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مقدمه
داوری مبتنی بر توافق طرفین است و طرفین با درج شرط داوری در قرارداد يا با توافق مؤخر،
اختیار رسیدگی به اختالف را به داور اعطا میکنند.
از آنجا که هدف طرفین از درج شرط داوری ،حلوفصل اختالف و جلوگیری از مراجعه به
دادگاه است ،قانونگذار نیز رأی داوری را قطعی و نهايی دانسته است .با وجود اين ،میزانی از نظارت
دادگاه بر رأی داور ،برای حفظ اعتبار داوری الزم است چرا که طرفین بهطور مطلق به صدور رأی
توسط داور رضايت ندادهاند ،بلکه ممکن است رضايت آنها قیودی داشته باشد که الزم است داور
آنها را رعايت کند.
يکی از نمادهای احترام به اراده طرفین در داوری ،حق آنها برای تعیین قانون حاکم است .در
همین راستا بند  6ماده  72قانون داوری تجاری بینالمللی ايران مقرر داشته « :داور برحسب قواعد
حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختالف برگزيدهاند اتخاذ تصمیم خواهد کرد .»...بنابراين چنانچه
طرفین ،قانونی را برای حاکمیت بر موضوع اختالف تعیین کرده باشند ،داور بايد رأی خود را با
استناد به آن قانون صادر کند .چنانچه قانون منتخب طرفین ،مبهم يا ناقص باشد ،داور میتواند آن
را تفسیر يا تکمیل کند .بند  4ماده مذکور نیز که مدنظرقراردادن عرف بازرگانی و شرايط قرارداد را
به داور تکلیف کرده ،قرينهای بر اين اختیار است.
بند  7ماده  72قانون داوری تجاری بینالمللی ايران مقرر داشته« :در صورت عدم تعیین قانون
حاکم از جانب طرفین ،داور بر اساس قانونی به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد کرد که بهموجب قواعد
حل تعارض ،مناسب تشخیص دهد».
ابهامی که در خصوص اين بند وجود دارد اين است که مشخص نیست کلمه «مناسب» ،به
«قواعد حل تعارض» برمیگردد يا به «قانون»؛ و اين خود ابهام ديگری ايجاد کرده است.
اين بند ،ترجمهای ناقص از بند  7ماده  70قانون نمونه آنسیترال 6است و در آن اين ابهام وجود
دارد که آيا داور بايد قانون مناسب را بر اساس قواعد حل تعارض تعیین کند؟ به عبارت ديگر ،واژه
«مناسب» به «قانون» برمیگردد يا اينکه قانون را بر اساس قواعد حل تعارض مناسب تعیین
میکند؛ يعنی کلمه «مناسب» به قواعد حل تعارض برمیگردد؟ 7علت ايجاد اين ابهام در قانون
داوری تجاری بینالمللی ،دوگانگی در خواندن متن قانون در اثر عدم استفاده از عالئم نگارشی (در
اينجا ويرگول) است که سبب شده معلوم نباشد «مناسب» به کدام کلمه برمیگردد .برحسب اينکه
ويرگول ،قبل يا بعد از واژه «مناسب» قرار گیرد ،معنای عبارت متفاوت خواهد بود .در حالت اول،
1. Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict
of laws rules which it considers applicable.

 .2در قانون نمونه آنسیترال چنین ابهامی وجود ندارد و اين ابهام به دلیل ترجمه ناقص قانون داوری تجاری بینالمللی از قانون
نمونه آنسیترال است.

امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور



25

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«مناسب» به «قانون» برمی گردد و ماده بدين معناست که وظیفه داور ،تعیین قانون مناسب است
و او اختیاری در تعیین قاعده حل تعارض ندارد؛ گويی فرض بر اين گذاشته شده که قاعده حل
تعارض مشخص است و داور تنها اين وظیفه را دارد که بر اساس آن قاعده ،قانون مناسب را تعیین
کند؛ اما در حالت دوم« ،مناسب» به «قواعد حل تعارض» برمیگردد و ماده بدين معناست که داور
وظی فه دارد قاعده حل تعارض مناسب را انتخاب و سپس قانون حاکم را بر اساس آن تعیین کند.
برای رفع ابهام از اين ماده میتوان به سه دلیل استناد کرد:
6ـ بند  7ماده  72قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،ترجمه بند  7ماده  70قانون نمونه
آنسیترال است که مقرر داشته« :در صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم از جانب طرفین ،داوری،
قانونی را اجرا خواهد کرد که بهموجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص داده تعیین
گردد» 9و بايد گفت مقصود قانون ،بیان حکم مقرر در قانون نمونه آنسیترال است نه غیر آن ،و
«مناسب» به قواعد حل تعارض برمیگردد7 .ـ اگر وظیفه داور ،تعیین قانون مناسب ،بر اساس قواعد
حل تعارض باشد ،اين سؤال مطرح میشود که قاعده حل تعارضی که داور ،قانون را بر اساس آن
تعیین میکند کدام است؟ در خصوص حاکمیت قانون مقر بر ماهیت داوری اختالف وجود دارد و دو
نظريه محلیسازی داوری و غیرمحلیسازی داوری مطرح شده است .بر اساس نظريه محلیسازی
داوری ،قانون مقر داوری حاکم بر داوری است و تعیین مقر داوری ،داوری را به نظام حقوقی يک
کشور پیوند میزند .نظريه غیرمحلیسازی داوری تالش میکند داوری بینالمللی را از قانون کشوری
که داوری در قلمرو آن انجام میگیرد جدا کند ،اعم از اينکه قانون شکلی باشد يا ماهوی 4.به عقیده
پیروان اين نظريه ،در داوری ،قانون مقر وجود ندارد 5و نمیتوان قواعد حل تعارض هیچ کشوری را
بر داوری حاکم دانست 1.بنابراين اگر داور وظیفه تعیین قاعده حل تعارض مناسب را نداشته باشد ،در
صورت پذيرش نظريه غیرمحلیسازی داوری ،تعیین قانون حاکم ناممکن میشود.
9ـ اگر وظیفه داور ،تعیین قانون مناسب بر اساس قواعد حل تعارض باشد ،بر فرض پذيرش
نظريه محلیسازی داوری ،قاعده حل تعارض مقر داوری حاکم است و آن قاعده بهخودیخود ،به
يک قانون ارجاع داده و قانون حاکم را تعیین میکند .در اين صورت وظیفه و اختیاری در خصوص
تعیین قانون حاکم برای داور متصور نمیماند.
 .6محبی ،محسن و حسن کاويار؛ مجموعه مقررات جديد آنسیترال درباره داوری بینالمللی ،چاپ سوم ،خرسندی ،6905 ،ص .72

 .4صديقی ،بهاره و سیدمرتضی نعیمی؛ «آثار حقوقی مقر در داوریهای تجاری بینالمللی» ،فصلنامه پژوهشهای روابط
بینالملل ،دوره نخست ،شماره  ،76پايیز  ،6905صص .726-727
 .5شهبازینیا ،مرتضی و همکاران؛ «مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و جايگاه آن در داوری تجاری بینالمللی»،
تهران ،فصلنامه حقوق ،دوره  ،49شماره  ،6907 ،6ص  .692همچنین :محسن صادقی ؛ «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع
قضايی و شبهقضايی و جلوههای نوين آن» ،مجله دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره  ،10تابستان  ،6904ص .00
 .3برای بحث تفصیلی و داليل نظرات محلیسازی و غیرمحلیسازی داوری ،ن.ک :پیشین.
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بنا به داليل فوق بايد گفت :وظیفه داور ،انتخاب قاعده حل تعارض مناسب و سپس تعیین
قانون حاکم بر اساس آن قاعده حل تعارض است2.
تعیین قانون حاکم ،حق طرفین است و داور بايد بر اساس آن به اختالف رسیدگی کند اما
ممکن است داور خواست و اراده طرفین را ناديده گرفته و قانونی غیر از قانون منتخب طرفین را
بر اختالف حاکم و در صدور رأی به آن استناد کند .در چنین حالتی به علت قطعیبودن رأی داور،
اختیار طرفین و قطعیت رأی داوری در مقابل هم قرار میگیرند.
قطعیت رأی نیز خواست طرفین است و اراده طرفین بر اين بوده که با صدور رأی داوری،
اختالف خاتمه يابد و محاکم قضايی در آن دخالت نداشته باشند اما طرفین راضی و پايبند به صدور
حکم با هر روشی نیستند 0.الزم است امکان ابطال رأی داوری در موارد مشخصی وجود داشته
باشد تا اطمینان حاصل شود که رأی با رعايت اصول مهم دادرسی ،بیطرفی ،انصاف و عدالت
صادر شده است0.
الزم به ذکر است اعمال اشتباه مفاد قانون حاکم ،متفاوت از عدم رعايت قانون حاکم است و
موضوع اين مقاله ،تنها عدم رعايت قانون حاکم و استناد به قانونی ديگر است و شامل اعمال اشتباه
مفاد قانون حاکم نمیشود.
با توجه به عدم تصريح قانون داوری تجاری بینالمللی به عدم رعايت قانون حاکم بهعنوان
موجبی برای ابطال يا بطالن رأی داوری ،آيا امکان اعتراض به رأی داور ،به علتی خارج از موارد
ذکرشده در قانون (عدم رعايت قانون حاکم) وجود دارد؟ آيا طرفین میتوانند چنین موجبی را به
موجبات ابطال رأی داور بیفزايند؟
 .9بررسی امکان افزودن به موجبات ابطال رأی داور
موافقتنامه ،اساس و مبنای داوری است و داور بايد تابع اراده طرفین باشد ،اما از آنجا که ابطال
رأی داوری در صالحیت دادگاه است ،اين سؤال مطرح میشود که آيا دادگاه رسیدگیکننده به
ابطال رأی داوری نیز بايد تابع اراده طرفین بوده و به خواست آنان مبنی بر افزودن موجبی به
موجبات ابطال ،گردن نهد؟ در پاسخ به اين سؤال ،دو ديدگاه موافق و مخالف وجود دارد.
مخالفین افزودن به موجبات ابطال يا بطالن رأی داور بر اساس قرارداد معتقدند با توجه به
انحصاریبودن موجبات اعتراض به رأی داور ،طرفین نمیتوانند موجبی را به اين موجبات بیفزايند
 .7همچنین ،ن.ک :صديقی و نعیمی؛ همان ،ص .720
 .8اللیو ،پیر« ،اجرای احکام داوری بینالمللی» ،ترجمه :سوسن خطاطان ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره  61و  ،62زمستان
 ،6927ص .904
9. Håkansson, E., “The Challenge of Arbitral Awards: Arbitrators' Application of the “Wrong” Substantive
Law-a Ground for Challenge”, MA Thesis, Uppsala University, 2014, p. 2.
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و درج چنین شرطی در قرارداد ارجاع به داوری ،خالف قانون بوده و قانون هیچگونه نظارت قضايی
فراتر از موجبات مندرج را مجاز نمیداند69.
گروهی که معتقدند طرفین میتوانند بر اساس قرارداد ،موجبی را به موجبات اعتراض به رأی
داور بیفزايند 66استدالل میکنند از آنجا که هیچ مادهای در قانون صراحتاً طرفین را از افزودن به
موجبات اعتراض به رأی داوری ،مجاز يا منع نکرده و رويهای نیز در اين خصوص وجود ندارد ،بايد
ديد آيا افزودن به موجبات اعتراض به رأی داور ،خالف قواعد آمره هست يا خیر .براسلو معتقد
است بايد بر اين سؤال متمرکز شد که آيا افزودن به موجبات اعتراض به رأی داور ،خالف نظم
عمومی يا اخالق حسنه هست يا خیر؟ وی پاسخ میدهد قوانین داوری در موارد زيادی پذيرفتهاند
که طرفین بتوانند متن قانون را تغییر دهند و اجماالً بايد گفت تغییر بخشی از مفاد قانون حاکم بر
داوری ،اصوالً خالف نظم عمومی يا اخالق حسنه نیست67.
به نظر نگارندگان ،علت محدودبودن موجبات اعتراض به رأی داور در قانون ،احترام به اراده
طرفین است چرا که غايت طرفین از ارجاع اختالف به داوری اين است که با طی فرايند داوری،
اختالف حل شود و برای حل اختالف ،نیازمند مراجعه به دادگاه نباشند .اساس و مبنای داوری نیز
اراده و خواست طرفین است .محدودبودن موجبات ابطال و بطالن رأی داور نیز در همین راستاست.
بنابراين اگر طرفین بخواهند موجبی را به موجبات ابطال يا بطالن رأی بیفزايند ،ممانعت از آن
توجیه منطقی ندارد و اگر طرفین مجاز به اين اقدام نباشند ،با اراده طرفین که محدودبودن موجبات
اعتراض به رأی نیز در راستای احترام به آن است و اساس و مبنای داوری را تشکیل میدهد،
مغايرت دارد و در واقع نقض غايت بوده و نتیجه چنین است که بهخاطر احترام به اراده طرفین
مبنی بر قطعیت رأی داور ،اراده آنها در نخواستن تمام اين ارادة مفروض پذيرفته نشود؛ حال آنکه
اراده طرفین برای قطعیبودن رأی ،از اراده ضمنی آنها استنتاج شده ،در حالی که نخواستن قطعیت
رأی در موردی خاص ،با درج در قرارداد ،حاصل اراده صريح آنهاست و در جايی که طرفین صراحت ًا
اراده خود را بیان داشتهاند ،استناد به کشف ارادة ضمنی مجاز نیست.
 .2استناد به عدم رعایت قانون حاکم ،بدون توافق طرفین
اگر طرفین در خصوص افزودن عدم رعايت قانون حاکم به موجبات ابطال رأی داوری توافقی
10. Milone, N., “Arbitration: The Italian Perspective and the Finality of the Award”, Oñati Socio-Legal
Series, Vol. 1, No. 6, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1986040, p. 8.; Braslow, N. T.
“Contractual Stipulation for Judicial Review and Discovery in United States-Japan Arbitration Contracts”.
Seattle UL Rev., Vol. 27, 2003, p. 702.
11. Olivier, A., “Judicial Review of Arbitral Awards”. Dispute Resolution Journal, Vol. 54(3), 23, 1999,
p. 7.
12. Braslow, N. T. op.cit., p. 702.
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نکرده باشند و داور قانون حاکم را ناديده بگیرد ،آيا دادگاه میتواند رأی داور را با استناد به عدم
رعايت قانون حاکم ابطال کند؟
استناد به عدم رعايت قانون حاکم جهت اعتراض به رأی داور ،بهعنوان موجبی مستقل ،نخستین
بار در  6059در دعوای ويلکو علیه سوآن 69در امريکا و بر اساس نظريه بیتوجهی آشکار به قانون
حاکم 64مطرح شد .طبق اين نظريه ،اگرچه ماده  69قانون داوری امريکا حاوی موجبی تحت عنوان
ناديدهگرفتن قانون حاکم نیست ،بیتوجهی آشکار به قانون ،بهعنوان مبنای اختصاصی برای ابطال
رأی داور ،در اياالت متحده بهوسیله رويهقضايی ايجاد شده 65و بر اساس آن اگر داور ،آشکارا به
قانون منتخب طرفین بیتوجهی کرده باشد میتوان رأی وی را با استناد به بیتوجهی آشکار به
قانون حاکم ابطال کرد61.
اگرچه نظريه بیتوجهی آشکار به قانون حاکم ،بهعنوان موجبی مستقل برای ابطال رأی داور،
سالهاست وجود دارد ،بهندرت از آن استفاده شده و تعداد کمی از دادگاههای امريکا ،حکم به ابطال
رأی داور به علت بیتوجهی آشکار به قانون حاکم صادر کردهاند 62.يکی از داليل اين امر ،دشواری
تعیین دقیق مصداق بیتوجهی آشکار به قانون حاکم است60.
از ديدگاه نظريهپردازان اين نظريه ،بیتوجهی آشکار به قانون حاکم نبايد اشتباهی ساده باشد
بلکه بايد عمدی بوده و عمد داور در بیتوجهی به قانون حاکم اثبات شود تا بتواند موجبی مستقل
برای اعتراض به رأی داور باشد60.
دکترين ،شرط سومی نیز به نظريه بیتوجهی آشکار به قانون حاکم افزوده و گفته است :اشتباه
بايد آشکار و واضح باشد و توسط داور متعارف ،بهسرعت قابلفهم باشد و اين را عنصر روانی79
نامیدهاند76.
13. Wilko v. Swan, 346 U.S. 427 (1953).
14. Manifest Disregard of the Applicable Law
15. David Rivkin, The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin: The American
Experience / Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of
the New York Convention, ICCA Congress Series No. 9, Paris, A.J. van den Berg ed., Kluwer Law
International, 1999, pp. 4-6.
16. Paulsson, J. et J. Bertrand de Blanda, l’exécution des sentences arbitrales dans les pays de common
law, l’exécution des sentences arbitrales, publication CCI N 440/6, 1992, p. 72.

به نقل از لعیا جنیدی؛ اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ،چاپ سوم ،شهر دانش ،6907 ،ص .690
17. Ibid.
18. Jujjavarapu, Aparna D., “Judicial Review of International Commercial Arbitral Awards by National
Courts in the United States and India”. LLM Theses, 82. University of Georgia School of Law, 2007, pp.
14-15.
19. Milone, N., op.cit., p. 8. and Wolpert, I. C., “Arbitrator Manifestly Disregards the Law-Fourth Circuit
Vacates Arbitration Award”. Dispute Resolution Journal, Vol. 69(1), 33, 2014, p. 3.
20. Mens rea
21. Jujjavarapu, Aparna D. op.cit., p. 28.
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طبق دکترين دراهوزال 77نیز تنها در جايی که داور قوانین آمره بینالمللی را ناديده گرفته باشد،
بیتوجهی آشکار به قانون حاکم بهعنوان موجبی برای ابطال رأی داور قابل پذيرش است79.
قوانین برخی کشورها نیز تجديدنظرخواهی از رأی داوری را که حاوی اشتباهی جدی باشد،
صراحتاً به عنوان موجبی برای ابطال رأی داور مقرر داشتهاند74.
در مقابل پیروان نظريه بیتوجهی آشکار به قانون حاکم بهعنوان موجبی برای ابطال رأی داور،
مخالفان آن معتقدند داور ملزم به اجرای قانون منتخب طرفین نبوده و بنا به صالحديد میتواند
قانون مدنظر خود را اعمال کند75.
مخالفان پذيرش بیتوجهی آشکار به قانون حاکم بهعنوان موجبی برای ابطال رأی داور
استدالل میکنند :نظارت گسترده بر رأی داوری با استناد به اشتباهات داور ،رأی داوری را مانند
احکام دادگاههای نخستین ،در معرض تجديدنظرخواهی قرار داده و در نهايت ،اين دادگاهها هستند
که تصمیم قطعی و نهايی را اتخاذ خواهند کرد .در نتیجه ،داوری بیهوده شده و حاصل آن جز
صرف وقت و پرداخت هزينه اضافی نیست و با اراده طرفین نیز ناسازگار است زيرا هدف طرفین از
درج شرط داوری ،فصل خصومت از طريق داوری و عدم مراجعه به دادگاه است؛ ضمن اينکه
هیچکس نمیتواند ادعا کند رأی دادگاه صحیحتر و عادالنهتر از رأی داور است و قاضی دادگاه نیز
محتمل است دچار اشتباه شود و چهبسا قاضی رسیدگیکننده ،تصمیم صحیح داور را با تصمیم
اشتباه خود تغییر دهد .بعضی نويسندگان نیز اصل محدودبودن بازنگری رأی داوری را اصل کلی
حقوق داوری بینالمللی و کنوانسیون نیويورک دانستهاند 71اما برخی نويسندگان ديگر وجود چنین
اصلی را در سطح نظامهای حقوقی دنیا انکار کردهاند72.
چون دعوای اعتراض به رأی داور ،از نظام حقوقی داخلی کشورها تبعیت میکند نمیتوان گفت
هیچگونه اصل بینالمللی به مفهوم قاعده حقوقی الزامآور جهت منع بازنگری ماهوی رأی داور
وجود ندارد .در بررسی نظامهای حقوقی ملی ،چنین اصلی در اکثر آنها قابل استنباط بوده و
22. Christopher R. Drahozal
23. Huber, S. K., “State Regulation of Arbitration Proceedings: Judicial Review of Arbitration Awards by
State Courts”, Cardozo J. Conflict Resol. Vol. 10, 509, 2008, pp. 560-561.
24. Rutledge, P. B.,“On the Importance of Institutions: Review of Arbitral Awards for Legal Errors“, J.
Int'l. Arb., 2002, p. 69.

به نقل از :علیرضا ايرانشاهی؛ اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی ،شهر دانش ،6909 ،ص .765
25. Braslow, N. T, op.cit., pp. 663-666.
26. Heuman, L., & Millqvist, G., “Swedish Supreme Court Refuses to Enforce an Arbitral Award Pursuant
to the Public Policy Provision of the New York Convention”, J. Int'l Arb., Vol. 20, 2003, Van den Berg, A.
J., The New York Arbitration Convention of 1958, Deventer/Antwerp/Boston/London/Frankfurt, 1981, p. 64.

به نقل از ايرانشاهی؛ همان ،ص .769
27. Dammann, A., “Vacating Arbitration Awards for Mistakes of Fact”, Rev. Litig, Vol. 27, 2007, p. 444.
به نقل از پیشین.
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کنوانسیون نیويورک نیز مؤيد وجود چنین اصلی است.
ممنوعیت بازنگری ماهوی رأی داور در مواردی به تأيید دادگاهها نیز رسیده است .دادگاههای
کشورهای پیرو قانون نمونه آنسیترال تأکید کردهاند هیچ بازنگری در ماهیت رأی داوری بر اساس
ماده  94قانون نمونه مجاز نیست 70.حتی در کشورهايی مانند امريکا نیز که اعتراض به رأی داور
را بر اساس برخی موجبات ماهوی مجاز دانستهاند ،قاعده کلی منع بازنگری در رأی داور به علت
اشتباهات ماهوی پذيرفته شده است70.
امروزه با عنايت به شکلگیری اصل ممنوعیت بازنگری ماهوی رأی داوری تجاری بینالمللی
در اغلب منابع بینالمللی و داخلی ،بهويژه با عنايت به کنوانسیون  6050نیويورک راجع به شناسايی
و اجرای آرای داوری خارجی و قانون نمونه آنسیترال و الگوبرداری نظامهای حقوقی ملی از آن،
نظارت قضايی بر رأی داوری تجاری بینالمللی به استناد اشتباه داور منتفی شده و بازنگری
همهجانبة رأی داور توسط دادگاه ممنوع است99.
با توجه به اينکه اصل بر قطعیت رأی داور است و قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،در
مواد  99و  ،94موجبات اعتراض به رأی داوری را مشخص کرده ،نبايد اجازه بازبینی رأی داور را
فرای آنچه در اين قانون ذکر شده است به دادگاههای ملی داد چرا که اصل بر قطعیت رأی داور
است و نبايد در تقابل قطعیت رأی داور با بیتوجهی آشکار به قانون حاکم بهعنوان موجبی برای
ابطال رأی داور ،که در تقسیمبندی موجبات ابطال به موجبات عمومی و اختصاصی ،از موجبات
اختصاصی است که مورد قبول کشورهای زيادی واقع نشده و فاقد مقبولیت جهانی است ،اصل
قطعیت رأی داور که مورد قبول اکثر نظامهای حقوقی ملی و بینالمللی باألخص قانون نمونه
آنسیترال است نقض شود بلکه اين دکترين بیتوجهی آشکار به قانون حاکم ،بهعنوان موجبی
مستقل برای ابطال رأی داور است که بايد طرد شود.
رأی داوری همچنین در سايه اصل صحت نیز هست و دادگاههای ملی در موارد ترديد میان
شناسايی و رد رأی داور بايد با استناد به اصل صحت ،آن را شناسايی و اجرا کنند96.

28. Stefan K., “Setting Aside Proceeding in Model Law Jurisdictions”, International Arbitration Law
Review, 2006, p. 3.

به نقل از :پیشین.
29. Dammann, A., op.cit., p. 486.
به نقل از ايرانشاهی؛ همان ،ص .764
 .60پیشین ،صص .769-766
31. Hobér, K., International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford: Oxford University Press, 2011,
p. 22.
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 .6عدم رعایت قانون حاکم مصداق موجبات قانونی اعتراض به رأی داور
همانطور که گفته شد ،عدم رعايت قانون حاکم ،درصورتیکه طرفین ،توافقی در افزودن آن به
موجبات اعتراض به رأی داور ننموده باشند ،بهعنوان موجبی مستقل برای اعتراض به رأی داور
قابل پذيرش نیست.
حال که مشخص شد بیتوجهی آشکار به قانون حاکم ،بهعنوان موجبی مستقل برای اعتراض
به رأی داور در نظام حقوقی ايران قابل دفاع نیست ،آيا عدم رعايت قانون حاکم توسط داور ،فاقد
ضمانت اجراست و رأی صادره بايد اجرا شود؟ گفته شد اساس و مبنای داوری ،ارده و اختیار طرفین
آن است و بدون وجود اين اراده ،داور اساساً صالحیتی برای رسیدگی به اختالف ندارد .حال چگونه
ممکن است داور ،اراده طرفین در خصوص تعیین قانون حاکم را ناديده بگیرد اما به رأی وی
خدشهای وارد نشود؟ برای برونرفت از اين وضعیت بايد راهحلی میانه انتخاب کرد تا هم قطعیت
رأی داوری و هم اراده طرفین حفظ شود.
اگرچه بیتوجهی آشکار به قانون حاکم ،بهعنوان موجبی مستقل برای اعتراض به رأی داور
قابل قبول نیست ،درصورتیکه بتوان برای اعتراض به رأيی که در آن نسبت به قانون حاکم
بیتوجهی شده است ،به يکی از موجبات اعتراض به رأی داور که در مواد  99و  94قانون داوری
تجاری بینالمللی مقرر شده است استناد کرد چرا نبايد اين اعتراض را مجاز دانست؟ آيا صرف
اينکه عدم رعايت قانون حاکم بهعنوان يکی از مصاديق آن موجبات واقع شده است بايد اعمال آن
موجب را منع کرد؟ چه توجیهی برای چنین منعی متصور است؟ به نظر نگارندگان ،در مواردی که
بتوان عدم رعايت قانون حاکم را به يکی از موجبات مصرح قانون ارجاع داد ،هیچ منعی برای
اعتراض به رأی داور با استناد به آن موجب وجود ندارد.
در بند  7ماده  94قانون داوری تجاری بینالمللی ،به مخالفت رأی با قواعد آمره قانون داوری
تجاری بینالمللی ،بهعنوان يکی از موجبات بطالن رأی داوری تصريح شده است .آيا ماده 72
قانون داوری تجاری بینالمللی که مقرر داشته داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد
ماهیت اختالف برگزيدهاند اتخاذ تصمیم خواهد کرد ،مصداقی از قواعد آمره اين قانون است؟
قوانین آمره در برابر قوانین تکمیلی قرار داشته و مجموعه قوانینی هستند که تراضی خالف آنها
پذيرفته نیست 97و بهطور مطلق ايجاد تکلیف میکنند اما قواعد تکمیلی در صورتی ايجاد الزام میکنند
که خالف آنها تراضی نشده باشد .هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد ،امری ،و هرگاه هدف
از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد ،تکمیلی است .اگرچه ضابطه ارتباط با نظم عمومی
دارای مفهوم وسیعی است و تعريف دقیقی ندارد و امری نسبی است که به اقتضای زمان و مکان
 .62سیدی ،جواد؛ درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری تجاری بینالمللی ،جنگل ،6907 ،ص .60

56



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /36پاییزـ زمستان 9611

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قابل تغییر است 99،قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف آنها حفظ منافع عمومی
است و تجاوز به آنها جريان امور اداری يا سیاسی يا خانواده را بر هم میزند94.
در حقوق بینالملل ،نظم عمومی مفهومی مضیقتر و درجهای شديدتر دارد و تنها شامل مواردی
میشود که منافع حیاتی جامعه را به خطر اندازد يا با اخالق مورد احترام مردم برخورد شديدی
داشته باشد 95.نقض قواعد اجباری تنها وقتی میتواند موجب ابطال يا امتناع از شناسايی و اجرای
رأی داوری بینالمللی شـود که از چنان اهمیت بااليی برخوردار باشد که بـه سطح نظم عمومی
به مفهوم بینالمللی آن برسد.
بنابراين در دعوای بطالن رأی داوری به استناد بند  7ماده  94قانون داوری تجاری بینالمللی
جهت استناد به مغايرت مفاد رأی با قواعد آمره قانون مذکور ،نظم عمومی بهعنوان مبنايی برای
پذيرش يا عدم پذيرش درخواست ،مالک قرار میگیرد 91و بديهی است مفاد رأی صرفاً به مسائل
ماهیتی رأی داوری مربوط است و قانون مذکور که بیشتر شکلی است ،فاقد قاعده آمره در خصوص
مفاد رأی داوری است .لذا حذف عبارت مذکور به شفافسازی هرچه بیشتر قانون داوری تجاری
بینالمللی ايران کمک میکند 92و در هر صورت ،مغايرت رأی با نظم عمومی است که میتواند
موجب بطالن رأی داور شود .با توجه به آنچه در خصوص نظم عمومی بهويژه در عرصه بینالمللی
گفته شد ،پذيرش عدم رعايت قانون حاکم بهعنوان مصداق مغايرت با نظم عمومی در داوری
تجاری بینالمللی ،دشوار به نظر میرسد و لذا نگارندگان ،فرض را بر عدم پذيرش آن قرار داده و
به دنبال راه ديگری برای ايجاد تعادل میان اصل قطعیت رأی داوری و احترام به اراده طرفین
هستند.
گذشته از بحث مغايرت با نظم عمومی ،نظراتی وجود دارد که اعتراض به رأی داور به علت
 .66شهبازینیا ،مرتضی و همکاران؛  ،6907همان ،صص  04و  .01ارفعنیا ،بهشید؛ حقوق بینالملل خصوصی ،جلد  ،7بهتاب،
 ،6900صص  .604-605صادقی؛ همان ،صص  .09-06ايرانشاهی ،علیرضا؛ «بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضايی بر
رأی داوری تجاری بینالمللی» ،مجله حقوق بینالمللی ،شماره  ،44بهار و تابستان  ،6909ص 21؛ حدادی ،مهدی؛ «مفهوم و
کارکرد نظم عمومی در حقوق بینالملل با نظامهای حقوق ملی» ،مجله علمی حقوق خصوصی ،سال هفتم ،شماره  ،61بهار و
تابستان  ،6900ص .650
 .64کاتوزيان ،ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ايران ،چاپ هفتادونهم ،شرکت سهامی انتشار ،6907 ،صص
616ـ .650الماسی ،نجادعلی؛ تعارض قوانین ،چاپ بیستودوم ،مرکز نشر دانشگاهی ،6906 ،ص 670؛ همو؛ حقوق بینالملل
خصوصی ،میزان ،6907 ،صص 607-609؛ جعفری لنگرودی ،محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق ،چاپ هشتم ،گنج دانش،6921 ،
ص  ،560شماره .4694
 .65کاتوزيان ،ناصر؛ حقوق انتقالی ،چاپ چهارم ،میزان ،6900 ،ص  .02صادقی؛ همان؛ ص .05
 .63طباطبايینژاد ،محمد؛ «نظارت قضايی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی» ،مجله حقوقی بینالمللی ،شماره
 ،99پايیز و زمستان  ،6904ص .12
 .67ايرانشاهی؛ ،6909همان ،ص .696
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عدم رعايت قانون حاکم را با استناد به يکی از موجبات مصرح در قانون تأيید کردهاند که در زير
به آنها اشاره میشود.
به نظر الیوير 90،میتوان عدم استعمال صحیح قانون از سوی داور را نوعی بدرفتاری و سوءرفتار
تلقی 90و بر اساس آن رأی داور را ابطال کرد.
برخی دادگاهها که بیتوجهی آشکار به قانون حاکم را موجبی مستقل برای ابطال رأی داوری
نمیدانند نیز معتقدند اگر نسبت به قانون حاکم ،آشکارا بیتوجهی شده باشد میتوان با استناد به
سوءرفتار داور يا خروج وی از محدوده اختیاراتش ،به رأی او اعتراض کرد و او مجاز نیست آگاهانه
قانون حاکم را ناديده بگیرد49.
به نظر هوبر نیز اعمال قانون اشتباه توسط داور میتواند بر مبنای موجبات خروج از اختیار و
46
وجود بینظمی در روند دادرسی مورد اعتراض واقع شود.
به نظر هَکَنسون ،اعتراض به رأی داور به دلیل عدم رعايت دستور طرفین در خصوص قانون
حاکم ،بر مبنای دو مورد از موجبات مصرح در قانون داوری سوئد امکانپذير است و آن موارد
عبارتاند از :خروج از اختیار و وجود بینظمی در رسیدگی47.
در ماده  99قانون داوری تجاری بینالمللی ايران ،دو بند وجود دارد که با نظرات باال قابل انطباق
است و به نظر میرسد در صورت بیتوجهی داور نسبت به قانون حاکم میتوان با استناد به آنها به
رأی اعتراض کرد .اين موجبات عبارتاند از :خروج از اختیار و عدم رعايت بیطرفی.
6ـ .9خروج از اختیار
بند (هـ) ماده  99قانون داوری تجاری بینالمللی به خروج از اختیار بهعنوان يکی از موجبات ابطال
رأی داور تصريح کرده است .در ادامه دکترين و رويهقضايی در خصوص رابطه عدم رعايت قانون
حاکم با خروج از اختیار بررسی میشود.
دکترين :انتخاب قانون حاکم توسط طرفین سبب قابلیت پیشبینی نتیجه داوری است و تخطی
از قانون منتخب میتواند بر نتیجه رأی اثر بگذارد .به همین جهت قانون منتخب طرفین ،ارتباط
نزديکی با اختیار داوران پیدا میکند 49.میزان اختیار داور طبق موافقتنامه داوری که پايه و اساس
داوری است تعیین میشود و داور متعهد است از خواست طرفین پیروی کند .ازاينرو تخطی از قانون
38. Olivier
39. Olivier, A., op.cit., p. 5.
40. Huber, S. K., op.cit., p. 560.
41. Hobér, S. K., op.cit., p. 35. (as cited in Håkansson, E, op.cit., p. 11).
42. Håkansson, E., op.cit., p. 24.
43. Hobér, K. op.cit., p. 313 (as cited in Håkansson, E., op.cit., pp. 33-34).
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میشود44.

منتخب که جزئی از موافقتنامه داوری است ،موجب خروج داور از محدوده اختیاراتش
به زعم ُلرد اَتکینز 45،برای اينکه داوری روش ارجح حل اختالف بماند بايد احترام به اختیار
طرفین و قطعیت رأی داور متعادل شوند و برای استعمال قانون اشتباه توسط داور بايد چاره مؤثری
انديشید؛ قانون منتخب طرفین ،ارتباط نزديکی با صالحیت داور دارد و منطقی است اگر داور قانون
اشتباهی را اعمال کند ،طرفین بتوانند به رأی اعتراض کنند .وی همچنین معتقد است که قطعیت
چیز خوبی است اما عدالت بهتر است41.
بررسی تاريخچه قانون داوری سوئد نیز امکان اعتراض به رأی داور را در جايی که داور قانون
را اشتباه اعمال کرده باشد ،بر مبنای خروج از اختیار ،به رسمیت شناخته است .در مقابل ،استعمال
غلط قانون ماهوی حاکم نمیتواند دلیلی برای اعتراض به رأی باشد42.
رويهقضايی :در رويهقضايی امريکا ،دادگاه شعبه نهم ،بیتوجهی آشکار به قانون حاکم را
مشمول موجبات مصرح در قانون داوری فدرال ،مخصوصاً بند  4ماده  4069تعريف کرد .دادگاه
شعبه هفتم نیز بیتوجهی آشکار به قانون حاکم را نافرمانی داور از قانون يا اصول تعیینشده در
قرارداد داوری تعريف کرد .مطابق نظر اين شعبه ،بیتوجهی آشکار به قانون حاکم به مفهوم اخص،
با آنچه در بند  4ماده  69قانون داوری امريکا پذيرفته شده مطابقت دارد .شعب دوم و نهم نیز مقرر
داشتند بیتوجهی آشکار به قانون حاکم با تفسیر قضايی بند  4ماده  69قانون داوری فدرال امريکا
میتواند موجبی برای ابطال رأی داور باشد40.
اصلی تحت عنوان ” “jura novit curiaدر دادگاههای سوئد اعمال میشود و داللت بر اين
دارد که اختیار داور بهوسیله حدودی که طرفین تعیین کردهاند محدود میشود 59.اعمال اين اصل
بهويژه جايی که طرفین داوری از کشوری باشند که اين اصل را به رسمیت نشناسد ،محل بحث
است اما درهر صورت داوران نبايد از محدوده تعیینشده توسط طرفین فراتر بروند و تا وقتی از
شروط موافقتنامه داوری و دستورالعملهای ملحق به آن پیروی کنند ،از محدوده اختیار خود خارج
نشده و آزادی قابلتوجهی در کنترل روند رسیدگی دارند56.
;44. Scodro, M. A., “Deterrence and Implied Limits on Arbitral Power”. Duke Law Journal, 2005, p. 571
Håkansson, E, op.cit., p. 34, and Håkansson, E., op.cit., p. 34.
45. Lord Atkins
46. Håkansson, E., op.cit., p. 59.
47. Håkansson, E., op.cit., p. 31.

 .48بند  4ماده  69قانون داوری امريکا ،بیانگر خروج از اختیار بهعنوان موجبی برای ابطال رأی داوری است.
49. Grenig, J. E., “After the Arbitration Award: Not Always Final and Binding”. Marq. Sports L. Rev,
2014, p. 95.
50. Madsen, F., Commercial Arbitration in Sweden. Oxford University Press, 2007, p. 228 (as cited in
Håkansson, E, op.cit., p. 25).
51. Håkansson, E., op.cit., pp. 25-26.
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در اختالف سال  7995بین جیاسسی.ايروفالت 57روسیه و همکاران سرمايهگذار بینالمللی،
با انتخاب دو قانون ماهوی در موافقتنامه داوری و قید اينکه تفسیر موافقتنامه بر اساس قانون
روسیه و ايالت نیويورک است ،برای دادگاه تجديدنظر ” “Sveaمشکلی به وجود آمد چرا که قوانین
ماهوی راجع به مرور زمان ،در اين دو قانون متناقض بود 59.دادگاه توضیح داد در جايی که قوانین
ماهوی متناقض باشند ،محکمه داوری بايد تصمیم بگیرد کدام قانون را اعمال کند و اين امر خروج
از اختیار تلقی نمیشود بلکه بخشی از اختیار داور است و خروج از اختیار ،مختص مواردی است که
داور ،قانون منتخب طرفین را عمد ًا ناديده بگیرد54.
در پروندههای آمکو آسیا کورپريشن علیه اندونزی 55و کلوکنر علیه کامرون 56،دادگاه
رسیدگیکننده به رأی داور مقرر داشت :داور با حاکمکردن قانون اشتباه و تصمیمگرفتن بر اساس
انصاف ،از محدوده اختیاراتش خارج شده است.
در پرونده ” “Nja 1937و ” “Jansson vretroypeدادگاه مقرر داشت :برای اطمینان از
اينکه هیچ اشتباه مهمی در صدور رأی رخ نداده است ،موضوعات ماهوی نیز میتوانند بازبینی
شوند52.
مخالفان عدم رعايت قانون حاکم بهعنوان مصداق خروج از اختیار ،استدالل میکنند وظیفه
داور ،حل اختالفات طرفین است اعم از اينکه قانون حاکم را درست اعمال کند يا خیر ،و اعمال
قانونی غیر از قانون منتخب طرفین ،داور را از محدوده اختیاراتش خارج نمیکند 50.اين استدالل
متقاعدکننده نیست و به جای تمرکز بر اراده طرفین در خصوص قانون حاکم ،بر وظیفه داور متمرکز
است .اگرچه وظیفه داور حل اختالف است ،او ملزم است وظیفهاش را در محدودهای که طرفین به
او اختیار دادهاند انجام دهد چرا که قانون منتخب طرفین با شرط داوری که اساس اختیار داور و
بخش جدايیناپذير آن است ارتباط نزديکی دارد و میتواند اختیارات داور را محدود کند50.
طرفین به موافقتنامه داوری بهصورت يک کل جدايیناپذير رضايت دادهاند .بنابراين نبايد آن
را تفکیک و شرط ارجاع اختالف به داوری را از آن اقتباس کرد اما قید تعیین قانون حاکم را ناديده
گرفت .طرفین با اين قید به داوری رضايت دادهاند که بر اساس قانونی که در متن موافقتنامه
52. Svea Court of Appeal’s Judgment 21 February 2005 (T 1164-03), JSC Aeroflot Russian Airlines v
Russo International Venture Inc and MGM Productions Group Inc.
53. Hobér, K. op.cit., p. 322 (also cited in Håkansson, E., op.cit., p. 40).
54. Håkansson, E, op.cit., pp. 40-41.
55. Amco Asia Corporation v Indonesia
56. Klöckner v Cameroon
57. Håkansson, E., op.cit., pp. 51-54.
58. Lindskog, S., Skiljeförfarande- En kommentar. Norstedts juridik, 2005, p. 874. (as cited in Håkansson,
E., op.cit., p. 34).
59. Håkansson, E., op.cit., p. 34.
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تعیین کردهاند به اختالفشان رسیدگی شود .به همین جهت بايد اختیارات داور را محدود به موردی
دانست که قانون منتخب طرفین را اعمال میکند و درصورتیکه او قانون منتخب را ناديده بگیرد
از محدوده اختیاراتش خارج شده است .اين استدالل در فرض زير با ايراد مواجه میشود:
محتمل است طرفین در موافقتنامه داوری ،قانون حاکم را تعیین نکرده و طی تصمیمی جدا از
موافقتنامه داوری ،قانون حاکم را تعیین کنند .در اين صورت نمیتوان گفت تعیین قانون حاکم ،قید
موافقتنامه داوری است .برای پاسخ به اين ايراد بايد توجه داشت که طرفین در هر مرحله از داوری
میتوانند با توافق ،از ارجاع اختالف به داور رجوع و صالحیت رسیدگی را از او سلب کنند .بنابراين در
خصوص تغییر مفاد موافقتنامه داوری نیز بهطريق اولی میتوانند اقدام کرده ،قیدی را به آن افزوده يا
از آن کم کنند و در واقع ،تعیین قانون حاکم ،قیدی الحاقی برای موافقتنامه داوری بوده و اختیارات
داور را محدود میکند و از اين حیث تفاوتی با قانون تعیینشده در موافقتنامه داوری ندارد.
6ـ .2خروج از بیطرفی
بیطرفی  ،مربوط به وضعیت ذهنی داور بوده و به معنای آن است که داور نبايد به سود يکی از
اصحاب دعوا موضعگیری کند .از آنجا که اثبات خروج واقعی داور از بیطرفی بهسادگی امکانپذير
نیست ،به احراز خروج ظاهری ،بر اساس معیارهای نوعی و ترکیب آن با معیارهای شخصی بسنده
شده و بر اساس آن ،احتمال خروج واقعی داور از بیطرفی احراز میشود19.
تعیین قانون حاکم ،نقشی اساسی در تعیین نتیجه اختالف دارد و با مشخصشدن قانون حاکم،
نتیجه اختالف تا حدی قابل پیشبینی میشود .بدين جهت ،عدم رعايت قانون حاکم میتواند تأثیر
بسزايی بر نتیجه اختالف بگذارد و حتی محکومعلیه و محکومله دعوا را تغییر دهد.
عالوه بر تشخیص قاعده حل تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم در صورت عدم تعیین توسط
طرفین ،تفسیر يا تکمیل قانون حاکم نیز در صورت لزوم بر عهده داور بوده و او مکلف است رأی خود
را با استناد به قانون حاکم صادر کند ،مگر اينکه طرفین به وی اجازه صلح و سازش داده باشند.
داور همیشه از قانون حاکم آگاه است چرا که يا طرفین آن را تعیین کردهاند و به اطالع وی
رساندهاند يا خود او آن را تعیین کرده است .بدين جهت اگر در صدور رأی ،به قانونی غیر از قانون
تعیینشده استناد کند بايد عمد وی را در نقض تکلیف خود ،مبنی بر صدور رأی با استناد به قانون
حاکم ،مفروض دانست .بهراستی چه دلیلی میتواند موجب اين اقدام از سوی داور شود؟ داور با اين
 .30مرتضی گنجیپور؛ «رعايت اصول عادالنه دادرسی در داوری تجاری بینالمللی» ،شماره 1؛ فصلنامه انديشمندان حقوق،
زمستان  ،6907ص 05؛ مرتضی عادل و محمدمهدی توکلی؛ «استقالل و بیطرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری
بینالمللی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،دانشگاه شهید بهشتی ،شماره  ،6907 ،14ص 794؛ عبداهلل شمس و سیدفرهاد بطحائی؛
«معیار تشخیص استقالل و بیطرفی داور» ،شماره  ،22مجله تحقیقات حقوقی ،دانشگاه شهید بهشتی ،6901 ،ص .55
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عمل خود میتواند محکوم و محکومعلیه دعوا را منقلب کند .به نظر نگارندگان ،اگر عمد داور در
عدم رعايت قانون حاکم احراز شود بايد سوءنیت وی مبنی بر تغییر نتیجة دعوا به سود يکی از
طرفین را مفروض و آن را مصداق خروج از بیطرفی دانست.
گفته شد اگر طرفین ،قانون حاکم را تعیین نکرده باشند ،داور اختیار تشخیص قاعده حل تعارض
مناسب و تعیین قانون حاکم را بر اساس آن دارد اما قانون مالکی برای تعیین قاعده حل تعارض
مناسب تعیین نکرده است .آيا اين سکوت به معنای آن است که داور در تعیین قاعده حل تعارض
مناسب ،اختیار مطلق دارد؟ چنانچه در عرف بازرگانی ،مالکی برای تعیین قاعده حل تعارض مناسب
وجود داشته باشد ،عدم توجه به آن ،تخطی از خواست ضمنی طرفین است چرا که مسجلبودن امری
در عرف بازرگانی بدان معناست که طرفین در صورت سکوت ،آن را مفروض دانسته و ضرورتی برای
تصريح به آن نديدهاند و داور ملزم به رعايت آن است .در بند  4ماده  72قانون داوری تجاری بینالمللی
نیز به اين مهم تصريح شده است .بنابراين درصورتیکه داور در ناديدهگرفتن عرف بازرگانی سوءنیت
داشته و قاعده حل تعارضی را بهعنوان قاعده مناسب انتخاب کند که داور نوعی و متعارف ،آن را
مناسب نداند ،تعمد در اين امر سبب میشود او از بیطرفی خارج شود.
طرفین میتوانند پس از تعیین قانون حاکم ،آن را تغییر دهند اما وجود چنین اختیاری برای
داور ،در جايی که تعیین قانون حاکم بر عهده وی باشد ،محل تأمل است .اگر وجود اين اختیار
برای داور پذيرفته شود ،در جايی که داور ،قانونی را که خود تعیین کرده رعايت نکند ،ادعای وی
مبنی بر تغییر قانون حاکم موجّه بوده و اراده اخیر داور که در صدور رأی تجلی يافته ،برای تعیین
قانون حاکم مالک است .اما چنانچه اين اختیار برای داور پذيرفته نشود ،داور بايد به قانونی که
خود بهعنوان قانون حاکم تعیین کرده پايبند باشد و چنانچه در صدور رأی به قانون ديگری استناد
کند ،مصداقی از ناديدهگرفتن قانون حاکم است.
به نظر نگارندگان ،داور اختیار تغییر قانون تعیینشده بر اساس قواعد حل تعارض را دارد چرا
که نهتنها منع قانونی در اين خصوص وجود ندارد بلکه اگر اين اقدام در راستای انتخاب قانون
مناسبتر باشد ،در واقع عمل به تکلیف قانونی مبنی بر تعیین قانون مناسب نیز هست و تعیین
بدوی قانون حاکم توسط داور ،مانع از تغییر آن نیست .اما اگر احراز شود داور اين تغییر را نه با
هدف انتخاب قانون مناسبتر ،بلکه با هدف تغییر نتیجه دعوا به سود يکی از طرفین انجام داده
است ،به نظر نگارندگان از بیطرفی خارج شده است.
اگرچه شايسته است قوانین ،شفاف و روشن باشند ،همیشه اينگونه نبوده و ممکن است قانون
حاکم نیاز به تفسیر داشته باشد و الزم است اين امر ،داخل در صالحیت داور دانسته شود تا از
قانون رفع ابهام کند .با وجود اين نبايد به مفسران اجازه داده شود آزادانه حقوق را بازسازی کنند و

55



مجله حقوقی بینالمللی /شماره  /36پاییزـ زمستان 9611

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانونمندی از دست برود 16.يکی از محدوديتهای اختیار داور در تفسیر قانون حاکم ،تکلیف مقرر
در بند  4ماده  72قانون داوری تجاری بینالمللی ،مبنی بر مدنظرقراردادن عرف بازرگانی است.
چنانچه تفسیر داور از قانون حاکم ،به نحو آشکاری اشتباه باشد ،بهويژه جايی که قانون شفاف
بوده و در واقع نیاز به تفسیر نداشته ،اگر سوءنیت داور در تفسیر نابهجای قانون حاکم به سود يکی
از طرفین احراز شود ،موجب خروج وی از بیطرفی میشود.
داور برای رسیدگی به اختالف و صدور رأی مستند بايد قواعد کافی در اختیار داشته باشد .در
فرضی که طرفین قانون حاکم بر داوری را تعیین نکردهاند ،داور اين اختیار را دارد که کلّ قواعد
حاکم بر اختالف را ،خود رأساً و بر اساس قواعد حل تعارض مناسب تعیین کند .پس بهطريق اولی
اين اختیار را نیز دارد که قانون حاکم را تکمیل کند .به نظر نگارندگان ،بند  7ماده  72قانون داوری
تجاری بینالمللی ،اعم از فقدان قانون منتخب يا نقص آن بوده و اطالق آن شامل هر دو فرض
میشود.
چنانچه داور در تکمیل قانون حاکم ،با سوءنیت رفتار و قانون تکمیلی را بهگونهای نامتعارف
انتخاب کند ،در صورت احراز عمد وی بايد سوءنیت وی در تغییر نتیجه اختالف به سود يکی از
طرفین را مفروض دانست و نظر به خروج او از بیطرفی داد.
حال پرسش اين است که اين خروج از بیطرفی چه تأثیری بر رأی دارد؟ اگرچه داور منتخب
طرفین است و طرفین بهموجب موافقتنامه داوری ،اختیار رسیدگی به اختالف را به داور دادهاند،
اين به معنی رضايت به صدور رأی جانبدارانه از سوی داور نیست17.
ماده  67قانون نمونه آنسیترال مقرر میدارد« :داور فقط زمانی ممکن است جرح شود که
اوضاعواحوال موجود ،حاکی از شک موجّهی نسبت به استقالل و بیطرفیاش باشد .»...اصول
راهنمای کانون بینالمللی وکال نیز در بند  7قسمت اول ،چنین مضمونی را بیان داشته و در بند
سوم بدين صورت به توضیح شک موجّه پرداخته« :اگر شخص متعارف عالم به واقعیتها و
اوضاعواحوال دعوا ،اين امر را محتمل بداند که داور ،رأی خود را تحت تأثیر عواملی جز آنچه
طرفین ارائه کردهاند صادر کرده است ،شک ،موجّه محسوب میشود» 19.اين همان خروج ظاهری
از بیطرفی بوده و از موجبات جرح دانسته شده است.
مواد قانون داوری تجاری بینالمللی ايران در خصوص لزوم رعايت بیطرفی:
بند  4ماده  66قانون مذکور مقرر داشته« :مقام ناصب بايد کلیه شرايطی را که طرفین در موافقتنامه
 .39شاباس ،فرانسوا؛ هنری لئون؛ مازو ،ژان و الف نبوی؛ «دکترين و تفسیر قانون» ،شماره  ،65مجله کانون ،کانون سردفتران
و دفترياران ،6902 ،ص .660
 .32جنیدی؛  ،6907همان ،صص .699-694
 .36شمس و بطحائی؛ همان ،صص .55-51
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برای تعیین «داور» مقرر داشتهاند رعايت نموده و استقالل و بیطرفی «داور» را ملحوظ نمايد.»...
در ماده  67اين قانون نیز مقرر است6« :ـ «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاعواحوال
موجود ،باعث ترديدهای موجّهی در خصوص بیطرفی و استقالل او شود ،و يا اينکه واجد اوصافی
که مورد توافق و نظر طرفین بوده است نباشد .هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین
«داور» از آنها مطلع شده میتواند داوری را که خود تعیین کرده و يا در جريان تعیین او مشارکت
داشته است جرح کند.
7ـ شخصی که بهعنوان داور پیشنهاد میشود بايد هرگونه اوضاعواحوالی را که موجب ترديد
موجّه در مورد بیطرفی و استقالل او میشود افشا کند« .داور» بايد از موقع انتصاب بهعنوان
«داور» و در طول جريان داوری نیز بروز چنین اوضاعواحوالی را بدون تأخیر به طرفین اطالع دهد،
مگر اينکه قبالً آنان را از اوضاعواحوال مذکور مطلع نموده باشد».
با توجه به اطالق اين ماده ،داور ،خواه توسط طرفین و خواه توسط مقام ناصب تعیین شده باشد
بايد بیطرف باشد و اگر در بیطرفی وی ترديدی وجود داشته باشد قابل جرح است14.
اگر جرح داور طبق تشريفات ماده  69قانون داوری تجاری بینالمللی پذيرفته شود و نظر داور
جرحشده در رأی مؤثر باشد ،بر اساس قسمت (ز) بند  6ماده  99قانون داوری تجاری بینالمللی
موجب ابطال رأی داور فراهم است.
نتیجه
داوری روش خصوصی حل اختالف است و طرفین با توافق يکديگر اختالفشان را به داوری ارجاع
میدهند .اين توافق ،اساس و مبنای داوری است .به همین جهت ،طرفین داوری اختیارات وسیعی
دارند و احترام به خواست و اراده آنها مهمترين اصل داوری است .يکی از تجلیهای اين اصل،
اختیار طرفین در انتخاب قانون حاکم در داوری بینالمللی است که در ماده  72قانون داوری تجاری
بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
هدف طرفین از ارجاع به داوری ،ختم اختالف با صدور رأی قطعی از سوی داور و عدم رسیدگی
به اختالف در دادگاه است .به همین دلیل قانون داوری تجاری بینالمللی ،موجبات ابطال و بطالن
رأی داور را احصا نموده و اصل را بر قطعیت رأی داور گذاشته است .لذا امکان اعتراض به رأی داور،
فراتر از موجبات مصرح وجود ندارد و بر اساس موجبات خاص نظامهای حقوقی ديگر که در قانون
داوری تجاری بینالمللی ايران پذيرفته نشدهاند نمیتوان نسبت به رأی داور تقاضای ابطال يا اعالم
بطالن کرد .با وجود اين ،طرفین میتوانند موجبات ابطال رأی داور را گسترش و بهطور مثال ،عدم
 .34عادل و توکلی؛ همان ،ص .769
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رعايت قانون حاکم را موجبی برای اعتراض به رأی داور قرار دهند.
در صورت تعیین قانون حاکم توسط طرفین ،داور بايد بر اساس آن قانون به اختالف رسیدگی
کند و چنانچه در صدور رأی ،به قانونی غیر از قانون منتخب طرفین استناد کند ،از محدوده اختیارات
خود خارج شده و رأی او به علت خروج از اختیار ،قابل ابطال است.
درصورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند ،داور اختیار دارد قانون حاکم را بر اساس
قاعده حل تعارض مناسب تعیین کند اما ضابطه مناسببودن قاعده حل تعارض ،در قانون تعیین
نشده و اين امر به صالحديد داور واگذار شده است .با وجود اين ،داور برای تعیین قانون حاکم بايد
خواست ضمنی طرفین را از قرائن موجود ،استنباط و در تعیین قاعده حل تعارض مناسب از آن
استفاده کند .اين خواست ضمنی ممکن است مستتر در يک عرف بازرگانی باشد که طرفین آن را
مفروض پنداشته و به آن تصريح نکردهاند.
اگر سوءنیت داور در تعیین قانون حاکم احراز شود يا داور پس از تعیین قانون حاکم و بدون
وجود دلیلی موجّه ،با هدف تغییر نتیجه اختالف به سود يکی از طرفین ،قانون تعیینشده را ناديده
بگیرد يا تغییر دهد ،از بیطرفی خارج شده و در صورت قبول جرح وی ،رأی به علت مؤثربودن نظر
داور جرحشده قابل ابطال است.
داور همچنین اختیار تکمیل و تفسیر قانون حاکم را دارد و در انجام اين امور نیز بايد با حسننیت
عمل و بیطرفی را رعايت کند .در غیر اين صورت از بیطرفی خارج میشود.
پذيرش عدم رعايت قانون حاکم بهعنوان مصداق مغايرت با نظم عمومی و قواعد آمره،
بهسختی قابل دفاع است و با ذکر داليلی در اين تحقیق ،فرض بر عدم پذيرش آن گذاشته شد.

مستند اعتراض به
رأی داور به علت
عدم رعايت قانون
حاکم

توافق طرفین بر
افزودن عدم رعايت
قانون حاکم به
موجبات ابطال رای
داور

عدم رعايت قانون
حاکم به عنوان
موجبی مستقل

تعیین قانون حاکم
توسط طرفین
عدم توافق طرفین بر
افزودن عدم رعايت
قانون حاکم به
موجبات ابطال رأی
داور

عدم تعیین قانون
حاکم توسط طرفین
و تعیین آن توسط
داور

خروج از اختیار
تعمد و سوء نیت داور
در عدم رعايت قانون
حاکم

خروج از بیطرفی

فقدان تعمد يا
سوءنیت داور در عدم
رعايت قانون حاکم

موجبی برای اعتراض
نیست

امکان اعتراض به رأی داوری به دلیل عدم اعمال عمدی قانون حاکم توسط داور
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منابع:
الف .فارسی
ـ کتاب
 ايرانشاهی ،علیرضا؛ اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی ،شهر دانش،
.6909
 جنیدی ،لعیا؛ اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ،چاپ سوم ،شهر دانش.6907 ،
 محبی ،محسن و حسن کاويار؛ مجموعه مقررات جديد آنسیترال درباره داوری بینالمللی ،چاپ
سوم ،خرسندی.6905 ،
ـ مقاله









پیير اللیو؛ «اجرای احکام داوری بینالمللی» ،ترجمه :سوسن خطاطان ،شماره  61و ،62
مجله حقوقی ،نشريه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ،زمستان .6927
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شهبازینیا ،مرتضی و همکاران؛ «مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و جايگاه
آن در داوری تجاری بینالمللی» ،فصلنامه حقوق ،دوره  ،49شماره .6907 ،6
صادقی ،محسن؛ «مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضايی و شبهقضايی و جلوههای
نوين آن» ،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوقوعلومسیاسی ،شماره .6904 ،10
صديقی ،بهاره و سیدمرتضی نعیمی؛ « آثار حقوقی مقر در داوریهای تجاری بینالمللی»،
دوره نخست ،شماره بیستويکم ،فصلنامه پژوهشهای روابط بینالملل.6905 ،
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