعد از صدور
حکم داوری این خطر را به دنبال دارد که اعتبار موافقتنامه داوری ممکن است به صورتي متفاوت در
محاکم یک کشور و بر حسب مرحلهای که مسأله در آن رخ داده برخورد شود .به عنوان مثال دادگاه ممکن
است مکلف باشد طرفها را به داوری ارجاع دهد ولي با این حال به خاطر فقدان موافقت نامه داوری
حکم را لغو نموده یا از اجرای آن امتناع نماید.
در مواردی که مسأله قانون حاکم بر موافقتنامه داوری در مرجع داوری مطرح ميشود موضوع دیگری
هم ممکن است مطرح شود .محاکم دولتي معموالً به قواعد حل تعارض قوانین مندرج در قانون مقر خود
استناد ميکنند .امّا مرجع داوری فاقد قانون مقری است که قواعد الزم تعارض قوانین را مقرر دارد .مرجع
داوری جزئي از نظام قضائي محل داوری نیست و حافظ خط مشي عمومي دولتي هم نميباشد .در نتیجه
رویکردهای مختلفي توسط داوران برای انتخاب و اجرای قواعد مربوط به تعارض قوانین استفاده ميشود.
همان طور که گفته شد ،در صورتي که ایراد بطالن یا عدم اعتبار (ماهوی یا شکلي) قرارداد داوری نزد
مرجع داوری مطرح شود ،طبق بند  3ماده  16قانون داوری تجاری بینالمللي ،داور به عنوان یک امر
مقدماتي ،قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم مينماید .تصمیم مرجع داوری در
خصوص اعتبار یا عدم اعتبار موافقتنامه داوری ظرف  30روز پس از وصول ابالغیه آن از دادگاه موضوع
ماده  6همان قانون به عنوان مرجع نظارتي قابل رسیدگي مجدد و اتخاذ تصمیم است .بدیهي است طبق
همین بند از قانون داوری تجاری بینالملل ،مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگي است،
مرجع داوری ميتواند به رسیدگي خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند .مرجع نظارتي مذکور در ماده 6
همین قانون دادگاه عمومي مرکز استاني است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زماني که مقر داوری
مشخص نشده ،بر عهده دادگاه عمومي تهران است.
5ـ قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و شرایط متفاوت شکلی در قوانین ملی
اعتبار شکلي موافقت نامه داوری معموالً به طور مستقیم در اکثر کنوانسیون ها و قوانین ملي با یک
قاهده ماهوی حقوق بین الملل خصوصي تنظیم مي شود .این قاعده ماهوی،تعیین قانون حاکم بر اعتبار
شکلي را تسهیل مي کند ولي به هیچ رو همه مشکالت را حل نمي نماید .چون قواعد گوناگون ماهوی
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تعارض قوانین در خصوص شکل الزم برای موافقت نامه داوری با هم تفاوت دارند ،باید مشخص شود
کدام قاعده در واقع قابل اعمال است .این فرایند مسائلي در خصوص موارد ذیل مطرح مي کند:
ـ رابطه میان شرایط و الزامات شکلي مندرج در کنوانسیون های بین المللي و مقررات مندرج در قوانین
ملي داروی؛
ـ قلمرو اجرای قواعد ماهوی مندرج در قوانین ملي داوری ،به ویژه در قانون نمونه آنسیترال؛ و
ـ قواعد ذی ربط برای دیوان داوری در تشخیص اعتبار شکلي موافقت نامه داوری.
با عنایت به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و از آنجا که کنوانسیون نیویورک حاوی قاعده ماهوی
واحدی در زمینه شکل موافقت نامه های داوری است ،بند  1ماده  2الزم مي دارد موافقت نامه های داوری
به شکل مکتوب باشد .مطابق تعریف بند  2ماده  ،2این قاعده موافقت نامه هایي را شامل مي شود که "به
وسیله طرفین امضا شده یا در تبادل نامه ها یا تلگرام ها گنجانده شده باشد".
امروزه عموماً پذیرفته شده است که کنوانسیون نیویورک معیار و ضابطه ای حداکثری وضع مي کند:
شروط داوری را نمي توان تابع شرایط سخت تر به موجب قانون ملي ساخت .بنابراین ،هر موافقت نامه
داوری که حایز شرط شکلي بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک باشد باید در محاکم دولت متعاهد به اجرا در
آید ،قطع نظر از شرایط سخت تر شکلي قانون ملي داوری نظیر آنچه مثالً مدت ها در قانون ایتالیا وجود
داشت( .لیو ،میستلیس ،کرول ،1391 ،ص )134
مسئله جالب این است که آیا نکته فوق شامل شرایط شکلي خاص هم مي شود که در تعدادی از
کشورها در مورد موافقت نامه های داوری در قراردادهای مصرف کننده وجود دارد یا خیر؟
جز در صورتي که دولت متعاهد به هنگام امضای کنوانسیون نیویورک اعالم کرده باشد که کنوانسیون را
فقط در مورد معامالت تجاری اعمال خواهد کرد ،به طور کلي باید ضابطه کنوانسیون بر موافقتنامههای
داوری در قراردادهای مصرف کننده نیز اعمال شود .در نتیجه ،ماده  2استناد به شرایط شکلي سختتر برای
این قبیل موافقتنامههای داوری را نفي ميکند ،البته به شرطي که موضوع قابل ارجاع به داوری بوده باشد.
قوانین ملي داوری اغلب تعریفي موسع تر از شرط "مکتوب بودن" در مقایسه با کنوانسیون نیویورک اتخاذ
ميکنند .از این رو ،موافقتنامه داوری که شرط کلي ماده  2را ندارد ممکن است شرایط شکلي سهلتر
قانون ملي حاکم را داشته باشد .در چنین حالتي ،مسئله رابطه میان شرایط شکلي متفاوت بروز مي کند.
روشن نیست که آیا بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک را باید معیاری دانست که بر اجرای احکام داوری
هم اعمال مي شود یا نه؟
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برای دست یابي به هدف مورد نظر در خصوص هماهنگ سازی اجرای موافقت نامه داوری بر اساس
کنوانسیون نیویورک ،تصدیق چنین ضابطه حداقلي ضروری خواهد بود .در نتیجه ،طرف های موافقت نامه
داوری که حایز شرایط سهل تر شکلي قانون ملي است قادر نخواهند بود برای اجرای موافقت نامه داوری
یا حکم مبتني بر آن به مقررات کنوانسیون نیویورک استناد نمایند.
طرفها فقط ميتوانند موافقتنامه را مطابق مقررات داخلي در موارد مقتضي به اجرا بگذارند .شرط
مساعدترین رفتار در ماده  7کنوانسیون نیویورک به طرف ها اجازه مي دهد به مقرره مساعد تر قوانین
داخلي و معاهدات استناد کنند .البته در این موارد ،اجرای موافقت نامه مبتني بر کنوانسیون نیویورک نیست
بلکه مبتني بر قانون داخلي است که در عمل ممکن است تفاوت قابل توجهي پدید آورد .مثالً ،طرف های
موافقت نامه شفاهي که به سند حاوی شرط داوری ارجاع مي دهد قادر خواهند بود در برابر طرح دعوا در
دادگاه های انگلیس مقاومت ورزند؛ دادگاه انگلیسي نمي تواند با استناد به عدم تأمین شرایط شکلي
صالحیت خود را اعمال کند .چون این توافق شرایط شکلي بخش  )3( 5قانون  1996داوری را تأمین مي
کند ،دادگاه ها طرف ها را به داوری ارجاع خواهند داد .در مقابل ،برای دادگاه های ایتالیا چنین تعهدی
وجود ندارد .چون توافق شفاهي شرط شکلي بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک و نیز قانون داوری ایتالیا را
فاقد است ،دادگاه مي تواند صالحیت خود را بپذیرد.
مسائل مربوط به قانون حاکم بر اعتبار شکلي ممکن است بر اساس قانون نمونه آنسیترال هم بروز کند.
مطابق منطوق بند  2ماده  ،1اکثر مقررات قانون نمونه از جمله بند  2ماده  1 7ناظر بر شرط شکلي فقط در
صورتي قابل اجراست که محل داوری در قلمرو کشور باشد( .جنیدی ،1378 ،ص  )169چنانچه موافقت
نامه داوری انجام داوری در خارج از کشور را مقرر دارد ،دادگاهها در کشورهایي که قانون نمونه آنسیترال
را اجرا ميکنند با این سوال دشوار روبه رو مي شوند که کدام قانون بر اعتبار شکلي موافقت نامه داوری
حاکم است .آیا قانون حاکم قانون محل داوری است؟ ماده  2کنوانسیون نیویورک است؟ یا آن که ماده  ،7به
رغم عبارت روشن بند  2ماده  ،1قاعده ذی ربط است؟
مثال دادگاه آلم اني زماني که در خواست مي شود اعتبار شکلي موافقت نامه داوری را که داوری در
فرانسه را پیش بیني مي کند مشخص نماید ممکن است با این مسئله رو به رو شود .مطابق منطوق بخش
 1025قانون داوری آلمان ،قواعد تنظیم کننده شکل موافقت نامه های داوری قابل اعمال نخواهد بود ،زیرا
م حل داوری در آلمان قرار ندارد .البته این قانون در این زمینه ساکت است که برای تشخیص این که
موضوعي باید به داوری ارجاع شود یا خیر چه ضابطه و مالکي باید به کار بسته شود .ارجاع یک موضوع
 . 1طبق بند  2ماده  7قانون نمونه آنسیترال...« :موافقنامه داوری بایستي به صورت کتبي باشد .موافقتنامه در صورتي کتبي است که طي سندی
(نوشتهای) به امضای طرفین رسیده باشد  ...یا یکي از طرفین طي مبادله دادخواست یا دفاعیه ،وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر آن را تکذیب
ننماید»...
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به داوری فقط زماني که موافقت نامه داوری حایز شرایط شکلي بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک باشد به
این نتیجه مي انجامد که موافقت نامه های داوری که داوری در خارج از کشور را مقرر مي دارند تابع
شرایط شکلي سخت تری در مقایسه با موافقت نامه هایي باشد که داوری در آلمان را پیش بیني مي کنند.
این مسئله در جایي که آلمان حداقل نفع را در قضیه دارد مناسب نخواهد بود( .لیو ،میستلیس ،کرول،
 ،1391صص 137ـ)136
گزینه دیگر این است که اعتبار شکلي موافقت نامه با مالک قرار دادن قانون محل داوری ،که در مثال باال
قانون فرانسه است ،تعیین شود که اجازه توافقنامههای شفاهي برای داوریهای بین المللي را ميدهد.
( )Boisséon P. 477البته این گزینه دور زدن شرط مکتوب بودن به موجب قانون آلمان را برای یک
طرف آسان مي سازد .اصل سرزمیني بودن که در قانون نمونه درج شده دلیلي به نفع استناد به قانون محل
داوری است با وجود این ،گرایش غالب در رویه دولتها این است که هر دولت ميخواهد شرایط و
اوضاع و احوال کنار نهادن و خروج از صالحیت دادگاههای خود را خودش تعیین کند ،یعني مشخص کند
که آیا برای کنار نهادن این صالحیت ،توافق کتبي الزم است یا خیر.
ـ قوانین ماهیتی قابل اعمال توسط نهاد داوری
هنگامي که موضوع اعتبار شکلي در دعاوی نزد مرجع داوری مطرح ميشود ،پرسش این است که کدام
یک از قواعد ماهوی مختلف باید توسط داوران اعمال شود؟ اغلب فرض بر این است که داور باید اعتبار
شکلي موافقت نامه داوری را با ضابطه مندرج در ماده  2کنوانسیون نیویورک بسنجد .البته مقررات
کنوانسیون نیویورک به طور مستقیم بر دادگاههای کشورهای عضو (از جمله ایران که به آن ملحق شده
است) و نه بر مرجع داوری الزامي است .با این حال ،دالیل موجهي وجود دارد که مرجع داوری باید
تصمیم خود را بر کنوانسیون نیویورک مبتني سازد .قابلیت اجرای گسترده کنوانسیون و این که اجرای
موافقت نامه بر اساس کنوانسیون فقط در صورتي ممکن است که شرط شکلي محقق باشد دالیلي قوی به
سود اجرای ماده  2هستند .از این رو ،داور با در نظر داشتن این امر باید حکمي قابل اجرا صادر کند اما در
صورتي که موافقتنامه داوری شرایط شکلي ماده  2را نداشته باشد ولي شرایط سهلتر قانون مقر داوری را
تأمین کند ،مرجع داوری باید در جهت تنفیذ توافق طرفها ،صالحیت خود را اعمال نماید .در چنین
مرحلهای نميتوان به قطع نظر داد که اصوالً و در چه مواردی اجرا ضرورت خواهد داشت .اجرا ممکن
است یا در کشور محل صدور حکم یا در کشوری که این شکل از موافقتنامه داوری را شناسایي ميکند،
صورت پذیرد.
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در تاریخ  1376و اینکه شرط کتابت در هر دو مقرره قانوني (بند  2ماده  2کنوانسیون نیویورک و ماده 7
قانون داوری تجاری بینالمللي) به عنوان شرط شکلي اعتبار قرارداد بینالمللي پیشبیني شده است و با
لحاظ تفاسیر مختلفي که از این شرط شده و ميشود ،و رویکرد سیتمهای قضایي کشورهای مختلف و
دیوانهای داوری در عرصهی داخلي و بینالمللي ،به سمت تفسیر موسع از شرط کتابت با لحاظ فناوری-
های نوین در عرصه مبادالت و ارتباطات نوین ميباشد و تقدم اعمال شرایط سهلتر و نرمش در تفسیر
شرایط شکلي امری مبرهن مي نماید که البته به دنبال تعیین قانون حاکم بر اعتبار شکلي قرارداد داوری بر
اساس ضوابطي که حسب مورد برای محاکم قضایي دولتي و مراجع داوری بیان شد ،قابل طرح است.

فهرست منابع و مراجع
1ـ امیر معزی ،احمد ،1388 ،داوری بینالمللي در دعاوی بازرگاني ،تهران ،نشر دادگستر.
2ـ جنیدی ،لعیا ،1378 ،نقد و بررسي تطبیقي قانون داوری تجاری بینالمللي ،تهران ،انتشارات دانشکده
حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران.
3ـ جنیدی ،لعیا ،1376 ،قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللي ،تهران ،نشر دادگستر.
4ـ ضمیمه روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران ،1376 ،شماره مسلسل  ،655سال سيام ،انتشارات
روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران.
5ـ لیو ،جولیان دی ام؛ میستلیس ،لوکاس ای؛ کرول ،استفان ام؛ ترجمه حبیبي مجنده ،محمد؛  ،1391داوری
تجاری بینالمللي تطبیقي ،قم ،انتشارات دانشگاه مفید.
6ـ مجموعه آئین دادرسي مدني ،1384 ،جلد  ،1چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات معاونت حقوقي و امور
مجلس ریاست جمهوری.
7- De Boisséon, 1990, Le droit fran Çais de l’arbitrage.
8- Herrmann, 1988, The Arbitration Agreement as the foundation of Arbitration
and its Recognition by the courts, ICCA Congress series no 9,82,85 et seq
9- Julian D. M. lew, loukas A. Mistelis. Stefan M. kroll, 2003, Comparative
international commercial Arbitration, London university pub.
10- lew, Mistelis , kroll, 2003
86

