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مقدمه مترجمین
بسیاری از نویسندگان و علمای حقوق در بیان مزایای داوری بینالمللی نسبت به حل و
فصل اختالفات از طریق دادگاههای ملّی از ویژگیهایی همچون سرعت باالتر ،هزینه-
ی پایینتر ،محرمانگی و مواردی از این قبیل نام بردهاند.
با این وجود ،به عقیدهی برخی دیگر از صاحب نظران ،با در نظر گرفتن واقعیتهای
کنونی در عالم داوری بینالمللی ،این روش حل و فصل اختالفات از جهت مواردی
چون سرعت و هزینه (و حتی در برخی موارد محرمانگی) در اکثر مواقع در عمل فاقد
مزیّت چشمگیری نسبت به دادگاههای ملّی است و حتی در مواردی از آن نامساعدتر
هم میباشد1.

در عین حال به زعم بسیاری از نویسندگان به نام ،یکی از مزایای واقعی ،و چه بسا
ارزشمندترین و عینیترین مزیّت داوری نسبت به رسیدگی توسط دادگاههای ملّی،
سرعت و سهولت بیشتر در شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آراء داوری است .بر
اساس مطالعهی تجربی و نمونهگیری آماری صورت گرفته توسط یکی از فعّاالن
حوزهی داوری بینالمللی ،به عقیده بیش از  %80شرکت کنندگان در داوریهای بین-
المللی (اعم از داوران ،وکالء و مشاوران حقوقی) در یک برههی زمانی خاص ،قابلیّت
اجرای آراء داوری در سطح بینالمللی ،در کنار رعایت بیشتر اصل بیطرفی ،مهمترین

P Friedland, Arbitration Clauses for International Contracts (Juris Publishing

1

Inc., New York 2007) 8-9, 35-36; N Blackaby & C Partasides (eds), Redfern and
Hunter on International Arbitration (OUP, Oxford 2009) 34-36.
i
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مزایای داوری نسبت به رسیدگی قضایی در دادگاههای ملّی هستند 2.وجود این مزیّت
برای داوری در اصل مرهون پیمان نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری
خارجی است که در سال  1958میالدی در نیویورک منعقد شده

است3.

از جمله مهمترین دالیل کسب این امتیاز توسط پیمان نیویورک می توان به موارد زیر
اشاره کرد :الف) در مقایسه با پیمان نیویورک که یک سند فراگیر برای شناسایی و
اجرای موافقتنامههای داوری در سطح جهانی است ،برای شناسایی و اجرای
موافقتنامههای راجع به صالحیت دادگاههای ملّی ،صرفاً ترتیبات بخشی و منطقهای
بسیار کم و محدودی نظیر پیمان  1929ورشو در خصوص حمل و نقل هوایی و

C Buhring-Uhle, ‘A Survey on Arbitration and Settlement in International

2

Business Disputes’ in C Drahozal & R Naimark (eds), Towards a Science of
International Arbitration: Collected Empirical Research 31, 35 ((Kluwer Law
International, The Hague 2005) 25 et seq.
GB Born, International Arbitration: Law and Practice (Kluwer International,

3

the Netherlands 2012) 11-12; C Buhring-Uhle, (note 2 above) 35.

عالوه بر پیمان نیویورک ،پیمانهای بینالمللی دوجانبه و چندجانبهی دیگری نیز در زمینهی شناسایی و
اجرای آراء و موافقتنامههای داوری وجود دارد .البته هیچکدام از این پیمانها به لحاظ ضریب موفّقیّت
و تعداد اعضاء قابل مقایسه با پیمان نیویورک نیست« .پیمان اروپایی  1961در خصوص داوری تجاری
بینالمللی» و «پیمان  1975داوری تجاری بینالمللی میان کشورهای آمریکایی» موسوم به «پیمان پاناما»،
از جمله موفّقترین ترتیبات چندجانبهی بین المللی در این حوزه هستند که عالوه بر شناسایی و اجرای
موافقتنامه ها و آراء داوری ،سایر مسائل راجع به فرآیند تشکیل و برگزاری رسیدگی داوری را نیز
پوشش میدهند .شایان ذکر است که تمامی اعضای این دو پیمان مهم منطقهای ،همزمان عضو پیمان
نیویورک نیز هستند.
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اصالحات بعدی آن و نیز مقررات بروکسل یک مصوب  2001وجود دارد؛ ب) در
حالیکه پیمان نیویورک زمینهی اجرای آراء داوری صادره در اکثر نقاط جهان را در
 154کشور فراهم میآورد 4،به جز یک سری ترتیبات محدود دوجانبه و منطقهای،
نظیر مقررات بروکسل یک ،چنین امتیاز ارزشمندی در مورد اجرای آراء صادره
توسط دادگاههای ملّی در سایر کشورها وجود ندارد.
پیمان نیویورک با ایجاد این دستاورد بزرگ برای داوری بینالمللی و با وضع مقررات
منعطفتر نسبت به اسناد مشابه قبلی (پروتکل  1923ژنو در مورد شروط داوری در
دعاوی تجاری و همچنین پیمان  1927ژنو در خصوص اجرای آراء داوری خارجی)،
از استقبال گستردهای در میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد
برخوردار شده است .از جمله شواهد کامیابی این پیمان میتوان به موارد آتی اشاره
نمود :الف) پس از سازمان تجارت جهانی ،در میان ترتیبات بینالمللی راجع به حقوق
تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی ،پیمان نیویورک موفّق به جذب بیشترین تعداد
کشورهای عضو شده است؛ ب) بر خالف سایر پیمانهای بینالمللی راجع به تجارت
و سرمایهگذاری بینالمللی ،تقریباً تمامی اقتصادهای معظم در جهان به این پیمان

 4با الحاق کشور آفریقایی جمهوری دموکراتیک کنگو به پیمان نیویورک ،تعداد اعضای این پیمان تا
پایان فوریه  2015به  154کشور رسیده است.
iii
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پیوستهاند؛ 5ج) بر خالف برخی پیمانهای مشابه در خصوص داوری بینالمللی ،هیچ
کشوری به جهت نارضایتی از مقررات این پیمان از آن خارج نگردیده

است6.

چنانکه از عنوان پیمان به خوبی استفاده میشود ،موضوع اصلی و اساسی این سند،
شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آراء داوری خارجی است .بنابراین بر خالف قانون
نمونه آنسیترال که به قاعده گذاری در خصوص تشکیل و اداره جریان داوری و
صدور رأی میپردازد ،پیمان نیویورک ،رسالت بنیادین خود را در یکنواختسازی
قوانین و رویههای شناسایی و اجرای آراء و موافقتنامههای داوری میبیند.
همانگونه که در متن کتاب مالحظه خواهید نمود ،پیمان نیویورک با ایجاد یک سری
اصالحات بنیادین در اسناد بینالمللی مورد اشاره در فوق (پروتکل و پیمان ژنو) و
تلفیق هنرمندانهی آنها ،در نیل به هدف تقریب و یکنواختسازی قوانین و رویهها به
توفیقات شایان توجهی دست یافته است .اصالحات محوری پیمان نیویورک در نظام
 5برای مثال کشورهایی تأثیرگذار و مهمی نظیر برزیل ،هندوستان ،مکزیک ،آفریقای جنوبی ،الجزایر،
تایلند و ایران تا کنون به پیمان  1965واشنگتن راجع به حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایهگذاری
بین دولت ها و اتباع سایر دول («پیمان ایکسید») نپیوستهاند .پیمان  1980وین در خصوص بیع بینالمللی
کاال نیز از عضویّ ت کشورهای مهم بسیار زیادی نظیر انگلستان ،هندوستان ،آفریقای جنوبی ،ایران،
الجزایر ،مالزی و اندونزی بی بهره است .سازمان تجارت جهانی نیز همچنان اقتصادهای مهمی نظیر
الجزایر ،ایران ،قزاقستان و صربستان را به عنوان عضو رسمی در اختیار ندارد.
 6برای مثال در خصوص پیمان ایکسید که یکی از موفّقترین اسناد بینالمللی در حوزهی داوری بین-
المللی بوده است ،کشورهای بولیوی در سال  ،2007اکوادور در سال  2009و ونزوئال در سال  2012به
دالیل متعدد از عضویّت در پیمان خارج شدهاند.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آراء داوری خارجی عبارتند از :محوّل نمودن بار
اثبات غیر صحیح بودن رأی داوری به دادباخته ،به رسمیت شناختن آزادی اراده
طرفین در خصوص انتخاب فرآیند داوری و قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری ،و
حذف

شرط ارائهی روانامهی مضاعف7.

این پیمان هم اکنون جهت شناسایی و اجرای اکثر قریب به اتفاق آراء داوری تجاری
بینالمللی و بخش قابل توجهی از آراء داوری سرمایهگذاری بینالمللی به کار میرود.
در واقع در حوزهی سرمایهگذاری بینالمللی ،به جز آراء صادره توسط ایکسید،
تمامی آراء صادره توسط داوریهای موردی مشمول قواعد آنسیترال و غیر از آن و
نیز آراء صادره توسط داوریهای سازمانی اعم از اتاق بازرگانی بینالمللی ،اتاق
بازرگانی استکهلم ،دیوان داوری بینالمللی لندن و حتی قواعد امکانات اضافی
ایکسید ،بر اساس و در چارچوب پیمان نیویورک شناسایی

و اجرا میشوند8.

متعاقب تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی در سال  1376که تا حدود زیادی با
قانون نمونهی آنسیترال همسو بود 9،قانونگذار ایران در فروردین ماه سال  ،1380ضمن
استفاده از امکان اعمال حق رزرو تجاری بودن و عمل متقابل ،با تصویب قانون الحاق
Double exequatur.

7

A Reinisch, ‘Austria’ in C Brown (ed), Commentaries on Model Investment

8

Treaties (OUP, Oxford 2013) 43; R Dolzer & C Schreuer, Principles of
International Investment Law (OUP, Oxford 2012) 310.

 9سیفی ،جمال ،قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال ،مجلهی
حقوقی بینالمللی ،شمارهی  ،23پاییز و زمستان .1377
v
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دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
تنظیم شده در نیویورک به تاریخ  10ژوئن  1958میالدی ( 1337/4/3هجری شمسی)،
دوّ مین گام مثبت را در جهت همگرایی هر چه بیشتر نظام حقوقی ایران با داوری بین-
المللی برداشت.
با پیوستن ایران به پیمان نیویورک و ارجاع پروندههای شناسایی و اجرای موافقتنامهها
و آراء داوری خارجی به دادگاههای ملّی در ایران ،شایسته است که تمامی قضات
مأمور به رسیدگی به این گونه پروندهها در خصوص نحوهی اعمال مقررات این پیمان
اطالعات مکفی را کسب نمایند ،چرا که پس از الحاق رسمی ایران به این پیمان
متعاقب وضع یک قانون داخلی توسط مجلس شورای اسالمی ،نحوهی اجرای پیمان
در ایران ،و در حقیقت موضع نظام قضایی ایران در تفسیر مقررات پیمان ،که قطع ًا
واجد بازتاب بینالمللی است ،از طریق آراء قضات دادگاهها تعیین میشود .مضافاً ،در
راستای هدف یکنواختسازی پیمان ،دادرسان دادگاههای ایران باید ضمن مطالعهی
آراء مهم و رویهساز صادر شده توسط محاکم سایر اعضای پیمان ،نقش خود در
تحقق هر چه بیشتر این یکنواختسازی را به شایستگی ایفاء نمایند.
در عین حال با توجه به اهمّیّت فوقالعاده و نقش برجسته این پیمان در نظام حقوقی
تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی ،ضرورت آشنایی با پیمان نیویورک تنها مختص
قضات نیست .تمام اشخاصی که به نحوی از انحاء با داوری بینالمللی در تعامل
هستند ،اعم از داوران ،وکالء و مشاورین حقوقی و یا تمام اشخاصی که مباحث راجع
به داوری را در حیطهی عالقهمندی و یا رشتهی تخصصی خود میبینند ،اعم از اساتید

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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دانشگاه و دانشجویان حقوق ،باید آشنایی هر چه بیشتر با این پیمان ،مقررات و رویه-
های آن را وجههی همّت خود قرار دهند .همچنین شایسته است که دست اندر کاران
ذیربط تهیّه ،تدوین و تصویب قانون که در قوای سه گانه مشغول به فعّالیّت هستند،
ضمن مطالعهی رویهها ،تحوّالت و به روز رسانیهای مفید مقررات پیمان و مقررات
مرتبط با پیمان ،به شکل مقتضی اقدام به اصالح و یا تکمیل قوانین داخلی موجود
بنمایند.
مدوّنین این کتاب کوشیدهاند تا اصول و قواعد اساسی حاکم بر پیمان نیویورک در
خصوص شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آراء داوری خارجی را با زبانی ساده و تا
حد امکان با مراجعه به پروندههای مشهور و رویهساز توضیح دهند .در عین حال،
بدیهی است که کسب آشنایی کاملتر و دقیقتر با پیمان نیویورک ،قواعد و اصول آن
و نحوهی اعمال آن در عمل تنها با مطالعهی منابع جامعتر و تفصیلیتر میسّر خواهد
بود.
امید است ترجمهی حاضر گامی باشد در جهت آشنایی هر چه بیشتر عالقهمندان
داوری بین المللی با قواعد حاکم بر شناسایی و اجرای آراء و موافقتنامههای داوری
خارجی و زمینه ای باشد برای تولید ادبیات حقوقی بیشتر در کشورمان در حوزهی
داوری بینالمللی.
دکتر میر حسین عابدیان
رضا افتخار
اسفند 1393
vii
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پیش درآمد به قلم پروفسور پیتر سندرز به عنوان ویراستار افتخاری
پیمان  1958نیویورک موفّقترین سند چندجانبه در حوزهی حقوق تجارت بینالملل
است .این سند در واقع یاقوت انگشتر معاهدات و قوانین داوریای است که هدفشان
تضمین پذیرش و شناسایی آراء و موافقتنامههای داوری است .دادگاهها در اقصی
نقاط جهان ،در طول بیش از نیم قرن گذشته همواره و به طرز فزایندهای این پیمان را
به شیوهای همنواخت و همگرا تفسیر و اعمال نمودهاند.
اینجانب در سال  1958به عنوان نمایندهای از کشور هلند در تدوین متن پیمان
مشارکت نمودم .ما کار خود را با پیشنویسی که در اصل توسط اتاق بازرگانی بین-
المللی (آی سی سی) در سال  1955تهیّه شده بود ،آغاز نمودیم .این پیشنویس به
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) ارائه شده بود .این شورا
پیشنویس یاد شده را به گونهای تغییر داد که به آراء «خارجی» اعمال شود .همین
پیشنویس بود که موضوع کار همایش از تاریخ  20می الی  10ژوئن  1958قرار
گرفت.
در آن زمان ،تغییرات و اضافاتی بر روی این پیشنویس کاری اعمال شد ،که از آنها

تحت عنوان «پیشنهاد هلندیها» یاد میشد .یکی از این تغییرات حذف شرط روانامهی

مضاعف بود ،به گونهای که بتوان آراء را برای اجرا تسلیم نمود بدون آنکه نیاز باشد
قبل از آن گواهی الزماالجرا بودن رأی از دادگاههای کشور مقرّ داوری اخذ گردد.
یکی دیگر از این اصالحات محدود نمودن مبانی عدم شناسایی به هفت مورد کنونی
Double exequatur.
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مندرج در ماده  5و قرار دادن بار اثبات این مبانی بر عهدهی طرفی بود که به اجرای
رأی اعتراض دارد .به این ترتیب ،هفت مبنای فهرست شده در پیمان به عنوان مبانی
انحصاری خودداری از شناسایی و اجرای رأی قلمداد گردیدند .بر دوش کشیدن بار
اثبات توسط دادباخته و مبانی حصری امتناع از شناسایی و اجرای رأی ،امروزه به
عنوان ویژگیهای اساسی پیمان شناخته میشوند.
ماده  2پیمان در آخرین مرحلهی تدوین متن نهایی و این بار هم به پیشنهاد هلندیها
افزوده گردید .این ماده مقرر میدارد که در صورت استناد یکی از طرفین به یک
موافقتنامهی معتبر ،دادگاهها باید طرفین را به داوری ارجاع دهند .در واقع ،موضوع
پیشنویس کاری تا پیش از این به اجرای آراء داوری خارجی منحصر بود .اضافه
کردن یک مقرره در باب اثر بخشی به موافقتنامههای داوری کارآمدتر و مناسبتر از
مراجعه به مقررات قبلی در دو سند پروتکل  1923ژنو در خصوص شروط داوری و
پیمان  1927ژنو در مورد اجرای آراء داوری خارجی بود.
به منظور اعمال همنواخت و همگرای پیمان نیویورک ،به وجود یک سیستم جهانی
کارآ جهت گزارش پروندههای موضوع پیمان احساس نیاز میشد .به همین دلیل بود
که چاپ سالنامهی داوری تجاری شورای بینالمللی داوری تجاری از سال 1976
میالدی آغاز گردید .من مدیر ویراستاری این سالنامه بودم .از آن زمان تا کنون تعداد
سی و پنج مجلد از این سالنامه به زیور طبع آراسته گردیده است .این سالنامه همچنین
به صورت بر خط از طریق تارنمای

www.KluwerArbitration.com

قابل دسترسی

است .این سالنامه تا کنون تعداد  1666مورد از تصمیمات دادگاههای  65کشور از
ix
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 145کشور عضو پیمان را در خصوص موضوعات مشمول این سند گزارش نموده
است.
این پیمان ناظر به آینده و آیندهنگر بود .پروفسور ماتیوچی ،نمایندهی کشور ایتالیا در
همایش یاد شده ،این پیمان را «یک نوآوری برجسته و شاخص» میخواند .پیمان
نیویورک از آزمون زمان سربلند و موفّق بیرون آمده است .با وجود اینکه بیش از
پنجاه سال از تهیّهی این پیمان گذشته ،ما همچنان میتوانیم منتظر به روز رسانیهای
مفید در تفسیر متن پیمان باشیم؛ به روز رسانیهایی که پیمان را برای تعامل با فناوری-
ها و رویههای نوین کارآمد و مؤثر نگه میدارد.
قانون نمونهی آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد) در
خصوص داوری تجاری بینالمللی که در سال  1985تهیّه شده و در سال  2006اصالح
گردیده تا کنون در بیش از هفتاد کشور و دولت فدرال اقتباس شده است .برخی از
این کشورها این قانون نمونه را بدون هیچگونه جرح و تعدیلی استفاده کردهاند .برخی
از کشورها هم قوانین داوری مدرنی را با الهام از قانون نمونه به تصویب رساندهاند .با
تصویب قوانین داوری پیشرفته توسط کشورها ،چنانکه در ماده  7پیمان آمده ،دادگاه-
ها میتواند از مقررات مساعدتر این قوانین بهرهبرداری کنند.
این قوانین داوری پیشرفته ممکن است همچنین حاوی مقرراتی در مورد فرآیند اجرای
یک رأی باشند .توضیح آنکه پیمان نیویورک صرفاً اسنادی را مشخّص میکند که
باید به دادگاه تسلیم شوند (ماده  )4و به ذکر این قاعده بسنده میکند که ،در
چارچوب این پیمان ،کشورهای عضو نباید شرایط دشوارتر و هزینههای باالتر از
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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شرایط و هزینههای اجرای آراء داخلی را برای اجرای رأی داوری خارجی تحمیل
نمایند (ماده  .)3دبیرکل آنسیترال ،همراه با کانون وکالی بینالمللی این شرایط را
مورد تحقیق و بررسی قرار داده و در گزارش سال  2008خود خاطر نشان ساخته که
«کشورهای مختلف شیوههای گوناگونی را برای انجام شرایط شکلی متعدد که حاکم
بر شناسایی و اجرای آرای مشمول پیمان هستند اتخاذ نمودهاند» (گزارش کمیسیون
حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد به شماره  A/63/17بند  ،353صفحهی )71
و توصیه نموده که دبیرخانه جهت ترویج تفسیر و اعمال یکنواخت پیمان ،تهیّهی یک
راهنمای مشخّص کنندهی موضع پیمان در این خصوص را وجههی همت خود قرار
دهد .چنین راهنمایی میتواند قواعد متحدالشکلی را در باب فرآیند اجرا عرضه نماید.

ابتکار شورای بینالمللی داوری تجاری** در ارائهی راهنمای شورا برای تفسیر پیمان
 1958نیویورک :کتابچهی قضات را میتوان به عنوان یک موهبت مضاعف و مکمّل
سالنامهی شورا در نظر گرفت .این راهنما مسائلی که باید به آنها پاسخ داده شود و
اقداماتی که باید توسط دادگاهها در مقام اعمال پیمان انجام داده شود را به سبکی
موجز ،روشن و ساده توضیح داده و اصل تفسیر به نفع اجرای پیمان را به خوبی
گوشزد میکند .امیدوارم این راهنما به عنوان یک ابزار مفید در پیشبرد شعار «پیمان

International Bar Association.
International Council for Commercial Arbitration (ICCA).
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 1958نیویورک زنده است ،شکوفا میشود و رشد میکند»*** که اینجانب در مقاطع
مختلف آن را تکرار نمودهام کارگر افتد.
پیتر سندرز
اسخیدام ،آوریل 2011

Vivat, Floreat et Crescat New York Convention 1958.
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دیباچه به قلم نیل کپالن
ایدهی تدوین این راهنما برای پیمان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ،منعقده
در تاریخ  10ژوئن  1958در شهر نیویورک ،موسوم به پیمان نیویورک ،ابتدا در طول
پنج سال ابتدایی دههی  1990میالدی که من تنها قاضی شعبهی داوری و دعاوی
پیمانکاری در دادگاه عالی هنگ کنگ بودم به ذهنم خطور کرد.
پیش از اینکه ملبس به لباس قضا شوم ،به عنوان یک وکیل و مشاور حقوقی ،با
داوری و پیمان نیویورک آشنایی داشته و روی آن کار کرده بودم .از آنجائی که این
پیمان اکنون در  145کشور دنیا اعمال میشود و استفاده از داوری بینالمللی در طول
 25سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است ،به تمام دادرسانی می-
اندیشم که در اقصی نقاط جهان مأمور به اعمال این پیمان هستند امّا با آن آشنایی
نداشته و از نحوهی تفسیر کنونی آن بی اطالع هستند.
زمانی که مطلع شدم که این نگرانی من دغدغهی برخی از همکارانم در شورای بین-
المللی داوری تجاری (ایکا) نیز هست خوشحال شدم و وقتی که آنها پذیرفتند در
نگارش

این راهنما مرا یاری رسانند ،مسرور گردیدم .پروفسور گابریل کافمن-کوهلر*

هم یک عالم برجستهی حقوق صاحب کرسی حقوق بینالملل خصوصی در دانشگاه
ژنو است و هم یک داور بینالمللی فعّال با زمینهی خاص رسیدگی به دعاوی سرمایه-
گذاری .وی عضو مؤسسهی حقوقی «لوی

کافمن-کوهلر»**

در ژنو نیز هست.

Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler.
Levy Kaufmann-Kohler.
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پروفسور گویدو تاویل*** صاحب کرسی حقوق اداری در دانشکدهی حقوق دانشگاه
بوئنوس آیرس و همچنین عضو ارشد مؤسسهی حقوقی «ام اند ام

بومچیل»****

در

بوئنوس آیرس میباشد .او نیز یک داور پر تجربه است .کیم رونی***** هم که عضو
شعبهی آسیای دفتر «وایت اند کیس»* در هنگ کنگ بود ،اکنون به امر وکالت در
کانون وکالی هنگ کنگ مشغول است .ماریکه پائلسون **،پروفسور آلبرت یان فن
دن برگ*** را در نگارش نسخهی دوّم اثر ارزشمند و به یاد ماندنی وی در خصوص
پیمان نیویورک ،یعنی کتاب پیمان داوری نیویورک ( ،1958چاپ کلوور در سال
 )1981یاری کرده است .او یکی از وکالی مؤسسهی حقوقی هانوتیو و فن دن
برگ**** در بروکسل است .یک گروه ویراستاری متشکل از

جودی فریدبرگ*****،

سیلویا بورلی* و آلیس سیگل **،که هر سه در حال حاضر و یا در گذشته مسئول
انتشار آثار مربوط به شورای بینالمللی داوری تجاری بودهاند ،در تهیّه و تدوین این
Professor Guido Tawil.
M & M Bomchil.
Kim Rooney.

***

****

*****

White & Case.
Marike Paulsson.
Professor Albert Jan van den Berg.
Hanotiau and Van den Berg.
Judy Freedberg.

**

***

****

*****

Silvia Borelli.
Alice Siegel.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

*

*

**

xiv

دیباچه

کار به ما کمک شایانی نمودهاند و ما از راهنماییهای فوقالعادهی آنها بهرهمند
گشتهایم.
هدف این راهنما ارائهی یک طرح کلی از پیمان نیویورک و ارشاد قضات مأمور به
اعمال این سند در زمینهی قلمرو شمول ،تفسیر و اجرای مفاد این پیمان است .بنا بر
این بوده که این راهنما موجز و مختصر و به سبکی ساده و روشن نگارش شود تا در
صورت لزوم بتواند زمینهای برای یک تحقیق و بررسی گستردهتر را فراهم آورد .این
راهنما به گونهای طراحی شده است که پاسخ سؤاالت موردی که ممکن است در هر
مقطع از اعمال پیمان پیش بیاید را فراهم آورد .در واقع در تهیّهی این راهنما قصد ما
این نبوده که یک مرجع جامع در خصوص پیمان نیویورک را تدوین نمائیم .این
راهنما برای قضاتی تهیّه شده است که مسئول اعمال پیمان و در واقع عنصر اساسی
تحرّک بخشیدن به موجودیت این سند هستند.
امیدواریم که بهرهمندی از این راهنما صرفاً به قضات محدود نشود و دانشجویان،
اساتید ،وکالء و مشاورین حقوقی نیز از این راهنما استفاده کنند .اگر چه سعی ما بر
این بوده که تا جایی که ممکن است در این کتاب از بحثهای طوالنی آکادمیک
پرهیز شود ،امّا برخی اوقات ورود به این مباحث اجتناب ناپذیر بوده است .پرداختن به
برخی از پروندههای فوقالعاده بحث برانگیز و چالشی که به شدت مورد عالقه و توجه
جامعهی دانشگاهی است ،برای اعمال روزمره و عادی پیمان نیویورک فایدهای ندارد.
اگر چه در طول این نوشته به برخی از پروندهها جهت تببین برخی نکات و مسائل
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ارجاع شده ،امّا تالش ما این بوده که ارجاع به پروندهها در حد توضیح اصول اساسی
باشد.
ما تحقیق خود را به جنبههای اصلی پیمان محدود نمودهایم .اطالعات عمیقتر و
جزئیتر را میتوان در اثر سال  1981پروفسور فن دن برگ و ویرایش دوّم آنکه
احتماالً در سال  2012به چاپ خواهد رسید به دست آورد .یک منبع دیگر برای
کسب اطالعات جزئیتر ،گزیدهی آراء دادگاههایی است که این پیمان را اعمال
نموده و همچنین شرحی است که بر این تصمیمات نوشته شده و از سال  1976میالدی
به صورت ساالنه توسط سالنامهی داوری تجاری ایکا* چاپ میشود .در این خصوص

همچنین میتوان به فصول راجع به اعمال پیمان نیویورک در کتابچهی بینالمللی ایکا
در خصوص داوری تجاری** مراجعه نمود.
پیمان نیویورک بر اصل تفسیر به نفع اجرا بنا نهاده شده است .این سند اثر بخشی به
موافقتنامههای داوری و اجرای آراء داوری را تسهیل و حمایت نموده و به این ترتیب
به توسعهی تجارت و بازرگانی بینالمللی کمک میکند .این پیمان یک ابزار اضافی
امنیت تجاری برای کسانی است که به انجام معامالت فرامرزی مبادرت میورزند.
توفیق داوری تجاری بینالمللی مدرن مرهون دو بازوی مکمّل پیمان نیویورک و قانون
نمونهی آنسیترال در خصوص داوری تجاری بینالمللی ( 1985که در سال 2006
 تا آنجا که مترجمین اطالع دارند ویرایش دوم این کتاب هنوز منتشر نگردیده است.
ICCA Yearbook Commercial Arbitration.
ICCA’s International Handbook on Commercial Arbitration.
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اصالح شده است) میباشد (جهت مشاهده متن کامل این دو سند بنگرید به پیوست-
های  2و  1این کتاب) .قانون نمونه هم میتواند مورد استفادهی کشورهایی قرار
گیرد که فاقد قانون داوری هستند و میتوانند از این قانون حاضر و آماده استفاده کنند
و هم کشورهایی که قانون داوری فعلی آنها قدیمی است و نیاز به به روز رسانی و
جایگزینی دارد .برخی دیگر از کشورها اقدام به تصویب قوانین داوری جدیدی
نمودهاند ،قوانینی که اگر چه دقیقاً منطبق بر قانون نمونه نیستند ،امّا اصوالً بر اساس آن
بنا نهاده شدهاند.
تمام اینها در نیل به هدف یکنواختسازی حقوق داوری بینالمللی مساعدت فراوانی
نموده و این یکنواختسازی به نوبهی خود باعث افزایش قابلیّت پیشبینی و قطعیت،
یعنی اساسیترین نیازهای جامعهی تجاری بینالمللی ،شده است.
امّا باید توجه داشت که توسعهی نهایی اصل حاکمیّت قانون ،گسترش استفاده از
داوری برای حل و فصل اختالفات فرامرزی و اجرای آراء داوری ،در نهایت امر ،به
دادگاههای ملّی کشورهای عضو بستگی دارد.
بنابراین امید آن است که این راهنما بتواند نقش کوچکی را در یاری رساندن به
دادرسان گوشه و کنار جهان برای مشارکت در این فرآیند یکنواختسازی مداوم و
اعمال این پیمان مطابق با نص و روح آن ایفا نماید.
در این رهگذر ،ما ابتدا هدف پیمان را به عنوان یک سند حقوق بینالملل و همچنین
اعمال آن بر موافقتنامههای داوری و شناسایی و اجرای برخی آراء داوری را به طور
کلی توضیح خواهیم داد (فصل  .)1در این فصل به ترتیب به قلمرو شمول و ماهیّت
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موافقتنامههای داوری و آرایی که پیمان نسبت به آنها اعمال میشود خواهیم
پرداخت .یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این فصل تبیین حدودی است که
در چارچوب آن دولتها میتوانند با اعمال حق تحفّظ در خصوص اصل عمل متقابل
و تجاری بودن ،گسترهی اعمال پیمان را محدود نمایند .ارتباط میان پیمان نیویورک،
قانون داخلی و سایر رژیمهای اجرایی و نیز ماهیّت ضوابط حقوقیای که اعضای
پیمان به موجب این سند مکلّف به رعایت آنها هستند ،مطلب دیگری است که در
این فصل آن را بررسی خواهیم نمود .در این قسمت همچنین تعهّد بینالمللی دولت
عضو پیمان برای اجرای مفاد آن و آثار احتمالی نقض پیمان توسط دولتهای عضو
را توضیح خواهیم داد (فصل .)1
پس از این ،اصول و قواعد پیمان در باب بررسی درخواست اثربخشی به یک
موافقتنامهی داوری (فصل  )2و درخواست شناسایی و اجرای رأی داوری (فصل  )3به
ترتیب به صورت کلی توضیح داده خواهد شد.
بخش اعظم دعاویای که نزد دادگاهها مطرح میشوند مربوط به موضوعات راجع به
خود موافقتنامهی داوری هستند و درخواستهای اجرای آراء در این میان بخش
کمتری از دعاوی را به خود اختصاص میدهند .دعاوی راجع به اثر بخشی به
موافقتنامهی داوری ،بر خالف درخواستهای اجرای خود رأی ،میتوانند به شکل
غیر مستقیمی نزد دادگاهها مطرح شوند .برای مثال ،ممکن است در فرض انفساخ
توافق میان طرفین و یا عدم وجود توافق خاص در باب نحوهی انتصاب اعضای دیوان
داوری ،یک طرف با مراجعه به دادگاه تقاضای نصب داور را مطرح نماید .دادگاه در
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مقام بررسی صالحیت خود برای نصب داور ممکن است با مسألهی حکم اعتبار
موافقتنامه ی داوری که پیش شرط نصب داور است مواجه گردد .همچنین ممکن است
مسألهی اعتبار موافقتنامهی داوری در جایی بروز کند که تقاضای صدور قرار تأمینی
به نفع داوری نزد دادگاه طرح گردیده باشد.
قضات باید از این موضوعات احتمالی آگاه باشند و امید آن است که این راهنما به
آنها در این افزایش آگاهی کمک کند .امکان دارد در بعضی کشورها ،وکالء و
مشاورین حقوقی در مورد مسائل احتمالی و موضوعات راجع به داوری بینالمللی
بسیار زبدهتر و چیرهدستتر باشند و در بعضی کشورها تعداد بسیار کمی از این
وکالی حاذق در داوری بینالمللی موجود باشد .همین امر رسالت قضات در تمرکز و
غور بر مسائل مربوط به پیمان نیویورک را سنگینتر میکند .امیدواریم که این راهنما
در این فرآیند به قضات کمک کند.
شورای بینالمللی داوری تجاری بسیار خرسند است که پروفسور پیتر سندرز پذیرفته-
اند که به عنوان مدیر ویراستار افتخاری این راهنما پیش درآمدی بر این راهنما
بنویسند .ایشان نه تنها سالهای سال از ممتازترین شخصیتهای عرصهی داوری
تجاری بینالمللی بودهاند ،بلکه با نزدیک شدن ایشان به یکصدمین زادروزشان ،جناب
پروفسور تنها عضو کمیتهی تهیّهی پیمان هستند که هنوز در قید حیاتند .بنابراین بسیار
شایسته و درخور است که این راهنما تحت هدایت ایشان چاپ شود.
 پروفسور پیتر سندرز در تاریخ  27سپتامبر  2012میالدی ،یک هفته پس از صدمین زادروزشان و 18
ماه پس از چاپ نسخهی اصلی انگلیسی این کتاب ،دار فانی را وداع گفتند.
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سخنی کوتاه دربارهی شورای بینالمللی داوری تجاری
شورای بینالمللی داوری تجاری در ماه می سال  1961توسط گروه کوچکی از
کارشناسان و دوستان فعّال در حوزهی داوری تجاری بینالمللی تشکیل گردید .این
نهاد یک سازمان جهانی غیر دولتی است که ترویج و توسعهی داوری ،سازش و سایر
اشکال غیرقضایی حل و فصل اختالفات بینالمللی را وجههی همت خود قرار داده
است .اعضای این سازمان تبعهی کشورهای مختلفی هستند و همهی آنها به صورت
روزمره به عنوان وکیل ،داور ،صاحبنظر و قاضی با داوری بینالمللی تعامل دارند.
این شورا هر دو سال یک بار مبادرت به برگزاری یک همایش یا کنگره مینماید و
این کنگره یکی از مهمترین وقایع در تقویم داوری بینالمللی محسوب میشود.
آخرین همایش در ماه می سال  2010میالدی در شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد و بیش
از  900نفر از سرتاسر جهان در آن حضور به هم رساندند .همایش بعدی شورا سال
 2012در سنگاپور

برگزار خواهد گردید**.

ایکا یک سازمان داوری نیست و به عنوان ناظر و هادی رسیدگیهای داوری و یا مقام
ناصب عمل نمیکند .شاید ایکا را بیش از همه با آثارش بشناسند .از سال 1976
میالدی ،بیش از  1600مورد تصمیم دادگاههای بالغ بر  60کشور جهان در خصوص
** الزم به ذکر است که در سال  2011میالدی نیز یک همایش فوقالعاده به مناسبت پنجاهمین سال
تأسیس شورای بین المللی داوری تجاری در ژنو برگزار گردید .پس از همایش سنگاپور در سال 2012
میالدی  --که یکی از مترجمین افتخار شرکت و سخنرانی در این همایش را یافت  --نشست دیگری
نیز در آوریل سال  2014در شهر میامی آمریکا برگزار شد.
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اعمال پیمان نیویورک در سالنامهی داوری تجاری گزارش شده است .کتابچهی بین-
المللی داوری تجاری نیز حاوی گزارشهای مرتباً به روز رسانی شده در مورد حقوق
و رویهی داوری در بیش از  70کشور دنیاست .مجموعهی کنگرههای ایکا نیز مقاالت
و نوشتههای راجع به همایشهای این نهاد را به چاپ میرساند.
می توان به تمامی آثار ایکا به صورت بر خط از طریق تارنمای
www.kluwerarbitration.com

مراجعه نمود (جهت دسترسی نیاز به اشتراک وجود

دارد) .جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص ایکا و آثار آن میتوان به تارنمای
رایگان آن به

نشانی www.arbitration-icca.org

مراجعه کرد .تارنمای ایکا همچنین

دارای ابزاری برای جستجوی تصمیمات دادگاهها بر اساس یک فهرست موضوعی
است.
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راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فهرست کاری قضات مأمور به اعمال پیمان نیویورک
این فهرست کاری سؤاالت و مراحلی که در مقام اعمال پیمان نیویورک باید توسط
دادگاهها پاسخ داده شده و طی شود را ارائه میکند .این فهرست کاری حصری نیست
و باید در کنار متن این راهنما مورد استفاده قرار گیرد.
 .1اعمال پیمان نیویورک
موضوع پیمان نیویورک چیست؟



شناسایی و اثر بخشی به موافقتنامههای داوری (مواد  1و ) 2
شناسایی و اجرای آراء داوری (مواد  1و )3-7

دادگاه چگونه باید پیمان نیویورک را تفسیر بنماید؟


مواد  31و  32پیمان وین



تفسیر به نفع شناسایی و اجرا



جواز اعمال معاهده یا قانون داخلی مساعدتر توسط ماده 7



عدم اعمال پیمان و بروز مسئولیت بینالمللی برای دولت

 .2درخواست شناسایی و اثر بخشی به یک موافقتنامهی داوری
(مواد  1و )2
آیا پیمان به تقاضای مطروحه اعمال میشود؟


1

آیا کشور متبوع دادگاه عضو پیمان نیویورک میباشد؟ (ماده )1

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فهرست کاری قضات

 oتاریخ الزماالجرا شدن پیمان برای این کشور چه زمانی است؟
 oبررسی حق تحفّظ راجع به عمل متقابل ؟
 oبررسی حق تحفّظ راجع به تجاری بودن ؟


آیا کشور متبوع دادگاه دارای قانون داخلی برای اعمال پیمان میباشد و
اگر چنین است آیا این قانون اثری بر اعمال پیمان دارد؟



آیا پیمان را میتوان در مورد طواری داوری اعمال نمود؟

برای مثال:
 oنصب داور؟
 oدرخواست اقدامات تأمینی؟
آیا موافقتنامهی داوری مشمول قلمرو ماهوی پیمان میشود؟ (ماده )2


آیا موافقتنامهی داوری کتبی است؟ (ماده ()2)2

برای مثال:
 oآیا موافقتنامهی داوری از طریق ارجاع به سند دیگر متضمن شرط
داوری ملحق به قرارداد شده است؟
 oآیا موافقتنامهی داوری به صورت ضمنی قبول شده است؟


آیا موافقتنامهی داوری تشکیل شده و واجد اعتبار ماهوی است؟(ماده ()2)3
 oباطل و بالاثر؟
 oغیر الزماالجرا؟
 oغیر قابل اجرا؟

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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کاربرد عملی پیمان نیویورک






آیا اختالفی وجود دارد؟
آیا اختالف ناشی از یک رابطهی حقوقی معیّن قراردادی یا غیرقراردادی
میباشد؟ (ماده ()2)1
آیا قصد طرفین این بوده که این اختالف خاص از طریق داوری حل و
فصل شود؟
آیا موافقتنامهی داوری برای طرفین اختالف مطروحه نزد دادگاه الزماالتباع
است؟



آیا اختالف داوریپذیر هست؟

آیا موافقتنامهی داوری مشمول قلمرو سرزمینی پیمان قرار میگیرد؟ (با اتخاذ مالک از
ماده )1


آیا مقرّ داوری در یک کشور خارجی است؟



آیا رأی آتی در کشور متبوع دادگاه غیر داخلی محسوب میشود؟



آیا یک عنصر فراملّی (بینالمللی بودن) وجود دارد؟

آیا شروط شکلی رعایت شدهاند؟

برای مثال:
 oآیا یک طرف تقاضای ارجاع به داوری را مطرح نموده است
(عدم امکان ارجاع علیالرأس)؟

3
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فهرست کاری قضات

 oآیا روش پیشبینی شده برای حل و فصل اختالفات ،داوری
محسوب میشود؟
 oآیا متقاضی اقدامات اوّلیّه را انجام داده و رعایت نموده است؟

برای مثال:


طی دورهی مذاکره و مصالحه؟



طی دورهی میانجیگیری/سازش؟



آیا متقاضی از حق خود مبنی بر داوری اعراض نموده
است؟



آیا تصمیمی توسط دادگاه دیگری در خصوص همین
موضوع که واجد اعتبار امر مختومه باشد صادر شده
است؟

قانون حاکم کدام است؟

برای مثال:
 oقانون حاکم بر تشکیل و اعتبار ماهوی موافقتنامهی داوری؟
 oقانون حاکم بر اهلیّت هر یک از طرفین؟
 oقانون حاکم بر اطراف ثالث نسبت به موافقتنامهی داوری؟
 oقانون حاکم بر داوری پذیری؟

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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آیا مسائلی وجود دارد که به جای دادگاه ،دیوان داوری باید در خصوص آنها
تصمیمگیری نماید؟
آیا دادگاه میتواند برای استفاده از حقوق مساعدتر مندرج در یک قانون ملّی یا
معاهدهای دیگر به ماده  7استناد نماید؟
در صورت رعایت تمام شرایط ،دادگاه باید طرفین را به داوری ارجاع
دهد.

 .3تقاضای شناسایی و اجرای رأی داوری (مواد  3-7و )1
آیا کشور متبوع دادگاه عضو پیمان نیویورک میباشد؟


تاریخ الزماالجرا شدن پیمان برای این کشور چه زمانی است؟

آیا کشور متبوع دادگاه دارای قانون داخلی برای اعمال پیمان میباشد و اگر چنین
است آیا این قانون اثری بر اعمال پیمان دارد؟
آیا پیمان نیویورک بر این رأی اعمال میشود؟


5

آیا رأی در قلمرو کشور دیگری صادر شده است؟



آیا رأی در کشور متبوع دادگاه داخلی محسوب نمیشود؟



آیا رأی ناشی از یک اختالف میان اشخاص حقیقی یا حقوقی است؟

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فهرست کاری قضات



در صورتی که کشور متبوع دادگاه از حق تحفّظ راجع به «عمل متقابل»
استفاده نموده است ،آیا کشور محل صدور رأی عضو پیمان میباشد؟



در صورتی که کشور متبوع دادگاه از حق تحفّظ راجع به «تجاری بودن»
استفاده نموده است ،آیا موضوع اختالف «تجاری» است؟




آیا روش حل و فصل اختالف داوری بوده است؟
آیا تصمیم صادره یک رأی است؟

آیا معاهدات یا قوانین داخلی قابل اعمال مساعدتری وجود دارد؟ (ماده )7؟
آیا شرایط شکلی خارج از مقررات پیمان رعایت شدهاند؟

برای مثال:
 oمهلت ثبت درخواست؟
 oمرجع صالح؟
 oشکل درخواست؟
 oشیوهی دادرسی؟
 oطرق جبرانی علیه تصمیم بر صدور دستور اجرا یا استنکاف از
اجرای رأی؟
 oامکان استفاده از تهاتر یا دعوای متقابل؟
آیا درخواستکننده اسناد مورد نیاز را تقدیم نموده است؟


نسخهی اصلی رأی یا روگرفت گواهی شدهی آن؟

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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موافقتنامهی داوری اصلی یا روگرفت گواهی شدهی آن؟



آیا نیازی به ترجمه وجود دارد؟



آیا اسناد فوق الذکر در مهلت مقرر تقدیم شده اند؟



آیا نیاز به ثبت اسناد دیگری وجود دارد یا خیر؟

مبانی عدم شناسایی و اجرا چگونه اعمال میشوند؟



امکان بررسی ماهوی وجود ندارد
بار اثبات بر عهدهی خوانده است



مبانی استنکاف از شناسایی و اجرای فهرست شده در پیمان حصری هستند



مبانی استنکاف از شناسایی و اجرا باید به صورت مضیّق تفسیر شوند

حکم قانون حاکم در هر یک از موارد چیست؟

برای مثال در مورد:
 oگواهی اصالت؟
 oگواهی برابری روگرفت با اصل؟
 oعدم اهلیّت یکی از طرفین؟
 oاعتبار موافقتنامهی داوری؟
 oتشکیل دیوان داوری؟
 oفرآیند داوری؟
 oرأیی که هنوز الزم االجرا نشده است؟
7
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فهرست کاری قضات

 oتعلیق رأی؟
 oداوری ناپذیری موضوع؟
 oنقض نظم عمومی؟
آیا مبنایی برای استنکاف از شناسایی و اجرای رأی اثبات شده است؟


عدم اهلیّت یکی از طرفین و یا عدم اعتبار موافقتنامهی داوری؟



عدم ابالغ صحیح و یا نقض فرآیند صحیح رسیدگی؟



رأی خارج از حدود موافقتنامهی داوری؟



نقض توافق طرفین در خصوص تشکیل دیوان داوری یا فرآیند رسیدگی؟



رأی غیر قطعی ،ابطال یا تعلیق شده؟

آیا دادگاه راساً مبانی را مییابد که با استناد به آنها از شناسایی و اجرای رأی
استنکاف ورزد؟



موضوع داوری ناپذیر؟
مغایرت با نظم عمومی؟

اعمال ضابطهی نظم عمومی بینالمللی؟
آیا یک طرف از یک مبنای عدم شناسایی و اجرا اعراض نموده است؟
حدود صالحیت دادگاه در اجرای رأی تا کجاست؟

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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آیا فرآیند شناسایی و اجرا میتواند تا زمان تعیین تکلیف در خصوص فرآیند ابطال
معلق شود؟
در صورتی که هیچ مبنایی برای امتناع از شناسایی و اجرا و یا تعلیق
شناسایی و اجرا ثابت نشود ،دادگاه باید رأی را اجرا نماید.

9
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مقدمه
قضات دادگاههای ملّی در زمان اعمال پیمان  1958نیویورک معموالً با دو نوع چالش
رو به رو میشوند :چالش اوّل به طور کلی مربوط به پیچیدگیهای اعمال معاهدات
بینالمللی توسط قضات دادگاههای داخلی است و چالش دوّم این است که اعمال این
پیمان به نوعی بیطرفی قاضی دادگاه داخلی را به بوتهی آزمون مینهد ،چرا که استناد
به پیمان نیویورک در اکثر اوقات زمانی صورت میگیرد که یک تبعهی خارجی بر
علیه یک تبعهی هم وطن قاضی دعوایی را مطرح نموده است (توضیح آنکه ،مسألهی
سنجش بیطرفی قاضی در مورد اجرای آراء خارجی بیشتر نمود پیدا میکند ،چرا که
در چنین مواردی معموالً رأی به دادگاههای کشور متبوع دادباخته عرضه میشود ،زیرا
اصوالً اکثر اموال چنین شخصی در آن کشور واقع شده اند).
اهمّیّت اعمال صحیح پیمان نیویورک از دید هیچ کس پوشیده نیست .این پیمان در
واقع سنگ بنای داوری تجاری بینالمللی است و داوری تجاری بینالمللی هم به نوبه-
ی خود نقطهی اتکاء و ضمانت اجرای شکلی معامالت تجاری بینالمللی میباشد.
پیمان نیویورک ساز وکاری را تعبیه کرده است که اجرا و اعمال صحیح آن بستگی به
همکاری و تعامل میان دادگاههای ملّی دارد .مبنای این سند بینالمللی اعتماد متقابل
است .چنانچه دادگاههای ملّی برخی کشورها بدون دلیل به نفع اتباع خود عمل کنند،
این اعتماد متقابل مخدوش شده و دادگاههای ملّی دیگر کشورها نیز ممکن است
متقابالً همین رفتار ناصحیح را در پیش گیرند.
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هدف این کتاب شرح ساده و روشن اهداف پیمان و تشریح نحوهی تفسیر آن بر
اساس بهترین رویههای بینالمللی شکل گرفته در طول نیم قرن اوّل حیات این سند
بینالمللی میباشد.
با سادهترین سؤال کار خود را آغاز می کنیم:
موضوع پیمان نیویورک چیست؟
پیمان نیویورک دو هدف عمده را دنبال می کند:
شناسایی و اعمال موافقتنامههای داوری (نگاه کنید به مبحث شماره یک از مقدمه؛
همچنین نگاه کنید به فصل دوّم همین کتاب)
شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (نگاه کنید به مبحث شماره دو از مقدمه؛
همچنین نگاه کنید به فصل سوّم همین کتاب)
مبحث اوّل :شناسایی و اعمال موافقنامه های داوری
داوری یک روش توافقی حل و فصل اختالفات است .فرآیند داوری تنها زمانی آغاز
می شود که طرفین توافق نموده باشند اختالفاتشان به داوری ارجاع شود .به توافقی که
به وسیلهی آن طرفین اختالفات خود را به داوری ارجاع می نمایند« ،موافقتنامهی
داوری» گفته میشود.
هر موافقتنامهی داوری دارای یک اثر حقوقی مثبت و یک اثر حقوقی منفی است:

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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اثر حقوقی مثبت یک موافقتنامهی داوری این است که از یک سو طرفین را ملزم می-
نمای د اختالفات خود را به داوری ارجاع داده و از سوی دیگر به یک دیوان داوری
صالحیت رسیدگی به اختالفات مشمول موافقتنامهی داوری را اعطاء میکند .بنابراین،
چنانچه اختالفی میان طرفین بروز کند که مشمول موافقتنامه قلمداد گردد ،هر یک از
طرفین موافقتنامه میتواند این اختالف را به داوری ارجاع نماید.
اثر حقوقی منفی موافقتنامهی داوری این است که طرفین موافقتنامه را از ارجاع
اختالفات خود به دادگاههای ملّی باز میدارد .در واقع با انعقاد یک موافقتنامهی
داوری  ،طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی ملّی را ساقط مینمایند .شخصی که به
یک موافقتنامهی داوری رضایت داده است ،نمیتواند آن را نادیده انگاشته و به
دادگاه مراجعه کند.
پیمان نیویورک ،کشورهای عضو را ملزم مینماید تا هر دو اثر یاد شده را پذیرفته و به
آنها ترتیب اثر بخشند .شرایطی که بر اساس آنها یک دادگاه باید به وظیفهی فوق-
االشاره عمل کند ،در فصل دوّم این کتاب توضیح داده شدهاند.
مبحث دوّم  :شناسایی و اجرای آراء داوری
یک فرآیند داوری با صدور رأی قطعی و نهایی توسط داوران پایان می پذیرد .مضافاً،
ممکن است در جریان داوری آراء جزئی ،نظیر رأی در صالحیت یا رأی در
مسئولیت ،نیز توسط دیوان داوری صادر گردد.
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اکثر نظامها همان آثار حقوقی که بر آراء قضایی دادگاههای داخلی مترتب هستند،
نظیر اعتبار امر مختومه را برای آراء داوری نیز قائل میشوند .به مانند احکام صادره
توسط دادگاه های ملّی ،نهایی بودن و نیروی الزامآور یک رأی داوری اصوالً محدود
به کشوری است که رأی در آن صادر گردیده است .در واقع این پیمان نیویورک
است که باعث میشود آراء خارج از قلمرو محل صدور خود مورد شناسایی قرار
گرفته و اجرا شوند.
شناسایی آراء داوری فرآیندی است که طی آن آراء داوری تبدیل به جزئی از نظام
حقوقی داخلی کشور محل تقاضا میگردند .شناسایی رأی داوری معموالً در
چارچوب رسیدگی به دعوای دیگری موضوعیت پیدا میکند .برای مثال دادبرده
زمانی شناسایی یک رأی داوری را تقاضا میکند که بخواهد از دفاع «اعتبار امر
مختومه» بهرهبرداری نموده و بدین ترتیب جلوی رسیدگی مجدد دادگاههای ملّی به
اختالفاتی که قبالً توسط داوری خارجی مورد قضاوت واقع شده است را بگیرد،
همچنین ممکن است یک طرف دعوا در یک فرآیند رسیدگی قضایی دادگاههای
ملّی به یک رأی داوری به عنوان ابزاری برای تهاتر استناد نماید .به همین جهت و از
آن جا که شناسایی معموالً به عنوان یک ابزار دفاع به کار می رود ،غالباً از آن به
نوعی «سپر» تعبیر می شود .در مقابل ،اجرای رأی نوعی شمشیر است .در زمان ثبت
تقاضای اجرا ،دادبرده فرآیند داوری در پی مطالبهی محکومبهی میباشد که دیوان
داوری وی را در آن ذیحق شناخته است .اگر چه اکثر آراء داوری طوعاً مورد اجرا
قرار می گیرند ،امّا زمانی که دادباخته به نتیجه رأی جامهی عمل نپوشاند ،دادبرده می-
تواند برای اجرای اجباری رأی از دادگاه استمداد جوید .این پیمان نیویورک است
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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که به طرفین موافقتنامهی داوری اجازه میدهد که چنین تقاضایی را از یک دادگاه به
عمل آورند .به تعبیر دیگر ،دو ابزار شناسایی و اجرا به یک رأی داوری در خارج از
کشور محل صدور رأی  ،اثر و اعتبار حقوقی می بخشد ( .نگاه کنید به فصل اوّل)
زمانی که یک دادگاه ،یک رأی داوری را در کشور متبوع خود الزماالجرا اعالم می-
کند ،دادبرده میتواند جهت اخذ محکومٌبه به ابزارهای قانونی و ضمانت اجراهای
موجود جهت اجرای احکام و آراء در کشور مذکور متوسّل شود.
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فصل اوّل :پیمان نیویورک به عنوان یک منبع حقوق بین الملل
فهرست مطالب
مبحث اوّل :تفسیر
گفتار اوّل :تفسیر معاهده :پیمان وین
گفتار دوّم :تفسیر به نفع شناسایی و اجرا :اصالت و اولویّت اجرا
مبحث دوّم :قلمرو موضوعی
گفتار اوّل :رأی داوری
بند اوّل :روش تفسیر مستقل
بند دوّم :روش تعارض قوانین
گفتار دوّم :موافقتنامهی داوری
مبحث سوّم :قلمرو سرزمینی
گفتار اوّل :آراء
بند اوّل :آراء صادر شده در قلمرو سرزمینی کشوری غیر از کشور محل تقاضای
شناسایی و اجرا
بند دوّم :آراء غیر داخلی
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گفتار دوّم :موافقتنامههای داوری
مبحث چهارم :استفاده از حق تحفّظ
گفتار اوّل :عمل متقابل ( ماده ( ، 1)3صدر ماده)
گفتار دوّم :ماهیّت تجاری (ماده ( ، 1)3ذیل ماده)
مبحث پنجم :ارتباط پیمان با حقوق داخلی و سایر معاهدات ( ماده )7
گفتار اوّل :قانون مساعدتر
گفتار دوّم :پیمان نیویورک و سایر معاهدات بینالمللی
گفتار سوّم :پیمان نیویورک و قانون داخلی
مبحث ششم :آثار عدم اعمال پیمان نیویورک
گفتار اوّل :نقض پیمان نیویورک
گفتار دوّم :نقض معاهدهی سرمایهگذاری
گفتار سوّم :عدم تأثیر نقض بر رأی

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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مبحث اوّل :تفسیر
پیمان نیویورک ماهیّتاً یک معاهدهی بینالمللی است .به همین جهت ،این پیمان به
عنوان بخشی از حقوق بینالملل عمومی قلمداد میشود و بدین لحاظ دادگاههایی که
در مقام اعمال این پیمان هستند ،باید آن را بر اساس قواعد تفسیری حقوق بینالملل
که در مواد  31و  32پیمان وین در باب حقوق معاهدات آمده است ،تفسیر

نمایند1.

 1پیمان وین در باب حقوق معاهدات که در  23ماه می سال  1969منعقد شده و در روز  27ژانویه 1980
 1980الزم االجراء گردیده است .نگاه کنید به:
United Nations Treaty series; vol. 1155, p.331.

مادهی  31پیمان وین با عنوان «قاعده ی عمومی تفسیر» مقرر می دارد:
« .1یک معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی عبارات به کار رفته ،با در نظرگرفتن سیاق
عبارات و با توجه به هدف و موضوع معاهده تفسیر شود.
 .2سیاق عبارت جهت تفسیر یک معاهده  ،عالوه بر متن اصلی ،مقدمه و پیوستهای معاهده ،موارد
زیر را نیز در بر می گیرد:
الف .هرگونه توافق مربوط به معاهده که میان کلیهی اطراف معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده
است؛
ب .هرگونه سندی که توسط یک یا چند طرف معاهده در ارتباط با انعقاد آن تنظیم شده و توسط سایر
طرفها به عنوان یک سند مرتبط با معاهده پذیرفته شده باشد.
 .3عالوه بر سیاق عبارات ،در مقام تفسیر باید به موارد زیر نیز توجه نمود:
الف .هرگونه توافق متعاقب میان طرفین در خصوص تفسیر معاهده یا اعمال مقررات آن؛
ب .هرگونه رویهی متعاقب در خصوص اعمال معاهده که نشانگر توافق طرفین بر تفسیر معاهده باشد؛
ج .هرگونه قاعدهی مرتبط حقوق بین الملل که بر روابط میان طرفین حاکم باشد.
19

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فصل اول

در خصوص مواد فوق باید به دو نکته توجه داشت .اوّل اینکه در تفسیر معاهده باید
ماده  31پیمان وین را بر ماده  32آن مقدّم انگاشته و مرجّح دانست :توضیح آنکه،
تنها در صورتی که معنای عبارات به صورت روشن از قاعدهی کلی مندرج در ماده
 31استفاده نشود ،تفسیرکننده اجازه دارد به قواعد کلی تفسیر مندرج در ماده 32
استناد کند .نکتهی دیگر آنکه مسلماً قواعد حقوق داخلی راجع به تفسیر در تفسیر
معاهدات بینالمللی اعمال نمیشوند .بر اساس حقوق بینالملل ،دادگاه ها باید پیمان
نیویورک را به صورت مستقل تفسیر نموده (در این خصوص نگاه کنید به گفتار اوّل
از این مبحث) و آن را به گونهای تفسیر نمایند که در جهت و به نفع شناسایی و اجرای
رأی باشد (در این خصوص نگاه کنید به گفتار دوّم از همین مبحث).
گفتار اوّل :تفسیر معاهده  :پیمان وین
عبارات به کار رفته در پیمان اصوالً واجد معنای مستقلی هستند( ماده  31پیمان وین).

 .4در صورتی که اثبات شود مراد طرفین معاهده ،در نظر گرفتن معنای خاصی از یک عبارت بوده
است ،همان معنا باید برای اصطالح مزبور در نظر گرفته شود».
متن مادهی  32پیمان با عنوان «ابزار تکمیلی تفسیر» بدین شرح است:
«از ابزار تکمیلی تفسیر ،از جمله سیر مذاکرات منجر به انعقاد معاهده و اوضاع و احوال و شرایط
پیرامون انعقاد معاهده ،می توان به منظور تأیید یک تفسیر متخذه از رهگذر اعمال مادهی  ،31یا به
منظور تعیین معنای یک مقرره  ،در جایی که تفسیر بر اساس مادهی 31؛ الف) باعث میشود معنای
عبارات گنگ و مبهم جلوه دهند؛ یا ب) باعث نیل به نتیجهای میشود که آشکارا نامعقول و غیر
متعارف است ،استفاده نمود».
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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در صورتی که متن پیمان نیویورک مبهم باشد ،شخص یا اشخاص تفسیر کننده باید به
سیاق و زمینهی عبارات ،قصد طرفین و سیر مقدماتی انعقاد معاهده (مواد 31و 32
پیمان وین) مراجعه

نمایند2.

عبارات به کار رفته در پیمان باید با در نظر داشتن زمینه ،سیاق و هدف پیمان مورد
تعبیر و تفسیر قرار گیرند .بنابراین ،دادگاه ها نباید کلمات و اصطالحات به کار رفته
در پیمان نیویورک را با مراجعه به حقوق داخلی تفسیر نمایند .در واقع عبارات موجود
در پیمان نیویورک باید در تمامی کشورهای عضو به صورت یکسان تفسیر شوند .این
رویکرد باعث میشود که قواعد و مقررات پیمان نیویورک در تمامی کشورهای
جهان به صورت یکنواخت اعمال شوند.
با این حال در کشورهایی که پیمان را با وضع یک قانون داخلی به بخشی از نظام
حقوقی خود بدل کرده اند ،باید به متن این قانون داخلی توجه کرد ،چرا که در برخی
موارد این قوانین تغییراتی را در متن پیمان نیویورک ایجاد میکنند 3.متأسفانه چون
رویهی قضایی متحدالشکلی در خصوص اعمال پیمان وجود ندارد ،نمیتوان در چنین
مواردی از رویه به عنوان راهنما استمداد جست .در فقدان چنین منبعی ،دادگاهها باید
پیمان را در جهت و به نفع اجرای رأی تفسیر نمایند .دادگاهها همچنین می توانند به

 2متن پیمان وین به پنج زبان رسمی تنظیم شده است :چینی ،انگلیسی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیایی.
See Report on the Survey Relating to the Legislative Implementation of the

3

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
(New York 1958). Note by the UNCITRAL Secretariat. A/CN.9/656 and
A/CN.9/656/Add.1, 5 June 2008.
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آثار علمای حقوق نظیر شرح پیمان نیویورک ،تألیف پروفسور آلبرت یان فن دن
برگ مراجعه کنند4.

گفتار دوّم :تفسیر به نفع شناسایی و اجرا  :اصالت و اولویّت اجرا
چنانکه پیشتر گفته شد ،معاهدات باید در پرتو هدف و موضوع خود مورد تفسیر قرار
گیرند .هدف پیمان نیویورک گسترش تجارت بینالملل و حل و فصل اختالفات بین
المللی از طریق داوری است .این پیمان همچنین بر آن است که شناسایی و اجرای
آراء داوری خارجی و ترتیب اثر بخشی به موافقتنامههای داوری را تسهیل نماید .به
همین جهت ،دادگاهها در زمانی که در مقام تفسیر پیمان نیویورک هستند ،باید آن را
به گونه ای تفسیر نمایندکه به نفع و در جهت اجرای رأی باشد.
در صورتی که امکان ارائهی تفاسیر مختلف ازپیمان وجود داشته باشد ،دادگاهها باید
معنایی را برگزینند که باعث شناسایی و اجرا میشود (به این رویکرد ،اصطالحاً
رویکرد اصالت اجرا یا اولویّت اجرا گفته میشود) .اثر ضمنی چنین رویکردی به
خصوص آن است که موارد امتناع از اجرا که در ماده  5پیمان به آنها اشاره شده

– Albert Jan van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958

4

Towards a Uniform Judicial Interpretation (Kluwer, 1981); see also Professor van
den Berg’s Consolidated Commentary on the 1958 New York Convention in
Volume XXVIII (2003) of the Yearbook Commercial Arbitration, covering
Volume XXII (1997) to Volume XXVII (2002), and the Consolidated
Commentary on the 1958 New York Convention in Volume XXI (1996) of the
Yearbook Commercial Arbitration, covering Volume XX (1995) and Volume
XXI (1996).
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است ،باید به صورت مضیّق تفسیر شوند (دراین خصوص نگاه کنید به گفتار چهارم از
مبحث سوّم از فصل سوّم)5.

در کنار اصل تفسیر به نفع اجرای رأی که در پیمان نیویورک حائز اهمّیّت فراوانی می
باشد ،اصل حداکثر بهرهبرداری (از امتیازات قانونی موجود) نیز اعمال میشود:
به این معنا که چنانچه به جز پیمان نیویورک ،معاهدات بین المللی دیگری نیز بر
موضوع قابل اعمال باشند ،دادگاه ها باید معاهدهای را اعمال نمایند که بر اساس آن
رأی قابل اجرا قلمداد می شود .به این اصل در ماده  7پیمان اشاره شده است (نگاه
کنید به گفتار دوّم از مبحث پنجم از فصل دوّم).
در پروندهای که نزد دیوان عالی کشور اسپانیا مطرح شده بود 6،دو معاهده به صورت
بالقوه بر قابلیّت اجرای رأی قابل اعمال بود :اوّل یک معاهدهی دو جانبه میان فرانسه و
اسپانیا و دوّم پیمان نیویورک .دیوان عالی فوقالذکر در این خصوص مقرر داشت که

5

دادگاهی که طبق پیمان مأمور به بررسی یک درخواست اجرای رأی شده است ،حتی اگر اعتقاد

داشته باشد که دیوان داوری در حکم یا موضوع دچار خطا و اشتباه شده است ،صالحیت ندارد رأی
داوری صادره را از جهت ماهوی مورد بازبینی قرار داده و نظر خود را جایگزین آن نماید .علت این امر
آن است که تقاضای اجرای رأی مساوی با پژوهشخواهی از رأی داوری نیست (در این مورد نگاه
کنید به گفتار اول از مبحث س ّوم از فصل سوّم).
Principle of maximum efficiency.
Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, First Section, 20 July 2004 (Antilles


6

Cement Corporation v. Transficem) Yearbook Commercial Arbitration XXXI
(2006) pp. 846-852 (Spain no. 46).
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از دو اصل مرتبط با تصمیمگیری در خصوص این که کدام معاهده قابل اعمال است،
یکی:
« ....اصل حداکثر بهرهبرداری و یا رویکرد مساعدتر به شناسایی آراء خارجی
است[ .درکنار سایر اصول مرتبط ،این اصل دادگاه را به این نتیجه میرساند که
پیمان نیویورک واجد مقررهی قابل اعمال است چرا که این پیمان] اصلی را
تأسیس می کند که بر مبنای آن اصل بر اعتبار و نافذ بودن موافقتنامهی داوری و
رأی و تصمیم داوری مرتبط است و نتیجتاً بار اثبات را بر عهده کسی می گذارد
که رأی داوری بر علیه وی مورد استناد قرار گرفته است».
مبحث دوّم :قلمرو موضوعی
برای تشخیص این که آیا یک رأی یا یک موافقتنامهی داوری مشمول قلمرو
موضوعی معاهده است یا خیر ،دادگاه باید در ابتدا احراز نماید که آیا آنچه پیش روی
او قرار دارد واقعاً یک موافقتنامهی داوری و یا یک رأی داوری است.
گفتار اوّل :رأی داوری
«رأی داوری» در پیمان نیویورک تعریف نشده است .بنابراین ،این رسالت دادگاه-
هاست که در مقام اعمال پیمان نیویورک تشخیص دهند که مقصود از اصطالح «رأی
داوری» چیست .قضات دادگاه ها باید این فرآیند را دو مرحله به انجام رسانند:
.1

نخست ،آنها باید احراز نمایند که اختالف طرفین به داوری ارجاع شده و

توسط ساز و کار داوری حل و فصل گردیده است .مسلماً تمامی روشهای حل
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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اختالف خارج از دادگاه ،داوری قلمداد نمیشوند .اشکال گوناگونی از ساز
وکارهای حل و فصل اختالفات وجود دارد که اشخاص خصوصی و غیر دولتی در
آنها حضور دارند ،امّا تمام این ساز و کارها فاقد ویژگیهای اساسی یک فرآیند
داوری هستند .روشهای

کارشناس

میانجیگری ،سازش

و احراز موضوعی از طریق

تنها نمونههایی از این ساز و کارها هستند .پیمان نیویورک تنها در

مورد فرآیندهای داوری اعمال می شود.
.2

دوّ م ،قضات باید تشخیص دهند که آیا تصمیمی که در مقابل آنها قرار دارد

یک رأی است یا خیر .دیوانهای داوری در طول فرآیند رسیدگی داوری،
تصمیمات گوناگونی را اتخاذ می نمایند .برخی از این تصمیمات ماهیّتاً رأی هستند
و برخی خیر.
دادگاههای ملّی تا کنون برای تعیین معانی اصطالحات «داوری » و «رأی» از دو روش
متفاوت بهره گرفتهاند .آنها یا از روش تفسیر

مستقل

استفاده مینمایند و یا با

استفاده از روش حل تعارض قوانین به یک قانون ملّی مراجعه میکنند.

Mediation.
Conciliation.
Expert determination.
Autonomous interpretation.
Conflict of laws method.
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بند اوّل :روش تفسیر مستقل
اوّلین تکلیف دادگاه در این زمینه تشخیص این است که آیا فرآیند مورد بحث ماهیّتاً
داوری است یا خیر .داوری یک روش حل و فصل اختالف است که درآن طرفین
توافق می نمایدکه به جای مراجعه به دادگاههای ملّی ،اختالف خود را به شخص ثالثی
که تصمیم قطعی و نهایی را در خصوص اختالف آنها اتخاذ خواهد نمود ارجاع
نمایند.
تعریف فوق بر سه ویژگی اساسی داوری تأکید می نماید؛ اوّل این که داوری توافقی
است و مبتنی بر توافق طرفین میباشد؛ دوّم آن که فرآیند داوری منتهی به صدور یک
رأی قطعی و نهایی میان طرفین می گردد؛ و سوّم آن که داوری به عنوان جایگزین
رسیدگی قضایی توسط دادگاه در نظر گرفته می شود.
تکلیف دوّ م دادگاه در این فرآیند این است که تشخیص دهد آیا تصمیم عرضه شده
به او یک رأی است یا خیر .رأی تصمیمی است که جزئاً یا کالً به فرآیند داوری
خاتمه داده و یا در خصوص یک مسأله مقدماتی که حل آن جهت نیل به یک تصمیم
نهایی ضروری است ،تعیین تکلیف میکند .در واقع رأی داوری به صورت نهایی
مسائلی را که در مقام تصمیمگیری نسبت به آنهاست حل و فصل میکند .بر این
اساس ،پس از صدور رأی ،حتی اگر خود دیوان داوری صادرکننده رأی بخواهد
تصمیمش را تغییر دهد ،رسیدگی قابلیّت تکرار و رأی قابلیّت بازبینی نخواهد داشت.
بنا بر مطالب فوق ،تصمیمات داوری که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد دارای
ماهیّت رأی هستند:
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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 آراء نهایی ،یعنی آرایی که به فرآیند داوری خاتمه میبخشند .رأیی که بهتمام ادعاهای موجود در ماهیّت بپردازد ،رأی نهایی است .همچنین است رأیی
که صالحیت دیوان داوری را در خصوص اختالفات ارجاع شده رد نماید؛
 آراء جزئی ،یعنی آرایی که در خصوص بخشی از ادعاهای موجود تصمیم-گیری نموده و رسیدگی به سایر ادعاها را به مرحله بعدی فرآیند رسیدگی
داوری وا مینهند .برای مثال رأیی که در خصوص خواستهی خواهان مبنی بر
مطالبهی هزینههای اضافی در یک داوری مربوط به دعاوی پیمانکاری ساخت و
ساز صادر شده و ادعاهای راجع به خسارات ناشی از عیوب و تاخیر را به مرحله
دیگر از داوری واگذار کند یک رأی جزئی است( .از این اصطالح بعضاً برای
دسته ی آتی (آرای مقدماتی) نیز استفاده میشود ،امّا به منظور فهم دقیقتر بهتر
است این دو اصطالح از یکدیگر تفکیک شوند)؛
 آراء مقدماتی  ،که برخی اوقات به آنها آراء اعدادی یا قرار موقّتی همگفته می شود ،یعنی آرایی که در خصوص یک مسألهی مقدماتی تعیین تکلیف
مینمایند .مسأله مقدماتی مسألهای است که رسیدگی به آن برای تصمیمگیری
نهایی در خصوص ادعاهای طرفین ضروری است .نمونههایی از آراء مقدماتی
عبارتند از تصمیمگیری در خصوص اینکه آیا ادعا مشمول مرور زمان است یا
Final awards.
Partial awards.
Preliminary awards.
Interlocutory or interim awards.
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خیر ،تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوا و یا حکم در خصوص وجود یا عدم
وجود مسئولیت حقوقی؛
 -رأی در خصوص هزینههای داوری،



یعنی آرایی که در مورد مبلغ و

نحوهی تقسیم هزینههای داوری تعیین تکلیف مینمایند؛
 -آراء

توافقی،

یعنی آرایی که مبتنی بر مصالحهی دعوا توسط اصحاب

دعوا صادر شدهاند.
رأی غیابی ،یعنی رأیی که بدون حضور یکی از اصحاب دعوا صادر شده است نیز در
صورتی که در یکی از دستههای باال قرار گیرد ،رأی داوری محسوب میشود.
در مقابل ،تصمیماتی که ذیالً به آنها اشاره خواهد شد ،معموالً «رأی» قلمداد نمی-
شوند:
 قرارهای آئینی ،یعنی تصمیماتی که صرفاً به سازماندهی آیین رسیدگی میپردازند؛
 تصمیمات در خصوص اقدامات تأمینی یا احتیاطی ،از آن جا که اینگونهتصمیمات صرفاً برای دورهی زمانی جریان رسیدگی داوری صادر شده و در
Awards on costs.
Consent awards.





Default Award.
Procedural Orders.
Decisions on provisional or interim measures.
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همان برهه نیز میتوانند مورد بازنگری قرار گیرند ،ماهیّتاً رأی تلقی نمیشوند.
البته برخی دادگاهها برآنند که این تصمیمات حداقل به اختالفات طرفین در
خصوص اقدامات تأمینی خاتمه می دهند ،امّا این استدالل قانع کننده نیست:
طرفین موافقتنامهی داوری برای حل و فصل اختالفات راجع به آیین داوری
خود نبوده که بر ارجاع اختالفات خود به داوری توافق نمودهاند.
آخرین نکته آن که ،عنوانی که داوران برای تصمیم خود انتخاب میکنند قاطع نیست.
دادگاه برای اینکه تشخیص دهد که یک تصمیم خاص ماهیّتاً رأی است یا خیر ،باید
به موضوع تصمیم و این که آیا این تصمیم به صورت نهایی اختالف را حل می کند یا
خیر توجه نماید.
بند دوّم :روش تعارض قوانین
چنانچه دادگاه برای پاسخ به پرسشهای فوقاالشاره به جای مراجعه به روش مناسب-
تر و بهتر تفسیر مستقل ،تصمیم بگیرد که مسأله را به یک قانون ملّی عرضه نماید ،ابتدا
باید مشخّص کند که کدام قانون ملّی بر تعریف یک رأی داوری حاکمیّت دارد.
به عبارت دیگر ،دادگاه در این حالت از روش تعارض قوانین بهره میگیرد .در این
صورت ،دادگاه میتواند قانون ملّی خود (قانون مقرّ

داوری

دادگاه)

یا قانون حاکم بر

را اعمال نماید .قانون اخیر ،غالباً قانون کشور مقرّ داوری است و در

برخی موارد محدود ،همان قانونی است که طرفین برای حکومت بر فرآیند داوری
Lex fori.
Lex arbitri.
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انتخاب کردهاند (توجه داشته باشید که مقصود از قانون حاکم بر فرآیند داوری ،قانون
حاکم بر ماهیّت یا قانون حاکم بر قرارداد که مسألهی مجزایی است نمی باشد).
گفتار دوّم :موافقتنامه داوری
ماده ( 2)1پیمان نیویورک به روشنی اشعار میدارد که پیمان در خصوص موافقتنامه-
هایی اعمال میشود که «کتبی بوده و در آن طرفین تعهّد مینمایند تا تمامی اختالفات
آتی یا موجود خود را در خصوص یک رابطهی حقوقی معیّن قراردادی یا غیر
قراردادی به داوری ارجاع نمایند».
استفاده از عبارت «اختالفات آتی یا موجود» در متن بند فوق ،هم شروط داوری
مندرج در قرارداد اصلی را تحت پوشش قرار میدهد و هم موافقتنامههای مستقل
ارجاع و حل وفصل اختالفات موجود از طریق داوری را در بر میگیرد.
بر اساس ماده ( ،2)1موافقتنامهی داوری باید با یک رابطهی حقوقی معیّن ارتباط
داشته باشد .در موردی که شرط داوری مندرج در یک قرارداد ،مقرر میدارد که
اختالفات ناشی از همان قرارداد به داوری ارجاع شوند ،این شرط مسلماً رعایت شده
است .در مقابل ،در صورتی که طرفین توافق نمایند که هرگونه اختالفات آتی یا
موجود خود را در خصوص هر موضوعی به داوری ارجاع نمایند ،این شرط محقق
نمیگردد.
اختالفات موضوع موافقتنامهی داوری میتوانند ناشی از قرارداد بوده و یا برخواسته از
سایر دعاوی در خصوص مسئولیتهای خارج از قرارداد یا مسئولیتهای قانونی باشند.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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در نهایت ،پیمان مقرر میداردکه موافقتنامهی داوری «کتبی» باشد ،شرطی که در ماده
( 2)1پیمان تعریف شده و ما در فصل دوّم بدان خواهیم پرداخت.
مبحث سوّم :قلمرو سرزمینی
ماده ( ،1)1قلمرو سرزمینی اعمال پیمان نیویورک در خصوص آراء داوری را به شرح
ذیل مشخّص می سازد:
«این پیمان نسبت به شناسایی و اجرای آن دسته از آراء داوری اعمال میشود که
در قلمرو کشوری غیر از کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی صادر شده
و اختالف میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را حل و فصل نماید .این پیمان
همچنین نسبت به آرایی اعمال میشود که در کشور محل تقاضای شناسایی و
اجرای رأی داخلی به شمار نمیآیند».

بنابراین ،پیمان صرفاً در مورد شناسایی و اجرا آراء داوری خارجی و

غیرداخلی

اعمال می شود (در این مورد نگاه کنید به گفتار اوّل از همین مبحث) .در واقع ،این
پیمان نسبت به شناسایی و اجرای آراء داخلی اعمال نمیگردد .با وجود این که پیمان
به قلمرو سرزمینی اعمال خود در خصوص آراء داوری پرداخته ،امّا مقررهی مشابهی
در باب قلمرو سرزمینی اعمال خود در مورد موافقتنامههای داوری ندارد .در عین
حال ،این واقعیت که پیمان منحصراً نسبت به موافقتنامههای داوری «خارجی» یا بین
المللی اعمال میگردد محل اختالف نیست ( نگاه کنید به فصل دوّم).

Foreign and non-domestic arbitral awards.
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گفتار اوّل :آراء
بند اوّل :آراء صادر شده در قلمرو سرزمینی کشوری غیر از کشور محل
تقاضای شناسایی و اجرا
هر رأیی که در خارج از کشور متبوع دادگاه محل تقاضای شناسایی و اجرا صادر
شده باشد ،مشمول پیمان قلمداد میشود ،چرا که در این صورت این رأی یک رأی
خارجی محسوب میگردد .بنابراین ،معیارهایی نظیر تابعیّت ،اقامتگاه و یا محل
سکونت طرفین بر تعیین این که رأی خارجی است یا خیر دخیل نیست .با این وجود،
زمانی که بحث اعمال پیمان بر یک موافقتنامهی داوری مطرح است ،عوامل یاد شده
می توانند منشأ اثر باشند ( نگاه کنید به فصل دوّم و سوّم همین کتاب) .مضافاً الزم
نیست کشوری که رأی در آن صادر شده است ،عضو پیمان باشد (البته اگر کشور
محل تقاضای شناسایی و اجرا از حق تحفّظ عمل متقابل استفاده کرده باشد ،برای
اعمال پیمان ،کشور محل صدور رأی نیز باید عضو پیمان باشد؛ در این خصوص نگاه
کنید به گفتار اوّل از مبحث چهارم).
امّا محل صدور رأی دقیقاً کجاست؟ پیمان به این مسأله پاسخی نمی دهد .تلقی نظام-
های حقوقی اکثر کشورهای عضو این است که محل صدور رأی ،کشور مقرّ داوری
است .مقرّ داوری توسط طرفین و یا عنداالقتضاء توسط سازمان داوری و یا خود
دیوان داوری انتخاب میشود .مقرّ داوری یک مفهوم حقوقی است نه یک مفهوم
فیزیکی یا جغرافیایی و جلسات استماع ،جلسات شور  ،امضاء رأی داوری و سایر امور
راجع به جریان رسیدگی داوری ممکن است در کشور دیگری انجام شوند.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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بند دوّم :آراء غیر داخلی
دستهی دوّم از آرایی که مشمول پیمان نیویورک هستند ،آرایی میباشند که در کشور
محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی ،غیر داخلی قلمداد میگردند .اضافه شدن این
دسته از آراء ،قلمرو اعمال پیمان نیویورک را گسترش می دهد.
پیمان آراء غیرداخلی را تعریف نمیکند .این طرفین هستند که در موارد بسیار نادری
اشاره میکنند که رأی صادره میان آنها رأی داخلی نیست .به همین جهت ،هر کدام از
دولت های عضو مخیّر به تعیین مصادیق آراء غیر داخلی است .این امر معموالً از طریق
قانون موضوعهای انجام میشود که به منظور اعمال پیمان نیویورک در آن کشور
وضع میگردد7.

 7برای مثال قانون داوری فدرال ایاالت متحده آمریکا (فصل دوم از باب نهم) در خصوص «آراء غیر
داخلی» مقررهی ذیل را در نظر گرفته است:
«مادهی  :202موافقتنامه یا رأی مشمول پیمان
هر موافقتنامهی داوری یا رأی داوری ناشی از یک رابطهی حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی راجع به
امور تجاری نظیر یک معامله ،قرارداد یا موافقتنامه ،در معنای به کار رفته در مادهی  2این باب ،مشمول
پیمان نیویورک قرار می گیرد .هر موافقتنامه یا رأی حاصله از رابطهی حقوقی فوقاالشاره در صورتی
که به طور کامل میان اتباع ایاالت متحده آمریکا باشد ،مشمول پیمان نیویورک نخواهد بود ،مگر آن
که رابطه ی فوق الذکر به مالی مربوط شود که در خارج از ایاالت متحده واقع شده باشد و یا رابطهی
طرفین متضمن اجرای اختیاری یا اجباری قرارداد در کشور دیگری باشد .همچنین است اگر این رابطه-
ی حقوقی ارتباط در خور توجه دیگری با یک یا چند کشور خارجی داشته باشد .الزم به توضیح است
33
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در راستای اعمال این اختیار ،برخی کشورها معموالً تمام یا برخی از آراء ذیل را آراء
غیرداخلی در نظر میگیرند:
 آراء صادره بر اساس قانون داوری داخلی یک کشور دیگر؛ آراء واجد یک عنصر خارجی؛ آراء فراملّی.آراء دستهی اوّل تنها در شرایطی موضوعیت پیدا میکنند که مقرّ داوری در همان
کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا واقع شده است ،امّا فرآیند داوری بر اساس یک
قانون داوری خارجی انجام شده باشد .این حالت به ندرت پیش میآید ،چرا که برای
تحقق این فرض قانون ملّی کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا باید به طرفین اجازه -
دهد که قانونی غیر از قانون کشور مقرّ را به عنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب
نمایند.
دستهی دوّ م آرایی هستند که در خصوص یک اختالف واجد یک عنصر خارجی،
نظیر تابعیّت یا اقامتگاه خارجی طرفین و یا محل خارجی اجرای قرارداد موضوع دعوا،
درکشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی صادر میشوند .معیار غیر داخلی بودن
این گونه آراء غالباً در قوانین موضوعه کشورهای عضو مشخّص میشود (برای نمونه

که یک شرکت تجاری در صورتی تبعهی ایاالت متحدهی آمریکا محسوب میشود که در ایاالت
متحده ثبت شده و یا محل اصلی تجارت آن در آمریکا واقع شده باشد».
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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نگاه کنید به پاورقی شماره هفت در مورد ایاالت متحده آمریکا) .در موارد بسیار
اندکی نیز طرفین خود توافق مینمایند که رأی صادره میان آنها غیر داخلی باشد.
گونهی سوّم ،آرای ناشی از داوریهایی هستند که مستقل از هرگونه قانون داوری ملّی
برگزار میشوند ،زیرا که برای مثال طرفین صراحتاً توافق نمودهاند که هیچ قانون
داوری ملّی بر دعوای آنها حاکم نباشد و یا این که چون طرفین بر اعمال قواعد فراملّی
نظیر اصول کلی داوری بینالمللی تراضی کردهاند .اگرچه اختالف نظرهایی پیرامون
این که آیا آراء فراملّی مشمول قلمرو اعمال پیمان هستند یا خیر وجود داشته است ،امّا
نظر غالب این است که پیمان نسبت به چنین آرایی اعمال می شود.
گفتار دوّم :موافقتنامه های داوری
اگر چه پیمان نیویورک قلمرو اعمال خود در خصوص موافقتنامههای داوری را
مشخّص نمیکند ،در عین حال ،قدر متیقن این است که این پیمان نسبت به موافقتنامه-
های داوری داخلی اعمال نمیشود .همچنین شکی وجود ندارد که اگر رأی داوری
آتی ناشی از یک موافقتنامهی داوری بر اساس ماده ( 1)1پیمان خارجی یا غیر داخلی
قلمداد شود ،پیمان اعمال خواهد شد .برخی دادگاهها را عقیده بر آن است که در
صورتی که موافقتنامهی داوری ماهیّتاً بینالمللی باشد ،پیمان اعمال خواهد شد .بین-
المللی بودن یک موافقتنامه یا به دلیل تابعیّت یا اقامتگاه طرفین است و یا به خاطر
قرارداد مبنای رابطهی حقوقی.
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زمانی که بحث تعیین قابلیّت اعمال پیمان بر یک موافقتنامه داوری مطرح باشد،
دادگاه ها باید میان سه حالت قائل به تفکیک شوند:
 چنانچه موافقتنامهی داوری مقرر دارد که مقرّ داوری در یک کشور خارجیاست ،دادگاه باید پیمان نیویورک را اعمال نماید؛
 چنانچه موافقتنامهی داوری مقرر دارد که مقرّ داوری درکشور محل تقاضایشناسایی و اجرا واقع شده است؛


در صورتی که رأی داوری آتی بر اساس ذیل ماده ( 1)1پیمان غیر
داخلی قلمداد شود؛ دادگاه باید پیمان نیویورک را اعمال کند؛



در صورتی که موافقتنامهی داوری به واسطهی تابعیّت یا اقامتگاه طرفین
و یا به خاطر وجود یک عنصر خارجی دیگر در قرارداد مربوطه بین
المللی تلقی شود ،دادگاه میتواند پیمان نیویورک را اعمال کند.

 چنانچه موافقتنامهی داوری در مورد مقرّ داوری ساکت باشد ،در صورتی کهاحتمال این وجود داشته باشدکه رأی داوری آتی بر اساس ماده ( 1)1پیمان
خارجی یا غیرداخلی قلمداد میشود ،دادگاه میبایست پیمان را اعمال نماید.
عالوه بر این ،در صورتی که دادگاه خود موافقتنامهی داوری را بینالمللی در
نظر بگیرد ،میتواند پیمان را اعمال کند.
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مبحث چهارم :استفاده از حق

تحفّظ

اصل بر این است که پیمان نسبت به تمام موافقتنامههای داوری خارجی یا بینالمللی و
همچنین بر تمامی آراء خارجی یا غیرداخلی اعمال میشود .در عین حال ،دولتهای
عضو میتوانند با استفاده از حق تحفّظ بر اعمال پیمان دو دسته استثناء وارد سازند.
گفتار اوّل :عمل متقابل (ماده ( ،1)3صدر ماده)
کشورهای عضو میتوانند اعالم نمایند که آنها پیمان را صرفاً نسبت به شناسایی و
اجرای آرایی اعمال مینمایند که در قلمرو یکی دیگر از کشورهای عضو پیمان صادر
شده باشد .حدوداً دو سوّم کشورهای عضو از این حق تحفّظ استفاده کردهاند .دادگاه
کشوری که از این حق تحفّظ استفاده کرده است ،تنها در صورتی پیمان را اعمال
خواهد نمود که یا رأی در کشوری صادر شده باشد که عضو پیمان نیویورک است و
یا رأی غیرداخلی بوده و به نحوی از انحاء با کشور عضو دیگر ارتباط داشته باشد.
گفتار دوّم :ماهیّت تجاری (ماده ( ،1)3ذیل ماده)
کشورهای عضو همچنین میتوانند اعالم نمایند که پیمان را تنها در مورد آن دسته از
اختالفات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی اعمال مینمایند که بر
اساس قانون ملّی کشور تحفّظ کننده ،تجاری قلمداد شوند .تقریباً یک سوّم کشورهای
عضو از این قید استفاده نمودهاند.

Reservations.
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اگرچه پیمان تعیین تجاری بودن اختالف را به قانون ملّی کشور متبوع دادگاه احاله
میکند (به عنوان استثنایی براصل تفسیر مستقل) ،در عمل دادگاهها به شرایط خاص و
ویژه هر پرونده و رویهی بینالمللی نیز توجه مینمایند .در هرحال ،با توجه به هدف
پیمان ،دادگاهها باید مفهوم تجاری بودن اختالف را به صورت موسّع تفسیر کنند.
نکته پایانی در خصوص تحفّظات این است که اگر چه پیمان تنها از مقیّد نمودن
شناسایی و اجرای آراء سخن میگوید ،امّا همه بر این نکته توافق دارند که این
تحفّظات ،در صورت استفاده ،بر شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری نیز اعمال
می شوند.
مبحث پنجم :ارتباط پیمان با حقوق داخلی و سایر معاهدات (ماده )7
ماده ( 7)1پیمان نیویورک به ارتباط میان پیمان و قوانین ملّی کشور متبوع دادگاه محل
تقاضای اجرا و سایر معاهدات بینالمللی که برای کشور مزبور الزماالجرا شده می-
پردازد« :مقررات پیمان حاضر بر اعتبار معاهدات چند جانبه یا دو جانبهی راجع به
شناسایی و اجرای آراء داوری که کشورهای عضو به آنها پیوستهاند ،بال تأثیر است.
همچنین مقررات این پیمان هیچ ذینفعی را از امتیازاتی که ممکن است در مورد یک
رأی به موجب قوانین داخلی یا سایر معاهدات بینالمللی که کشور مقرّ دادگاه به آنها
پیوسته است ،داشته باشد ،محروم نمیکند».
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گفتار اوّل :قانون مساعدتر
ماده ( 7)1پیمان به مقررهی قانون مساعدتر معروف است ،چرا که این ماده به شخصی
که تقاضای شناسایی یا اجرای رأی را دارد اجازه میدهد تا به قواعدی استناد نماید
که در مقایسه با پیمان مساعدتر قلمداد میشوند .چنین قواعد مساعدتری را میتوان در
قوانین ملّی کشور متبوع دادگاه و یا در سایر معاهدات بینالمللی قابل اعمال در این
کشور یافت.
در عمل ،معاهدات یا قوانین ملّی در صورتی نسبت به پیمان مساعدتر شناخته میشوند
که برای شناسایی و اجرای رأی از معیارهای آسانتر و منعطفتری استفاده نمایند،
خواه این شرایط سهلتر در باب مسائل آئینی باشند ،خواه در خصوص مبانی عدم
اجرا.
در حال حاضر نظر غالب (نه نظر همگانی) این است که مفاد ماده ( 7)1پیمان در مورد
شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری موضوع ماده  2نیز به کار میرود .در اکثر
مواقع ،ماده ( 7)1برای غالب شدن بر شرایط شکلی موافقتنامههای داوری مندرج در
ماده (( 2)2شرط کتبی بودن ،در این خصوص نگاه کنید به بند یک از گفتار دوّم،
مبحث چهارم از فصل دوّم) مورد استناد قرار میگیرد.
در توصیهنامهی منتشره توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (
آنسیترال) که در تاریخ  7ژوئیه  2006اتخاذ شده (نگاه کنید به پیوست شماره  3این
کتاب) ،اینگونه پیشنهاد شده است« :همچنین ماده ( 7)1پیمان شناسایی و اجرای آراء
داوری خارجی که در تاریخ  10ژوئن  1958میالدی در نیویورک منعقد شده است،
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باید به گونه ای اعمال شود که به هر شخص ذینفع اجازه استفاده از امتیازاتی را بدهد
که وی ممکن است در خصوص تقاضای شناسایی صحت و اعتبار موافقتنامهی داوری
بر اساس قانون یا سایر معاهداتیکه کشور مقرّ دادگاه عضوآنهاست از آنها برخوردار
باشد».
تاریخچهی تصویب پیمان نیویورک نیز این دیدگاه را تقویت میکند؛ مقررهی راجع
به اجرای موافقتنامههای داوری در آخرین روز مذاکرات در متن پیمان گنجانده شد و
سایر مقررات پیمان به گونهای اصالح نشدند که این تغییر واپسین را در خود منعکس
نمایند .به همین جهت ،ماده  7نباید به گونهای تفسیر شود که موافقتنامههای داوری از
قلمرو شمول آن حذف شوند.
گفتار دوّم :پیمان نیویورک و سایر معاهدات بین المللی
صدر ماده  7مقرر میدارد که پیمان نیویورک بر اعتبار سایر معاهدات بینالمللی که
در کشور محل تقاضای اجرا الزماالتباع هستند ،بال تأثیر است .ذیل ماده نیز روشن
میسازد که طرفین میتوانند شناسایی و اجرای رأی را بر اساس پیمان نیویورک و نیز
بر اساس سایر معاهدات بینالمللی و یا بر اساس قوانین ملّی ،هرکدام که مساعدتر
باشد ،مطالبه نمایند.

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

40

کنوانسیون نیویورک به عنوان سند حقوق بین الملل

اصل قانون مساعدتر استثنایی بر قواعد سنتی حقوق بینالملل پیرامون معاهدات متزاحم
(در مورد قانون موخر یا قانون خاص )میباشد .بر اساس اصل فوقالذکر ،این
قانون مساعدتر است که تقدّم پیدا میکند.
گفتار سوّم :پیمان نیویورک و قانون داخلی
در خصوص ارتباط میان پیمان نیویورک و قانون ملّی کشور محل تقاضای شناسایی و
اجرا باید میان سه موقعیت قائل به تمایز شد:
 فرضی که پیمان نیویورک و قانون ملّی هر دو در مورد موضوع مورد نظر دارایحکم باشند .در چنین حالتی ،پیمان نیویورک بر قانون ملّی مقدّم است ،مگر
آنکه مقررات قانون ملّی برای متقاضی شناسایی و اجرا مساعدتر باشند .مضافاً،
در برخی موارد ،دادگاه ناچار خواهد بود به قانون داخلی که به منظور اعمال
پیمان وضع شده مراجعه نماید ( نگاه کنید به فرض شماره یک ذیل)؛
 فرضی که پیمان نیویورک در خصوص موضوع فاقد حکم است .در چنینحالتی دادگاهها به منظور تکمیل پیمان ،به قانون ملّی کشور خودشان مراجعه
میکنند( نگاه کنید به فرض شماره دو ذیل)؛

lex posterior.
lex specialis.
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 فرضی که پیمان نیویورک خود صراحتاً موضوعی را به قانون ملّی احاله می-نماید .در چنین موردی ،دادگاهها باید قانون ملّی را در حدودی که پیمان
تجویز نموده است اعمال نمایند (نگاه کنید به فرض شماره سه ذیل).
فرض شماره یک :در این فرض پیمان نسبت به قانون داخلی تفوّق و تقدّم دارد.
فرض شماره دو :قانون ملّی به عنوان مکمّل پیمان عمل میکند.
پیمان نیویورک فاقد یک ساز و کار آئینی جامع در خصوص شناسایی و اجرای آراء
داوری خارجی است .این سند بینالمللی تنها در مورد مسائل شکلی راجع به ادلّهی
اثبات و اسناد مورد نیاز سخن گفته است و در باب سایر مسائل آئینی فاقد حکم است.
ماده  3پیمان مقرر میدارد که کشورهای عضو باید آراء داوری را بر اساس قواعد
آئین دادرسی کشور محل تقاضا به اجرا در آورند .بنابراین ،به جز در مورد بحثهای
راجع به بار اثبات و اسناد و مدارک مورد نیاز ،فرآیند شناسایی و اجرای رأی داوری
خارجی تحت حاکمیّت قانون داخلی است (نگاه کنید به فصل سوّم همین کتاب).
مسائل شکلی و آئینی زیر ازجمله مسائلی هستند که تحت حاکمیّت قانون داخلی قرار
میگیرند:
 مهلت قانونی برای ثبت درخواست شناسایی یا اجرا؛ مرجع صالح برای شناسایی و اجرای آراء؛ شکل درخواست؛ -آئین دادرسی فرآیند رسیدگی؛
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 طرق شکایت از یک تصمیم مشتمل بر پذیرش یا رد درخواست صدور روانامه؛ موجود بودن دفاع تهاتر یا امکان طرح دعوای متقابل در مقابل یک رأی.چنانچه دولتی شرایط صالحیتی پیچیدهای را برای رسیدگی دادگاههایش به یک
تقاضای اجرا وضع نماید ،مسألهی شناسایی و اجرا با مشکل مواجه میشود .با توجه به
هدف پیمان و اصل استوار اصالت و اولویّت اجرا ،صرف وقوع اموال در کشور محل
تقاضا باید برای ایجاد صالحیت برای اجرای رأی کفایت نماید .با این وجود ،برخی از
دادگاههای ایاالت متحدهی آمریکا مقرر داشتهاندکه برای احراز صالحیت ،آنها باید
نسبت به شخص خوانده و دادباخته نیز صالحیت شخصی داشته باشند.
فرض شماره سه :پیمان صراحتاً به یک قانون ملّی ارجاع میدهد.
برخی از مقررات پیمان نیویورک صراحتاً به قانون ملّی ارجاع میدهند .برای مثال می-
توان به ماده  1اشاره کرد (که در خصوص قید تجاری بودن است) ،یا ماده ( 3که در
مورد فرآیند شکلی شناسایی و اجرا صحبت میکند) و یا ماده ( 5که در آن برخی از
مبانی عدم اجرا به قانون ملّی ارجاع میدهند) .این قانون لزوماً قانون ملّی کشور محل
تقاضای شناسایی و اجرا نیست ،بلکه میتواند قانون کشوری باشد که رأی در آنجا
صادر شده است.
مبحث ششم :آثار عدم اعمال پیمان نیویورک
عدم اعمال یا اعمال ناصحیح پیمان نیویورک مسئولیت بینالمللی دولت قاصر را به
دنبال دارد .نقض تعهّداتی که یک دولت بر اساس پیمان پذیرفته است (نگاه کنید به
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گفتار اوّل از همین مبحث) میتواند در برخی شرایط نقض یک معاهدهی دو جانبه یا
چند جانبهی بینالمللی نیز قلمداد شود (نگاه کنید به گفتار دوّم از همین مبحث) .در
هر صورت ،باید توجه داشت که با وجود نقض پیمان ،خدشهای بر اثر و اعتبار رأی
مورد نظر وارد نخواهد آمد (نگاه کنید به گفتار سوّم از همین مبحث).
گفتار اوّل :نقض پیمان نیویورک
اگر چه پیمان نیویورک فاقد شرط حل و فصل اختالفات است ،امّا باید توجه داشت
که این پیمان ماهیّتاً یک معاهدهی بینالمللی است که بر اساس حقوق بینالملل
تعهّداتی را برای دولتها ایجاد مینماید .همانگونه که اشاره شد ،بر اساس این پیمان
دولتهای عضو متعهّد شدهاند که آراء داوری خارجی را شناسایی و اجرا نموده و به
موافقتنامه های داوری ترتیب اثر بخشند .زمانی که یک شخص تقاضای شناسایی و یا
اجرای یک رأی داوری و یا پذیرش یک موافقتنامهی داوری مشمول پیمان را مطرح
مینماید ،دولت عضو مکلّف است پیمان نیویورک را اعمال نماید .این دولت حق
ندارد قواعد شکلی و شرایط ماهوی سختگیرانهتر و پیچیدهتری را نسبت به قواعد و
شرایط مندرج در پیمان برای شناسایی و اجرا در نظر بگیرد و در جایی که پیمان در
خصوص یک مسأله شکلی ساکت است ،چنین دولتی حق ندارد ،شرایط شکلی بسیار
سختگیرانهتری را نسبت به آنچه در خصوص آراء داخلی اعمال میشود تحمیل نماید.
در بطن ساختار حاکمیّتی کشورهای عضو ،مرجع اصلی برای اعمال پیمان نیویورک
دادگاهها هستند .بر اساس حقوق بینالملل ،عمل دادگاهها به عنوان عمل خود دولت
در نظر گرفته میشود .بنابراین ،اگر دادگاهی پیمان را اعمال نکند ،آن را به صورت
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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غیر صحیح اعمال نماید و یا مبانی بحث برانگیزی را برای تصمیم بر عدم شناسایی و
اجرا برگزیند که در پیمان به آنها اشاره نشده است ،دولت متبوع دادگاه دارای
مسئولیت بینالمللی خواهد بود.
به محض اینکه پیمان در یک کشور عضو الزماالجرا شود ،چه پیمان به موجب وضع
یک قانون ملّی به صورت کامل و صحیحی اجرایی شده باشد یا خیر و چه متن منتشر
شده و یا بر اساس قواعد داخلی به نحوی از انحاء به اطالع عموم رسیده باشد ،دولت
مزبور برای اجرای پیمان دارای مسئولیت بینالمللی خواهد بود .بنابراین ،عدم انتشار
متن پیمان در روزنامهی رسمی کشور مزبور بر تعهّد دولت در خصوص اجرای پیمان
طبق حقوق بینالملل بالاثر خواهد بود.
گفتار دوّم :نقض معاهده سرمایه گذاری
در برخی موارد ،نقض تعهّد به شناسایی و اجرای موافقتنامههای داوری و آراء داوری
میتواند همزمان منجر به نقض یک معاهدهی بینالمللی دیگر نیز بشود .چنین معاهده-
ای میتواند پیمان اروپایی حقوق بشر ،به خصوص پروتکل اوّل آن ،و چنانچه
تحوالت اخیر حاکی است ،یک معاهدهی سرمایهگذاری باشد .دولتها با استفاده از
معاهدات سرمایهگذاری ،سرمایهگذاریهای خارجی را تضمین و حفاظت مینمایند،
برای مثال به موجب این معاهدات ،سرمایهگذاران خارجی از رفتار عادالنه و منصفانه
برخوردار خواهند بود و سرمایهگذاری آنها (به جز با تحقق برخی شرایط) مورد
مصادره قرار نخواهد گرفت .دو رأی جدید در داوریهای راجع به معاهدات سرمایه-
گذاری بینالمللی مقرر داشتهاند که دولت به واسطهی این که دادگاههایش از
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شناسایی یک موافقتنامه داوری صحیح خودداری کردهاند ،مرتکب نقض معاهدهی
دو جانبهی سرمایهگذاری

شده است8.

گفتار سوّم  :عدم تأثیر نقض بر رأی
علیرغم نقض پیمان و عدم شناسایی یا اجرای رأی توسط دادگاههای یک کشور ،رأی
داوری مزبور همچنان معتبر و مؤثّر باقی میماند .در واقع این تصمیم دولت فقط در
قلمرو همان دولت ارزش دارد .دادبرده همچنان می تواند به این رأی استناد نموده و
در کشورهای دیگر تقاضای اجرای آن را مطرح نماید.

Saipem SpA v. Bangladesh, International Centre for Settlement of Investment

8

Disputes (ICSID) case no. ARB/05/07 and Salini Costruttori SpA v. Jordan,
ICSID case no. ARB/02/13, both available online at <www.icsid.world
bank.org>.
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فصل د ّوم :تقاضای اثر بخشی به یک موافقتنامه داوری
فهرست مطالب
مبحث اوّل :مقدمه
مبحث دوّم :ویژگیهای اصلی رژیم پیمان در مورد موافقتنامههای داوری
گفتار اوّل :اصل بر اعتبار موافقتنامههای داوری است
گفتار دوّم :طرفین یک موافقتنامهی معتبر داوری باید به داوری ارجاع شوند
گفتار سوّم :چگونگی ارجاع طرفین به داوری
گفتار چهارم :عدم امکان ارجاع علی الرأس
مبحث سوّم :اصول مورد اتفاق و پذیرش عمومی
گفتار اوّل :داوران صالحیت رسیدگی به صالحیت خود را دارند
گفتار دوّم :قلمرو صالحیت قضایی در خصوص اعتراضات نسبت به صالحیت دیوان
داوری
گفتار سوّم :شروط داوری معموالً تحت تأثیر بطالن قرارداد اصلی قرار نمیگیرند
گفتار چهارم :مهلت زمانی طرح تقاضای ارجاع در فرآیند رسیدگی قضایی
گفتار پنجم :عدم لزوم توجه به فرآیندهای داوری همزمان
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مبحث چهارم :نحوهی اعمال ماده  2پیمان
گفتار اوّل :آیا موافقتنامهی داوری مشمول پیمان میباشد؟
گفتار دوّم :آیا موافقتنامهی داوری به صورت کتبی منعقد شده است؟
بند اوّل :پیشینهی نظری
بند دوّم :رویهی عملی
الف :شرط داوری موجود در سندی که قرارداد اصلی به آن ارجاع داده است
(مسألهی الحاق موافقتنامه داوری به قرارداد از طریق ارجاع به سند دیگر متضمن
شرط داوری)
ب :شرط داوری در یک سند قراردادی که به امضای طرفین نرسیده امّا متعاقباً مفاد
آن توسط طرفین به موقع اجرا گذاشته شده است
اوّل :ایجاب قرارداد همراه با یک شرط داوری ارسال و توسط طرف مقابل
قبول شده است ،در عین حال قبولی وی واجد قیود کلی و یا شروط متأخر است
دوّم :ایجاب قرارداد همراه با شرط داوری توسط یک طرف برای دیگری
فرستاده میشود؛ گیرنده به این ایجاب پاسخی نمیدهد ،امّا قرارداد را اجرا می-
کند
سوّم :موافقتنامههای داوری که درجریان مبادالت الکترونیکی رد و بدل میشوند
گفتار سوّم :آیا موافقتنامهی داوری تشکیل شده و ماهیّتاً واجد اعتبار است؟
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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بند اوّل :پیشینهی نظری
بند دوّم :رویهی عملی
الف« :باطل و بالاثر»
ب« :غیر الزماالجرا»
ج« :غیرقابل اجرا»
اوّل :مواردی که ارجاع اختالف به داوری اختیاری است
دوّم :مواردی که قرارداد به صالحیت دیوان داوری و دادگاههای ملّی به
صورت همزمان اشاره میکند
سوّم :مواردی که مقررات داوری یا سازمان داوری به صورت ناصحیح تعیین
شدهاند
چهارم :مواردی که موافقتنامهی داوری در خصوص نحوهی انتصاب داوران
ساکت است (شروط داوری ساکت)
گفتار چهارم :آیا اختالفی وجود دارد؟ آیا این اختالف ناشی از یک رابطهی حقوقی
معیّن قراردادی یا غیرقراردادی است؟ آیا قصد طرفین این بوده است که این اختالف
خاص از طریق داوری حل و فصل شود؟
بند اوّل :پیشینهی نظری
بند دوّم :رویهی عملی
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الف :آیا موافقتنامههای داوری باید به صورت موسّع تفسیر شوند؟
ب :در فرضی که موافقتنامهی داوری در مورد قلمرو شمول خود دارای استثنائاتی
باشد چه باید کرد؟
گفتار پنجم :آیا موافقتنامهی داوری برای اصحاب دعوایی که نزد دادگاه حاضر شده-
اند ،الزم االتباع است؟
بند اوّل :پیشینهی نظری
الف :موافقتنامههای داوری فقط بر طرفین آن الزم االتباع هستند
ب :اشخاص ثالث نیز میتوانند طرف موافقتنامهی داوری قرار گیرند
ج :چگونگی تعیین قلمرو شخصی موافقتنامهی داوری
د :قانون حاکم بر تعیین قلمرو شخصی موافقتنامهی داوری
بند دوّم :رویهی عملی
الف :خواندهی دعوای مطرح شده نزد دادگاه دقیقاً چه زمانی محق است که به
داوری ارجاع داده شود؟
ب :چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موافقتنامهی داوری بر خوانده الزماالتباع
نیست چه باید کرد؟
گفتار ششم :آیا این اختالف خاص داوری پذیری دارد؟
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بند اوّل :مقصود از عبارت «داوری پذیری» در پیمان همان «قابل داوری» بودن است
بند دوّم :قانون حاکم بر تعیین داوری پذیری
بند سوّم :موافقتنامههای داوری بینالمللی باید مشمول استانداردهای یکسان و
یکنواخت داوری پذیری قرار گیرند
مبحث پنجم :خالصهی بحث
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مبحث اوّل :مقدمه
همانگونه که در فصل گذشته توضیح داده شد ،هدف پیمان نیویورک ،ترویج حل و
فصل اختالفات تجاری بینالمللی از طریق داوری است .جهت نیل به این هدف ،الزم
است اطمینان حاصل شود که دادگاههای کشور عضو به توافق طرفین مبنی بر ارجاع
اختالفات خود به داوری و نیز به رأی صادره حاصل از این توافق ترتیب اثر بخشند.
در خصوص موافقتنامههای داوری ،هدف تدوینکنندگان پیمان این بوده که یقین
حاصل کنند که قصد اوّلیّهی طرفین مبنی بر ارجاع اختالفات خود به داوری با ارجاع
یک جانبهی اختالف به دادگاه توسط یک طرف موافقتنامهی داوری بالاثر نگردد .به
همین جهت تدوینکنندگان پیمان نیویورک شروطی را تدوین کردهاند که بر اساس
آنها دادگاهها مکلّف شده اند که طرفین را به داوری ارجاع دهند .همچنین برای
اعتراض یک طرف به اعتبار موافقتنامهی داوری مبانی محدودی را در نظر گرفتهاند.
این رویکرد منجر به تدوین ماده  2شده که متن آن به شرح ذیل است:
« .1دولتهای عضو تعهّد مینمایند که یک موافقتنامهی کتبی داوری که طرفین
بر اساس آن توافق نمودهاند تمام یا بخشی از اختالفات آتی یا موجود خود در
خصوص یک رابطهی حقوقی معیّن قراردادی یا غیر قراردادی در مورد یک
موضوع داوری پذیر را به ساز و کار داوری ارجاع دهند را شناسایی نمایند.
 .2اصطالح «موافقتنامهی کتبی» هم شرط داوری مندرج در قرارداد و هم یک
موافقتنامهی داوری مستقل را پوشش میدهد ،مشروط به این که چنین موافقتنامه-
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ای به امضای طرفین رسیده و یا در متن نامهها یا دورنگاشتههای مبادله شده
موجود باشد.
 .3دادگاههای کشورهای عضو در صورت مواجهه با دعوایی در خصوص
موافقتنامهی فوقاالشاره باید به درخواست یکی از طرفین ،آنها را به حل
اختالفات خود از طریق داوری ارجاع نمایند ،مگر آنکه دریابند که موافقتنامهی
مزبور باطل و بالاثر ،غیر الزماالجرا یا غیر قابل اجراست».
قبل از صدور رأی توسط دیوان داوری ،در مواردی دادگاه ممکن است با اعتراض
نسبت به صحت موافقتنامهی داوری روبرو شود .چنین اعتراضی معموالً -همانگونه که
در ماده ( 2)3پیمان اشاره شده -زمانی مطرح میشود که علیرغم توافق طرفین در باب
ارجاع اختالف به داوری ،یکی از طرفین موضوع را در دادگاه طرح نماید لیکن طرف
دیگر (خوانده) خواستار ارجاع موضوع به داوری شود .مضافاً ممکن است از دادگاه
تقاضا شود که در خصوص صحت یا بطالن موافقتنامهی داوری اعالم نظر کند.
همچنین ممکن است از دادگاه درخواست شود که دستور موقّتی مبنی بر منع ارجاع
اختالف به داوری صادر نماید و یا بالعکس ،در حمایت از فرآیند داوری ،تدابیری-
نظیر انتصاب داور از جانب طرف مستنکف -اتخاذ نماید و متقابالً طرف مقابل ،با
ادعای عدم اعتبار موافقتنامهی داوری ،درخواست اخیر را مورد اعتراض قرار دهد.
دادگاهها در مواجهه با چنین مسائلی باید به هدف پیمان و بهترین رویههای شکل
گرفته در کشورهای عضو در طول بیش از نیم قرن گذشته مراجعه نمایند.
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مبحث دوّم :ویژگی های اصلی رژیم پیمان در مورد موافقتنامه های
داوری
گفتار اوّل :اصل بر اعتبار موافقتنامه های داوری است
هدف تدوینکنندگان پیمان این بود که امکان عدول هر یک از طرفین از تعهّد
موضوع موافقتنامهی داوری دائر بر ارجاع اختالف به داوری و طرح موضوع در
دادگاه را از بین برده و منتفی سازند .به همین جهت پیمان یک ساز و کار اصولی
تفسیر به نفع اجرا و تفسیر به نفع داوری را ابداع نموده که اصل را بر اعتبار (شکلی و
ماهوی) موافقتنامهی داوری مینهد («کشورهای عضو مکلّفند یک موافقتنامهی کتبی
را مورد شناسایی قرار دهند .)»...این فرضِ اعتبار تنها در موارد محدودی کنار گذاشته
میشود («...مگر آن که دادگاه دریابد که موافقتنامهی فوقالذکر باطل و بالاثر ،غیر
الزماالجرا و یا غیرقابل اجراست»).
اصل تفسیر به نفع اجرا یا اولویّت اجرا به معنای تفوّق پیمان نیویورک بر قوانین کمتر
مطلوب داخلی است .دادگاهها نمیتوانند شرایط سختگیرانه و پیچیدهتر مندرج در
قوانین داخلی در خصوص اعتبار موافقتنامههای داوری را اعمال نمایند ( نظیر این
مقرره که شرط داوری مندرج در یک قرارداد باید به صورت مجزا امضاء شود).
در مقابل ،برخی دادگاهها مکرراً مقرر داشتهاند که ماده ( 2)2پیمان به آنها اجازه می-
دهد که به قانون ملّی که از پیمان مساعدتر و مطلوبتر است رجوع نمایند .برای مثال،
بر اساس این ماده ،چنانچه قانون کشوری اجازه انعقاد موافقتنامههای داوری به صورت
شفاهی را بدهد ،قانون اخیر توسط دادگاه قابل اعمال است (در این خصوص نگاه
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کنید به گفتار اوّل از مبحث پنجم از فصل یک) .این بحث به صورت مبسوط در
گفتار دوّم از مبحث چهارم همین فصل دنبال شده است.
گفتار دوّم :طرفین یک موافقتنامه معتبر داوری باید به داوری ارجاع
داده شوند
چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موافقتنامهی داوری صحیح و معتبر است ،بنا بر
تقاضای هر یک از طرفین ،به جای آنکه خود به حل و فصل اختالفات بنشیند ،باید
طرفین موافقتنامه را به داوری ارجاع نماید .این ساز و کارِ ترتیب اثر بخشی به
موافقتنامههای داوری در ماده ( 2)3پیمان پیشبینی شده است .هدف پیمان این بوده
است که دادگاهها صالحیت رسیدگی به چنین دعاوی را نداشته باشند.
گفتار سوّم :چگونگی ارجاع طرفین به داوری
«ارجاع به داوری» میتواند از طریق توقیف دادرسی تا زمان حل اختالف از طریق
داوری و یا از طریق صدور قرار رد دعوا به لحاظ عدم صالحیت با استناد به قانون
داوری ملّی و یا قانون آیین دادرسی مدنی ملّی انجام شود.
گفتار چهارم :عدم امکان ارجاع علی الرأس
دادگاه تنها می تواند پس از تقاضای یکی از طرفین موضوع را به داوری ارجاع نماید
و خود نمیتواند رأساً چنین تصمیمی را اتخاذ کند.
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مبحث سوّم  :اصول مورد اتفاق و پذیرش عمومی
اگر چه پیمان صراحتاً اصل «صالحیت نسبت به صالحیت» ،اصل بررسی محدود
موافقتنامههای داوری توسط دادگاهها در مرحلهی قبل از داوری و یا اصل استقالل
شرط داوری از قرارداد اصلی را مورد شناسایی قرار نداده است ،با این وجود ،اجرای
این اصول میتواند به تحقق هدف و موضوع پیمان یاری رساند.
گفتار اوّل :داوران صالحیت رسیدگی به صالحیت خود را دارند
اصل صالحیت نسبت به صالحیت به داوران اجازه میدهد تا به هرگونه اعتراضی
نسبت به صالحیت خود رسیدگی نموده و حتی به این نتیجه برسند که نسبت به یک
دعوا فاقد صالحیت هستند.
برخوردار بودن از چنین صالحیتی الزمهی انجام صحیح مأموریت واگذار شده به
داوران است .اگر قرار باشد که با هر اعتراض طرفین نسبت به تشکیل یا اعتبار
موافقتنامه ی داوری ،اختالف به یک دادگاه عودت داده شود ،مانع بزرگی بر سر راه
فرآیند داوری ایجاد خواهد شد.
اگر چه پیمان صراحتاً به اصل صالحیت نسبت به صالحیت اشاره نمیکند ،در عین
حال نمیتوان گفت که این سند بینالمللی نسبت به این موضوع هیچ حکمی ندارد:
مواد ( 2)3و ( 5)1پیمان مانع از این معنی نیستند که هم دیوانهای داوری و هم
دادگاهها امکان اتخاذ تصمیم راجع به صالحیت داور در رسیدگی به اختالف را
داشته باشند .مضافاً مقررات مندرج در مواد (الف)( 5)1و (ج)( ،5)1که موضوعشان
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شناسایی و اجرای آراء داوری است ،حاکی از این نکته میباشند که دیوان داوری
ممکن است با وجود اعتراض نسبت به صالحیت خود ،مبادرت به صدور رأی داوری
نموده باشد.
گفتار دوّم :قلمرو صالحیت قضایی در خصوص اعتراضات نسبت به
صالحیت دیوان داوری
اصل «صالحیت نسبت به صالحیت» توسط دادگاههای مختلفی به ویژه دادگاههای
ایاالت متحده آمریکا با گرایش تفسیر به نفع اجرا تفسیر و اعمال شده است .بنابراین،
بر اساس این رویه ،ترجیح این بوده است که دیوانهای داوری خود به مسألهی
صالحیت خود رسیدگی نمایند و بررسی قضایی موافقتنامهی داوری توسط دادگاه از
حیث باطل و بالاثر بودن یا غیر الزماالجرا بودن یا غیر قابل اجرا بودن آن صرفاً در حد
بررسی شکلی و ظاهری در مراحل اوّلیّهی رسیدگی به اختالف باشد .به عقیدهی این
دادگاهها موافقتنامهی داوری تنها در موارد کامالً آشکار باطل است.
بر اساس این رویکرد ،دادگاهها تنها زمانی صالحیت دارند تصمیم دیوان داوری
درخصوص صالحیت را به طور کامل مورد بررسی قرار دهند که درخواست اجرای
رأی داوری نزد آنها مطرح شده باشد و یا این که پرونده در مرحلهی درخواست ابطال
رأی باشد (البته مسألهی اخیر ،یعنی درخواست ابطال ،تحت حاکمیّت مقررات پیمان
نیست).
شایان ذکر است که تفسیر فوق الذکر مخالفانی هم دارد .در حالی که موضع فوق-
االشاره بیشتر منطبق با هدف و موضوع پیمان به نظر میرسد ،دیدگاه مخالفان این
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است که هیچ مقررهای از پیمان صراحتاً دادگاهها را از بررسی کامل موافقتنامهی
داوری و صدور یک رأی نهایی و الزماالتباع در خصوص صحت و اعتبار این
موافقتنامه در مراحل ابتدایی رسیدگی به اختالف منع نمینماید.
گفتار سوّم :شروط داوری معموالً تحت تأثیر بطالن قرارداد اصلی قرار
نمی گیرند
اصل استقالل شرط داوری از قرارداد اصلی پیوند بسیار نزدیکی با اصل صالحیت
نسبت به صالحیت دارد.
این اصل متضمن دو نتیجه است :اوّالً اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلی بر اعتبار یا
عدم اعتبار موافقتنامهی داوری مندرج در این قرارداد بدون تأثیر است و ثانیاً قرارداد
اصلی و موافقتنامهی داوری میتوانند تحت حاکمیّت قوانین مختلفی باشند.
گفتار چهارم :مهلت زمانی طرح تقاضای ارجاع در فرآیند رسیدگی
قضایی
پیمان محدوده زمانی را برای ارائهی تقاضای ارجاع اختالف به داوری تعیین ننموده
است .سؤال این است که آیا این تقاضا باید قبل از ارائهی اوّلین الیحهی ماهوی ارائه
شود و یا اینکه می تواند در هر مقطعی از رسیدگی طرح شود؟ پاسخ به این سؤال در
پیمان موجود نیست و جواب را باید در قانون داوری یا قانون آیین دادرسی کشور مق ّر
دادگاه جستجو نمود .اگر متقاضی بر اساس چنین قوانینی درخواست خود را در موعد
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مقرر ثبت ننماید ،می توان این گونه فرض نمود که وی از حق خود مبنی بر ارجاع
اختالف به داوری اعراض نموده و موافقتنامهی داوری مورد نظر منحل گردیده است.
اکثر قوانین ملّی در این خصوص مقرر میدارند که تقاضای ارجاع امر به داوری باید
قبل از ارائهی اوّلین دفاع ماهوی ارائه گردد.
گفتار پنجم :عدم لزوم توجه به فرآیندهای داوری همزمان
قابلیّت استماع یک درخواست ارجاع امر به داوری و صالحیت دادگاه نسبت به این
درخواست علی األ صول باید بدون توجه به این که جریان داوری در زمان رسیدگی
دادگاه آغاز شده است یا خیر بررسی گردد ،مگر آنکه قانون ملّی داوری مربوطه به
گونهی دیگری مقرر نموده باشد.
اگر چه پیمان در این خصوص فاقد حکم است ،امّا اکثر دادگاهها مقرر میدارندکه
آغاز واقعی فرآیند داوری شرط تقاضای یک طرف از دادگاه برای ارجاع اختالف به
داوری نیست.
مبحث چهارم :نحوه اعمال ماده  2پیمان
دادگاهی که مأمور به رسیدگی به اعتراضات نسبت به اعتبار یک موافقتنامهی داوری
گردیده است ،برای اعمال صحیح ماده  2پیمان ،باید سؤاالت ذیل را برای خود مطرح
نماید:
 .1آیا موافقتنامهی داوری مشمول پیمان میباشد؟
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 .2آیا موافقتنامهی داوری به صورت کتبی منعقد شده است؟
 .3آیا موافقتنامهی داوری تشکیل شده و ماهیّتاً واجد اعتبار است؟
 .4آیا یک اختالف وجود دارد؟ آیا این اختالف ناشی از یک رابطهی حقوقی
معیّ ن قراردادی یا غیرقراردادی است؟ آیا قصد طرفین این بوده است که این
اختالف خاص از طریق داوری حل و فصل شود؟
 .5آیا موافقتنامهی داوری برای اصحاب دعوایی که اکنون نزد دادگاه حضور
دارند ،الزم االتباع است؟
 .6آیا این اختالف قابلیّت داوری دارد؟
در صورتی که پاسخ به سؤاالت فوق مثبت باشد ،طرفین دعوا را باید برای حل و فصل
اختالف به داوری ارجاع داد.
گفتار اوّل :آیا موافقتنامه داوری مشمول پیمان می باشد؟
یک موافقتنامهی داوری برای آن که بتواند از حمایت پیمان برخوردار شود ،باید
مشمول قلمرو اعمال آن قرار گیرد (نگاه کنید به گفتار دوّم از مبحث دوّم از فصل
اوّل).
گفتار دوّم :آیا موافقتنامه داوری به صورت کتبی منعقد شده است؟
ماده ( 2)1پیمان مقرر میدارد که موافقتنامهی داوری باید«کتبی» باشد .شرط کتبی
بودن در ماده ( 2)2پیمان این گونه تعریف شده است« :هر شرط داوری مندرج در
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یک قرارداد و یا یک قرارداد داوری مستقل که توسط طرفین امضاء شده و یا در
جریان تبادل نامه یا دورنگاشته مبادله شده باشد».
بند اوّل :پیشینه نظری
چنانچه شرط کتبی بودن مندرج در ماده  2رعایت نشود ،امکان ترتیب اثر دادن به یک
موافقتنامهی داوری بر اساس پیمان وجود ندارد.
پیمان در مورد شرط کتبی بودن یک قاعدهی بینالمللی واحد را عرضه میدارد .با
وضع این قاعدهی ماهوی نسبتاً موسّع در خصوص شرط کتبی بودن که باید بر قوانین
ملّی رجحان داده شود ،تدوینکنندگان پیمان در پی دستیابی به اجماع در خصوص
مسألهای بودند که قوانین ملّی در خصوص آن رویکردهای مختلفی داشته و دارند.
بنا بر آن چه گفته شد ،ماده ( 2)2یک استاندارد حداکثری را وضع مینماید که بر
اساس آن کشورهای عضو حق ندارند با مراجعه به قوانین ملّی خود شرایط شکلی
اضافی یا دشوارتری را نسبت به شرایط در نظر گرفته شده بر اساس پیمان در خصوص
مسألهی کتبی بودن در نظر بگیرند .نمونههایی از شرایط دشوارتر بر اساس قوانین ملّی
از قرار ذیل است؛ ضرورت تنظیم موافقتنامهی داوری به یک سبک خاص از حروف
و یا به یک اندازهی مشخّص ،ضرورت تنظیم موافقتنامهی داوری طی یک سند
رسمی ،لزوم امضای جداگانه موافقتنامهی داوری و مواردی از این قبیل.
عالوه بر وضع یک استاندارد حداکثری ،ماده ( 2)2سابقاً به عنوان قاعدهای در نظر
گرفته میشدکه همزمان یک استاندارد بینالمللی حداقلی را نیز وضع میکرد که بر
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اساس آن دادگاهها محق نبودند شرایطی سادهتر از شرایط کتبی بودن مندرج در پیمان
را اعمال نمایند .امّا این دیدگاه در حال حاضر عموماً پذیرفته شده نیست.
بر اساس رویههای کنونی تجارت بینالملل ،اکثر دادگاهها و صاحب نظران ماده (2)2
را مانع اعمال شرایط سادهتر و منعطفتر شکلی توسط دادگاههای کشورهای عضو
نمیدانند.
این تفسیر با متن ماده ( 7)1پیمان تقویت میشود .این بند مقرر میداردکه:
«مقررات پیمان حاضر مانع از آن نخواهد شد که هر شخص ذینفع از اعمال حقوق و
امتیازاتی که وی ممکن است به موجب یک رأی داوری بر طبق قوانین و یا معاهدات
کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا دارد محروم شود».
در واقع ،هدف این ماده اجازهی اعمال مقررات قانونی یا معاهداتی مساعدتر برای
شخص ذینفع است .اگرچه ماده ( 7)1در خصوص اجرای آراء داوری وضع گردیده
است ،رویه این است که همین قاعده نسبت به موافقتنامههای داوری نیز اعمال شود
(نگاه کنید به ماده ( ،7)1گفتار اوّل از مبحث پنجم از فصل اوّل).
البته باید توجه داشت که رویکرد فوق توسط همگان پذیرفته نشده است .بسیاری از
دادگاهها نه از طریق کنار گذاشتن ماده ( 2)2به صورت کلی ،بلکه از طریق تفسیر این
بند به شیوهی موسّع ،یعنی با اعمال معیارهای ساده برای احراز شرط کتبی بودن ،و یا
از طریق تفسیر آن به شیوهی تمثیلی ،با اظهار این نکته که این بند صرفاً نمونههایی از
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شرط کتبی بودن را بیان میکند ،تالش نمودهاند تا به نیازهای روز تجارت بینالملل
پاسخ مقتضی دهند.
هر دوی این دیدگاهها توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل
متحد(آنستیرال) در توصیه نامهی مورخ  7ژوئیه ( 2006نگاه کنید به پیوست سوّم
همین کتاب) مورد تأیید قرار گرفتهاند .این کمیسیون توصیه نموده است که:
«ماده ( 2)2پیمان باید به گونهای تفسیر شود که مصادیق کتبی بودن یک موافقتنامهی
داوری مندرج در این ماده حصری در نظر گرفته نشوند و صرفاً به عنوان مثال به آنها
نگریسته شود» و این که:
«ماده ( 7)1پیمان باید به گونهای اعمال شود که به اشخاص ذینفع اجازه دهد تا از
حقوقی که به موجب قوانین و معاهدات کشور محل استناد به موافقتنامهی داوری
دارند ،جهت شناسایی اعتبار این موافقتنامه داوری استفاده کنند».
بند دوّم  :رویه عملی
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،رویهی غالب این است که شرط «کتبی بودن» به
صورت منعطف و با توجه به اصل اولویّت اجرا و رویهی کنونی بینالمللی که انعقاد
قراردادها را به صور و در اشکال گوناگون اجازه میدهد ،تفسیر شود .اعمال سخت-
گیرانهی شرط کتبی بودن مغایر با رویههای تجاری غالب کنونی و اصل اولویّت
اجرای مندرج در پیمان است.
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مرور رویهی قضایی در این خصوص نشان میدهد که دادگاهها علیالظاهر از یک
اصل کلی پیروی میکنند که بر اساس آن موافقتنامهی داوری در صورتی معتبر
خواهد بود که بتوان به صورت معقولی ادعا نمود که ایجاب ارجاع دعوا به داوری
(که باید به صورت کتبی ارائه شده باشد) توسط طرف مقابل قبول شده است ،به
گونهای که بتوان گفت تراضی میان ارادههای طرفین حاصل گردیده است .این قبولی
میتواند به صور گوناگون متجلّی گردد و هر مورد را باید با توجه اوضاع و احوال و
شرایط خود سنجید.
بدیهی است یک موافقتنامهی داوری که توسط هر دو طرف امضاء شده است و یا
شرط داوری مندرج در قراردادی که خود به امضای طرفین رسیده است ،واجد شرط
کتبی بودن میباشند و نیازی به امضای جداگانه شرط داوری وجود ندارد.
عالوه بر این ،بر اساس ماده ( ،2)2موافقتنامهی داوری که در جریان تبادل نامهها،
دورنگاشته ها و یا سایر وسایل مشابه ارتباط جمعی مبادله شده باشد نیز واجد شرط
کتبی بودن است .در این صورت ،برخالف صدر ماده ( ،2)2که به شرط داوری
مندرج در یک قرارداد و یا یک موافقتنامهی داوری مستقل اشاره میکند ،هیچ لزومی
ندارد که نامهها و یا دورنگاشتهها امضاء شده باشند.
برخالف نمونههای واضح یاد شده ،همواره مواردی وجود دارد که در آنها اعتبار
موافقتنامهی داوری ممکن است مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد .برخی از رایج-
ترین این موارد عبارتند از:
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الف :شرط داوری موجود در سندی که قرارداد اصلی به آن ارجاع داده
است (مسأله ی الحاق موافقتنامه داوری به قرارداد از طریق
ارجاع به سند دیگر متضمن شرط داوری)

در عمل بسیار اتفاق میافتد که متن قرارداد اصلی به شروط و مقررات استاندارد یا
فرم های استاندارد دیگری اشاره نماید که ممکن است واجد یک شرط داوری باشند.
پیمان در این خصوص حکمی ندارد .هیچ اشارهی صریحی نیز در پیمان وجود ندارد
که بر اساس آن بتوان تشخیص داد که آیا شروط داوری که با ارجاع به قرارداد الحاق
شدهاند ،واجد شرط کتبی بودن مندرج در ماده  2پیمان هستند یا خیر.
در پاسخ به این سؤال باید به هر پرونده به صورت موردی نگاه کرد .عالوه بر لزوم
توجه به وضعیت و موقعیت طرفین برای مثال این که آیا آنها تجار مجربی هستند یا
خیر و نیز توجه به عرف رایج در یک صنف خاص ،میتوان گفت که در جاهایی که
سند قرارداد اصلی صراحتاً به شرط داوری مندرج در شرایط و مقررات استاندارد
اشاره میکند ،با قاطعیت بیشتری میتوان گفت که شرط کتبی بودن مندرج در ماده 2
رعایت شده است تا در مواردی که سند قرارداد اصلی صرفاً به اعمال آن شروط و
مقررات نمونه اشاره میکند ،بدون آنکه اشاره صریحی به شرط داوری مندرج در آن
بنماید.

Incorporation by reference.
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در مورد اخیر ،معیار اعتبار شکلی موافقتنامهی داوری باید نحوهی ارسال سند حاوی
شرط داوری برای طرف مقابل قبل و یا در زمان انعقاد یا الحاق به قرارداد باشد .در
جاهایی که دلیلی ارائه شده که بر مبنای آن طرفین از وجود شرط داوری مندرج در
آن سند آگاه بوده و یا باید آگاه میبودهاند ،رویهی غالب دادگاهها پذیرش اعتبار
شکلی موافقتنامهی داوری بوده است.
برای مثال ،زمانی که شروط داوری در اسناد مزایده یا مناقصهای موجود باشند که
شروط و مقررات استاندارد به آنها اشاره میکنند ،این گونه تصور میشود که توافقی
در خصوص شرط داوری میان طرفین صورت پذیرفته است 1،همینطور است شروط و
مقررات نمونهی حاوی شرط داوری که به آنها در متن سفارشهای خرید اشاره شده
است ،مشروط بر این که این شروط و مقررات نمونه به سفارش خرید پیوست شده
باشند و یا بخشی از

آن را تشکیل دهند2.

دادگاه ها در این زمینه که آیا ارجاع یک بارنامه به یک قرارداد اجارهی کشتی که
حاوی شرط داوری است برای احراز شرط کتبی بودن کافی است یا خیر با یکدیگر
اختالف دارند .در این جا نیز معیار توصیه شده این است که توجه شود آیا طرفین از

France: Cour d’Appel, Paris, 26 March 1991 (Comité Populaire de la

1

Municipalité d’El Mergeb v. Société Dalico Contractors) Revue de l’Arbitrage
1991, p. 456.
United States: United States District Court, Western District of Washington, 19

2

May 2000 (Richard Bothell and Justin Bothell/Atlas v. Hitachi, et al., 19 May
2000, 97 F.Supp.2d. 939 (W.D. Wash. 2000); Yearbook Commercial Arbitration
XXVI (2001) pp. 939-948 (US no. 342).
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.شرط داوری مندرج در سند یاد شده آگاه بوده و یا باید آگاه میبودهاند یا خیر
چنانچه بارنامه صراحتاً به شرط داوری مندرج در قرارداد اجارهی کشتی اشاره داشته
ً دادگاهها معموال، در مقابل3. اصوالً این امر برای احراز کتبی بودن کافی است،باشد
4.نمودهاند

یک ارجاع کلی و صرف به متن قرارداد اجاره کشتی را ناکافی قلمداد

 اگر بارنامهای صرفاً به یک قرارداد اجارهی کشتی حاوی یک شرط،عالوه بر این
 چنانچه،داوری ارجاع دهد بدون آنکه اشارهی صریحی به خود شرط داوری بنماید
 نمیتوان گفت که گیرنده،خود قرارداد اجارهی کشتی برای گیرنده ارسال نشده باشد
5.آتی به داوری رضایت داده است

3

به ارجاع اختالفات احتمالی

Spain: Audencia Territorial, Barcelona, 9 April 1987 (Parties not indicated) 5

Revista de la Corte Española de Arbitraje (1988-1989); Yearbook Commercial
Arbitration XXI (1996) pp. 671-672 (Spain no. 25).
4

United States: United States District Court, Southern District of New York, 18

August 1977 (Coastal States Trading, Inc. v. Zenith Navigation SA and Sea King
Corporation) Yearbook Commercial Arbitration IV (1979) pp. 329-331 (US no.
19) and United States District Court, Northern District of Georgia, Atlanta
Division, 3 April 2007 (Interested Underwriters at Lloyd’s and Thai Tokai v. M/T
SAN SEBASTIAN and Oilmar Co. Ltd.) 508 F.Supp.2d (N.D. GA. 2007) p. 1243;
Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 935-943 (US no. 619);
Philippines: Supreme Court of the Republic of the Philippines, Second Division,
26 April 1990 (National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh v. StoltNielsen Philippines, Inc.) Yearbook Commercial Arbitration XXVII (2002) pp.
524-527 (Philippines no. 1).
5 France:

Cour de Cassation, 29 November 1994, no. 92-14920.
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ب :شرط داوری در یک سند قراردادی که به امضای طرفین نرسیده امّا
متعاقباً مفاد آن توسط طرفین به موقع اجرا گذاشته شده است
در این مورد ،رضایت به ارجاع اختالف به داوری باید در پرتو شرایط و اوضاع و
احوال سنجیده شود ،چرا که در چنین حالتی یک معیار روشن برای تشخیص این
مسأله وجود ندارد.
اوّل :ایجاب قرارداد همراه با یک شرط داوری ارسال و توسط طرف
مقابل قبول شده است ،در عین حال قبولی وی واجد قیود کلی و
یا شروط متأخر است
در این جا باید میان قبول یک ایجاب و یک ایجاب متقابل قائل به تفکیک شد .قدر
متیقن آن است که چنانچه به شرط داوری استثنایی وارد نشده و به آن اعتراضی
صورت نگرفته باشد ،وجود و اعتبار موافقتنامهی داوری فرض میشود .علت این امر
این است که شروط و قیود کلی (که قبولی مشروط به آنها است) معموالً بر صحت
موافقتنامههای داوری تأثیری ندارند .همچنین ،هرگونه شرایط متأخر دیگر (نظیر اینکه
این قبولی مشروط به جزئیاتی است) بر شرط داوری بالتأثیر است و این گونه فرض
میشود که در مورد این شرط توافق قطعی صورت گرفته

است6.

United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 15 February 2001

6

(US Titan Inc. v. Guangzhou ZhenHua Shipping Co.) 241 F.3d (2nd Cir. 2001) p.
135; Yearbook Commercial Arbitration XXVI (2001) pp. 1052-1065 (US no.
354).
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دوّم :ایجاب قرارداد همراه با شرط داوری توسط یک طرف برای دیگری
فرستاده می شود؛ گیرنده به این ایجاب پاسخی نمی دهد ،امّا
قرارداد را اجرا می کند
در این مورد بحث رضایت ضمنی به داوری یا « موافقتنامهی داوری ضمنی» مطرح
میشود .فعّالیّتهای اقتصادی غالباً براساس اسناد کوتاهی مثل سفارشهای خرید یا
سفارشهای حمل که ضرورتاً نیازی نیست طرف مقابل به آنها پاسخ کتبی بدهد،
انجام میشوند.
اصوالً ،چنانکه برخی دادگاهها مقرر داشتهاند ،قبولی ضمنی ،شرط کتبی بودن مندرج
در پیمان

را تأمین نمیکند7.

در عین حال ،در راستای این نکته که هدف پیمان همراهی با رویههای تجارت بین-
الملل میباشد ،برخی دادگاهها مقرر داشتهاند که قبول ضمنی (از طریق اجرای
تعهّدات قراردادی 8و یا اعمال عرفهای تجاری که اجازهی انعقاد ضمنی موافقتنامه-

See, e.g., Germany: Oberlandesgericht, Frankfurt am Main, 26 June 2006

7

(Manufacturer v. Buyer) IHR 2007 pp. 42-44; Yearbook Commercial Arbitration
XXXII (2007) pp. 351-357 (Germany no. 103).
United States: United States District Court, Southern District of New York, 6

8

August 1997 (Kahn Lucas Lancaster, Inc. v. Lark International Ltd.) Yearbook
Commercial Arbitration XXIII (1998) pp. 1029-1037 (US no. 257).
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های داوری را میدهند) 9باید برای تحقق شرط کتبی بودن مندرج در ماده ( 2)2کافی
در نظر گرفته شود.
در سال  ،2006آنستیرال ماده  7قانون نمونهی خود در خصوص داوری تجاری بین-
المللی (نگاه کنید به پیوست شماره دو همین کتاب) در مورد تعریف و شکل
موافقتنامهی داوری را اصالح نموده و دو راه حل برای جایگزینی آن معرفی کرد .راه
حل اوّل تعریف منعطفتری از موافقتنامهی کتبی داوری ارائه نمود:
«ماده ( : 7)3یک موافقتنامهی داوری در صورتی کتبی خواهد بود که مفاد آن در هر
قالب ممکن ضبط شده باشد ،در این صورت این که شرط داوری یا قرارداد اصلی با
لفظ ،با عمل و یا با سایر مبرزات اراده منعقد شده باشند ،حائز اهمّیّت نیست».
بر اساس تعریف فوقالذکر ،ضبط «مفاد موافقتنامهی داوری» «در هر قالب ممکن»
معادل شرط کتبی بودن سنتی است .در واقع ،بر اساس این راه حل ،قالب کتبی هنوز
هم مورد نیاز است.
امّا راه حل دوّم شرط کتبی بودن را حذف میکند.
اگرچه این اصالحات تأثیری مستقیم بر پیمان نیویورک ندارند ،در عین حال میتوانند
به عنوان راهنمایی برای ارائهی یک تفسیر منعطفتر از شرط کتبی بودن پیمان قلمداد
شوند.

Germany: Bundesgerichtshof, 3 December 1992 (Buyer v. Seller) Yearbook

9

Commercial Arbitration XX (1995) pp. 666-670 (Germany no. 42).
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عالوه بر این ،آنستیرال توصیه نموده است که ماده ( 2)2پیمان نیویورک «با رویکردی
تمثیلی نسبت به نمونههای ذکر شده در این ماده» اعمال شود (نگاه کنید به بند اوّل از
گفتار دوّم از مبحث چهارم همین فصل و همچنین پیوست دوّم همین کتاب).
ج :موافقتنامه های داوری که درجریان مبادالت الکترونیکی رد و بدل
می شوند
هدف از ماده ( 2)2پیمان پوشش دادن ابزارهای ارتباطی بود که در سال  1958موجود
بودند .می توان گفت که در حال حاضر تفسیر معقول این است که این ماده وسایل
ارتباط الکترونیکی امروزی با کارکرد مشابه را نیز پوشش میدهد .در واقع معیار این
است که موافقتنامهی داوری به صورت کتبی ضبط شود .به همین جهت ،تمامی
وسایل ارتباطی از جمله دورنگار و پیام الکترونیکی که این معیار را رعایت مینمایند
باید احراز کنندهی شرط مندرج در ماده ( 2)2قلمداد شوند.
در خصوص پیامهای الکترونیکی ،روش محتاطانه این است که شرط کتبی بودن
موضوع پیمان را در صورتی رعایت شده در نظر گرفت که امضاها از جهت
الکترونیکی قابل اعتماد بوده و یا مبادلهی واقعی پیامهای الکترونیکی از طریق سایر
ابزارهای قابل اعتماد قابل احراز باشند .این رویکرد توسط آنستیرال در اصالحیهی
سال 2006
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گفتار سوّم :آیا موافقتنامه داوری تشکیل شده و ماهیّتاً واجد اعتبار است؟
موافقتنامههای داوری نیز مانند سایر قراردادها مشمول قواعد تشکیل و اعتبار ماهوی
است .ماده ( 2)3پیمان به صورت مختصر اشعار میدارد که دادگاه علیاألصول باید به
تقاضای ارجاع اختالف به داوری ترتیب اثر بخشد ،مگر آنکه دریابد که موافقتنامهی
داوری مورد نظر «باطل و بالاثر ،غیر الزماالجرا و یا غیرقابل اجراست».
چنانکه در باال اشاره شد ،باید توجه داشت که در خصوص موافقتنامههای داوری که
مشمول پیمان قلمداد میشوند ،اصل بر اعتبار است.
بند اوّل :پیشینه نظری
اگر چه صدر ماده (الف)( 5)1به قانونی که طرفین موافقتنامهی داوری را مشمول آن
قلمداد کردهاند ،به عنوان قانون حاکم بر تعیین اعتبار موافقتنامهی داوری اشاره میکند
(نگاه کنید به فصل سوّم) ،در عمل به ندرت پیش میآید که طرفین از قبل قانون
حاکم بر تشکیل و اعتبار ماهوی موافقتنامهی داوری را تعیین نمایند .به همین جهت،
اکثر اوقات این دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض به تشکیل و اعتبار موافقتنامهی
داوری است که باید چنین قانونی را تعیین نماید .قوانین مختلفی ممکن است به عنوان
قانون حاکم بر این مسأله توسط دادگاه در نظر گرفته شوند ،امّا (همانگونه که در
پیمان اشاره شده است) احتمال این که برخی از قوانین نظیر قانون کشور مقرّ داوری،
که ممکن است با کشور دادگاه رسیدگی کننده متفاوت باشد (با قیاس به قاعدهی دوّم
مندرج ماده (الف)( ،)5)1قانون مقرّ دادگاه و یا قانون ماهوی حاکم بر قرارداد به
عنوان قانون حاکم بر تشکیل و اعتبار موافقتنامهی داوری انتخاب شوند بیشتر است.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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برخی از دادگاهها نیز اعتبار موافقتنامهی داوری را بدون مراجعه به یک قانون ملّی و
صرفاً با مراجعه به ارادهی مشترک طرفین احراز نمودهاند .در کل ،فلسفهی انتخاب
قانون ماهوی حاکم بر تشکیل و اعتبار موافقتنامه ،برگزیدن قانونی است که برای
پذیرش اعتبار موافقتنامهی داوری مساعدتر

باشد10.

بند دوّم :رویه عملی
اصطالحات «باطل و بالاثر ،غیر الزماالجرا و یا غیر قابل اجرا» توسط تدوینکنندگان
پیمان تعریف نشدهاند .تحوالتی که ذیال به آنها میپردازیم تالش نمودهاند تا معنای
این اصطالحات را روشن سازند.
الف« :باطل و بالاثر»
اصطالح «باطل و بالاثر» را میتوان در شرایطی به کار برد که موافقتنامهی داوری از
همان ابتدای انعقاد مبتال به نوعی بطالن بوده است .مثالهای رایج از این دفاع در مقابل
صحت موافقتنامهی داوری عبارتند از تدلیس یا توسّل به عملیات فریبکارانه ،کامالً
غیرعادالنه (و/یا تحمیلی) بودن موافقتنامه (شرط خالف وجدان) ،غیر مشروع بودن
موضوع موافقتنامه یا اشتباه .به موارد فوق باید ایرادات مربوط به عدم تشکیل
10

نمونهای از رویکرد فوق را میتوان در مادهی ( 178)2قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس

مشاهده نمود که مقرر میدارد« :موافقتنامه ی داوری در صورتی از جهت ماهوی صحیح خواهد بود که
در انعقاد آن شر ایط مندرج در قانون منتخب طرفین و یا قانون حاکم بر موضوع دعوا و به خصوص،
قانون حاکم بر قرارداد اصلی یا قانون سوئیس رعایت شده باشد».
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موافقتنامهی داوری را نیز افزود؛ نظیر ادعای عدم اهلیّت یا عدم وجود سمت (نگاه
کنید به گفتار اوّل از مبحث چهارم از فصل سوّم در خصوص ماده (الف)( )5()1در
باب عدم اهلیّت).
چنانچه دادگاه اصل استقالل شرط داوری را پذیرفته باشد (در این خصوص نگاه کنید
به گفتار سوّم از مبحث سوّم همین فصل) ،تنها بطالن خود موافقتنامهی داوری خواهد
بود که دادگاه را از ارجاع طرفین به داوری باز خواهد داشت و نه بطالن قرارداد
اصلی .برای مثال ،قراردادی که موضوع آن تسهیم یک بازار بر خالف مقررات رقابتی
موجود باشد ،نامشروع است .در عین حال ،این عدم مشروعیت بر صحت و اعتبار
ارادهی طرفین برای ارجاع اختالفات خود به داوری که در شرط داوری مربوطه آمده
بالتأثیر است.
ب« :غیر الزم االجرا»
موافقتنامهی داوری غیر الزم االجرا موضوع ماده( 2)3پیمان ،موافقتنامهی داوری است
که قبالً معتبر بوده ولی بعداً فاقد اثر گردیده است .اصطالح «غیر الزم االجرا» شامل
مواردی نظیر اعراض ،تفاسخ ،اعالم عدم اجرا یا فسخ یک موافقتنامهی داوری می-
باشد.
همچنین موافقتنامهی داوری غیر الزم االجرا خواهد بود ،چنانچه همان اختالف میان
همان طرفین قبالً توسط یک دادگاه و یا یک دیوان داوری رسیدگی شده و مورد
اتخاذ تصمیم قرار گرفته باشد (قاعدهی اعتبار امر مختومه یا منع رسیدگی مجدد).
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ج« :غیر قابل اجرا»
این دفاع زمانی مؤثر خواهد بودکه رسیدگی داوری به علت بروز موانع مادی یا
حقوقی قابل پیشبرد نباشد.
موانع مادی عدم قابلیّت اجرای موافقتنامهی داوری در عمل بسیار محدود هستند ،نظیر
فوت یا عدم پذیرش داوری که طرفین در موافقتنامهی داوری وی را به عنوان داور
برگزیده و امکان جایگزینی وی با شخص دیگری را نیز صریحاً منتفی ساختهاند .در
حدود مقررات خاص قانون حاکم ،چنین مواردی میتوانند منجر به عدم امکان اجرای
موافقتنامهی داوری شوند.
امّا بسیار رایجتر از مثال های فوق مواردی هستند که شرط داوری مربوطه به حدی بد
تنظیم شده که قانوناً مانع از آغاز رسیدگی داوری میشود .به چنین شروطی معموالً
شروط داوری «ناقص» گفته میشود .به معنای دقیقتر ،چنین موافقتنامههای داوری در
واقع باطل و بالاثر هستند و معموالً این مبنای حقوقی است که در دادگاه مورد استناد
قرار میگیرد .این گونه شروط داوری باید بر اساس همان قانونی که بر تشکیل و اعتبار
ماهوی موافقتنامهی داوری حاکم است ،تفسیر گردند.
موارد ذیل در عمل به صورت مکرر اتفاق میافتند.
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اوّل :مواردی که ارجاع اختالف به داوری اختیاری است
برخی از موافقتنامههای داوری مقرر مینمایند که طرفین «ممکن است» یا «میتوانند»
اختالفات خود را به داوری ارجاع نمایند .استفاده از این واژههای تخییری میتواند
قطعیت ارادهی طرفین مبنی بر ارجاع اختالفات خود به داوری را به خطر اندازند.
البته میتوان بر اساس اصلی که به موجب آن باید مقررات قرارداد را به گونهای تفسیر
نمود که به آن ها اثر حقوقی الزم داده شود ،مقرر نمود که این شروط داوری از اعتبار
برخوردار هستند.
دوّم :مواردی که قرارداد به صالحیت دیوان داوری و دادگاههای ملّی
به صورت همزمان اشاره میکند
در چنین مواردی ،بعضاً ممکن است با قائل شدن نوعی جمع میان دو نوع صالحیت
فوقاالشاره ،اعتبار موافقتنامهی داوری را تأیید نمود .برای وصول به این مقصود،
دادگاه باید قصد طرفین را احراز نماید .به خصوص دادگاه باید توجه نماید که طرفین
را تنها در صورتی به مکانیزم داوری ارجاع کند که قصد واقعی آنها حل و فصل
اختالف از طریق این ساز و کار بوده است ،خواه داوری همراه با سایر روشهای حل
و فصل اختالف مد نظر طرفین بوده و یا به تنهایی.
برای مثال ،در پروندهای دادگاه بدوی سنگاپور مقرر نمود که موافقتنامهای که به
صورت قطعی به صالحیت دادگاههای سنگاپور اشاره میکند ،چنانچه درست تفسیر
شود با مقررهی دیگری از همان قرارداد که ارجاع اختالفات به داوری را پیشبینی
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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مینماید ،ضرورتاً مانعهالجمع نیست .این دادگاه اظهار داشت که قصد واقعی طرفین
حل و فصل اختالفات خود از طریق داوری بوده و مقصود از اشاره همزمان به
صالحیت دادگاههای سنگاپور ،تعیین نهاد ناظر بر فرآیند داوری

بوده است11.

این تفسیر از یک اصل کلی تبعیّت میکند که بر مبنای آن ،شروط قرارداد باید به
گونهای تفسیرشوند که به آنها اثر الزم بخشیده شود.
سوّم :مواردی که مقررات داوری یا سازمان داوری به صورت ناصحیح
تعیین شده اند
در برخی موارد وجود اشتباه در برخی شروط داوری ممکن است تعیین مرجع داوری
منتخب طرفین را برای دادگاه غیرممکن سازد .در چنین شرایطی امکان به جریان
انداختن فرآیند داوری وجود ندارد و دادگاه خود باید به اختالف رسیدگی نماید .در
برخی دیگر از موارد ،این اشتباه و نقص در شرط داوری را میتوان با ارائهی یک
تفسیر معقول و منطقی برطرف نمود .در سایر موارد نیز دادگاه میتواند بخش معیوب
موافقتنامهی داوری که باعث عدم اجرای آن گردیده را از کل موافقتنامه تفکیک
نموده و با باقی نگه داشتن بخش معتبر ،فرآیند داوری به جریان اندازد.
برای مثال ،در پروندهای دادگاه بدوی فدرال ناحیهی شرقی ویسکونین ایاالت

متحده

به بررسی یک موافقتنامه داوری پرداخت که در نسخهی انگلیسی آن درج شده بود
Singapore: High Court, 12 January 2009 (P.T. Tri-M.G. Intra Asia Airlines v.

11

Norse Air Charter Limited) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp.
758-782 (Singapore no. 7).

77

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فصل دوم

که اختالفات در کشور سنگاپور و بر اساس قواعد رایج داوری بینالمللی حل و فصل
خواهند شد و در نسخهی چینی آن آمده بود که داوری توسط سازمان داوری بین-
المللی سنگاپور انجام خواهد شد 12.دادگاه این شرط را اینگونه تفسیر کرد که مراد
طرفین «سازمان داوری معروف و شناخته شدهی مرکز داوری بینالمللی سنگاپور»
بوده است.
چهارم :مواردی که موافقتنامه داوری در خصوص نحوهی انتصاب
داوران ساکت است (شروط داوری ساکت)
ممکن است یک شرط داوری صرفاً مقرر دارد« :دعاوی زیان همگانی ،در صورت
لزوم از طریق داوری  ،در لندن و به شکل متداول».
به طور کلی ،به این گونه شروط تنها زمانی میتوان ترتیب اثر داد که حاوی عبارتی
باشند که بتوان از طریق آن شرط ساکت را به کشوری ارتباط داد که دادگاههای آن-
جا بتوانند ازآغاز جریان داوری حمایت کنند.

 تعداد  94دادگاه بدوی فدرال ( )District Courtدر ایاالت متحده وجود دارد .هر ایالتی دست کم
دارای یک دادگاه بدوی فدرال میباشد و برخی ایالتهای بزرگ مثل کالیفرنیا  4دادگاه بدوی فدرال
دارند .هر کدام از این دادگاهها بین  2تا  28دادرس دارند .صالحیت این دادگاهها رسیدگی اوّلیّه به
دعاوی حقوقی و کیفری فدرال است( .توضیح مترجمین)
United States: United States District Court, Eastern District of Wisconsin, 24

12

September 2008 (Slinger Mfg. Co., Inc. v. Nemak, S.A., et al.) Yearbook
Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 976-985 (US no. 656).
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این عبارت ارتباط دهنده میتواند در مثال باال نشان داده شود :در اینجا طرفین می-
توانند به منظور نصب داوران به دادگاههای انگلستان مراجعه کنند .صحت و اعتبار این
شرط ساکت همچنین میتواند با مراجعه به عبارت «به شکل متداول» تأیید شود ،البته
اگر این عبارت بتواند منجر به شناسایی و تشخیص عناصر ضروری برای آغاز داوری
گردد .عبارت «به شکل متداول» میتواند به عنوان ارجاعی به رویههای قبلی اعضای
یک اتحادیهی کاال یا صنف تجاری تفسیر شود و بنابراین در صورت وجود ،منجر به
اعمال قواعد داوری خاص این

اتحادیه یا صنف گردد13.

در عین حال ،در جایی که عبارت ارتباط دهندهای وجود نداشته باشد ،امکان احراز
صحت و اعتبار شرط منتفی است.
گفتار چهارم :آیا اختالفی وجود دارد؟ آیا این اختالف ناشی از یک
رابطه حقوقی معیّن قراردادی یا غیرقراردادی است؟ آیا قصد
طرفین بوده است که این اختالف خاص از طریق داوری حل و
فصل شود؟
جهت ارجاع امر به داوری باید اثبات شودکه اختالفی میان طرفین وجود دارد .زمانی
که اختالفی میان طرفین وجود ندارد ،دادگاهها نمیتوانند طرفین را به داوری ارجاع
دهند .البته بسیار به ندرت پیش میآید که چنین پروندهای نزد دادگاه مطرح شود.
See, e.g., Italy: Corte di Appello, Genoa, 3 February 1990 (Della Sanara

13

Kustvaart -Bevrachting & Overslagbedrijf BV v. Fallimento Cap. Giovanni
Coppola srl, in liquidation), 46 Il Foro Padano (1991) cols. 168-171; Yearbook
Commercial Arbitration XVII (1992) pp. 542-544 (Italy no. 113).
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اختالفات از روابط حقوقی معیّن با مبنای قراردادی یا غیر قراردادی به وجود میآیند.
این که آیا اختالفات غیر قراردادی هم مشمول شرط داوری میشوند یا خیر ،به متن
شرط داوری بستگی دارد .در واقع باید دید آیا این شرط به صورت موسّع تدوین شده
است یا خیر ،همینطور باید دید که آیا اختالف غیر قراردادی به اندازهی کافی با
دعوای قراردادی ارتباط دارد یا خیر.
در عین حال ،در برخی موارد طرف مقابل موافقتنامهی داوری ممکن است ادعا کند
که ادعاهای مطروحه توسط طرف استناد کننده به شرط داوری مشمول قلمرو
موافقتنامهی داوری نیستند.
بند اوّل :پیشینه نظری
این شرط که برای ارجاع طرفین به داوری ،اختالف باید مشمول قلمرو موافقتنامهی
داوری باشد به صورت تلویحی در متن ماده ( 2)3پیمان آمده است ،چرا که بر اساس
این بند « در خصوص اختالفی که طرفین در ارتباط با آن توافقی به معنای مندرج در
این ماده انجام دادهاند» میتوان طرفین را برای حل اختالف به داوری ارجاع داد.
بند دوّم :رویه عملی
الف :آیا موافقتنامه های داوری باید به صورت موسّع تفسیر شوند؟
برخی اوقات این سئوال مطرح میشود که بر اساس یک تفسیر مضیّق ،آیا اصطالح
«ناشی از»* قلمرو شمول محدودتری نسبت به اصطالح «در ارتباط با»** یک رابطهی
“arising under”.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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حقوقی معیّن دارد؟ سؤاالت مشابهی در مورد قلمرو شمول اصطالحاتی همچون «در
رابطه با»*** و «مربوط به»**** مطرح میشود.
در عین حال ،چنانچه دادگاه پژوهش انگلستان در پروندهی فیونا تراست علیه پریوالو
مقرر داشته است 14،باید بیشتر به این توجه داشت که آیا ارادهی نوعی طرفین مستثنی
کردن دعوا از قلمرو موافقتنامهی داوری بوده است یا خیر .چنانچه دادگاه فوق الذکر
اشعار میدارد:
«بازرگانان عادی اگر با تمایزات و تفکیکهای ظریف حقوقی و مدت زمان صرف
شده برای تبیین این ادعا که آیا یک دعوای خاص مشمول یک عبارت میشود امّا
مشمول عبارت بسیار مشابهی نمیشود مواجه گردند ،بسیار شگفت زده میشوند».
تصمیم فوق را دادگاه اعیان انگلستان ابرام و نظر دادگاه پژوهش را تحسین نموده
است15.

“arising out of”.
“relating to”.
“concerning”.

**

***

****

United Kingdom: England and Wales Court of Appeal, 24 January 2007 (Fiona

14

Trust & Holding Corporation & Ors v. Yuri Privalov & Ors) [2007] EWCA Civ
]20, para. 17; Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 654-682 at [6
(UK no. 77).
United Kingdom: House of Lords, 17 October 2007 (Fili Shipping Company

15

Limited (14th Claimant) and others v. Premium Nafta Products Limited (20th
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ب :در فرضی که موافقتنامه داوری در مورد قلمرو شمول خود دارای
استثنائاتی باشد چه باید کرد؟
متن برخی موافقتنامههای داوری ممکن است به گونهای تنظیم شده باشد که صرفاً
انواع خاصی از دعاوی را در بر بگیرد و یا محدود به هدف خاصی باشد .از طرف
دیگر ،ارجاع اختالفات راجع به یک قرارداد واحد به مراجع مختلف رسیدگی توالی
فاسد بسیاری دارد .بنابراین ،اگر شرط داوری به صورت موسّع تنظیم شده باشد ،تنها
یک دلیل بسیار قوی میتواند باعث شود که امر به داوری ارجاع نشود .در واقع ،در
صورت تردید ،اصل بر پوشش دعوا توسط موافقتنامهی داوری است.
گفتار پنجم :آیا موافقتنامه داوری بر اصحاب دعوایی که نزد دادگاه
حاضر شده اند ،الزم االتباع است؟
تا چه حد یک شخص ثالث میتواند طرف موافقتنامهی داوری اصلی قرار گیرد و در
درخواست خود مبنی بر ارجاع امر به داوری موفّق گردد؟
بند اوّل :پیشینه نظری
الف :موافقتنامه های داوری فقط بر طرفین آن الزم االتباع هستند
نظریهی نسبی بودن قراردادها نسبت به موافقتنامههای داوری نیز اعمال میگردد.
مفهوم این نظریه این است که یک موافقتنامهی داوری تنها برای طرفین آن ایجاد حق

Defendant) and others) [2007] UKHL 40, para. 12; Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp. 654-682 at [45] (UK no. 77).
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و تکلیف مینماید .از شمول موافقتنامهی داوری نسبت به اطراف آن با اصطالح
«قلمرو شخصی موافقتنامهی داوری» یاد میشود.
ب :اشخاص ثالث نیز می توانند طرف موافقتنامه داوری قرار گیرند
قلمرو شخصی یک قرارداد را نمیتوان تنها با مراجعه به امضاءکنندگان موافقتنامهی
داوری راجع به آن تعیین کرد .اشخاص غیر امضاء کننده هم میتوانند تحت شرایطی
واجد حقوق و تکالیف ناشی از یک قرارداد شوند .برای مثال ،روشن است که در
رابطه ی میان اصیل و نماینده ،قراردادی که به امضای نماینده رسیده است ،در واقع
اصیل را مأخوذ مینماید .عالوه بر این ،جانشینی ،نظریهی گروه شرکتها ،خرق
حجاب شرکتها و استاپل نیز از جملهی دیگر مبانی هستند که بر اساس آنها میتوان
گفت که اشخاص ثالث هم میتوانند واجد حقوق و تکالیف یکی از طرفین در رابطه
با یک موافقتنامهی داوری شوند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اعتبار و لزوم موافقتنامهی داوری
نسبت به شخص ثالث ،در تعارض با شرط کتبی بودن موافقتنامه داوری به نحو مندرج
در پیمان هست یا خیر .پاسخ منفی به این سئوال قانع کننده ترین پاسخ است .دالیل
متعددی این دیدگاه را تقویت مینمایند.
مسألهی اعتبار شکلی موافقتنامهی داوری از مسألهی تعیین اطراف موافقتنامه مجزا
است ،چرا که مسألهی اخیر راجع به ماهیّت است نه راجع به شرایط شکلی .همین که
احراز شود که یک موافقتنامهی داوری با شکل معتبر وجود دارد ،مسألهی بعدی تعیین
اطراف اصلی این موافقتنامه است که موضوعی مستقل از مورد قبلی است .اشخاص
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ثالثی که به آنها صراحتاً در موافقتنامهی داوری اشاره نشده است ،میتوانند مشمول
قلمرو شخصی شرط داوری قرار گیرند .مضافاً ،پیمان ،احتمال اعالم اراده برای الحاق
به یک موافقتنامهی داوری توسط شخصی از جانب دیگری را منتفی ندانسته است،
مسألهای که در واقع ریشهی نظریههای راجع به رضایت ضمنی است.
ج :چگونگی تعیین قلمرو شخصی موافقتنامه داوری
ماده ( 2)3پیمان به صورت تلویحی دادگاه را مکلّف مینماید که قلمرو شخصی

موافقتنامهی داوری را تعیین نماید .متن این ماده به قرار ذیل است « :دادگاه کشور
متعاهد که رسیدگی به دعوایی را عهده دار شده است که طرفین در خصوص آن
توافقی برای ارجاع امر به داوری نمودهاند »...باید طرفین را به داوری ارجاع دهد.
مبانی حقوقی گوناگونی وجود دارد که بر اساس آنها میتوان یک شخص ثالث را
نسبت به یک موافقتنامهی داوری ملتزم دانست .اوّلین گروه این مبانی عبارتند از
نظریههای راجع به رضای [ارادهی] ضمنی ،اشخاص ثالث ذینفع ،ضامنین ،انتقال
قرارداد و سایر انواع ساز و کارهای انتقال حقوق قراردادی .نظریههای فوق بر ارادهی
واقعی طرفین و تا حدود زیادی نیز بر اصول راجع به حسن نیت استوارند .این اصول
هم بر اشخاص حقوق خصوصی و هم بر اشخاص حقوق عمومی قابل اعمال هستند.
گروه دوّم این نظریات شامل تئوریهای حقوقی روابط نماینده و اصیل ،اختیار
ظاهری ،خرق حجاب شرکت (نظریهی اصیل واقعی) ،روابط مشارکت انتفاعی،
جانشینی و استاپل میباشند .نظریات اخیر متکی به ارادهی طرفین نیستند ،بلکه از
نیروی الزامآور قانون حاکم نشأت میگیرند.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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د :قانون حاکم بر تعیین قلمرو شخصی موافقتنامه داوری
بر اساس کدام قانون میتوان تشخیص داد که آیا یک شخص ثالث نسبت به یک
موافقتنامهی داوری ملتزم میباشد یا خیر؟
علیاأل صول ،باید این مسأله را با مراجعه به قانون حاکم بر موافقتنامهی داوری حل
نمود .در فرض عدم انتخاب این قانون توسط طرفین ،نظر غالب این است که
موافقتنامهی داوری باید تحت حاکمیّت قانون مقرّ داوری ،قانون حاکم بر قرارداد و یا
در برخی موارد قانون مقرّ دادگاه باشد .در عین حال ،برخی از دادگاهها با اعمال
نمودن اصول بینالمللی و یا قواعد فراملّی ،به این مسأله عمدتاً از بعد موضوعی و
اثباتی نگریستهاند.
بند دوّم :رویه عملی
الف :خوانده دعوای مطرح شده نزد دادگاه دقیقاً چه زمانی محق است
که به داوری ارجاع داده شود؟
پاسخ به این سؤال بستگی به مورد دارد .دادگاهی که با چنین مسألهای مواجه است
باید موضوع را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خودش بررسی نموده و بر اساس
سیاق و زمینهی قضیه تشخیص دهد که آیا ملزم نمودن شخص ثالث به موافقتنامهی
داوری قابل دفاع می باشد یا خیر .چنانچه اینگونه باشد ،بهترین کار این است که
طرفین به داوری ارجاع داده شده و به دیوان داوری اجازه داده شود که این مسأله را
بررسی نموده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید .در هر صورت ،دادگاهها می-
توانند بعداً تصمیم دیوان داوری مبنی بر پذیرفتن شخص ثالث به عنوان طرف
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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موافقتنامهی داوری را در مرحلهی ابطال یا اجرای رأی به قضاوت بنهند .دادگاهها
درصورتی ارجاع اختالف متضمن اشخاص ثالث به داوری را صحیح قلمداد نمودهاند
که اختالف بین یک طرف اصلی موافقتنامه و شخص ثالث به اندازهی کافی مرتبط با
تفسیر یا اجرای قرارداد حاوی شرط داوری باشد .در واقع به جهت همین ارتباط بوده
که چنین اختالفی بالقوه مشمول قلمرو موضوعی شرط داوری در نظر گرفته شده
است.
در پروندهی شرکت سورسینگ آنلیمیتد علیه شرکت آسیمکو اینترنشنال مطروحه نزد
دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی اوّل ایاالت متحده 16،شرکت خواهان یک قرارداد
کتبی مشارکت را با شرکت مادر خوانده ،یعنی شرکت ای تی ال ،منعقد نموده بود که
بر مبنای آ ن طرفین به صورت مشترک قطعات مکانیکی را تولید کرده و سود را بر
مبنای سهم هر طرف در تولید تسهیم مینمودند .شرکت آسمیکو از شرکتهای
وابستهی شرکت ای تی ال بود و رئیس هیأت مدیره هر دو این شرکتها یک شخص


تعداد  13دادگاه پژوهش فدرال در ایاالت متحدهی آمریکا وجود دارد .این دادگاهها میان دوازده

ناحیه ی قضایی تقسیم شده و در سرتاسر کشور آمریکا پراکندهاند .یک دادگاه پژوهش فدرال نیز
(دادگاه پژوهش ناحیه ی فدرال) در شهر واشنگتن مستقر است .صالحیت این دادگاهها صدور حکم در
مورد پژوهشخواهی از اکثر آراء صادره از دادگاههای بدوی فدرال و برخی دادگاههای اداری در
مسائل حکمی است( .توضیح مترجمین)
United States: United States Court of Appeals, First Circuit, 22 May 2008

16

(Sourcing Unlimited Inc. v. Asimco International Inc. and John F. Perkowski),
526 F.3d 38, para. 9; Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 11631171 (US no. 643).
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حقیقی واحد بود .قرارداد مشارکت میان طرفین مقرر میداشت که حل و فصل
اختالفات از طریق داوری در کشور چین صورت میگیرد .روابط طرفین پس از مدتی
تیره شد و خواهان دعوایی را علیه خوانده و رئیس هیأت مدیرهی آن در ایاالت
متحدهی آمریکا مطرح نمود با این ادعا که آسمیکو عمداً در روابط قراردادی و مالی
میان وی و ای تی ال دخالت نموده است .خواندهها تقاضا نمودند که اختالف به
داوری ارجاع شود .آنها ادعا نمودند که اگر چه خودشان امضاءکنندگان قرارداد
مشارکت نبودهاند ،دعوای خواهان علیه آنها باید نزد دیوان داوری رسیدگی شود،
چراکه دعوای مطرح شده توسط خواهان در دادگاه مشخّصاً از قرارداد مشارکت ناشی

میشود .دادگاه این تقاضا را پذیرفته و مقرر داشت که« :اختالف حاضر به اندازهی
کافی با قرارداد میان خواهان و ای تی ال ارتباط دارد به نحوی که بتوان قاعده استاپل
را اعمال نمود».
ب :چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موافقتنامه داوری بر خوانده الزم
االتباع نیست چه باید کرد؟
چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موافقتنامهی داوری نسبت به شخص ثالث قابل اعمال
نیست ،باید تصمیم بگیرد که آیا طرفین اصلی موافقتنامهی داوری را به داوری ارجاع
داده و در عین حال در خصوص دعوای مطرح شده علیه شخص ثالث ،صالحیت خود
را اعالم نماید و یا اینکه بر عکس صالحیت خود را نسبت به کل دعوا اعمال نماید.
در واقع نگرانی که وجود دارد این است که ارجاع طرفین اصلی به داوری میتواند
حل و فصل اختالف را میان دو مرجع (دادگاه و داوری) تقسیم نماید و این خطر را در
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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پی داشته باشد که هرکدام از این مراجع نتایج متفاوتی از موضوعات حکمی یا
موضوعی مشابه بگیرند.
برخی از دادگاههای ایتالیا مقرر داشتهاند که در جایی که دعوایی نزد آنها مطرح می-
شود که عالوه بر طرفین اصلی موافقتنامهی داوری اشخاص ثالثی نیز در آن حضور
دارند (که به نظر دادگاه موافقتنامهی داوری برای آنها الزماالتباع نیست) و موضوع
دعاوی نیز به یکدیگر مرتبط است ،صالحیت دادگاه بر کل اختالف جاری میشود و
موافقتنامهی داوری غیر قابل اجرا میگردد 17.البته بعید است این رویه در سایر
کشورها نیز پذیرفته شود ونمیتوان آن را به عنوان رویهی غالب بینالمللی پذیرفت.
ماده ( 2)3پیمان دادگاه را ملزم مینماید که متعاقب تقاضای هر کدام از طرفین
موافقتنامهی داوری ،به شرط رعایت شرایط مندرج در این ماده ،آنها را به داوری
ارجاع دهد .بنابراین ،به محض تقاضای یکی از طرفین ،علیرغم اعمال صالحیت نسبت
به دعوای علیه ثالث ،برای دادگاه بسیار دشوار خواهد بود که از ارجاع طرفین اصلی
موافقتنامه به داوری امتناع ورزد.

Corte di Cassazione, 4 August 1969, no. 2949 and Corte di Cassazione, 11

17 Italy:

February 1969, no. 457, quoted by A.J. van den Berg, The New York Arbitration
Convention of 1958 – Towards a Uniform Interpretation (Kluwer, 1981) p. 162
fn. 124.
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گفتار ششم  :آیا این اختالف خاص داوری پذیر است؟
دادگاه ممکن است با این ادعا مواجه شود که موافقتنامهی داوری راجع به موضوعی
است که طبق ماده ( 2)1پیمان «داوریپذیر نیست» و به همین جهت نباید به آن ترتیب
اثر داد.
بند اوّل :مقصود از عبارت « داوری پذیری» در پیمان همان «قابل
داوری» بودن است
از اصطالحات فوق عموماً برای موضوعاتی استفاده میشود که «داوری پذیر» قلمداد
نمیشوند ،چرا که منحصراً در قلمرو صالحیتی دادگاهها قرار دارند .در حقیقت ،هر
دولتی بر اساس اهداف سیاسی و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی خود تعیین مینماید
که آیا یک موضوع خاص قابل داوری میباشد یا خیر .برخی از نمونههای رایج
دعاوی داوری ناپذیر عبارتند از دعاوی راجع به روابط خانوادگی (از قبیل طالق و
اختالفات راجع به نسب و حضانت و  ،)...جرایم کیفری ،اختالفات کارگر و کارفرما
و یا دعاوی راجع به امور استخدامی ،دعاوی راجع به ورشکستگی و غیره .در عین
حال ،تعداد دعاوی داوریناپذیر به خاطر استقبال گسترده از داوری طی سالهای
گذشته کاهش یافته است .به همین جهت در حال حاضر اینکه برخی از جنبههای
قراردادهای استخدامی و نیز دعاوی راجع به ورشکستگی داوریپذیر محسوب شوند،
امری استثنایی تلقی نمی گردد.
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مضافاً بسیاری از نظامهای حقوقی معتبر میان داوریهای کامالً داخلی و داوریهای
دارای جنبهی بینالمللی قائل به تفکیک شده و قلمرو وسیعتری را برای قابلیّت داوری
نسبت به داوریهای نوع دوّم پذیرفتهاند.
بند دوّم :قانون حاکم بر تعیین داوری پذیری
ماده ( 2)1در خصوص موضوع قانون حاکم بر تعیین قابلیّت داوری ساکت است و
تصمیم در این خصوص را به دادگاه واگذار میکند.
در مورد موضوع قابلیّت داوری که در همان ابتدای فرآیند دعوا مطرح میشود،
دادگاه ممکن است قوانین مختلفی را به عنوان قانون حاکم برگزیند :قانون مقرّ دادگاه
(معیارهای قانون کشور متبوع دادگاه در باب قابلیّت داوری) ،قانون مقرّ داوری ،قانون
حاکم بر موافقتنامهی داوری طرفین ،قانون حاکم بر یکی از اطراف دعوا در صورتی
که چنین طرفی دولت یا یک نهاد دولتی باشد و قانون کشوری که رأی قرار است در
آن اجراشود ،از جملهی این قوانین هستند.
در عمل مناسبترین و بی اشکالترین راه حل ،اعمال قانون مقرّ دادگاه است .این
قانون (البته اگر دادگاه ،در فرض عدم وجود موافقتنامهی داوری ،دارای صالحیت
باشد) از آنجا مناسبترین قانون است که اعمال آن با معیار مندرج در ماده
(الف)( 5)2پیمان که اعمال استانداردهای قابلیّت داوری کشور مقرّ دادگاه در ارتباط
با اجرای رأی را الزم میداند ،در انطباق است .همچنین اعمال این قانون بیاشکال-
ترین راهحل است ،چرا که اعمال استانداردهای خارجی توسط دادگاههای داخلی از
این جهت مشکل است که این استانداردها معموالً در قوانین موضوعهی کشورها یافت
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نمیشوند ،بلکه بیشتر بر اساس رویهی قضایی به وجود میآیند و اعمال این رویهها نیز
نیاز به تحقیق و بررسی کامل نظام حقوقی خارجی دارد.
در مواردی که دولت طرف موافقتنامهی داوری است ،عموماً پذیرفته شده است که
چنین دولتی نمیتواند به قوانین داخلی خود در خصوص عدم قابلیّت داوری استناد
نماید18.

بند سوّم :موافقتنامه های داوری بین المللی باید مشمول استانداردهای
یکسان و یکنواخت قابلیّت داوری قرار گیرند
استانداردهای قابلیّت داوری باید در تمامی موارد با رعایت اصل صحت موافقتنامههای
داوری بینالمللی مندرج در پیمان تفسیر شوند .بنابراین ،هر ایرادی که ممکن است به
صورت موفّقیّتآمیزی در مورد قابلیّت داوری موافقتنامههای داوری داخلی مورد
استناد قرارگیرند ،لزوماً در مورد رد قابلیّت داوری موافقتنامههای داوری بینالمللی
مؤثر نیست.
هیچ معیار قطعی وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان استثنائات داوری ناپذیری که
ممکن است در دعاوی بینالمللی نادیده گرفته شوند را تمیز داد .برخی از قوانین
معیارهای شکلی ارائه میکنند (نظیر تفاوت تابعیّتها)؛ در حالی که برخی دیگر به
18

مادهی ( 177)2قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس مقرر میدارد« :اگر یکی از طرفین

موافقتنامهی داوری دولت و یا یک شرکت یا مؤسسهی تحت کنترل دولت باشد ،چنین دولتی نمیتواند
با استناد به قوانین داخلی کشور خود قابل ّیت داوری و یا اهلیّ ت خود برای ارجاع امر به داوری را زیر
سؤال برد».
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طور کلی و بدون ارائهی توضیح بیشتر به اصطالح «معامالت بینالمللی» به عنوان معیار
اشاره میکنند.
مبحث پنجم :خالصه بحث
بررسی اجمالی رژیم پیمان در خصوص اجرای موافقتنامههای داوری حاکی از آن
است که به طور خالصه اصول زیر در مورد موافقتنامههای داوری مشمول پیمان اعمال
میشوند:
 .1پیمان برای ترویج و ارتقای حل و فصل اختالفات بینالمللی از طریق داوری
تصویب شده است .این پیمان بر اساس یک ساز و کار «حامی اجرا و اعمال رأی
و موافقتنامهی داوری» و «مدافع داوری» بنیان نهاده شده است.
 .2چنانچه دادگاه منطقاً قانع شود که ایجاب داوری -به صورت کتبی -با قبول طرف
مقابل مواجه شده ،باید اعتبار شکلی موافقتنامهی داوری را احراز نماید .پیمان در
خصوص اعتبار شکلی موافقتنامهی داوری یک قاعدهی یکنواخت حداکثری را
وضع نموده است .در عین حال ،دادگاه میتواند استانداردهای ملّی آسانتری را
نسبت به آنچه در ماده  2پیمان وضع شده اعمال کند.
 .3دادگاه فقط می تواند به تعداد محدودی از دفاعیات حقوق داخلی در مورد عدم
تشکیل یا عدم اعتبار موافقتنامهی داوری ترتیب اثر بخشد.
 .4موافتنامهی داوری میتواند به اشخاص ثالث نیز تسرّی داشته باشد.
 .5دادگاه باید وجود اختالف میان طرفین را احراز کند.
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 .6موضوع عدم قابلیّت داوری مستقیماً تحت حاکمیّت پیمان نیست و به نظامهای
حقوق داخلی ارجاع شده است .در عین حال استثنائات داوری ناپذیری باید به
صورت محدود پذیرفته شوند.
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فهرست مطالب
مبحث اوّل :مقدمه
مبحث دوّم :مرحلهی اوّل  -شرایطی که باید توسط متقاضی رعایت شوند (ماده )4
گفتار اوّل  :اسناد مورد نیاز
گفتار دوّم :متن اصلی گواهی شدهی رأی یا روگرفت گواهی شدهی آن (ماده
(الف)()4)1
بند اوّل :متن اصلی و گواهی شدهی رأی
بند دوّم :روگرفت گواهی شدهی رأی
گفتار سوّم :موافقتنامهی داوری اصلی یا روگرفت گواهی شدهی آن (ماده (ب)()4)1
گفتار چهارم :لزوم رعایت شرایط در زمان درخواست
گفتار پنجم :ترجمهها (ماده ()4)2
مبحث سوّم :مرحلهی دوّم  -مبانی عدم شناسایی و اجرا (ماده  - )5کلیات
گفتار اوّل :عدم امکان بررسی ماهوی
گفتار دوّم :تکلیف خوانده برای اثبات مبانی حصری
گفتار سوّم :حصری بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا
گفتار چهارم :تفسیر مضیّق مبانی عدم شناسایی و اجرا
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گفتار پنجم :اختیار محدود دادگاه برای اجرای رأی در صورت وجود مبنایی برای رد
تقاضا
مبحث چهارم :مبانی عدم شناسایی و اجرا که باید توسط خوانده اثبات شوند (ماده
()5)1
گفتار اوّل :مبنای اوّل  -عدم اهلیّت یک طرف و بطالن موافقتنامهی داوری (ماده
(الف)()5)1
بند اوّل :عدم اهلیّت یک طرف
بند دوّم :بطالن موافقتنامهی داوری
گفتار دوّم :مبنای دوّم  -عدم ابالغ و نقض فرآیند صحیح رسیدگی  :حق برخورداری
از یک رسیدگی عادالنه (ماده (ب)()5)1
بند اوّل :حق برخورداری از یک رسیدگی عادالنه
بند دوّم :عدم ابالغ
بند سوّم :نقض فرآیند صحیح رسیدگی« :عدم امکان ارائهی دفاعیات یا ادعاها»
گفتار سوّم :مبنای سوّم  -خروج از قلمرو موافقتامهی داوری (ماده (ج)()5)1
گفتار چهارم :مبنای چهارم  -اشکال در تشکیل دیوان داوری یا در فرآیند رسیدگی
داوری (ماده (د)()5)1
بند اوّل :تشکیل دیوان داوری
بند دوّم :فرآیند رسیدگی داوری
گفتار پنجم :مبنای پنجم  -رأی غیرقطعی ،ابطال یا تعلیق شده (ماده (ه)()5)1
بند اوّل :رأی غیر قطعی
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بند دوّم :رأی ابطال یا تعلیق شده
الف :رأی ابطال شده
ب :آثار ابطال رأی
ج :رأی تعلیق شده
مبحث پنجم  :مبانی عدم شناسایی و اجرا که دادگاه میتواند رأساً به آنها استناد کند
(ماده ()5)2
گفتار اوّل :مبنای ششم  -داوری ناپذیری (ماده (الف)()5)2
گفتار دوّم :مبنای هفتم  -مغایرت با نظم عمومی (ماده (ب)()5)2
بند اوّل :نمونههایی از شناسایی و اجرا
بند دوّم :نمونههایی از عدم شناسایی و اجرا
مبحث ششم :نتیجه گیری
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مبحث اوّل  :مقدمه
شناسایی و اجرای آراء داوری اصوالً میتواند توسط دادگاههای هر کشوری صورت
پذیرد .چنانچه کشور محل تقاضای اجرا غیر از کشوری باشد که رأی در آنجا صادر
شده است ،معموالً پیمان نیویورک حاکم خواهد بود .اثر حقوقی شناسایی و اجرای
رأی در عمل محدود به قلمرو کشور متبوع دادگاهی است که رأی را شناسایی یا اجرا
نموده است.
بر اساس ماده  3پیمان ،دادگاههای ملّی باید مطابق قواعد دادرسی کشور خود و نیز بر
اساس اصول و شرایط مندرج در پیمان مبادرت به شناسایی و اجرای رأی بنمایند.
(نگاه کنید به فصل یک)
قوانین ملّی ممکن است در قالب سه منبع حقوقی ،مقرراتی برای اجرای آراء داوری
وضع نموده باشند:
-

یک قانون خاص برای اعمال پیمان نیویورک؛

-

یک قانون خاص مرتبط با داوری بینالمللی؛

-

قانون جامع و عام داوری آن کشور.

ماده  3کشورهای عضو را مکلّف مینماید که اصل را بر الزماالجرا بودن آراء مشمول
پیمان بگذارند ،مگر آنکه چنین آرایی مشمول موارد عدم شناسایی و اجرای موضوع
ماده  5باشند .در عین حال ،دادگاهها میتوانند آراء را حتی بر مبنای معیارهای
مساعدتر و مطلوبتری اجرا نمایند (ماده ( ،7)1نگاه کنید به فصل یک) .نمونهی
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موضوعاتی که مشمول پیمان نبوده ،بلکه تحت حاکمیّت قوانین ملّی میباشند عبارتند
از:
 تعیین دادگاه (یا دادگاههای) صالح جهت رسیدگی به تقاضای شناسایی و اجرا؛ ارائهی ادلّهی الزم؛ مهلتهای زمانی؛ اقدامات تأمینی و احتیاطی؛ قابلیّت پژوهش یا فرجام (اعتراض) تصمیم راجع به شناسایی و اجرا یا عدمشناسایی و اجرای رأی؛
 چگونگی اجرای رأی علیه اموال؛ میزان محرمانه بودن فرآیند شناسایی و اجرا.البته باید توجه داشت که اعمال شرایط و مقررات داخلی نمیتواند به گونهای باشد که
باعث عدول از تکالیف بینالمللی دولت برای اجرای آراء داوری خارجی گردد (نگاه
کنید به مبحث چهارم از فصل یک).
بر اساس پیمان ،دادگاهها نباید برای شناسایی و اجرای آراء داوری مشمول پیمان
شرایط بسیار دشوارتر و یا هزینهها و یا مخارج بسیار باالتری را در مقایسه با شناسایی و
اجرای آراء داوری داخلی تحمیل نمایند .این مقرره در عمل باعث بروز مشکل
خاصی نشده است و در مورد جنبههای مختلف رأی اجرا میگردد .برای مثال ،دیوان
عالی کشور کانادا مقرر داشته است که بر اساس ماده  3پیمان ،هیچ استانی در کانادا
حق ندارد یک مهلت زمانی که کوتاهتر و در نتیجه سختگیرانهتر از بیشترین مهلت
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زمانی موجود در کانادا برای تقاضای اجرای آراء داخلی باشد را در خصوص تقاضای
اجرای آراء خارجی اعمال

نماید1.

حوزهی اعمال «قواعد دادرسی داخلی» مورد اشارهی پیمان نیویورک محدود به
مسائلی نظیر شکل درخواست و تعیین مرجع صالح است که پیمان تعیین تکلیف در
خصوص آنها را به قوانین ملّی واگذار میکند .در مقابل« ،شرایط اجرای رأی»
منحصراً بر اساس مقررات پیمان نیویورک خواهد بود ،بدین معنا که درخواست
کننده -یعنی شخصی که تقاضای شناسایی و اجرای رأی را دارد -صرفاً باید اصل یا
روگرفت موافقتنامهی داوری یا رأی داوری و در صورت لزوم ترجمهای از آنها را
ارائه دهد و خوانده برای جلوگیری از اجرای رأی ،صرفاً میتواند بر اساس مبانی
حصری مندرج در پیمان اعتراض نماید .این مسائل به صورت مفصّل در ادامه بررسی
خواهند شد.
پس از ارائهی اسناد مورد اشاره در ماده  4توسط درخواست کننده ،علیاألصول وی
برای شناسایی و اجرای رأی محق خواهد گردید ،مگر آنکه خوانده ثابت نماید که
یک یا چند مبنا برای رد تقاضای شناسایی و اجرای رأی که به صورت حصری در
ماده ( 5)1آمده وجود دارد و یا دادگاه راساً یکی از مبانی مندرج در ماده ( 5)2را قابل
اعمال تشخیص دهد.

Canada: Supreme Court of Canada, 20 May 2010 (Yugraneft Corporation v.

1

Rexx Management Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XXXV
(2010) pp. 343- 345 (Canada no. 31).
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قاعدهی عمومی که باید توسط دادگاهها رعایت شود این است که مبانی عدم شناسایی
و اجرا مندرج در ماده  5باید به صورت مضیّق تفسیر شوند ،به این معنا که این مبانی
تنها باید در شرایط استثنایی مورد حکم دادگاه قرار گیرند .این مورد به خصوص در
باب استثنای نظم عمومی مصداق پیدا میکند ،دفاعی که معموالً توسط هر خواندهی
مستأصلی مورد استناد قرار گرفته و بسیار به ندرت مورد پذیرش دادگاهها قرار می-
گیرد .برای مثال ،اگر چه لندن یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان است و اشخاص
در بسیاری از موارد برای اجرای آراء داوری به آنجا مراجعه مینمایند ،امّا هیچ
سابقهای در رویهی دادگاههای انگلستان مبنی بر استنکاف از شناسایی و اجرای آراء
داوری خارجی بر اساس استثنای نظم عمومی وجود ندارد (نگاه کنید به همین فصل،
گفتار دوّم از مبحث پنجم).
در سال  2010میالدی« ،سالنامهی داوری تجاری» متعلق به شورای بینالمللی داوری
تجاری ،در سی و پنجمین سال گزارشدهی خود از پیمان دریافته است که تنها ده
درصد از تقاضاهای اجرا بر اساس مبانی مشخّص شده در پیمان رد شدهاند .در عین
حال ،باید توجه داشت که این نسبت در سالهای اخیر افزایش اندکی داشته است.
رویکرد دادگاهها درقبال اعمال پیمان نیویورک همراه با:
 یک تمایل جدی مبنی بر تفسیر به نفع اجرا؛ و یک رویکرد عملگرا ،منعطف و غیرشکلی بوده است.رویکرد منعطف و قابل تحسین فوق توانسته از پتانسیل پیمان نیویورک به عنوان موفّق-
ترین پیمان بینالمللی ،که تا کنون  145کشور رسماً به آن پیوستهاند ،به صورت کامل
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استفاده کرده و باعث ترویج و گسترش تجارت بینالملل شود (نگاه کنید به گفتار
دوّم از مبحث اوّل

از مقدمه).

مبحث دوّم :مرحله اوّل -شرایطی که باید توسط متقاضی رعایت شوند
(ماده )4
در این مرحله از رسیدگی ،متقاضی اجرا بار اثبات را به دوش کشیده و وظیفه دارد
اسناد مورد نیاز مشخّص شده در پیمان را ارائه نماید (ماده  4پیمان) .متقاضی در این
مرحله صرفاً باید ظاهر را اثبات کند .این مرحلهی اوّل تحت حاکمیّت اصل تفسیر به
نفع اجرا و رویکرد عملگرای دادگاه اجراکننده است.
گفتار اوّل :اسناد مورد نیاز
دادگاهها در مقام بررسی یک تقاضای شناسایی و/یا اجرای رأی ،باید احراز نمایند که
متقاضی در زمان ثبت درخواست اسناد زیر را ارائه نموده است:
 متن اصلی و گواهی شدهی رأی یا روگرفت گواهی شدهی آن (ماده(الف)()4)1؛
 اصل موافقتنامهی داوری موضوع ماده  2و یا روگرفت گواهی شدهی آن (ماده(ب)()4)1؛ و

 همانگونه که در مقدمه مترجمین اشاره شد ،تعداد اعضای پیمان نیویورک در حال حاضر  154کشور
میباشد.
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 در صورت لزوم ترجمهی اسناد فوقاالشاره به زبان کشوری که رأی در آنجامورد استناد واقع شده است (ماده (.)4)2
گفتار دوّم :متن اصلی گواهی شده رأی یا روگرفت گواهی شده آن
(ماده (الف)()4)1
بند اوّل  :متن اصلی و گواهی شده رأی
گواهی یک رأی فرآیندی است که طی آن امضاهای داوران روی یک رأی ،توسط
یک مقام صالح به عنوان امضای اصل معرفی میشوند .هدف گواهی رأی اصلی یا
ارائهی روگرفت گواهی شدهی آن این است که اثبات شود رأی مورد استناد اصیل
بوده و توسط داوران منصوب طرفین صادر شده است .در عمل بسیار به ندرت پیش
میآید که ایفای این شرط برای درخواستکننده تولید زحمت نماید.
پیمان ،قانون حاکم در مورد شرط گواهی اصالت را مشخّص نمیسازد  .پیمان
همچنین مشخّص نمیکند که شرط گواهی اصالت باید بر اساس مقررات کشور محل
صدور انجام شود و یا بر اساس مقررات کشور محل تقاضای اجرا .ظاهراً اکثریت
دادگاهها احراز شرط اصالت بر اساس قوانین هرکدام از این دو کشور را میپذیرند.
دیوان عالی کشور اتریش سالها قبل صراحتاً مقرر داشت که گواهی رأی هم میتواند
بر اساس قانون کشور محل صدور رأی انجام شود و هم بر اساس قانون کشور محل
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تقاضای شناسایی و اجرا 2.سایر دادگاههایی که با تقاضای اجرای رأی داوری مواجه
میشوند ،قانون کشور خود را

اعمال مینمایند3.

دیوان عالی کشور اتریش اخیراً نظر داده است که:
«پیمان نیویورک به روشنی توضیح نمیدهد که آیا این تنها مقررات راجع به
اصالت و اعتبار مندرج در قوانین کشور محل صدور رأی هستند که باید در مورد
رأی داوری و موافقتنامهی داوری یا روگرفتهای آنها رعایت شوند و یا اینکه
عالوه بر آن ،باید از مقررات راجع به گواهی اسناد خارجی در کشور محل
شناسایی نیز تبعیّت نمود».
و در نهایت نتیجه گرفت که:
«دیوان عالی کشور همواره از دیدگاهی حمایت میکند که بر اساس آن شرایط
راجع به گواهی وضع شده به موجب قوانین اتریش به صورت انحصاری اعمال
نمیشوند ....بنابراین نظر دیوان عالی کشور همواره این بوده است که گواهی
چنانچه بر اساس قوانین کشور محل

صدور رأی نیز انجام شود کفایت میکند4»...

)See, e.g., Austria: Oberster Gerichtshof, 11 June 1969 (Parties not indicated

2

Yearbook Commercial Arbitration II (1977) p. 232 (Austria no. 3).
– See, e.g., Italy: Corte di Cassazione, 14 March 1995, no. 2919 (SODIME

3

Società Distillerie Meridionali v. Schuurmans & Van Ginneken BV) Yearbook
Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 607-609 (Italy no. 140).
)Austria: Oberster Gerichtshof, 3 September 2008 (O Limited, et al. v. C Limited

4

Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 409-417 (Austria no. 20).
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مقصود از ارائه ی این اسناد اثبات اصالت رأی و ثابت نمودن این نکته است که رأی بر
اساس یک موافقتنامهی داوری تعریف شده توسط پیمان صادر شده است .به همین
دلیل ،دادگاههای آلمان را عقیده بر آن است که در جایی که اصالت رأی مورد
مناقشه نیست ،ارائهی گواهی اصالت نیز الزم نمیباشد :برای نمونه نگاه کنید به دو
رأی جدید صادره توسط دادگاه

پژوهش مونیخ5.

در عمل بسیار به ندرت پیش آمده که درخواست کننده نتواند این شرایط شکلی ساده
را رعایت نماید (برای مثال در سال  2003در یک پروندهی مطروحه نزد دیوان عالی
کشور اسپانیا ،درخواست کننده صرفاً روگرفت گواهی نشده و تصدیق نشدهی رأی را
ارائه نمود) 6.دادگاه ها مجاز نیستند عالوه بر اسناد یاد شده ،مدارک دیگری را از
متقاضی مطالبه نموده و یا با تفسیر مضیّق مقررات آئین دادرسی درخواست وی را با
مانع مواجه سازند.

Germany: Oberlandesgericht, Munich, 17 December 2008 (Seller v. German

5

Assignee) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 359-361
(Germany no. 125) and Oberlandesgericht, Munich, 27 February 2009 (Carrier v.
German Customer) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 365-366
(Germany no. 127).
Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, Plenary Session, 1 April 2003 (Satico

6

Shipping Company Limited v. Maderas Iglesias) Yearbook XXXII (2007) pp.
582-590 (Spain no. 57).
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بند دوّم :رو گرفت گواهی شده رأی
هدف از گواهی نمودن روگرفت رأی احراز مطابقت روگرفت رأی با اصل آن است.
اگر چه پیمان قانون حاکم بر فرآیند گواهی رأی را مشخّص نمیکند ،امّا این قانون
معموالً قانون مقرّ دادگاه است.
اشخاص صالح برای گواهی روگرفت معموالً همان اشخاصی هستند که صالحیت
دارند اصالت رأی اصلی را گواهی کنند .مضافاً ،گواهی نمودن روگرفت توسط دبیر
کل یک سازمان داوری که رسیدگی بر اساس قواعد آن انجام شده است نیز در اکثر
موارد کفایت میکند.
گفتار سوّم :موافقتنامه داوری اصلی یا روگرفت گواهی شده آن (ماده
(ب)()4)1
این ماده صرفاً از متقاضی اجرای رأی میخواهد که سندی را که ظاهر یک
موافقتنامهی داوری معتبر را دارد ارائه نماید .در این مقطع الزم نیست دادگاه احراز
نماید که آیا موافقتنامهی داوری طبق ماده ( 2)2پیمان کتبی است یا خیر (نگاه کنید به
گفتار دوّم از مبحث چهارم از فصل دوّم) یا اینکه بر اساس قانون حاکم معتبر است یا
خیر7.

See, e.g., Singapore: Supreme Court of Singapore, High Court, 10 May 2006

7

(Aloe Vera of America, Inc v. Asianic Food (S) Pte Ltd and Another) Yearbook
Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 489-506 (Singapore no. 5).
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بررسی ماهوی اعتبار موافقتنامهی داوری و انطباق آن با ماده ( 2)2پیمان در مرحلهی
دوّم فرآیند شناسایی و اجرا صورت میگیرد (نگاه کنید به گفتار اوّل از مبحث چهارم
از همین فصل در تفسیر ماده (الف)(.)5)1
دادگاههای کشورهایی که قوانین آنها درخواست کننده را ملزم به ارائهی موافقتنامه-
ی اصلی داوری و یا روگرفت گواهی شده آن نمینمایند ،میتوانند با استناد به اصل
رفتار مساعدتر مندرج در ماده  7پیمان به صورت کلی از اعمال این شرط خودداری
کنند (نگاه کنید به گفتار اوّل از مبحث پنجم از فصل یک) .این بحث برای مثال در
مورد دادگاههای آلمان صادق است .این دادگاهها همواره مقرر میدارند که
درخواستکنندگانی که بر اساس رژیم پیمان به دنبال اجرای یک رأی داوری
خارجی در کشور آلمان هستند ،کافی است صرفاً نسخه گواهی شدهی رأی داوری و
یا یک روگرفت گواهی شده از آن را تقدیم دادگاه

نمایند8.

گفتار چهارم :لزوم رعایت شرایط در زمان درخواست
چنانچه اسناد مورد نیاز در زمان درخواست ثبت نشده باشند ،دادگاهها معموالً به
طرفین اجازه میدهند که نقص مدارک را در جریان فرآیند اجرا تکمیل

نمایند9.

See for a recent example, Germany: Oberlandesgericht, Munich, 12 October

8

2009 (Swedish Seller v. German Buyer) Yearbook Commercial Arbitration
XXXV (2010) pp. 383-385 (Germany no. 134).
See, e.g., Spain: Tribunal Supremo, 6 April 1989 (Sea Traders SA v.

9

Participaciones, Proyectos y Estudios SA) Yearbook XXI (1996) pp. 676-677
(Spain no. 27); Austria: Oberster Gerichtshof, 17 November 1965 (Party from
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در مقابل موضع دادگاههای ایتالیا این است که ارائهی تمامی اسناد مورد نیاز پیش
شرط آغاز فرآیند رسیدگی شناسایی و اجرای رأی داوری است و چنانچه این اسناد
تماماً ارائه نشوند ،درخواست غیر قابل استماع قلمداد خواهد گردید .دیوان عالی
کشور ایتالیا همواره بر آن بوده است که اصل موافقتنامهی داوری و یا یک روگرفت
گواهی شده از آن قطعاً باید در زمان ثبت درخواست اجرای رأی داوری به
درخواست پیوست باشد ،در غیر این صورت ،درخواست ثبت شده قابل استماع
نخواهد بود .البته واضح است که این مشکل را میتوان با ثبت یک درخواست اجرای
جدید و کامل مرتفع

نمود10.

گفتار پنجم :ترجمه ها (ماده ()4)2
بر اساس ماده ( 4)2پیمان ،چنانچه زبان رأی و موافقتنامهی داوری با زبان رسمی کشور
محل تقاضای شناسایی و اجرا یکی نباشد ،طرفی که به دنبال شناسایی و اجرای رأی
است باید ترجمهی رأی و موافقتنامهی داوری اصلی مورد اشاره در مواد (ب)( 4)1و
(الف)( 4)1را به زبان اخیر تقدیم نماید.
گرایش دادگاهها در این زمینه اعمال یک رویکرد واقعبینانه است .اگرچه پیمان
صراحتاً بیان نمیکند که ترجمهها باید در زمان ثبت تقاضای شناسایی و اجرا تقدیم
)F.R. Germany v. Party from Austria) Yearbook Commercial Arbitration I (1976
p. 182 (Austria no. 1).
See for a recent example, Italy: Corte di Cassazione, First Civil Chamber, 23

10

)July 2009, no. 17291 (Microware s.r.l. in liquidation v. Indicia Diagnostics S.A.
Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 418-419 (Italy no. 182).
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شوند ،با این حال ،برخی از کشورها مقرر داشتهاند که ترجمههای الزم باید در زمان
ثبت تقاضا ارائه گردند.
نمونهی مواردی که تقدیم ترجمه الزم تشخیص داده نشده است را در پایین میبینید:
-

رئیس دادگاه بخش آمستردام به این دلیل که موافقتنامهی داوری و رأی «به
زبان انگلیسی تنظیم شدهاند و دادگاه به اندازهی کافی برای مطالعهی پرونده بر
این زبان تسلط دارد» ترجمهی رأی و موافقتنامه را الزم

-

ندانست11.

دادگاه پژوهش زوریخ نیز مقرر داشت که ارائهی ترجمهی تمام قرارداد حاوی
شرط داوری ضروری نیست و صرفاً عرضهی ترجمهی آن قسمت از قرارداد
که حاوی شرط داوری است کفایت میکند .در نظر داشته باشید که یک
قرارداد ساخت به همراه پیوستهایش ممکن است به هزار صفحه و بیشتر هم
برسد12.

در مقابل نمونهی مواردی که در آنها ارائهی ترجمه الزامی قلمداد شده عبارتند از :
-

دادگاه فدرال پژوهش آرژانتین مقرر داشت که ارائهی ترجمه توسط یک
مترجم خصوصی -و نه یک مترجم رسمی یا قسم خورده -که مجوز فعّالیّت

Netherlands: President, Rechtbank, Amsterdam, 12 July 1984 (SPP (Middle

11

East) Ltd. v. The Arab Republic of Egypt) Yearbook Commercial Arbitration X
(1985) pp. 487- 490 (Netherlands no. 10).
Bezirksgericht, Zurich, 14 February 2003 and Obergericht, Zurich,

12Switzerland:

17 July 2003 (Italian party v. Swiss company) Yearbook Commercial Arbitration
XXIX (2004) pp. 819-833 (Switzerland no. 37).
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در استان دادگاه محل تقاضای شناسایی و اجرا را نیز نداشته است نمیتواند
مطابق
-

با پیمان قلمداد شود13.

دیوان عالی کشور اتریش نیز در جایی که متقاضی صرفاً ترجمه بخش
اجرایی* رأی اتاق بازرگانی بینالمللی را ارائه کرده بود ،پرونده را به دادگاه
بدوی که تقاضای اجرا ابتدا به آن ارجاع شده بود مسترد داشت تا این نقص
برطرف گردد14.

مبحث سوّم  :مرحله دوّم -مبانی عدم شناسایی و اجرا (ماده -)5کلیات
این مرحله از فرآیند شناسایی و اجرا تحت حاکمیّت اصول کلی زیر است:
-

عدم امکان بررسی ماهوی؛

-

تکلیف خوانده برای اثبات مبانی حصری؛

-

حصری بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا؛

 تفسیر مضیّق مبانی عدم شناسایی و اجرا؛ اختیار محدود (صالحدیدی) دادگاه برای شناسایی و اجرای رأی ،حتی درصورت وجود مبنایی برای رد تقاضا.
Argentina: Cámara Federal de Apelaciones, City of Mar del Plata, 4 December

13

2009 (Far Eastern Shipping Company v. Arhenpez S.A. ) Yearbook Commercial
Arbitration XXXV (2010) pp. 318-320 (Argentina no. 3).
dispositif.

*

Austria: Oberster Gerichtshof, 26 April 2006 (D SA v. W GmbH) Yearbook

14

Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 259-265 (Austria no. 16).
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گفتار اوّل :عدم امکان بررسی ماهوی
دادگاه صالحیت ندارد که تصمیم ماهوی خود را جایگزین تصمیم دیوان داوری
سازد ،حتی اگر داوران در تصمیمگیری در خصوص موضوع یا حکم دچار اشتباه
شده باشند.
پیمان همچنین اجازه نمیدهد که استناد به مبانی عدم شناسایی و اجرا در عمل تبدیل
به یک پژوهش خواهی در مسائل شکلی شود .در واقع ،پیمان صرفاً مبانی را برای عدم
شناسایی و اجرا معیّن میکند که اکثراً راجع به نقض آشکار روند صحیح رسیدگی
هستند و در صورت تشخیص مقام صالح وجود یک یا چند مورد از آنها برای
استنکاف از شناسایی و اجرای رأی کفایت میکند.
گفتار دوّم  :تکلیف خوانده برای اثبات مبانی حصری
بار اثبات در اینجا بر عهدهی خوانده است و وی تنها در صورتی میتواند جلوی
شناسایی و اجرای رأی را بگیرد که بتواند به صورت موفّقیّتآمیزی به یکی از مبانی
مندرج در ماده ( 5)1استناد نماید .این مبانی به صورت حصری در پیمان بر شمرده
شدهاند .البته دادگاه نیز میتواند بر اساس مبانی مندرج در ماده ( 5)2به صورت علی-
الرأس از شناسایی و اجرای رأی خودداری کند.
گفتار سوّم  :حصری بودن مبانی عدم شناسایی و اجرا
به طور خالصه ،طرف مخالف شناسایی و اجرای رأی فقط میتواند به یکی از مبانی
پنجگانه ذیل استناد نموده و وجود آن را در پرونده اثبات نماید:
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 .1به واسطهی عدم اهلیّت یکی از طرفین و یا بطالن موافقتنامهی داوری،
موافقتنامهی معتبری برای داوری وجود نداشته است (ماده (الف)()5)1؛
 .2به خوانده اخطار الزم ارائه نگردیده و یا وی به واسطهی عدم رعایت فرآیند
صحیح رسیدگی فرصت ارائهی دفاعیات خود را پیدا نکرده است (ماده
(ب)()5)1؛
 .3رأی صادره در خصوص اختالفی است که خارج از حیطهی قلمروی
موافقتنامهی داوری طرفین قرار دارد (ماده (ج)()5)1؛
 .4تشکیل دیوان داوری و یا فرآیند رسیدگی داوری بر اساس توافق طرفین
صورت نگرفته و در صورت عدم وجود توافقی میان طرفین در این خصوص،
بر اساس قانون کشور مقرّ داوری انجام نشده است (ماده (د)()5)1؛
 .5رأی هنوز برای طرفین الزماالتباع نشده ،در کشور مقرّ داوری ابطال گردیده و
یا توسط مقامات قضایی صالح کشور مقرّ داوری معلّق گردیده است (ماده
(ه)(.)5)1
مبانی فوق تنها مبانیای هستند که خوانده میتواند به آنها استناد نماید.
مضافاً ،دادگاه نیز میتواند به ابتکار خود بر اساس مبانی ذیل از شناسایی و اجرای رأی
خودداری کند .با این وجود ،در عمل خوانده نیز به این مبانی استناد مینماید:
 .6موضوع داوری بر اساس قوانین کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا ،داوری
پذیر نباشد (ماده (الف)()5)2؛
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 .7اجرای رأی مغایر با نظم عمومی کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا باشد
(ماده (ب)(.)5)2
گفتار چهارم :تفسیر مضیّق مبانی عدم شناسایی و اجرا
با در نظر داشتن هدف پیمان مبنی بر «یکسان سازی استانداردهایی که بر اساس آنها
 ...آراء داوری در کشورهای عضو اجرا میشوند»( 15نگاه کنید به گفتار دوّم از مبحث
اوّل از فصل یکم) ،تدوینکنندگان پیمان بر آن بودهاند که مبانی عدم شناسایی و اجرا
آراء در پیمان به صورت مضیّق تفسیر و اعمال شده و استنکاف از شناسایی و اجرا تنها
در موارد خاص و آشکار صورت گیرد.
اکثر دادگاهها از همین رویکرد مضیّق برای تفسیر مبانی مندرج در ماده  5بهره بردهاند.
برای مثال ،در سال  2003در پروندهی شرکت با مسئولیت محدود چاینا مینمتالز
متریالز ایمپورت اند اکسپورت علیه شرکت چی می ،دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی
سوّم ایاالت متحدهی آمریکا مقرر نمود:

United States: Supreme Court of the United States, 17 June 1974 (Fritz Scherk

15

v. Alberto-Culver Co.) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) pp. 203-204
(US no. 4).
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«منطبق با سیاست تفسیر به نفع اجرای آراء داوری خارجی ،دادگاهها مؤکّداً
مدافعات در خصوص اجرا را به مدافعات مندرج در ماده  5پیمان محدود نموده و
معموالً خود همین مبانی را نیز صورت مضیّق تفسیر

نمودهاند16».

مضافاً ،دادگاه بدوی حوزهی نیوبرانسویک نیز در سال  2004مقرر داشته است:
«مبانی عدم شناسایی مندرج در ماده  5پیمان نیویورک را باید به صورت محدود و
مضیّق تفسیر

نمود17».

موضوعی که در پیمان به آن پرداخته نشده این است که اگر یک طرف موافقتنامهی
داوری با وجود اطالع از نقض فرآیند صحیح داوری هیچگونه اعتراضی را در جریان
داوری مطرح ننماید چه اتفاقی میافتد .همین سؤال در مورد آن دسته از ایرادات
صالحیتی نیز مطرح می شود که برای اوّلین بار در مرحلهی اجرا طرح گردیدهاند.
اصل کلی حسن نیّت (که برخی اوقات از آن به اعراض و استاپل نیز تعبیر میشود) که
هم بر مسائل شکلی و هم بر مسائل ماهوی اعمال میشود ،باید برای مقابله با این که
طرفین اعتراضات خود را تا آخرین لحظه پنهان

نمایند به کار گرفته شود18.

United States: United States Court of Appeals, Third Circuit, 26 June 2003

16

)(China Minmetals Materials Import and Export Co., Ltd. v. Chi Mei Corporation
Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 1003-1025 (US no. 459).
Canada: New Brunswick Court of Queen’s Bench, Trial Division, Judicial

17

District of Saint John, 28 July 2004 (Adamas Management & Services Inc. v.
Aurado Energy Inc.) Yearbook Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 479-487
(Canada no. 18).
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برای مثال:
-

دادگاه تجاری فدرال ناحیهی شمال غربی فدراسیون روسیه مقرر داشت که
اعتراض به صالحیت دیوان داوری که در زمان رسیدگی داوری مطرح نشده
است ،اکنون نمیتواند برای اوّلین بار در فرآیند اجرای رأی

-

طرح گردد؛19

دیوان عالی کشور اسپانیا حکم داد که نمیتواند بپذیرد که خوانده «اکنون
موافقتنامهی داوری را بر اساس مبانیای رد کند که قبالً و در زمان داوری می-
توانسته

اعالم کند»20.

این اصل همینطور توسط برخی دادگاهها در جایی اعمال شده است که یک طرف در
مرحلهی ابطال رأی به مبانی مورد استناد خود در مرحلهی اجرا متوسّل نشده است:

 18مادهی  4قانون نمونهی آنسیترال در مورد داوری تجاری بینالمللی که در سال  2006مورد اصالح
قرار گرفته است مقرر میدارد « :در صورتی که یک طرف با وجود اطالع از این که به یک مقررهی
تخییری این قانون عمل نشده و یا شرایط موافقتنامهی داوری رعایت نگردیده ،بدون اعالم اعتراض
فوری و یا در فرض وجود مهلت زمانی ،بدون اعتراض در آن مهلت ،به فرآیند داوری ادامه میدهد،
اینگونه فرض میشود که از حق اعتراض خود صرف نظر نموده است[ ».تأکید از نویسنده است]
Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Northwestern

19

District, 9 December 2004 (Dana Feed A/S v. OOO Arctic Salmon) Yearbook
Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 658-665 (Russian Federation no. 16).
Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 April 2000 (Union Générale de

20

Cinéma, SA v. X Y Z Desarrollos, SA) Yearbook Commercial Arbitration XXXII
(2007) pp. 525-531 (Spain no. 50).
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-

دادگاه پژوهش برلین مقرر داشت که به جهت این که خواندهی آلمانی مبنای
مورد استناد خود در مرحلهی شناسایی و اجرا را در فرآیند ابطال رأی در
اوکراین و در مهلت قانونی سه ماههی مقرر در قانون این کشور مطرح نکرده
است ،اکنون با لحاظ قاعده استاپل نمیتواند با استناد به مبانی مندرج در پیمان
تقاضای عدم شناسایی و اجرای رأی را مطرح نماید .دادگاه استدالل نمود که
اگرچه پیمان به قاعده استاپل اشارهای نمیکند امّا اصل «منع»* که در مورد
آراء داخلی در حقوق آلمان ساری و جاری است در مورد اجرای آراء داوری
خارجی نیز

اعمال میگردد21.

گفتار پنجم :اختیار محدود دادگاه برای اجرای رأی در صورت وجود
مبنایی برای رد تقاضا
دادگاهها معموالً وقتی دریابند که بر اساس پیمان مبنایی برای عدم شناسایی و اجرا
وجود دارد ،از اجرای رأی خودداری مینمایند.
با این وجود ،برخی از دادگاهها مقرر میدارند که حتی درجایی که مبنایی برای عدم
اجرای رأی بر اساس پیمان وجود دارد ،آنها همچنان اختیار اجرای رأی را دارند .این
دادگاهها معموالً زمانی از این اختیار خود استفاده میکنند که یا مبنای عدم شناسایی
ناشی از یک نقض جزئی و کم اهمّیّت قواعد رسیدگی داوری است و یا جایی که
Preclusion (Präklusion).

*

Germany: Kammergericht, Berlin, 17 April 2008 (Buyer v. Supplier) Yearbook

21

Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp. 510-515 (Germany no. 119).
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- (نگاه کنید به نمونه22.خوانده در زمان رسیدگی داوری به این مبنا استناد نکرده است
)های مطروحه در گفتار قبل
 پیمان که با این عبارت5)1( این دادگاهها به نحوهی نگارش نسخهی انگلیسی ماده
 این.»... «تقاضای شناسایی و اجرای رأی میتواند رد شود:آغاز میشود استناد میکنند
،نحوهی نگارش همچنین در سه نسخهی رسمی دیگر از پنج نسخهی رسمی پیمان
 نسخهی، با این وجود. روسی و اسپانیایی نیز دیده میشود،یعنی نسخههای چینی
فرانسوی فاقد عبارت مشابهی است و صرفاً مقرر میدارد که شناسایی و اجرا «باید» در
.چنین شرایطی رد شود

22

Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 15 January 1993

(Paklito Investment Ltd. v. Klockner East Asia Ltd.) Yearbook Commercial
Arbitration XIX (1994) pp. 664-674 (Hong Kong no. 6) and Supreme Court of
Hong Kong, High Court, 16 December 1994 (Nanjing Cereals, Oils and
Foodstuffs Import & Export Corporation v. Luckmate Commodities Trading Ltd)
Yearbook Commercial Arbitration XXI (1996) pp. 542-545 (Hong Kong no. 9);
British Virgin Islands: Court of Appeal, 18 June 2008 (IPOC International
Growth Fund Limited v. LV Finance Group Limited) Yearbook Commercial
Arbitration XXXIII (2008) pp. 408-432 (British Virgin Islands no. 1); United
Kingdom: High Court, Queen’s Bench Division (Commercial Court), 20 January
1997 (China Agribusiness Development Corporation v. Balli Trading) Yearbook
Commercial Arbitration XXIV (1999) pp. 732-738 (UK no. 52).
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مبحث چهارم :مبانی عدم شناسایی و اجرا که باید توسط خوانده اثبات
شوند (ماده ()5)1
گفتار اوّل :مبنای اوّل -عدم اهلیّت یک طرف و بطالن موافقتنامه داوری
(ماده (الف)()5)1
«طرفین موافقتنامهی داوری موضوع ماده  ،2بر اساس قانون حاکم بر آنها ،دچار
نوعی حجر و عدم اهلیّت باشند و یا موافقتنامهی داوری مورد اشاره بر اساس قانون
منتخب طرفین و یا ،در فرض عدم انتخاب ،بر اساس قانون کشور مقرّ داوری باطل
باشد».
بند اوّل :عدم اهلیّت یکی از طرفین
نوع موضوعاتی که میتوانند ذیل عنوان این مبنا مطرح گردند از جنس دفاعیات راجع
به حجر و عدم اهلیّت هستند ،نظیر جنون و عدم رشد ،ناتوانی جسمی ،عدم اختیار
برای نمایندگی یک شرکت یا صغر.
عالوه بر این ،اصطالح حجر و عدم اهلیّت در ماده (الف)( 5)1به عدم وجود «اختیار
برای انعقاد قرارداد» نیز تفسیر میشود .برای مثال ،این دفاع میتواند زمانی مطرح شود
که قانون حاکم یک طرف ،مثالً یک شرکت دولتی ،را از انعقاد یک موافقتنامهی
داوری برای حل و فصل برخی از اختالفات آتی منع مینماید .برای نمونه در برخی از
کشورها ممکن است شرکتهای دولتی از ارجاع اختالفات راجع به قراردادهای
نظامی به داوری منع شده باشد (با این حال نگاه کنید به بند دوّم از گفتار ششم ،مبحث
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چهارم از فصل دوّم که برای نمونه به قانون حقوق بینالملل خصوصی سوئیس اشاره
میکند)23.

همچنین باید اشاره شود که دولتها ،شرکتهای دولتی و سایر نهادهای عمومی صرفاً
به خاطر وضعیت خود از قلمرو شمول پیمان خارج نمیشوند .اصطالح «اشخاص
حقیقی یا حقوقی» مندرج در ماده ( 1)1پیمان اصوالً اشخاص حقوق عمومی که با
اشخاص خصوصی قراردادهای تجاری منعقد میکنند را نیز شامل میشود .دادگاهها
در اکثریت قریب به اتفاق موارد ،دفاع مصونیّت حاکمیّتی مطرح شده توسط یک
دولت در جریان شناسایی یک موافقتنامهی داوری و یا شناسایی و اجرای یک رأی
داوری را بر مبنای نظریهی مصونیّت محدود و یا اعراض از مصونیّت رد مینمایند.
آنها همچنین همواره به تمایز میان عمل تجاری* و عمل حاکمیّتی** دولت و نیز اصل
وفای به عهد*** و یا ایجاد نظم عمومی اساسی بینالمللی**** استناد میکنند .همین
تمایز میان عمل تجاری و عمل حاکمیّتی بعضاً در جریان اجرای رأی نیز در نظر گرفته
میشود.
 23مادهی ( 177)2قانون حقوق بینالملل خصوصی اشعار میدارد« :اگر یک طرف موافقتنامهی داوری
یک دولت و یا یک سازمان و یا شرکت تحت کنترل یک دولت باشد ،نمیتواند با استناد به قانون خود
به داوری پذیری یک اختالف و یا اهل ّیت خود برای ارجاع امر به داوری اعتراض نماید».
Acta de jure gestionis.
Acta de jure imperii.
Pacta sunt servanda.
Ordre public réellement international.
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یک نمونهی بارز در این خصوص دعوای مطروحه نزد دادگاههای هنگ کنگ در
سال  2010موسوم به اف جی همیسفیر است که در آن خواهان درخواست شناسایی و
اجرای دو رأی داوری خارجی در مورد اموال یک شرکت دولتی چینی موسوم به
) (CSOEدر خصوص حقاالمتیازهایی که این شرکت دولتی به جمهوری
دموکراتیک کنگو در ازای بهرهبرداری از یک سری حقوق معدنی بدهکار بود را
مطرح کرده بود 24.دولت چین ادعا کرد که این دولت همواره در حال و در گذشته،
نظریهی مصونیّت حاکمیّتی مطلق را اعمال کرده است ،بنابراین اموال  CSOEاز اجرا
مصون هستند .با این وجود ،دادگاه پژوهش هنگ کنگ مقرر داشت که دادگاههای
این کشور اصل مصونیّت محدود را اعمال میکنند و به همین دلیل آن دسته از اموال
 CSOEکه برای اهداف غیرحاکمیّتی استفاده میشوند مصون از اجرا قلمداد نمی-
شوند.
پیمان مشخّص نمیسازد که قانون حاکم بر اهلیّت طرفین چگونه باید تعیین شود .بدین
جهت این قانون باید با مراجعه به قواعد حل تعارض دادگاه محل تقاضای شناسایی و
اجرا مشخّص شود که معموالً منتهی به اعمال قانون محل اقامتگاه شخص حقیقی و یا
قانون محل ثبت یک شرکت میگردد.
Hong Kong: Court of Appeal, 10 February 2010 and 5 May 2010 (FG

24

Hemisphere Associates LLC v. Democratic Republic of the Congo, et al.), CACV
373/2008 & CACV 43/2009 (10 February 2010); Yearbook Commercial
Arbitration XXXV (2010) pp. 392-397 (Hong Kong no. 24).

در زمان نگارش این کتاب ،درخواست پژوهش از این رأی نزد دادگاه پژوهش نهایی هنگ کنگ
مطرح بوده است.
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بند دوّم :بطالن موافقتنامه داوری
بر اساس ماده (الف)( 5)1در جایی که موافقتنامهی داوری «موضوع ماده  »2بر اساس
قانون منتخب طرفین و یا در فرض عدم انتخاب ،بر اساس قانون کشور مقرّ داوری
باطل باشد ،مبنای دیگری برای استنکاف از شناسایی و اجرا به وجود میآید .این
مبنای عدم شناسایی و اجرا معموالً در عمل مورد استناد دادباخته قرار میگیرد.
بر اساس این مقرره ،خواندهها معموالً ادعا مینمایند که موافقتنامهی داوری به واسطه-
ی کتبی نبودن طبق ماده ( 2)2فاقد اعتبار شکلی است (نگاه کنید به گفتار دوّم از
مبحث چهارم از فصل دوّم) .زمینهی مشابه دیگری که ممکن است برای عدم شناسایی
مورد استناد خواندگان قرار گیرد این است که موافقتنامهی داوری مورد اشاره پیمان
اساساً تشکیل نشده است .سایر دفاعیات رایجی که بر اساس این مبنا مورد استناد قرار
میگیرند عبارتند از غیرمشروع بودن موافقتنامه و اکراه یا تدلیس در انعقاد موافقتنامه-
داوری.
برخی اوقات یک خوانده در جایی که مدعی است اساساً وی طرف موافقتنامهی
داوری نبوده است به این مبنا استناد مینماید .این ادعا با بررسی مجدد مسائل
موضوعی پرونده و مستقل از تصمیم داوران توسط دادگاه ارزیابی میشود .برای مثال،
در پروندهی «سرهنک گروپ» خوانده ادعا نموده بود که طرفین هیچ موافقتنامهی

121

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

فصل سوم

داوری کتبی را امضاء و منعقد ننمودهاند 25.دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی دوّم
آمریکا در این خصوص نظر داد که دادگاه بدوی فدرال در این که به رأی داوران
مبنی بر این که خوانده بر اساس قانون مصر ،یعنی قانون حاکم بر قرارداد ،ملزم به
تبعیّت از شرط داوری بوده استناد کرده مرتکب اشتباه گردیده است .نظر دادگاه
پژوهش این بود که دادگاه بدوی فدرال باید زمانی که رأی را برای اجرا مورد بررسی
قرار می داد قانون فدرال آمریکا را اعمال نمود .بنابراین دادگاه پرونده را مجدداً به
دادگاه بدوی فدرال ارجاع داد «تا تشخیص دهد که آیا خوانده بر اساس مبانی
شناخته شده در حقوق قراردادها یا حقوق نمایندگی آمریکا ،شرط داوری را پذیرفته
است یا خیر».
در تصمیم جدید صادره در پروندهی داال ریئل استیت و شرکت توریست هولدینگ
علیه دولت پاکستان ،دیوان عالی کشور انگلستان قلمرو نظریهی صالحیت نسبت به
صالحیت* را در حقوق انگلستان مشخّص نمود 26.دیوان عالی کشور اشعار داشت که
اگر چه یک دیوان داوری اختیار تعیین صالحیت خود به عنوان یک مسألهی مقدماتی
را دارد ،در عین حال ،دادگاه در مقام بررسی درخواست اجرای رأی بر اساس پیمان
نیویورک ،در جایی که اعتراضی نسبت به صالحیت دیوان داوری مطرح شده باشد،

United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 14 April 2005

25

(Sarhank Group v. Oracle Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XXX
(2005) pp. 1158-1164 (US no. 523).
Doctrine of competence-competence.

*

United Kingdom: [2009] EWCA Civ 755; [2010] 2 W.L.R. 805 (CA (Civ Div)).
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اختیار دارد تا با بررسی کامل و مجدد نکات و مسائل موضوعی در خصوص این
مسألهی صالحیتی تعیین تکلیف نماید.
دیوان عالی کشور انگلستان نحوهی اعمال قاعدهی صالحیت نسبت به صالحیت را در
کشورهای مختلف دنیا بررسی نمود .در بند  25رأی ،دیوان اشعار داشت که «هر
کشوری نوعی بررسی قضایی از تصمیم صالحیتی دیوان داوری را به عمل میآورد.
به هر حال اگر طرفین هرگز یک موافقتنامهی داوری را منعقد نکرده باشند ،چنین
موافقتنامهی ناموجودی نمیتواند به یک دیوان داوری صالحیت رسیدگی بدهد( ».در
این جا دیوان عالی به پروندهی چاینا مینمتالز آمریکا استناد کرد .نگاه کنید به پانوشت
شماره .)16
بنابراین این قاعده که یک دیوان داوری حق تعیین صالحیت خود را دارد به معنای در
نظر گرفتن یک حق انحصاری برای دیوان داوری در این خصوص نیست .دادگاه اجرا
کنندهای که در کشور مقرّ داوری واقع نیست نیز حق دارد تصمیم دیوان داوری در
مورد صالحیت را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
اگر چه دیوان عالی (لرد کالینز**) پذیرفت که رویهی بینالمللی حاکی از محدود
نمودن بازنگری یافتههای دیوانهای داوری توسط دادگاههاست و اگر چه این مرجع
به سیاست اولویّت اجرا مندرج در پیمان نیویورک اذعان داشت ،با این وجود ،وی
برآن بود که هیچکدام از این اصول یافتهی وی را زیر سؤال نمیبرند .وی مقرر نمود

Lord Collins.
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که بر اساس ماده  30قانون داوری  1996انگلستان ،دیوان داوری حق دارد به عنوان
یک مسألهی مقدماتی به صالحیت خود رسیدگی نماید .با این حال ،وی اظهار داشت
که اگر این مسأله نزد دادگاه نیز مطرح شود ،دادگاه باید یک تحقیق مستقل در
خصوص موضوع به عمل آورد و به صرف بازنگری تصمیم داوران بسنده نکند .بر
اساس نظر دیوان عالی کشور انگلستان ،موضع حقوق فرانسه ،به عنوان کشور مقرّ
داوری درآن پرونده هم همین بوده است .بالفاصله بعد از انتشار تصمیم دیوان عالی
کشور انگلستان ،دادگاه پژوهش فرانسه تقاضای ابطال سه رأی مورد اختالف را رد
کرده و عنوان نمود که تصمیم دیوان داوری مبنی بر احراز صالحیت خود صحیح
بوده است 27.اگرچه دادگاه اخیر در خصوص قلمرو بررسی قضایی تصمیم دیوان
داوری در مورد صالحیت خود اظهار نظری ننمود ،در عین حال این دادگاه در عمل
تصمیم دیوان داوری در این خصوص را به صورت کامل مورد بررسی قرار داد.
(در این مورد نگاه کنید به گفتار دوّم از مبحث سوّم از فصل دوّم ،در باب قلمرو
بررسی دادگاهی که از وی تقاضای ارجاع طرفین به داوری به عمل آمده است)

– France: Cour d’Appel, 17 February 2011 (Gouvernement du Pakistan

27

Ministère des Affaires Religieuses v. Dallah Real Estate and Tourism Holding
Company).
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گفتار دوّم :مبنای دوّم -عدم ابالغ و نقض فرآیند صحیح رسیدگی؛ حق
برخورداری از یک رسیدگی عادالنه (ماده (ب)()5)1
«دادباخته ابالغیهی صحیح نصب داور و یا ابالغیهی صحیح آغاز فرآیند رسیدگی
داوری را دریافت نکرده و یا به هر علتی امکان ارائهی ادعاها و دفاعیات خود را
نداشته است».
در صورتی که دادباخته به دالیل ذیل امکان و فرصت عادالنهی مطرح نمودن ادعاها و
دفاعیات خود را نداشته باشد ،ماده (ب)( 5)1مبنای دیگری را برای عدم شناسایی و
اجرای رأی پیشبینی مینماید )1 :دادباخته ابالغیهی صحیح نصب داور و یا آغاز
فرآیند رسیدگی داوری را دریافت نکرده باشد؛  )2دادباخته امکان و فرصت طرح
دفاعیات و ادعاهای خود را نداشته باشد.
با این وجود ،این مبنا به دادگاه اجازه نمیدهد که نظری مغایر با نظر دیوان داوری در
باب مسائل شکلی اتخاذ نماید .آن چه باید توسط مستنکف از اجرای اختیاری رأی
اثبات شود این است که وی به نحوی از انحاء از حق خود مبنی بر عرضهی دفاعیات
ماهوی در محضر دیوان داوری و تصمیمگیری دیوان در این خصوص محروم شده
باشد.
بند اوّل :حق برخورداری از یک رسیدگی عادالنه
ماده (ب)( 5)1مقرر میدارد که در راستای رعایت حداقل شرایط عدل و انصاف در
یک فرآیند داوری ،ادعاها و دفاعیات طرفین باید به صورت عادالنه توسط دیوان
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داوری مورد استماع قرار گیرند .استانداردهای حداقلی رعایت عدل و انصاف در یک
فرآیند رسیدگی داوری توسط دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی هفتم ایاالت متحدهی
آمریکا مشخّص شدهاند« :یک ابالغیهی صحیح و مؤثّر ،استماع ادلّه توسط دیوان
داوری و صدور یک تصمیم بیطرفانه توسط داور» .بنابراین ،داوران از یک دامنهی
وسیع اختیارات برای چگونگی ادارهی جریان رسیدگی برخوردار هستند.
بند دوّم :عدم ابالغ
معموالً به ندرت اتفاق میافتد که یک طرف دعوا ابالغیهی نصب داور و یا ابالغیهی
آغاز فرآیند رسیدگی داوری را دریافت نکرده باشد .چنانچه یک طرف دعوا به
صورت فعّاالنه در فرآیند رسیدگی داوری شرکت کرده باشد ،در آینده این ادعا که
وی ابالغیهی صحیح را دریافت نکرده است از وی مسموع نخواهد بود.
در مقابل ،در رسیدگی هایی که خوانده در آنها غائب است ،دلیل اثبات ابالغ صحیح
به وی باید در تمامی مراحل به صورت جدی مورد ارزیابی و موشکافی قرار گیرد.
برای مثال ،درجایی که یک طرف بدون آگاه نمودن طرف مقابل اقامتگاه خود را
تغییر داده باشد و یا در نقطهای از جهان زندگی میکند که امکان وصول پیامهای
دورنما و یا پیامهای ارسالی از طریق سایر وسایل ارتباط جمعی وجود ندارد ،میتوان
گفت ابالغی صورت نگرفته است .در چنین مواردی  ،هم داوران و هم خواهان
پرونده در فرآیند داوری باید تمام اقدامات متعارف و ممکن را برای آگاه نمودن
خوانده از آغاز فرآیند رسیدگی داوری و تشکیل دیوان داوری به عمل آورده و
دالیل کافی برای اثبات این اقدامات را جمعآوری نمایند .چنانچه آنها از انجام این
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اقدامات خودداری نمایند ،امکان دارد دادگاه محل تقاضا از اجرای رأی صادره پرهیز
نماید .در پروندهای با شرایط مشابه ،دیوان عالی کشور سوئد به دلیل این که مکاتبات
راجع به داوری به آدرس قبلی طرف سوئدی فرستاده شده و به عنوان نامهی تحویل
نشده عودت داده شده بودند و داوران این واقعیت را نادیده گرفته بودند ،از پذیرش
درخواست

اجرای رأی خودداری نمود28.

ب ا این وجود ،عدم شرکت در فرآیند رسیدگی داوری ممکن است تصمیم عمدی یک
طرف باشد .درجایی که ابالغ واقعی داوری توسط خوانده دریافت شده باشد ،امّا وی
نتواند یا نخواهد در داوری شرکت کند ،رویهی دادگاهها این است که فرآیند صحیح
رسیدگی موضوع ماده (ب)( 5)1نقض نشده است .اگر یک طرف خود تصمیم بگیرد
که در فرآیند رسیدگی داوری شرکت نکند ،بعداً نمیتواند از این مبنا برای عدم
اجرای رأی بهرهمند گردد.
بند سوّم :نقض فرآیند صحیح رسیدگی« :عدم امکان ارائه دفاعیات یا
ادعاها»
پروندهی مشهور مطروحه نزد دادگاههای ایاالت متحده آمریکا تحت عنوان ایران
ایرکرافت اینداستریز علیه شرکت آوکو نمونه ای از مواردی است که در آن ،به دلیل
آن که خوانده امکان عرضهی مدافعات خود در دیوان داوری را نیافته بود ،دادگاه از

Sweden: Högsta Domstolen, 16 April 2010 (Lenmorniiproekt OAO v. Arne

28

Larsson & Partner Leasing Aktiebolag) Yearbook XXXV (2010) pp. 456-457
(Sweden no. 7).
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شناسایی و اجرای رأی خودداری نمود 29.جریان پرونده این بود که خوانده بعد از
مشورت با رئیس دیوان داوری (که متعاقباً تغییر نموده بود) و بر اساس توصیهی وی
تصمیم گرفت که صورت حسابهای مؤیّد نظر مؤسسهی کارشناسی ارزیابی
خسارات منصوب از طرف خود را ارائه نکند .به همین جهت ،خوانده صرفاً به ارائهی
خالصهی این صورتحسابها بسنده نمود ،امّا در عین حال خاطر نشان ساخت که در
صورت نیاز آمادگی دارد مدارک بیشتری در خصوص ادعای خود ارائه دهد .النهایه،
دیوان داوری ادعای خسارت را به واسطهی عدم وجود ادلّهی مثبته مردود اعالم نمود.
دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی دوّم ایاالت متحدهی آمریکا به دلیل این که دادباخته
امکان عرضهی مدافعات خود در باب ادعای خسارت را نداشته است از شناسایی و
اجرای رأی استنکاف ورزید.
در مواردی که داوران با توجه به شرایط پرونده ،اصول عدل و انصاف را در جریان
رسیدگی داوری رعایت نکردهاند ،دادگاهها از شناسایی و اجرای رأی داوری
خودداری ورزیدهاند .برای نمونه:
 دادگاه پژوهش ناپل ابالغیهی جلسه استماع که فقط یک ماه قبل از برگزاریاین جلسه در وین به خواندهی ایتالیایی ابالغ شده بود را ناکافی قلمداد کرده و
از شناسایی و اجرای رأی داوری صادره در اتریش سر باز زد .علت ناکافی

United States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 24 November

29

1992 (Iran Aircraft Industries and Iran Helicopter Support and Renewal
)Company v. Avco Corporation) Yearbook Commercial Arbitration XVIII (1993
pp. 596-605 (US no. 143).
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بودن یک ماه از نظر دادگاه این بود که در زمان ابالغ ،منطقهی محل اقامت
خوانده دچار زلزلهی

شدیدی شده بود؛30

 دادگاه پژوهش انگلستان نیز در مورد مشابهی تصمیم دادگاه بدوی مبنی برعدم شناسایی و اجرای رأی داوری صادره در هندوستان را تأیید نمود .استدالل
این بود که در جریان داوری ،درخواست یک طرف که به علّت کسالت شدید
در جلسهی استماع تقاضای تعویق جلسه را داشت توسط دیوان داوری رد شده
بود و به نظر دادگاه در چنین شرایطی ،غیر واقعی و غیر منطقی به نظر میرسید
که از او انتظار داشت که در داوری (فعّاالنه) شرکت کرده و مدافعات خود را
ارائه دهد؛31

 دادگاه بدوی هنگ کنگ به این دلیل که کمیسیون داوری تجاری و اقتصادیبینالمللی چین (سیاتک)* به خوانده فرصت اظهار نظر در خصوص گزارش-

& Italy: Corte di Appello, Naples (Salerno Section), 18 May 1982 (Bauer

30

Grossmann OHG v. Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele) Yearbook Commercial
Arbitration X (1985) pp. 461-462 (Italy no. 70).
United Kingdom: Court of Appeal (Civil Division), 21 February 2006 and 8

31

March 2006 (Ajay Kanoria, et al. v. Tony Francis Guinness) Yearbook
Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 943-954 (UK no. 73).
China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) .
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های ارائه شده توسط کارشناس منصوب از جانب دیوان داوری را نداده بود ،از
اجرای رأی داوری صادره خودداری

نمود32.

در عین حال برخی از ایرادات و اعتراضات به عدم اجرای فرآیند صحیح رسیدگی در
جریان داوری ناکام میمانند ،نظیر:
 جایی که داور حاضر نشده است جهت سهولت حضور شاهد طرف معترض بهرأی زمانبندی جلسات استماع را تغییر دهد؛
 جایی که دیوان داوری درخواست تعویق جلسه و تقاضای ارائهی مدارکجدید را نپذیرفته است؛
 جایی که دیوان داوری تقاضای تعویق جلسات و تعلیق رسیدگی تا زمانمشخّص شدن نتیجهی دعوای راجع به ورشکستگی را نپذیرفته است؛
 جایی که دیوان داوری در مورد امارات و بار اثبات حکم داده است؛ جایی که دیوان داوری ظاهراً در رأی خود به تئوریهای حقوقی جدیدیاستناد کرده است که طرفین در ادعاها و دفاعیات خود به آنها نپرداختهاند؛
 جایی که دیوان داوری فرآیند تحقیق از یک شاهد (سئواالت یک طرف ازشاهد طرف مقابل**) را به اختصار برگزار نموده است؛

Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 15 January 1993

32

(Paklito Investment Ltd. v. Klockner East Asia Ltd.) Yearbook Commercial
Arbitration XIX (1994) pp. 664-674 (Hong Kong no. 6).
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 جایی که طرفین به واسطهی این که امکان داشت توسط دولت کشور مقرّداوری بازداشت شوند درجلسات استماع شرکت نکردند؛ و
 جایی که نماینده ی یک شرکت به دلیل عدم امکان اخذ روادید نتوانسته بود درجلسهی استماع شرکت کند.
گفتار سوّم :مبنای سوّم -خروج از قلمرو موافقتنامه داوری (ماده(ج)()5)1
«رأی درخصوص مسألهای تعیین تکلیف مینماید که مشمول قلمرو توافق طرفین
برای ارجاع امر به داوری نیست و یا حاوی تصمیم در خصوص موضوعاتی است که
فراتر از قلمرو موافقتنامهی داوری است .البته درصورتی که آن بخش از تصمیمات که
مشمول قلمرو موافقتنامهی داوری هستند از آن بخش از تصمیمات که خارج از قلمرو
موافقتنامهی داوری هستند قابل تفکیک باشند ،بخش اوّل قابلیّت شناسایی و اجرا
خواهد داشت».
مبانی عدم شناسایی و اجرای موضوع ماده (ج)( 5)1زمانی مطرح میشوند که رأی:
 به اختالفات یا ادعاهایی بپردازد که در موافقتنامهی داوری پیش بینی نشده و یامشمول موافقتنامهی داوری قرار نمیگیرند؛
 حاوی تصمیم در خصوص موضوعاتی باشد که ورای توافق طرفین درخصوص ارجاع امر به داوری است.

Cross-examination.
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مبانی وضع شده در ماده (ج)( 5)1متضمن این اصل هستند که دیوان داوری تنها
درخصوص موضوعاتی صالحیت رسیدگی دارد که طرفین در موافقتنامهی داوری
مشخّص و معیّن کرده باشند.
در تشخیص اینکه طرفین چه اموری را با توافق به داوری ارجاع دادهاند باید از یک
طرف به موافقتنامهی داوری و از طرف دیگر به خواستهی دعوا که توسط طرفین به
دیوان داوری ارائه شده است توجه نمود .متن موافقتنامهی داوری که مشخّص کنندهی
موضوعاتی است که طرفین با توافق به داوری ارجاع دادهاند بسیار حائز اهمّیّت است و
خواستهی طرفین در دعوا باید در این قلمرو پیش بینی شده قرار گیرد.
شروط نمونهی منتشره توسط سازمانهای داوری معموالً به گونهای تنظیم میشوند که
به دیوان داوری حوزهی بسیار وسیعی از اختیارات را برای تصمیمگیری در خصوص
تمام اختالفات ناشی و یا در ارتباط با موافقتنامهی ماهوی طرفین (که معموالً یک
قرارداد است) اعطا نمایند .پذیرش ادلّه و ادعاهای جدید و مسائلی از این قبیل معموالً
در زمرهی مسائل راجع به قابلیّت استماع هستند و نه صالحیت ،بنابراین دادگاهها نمی-
توانند آنها را مجدداً بررسی نمایند( .در خصوص این موضوع همچنین به گفتار اوّل
از مبحث سوّم از فصل دوّم راجع به قاعدهی صالحیت نسبت به صالحیت و واکاوی
موافقتنامههای داوری توسط دادگاهها مراجعه نمائید).
در صورتی که رأی جزئاً از حدود صالحیت دیوان داوری خارج باشد ،چنانچه آن
قسمتِ خارج از صالحیت دیوان از قسمتِ مشمول صالحیت آن قابل تفکیک باشد،
دادگاه میتواند مقرر دارد که رأی به صورت جزئی اجرا شود .این موضوع از بخش
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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اخیر ماده (ج)( 5)1استفاده میشود که اشعار میدارد« :درصورتی که آن بخش از
تصمیمات که مشمول قلمرو موافقتنامهی داوری هستند از آن بخش از تصمیمات که
خارج از قلمرو موافقتنامهی داوری هستند قابل تفکیک باشد ،بخش اوّل قابلیّت
شناسایی و اجرا خواهد داشت».
گفتار چهارم :مبنای چهارم -اشکال در تشکیل دیوان داوری یا در
فرآیند رسیدگی داوری (ماده (د)()5)1
«تشکیل دیوان داوری و یا آئین رسیدگی داوری بر اساس توافق طرفین و یا در فرض
عدم توافق ،بر طبق قانون کشور مقرّ داوری انجام نگرفته است».
ماده (د)( 5)1دو نوع نقض بالقوه راجع به موارد زیر را پیش بینی مینماید:
 تشکیل دیوان داوری ؛ آیین رسیدگی داوری.بند اوّل  :تشکیل دیوان داوری
مورد اوّلِ ماده (د)( 5)1در صورتی موضوعیت پیدا میکند که یک طرف از حق خود
مبنی بر انتصاب داور محروم شده و یا مجبور شود تصمیمگیری در خصوص ادعاها و
دفاعیات خود را به دیوانی واگذار کند که تشکیل آن منعکسکنندهی توافق طرفین
نیست.
در مواردی که یک طرف دعوا از نصب داور خودداری کرده و این داور متعاقباً
توسط دادگاه منصوب میشود و یا در جایی که داوران به صورت صحیحی جرح
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شده و بر اساس مقررات قابل اعمال منتخب طرفین و قانون حاکم با داوران جدید
جایگزین میشوند ،خوانده نمیتواند در استناد به این مبنای عدم شناسایی و اجرا
توفیقی حاصل نماید.
بر اساس ماده (د)( 5)1دادگاه باید به ترتیب به مسائل ذیل پاسخ دهد:
 .1آیا طرفین در مورد نحوهی تشکیل دیوان داوری توافقی نمودهاند؟
 .2در صورت وجود چنین توافقی باید مشخّص شود که طرفین دقیقاً روی چه
مواردی توافق داشتهاند؛
 .3آیا توافق فوق در عمل نقض شده است؟
 .4تنها در صورتی که در خصوص تشکیل دیوان داوری توافقی میان طرفین وجود
نداشته باشد ،دادگاه میتواند قانون کشور مقرّ داوری را به منظور تشخیص این
که آیا دیوان داوری بر اساس این قانون تشکیل شده است یا خیر اعمال نماید.
برای مثال ،ممکن است طرفین در شرط داوری توافق نموده باشد که یک سازمان
خاص وظیفهی نصب رئیس دیوان یا هر یک از داوران را بر عهده داشته باشد ،امّا در
عمل شخص دیگری داور را منصوب کند .همین معضل ،همچنین زمانی بروز میکند
که طرفین توافق نموده باشند که داور از میان گروه معیّنی از افراد انتخاب شود ،امّا در
عمل این اتفاق نمیافتد و داور از گروه دیگری برگزیده میشود .با این وجود،
درچنین مواردی دادگاه باید بررسی نماید که آیا واقعاً الزم است رأی را بر مبنای این
که دادباخته از حق خود محروم شده اجرا ننماید و یا اینکه چنین طرفی اساساً،
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صرف نظر از این نقض کم اهمّیّت فرآیند داوری ،از یک رسیدگی عادالنه برخوردار
شده است؟ این مثال در واقع فرد اجالی مصادیقی است که در آنها دادگاه در
صورتی که نقض را کم اهمّیّت تشخیص دهد میتواند اجازهی اجرای رأی را صادر
نماید( .نگاه کنید به گفتار پنجم از مبحث سوّم)
برای مثال در پروندهی چاینا نانهای ،دادگاه بدوی هنگ کنگ مقرر داشت که اگرچه
عین توافق طرفین برای تشکیل دیوان داوری مورد عمل قرار نگرفته است ،با این
وجود دادگاه محل تقاضای اجرای رأی باید از اختیار خود برای اجرای رأی استفاده
کند ،چرا که نقض صورت گرفته نسبتاً جزئی و کم اهمّیّت

است33.

ممکن است موافقتنامهی داوری برخی خصوصیات را برای یک یا چند نفر از داوران
پیشبینی نماید ،مثالً مقرر نماید که داوران باید به زبانهای خاصی مسلط باشند؛ تبعه-
ی یک کشور خاص باشند؛ پروانهی وکالت کشور خاصی را داشته باشند؛ دارای
مدرک مهندسی باشند و مواردی از این قبیل .در چنین مواردی دادگاه باید دقّت کند
که آیا عدم احراز چنین شرایطی توسط یک داور در عمل باعث بروز بیعدالتی در
جریان رسیدگی میشود؟ برای مثال ،اگر شرط داوری پیش بینی نماید که داور باید
«بازرگان» بوده و یا فردی دارای تجربهی صنعتی باشد ،امّا در عمل یک حقوقدان

Hong Kong: Supreme Court of Hong Kong, High Court, 13 July 1994 (China

33

Nanhai Oil Joint Service Corporation Shenzhen Branch v. Gee Tai Holdings Co.
Ltd.) Yearbook Commercial Arbitration XX (1995) pp. 671-680 (Hong Kong no.
8).
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بدون داشتن صالحیتهای یاد شده داور شود ،میتوان گفت که علیرغم وجود این
اشکال ،شناسایی و اجرای رأی کامالً موجّه است.
نمونههایی از ایرادات ناکام در استناد به بخش اوّل ماده (د)( 5)1عبارتند از:
 دادگاه پژوهش مونیخ این اعتراض که تشکیل دیوان داوری مطابق با توافقطرفین نبوده است را رد کرد .در این پرونده علیرغم توافق طرفین در شرط
داوری مبنی بر حضور دو یا چند داور ،دیوان داوری از یک داور منفرد تشکیل
شده بود .دادگاه اعالم کرد که خوانده از تشکیل دیوان داوری با حضور تنها
یک داور آگاه بوده امّا با این وجود در طول فرآیند داوری اعتراضی به این امر
ننموده

است؛34

 در پرونده ای که نزد دیوان عالی کشور اسپانیا مطرح شده بود ،موافقتنامهیداوری مورد نظر مقرر داشته بود که داوری اختالفات در انجمن سازش و
داوری تخصصی سینما ( )ACPCAدر فرانسه انجام شود .زمانی که خواندهی
دعوای داوری از نصب داور استنکاف ورزید ،این انتصاب به جای وی توسط
رئیس مجمع بینالمللی انجمن تولیدکنندگان فیلم انجام گرفت .دادگاه اعتراض
خوانده مبنی بر این که این انتصاب مطابق توافق طرفین نبوده است را رد کرد،

Germany: Oberlandesgericht, Munich, 15 March 2006 (Manufacturer v.

34

Supplier, in liquidation) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV (2009) pp.
499-503 (Germany no. 117).
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چرا که به عقیدهی دادگاه نصب داور بر اساس قواعد انجمن سازش و داوری
تخصصی سینما انجام شده

بود35.

در مقابل ،نمونههایی برای ایرادات موفّق بر اساس مبنای مندرج در ماده (د)(5)1
عبارتند از:
 در سال  ،1978دادگاه پژوهش فلورانس مقرر داشت که دیوان داوری دو نفرهدر لندن با وجود این که تشکیل آن مطابق و منطبق با قانون کشور مقرّ داوری
بوده ،برخالف توافق طرفین تشکیل شده است .علّت این تصمیم آن بود که
مطابق شرط داوری در آن دعوا دیوان داوری باید متشکل از سه نفر میبود ،امّا
در عمل دو داور منصوب از جانب طرفین از نصب مشترک داور سوّم امتناع
ورزیدند ،چون میان خود در خصوص نتیجهی دعوای اصلی توافق داشتند -
شایان ذکر است که در آن زمان قانون انگلستان این اجازه را به دو داور می-
داد؛36

 دادگاه پژوهش فدرال ناحیهی دوّم آمریکا بر مبنای این که مفاد موافقتنامهیطرفین در خصوص تشکیل دیوان داوری به واسطهی عدم رعایت توافق میان
طرفین در مورد فرآیند نصب نقض شده بود از شناسایی و اجرای رأی امتناع
Spain: Tribunal Supremo, Civil Chamber, 11 April 2000 (Union Générale de

35

Cinéma, SA v. X Y Z Desarrollos, SA) Yearbook XXXII (2007) pp. 525-531
(Spain no. 50).
Corte di Appello, Florence, 13 April 1978 (Rederi Aktiebolaget Sally v. srl

36 Italy:

srl Termarea) Yearbook Commercial Arbitration IV (1979) pp. 294-296 (Italy no.
32).
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ورزید .علت این تصمیم این بود که به جای این که دو داور منصوب طرفین بر
اساس موافقتنامهی داوری فرصت کافی برای توافق بر نصب سرداور داشته
باشند ،دادگاه به درخواست یکی از طرفین مبادرت به نصب سرداور نموده
بود37.

بند دوّم :آئین رسیدگی داوری
هدف پیمان نیویورک این نیست که دادباخته با توسّل و استناد به تصمیمات شکلی
دیوان داوری نوعی حق پژوهش خواهی پیدا کند .ماده (د)( 5)1در پی آن نیست که
اگر دادگاه در خصوص موضوعاتی نظیر لزوم استماع یک شاهد و یا تحقیق مجدّد از
شهود و کارشناسان و دفعات تبادل لوایح نظر حقوقی متفاوتی با داوران داشت مبنایی
برای عدم شناسایی و اجرای رأی پیدا شود.
هدف این مبنای مورد اشاره در ماده (د)( 5)1در واقع مقابله با نقضهای اساسی فرآیند
توافق شده میان طرفین است ،نظیر جایی که طرفین بر اعمال قواعد یک مؤسسهی
خاص توافق کردهاند ،امّا داوری بر اساس قواعد مؤسسهی دیگری انجام میشود و یا
در جایی که قواعد مؤسسهی خاصی اعمال میشود ،حال آن که طرفین توافق نموده-
اند که قواعد هیچ مؤسسهی خاصی اعمال نگردد.

States: United States Court of Appeals, Second Circuit, 31 March 2005

37United

(Encyclopaedia Universalis S.A. v. Encyclopaedia Britannica, Inc.) Yearbook
Commercial Arbitration XXX (2005) pp. 1136-1143 (US no. 520).
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نمونههایی از اعتراضات ناموفّق بر مبنای دوّمین سبب مندرج در ماده (د)( 5)1عبارتند
از :
 در یک پرونده ادعای خوانده مشعر بر این که داوری برگزار شده در کشورترکیه وفق قانون آیین دادرسی مدنی این کشور انجام نشده زیرا دیوان داوری
تقاضای خوانده مبنی بر برگزاری جلسات استماع شفاهی را نپذیرفته و
درخواست وی مبنی بر ارائهی ادلّهی جدید را اجابت نکرده بود ،توسط دادگاه
پژوهش برمن رد شد .به عقیدهی دادگاه ،دیوان داوری بر اساس قواعد داوری
اتاق بازرگانی استانبول که مورد توافق طرفین بود عمل کرده

است؛38

 در پروندهی دیگر« ،دِوون»* خواندهی دعوای اجرای رأی (که در پروندهیداوری مطروحه نزد کمیسیون داوری دریایی چین** خواهان بود) نزد دادگاه
بدوی فدرال ناحیهی فلوریدای شمالی مدعی شد که داوری بر اساس قانون
جمهوری خلق چین انجام نشده ،چرا که دیوان داوری ابتدا دعوای متقابل طرف
مقابل را رد کرده امّا بعداً به همین طرف اجازه داده است که دعوای جداگانهای
که متعاقباً با ادعای وی توأم گردیده را طرح نماید .دادگاه این ادعا را مردود

38

Germany: Hanseatisches Oberlandesgericht, Bremen, 30 September 1999

(Claimant v. Defendant) Yearbook Commercial Arbitration XXXI (2006) pp. 640651 (Germany no. 84).
Devon.
China Maritime Arbitration Commission (CMAC).
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اعالم نمود ،چرا که خوانده نتوانسته بود اثبات کند که تصمیم دیوان داوری بر
اساس قانون چین نادرست بوده

است39.

در مقابل ،نمونههایی از استناد موفّق به مستمسک دوّم مندرج در ماده (د)( 5)1از قرار
ذیل است:
 یک دادگاه پژوهش سوئیسی از شناسایی و اجرای یک رأی داوری صادره درآلمان به این دلیل که فرآیند داوری بر اساس توافق طرفین صورت نگرفته بود،
خودداری کرد .در آن دعوا موافقتنامهی داوری طرفین مقرر داشته بود که مقرّ
داوری در هامبورگ خواهد بود و در آن داوری «تمامی اختالفات طرفین باید
توسط همان یک مرجع و در یک فرآیند واحد مورد رسیدگی قرار گیرند» .به
جای این ،داوری در دو مقطع و در دو مرحله انجام پذیرفت ،بدین توضیح که
در مرحلهی اوّل یک داوری تخصّصی (راجع به کیفیت) توسط دو کارشناس و
در مرحلهی بعدی یک داوری کامل توسط هیأتی متشکل از سه داور صورت
گرفت؛40

United States: United States District Court, Northern District of Florida,

39

Pensacola Division, 29 March 2010 (Pactrans Air & Sea, Inc. v. China National
Chartering Corp., et al.) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp.
526-527 (US no. 697).
Switzerland: Appellationsgericht, Basel-Stadt, 6 September 1968, (Corporation

40

X AG, buyer v. Firm Y, seller) Yearbook Commercial Arbitration I (1976) p. 200
(Switzerland no. 4).
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 یک دادگاه پژوهش در ترکیه بر مبنای این که قانون شکلی مورد توافق طرفیناعمال نشده بود از شناسایی و اجرای رأی داوری صادره در سوئیس خودداری
نمود؛41

 در پروندهی دیگری ،دادگاه پژوهش ایتالیا رأی صادره در استکهلم را اجراکرده امّا از اجرای رأی صادره در پکن در مورد همان دعوا امتناع نمود .این
دادگاه برآن بود که رأی صادره در پکن برخالف توافق طرفین است ،چرا که
طرفین تصمیم گرفته بودند بسته به این که کدام طرف اوّل دعوا را آغاز کند
تنها یک داوری در

استکهلم یا پکن داشته باشند42.

گفتار پنجم :مبنای پنجم -رأی غیر قطعی ،ابطال یا تعلیق شده (ماده
(ه)()5)1
«رأی هنوز برای طرفین قطعی نشده ،یا توسط دادگاههای صالح کشور مقرّ داوری
ابطال یا تعلیق گردیده است».
در صورتی که خوانده یکی از موارد ذیل را اثبات کند ،ماده (ه)( 5)1بستری را برای
عدم و شناسایی و اجرای رأی داوری فراهم میآورد:
Turkey: Court of Appeals, 15th Legal Division, 1 February 1996 (Osuuskunta

41

METEX Andelslag V.S. v. Türkiye Electrik Kurumu Genel Müdürlügü General
Directorate, Ankara) Yearbook Commercial Arbitration XXII (1997) pp. 807-814
(Turkey no. 1).
Italy: Corte di Cassazione, 7 February 2001, no. 1732 (Tema Frugoli SpA, in

42

liquidation v. Hubei Space Quarry Industry Co. Ltd.) Yearbook Commercial
Arbitration XXXII (2007) pp. 390-396 (Italy no. 170).
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 رأی داوری هنوز برای طرفین قطعی نشده باشد ،یا رأی داوری توسط مراجع قضایی صالح کشور مقرّ داوری ابطال و یا تعلیق شدهباشد.
بند اوّل :رأی غیر قطعی
تدوینکنندگان پیمان نیویورک در این بند به جای استفاده از اصطالح «نهایی»* (که
در موقعیت مشابهی در پیمان  1927ژنو در خصوص اجرای آراء داوری خارجی به
کار رفته بود )43از اصطالح «قطعی»** استفاده نمودند .علت به کار بردن این اصطالح،
ایضاح این نکته بود که دادبرده ،به مجرد صدور رأی توسط دیوان داوری ،میتواند
تقاضای شناسایی و اجرای رأی را مطرح نماید .این بدین معناست که بر اساس رژیم
پیمان و بر خالف پیمان  1927ژنو ،چنین شخصی الزم نیست روانامه* و یا مجوزی
که از طرف دادگاه کشور مقرّ داوری صادر میشود (که به روانامهی

مضاعف**

معروف است) را به منظور درخواست شناسایی و اجرا اخذ نماید.

Final

*

 43پیمان اجرای آراء داوری خارجی ،منعقده در ژنو در تاریخ  26سپتامبر .1927
Binding.

**

Exequatur.
Double exequatur.
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این مقررهی پیمان که بر اساس آن نیازی به اخذ روانامهی مضاعف وجود ندارد به
صورت گسترده مورد پذیرش و استقبال دادگاهها و علمای حقوق در سرتاسر جهان
قرار گرفته است.
با این وجود ،دادگاهها در خصوص تعیین زمانی که رأی بر اساس ماده (ه)( 5)1قطعی
قلمداد میشود با یکدیگر اختالف نظر دارند .بر اساس نظر برخی دادگاهها قطعی
شدن یک رأی زمانی است که قانون کشور مقرّ داوری تعیین مینماید 44.برخی دیگر
از دادگاهها به این مسأله سوای قانون حاکم بر رأی نگاه میکنند و مقرر میدارند که
آراء داوری خارجی در صورتی قطعی هستند که در مورد آنها امکان توسّل به طرق
عادی شکایت از آراء دیگر امکانپذیر نباشد 45.این در صورتی است که امکان
اعتراض به رأی داوری ،چه از طریق یک مرجع پژوهش داوری و چه از طریق
دادگاه ،وجود نداشته باشد .در این زمینه ،دادگاهها معموالً به موافقتنامهی طرفین
مراجعه مینمایند؛ برای مثال ،چنانچه طرفین تصمیم گرفته باشند که اختالف آنها از
طریق داوری اتاق بازرگانی بینالمللی*** حلوفصل شود ،ماده ( 28)6قواعد داوری

See, e.g., France: Tribunal de Grande Instance, Strasbourg, 9 October 1970

44

(Animalfeeds International Corp. v. S.A.A. Becker & Cie) Yearbook Commercial
Arbitration II (1977) p. 244 (France no. 2).
See, e.g., Switzerland: Tribunal Fédéral, First Civil Chamber, 9 December 2008

45

(Compagnie X SA v. Federation Y) Yearbook Commercial Arbitration XXXIV
(2009) pp. 810-816 (Switzerland no. 40).
***
International Chamber of Commerce.
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اتاق**** مقرر میدارد که« :کلیهی آراء به محض صدور قطعی و برای طرفین الزم-
االجرا

هستند».

بند دوّم :رأی ابطال یا تعلیق شده
الف :رأی ابطال شده
بسته به کشور مقرّ داوری ،به این فرآیند قضایی «ابطال»***** یا «الغاء»* گفته میشود.
تنها دادگاههایی صالحیت ابطال رأی داوری را دارند که در کشور مقرّ داوری
(کشوری که رأی داوری در آنجا صادر شده است) واقع شده باشند (نگاه کنید به بند
اوّل از گفتار یکم ،مبحث سوّم از فصل یکم) .در واقع این دادگاهها هستند که اختیار
اعمال «نظارت» و اعمال صالحیت «اوّلیّه» بر رأی را دارند .این در حالی است که
دادگاههایی که از آنها تقاضای شناسایی و اجرای رأی به عمل میآید ،اختیار اجرایی
یا ثانوی نسبت به رأی دارند و یگانه صالحیت آنها این است که تشخیص دهند آیا
مبانی مورد نظر پیمان برای عدم شناسایی و اجرای رأی وجود دارند یا خیر.
برای این که ایراد ابطال رأی کارگر واقع شود ،در اغلب کشورها قاعده بر این است
که رأی باید به صورت قطعی و نهایی توسط دادگاهی که واجد صالحیت اوّلیّه است
ICC Rules of Arbitration.

****

 عین همین مقرره در مادهی ( 34)6نسخهی سال  2012میالدی قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
تکرار شده است( .توضیح مترجمین)
Annulment.

*****

Vacatur.
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ابطال گردد .بنابراین صرف تقاضای ابطال رأی کافی نیست .این قاعده باعث میشود
که دادباخته نتواند با آغاز فرآیند ابطال ،اجرای رأی را به تعویق اندازد.
چنانچه دادباخته تقاضای ابطال یا تعلیق رأی را داشته باشد( ،و دادبرده نیز همزمان
تقاضای اجرای رأی داوری را مطرح نموده باشد) ماده  6پیمان راهحل قضیه را به این
صورت مشخّص میکند :در صورت صالحدید دادگاهی که تقاضای شناسایی و اجرا
نزد او مطرح شده ،اجرای رأی تا مشخّص شدن نتیجهی فرآیند ابطال یا تعلیق موقّتاً به
تعویق میافتد .این ماده همچنین مقرر میدارد که دادگاه تنها در صورتی میتواند
رسیدگی را به آینده موکول کند که تقاضای ابطال یا تعلیق به دادگاه دارای صالحیت
اوّلیّهی موضوع ماده(ه)( 5)1ارجاع شده باشد.
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ب :آثار ابطال رأی
حتی اگر یک رأی درکشور مقرّ داوری ابطال شده باشد ،دادگاه کشور محل تقاضای
شناسایی و اجرا همچنان تحت شرایطی میتواند درخواست شناسایی و اجرای رأی را
بپذیرد .فرانسه سرآمد کشورهایی است که علی رغم ابطال رأی داوری در کشور مقرّ،
همچنان تقاضای شناسایی و اجرای رأی را اجابت میکنند .فرانسه این کار را نه بر
اساس پیمان نیویورک ،که بر اساس قانون فرانسه انجام میدهد ،به این طریق که با
توسّل به ماده( 7)1پیمان (قانون مساعدتر) ،قانون فرانسه که در این خصوص نسبت به
مقررات پیمان مساعدتر است را اعمال مینماید .در واقع این مقررهی پیمان به دادگاه-
ها اجازه میدهد که رژیم اجرایی را اعمال نمایند که از رژیم اجرایی پیمان مساعدتر
باشد ،به این معنا که در شرایطی که رأی بر اساس پیمان قابل شناسایی و اجرا نیست،
بر اساس این رژیم اخیر قابلیّت اجرا داشته باشد(.در این خصوص نگاه کنید به گفتار
اوّل از مبحث پنجم از فصل یکم)
ج :رأی تعلیق شده
عالوه بر مورد فوق ،ماده(ه)( 5)1مقرر میدارد که در جایی که دادباخته بتواند اثبات
کند که رأی توسط دادگاه کشور مقرّ «تعلیق» شده است ،میتوان از شناسایی و اجرای
رأی استنکاف ورزید .چنانچه در قسمت قبلی در خصوص آثار ابطال مالحظه شد ،بر
اساس ماده  6پیمان ،در صورتی که تقاضای تعلیق در دادگاه کشور مقرّ داوری به
عمل آمده باشد ،دادگاه میتواند تصمیمگیری در خصوص شناسایی و اجرا را به
تعویق اندازد.
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اصطالح تعلیق رأی درپیمان تعریف نشده است .دادگاهها معموالً این اصطالح را به
این صورت تعبیر نمودهاند که الزماالجرا بودن رأیی توسط دادگاهی درکشور مق ّر
(مثالً به خاطر آغاز فرآیند ابطال و نه به موجب حکم قانون) معلّق شده باشد.
مبحث پنجم :مبانی عدم شناسایی و اجرا که دادگاه می تواند رأساً به
آن ها استناد کند (ماده()5)2
ماده( 5)2پیمان مقرر میدارد:
«شناسایی و اجرای یک رأی داوری همچنین میتواند در صورت احراز یکی از
شرایط زیر توسط مرجع صالحیتدار کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا مردود
اعالم شود؛
الف) موضوع اختالف بر اساس قانون کشور متبوع دادگاه داوریپذیر نباشد :یا
ب) شناسایی و اجرای رأی مغایر با نظم عمومی کشور مذکور باشد».
ماده ( 5)2حافظ منافع عمومی کشوری است که تقاضای اجرا درآن مطرح شده است،
بنابراین چنین دادگاهی پس از ثبت تقاضای شناسایی و اجرا میتواند به هر یک از
مبانی فوقالذکر به صورت علیالرأس استناد نماید .در عرصهی عمل ،دادباخته نیز در
جایی که معتقد باشد این مبانی قابل اعمالند به آنها استناد مینماید.
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گفتار اوّل  :مبنای ششم -داوری ناپذیری (ماده (الف)()5)2
به طور خالصه ،مبنای «داوری ناپذیری» برای عدم شناسایی و اجرای رأی که در ماده
(الف)( 5)2آمده است در جایی قابل استناد است که دعوای مطروحه در خصوص
موضوعی باشد که حل و فصل آن صرفاً در صالحیت دادگاهها قرار دارد.
برای مثال ،دعاوی کیفری قطعاً داوریپذیر نیستند .همچنین دعاویای که منحصراً در
صالحیت دادگاهها قرار دارند فاقد قابلیّت داوری هستند ،نظیر دعاوی راجع به:
-

طالق؛

-

حضانت اطفال؛

-

مسائل مالی (از جمله تقسیم اموال مشترک بین زن و شوهر) مرتبط با طالق؛

-

وصایا؛

-

ورشکستگی؛ و

-

انحالل شرکتها.

گرایش جدید ،حرکت به سمت در نظر گرفتن حوزهی کوچکتری از اختالفات در
قلمرو انحصاری دادگاههاست .این گرایش ناشی از عواملی نظیر تمایل به کاهش
هزینهها ،استقبال بیشتر اکثر دادگاهها از پذیرش توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختالفات
به داوری و حمایت قوانین داخلی از داوری بینالمللی میباشد .همچنین شایان ذکر
است که اصطالح «داوری ناپذیری» در حقوق بینالملل مفهوم متفاوتی با «داوری
ناپذیری» در حقوق داخلی دارد (.در این خصوص نگاه کنید به گفتار دوّم از مبحث
پنجم در خصوص تفکیک میان نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بینالمللی).
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(همچنین نگاه کنید به بند اوّل از گفتار ششم از مبحث چهارم از فصل دوّم در
خصوص داوریپذیری).
تعیین داوری پذیری یک دعوا باید بر اساس قانون کشور محل تقاضای شناسایی و
اجرا انجام شود .داوری ناپذیری یک دعوا باید بر اساس بخش عمده و اصلی ادعا
مشخّص شود و نه صرفاً بر اساس یک بخش کوچک و فرعی آن.
موارد بسیار اندکی از عدم اجرا بر مبنای ماده(الف)( 5)2گزارش شده است .از جمله:
 تصمیم دیوان عالی کشور بلژیک مبنی بر رد تقاضای اجرای رأی ،به واسطهیاین که موضوع فسخ یک قرارداد انحصاری توزیع (قرارداد راجع به اعطاء حق
انحصاری توزیع) بر اساس قانون بلژیک داوری پذیر نیست و دادگاههای
بلژیک در این مورد ،بر اساس یک قانون خاص در مورد توزیعکنندگان،
دارای صالحیت انحصاری

هستند؛46

 تصمیم دادگاه تجاری ناحیهی مسکو مبنی بر این که رأی داوری صادره دراسلواکی به این دلیل غیر قابل اجراست که با وجود آن که خواندهی روس
توسط دادگاه تجاری ورشکسته اعالم شده ،معالوصف دیوان داوری مبادرت به
صدور رأی نموده است .بر اساس قانون ورشکستگی فدراسیون روسیه ،دادگاه-
های تجاری این کشور در خصوص تعیین میزان و ماهیّت مطالبات ورشکسته

Belgium: Cour de Cassation, First Chamber, 28 June 1979 (Audi-NSU Union

46

AG v. SA Adelin Petit & Cie) Yearbook Commercial Arbitration V (1980) pp.
257-259 (Belgium no. 2).
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علیه مدیون دارای صالحیت انحصاری هستند .البته دادگاه مزبور در عمل
تصمیم خود را بر ماده(ب)( 5)2پیمان استوار نمود ،چراکه داوری پذیری یک
اختالف میتواند خود موضوعی راجع به

نظم عمومی قلمداد شود47.

گفتار دوّم  :مبنای هفتم -مغایرت با نظم عمومی (ماده(ب)()5)2
ماده (ب)( 5)2به دادگاهی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای رأی به عمل آمده
اجازه میدهد که چنانچه شناسایی و اجرای رأی برخالف نظم عمومی کشور متبوعش
باشد از اجابت این درخواست امتناع ورزد.
با این وجود این ماده «نظم عمومی» را تعریف نمیکند .همچنین این ماده مشخّص
نمیکند که آیا مقصود از در نظر گرفتن نظم عمومی در شناسایی و اجرای رأی بر
اساس پیمان ،اصول راجع به نظم عمومی داخلی است یا مراد اصول نظم عمومی بین-
المللی میباشد .به طور کلی مفهوم و گسترهی نظم عمومی بینالمللی محدودتر و
مضیّقتر از نظم عمومی داخلی میباشد .همانگونه که در گفتار باال مالحظه گردید،
این تفکیک در مورد داوریپذیری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
اکثر دادگاههای ملّی ،با به کارگرفتن قواعد ماهوی متخذه از منابع بینالمللی،
استاندارد محدودتر و مضیّقتر نظم عمومی بینالمللی را اعمال مینمایند.

Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, Moscow District, 1

47

)November 2004 (AO Slovenska Konsolidachna, A.S. v. KB SR Yakimanka
Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 654-657 (Russian
Federation no. 15).
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توصیهنامههای انجمن حقوق بینالملل راجع به «نظم عمومی» که در سال  2002منتشر
گردیده («مشهور به توصیهنامههای انجمن حقوق بینالملل»*) به صورت فزایندهای به
عنوان منعکس کنندهی

بهترین رویهی بینالمللی قلمداد میشوند48.

از جمله توصیههای کلی فوق این است که نهایی بودن آراء در «داوری تجاری بین-
المللی به جز در موارد استثنایی باید مورد احترام قرار گیرد» (بند (الف) 1از بخش
عمومی) و این که این شرایط استثنایی «به خصوص در جایی وجود دارند که شناسایی
و اجرای رأی داوری خارجی مغایر نظم عمومی بینالمللی باشد» (بند(ب) 1از بخش
عمومی).
بند(د) 1توصیهنامه نیز مقرر میدارد که اصطالح «نظم عمومی بینالمللی» به کار رفته
در این سند ،اشاره به مجموعه اصول و قواعد پذیرفته شده توسط یک دولت دارد که،
به موجب ماهیّت خود ،ممکن است مانع شناسایی و اجرای یک رأی داوری تجاری
بینالمللی گردند .این اتفاق زمانی میافتد که شناسایی و اجرای رأی باعث نقض این
اصول و قواعد از جهت شکلی (نظم عمومی بینالمللی شکلی) و یا از جهت ماهوی
(نظم عمومی بینالمللی ماهوی) گردد.
توصیهنامههای انجمن حقوق بینالملل (در بند(د) )1مقرر میدارند که نظم عمومی
بینالمللی یک کشور شامل موارد زیر است:
International Law Association (“ILA”) Recommendations issued in 2002.
at <www.ila-hq.org/download.cfm/docid/032880D5-46CE-4CB0-912

*

48 Available

A0B91832E11AF>.
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 -1اصول اساسی و بنیادین راجع به عدالت و اخالق که دولت مزبور مایل به
رعایت و حمایت آنهاست ،حتی اگر دعوا مستقیماً مربوط به خود آن دولت
نباشد؛
 -2قواعدی که برای حفاظت و حمایت از منافع اساسی و بنیادین سیاسی ،اجتماعی
یا اقتصادی دولت طراحی و تدوین شده است؛ این قواعد اصطالحاً «قواعد
انتظامی»** یا «قواعد مربوط به نظم عمومی»*** نامیده می شوند؛
 -3تعهّد دولت مبنی بر رعایت تعهّدات بینالمللی خود در قبال سایر دول یا
سازمانهای بینالمللی.
بند اوّل :نمونه هایی از شناسایی و اجرا
در پروندهای نزد دادگاه پژوهش سله* آلمان ،فروشنده تقاضای اجرای یک رأی
صادره توسط دیوان داوری بازرگانی بینالمللی اتاق تجارت و صنایع روسیه(ایکاک)
را مطرح نموده بود 49.خریدار مدعی بود که صدور اجازهی اجرا توسط دادگاه باعث
لطمه به نظم عمومی خواهد شد ،چرا که هم نارساییهای شکلی در فرآیند داوری
وجود داشته است و هم اینکه رأی داوری باعث دریافت مبلغ بسیار سنگین و

Lois de police.
Public policy rules.

**

***

Celle.

*

Germany: Oberlandesgericht, Celle, 6 October 2005 (Seller v. Buyer) Yearbook

49

Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 322-327 (Germany no. 99).
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ناعادالنهی وجه التزام توسط فروشنده میشود .دادگاه با رد ادعاهای خریدار اظهار
نمود:
«در باب مورد خاص آراء داوری خارجی ،عدم تبعیّت دیوان داوری خارجی از
قواعد امری رسیدگیهای داخلی لزوماً نقض نظم عمومی قلمداد نمیشود .آن چه
مهم است این است که نظم عمومی بینالمللی نباید نقض شود .در واقع ،شناسایی
و اجرای آراء داوری خارجی ،در مقایسه با اجرای آراء داوری داخلی ،مشمول
استانداردهای سادهتری میباشد .موضوع این نیست که آیا یک قاضی آلمانی بر
اساس مقررات آمرهی حقوق آلمان به نتیجهی متفاوتی با دیوان داوری دست می-
یافت یا خیر .بلکه نکته این است که نقض نظم عمومی بینالمللی تنها زمانی اتفاق
میافتد که آثار اعمال قانون خارجی در یک دعوای خاص به گونهای با مقررات
آلمان در تعارض باشد که بر اساس اصول حاکم بر حقوق آلمان غیرقابل قبول
تلقی شود و ما در این پرونده شاهد چنین حالتی نیستیم».
در پرونده مطروحه در دادگاههای فرانسه تحت عنوان اس ان اف علیه سیتِک ،خواهان
برای خرید یک ترکیب شیمیایی دو قرارداد بیع مجزا را با شرکت سیتِک منعقد کرده
بود 50.بر اساس قرارداد دوّم ،سیتِک امتیاز یک فروشندهی انحصاری را به دست می-
آورد .دیوان داوری رأی داد که قرارداد دوّم مغایر با حقوق رقابت اتحادیهی
اروپاست .متعاقباً این دیوان رأی را به نفع سیتک صادر نمود .اس ان اف نزد دیوان
France: Cour de Cassation, First Civil Chamber, 4 June 2008 (SNF sas v. Cytec

50

Industries BV) Yearbook Commercial Arbitration XXXIII (2008) pp. 489-494
(France no. 47).
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عالی کشور فرانسه ادعا نمود که دادگاه نباید جواز اجرای رأیی را صادر کند که خود
بر پایهی قراردادی صادر شده که محدود کنندهی رقابت بوده و بنابراین مغایر با نظم
عمومی و قوانین اتحادیهی اروپاست .دیوان عالی کشور در این خصوص مقرر داشت
که در مواردی نظیر دعوای ما نحنفیه که موضوع مبتلیبه ،نظم عمومی بینالمللی
است ،دادگاهها تنها در صورتی مداخله نموده و مانع از اجرای رأی می شوند که نقض
نظم عمومی بینالمللی «آشکار ،مؤثّر و ملموس» باشد.
این که استدالل حقوقی مبنای رأی و یا ادارهی دعوا توسط دیوان داوری به نحوی از
انحاء ضعیف یا دچار نارسایی است باعث نمیشود بگوئیم نظم عمومی نقض شده
است ،چرا که چنین نقضی اصوالً مبانی اساسی اخالق و عدالت نظام حقوقی کشور
محل تقاضای اجرا را به مخاطره نمیافکند ،فلذا نمیتواند نقض نظم عمومی بینالمللی
قلمداد میگردد .برای مثال دادگاه نهایی استیناف هنگ کنگ (عالی ترین مرجع
قضایی در هنگ کنگ)** مقرر داشت که انجام بازرسی و معاینه در غیاب خوانده،
مبنایی برای استنکاف از شناسایی و اجرا نیست ،چراکه خوانده از وقوع این بازرسی
آگاه شده بود ،امّا تقاضای بازرسی مجدد با حضور نمایندهی خود را مطرح نکرده
بود51.

Hong Kong SAR (Special Administrative Region) Court of Final Appeal.

**

Hong Kong: Court of Final Appeal of the Hong Kong Special Administrative

51

Region, 9 February 1999 (Hebei Import and Export Corporation v. Polytek
)Engineering Company Limited) Yearbook Commercial Arbitration XXIV (1999
pp. 652-677 (Hong Kong no. 15).
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سایر نمونهها برای اجازهی شناسایی و اجرای رأی علیرغم ادعای نقض نظم عمومی
عبارتند از:
 عدم مالئت :دیوان عالی کشور پرتغال ادعای نقض نظم عمومی به واسطهیعدم مشارکت خواندهی پرتغالی در داوری در هلند به خاطر در اختیار نداشتن
منابع مالی کافی را رد

نمود؛52

 عدم بیطرفی داوران :به عقیدهی دادگاهها صرف «جانبداری ظاهری» داورانبرای اثبات نقض نظم عمومی کافی نیست ،بلکه باید پای یک «جانبداری واقعی
و عملی» ،به این معنا که داور باید در عمل به یک شیوهی جانبدارانه عمل
کرده ،در میان

باشد؛53

 عدم وجود استدالل کافی در رأی  :دادگاههای کشورهایی که در نظام حقوقیآنها ذکر دالیل موجّههی رأی الزامی است ،معموالً آرایی که دالیل موجّههی
حکم را ذکر نکردهاند را اجرا میکنند ،البته در صورتی که این آراء
Portugal: Supremo Tribunal de Justiça, 9 October 2003 (A v. B. & Cia. Ltda., et

52

al.) Yearbook Commercial Arbitration XXXII (2007) pp. 474-479 (Portugal no.
1).
See, e.g., Germany: Oberlandesgericht, Stuttgart, 18 October 1999 and

53

Bundesgerichtshof, 1 February 2001 (Dutch Shipowner v. German Cattle and
Meat Dealer) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 700-714
;)(Germany no. 60
United States: United States District Court, Southern District of New York, 27
June 2003 and United States Court of Appeals, Second Circuit, 3 August 2004
(Lucent Technologies Inc., et al. v. Tatung Co.) Yearbook Commercial Arbitration
XXX (2005) pp. 747-761 (US no. 483).
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فصل سوم

درکشورهایی صادر شده باشند که طبق قوانین آنها صدور چنین آرایی صحیح
تلقی گردند54.

بند دوّم  :نمونه هایی از عدم شناسایی و اجرا
نمونههایی از عدم شناسایی و اجرای رأی بر اساس ماده(ب)( 5)2عبارتند از :
 دادگاه پژوهش باواریا از شناسایی و اجرای یک رأی داوری صادره در روسیهبر مبنای نظم عمومی به این دلیل امتناع ورزید که رأی مذکور زمانی صادر شده
بود که اصحاب دعوا اختالف خود را مصالحه نموده بودند ،امّا داوران را در
جریان

آن مصالحه قرار نداده بودند؛55

 دادگاه تجاری ناحیهی تومسک در فدراسیون روسیه ،تقاضای اجرای یک رأیداوری صادره توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در فرانسه را به این
دلیل نپذیرفت که اوّالً قراردادهای وامی که رأی در مورد آنها صادر شده بود

See, e.g., Germany: Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 December 2009 (Seller

54

v.German Buyer) Yearbook Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 386-388
(Germany no. 135).
Germany: Bayerisches Oberstes Landesgericht, 20 November 2003 (Seller v.

55

Buyer) Yearbook Commercial Arbitration XXIX (2004) pp. 771-775 (Germany
no. 71).
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مشتمل بر ترتیبات غیرقانونی میان شرکتهایی از یک خانوادهی واحد بود و
ثانیاً این که اساساً دعوای مطروحه صوری بوده

است56.

مبحث ششم :نتیجه گیری
بررسی مبانی حصری عدم شناسایی و اجرای یک رأی داوری و اصول حاکم بر تفسیر
این مبانی ،ماهیّت اجراگرایانهی پیمان را بیش از پیش آشکار مینماید .قضات دادگاه-
ها باید به این اصل احترام گذاشته و با شمّ قضایی به اعمال آن اهتمام ورزند.

Russian Federation: Federal Arbitrazh (Commercial) Court, District of Tomsk,

56

7 July 2010 (Yukos Capital S.A.R.L. v. OAO Tomskneft VNK) Yearbook
Commercial Arbitration XXXV (2010) pp. 435-437 (Russian Federation no. 28).
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پیوستها
فهرست پیوستها
پیوست شماره یک :پیمان  1958نیویورک
پیوست شماره دو :قانون نمونهی آنستیرال درخصوص داوری تجاری بینالمللی
پیوست شماره سه :توصیهنامههای آنستیرال در سال 2006
پیوست شماره چهار :منابع اینترنتی

پیوست شماره یک

پیمان  1958نیویورک
پیمان نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی ،منعقده در
نیویورک در تاریخ  10ژوئن 1958
ماده 1
 -1موضوع پیمان حاضر شناسایی و اجرای آن دسته از آراء داوری است که در
قلمرو کشوری غیر از کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی و در خصوص
اختالفات میان اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی صادر شده باشند .این پیمان-
همچنین نسبت به آن دسته از آراء که در کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا
به عنوان آراء غیر داخلی قلمداد میشوند نیز اعمال میگردد.
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 -2عبارت «آراء داوری» نه تنها مشتمل بر آرائی است که توسط داوران منتخب
طرفین صادر شده باشند ،بلکه آراء صادره توسط سازمانهای داوری دائمی که
از جانب طرفین مأمور به رسیدگی به اختالف شدهاند را نیز در بر میگیرد.
 -3هر دولتی میتواند در زمان تصویب و یا الحاق به این پیمان و یا در زمان ارائهی
درخواست گسترش قلمرو اعمال موضوع ماده  ،10بر اساس اصل عمل متقابل
اعالم نماید که این پیمان را تنها در خصوص شناسایی و اجرای آرایی اعمال
خواهد نمود که در قلمرو یک کشور عضو صادر شده باشند .همچنین هر دولتی
می تواند اعالم نماید که این پیمان را تنها در باب اختالفاتی اعمال خواهد نمود
که بر اساس قانون ملّی کشور صادر کنندهی اعالمیه ،ناشی از روابط حقوقی
تجاری قراردادی و یا غیرقراردادی باشند.
ماده 2
 -1دولتهای عضو تعهّد مینمایند که یک موافقتنامهی کتبی داوری که طرفین بر
اساس آن توافق نمودهاند تمام یا بخشی از اختالفات آتی یا موجود خود در
خصوص یک رابطهی حقوقی معیّن قراردادی یا غیر قراردادی در مورد یک
موضوع داوری پذیر را به ساز و کار داوری ارجاع دهند را شناسایی نمایند.
 -2اصطالح «موافقتنامهی کتبی» هم شرط داوری مندرج در قرارداد و هم یک
موافقتنامهی داوری مستقل را پوشش میدهد ،مشروط به این که چنین
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موافقتنامهای به امضای طرفین رسیده و یا در متن نامهها یا دورنگاشتههای مبادله
شده موجود باشد.
 -3دادگاههای کشورهای عضو در مواجهه با دعوایی که طرفین قبالً موافقتنامهای با
موضوع ماده حاضر برای ارجاع آن به داوری منعقد نمودهاند ،باید به درخواست
هرکدام از طرفین آنها را به داوری ارجاع دهند ،مگر آنکه برای دادگاه محرز
شود که موافقتنامهی مذکور باطل و بالاثر بوده ،غیر الزماالجرا و یا غیرقابل
اجراست.
ماده 3
تمامی دولتهای عضو مکلّف هستند آراء داوری را قطعی و الزماالتباع قلمداد نموده
و بر اساس قواعد دادرسی کشور محل تقاضای اجرا و نیز بر اساس شرایط پیشبینی
شده در مواد آتی این پیمان آنها را اجرا نمایند .دول عضو حق ندارند برای شناسایی
و اجرای آراء داوری موضوع این پیمان شرایط خیلی سختتر و یا هزینهها و یا حق-
الزحمههای بسیار باالتری در مقایسه با شرایط ،هزینهها و حقالزحمههای مقرر برای
شناسایی یا اجرای آراء داوری داخلی اعمال نمایند.
ماده 4
 -1جهت شناسایی و اجرای رأی موضوع ماده فوق ،متقاضی باید در زمان ثبت
تقاضا مدارک زیر را ارائه نماید:
الف) نسخهی گواهی شدهی اصلی رأی و یا روگرفت گواهی شدهی آن؛
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ب) اصل موافقتنامهی داوری موضوع ماده  2و یا روگرفت گواهی شدهی آن.
 -2چنانچه رأی یا موافقتنامهی یاد شده به زبان رسمی کشور محل تقاضای اجرا تنظیم
نشده باشد ،متقاضی شناسایی و اجرا مکلّف است اسناد فوقاالشاره را به چنین زبانی
ترجمه نماید .ترجمهی این متون باید توسط یک مترجم رسمی یا قسمخورده و یا یک
نمایندهی دیپلماتیک یا کنسولی به عمل آید.
ماده 5
 -1تنها در صورتی که دادباخته یکی از مبانی زیر را برای دادگاه صالح اثبات نماید،
مرجع اخیر میتواند بنا به درخواست دادباخته از شناسایی و اجرای رأی
خودداری نماید:
الف) طرفین موافقتنامهی داوری موضوع ماده  ،2بر اساس قانون حاکم بر آنان،
دچار نوعی از حجر و عدم اهلیّت بوده و یا این که موافقتنامهی داوری بر
اساس قانون منتخب طرفین و یا در فرض عدم انتخاب ،به موجب قانون مقرّ
داوری باطل باشد؛ یا
ب) دادباخته ابالغیهی صحیح نصب داور و یا آغاز فرآیند داوری را دریافت
نکرده و یا به نحوی از انحاء فرصت و امکان ارائهی ادعاها و دفاعیات خود
را نداشته است؛ یا
ج) رأی در خصوص موضوعی صادر شده که خارج از قلمرو موافقتنامهی داوری
طرفین بوده و در آن موافقتنامه پیش بینی نشده ،یا حاوی تصمیم در خصوص
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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موضوعاتی است که از قلمرو موافقتنامهی داوری خارج است ،مشروط بر این
که چنانچه تصمیمات مشمول موافقتنامهی داوری از تصمیمات غیرمشمول
قابل تفکیک باشند ،قسمت مشمول قابل شناسایی و اجرا باشد؛ یا
د) تشکیل دیوان داوری و یا جریان رسیدگی داوری بر اساس توافق طرفین و در
فرض سکوت بر اساس قانون کشور مقرّ داوری نبوده است؛ یا
هـ) رأی هنوز برای طرفین قطعی و الزماالتباع نگردیده یا توسط مرجع صالح
کشور مقرّ داوری ابطال یا تعلیق شده است .
 -2مرجع صالح کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی ،در صورت احراز هر
یک از موارد زیر میتواند رأساً از شناسایی و اجرای آراء داوری خودداری
نماید:
الف) چنانچه موضوع اختالف بر اساس قانون کشور محل تقاضا داوریپذیر
نباشد؛ یا
ب) شناسایی و اجرای رأی داوری برخالف نظم عمومی آن کشور باشد.
ماده 6
چنانچه تقاضای ابطال یا تعلیق یک رأی نزد مرجع صالح مذکور در ماده (ه)( 5)1به
عمل آمده باشد ،دادگاه محل تقاضای شناسایی و اجرا در صورت صالحدید میتواند
یا تصمیم در خصوص اجرای رأی را به وقت دیگری موکول نموده و یا بر اساس
درخواست متقاضی از دادباخته بخواهد که تا زمان تعیین تکلیف تأمین مناسب بسپارد.
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ماده 7
 -1مقررات پیمان حاضر بر اعتبار پیمانهای بینالمللی دو جانبه یا چندجانبهای که
میان دول عضو در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری منعقد گردیده است
خللی وارد نمیآورد .همچنین مقررات این پیمان هیچ ذینفعی را از امتیازاتی که
ممکن است وی در مورد یک رأی داوری به موجب قوانین داخلی یا سایر
معاهدات بینالمللی که کشور مقرّ دادگاه به آنها پیوسته است ،داشته باشد،
محروم نمیکنند.
 -2زمانی که کشورهای عضو پروتکل ژنو در باب شروط داوری منعقده در سال
 1923و پیمان ژنو درخصوص اجرا آراء داوری خارجی منعقده درسال  1927به
عضویّت پیماننامهی حاضر در میآیند ،مقررات پروتکل ژنو و پیمان ژنو میان
آنها اعمال نمیگردد.
ماده 8
 -1پیمان حاضر تا  31دسامبر  1958برای امضای هرکدام از دولتهای عضو سازمان
ملل متحد ،هر دولتی که به عضویّت یکی از ارگانهای تخصصی سازمان ملل
متحد در میآید ،هر دولتی که اساسنامهی دیوان بینالمللی دادگستری را می-
پذیرد و یا هر دولت دیگری که برای وی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد دعوتنامه ارسال شده است  ،مفتوح میباشد.
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 -2این پیمان نامه باید توسط کشورها به تصویب داخلی رسیده و سند تصویب به
دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود.
ماده 9
 -1الحاق به این پیمان برای تمامی کشورهای مذکور در ماده  8امکان پذیر است.
 -2الحاق به این پیمان با تسلیم سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد محقق
خواهد گردید.
ماده 10
 -1هر دولتی میتواند در زمان امضاء ،تصویب یا الحاق اعالم نماید که این پیمان در
تمام یا بخشی از سرزمینهایی که این دولت مسئول روابط بینالمللی آن میباشد
نیز اعمال میشود .این اعالمیه از زمانی که پیمان حاضر برای دولت مزبور الزم-
االجرا میشود واجد اثر حقوقی است.
 -2پس از امضاء ،تصویب یا الحاق ،هر دولت میتواند با ارسال یک اعالمیه خطاب
به دبیر کل سازمان ملل متحد چنین افزایش قلمرو سرزمینی اعمال را اعالم نماید.
این اعالمیه نوزده روز پس از وصول آن توسط دبیرکل سازمان ملل و یا از زمان
الزماالجرا شدن پیماننامهی حاضر برای کشور مزبور ،هرکدام که دیرتر باشد،
واجد اثر حقوقی خواهد بود.
 -3در خصوص سرزمینهایی که گستره اعمال پیمان در زمان امضاء ،تصویب یا
الحاق شامل آنها نمیشود ،هر دولتی میتواند امکان اتخاذ اقدامات الزم جهت
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تسرّی اعمال پیمان به آنها را بررسی نماید .البته این گسترش قلمرو سرزمینی
اعمال ،در صورت ضرورت و اقتضاء به موجب حقوق اساسی ،مشروط به
رضایت حکومتهای این سرزمینها خواهد بود.
ماده 11
در مورد دول فدرال یا غیرمتمرکز مقررات زیر اعمال میشود:
الف) درخصوص آن دسته از مواد این پیمان که در حوزهی صالحیت قانونگذاری
دولت فدرال قرار میگیرند ،تعهّدات این دولت در این زمینه مانند سایر دول عضو که
نظام سیاسی غیرفدرال دارند خواهد بود؛
ب) در خصوص آن دسته از مواد پیمان که بر اساس نظام حقوق اساسی آن فدراسیون
در حوزهی صالحیت قانونگذاری حکومتهای محلی یا استانهایی هستند که تکلیفی
بر تبعیّ ت از دولت فدرال در قانونگذاری ندارند ،دولت فدرال باید با ارائهی توصیه-
نامههای مساعدی آنها را در اوّلین فرصت به اطالع مقامات صالح دولتهای محلی یا
استانها برساند؛
ج) هر دولت عضو فدرال این پیمان نامه ،متعاقب درخواست هر یک از دولتهای
عضو – که درخواست خود را از مجرای دبیر کل سازمان ملل ارائه کرده – باید
بیانیهای از قانون و رویهی دولت فدرال و دولتهای محلی را در خصوص هرکدام از
مقررات این پیمان ارائه دهد ،به گونهای که معلوم باشد تا چه حد به آن مقرره به
واسطه قانونگذاری یا سایر اعمال ترتیب اثر داده شده است.
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ماده 12
 -1این پیمان در نوزدهمین روز پس از تاریخ تسلیم سوّمین سند تصویب یا الحاق
الزماالجرا خواهد گردید.
 -2برای هر دولتی که بعد از تسلیم سوّمین سند تصویب یا الحاق بخواهد پیماننامه
را تصویب کرده و یا به آن بپیوندد ،پیمان در نوزدهمین روز پس از تسلیم سند
تصویب یا الحاق ،برای آن دولت الزماالجرا خواهد شد.
ماده 13
 -1هر کدام از دول عضو میتوانند با ارسال یک اعالمیهی کتبی به دبیر کل سازمان
ملل متحد از این پیمان خارج شوند .خروج از این پیمان یک سال پس از تاریخ
دریافت چنین اعالمیهای توسط دبیرکل مؤثر خواهد گردید.
 -2هر دولتی که اعالمیهی موضوع ماده  10را ارسال نموده است ،میتواند متعاقباً با
ارسال اعالمیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعالن نماید که این پیمان یک
سال بعد از تاریخ دریافت اعالمیه توسط دبیرکل دیگر نسبت به منطقهی مورد
نظر اعمال نخواهد گردید.
 -3علیرغم خروج ،این پیمان نسبت به آراء داوری که فرآیند شناسایی و اجرای
آنها قبل از مؤثر شدن خروج از معاهده آغاز شده همچنان اعمال خواهد
گردید.
ماده 14
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هیچ یک از دول عضو نمیتواند از پیمان حاضر علیه سایر دول عضو استفاده کند،
مگر در حدی که خود آن دولت نسبت به اعمال پیمان ملتزم باشد.
ماده 15
دبیر کل سازمان ملل متحد میبایست دولتهای موضوع ماده  8را از موارد زیر مطلع
گرداند:
الف) امضاها و تصویبها بر اساس ماده 8؛
ب) الحاقها بر اساس ماده 9؛
ج) اعالمیهها و اخطاریهها بر اساس مواد  10 ،1و 11؛
د) تاریخ الزماالجرا شدن این پیمان بر اساس ماده 12؛
هـ) خروجها از پیمان و اعالمیههای مربوطه بر اساس ماده .13
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ماده 16
 -1متن این پیمان که نسخه های چینی ،انگلیسی ،فرانسوی ،روسی و اسپانیولی آن
همگی از ارزش واحد و برابر برخوردار هستند ،باید در بایگانی سازمان ملل
متحد نگهداری شود.
 -2دبیر کل سازمان ملل متحد باید یک روگرفت گواهی شدهی این پیماننامه را به
دولتهای موضوع ماده  8تسلیم نماید.

برای مالحظهی فهرست به روز رسانی شدهی دولتهای عضو این پیمان به تارنمای
مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد در آدرس < >http://treaties.un.orgمراجعه
نمائید.

169

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

پیوست شماره دو

قانون نمونهی داوری آنستیرال
قانون نمونهی آنستیرال در خصوص داوری تجاری بینالمللی تهیّه شده در
سال  1985همراه با اصالحات سال 2006
فصل اوّل :مقررات عمومی
ماده  :1قلمرو اعمال

1

 )1این قانون ضمن رعایت هرگونه معاهدهی بینالمللی الزماالجرا میان این کشور و
سایر کشورها [راجع و یا در ارتباط با داوری] ،بر داوریهای تجاری 2بینالمللی
اعمال میشود.

 1عناوین ماده ها در این قانون صرفاً برای تسهیل در مراجعه به کار رفته و نباید به منظور تفسیر مورد
بهرهبرداری قرار گیرند.
 2اصطالح «تجاری» باید به صورت موسّع تفسیر شود به گونهای که هر دعوای ناشی از هرگونه روابط
[حقوقی] با ماهیّت تجاری قراردادی یا غیرقراردادی را پوشش دهد .روابط با ماه ّیت تجاری به صورت
تمثیلی عبارتند از روابط حقوقی ذیل :هر معاملهی بازرگانی برای تأمین یا معاوضهی کاالها و خدمات؛
قرارداد توزیع؛ نمایندگی یا دلّالی تجاری؛ حقالعملکاری؛ اجاره؛ پیمانکاری؛ مشاوره؛ مهندسی؛
مجوزدهی (لیسانس)؛ سرمایهگذاری؛ تأمین مالی؛ بانکداری؛ عملیات بیمه؛ قرارداد بهرهبرداری یا امتیاز،
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 )2مقررات این قانون ،به استثنای مواد هشت ،نه ،هفده (ح) ،هفده (ط) ،هفده (ی)،
سی و پنج و سی و شش ،تنها در صورتی اعمال میشوند که مقرّ داوری در
قلمرو این کشور واقع شده باشد.
(ماده ( 1)2در جلسهی سی و نهم کمیسیون در سال  2006اصالح گردیده است)
 )3داوری در موارد زیر بینالمللی قلمداد میشود:
الف) محل تجارت طرفین در زمان انعقاد موافقتنامهی داوری درکشورهای
متفاوتی واقع شده باشد؛ یا
ب) یکی از محلهای زیر خارج از کشور محل تجارت طرفین موافقتنامه باشد؛
 مقرّ داوری ،درصورتی که توسط یا بر اساس موافقتنامهی داوری تعیین شدهباشد؛
 هر مکانی که قرار است در آن بخش عمدهی تعهّدات ناشی از رابطهیتجاری انجام شود و یا هر مکان دیگری که موضوع اختالف با آن نزدیک-
ترین ارتباط را دارد؛ یا
ج) در صورتی که طرفین صراحتاً توافق نموده باشند که موضوع موافقتتنامهی
داوری به بیش از یک کشور مرتبط است .
 )4در خصوص بند سوّم این ماده توجه به نکات ذیل ضروری است:

مشارکت انتفاعی وسایر اشکال همکاریهای صنعتی یا تجاری  ،حمل ونقل کاال یا مسافرین از طریق
هوا  ،دریا ،خطوط ریلی یا جاده.
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الف) چنانچه یک طرف بیش از یک محل تجارت داشته باشد ،محل تجارت وی
مکانی خواهد بود که نزدیکترین ارتباط را با موافقتنامهی داوری داشته باشد؛
ب) چنانچه یک طرف فاقد محل تجارت باشد ،جهت تعیین بینالمللی بودن
داوری باید به محل اقامت عادی او مراجعه شود.
 ) 5این قانون نسبت به نفوذ و اجرای سایر قوانین این کشور که به موجب آنها ارجاع
برخی اختالفات به داوری ممنوع یا مشروط به تحقق شروطی گردیده خدشهای وارد
نمینماید.
ماده  :2تعاریف و قواعد تفسیری
اصطالحات زیر در این قانون به معنای اختصاص داده شده به آنها در این ماده تعبیر و
تفسیر خواهند گردید:
الف) «داوری» به معنای هر نوع داوری اعم از داوری موردی و یا داوری از طریق
یک سازمان دائمی داوری است؛
ب) «دیوان داوری» به معنای یک داور منفرد یا هیأتی از داوران است؛
ج) «دادگاه» به معنای یک نهاد یا رکن در نظام قضایی یک کشور است؛
د) هر کجا که یک مقرره از این قانون ،به استثنای ماده  ،28به طرفین اجازه دهد
که در خصوص یک موضوع توافق کنند ،به موجب این اختیار طرفین همچنین
حق خواهند داشت که این حق توافق را به یک شخص ثالث نظیر یک مؤسسه
واگذار نمایند:
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

172

پیوست 2

ه) هر کجا که این قانون به توافق سابق و یا امکان توافق طرفین در آتیه و یا به طور
کلی هر کجا که به نحوی از انحاء در این قانون به توافق طرفین اشاره شده است،
این توافق هرگونه قواعد داوری که طرفین در توافق خود به آن اشاره کردهاند را
نیز در بر میگیرد؛
و) به جز در مورد مواد بیست و پنج (الف) و سی و دو (( )2ب) ،هر کجا که این
قانون به اصطالح دعوا اشاره میکند ،این اصطالح میتواند متضمن مفهوم دعوای
متقابل نیز باشد و هر کجا در این قانون به اصطالح «دفاع» اشاره میشود ،این
اصطالح میتواند دفاع نسبت به دعوای متقابل را نیز در بر بگیرد.
ماده ( 2الف) :ماهیّت بینالمللی و اصول کلی (که توسط کمیسیون در
جلسهی سی و نهم در سال  2006میالدی به تصویب رسیده است)
 )1در مقام تفسیر و اعمال این قانون باید به ماهیّت بینالمللی آن ،ضرورت
گسترش یکسانسازی در اعمال این قانون و نیز رعایت حسن نیت توجه
داشت.
 )2مسائل مربوط به موضوعات مشمول این قانون که به صورت صریح در این
قانون مورد خطاب واقع نشدهاند ،باید بر طبق اصول کلی حاکم بر این قانون
حل و فصل شوند.
ماده  :3دریافت ابالغهای کتبی
 )1در صورت عدم وجود توافق ویژه میان طرفین در این خصوص؛
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الف) چنانچه ابالغیهی کتبی به شخص مخاطب و یا به محل تجارت ،اقامتگاه
عادی و یا نشانی پستی وی تحویل شده باشد ،اینگونه فرض میشود که این
ابالغیه واصل شده است؛ درصورتی که پس از انجام تحقیقات معقول هیچکدام از
نشانیهای فوق یافت نشود ،چنانچه ابالغیهی کتبی به آخرین محل تجارت،
اقامتگاه عادی یا نشانی پستی شناخته شدهی طرف به وسیلهی پست سفارشی و یا
هر وسیلهی دیگری که امکان اثبات تالش برای تحویل آن را فراهم آورد ،ارسال
گردد ،این گونه تلقی خواهد شد که چنین ابالغیهای واصل گردیده است؛
ب) فرض بر این است که ابالغیه در روز تحویل دریافت شده است.
 )2مقررات این ماده نسبت به ابالغیههای صورت گرفته در فرآیندهای قضایی
دادگاهها ابالغ نمیشود.
ماده  :4اسقاط حق اعتراض
چنانچه طرفی که با وجود اطالع از عدم رعایت یک مقررهی تخییری این قانون و یا
هر شرط مندرج در موافقتنامهی داوری بدون اعتراض فوری نسبت به این نقض ،و یا
در صورت وجود مهلت زمانی بدون اعتراض درآن مهلت ،به فرآیند داوری ادامه
دهد ،اینگونه فرض خواهد شد که وی حق اعتراض خود را اسقاط نموده است.
ماده  :5حدود دخالت دادگاه
دادگاه ها اصوالً حق دخالت در مسائل مشمول این قانون را ندارند ،مگر درصورتی که
در این قانون صراحتاً چنین اجازهای به آنها داده شده باشد.
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ماده  :6دادگاه یا هر مرجع دیگر برای ایفای وظایف مساعدت و نظارت
بر داوری
تکالیف مندرج در مواد ( 34 )2(،16)3(،14،13)3(،11)4(، 11)3باید توسط [ ...هر
دولتی که این قانون نمونه را اقتباس مینماید ،باید دادگاه ،دادگاهها و یا در مواردی
که در این قانون اشاره شده است ،سایر مراجع صالح برای انجام این تکالیف را
مشخّص کند] انجام شوند.
فصل د ّوم  :موافقتنامهی داوری
مدل اوّل قانونگذاری
ماده  :7تعریف و شکل موافقتنامهی داوری (که در جلسهی سی و نهم
کمیسیون در سال  2006وضع گردیده است)
« )1موافقتنامهی داوری» توافقی است میان طرفین مبنی بر ارجاع تمام یا بخشی از
اختالفات آتی یا موجود میان خود که ناشی از یک رابطهی حقوقی معیّن اعم از
قراردادی یا غیرقراردادی است .موافقتنامهی داوری میتواند در قالب یک شرط
داوری در یک قرارداد اصلی باشد و یا در چارچوب یک موافقتنامهی مستقل
منعقد گردد.
 )2موافقتنامهی داوری باید کتبی باشد.
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 )3موافقتنامهی داوری در صورتی کتبی خواهد بود که مفاد آن در هر قالب ممکن
ضبط شده باشد ،در این صورت این که شرط داوری یا قرارداد اصلی با لفظ ،با
عمل و یا با سایر مبرزات اراده منعقد شده باشند ،حائز اهمّیّت نیست.
 )4موافقتنامهی داوری همچنین کتبی قلمداد خواهد شد چنانچه اطالعات مندرج در
یک مبادلهی الکترونیکی به گونهای قابل دسترسی باشد که بتوان در آینده به آن
مراجعه نمود؛ مقصود از یک «مبادلهی الکترونیکی» هر نوع مکاتبهای است که
طرفین با استفاده از داده پیام انجام میدهند؛ مقصود از«داده پیام» اطالعات تولید
شده ،ارسال شده ،دریافت شده یا ذخیره شده در ابراز الکترونیکی ،مغناطیسی
نوری و ابراز مشابه نظیر تبادل اطالعات الکترونیکی( ،)EDIپست الکترونیکی،
تلگرام  ،تلکس ویا تلکوپی است.
 )5عالوه بر این یک موافقتنامه داوری کتبی تلقی خواهد شد چنانچه در جریان
تبادل یک دادخواست و یک الیحه دفاعیه یک طرف به وجود موافقتنامهی
داوری استناد نموده و طرف مقابل آن تکذیب ننماید.
 )6ارجاع یک قرارداد به سندی که حاوی شرط داوری است نیز برای کتبی بودن
موافقتنامهی داوری کافی است ،مشروط بر آن که هدف از ارجاع این باشد که
آن شرط را به بخشی از قرارداد بدل نماید.
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مدل دوّم قانونگذاری
ماده  :7تعریف موافقتنامهی داوری (که در جلسهی سی و نهم کمیسیون در
سال  2006به تصویب رسیده است)
«موافقتنامهی داوری» توافقی است میان طرفین مبنی بر ارجاع تمام یا بخشی از
اختالفات آتی یا موجود میان خود که ناشی از یک رابطهی حقوقی معیّن اعم از
قراردادی یا غیرقراردادی است.
ماده  :8موافقتنامهی داوری و طرح دعوای ماهیّتی نزد دادگاه
 )1دادگاهی که از وی تقاضای رسیدگی به اختالف موضوع موافقتنامهی داوری به
عمل آمده است ،باید در صورت درخواست یکی از طرفین ،که باید قبل از ثبت
اوّلین الیحهی ماهوی در مقابل دعوا مطرح گردد ،طرفین را به داوری ارجاع
دهد ،مگر آنکه دریابد که موافقتنامهی داوری باطل و بالاثر ،غیر الزماالجرا و یا
غیرقابل اجراست.
 )2هرگاه دعوای مشمول بند ( )1فوق نزد دادگاه اقامه شده باشد ،در فاصلهای که
دعوا نزد دادگاه مطرح است ،جریان رسیدگی داوری میتواند آغاز شده یا
تداوم یافته و منجر به صدور رأی گردد.
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ماده  :9موافقتنامهی داوری و اقدامات موقّتی دادگاهها
درخواست یک طرف قبل و یا در جریان رسیدگی داوری از دادگاه برای صدور یک
قرار تأمینی و صدور این قرار توسط دادگاه نقض موافقتنامهی داوری توسط متقاضی و
دادگاه تلقی نمیگردد.
فصل سوّم :تشکیل دیوان داوری
ماده  :10تعداد داوران
 )1طرفین میتوانند با توافق تعداد داوران را تعیین نمایند.
 )2در صورت عدم توافق میان طرفین ،تعداد داوران سه نفر خواهد بود.
ماده  :11نصب داوران
 )1هیچ شخصی را به واسطهی تابعیّت وی نمیتوان از داور شدن محروم کرد ،مگر
آنکه طرفین در این خصوص به نحو دیگری توافق نموده باشند.
 )2طرفین میتوانند با رعایت بندهای ( )5و ( )4این ماده در خصوص فرآیند نصب
داور یا داوران با یکدیگر توافق نمایند.
 )3در صورت عدم وجود توافقی میان طرفین در این خصوص،
الف) در یک داوری سه نفره ،هر طرف دعوا یک داور نصب نموده و دو داور
منصوب طرفین با توافق داور ثالث را انتخاب خواهند نمود؛ چنانچه که یکی از
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طرفین ظرف سی ( )30روز از زمان دریافت درخواست طرف مقابل داوری را
نصب ننماید و یا چنا نچه دو داور منصوب طرفین نتوانند داور ثالث را ظرف سی
( ) 30روز از زمان نصب خود تعیین نمایند ،به موجب درخواست یکی از طرفین،
نصب داور توسط دادگاه و یا مرجع مندرج در ماده  6صورت خواهد گرفت:
ب) در یک داوری تک نفره ،چنانچه طرفین نتوانند بر انتخاب داور توافق نمایند،
داور منفرد بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط دادگاه و یا توسط مرجع مندرج
درماده  6منصوب خواهد گردید.
( )4هرگاه بر طبق روش نصب مورد توافق طرفین:
الف) یک طرف بر اساس این روش عمل ننماید؛
ب) طرفین یا داوران منصوب از جانب آنها نتوانند آنچنان که بر اساس چنین
روشی از آنها انتظار میرود در این خصوص توافقی حاصل نمایند؛
ج) یک شخص ثالث ،شامل یک مؤسسه ،رسالتی که به موجب توافق طرفین
برعهده ی وی واگذار شده است را انجام ندهد ،هر طرف موافقتنامه میتواند از
دادگاه و یا از مرجع مندرج در ماده  6تقاضا نماید که اقدام الزم را انجام دهد،
مگر آنکه توافق طرفین در چنین فروضی روش متفاوتی برای تضمین نصب
داوران را تعیین نموده باشد.
 )5تصمیمگیری در خصوص موضوعات ارجاع شده به موجب بندهای ( )4و ( )3این
ماده توسط دادگاه و یا مرجع پیش بینی شده در ماده  6قابل اعتراض نیست .دادگاه یا
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مرجع دیگری که در مقام نصب یک داور قرار دارد ،باید به خصوصیات پیشبینی
شده برای داور و مالحظاتی که احتماالً در تضمین نصب یک داور مستقل و بیطرف
مؤثر هستند توجه مقتضی بنماید .همچنین در زمان نصب داور ثالث یا سرداور ،دادگاه
یا مرجع مورد اشاره در ماده  ،6مرجّح بودن نصب داوری با تابعیّت متفاوت از تابعیّت
طرفین را نیز مد نظر خواهد داشت.
ماده  :12مبانی جرح
 )1زمانی که با شخصی برای نصب احتمالی وی به عنوان یک داور تماس گرفته
شود ،وی باید هرگونه اوضاع و احوالی را که ممکن است سبب تردید جدی در
بیطرفی یا استقالل وی گردد افشاء نماید .یک داور از زمان نصب و نیز در
جریان فرآیند رسیدگی باید بروز هر یک از شرایط فوق را بدون تأخیر به اطالع
طرفین برساند ،مگر آنکه آنها را قبالً از این شرایط آگاه نموده باشد.
 )2یک داور تنها در صورتی جرح خواهد گردید که شرایطی به وجود آید که
نسبت به بیطرفی یا استقالل او تردید جدی به وجود آمده و یا وی فاقد
خصوصیات مورد نظر طرفین باشد .یک طرف تنها بر مبنای دالیلی که بعد از
نصب از آنها مطلع گردیده است میتواند داور منصوب از جانب خود و یا
داوری که در نصب وی مشارکت داشته را جرح نماید.
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ماده  :13فرآیند جرح
 )1طرفین میتوانند با رعایت مقررات بند ( )3این ماده ،در خصوص تشریفات جرح
یک داور توافق نمایند؛
 )2در صورت عدم توافق طرفین ،طرفی که قصد جرح یک داور را دارد ،باید ظرف
مدت پانزده روز از زمان اطالع از تشکیل دیوان داوری و یا پانزده روز بعد از
آگاه شدن نسبت به شرایط مندرج در ماده ( ،12)2طی یک اظهارنامهی کتبی
دالیل جرح را برای دیوان داوری ارسال نماید .در صورتی که داوری که جرح
شده از سمت خود استعفا ندهد و یا طرف مقابل جرح را نپذیرد ،دیوان داوری به
درخواست جرح رسیدگی خواهد کرد.
 )3چنانچه یک جرح بر اساس فرآیند مورد توافق طرفین و یا بر اساس روش پیش-
بینی شده در بند ( )2این ماده به نتیجه نرسد ،طرف جرح کننده میتواند بعد از
دریافت ابالغیهی تصمیم رد جرح ،از دادگاه یا مرجع مندرج در ماده  6تقاضا
نماید تا در خصوص جرح تصمیم بگیرد .این تصمیم قابل اعتراض نیست .در
حالی که درخواست جرح توسط مراجع فوق الذکر در حال بررسی است ،دیوان
داوری و داور جرح شده می توانند به فرآیند داوری ادامه داده و مبادرت به
صدور رأی نمایند.
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ماده  :14قصور یا عدم امکان انجام وظیفه
 )1چنانکه یک داور واقعاً یا عمالً نتواند وظایف خود را انجام دهد و یا به واسطهی
دالیل دیگر نتواند بدون تأخیر نامتعارف به وظایف خود عمل کند ،چنانچه خود
رأساً از سمت خود استعفا دهد و یا طرفین در خصوص عزل او توافق نمایند
مأموریت او پایان مییابد .در غیر این صورت ،چنانچه در خصوص هر یک از
این مبانی اختالفی وجود داشته باشد ،هر یک از طرفین میتواند از دادگاه یا
مرجع مندرج در ماده  6تقاضا نماید که به مأموریت داور پایان دهد .تصمیم
دادگاه یا مرجع مندرج در ماده  6در این خصوص قابل اعتراض نیست.
 )2چنانچه بر اساس این ماده و یا بر اساس ماده ( ،13)2یک داور از سمت خود
استعفا داده و یا طرف مقابل به خاتمهی مأموریت وی رضایت دهد ،این امر به
معنای پذیرش صحت مبنای مندرج در این ماده و یا ماده ( 12)2نخواهد بود.
ماده  :15نصب داور جایگزین
در جایی که خاتمهی مأموریت داور بر اساس مواد  13و  ،14یا به خاطر استعفای خود
داور به هر دلیل دیگر و یا به خاطر توافق طرفین مبنی بر عزل داور و یا به هر دلیل
دیگری باشد که منجر به خاتمه مأموریت داور گردد ،یک داور جایگزین باید بر
اساس قواعد قابل اعمال بر نصب داور قبلی منصوب گردد.
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فصل چهارم :صالحیت دیوان داوری
ماده  :16صالحیت دیوان داوری برای رسیدگی به صالحیت خود
 )1دیوان داوری میتواند در خصوص مسائل راجع به صالحیت خود ،از جمله
هرگونه اعتراض نسبت به تشکیل یا اعتبار موافقتنامهی داوری تصمیمگیری
نماید .بدین منظور یک شرط داوری که جزئی از قرارداد اصلی است از سایر
شرایط و مقررات قرارداد مستقل فرض خواهد شد .تصمیم دیوان داوری مبنی بر
این که قرارداد اصلی باطل و بالاثر است به صورت خودکار حمل بر بطالن و یا
عدم اعتبار شرط داوری نمیگردد.
 )2اعتراض به صالحیت دیوان داوری باید قبل از ثبت الیحهی دفاعیه صورت
گیرد .طرفی که داوری را به تنهایی نصب نموده و یا در نصب یک داور
مشارکت داشته است همچنان از حق اعتراض نسبت به صالحیت برخوردار
خواهد بود  .اعتراض به تجاوز دیوان داوری از حدود صالحیت خود باید به
محض آشکار شدن چنین تجاوز از اختیاری در جریان رسیدگی داوری مطرح
گردد .دیوان داوری در هر یک از موارد فوق میتواند درخواست خارج از
موعد معترض را در صورتی که دلیل تأخیر موجّه باشد مورد پذیرش قرار دهد.
 )3دیوان داوری میتواند در خصوص درخواست موضوع بند ( )2این ماده یا
مبادرت به صدور یک رأی مقدماتی نماید و یا در رأی اصلی در ماهیّت نسبت به
آن تعیین تکلیف نماید .چنانچه دیوان داوری به عنوان یک مسألهی مقدماتی
صالحیت خود را اعالم نماید ،هر کدام از طرفین میتواند ظرف سی روز از
183

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

پیوست 2

زمان دریافت ابالغیهی این تصمیم ،به دادگاه موضوع ماده  6مراجعه نموده و
تقاضای رسیدگی به این مسأله را مطرح نماید .تصمیم دادگاه در این خصوص
قابل اعتراض نیست .زمانی که رسیدگی به این درخواست نزد دادگاه در جریان
میباشد ،دیوان داوری میتواند به جریان داوری ادامه داده و رأی صادر نماید.
فصل پنجم :اقدامات تأمینی و قرارهای مقدماتی (که در جلسه سی و نهم
کمیسیون در سال  2006به تصویب رسیده است)
بخش اوّل :اقدامات تأمینی
ماده  :17اختیار دیوان داوری جهت صدور قرارهای تأمینی
 )1دیوان داوری علیاألصول میتواند به تقاضای هر طرف قرارهای تأمینی صادر
نماید ،مگر آنکه طرفین در این خصوص توافق دیگری نموده باشند.
 )2اقدام تأمینی به هرگونه اقدام موقّتی ،در قالب یک رأی یا هر تصمیم دیگری،
گفته می شود که به موجب آن در هر زمانی قبل از صدور رأی نهایی و قطعی،
دیوان داور به یک طرف دستور میدهد تا:
الف) وضعیت را تا زمان حل نهایی اختالف به شکل موجود حفظ نموده و یا آن
را به حالت قبلی برگرداند؛
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ب) اقداماتی را انجام دهد تا از بروز اختالل و لطمهی بالفعل یا بالقوه به فرآیند
داوری جلوگیری شود و یا از انجام اقداماتی که ممکن است چنین اختالل یا
لطمهای را ایجاد کند خودداری نماید؛
ج) زمینه را برای حفظ اموالی که ممکن است از محل آن رأی آتی اجرا شود،
فراهم نماید؛
د) مدارکی را که ممکن است در حل نهایی اختالف مرتبط و ممکن التأثیر باشند،
حفظ نماید.
ماده ( 17الف) :شرایط صدور قرارهای تأمینی
 )1متقاضی یک قرار تأمینی موضوع شقوق «الف»« ،ب» و «ج» از ماده ( 17)2باید
دیوان داوری را قانع نماید که:
یک ) در صورتی که دیوان از صدور قرار امتناع ورزد ،زیانی که به متقاضی وارد
میشود با رأیی که ممکن است دیوان داوری در خصوص خسارات صادر نماید
به نحو کافی جبران نمیشود و این که ،در فرض عدم صدور قرار ،زیان وارد به
متقاضی به مراتب بیش از زیانی خواهد بود که ممکن است به واسطهی صدور
قرار علیه طرف مقابل به شخص اخیر وارد شود؛
دو) احتمال معقولی وجود دارد که متقاضی در ماهیّت دعوا موفّق شود .تصمیم-
گیری دیوان در این خصوص بر اختیار دیوان داوری در باب هر گونه اتخاذ
تصمیم در ماهیّت دعوا در ادامه رسیدگی بالتأثیر است.
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 )2در مورد درخواست صدور قرار تأمینی موضوع ماده (د)( ،17)2شرایط مندرج در
شقوق «الف» و «ب» بند ( )1تا حدی اعمال میشوند که دیوان داوری مناسب
تشخیص دهد.
بخش دوّم :قرارهای مقدماتی
ماده ( 17ب) :درخواستها برای قرارهای مقدماتی و شرایط صدور
قرارهای مقدماتی
 )1در صورت عدم وجود هرگونه توافق دیگر میان طرفین ،هر طرف میتواند ،بدون
ابالغ به طرف مقابل ،تقاضای صدور قرار تأمینی را همراه با درخواست صدور
یک قرار مقدماتی مشعر بر دستور به طرف مقابل برای خودداری از منتفی
ساختن هدف اقدام تأمینی تقاضا شده مطرح نماید.
 )2چنانچه دیوان داوری تشخیص دهد که آگاه نمودن طرف مقابل قبل از صدور
قرار تأمینی ممکن است هدف از صدور آن را به مخاطره بیافکند ،میتواند بدون
ابالغ به طرفی که درخواست علیه او ارائه شده است ،مبادرت به صدور قرار
مقدماتی نماید.
 )3شرایط موصوف در ماده ( 17الف) بر هرگونه قرار مقدماتی نیز اعمال میشود،
با این قید که زیان موضوع بحث در ماده (یک)(()1الف) 17باید زیانی باشد که
ممکن است که از صدور یا عدم صدور چنین قراری حاصل شود.
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ماده ( 17ج) :رژیم خاص برای قرارهای مقدماتی
 )1پس از تصمیمگیری در خصوص تقاضای قرار مقدماتی ،دیوان داوری باید
بالفاصله درخواست صدور قرار تأمینی ،تقاضای صدور قرار مقدماتی و خود
قرار مقدماتی (در صورت صدور) و تمامی مکاتبات مرتبط ،از جمله محتوای
هرگونه مکالمهی شفاهی بین هر یک از طرفین و دیوان داوری ،را به تمامی
اطراف درخواست قرار تأمینی ابالغ نماید.
 )2همزمان با این ،دیوان داوری باید به طرفی که قرار مقدماتی علیه او صادر شده
است فرصت دهد تا در اسرع وقت ممکن ،مواضع و دفاعیات خود را مطرح
نماید.
 )3دیوان داوری مکلّف است فوراً در خصوص هرگونه اعتراض نسبت به قرار
مقدماتی اتخاذ تصمیم نماید.
 )4قرار مقدماتی بیست روز پس از صدور آن توسط دیوان داوری منقضی میگردد.
با این وجود دیوان داوری میتواند پس از ابالغ مراتب به طرف مقابل و اعطاء
فرصت کافی به وی برای ارائه مواضع و دفاعیات خود ،از طریق صدور یک قرار
تأمینی ،قرار مقدماتی را ابقا و یا اصالح نماید.
 )5قرار مقدماتی بر طرفین الزماالتباع است ،امّا مشمول رژیم اجرایی از طریق توسّل
به دادگاهها نیست .چنین قرار مقدماتی ،رأی قلمداد نمیشود.
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بخش سوّم :قواعد قابل اعمال بر قرارهای تأمینی و قرارهای مقدماتی
ماده ( 17د) :اصالح ،تعلیق ،لغو
دیوان داوری می تواند در صورت تقاضای هر یک از طرفین ،یا در موارد استثنایی و
بعد از ابالغ به طرفین رأساً ،قرار تأمینی یا قرار مقدماتی صادر شده را اصالح ،تعلیق یا
لغو نماید.
ماده ( 17ه) :سپردن تأمین توسط متقاضی
 )1دیوان داوری میتواند متقاضی قرار تأمینی را مکلّف نماید که برای این قرار
تأمین مقتضی بسپارد.
 )2دیوان داوری باید درخواستکنندهی قرار مقدماتی را مکلّف نماید که برای
صدور قرار تأمین مقتضی بسپارد ،مگر آن که دیوان داوری سپردن تأمین را
نامناسب یا غیرضروری تشخیص دهد.
ماده ( 17و) :آشکارسازی
 )1دیوان داوری میتواند هرکدام از طرفین را مکلّف نماید که فورا هرگونه تغییر
مؤثّر در شرایطی که قرار تأمینی بر مبنای آن تقاضا یا اعطاء شده است را به اطالع
دیوان برساند.
 )2متقاضی قرار مقدماتی باید تمام شرایطی را که احتمال دارد بر تصمیمگیری
دیوان داوری در خصوص اعطاء یا ابقای قرار تأثیرگذار باشد به اطالع دیوان
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داوری برساند .این تکلیف تا زمانی که طرفی که صدور قرار علیه او تقاضا شده
است امکان ارائهی مواضع و دفاعیات و خود را داشته باشد پا بر جاست .پس از
این بند ( )1این ماده اعمال خواهد گردید.
ماده ( 17ز) :هزینهها و خسارات
چنانچه دیوان داوری بعداً مقرر دارد که با توجه به شرایط ،قرار تأمینی و یا قرار
مقدماتی نباید صادر میشده ،متقاضی صدور قرار مسئول تمامی هزینهها و خساراتی
خواهد بود که از محل صدور قرار به طرف مقابل وارد گردیده است .دیوان داوری
میتواند حکم به پرداخت هزینهها و خسارات را در هر مقطع از رسیدگی صادر نماید.
بخش چهارم :شناسایی و اجرای اقدامات (و قرارهای) تأمینی
ماده ( 17ح) :شناسایی و اجرا
 )1قرار تأمینی صادره توسط یک دیوان داوری الزماالتباع قلمداد میگردد و به جز
در مواردی که دیوان داوری خود غیر از این مقرر میدارد ،باید در صورت
تقاضا از دادگاه صالح ،با لحاظ مقررات ماده ( 17ط) ،بدون توجه به کشوری
که قرار در آن جا صادر شده است ،اجرا گردد.
 )2متقاضی شناسایی و اجرای قرار و یا طرفی که قرار به نفع او شناسایی و اجرا شده
است ،مکلّف است فوراً دادگاه را از لغو ،تعلیق یا اصالح قرار آگاه گرداند.
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 )3دادگاه کشوری که شناسایی و اجرا در آن تقاضا شده است ،چنانچه مقتضی
بداند میتواند متقاضی را مکلّف گرداند که در مواردی که دیوان داوری
دستوری در خصوص سپردن تأمین صادر نکرده و یا در مواردی که حفاظت از
حقوق اشخاص ثالث اینگونه ایجاب مینماید ،تأمین مناسب بسپارد.
ماده ( 17ط) :مبانی عدم شناسایی یا

اجرا3

 )1تقاضای شناسایی یا اجرای یک قرار تأمینی تنها در موارد زیر قابل رد است:
الف) حسب تقاضای طرفی که قرارعلیه او صادر شده است دادگاه قانع شود که:
یک -مبانی مندرج در ماده (یک تا چهار)(الف)( 36)1اقتضای استنکاف از
اجرای چنین قراری را دارد؛ یا
دو -دستور دیوان داوری مبنی بر سپردن تأمین برای قرار تأمینی صادره توسط
دیوان مورد تبعیّت قرار نگرفته است؛ یا
سه -قرار تأمینی توسط دیوان داوری و یا در موارد مقتضی توسط دادگاه مقرّ
داوری و یا دادگاه کشوری که قرار بر اساس مقررات آن صادر گردیده لغو یا
تعلیق گردیده است؛ یا
 3شرایط موضوع مادهی ( 17ط) به منظور محدود نمودن مواردی تنظیم شدهاند که دادگاه بر اساس
آنها می تواند از اجرای یک قرار تأمینی امتناع نماید .چنانچه دولتی مبانی کمتری را برای امتناع از
اجرای قرار در نظر بگیرد ،عمل او مغایر با هدف یکسانسازی این مقررات نخواهد بود.
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ب) در صورتی که دادگاه راساً تشخیص دهد که:
یک -اجرای قرار تأمینی با اختیارات دادگاه سازگار نیست ،مگر آنکه دادگاه
به منظور اجرای قرار تأمینی و بدون اصالح در ماهیّت آن تصمیم بگیرد که
قرار تأمینی را به اندازهی ضرورت بازنویسی نماید به گونهای که با اختیارات
و رویههای دادگاه منطبق گردد؛ یا
دو -هرکدام از مبانی مندرج در ماده (یک و دو)(()1ب) 36بر شناسایی و
اجرای قرار تأمینی قابل اعمال باشد.
 )2هرگونه تصمیمگیری توسط دادگاه در خصوص مبانی مندرج در بند الف این
ماده ،تنها در مورد تقاضای شناسایی و اجرای قرار تأمینی مؤثّر و قابل اعمال
خواهد بود .دادگاه محل تقاضای شناسایی یا اجرا ،در زمان تصمیمگیری در
خصوص این تقاضا ،نباید وارد بررسی ماهوی قرار تأمینی شود.

بخش پنجم :قرارهای تأمینی صادره توسط دادگاه
ماده ( 17ی) :قرارهای تأمینی صادره توسط دادگاه
دادگاه برای صدور قرار تأمینی در رسیدگیهای داوری دارای همان اختیاراتی است
که در دادرسی در دادگاههای داخلی داراست ،صرفنظر از اینکه مقرّ داوری همان مقرّ
دادگاه باشد یا خیر .دادگاه باید این اختیار را بر اساس آیین دادرسی خود و با عنایت
به ویژگیهای خاص داوری بینالمللی اعمال نماید.
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فصل پنجم :هدایت جریان رسیدگی داوری
ماده  :18رفتار مساوی با طرفین
دیوان داوری باید میان طرفین به مساوات رفتار کند و هریک از طرفین باید فرصت
کامل برای ارائه و طرح ادعاها و یا دفاعیات خود داشته باشد.
ماده  :19تعیین قواعد آیینی رسیدگی
 )1طرفین می توانند با رعایت مقررات این قانون ،در مورد قواعد آیینی رسیدگی که
باید توسط دیوان داوری به کارگرفته شود ،توافق نمایند.
 )2در صورت عدم توافق میان طرفین ،دیوان داوری با رعایت مقررات این قانون،
باید جریان داوری را به گونهای که مناسب تشخیص میدهد برگزار نماید .اختیار
دیوان داوری در این خصوص مشتمل بر اختیار تعیین قابلیّت استماع ،ارتباط،
اهمّیّت و ارزش ادلّه میشود.
ماده  :20مقرّ داوری
 )1طرفین میتوانند در مورد مقرّ داوری با یکدیگر توافق نمایند .در صورت عدم
وجود توافق میان طرفین ،دیوان داوری با در نظر گرفتن شرایط پرونده نظیر
راحتی طرفین ،مبادرت به انتخاب مقرّ داوری مینماید.
 )2با وجود حکم مقرر در بند ( )1این ماده ،در صورت عدم وجود توافق دیگری
میان طرفین ،دیوان داوری میتواند در هر محل دیگری که مناسب تشخیص می-
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دهد ،جهت شور میان اعضاء ،برگزاری جلسات استماع شهود ،کارشناسان و
طرفین یا برای بازرسی کاالها ،سایر اموال و اسناد ،تشکیل جلسه دهد.
ماده  :21آغاز فرآیند رسیدگی
در صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،فرآیند رسیدگی به یک دعوای
خاص زمانی آغاز می شود که درخواست ارجاع آن دعوا به داوری توسط خوانده
دریافت شده باشد.
ماده  :22زبان داوری
 )1طرفین میتوانند در مورد زبان یا زبانهایی که باید در جریان رسیدگی داوری
مورد استفاده قرار گیرند با یکدیگر توافق نمایند .در صورت عدم وجود چنین
توافقی ،دیوان داوری باید زبان یا زبانهایی که باید در جریان رسیدگی مورد
استفاده قرار گیرند را انتخاب کند .این زبان داوری توافق شده و یا انتخاب شده
توسط دیوان داوری ،چنانچه مقیّد به قید دیگری نباشد ،باید در هرگونه سند
مکتوب ارائه شده توسط طرفین ،جلسات استماع ،رأی ،تصمیم و هرگونه ابالغی
توسط دیوان داوری استفاده شود.
)2

دیوان داوری میتواند مقرر دارد که هرگونه ادلّهی کتبی ارائه شده توسط
طرفین باید همراه با ترجمه به زبان یا زبانهای توافق شده توسط طرفین و یا
انتخاب شده توسط دیوان داوری باشد.
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ماده  :23دادخواست و دفاعیه
 )1خواهان باید ظرف مهلت توافق شده میان طرفین و یا تعیین شده توسط دیوان
داوری ،طی الیحهای وقایعی که ادعای او را پشتیبانی میکنند ،موضوعات مورد
اختالف و طریق جبرانی یا خواستهی خود را شرح دهد .خوانده نیز باید ظرف
مهلت توافق شده میان طرفین و یا تعیین شده توسط دیوان داوری ،دفاعیات خود
نسبت موارد فوق را طی الیحهای طرح نماید ،مگر آنکه طرفین در خصوص
عناصر و اجزای این لوایح توافق دیگری نموده باشند .طرفین میتوانند به همراه
لوایح خود تمامی اسناد وادلّهای را که مرتبط تشخیص میدهند ثبت نموده و
همچنین میتوانند در لوایح خود به اسناد و یا سایر ادلّهای که متعاقباً ثبت خواهند
نمود ،ارجاع دهند.
 )2در صورتی که طرفین توافق دیگری ننموده باشند ،هر یک از اصحاب دعوا می-
تواند ادعا یا دفاع خود را در جریان فرآیند داوری اصالح یا تکمیل نماید ،مگر
آن دیوان داوری با عنایت به تأخیر طرف در طرح این اصالح یا تکمله انجام آن
را نامناسب تشخیص دهد.
ماده  :24جلسات استماع و جریان تبادل لوایح
 )1با رعایت هرگونه توافق دیگری میان طرفین ،دیوان داوری باید تصمیم بگیرد که
آیا برای طرح و ارائهی ادلّه و ادعاها و مدافعات شفاهی نیاز به برگزاری جلسات
استماع هست ،یا این که رسیدگی میتواند صرفاً بر اساس اسناد و سایر ادلّه
برگزار شود .با این وجود ،اگر طرفین توافق ننموده باشند که نیازی به برگزاری
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جلسات استماع نیست ،دیوان داوری باید بنا به درخواست هریک از اصحاب
دعوا این جلسات استماع را در یک مقطع مناسب از جریان رسیدگی برگزار
نماید.
 )2برگزاری جلسات استماع و یا هرگونه جلسهی دیوان داوری برای بازرسی
کاالها ،سایر اموال و یا اسناد باید در زمان قابل قبولی قبل از تشکیل به طرفین
ابالغ شود.
 )3تمامی لوایح ،اسناد یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از اصحاب دعوا به دیوان
داوری تسلیم شدهاند ،باید به طرف مقابل هم عرضه گردند .همچنین هرگونه
گزارش کارشناسی یا مدرک مثبته که ممکن است مبنای تصمیمگیری دیوان
داوری قرار گیرد ،باید به طرفین ابالغ شود.
ماده  :25قصور یکی از طرفین
در صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،چنانچه بدون ارائهی دلیل قانع
کننده،
الف) خواهان دادخواست خود را مطابق ماده ( 23)1تسلیم ننماید ،دیوان داوری به
فرآیند رسیدگی خاتمه خواهد داد؛
ب) خوانده الیحهی دفاعیهی خود را بر اساس ماده( 23)1تسلیم ننماید ،دیوان
داوری باید فرآیند رسیدگی را ادامه بدهد ،بدون آنکه این قصور خوانده را فی
نفسه به عنوان پذیرش ادعاهای خواهان در نظر بگیرد؛
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ج) هر یک از طرفین در جلسهی استماع حضور نیافته و یا مدارک مثبته را تهیّه و
تسلیم ننماید ،دیوان داوری باید رسیدگی را ادامه داده و بر اساس ادلّهی موجود
مبادرت به صدور رأی نماید.
ماده  :26کارشناس منصوب دیوان داوری
 )1در صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،دیوان داوری
الف) میتواند یک یا چند کارشناس را برای ارائهی گزارش به دیوان داوری در
خصوص مسائل تخصصی که دیوان داوری باید در مورد آنها تصمیم بگیرد،
منصوب نماید؛
ب) میتواند هر یک از اصحاب دعوا را مکلّف نماید که به چنین کارشناسی
هرگونه اطالعات مربوطه را ارائه نموده و یا هرگونه اسناد ،کاالها یا سایر اموال را
برای بازرسی وی تهیّه و تسلیم نموده و یا امکان دسترسی کارشناس به آنها را
فراهم نماید.
 ) 2در صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،در صورت تقاضای یکی از
طرفین و یا در صورتی که دیوان داوری ضروری تشخیص دهد ،کارشناس باید پس از
ارائهی گزارش کتبی یا شفاهی خود ،در جلسهی استماعی که در آن طرفین فرصت
طرح سؤال از وی را داشته و میتوانند کارشناسان خود را برای ادای نظر کارشناسی
در باب موضوعات مورد نظر ارائه نمایند ،حضور به هم رساند.
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ماده  :27مساعدت دادگاه در تحصیل دلیل
دیوان داوری و یا هر یک از اصحاب دعوا پس از تأیید دیوان داوری میتوانند از یک
دادگاه صالحه این کشور برای تحصیل دلیل تقاضای مساعدت نمایند .دادگاه میتواند
این تقاضا را در حدود صالحیت و بر اساس آیین دادرسی خود در باب تحصیل دلیل
اجابت نماید.
فصل ششم :صدور رأی و ختم رسیدگی
ماده  :28قواعد قابل اعمال بر ماهیّت دعوا
 )1دیوان داوری باید بر اساس قواعد حقوقی ماهوی منتخب طرفین به دعوا
رسیدگی کند .توافق طرفین بر قانون یا نظام حقوقی یک کشور خاص به معنای
ارجاع مستقیم به قواعد ماهوی آن کشور است ،نه قواعد حل تعارض آن ،مگر
آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.
 )2در صورت عدم توافق میان طرفین در خصوص قانون حاکم  ،دیوان داوری باید
با مراجعه به قواعد حل تعارضی که قابل اعمال تشخیص میدهد ،قانون حاکم را
اعمال کند.
 )3دیوان داوری تنها در صورتی میتواند به اختالف با مراجعه به قواعد عدل و
انصاف و یا به صورت کدخدامنشانه رسیدگی کند که طرفین صراحتاً به دیوان
داوری چنین اختیاری را داده باشند.
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 )4در کلیهی موارد ،دیوان داوری باید به اختالف بر اساس شرایط و مقررات
قرارداد رسیدگی نموده و عرف تجاری قابل اعمال بر معامله را مد نظر قرار دهد.
ماده  :29تصمیمگیری توسط هیأت داوران
در رسیدگیهای داوری با بیش از یک داور ،هرگونه تصمیم دیوان داوری ،در
صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،باید به اکثریت اتخاذ شود .با این حال،
در صورت اجازهی طرفین یا توافق کلیهی اعضای دیوان داوری ،سرداور میتواند به
تنهایی در مورد مسائل شکلی تصمیمگیری نماید.
ماده  :30مصالحه
 )1چنانچه در جریان رسیدگی داوری ،طرفین اختالف خود را از طریق مصالحه حل
نمایند ،دیوان داوری مکلّف است به رسیدگی خاتمه داده و در صورت
درخواست طرفین و عدم مخالفت دیوان ،مصالحهی طرفین را در قالب یک رأی
داوری بر اساس توافق طرفین ثبت نماید.
 )2رأی داوری بر اساس توافق طرفین باید بر اساس مقررات ماده  31صادر شده و
در آن تصریح شود که متن حاضر یک رأی است .چنین رأیی دارای همان
وضعیت و آثاری است که هر رأی دیگری در ماهیّت دارد.
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ماده  :31شکل و محتوای رأی
 )1رأی باید به صورت کتبی صادر شده و توسط داور یا داوران امضاء شود .در
رسیدگیهای داوری با حضور بیش از یک داور ،امضای اکثریت اعضای دیوان
داوری کافی خواهد بود ،مشروط بر آن که علت عدم وجود امضای دیگران بیان
شود.
 )2رأی باید حاوی دالیلی باشد که بر آن استوار است ،مگر آن که طرفین توافق
نمایند که نیازی به ذکر دالیل مبنای رأی نیست ،یا این که رأی طبق ماده  30و بر
اساس توافق طرفین صادر شده باشد.
 )3رأی باید حاوی تاریخ صدور و مقرّ داوری که بر اساس ماده ( 20)1تعیین شده
باشد .فرض بر آن است که رأی در آن مقرّ صادر شده است.
 )4پس از صدور رأی ،یک نسخهی امضاء شده توسط داوران بر اساس بند ( )1این
ماده به هرکدام از اصحاب دعوا تسلیم خواهد گردید.
ماده  :32ختم رسیدگی
 )1رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی و یا به موجب قرار دیوان داوری بر اساس
بند ( )2این ماده خاتمه خواهد یافت.
 )2دیوان داوری مکلّف است در موارد زیر قراری مبنی بر ختم رسیدگی داوری
صادر نماید:
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الف) خواهان دعوای خود را مسترد نماید ،مگر آنکه خوانده به این استرداد
اعتراض نموده و دیوان داوری نیز یک نفع مشروع و عقالیی را برای خوانده در
نیل به حل نهایی آن اختالف تشخیص دهد؛
ب) طرفین بر ختم رسیدگی توافق نمایند؛
ج) دیوان داوری تشخیص دهد که ادامهی رسیدگی به هر دلیلی غیرضروری یا
غیرممکن شده است.
 )3با رعایت مواد( 34 )4و  33مأموریت دیوان داوری با ختم رسیدگی پایان مییابد.

ماده  :33اصالح و تفسیر رأی :رأی تکمیلی
 )1در صورت عدم توافق طرفین بر بازهی زمانی دیگری ،ظرف سی( )30روز از
زمان وصول رأی:
(الف) یک طرف ،با اطالع به طرف مقابل ،میتواند از دیوان داوری تقاضا نماید
که هرگونه اشتباهات محاسباتی ،نوشتاری یا تایپی و یا سایر اشتباهات با ماهیّت
مشابه در رأی را اصالح نماید:
(ب) در صورت توافق طرفین ،یک طرف با اطالع به طرف مقابل ،میتواند از
دیوان داوری تقاضا نماید که یک نکته یا قسمت خاص از رأی را تفسیر نماید.
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چنانچه دیوان داوری درخواست را موجّه تشخیص دهد ،باید ظرف سی روز از
زمان دریافت تقاضا مبادرت به اصالح و یا تفسیر رأی نماید .چنین تفسیری به
عنوان بخشی از رأی قلمداد خواهد گردید.
 )2دیوان داوری میتواند رأساً هرگونه اشکال تایپی موضوع بند (الف) ( )1این ماده
را ظرف سی روز از زمان صدور رأی اصالح نماید.
 )3در صورت عدم وجود توافق دیگری میان طرفین ،یک طرف با اطالع به طرف
مقابل ،می تواند ظرف سی روز از زمان دریافت رأی از دیوان داوری تقاضا نماید
که در مورد ادعاهایی که در جریان رسیدگی داوری طرح شده امّا در رأی ذکر
نشدهاند ،مبادرت به صدور رأی تکمیلی نماید .چنانچه دیوان داوری این تقاضا را
موجّه تشخیص دهد ،میبایست ظرف شصت روز مبادرت به صدور رأی تکمیلی
نماید.
 )4در صورت نیاز ،دیوان داوری میتواند مهلت اصالح ،تفسیر یا رأی تکمیلی بر
اساس بندهای( )3یا ( )1این ماده را افزایش دهد.
 )5مقررات ماده  31نسبت به اصالح یا تفسیر رأی و یا رأی تکمیلی نیز اعمال می-
شوند.

201

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

پیوست 2

فصل هفتم :اعتراض به رأی
ماده  :34تقاضای ابطال رأی به عنوان تنها طریق شکایت از رأی
 )1مراجعه به یک دادگاه جهت اعتراض به رأی داوری تنها از طریق درخواست
ابطال بر اساس بندهای ( )3و ( )2این ماده امکانپذیر است.
 )2یک رأی داوری تنها میتواند در موارد زیر توسط دادگاه موضوع ماده  6ابطال
گردد:
الف) درخواست کننده اثبات نماید که:
یک) یک طرف موافقتنامهی داوری موضوع ماده  7محجور بوده و یا
موافقتنامهی مزبور بر اساس قانون منتخب طرفین و در فرض عدم انتخاب بر
اساس قانون این کشور باطل است؛ یا
دو) طرف درخواست کنندهی ابطال ،ابالغ صحیح نصب یک داور و یا آغاز
فرآیند رسیدگی داوری را دریافت نکرده و یا به هر دلیل دیگری امکان طرح
و ارائهی دفاعیات و ادعاهای خود را نداشته است؛ یا
سه) رأی در خصوص اختالفی تعیین تکلیف مینماید که در توافق طرفین
برای اختالف به داوری پیش بینی نشده و در چارچوب آن قرار نمیگیرد ،یا
این که رأی حاوی تصمیم در خصوص موضوعاتی است که خارج از قلمرو
توافق طرفین در ارجاع امر به داوری میباشد ،مشروط بر آن که چنانچه
تصمیمات دیوان راجع به موضوعات مشمول موافقتنامه از تصمیمات دیوان
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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خارج از موضوع موافقتنامه قابل تفکیک باشند ،تنها آن قسمت از رأی که
حاوی تصمیم در خصوص موضوعات خارج از موافقتنامه است میتواند
ابطال میگردد؛ یا
چهار) تشکیل دیوان داوری و یا فرآیند رسیدگی داوری بر اساس توافق
طرفین صورت نگرفته است ،مگر آنکه توافق طرفین برخالف یکی از قواعد
آمرهی این قانون باشد ،و یا اینکه در فرض عدم توافق طرفین ،تشکیل دیوان
داوری و یا فرآیند رسیدگی داوری بر اساس این قانون صورت نگرفته است؛
یا
ب) دادگاه رأساً تشخیص دهد که:
یک) موضوع اختالف بر اساس قانون این کشور داوریپذیر نیست؛ یا
دو) رأی مغایر با نظم عمومی این کشور است.
 )3درخواست ابطال رأی نمیتواند بیش از سه ماه بعد از تاریخ دریافت رأی توسط
متقاضی و یا در صورتی که درخواست موضوع ماده  33مطرح شده باشد ،بیش
از سه ماه از تاریخی که دیوان داوری نسبت به آن درخواست تصمیمگیری
نموده طرح گردد.
 )4دادگاهی که تقاضای ابطال رأی نزد آن مطرح شده است ،میتواند در شرایطی
مقتضی و در صورت درخواست یکی از طرفین ،فرآیند رسیدگی ابطال را برای
مدت زمان معیّنی که خود مقرر میدارد تعلیق نماید تا به دیوان داوری فرصت
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دهد که یا رسیدگی داوری را دوباره آغاز کند و یا اقدام دیگری انجام دهد که
از منظر دیوان داوری مبانی ابطال را مرتفع گرداند.
فصل هشتم :شناسایی و اجرای آراء
ماده  :35شناسایی و اجرا
 )1یک رأی داوری در هر کشوری که صادر شده باشد باید الزماالجرا تلقی شده و
در صورت درخواست کتبی از دادگاه صالح باید بر اساس مقررات این ماده و
ماده  36اجرا شود.
 )2طرفی که به رأی استناد میکند و یا متقاضی اجرای آن است باید نسخهی اصلی
رأی یا روگرفت آن را تسلیم نماید .چنانچه رأی به زبان رسمی این کشور صادر
نشده باشد ،دادگاه میتواند متقاضی را مکلّف نماید که ترجمهی رأی را به زبان
رسمی این کشور تسلیم نماید.

4

(ماده ( 35)2توسط کمیسیون در جلسهی سی و نهم خود در سال  2006اصالح
شده است)

 4هدف شروط مندرج در این بند تعیین استانداردهای حداکثری است .بنابراین چنانچه کشوری حتی
شرایط آسان تری را برای اجرای رأی در نظر بگیرد ،مغایر با هدف یکسانسازی این قانون نمونه عمل
نکرده است.
راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک
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ماده  :36مبانی امتناع از شناسایی یا اجرا
 )1شناسایی یا اجرای یک رأی داوری ،در هر کشوری که صادر شده باشد ،تنها
درصورتی پذیرفته نخواهد شد که:
الف) متعاقب درخواست دادباخته ،در صورتی که وی نزد دادگاه صالحی که
تقاضای شناسایی و اجرا نزد آن مطرح شده است اثبات نماید که:
یک) یک طرف موافقتنامهی داوری موضوع ماده  7به نحوی از انحاء دچار
حجر یا عدم اهلیّت بوده؛ یا موافقتنامهی مذکور بر اساس قانون منتخب طرفین
و یا در فرض عدم انتخاب توسط طرفین ،بر اساس قانون کشور محل صدور
رأی باطل باشد؛ یا
دو) دادباخته ابالغیهی صحیح نصب یک داور و یا آغاز فرآیند رسیدگی
داوری را دریافت نکرده و یا به هر دلیل دیگر امکان و فرصت ارائهی
دفاعیات و ادعاهای خود را نداشته است؛ یا
سه) رأی به اختالفی میپردازد که در موافقتنامهی داوری طرفین پیش بینی
نشده و یا در چارچوب چنین موافقتنامهای قرار نمیگیرد ،و یا رأی حاوی
تصمیم در خصوص موضوعاتی است که خارج از قلمرو موافقتنامهی داوری
هستند ،مشروط بر آن که چنانچه تصمیم در خصوص موضوعات مشمول
م وافقتنامه از تصمیم در خصوص موضوعات خارج از موافقتنامه قابل تفکیک
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باشد ،آن قسمت از رأی که حاوی تصمیمات در چارچوب موافقتنامهی
داوری است میتواند شناسایی و اجرا شود؛ یا
چهار) تشکیل دیوان داوری یا فرآیند رسیدگی داوری مطابق با توافق طرفین
و یا در فرض عدم توافق بر اساس قانون کشور مقرّ داوری انجام نشده باشد؛
یا
پنج) رأی هنوز برای طرفین قطعی و الزماالتباع نشده و یا توسط دادگاه
کشوری که رأی در آنجا و یا بر اساس قانون آنجا صادر شده ،تعلیق یا ابطال
گردیده باشد؛ یا
ب) چنانچه دادگاه رأساً احراز نماید که:
یک) موضوع اختالف بر اساس قانون این کشور داوریپذیر نیست؛
دو) شناسایی یا اجرای رأی مغایر با نظم عمومی این کشور است.
 )2چنانچه تقاضای ابطال یا تعلیق یک رأی نزد یک دادگاه موضوع
بند(()5الف)( )1این ماده مطرح شده باشد ،دادگاهی که تقاضای شناسایی و
اجرای رأی نزد آن مطرح شده است ،چنانچه صالح تشخیص دهد ،میتواند
تصمیمگیری در این خصوص را به تعویق انداخته و همچنین میتواند بر اساس
درخواست متقاضی شناسایی و اجرای رأی ،از طرف مقابل بخواهد تأمین مناسب
بسپارد.
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برای کسب اطالعات بیشتر به تارنمای آنستیرال به

نشانیwww.uncitral.org

مراجعه

نموده و یا با دبیرخانهی آنستیرال واقع در اتریش ،وین ،مرکز بینالمللی وین ،کدپستی
 500،1400تماس حاصل فرمائید.
شماره تماس )+43-1(26060- 4060
تلفکس

)+43-1(26060 -5813

نشانی اینترنتی
Internet: www.uncitral.org,

پست الکترونیکی
uncitral@uncitral.org
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پیوست شماره سه

توصیهنامهی سال  2006آنسیترال

توصیهنامه راجع به تفسیر ماده ( 2)2و ماده ( 7)1پیمان شناسایی و اجرای آراء داوری
خارجی ،منعقده در نیویورک در تاریخ  10ژوئن  ،1958تهیّه شده توسط کمیسیون
حقوق تجارت سازمان ملل متحد در تاریخ  7ژوئیه 2006

کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد،
با یادآوری قطعنامهی شماره  )XXI( 2205مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ
 17دسامبر  ،1966که باعث تأسیس کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل
متحد گردید و هدف این کمیسیون را توسعهی روند رو به رشد یکسانسازی و
یکنواخت سازی حقوق تجارت بینالملل از جمله از طریق ترویج شیوهها و روشهایی
برای تضمین تفسیر و اعمال یکسان پیمانهای بینالمللی و قوانین متحدالشکل در
حوزهی حقوق تجارت بینالملل قرار داد،
با توجه به این نکته که نمایندگان نظامهای گوناگون حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی
جهان با درجههای گوناگون توسعه در این کمیسیون حضور دارند،
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با خاطر نشان ساختن قطعنامههای متوالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بارها بر
اختیار کمیسیون به عنوان رکن حقوقی اصلی درون بدنهی سازمان ملل متحد در
حوزهی حقوق تجارت بینالملل در جهت ایجاد هماهنگی در فعّالیّتهای حقوقی این
حوزه مهر تائید زدهاند،
با اعتقاد به این نکته که اقتباس گسترده پیمان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی،
منعقده در نیویورک در تاریخ  10ژوئن  ،1958دستاورد چشمگیری در پیشرفت
حکومت قانون ،به ویژه در عرصهی بازرگانی بینالمللی بوده است،
با یادآوری این مطلب که کنفرانس نمایندگان تاماالختیار که منتهی به تهیّه متن پیمان
و ارائهی آن برای امضاء گردید ،قطعنامهای را تصویب کرد که از جمله مقرر می-
داشت که «از منظر این کنفرانس یکسانسازی بیشتر در قوانین ملّی راجع به داوری
باعث کارآمدتر شدن داوری به عنوان یک شیوهی حل و فصل اختالفات حقوق
خصوصی میگردد»،
با عنایت به تفاسیر متفاوت ارائه شده از شرایط شکلی مندرج در پیمان که جزئاً از
تفاوت در اصطالحات و تعابیر موجود در هر پنج متن رسمی و دارای ارزش مساوی
پیمان ناشی میشود،
با مد نظر داشتن ماده ( 7)1پیمان که هدف آن اجرای آراء داوری خارجی تا بیشترین
حد ممکن میباشد ،به خصوص با شناسایی حق هر شخص ذینفع برای استفاده از
قوانین و معاهدات کشور محل تقاضای اجرا ،به ویژه آن دسته از قوانین و معاهدات
آن کشور که نسبت به پیمان مساعدتر هستند،
209

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

پیوست 3

با لحاظ رواج گسترده تجارت الکترونیک،
با مد نظر داشتن اسناد حقوقی بینالمللی ،نظیر قانون نمونهی آنسیترال در خصوص
داوری تجاری بینالمللی ( )1985که متعاقباً ،به ویژه در باب ماده  ،7اصالح گردیده
است ،قانون نمونهی آنسیترال در مورد امضای الکترونیکی و پیمان سازمان ملل متحد
در باب استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی،
با مد نظر داشتن تصویب قوانین داخلی و رویهی قضایی مساعدتر نسبت به پیمان در
مورد شرایط شکلی اعتبار موافقتنامهی داوری ،فرآیند داوری و اجرای آراء داوری،
با عنایت به اینکه در تفسیر پیمان باید به ضرورت گسترش شناسایی و اجرای آراء
داوری توجه داشت،
 .1پیشنهاد میکند که ماده ( 2)2پیمان شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی
منعقده در نیویورک به تاریخ  10ژوئن  1958به گونهای اعمال گردد که
مصادیق مندرج در آن حصری قلمداد نگردند؛
 .2همچنین پیشنهاد میکند که ماده ( 7)1پیمان شناسایی و اجرای آراء داوری
خارجی منعقده در نیویورک به تاریخ  10ژوئن  1958به گونهای اعمال
گردد که بر اساس آن هر ذینفع بتواند از حقوقی که ممکن است بر اساس
قوانین یا معاهدات کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا داشته باشد جهت
شناسایی اعتبار یک موافقتنامهی داوری بهرهمند گردد.

راهنمای ایکا برای پیمان نیویورک

210

پیوست 3

برای اطالعات بیشتر به تارنمای آنستیرال به نشانیwww.uncitral.org

مراجعه نموده و

یا با دبیرخانهی آنستیرال واقع در اتریش ،وین ،مرکز بینالمللی وین ،کدپستی
 500،1400تماس حاصل نمائید.
شماره تلفن)+43-1(26060 -4060 :
تلفکس:

)+43-1(26060- 5813

نشانی اینترنتی:
>Internet: <www.uncitral.org
Email: uncitral@uncitral.org
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پیوست شماره چهار
منابع اینترنتی
رویهی قضایی پیمان نیویورک را میتوان به صورت بر خط در تارنمای شورای بین-
المللی داوری تجاری مشاهده نمود:
><www.arbitration-icca.org

استفاده از این تارنما رایگان است .این منبع حاوی فهرست بیش از  1666مورد از
تصمیمات دادگاههای داخلی در مقام اعمال پیمان نیویورک است که از سال  1976تا
کنون در نشریهی مرجع در این حوزه ،یعنی سالنامهی داوری تجاری شورای بینالمللی
داوری تجاری به چاپ رسیدهاند.
تصمیمات بر اساس ماده مربوطهی پیمان و همچنین به صورت موضوعی فهرستبندی
شدهاند .متن کامل تصمیمات را میتوان در مجلدات چاپ شدهی سالنامه یافت.
همچنین میتوان از طریق عضویّت در بانک اطالعاتی کلوور آربیتریشن در نشانی
< >www.kluwerarbitration.comبه این احکام دسترسی پیدا کرد .تمامی منابع
موجود در این بانک اطالعاتی با استفاده از ابزارهای جستجوی گوناگون به طور کامل
قابلیّت کاوش دارند.
رویهی قضایی پیمان را همچنین میتوان به صورت بر خط در تارنمای پیمان
نیویورک دانشگاه میامی آمریکا در آدرس زیر جستجو نمود:
www.newyorkconvention.org
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استفاده از این تارنما مجانی است .این پایگاه اینترنتی همچنین حاوی فهرست تصمیات
قضایی راجع به پیمان است که از سال  1976در سالنامه چاپ شدهاند و آنها را بر
اساس ماده مربوطه و به صورت موضوعی دستهبندی نموده است .این تارنما همچنین
مشتمل بر منابع زیر میباشد:
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متون اصلی پیمان نیویورک



ترجمههای پیمان نیویورک به زبانهای مختلف



شرح پروفسور آلبرت یان فن دن برگ



فهرست دولتهای عضو پیمان
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