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Abstract 
The present aim is study analysis of law governing 
agreements of uncitral arbitration from the beginning 
until today with emphasis on French law. The study 
method of this research was descriptive, analytical and 
library. International arbitration is a method of 
resolving international disputes in which the parties 
refer the dispute to the arbitral tribunal instead of to the 
judiciary. This is also a very fundamental issue in 
international commercial arbitration. The findings 
showed determining applicable law is an independent 
science and action in the process of disputes resolution 
initial at the courts. This is a fundamental subject in the 
international commercial arbitration. In fact 
determining the legal law evaluation and duties of the 
are the most important subjects, the most important 
subject in international arbitration and it is not only 
important legally but also practically. In this article we 
are trying to recognize and analysis of law governing 
agreement of UNCITRAL arbitration from the 
beginning until today with emphasis on French law 
and according to Iran and French laws and 
UNCITRAL model law We must be able to find law 
governing contract in silence of the law. Findings 
showed that UNCITRAL model law and international 
commercial arbitration law of Iran are similar to laws 
refer to French arbitration mostly and we can say about 
French federal law, the mashaelei law causes 
commonediting of French international private law 
that it is using in the jurisdiction of French courts and 
law election of parties and imply in other arbitrations 

and judges    

 Keywords: Law, Arbitration Agreements, Arbitration Law, 
UNCITRAL Model Law, French Law. 

 

 چکیده
بر  قانون حاکم یابیو ارز یلتحل یپژوهش حاضللر با هدا برراللل 

بر  یدکأاز بدو شلللروع تاکنون با ت یترالآنسللل یداور یهانامهتموافق
پژوهش  ینشلللده االلللت  رو  مطلالعله ا  نجللام حقوق فرانسللله ا

 یالمللنیب یبوده االلللت  داور یاو کتلابصلانه   یلیتحل یفی،توصللل
 نیدر آن طرف هااللللت ک یالمللینحلل اخت فلات ب   یبرا یروشللل

 ارجاع یبه نااد داور ییرجوع به نااد قضلللا یاخت فلات را به جا 
مل ع یکقانون قابل اعمال،  یینها نشلللان دادند تعیلافته دهنلد   یم

د  باشیم یدادگاه هاییمستقل در روند حل اخت فات در دادرال
 یاالللااللل یارموضللوع بسلل یک ینا یزن یالمللینب یتجار یدر داور

موضللوع  ینترمام یاالللت  در واق  مشللص  شللدن قواعد حقوق
بلله بلکلله از جن ی،و نله تنالا از لحلاظ حقوق    بوده یالمللینب یداور
مقاله درصلللدد  ینااللللت  در ا یرگلذار تلأث  یبر هر داور یزن عملی
 یترالنسآ یداور یهاقانون حاکم بر موافقتنامه یابیو ارز ی تشلص 
انون نمونه و فرانسلله و ق یرانا یننبر حقوق فرانسلله طبق قوا یدکأبا ت

قانون  یداب ینهزم یندر ا ینو در موارد الکوت طرف یمهست آنسیترال
ه مواد نشلللان داد ک یج  نتایابیمعنله و حلاکم بر قرارداد را ب  مبحوث

و  رانیا المللیینب یتجار یو قلانون داور  یترالآنسللل قلانون نمونله  
ارند و د شباهتاز موارد  یاریفرانسله در بس  یراج  به داور ینقوان

فرانسه  یخصوص المللینحقوق ب یکل ینقانون فدرال فرانسه تدو
فرانسللله و  یهادادگاه ییقضلللا که در حوزه دهدیم یلل را تشلللک

 هللاییداور یکللاربرد دارد و در اجرا ینطرف یانتصللاب حقوق
  گیردیمورد االتفاده قرار م یخارج

 ی،قانون داور ی،داور یهاقانون، موافقتنامه :واژگاان کلیدی 
  حقوق فرانسه یترال،قانون نمونه آنس
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 مقدمه

که در آن، طرفین به جای رجوع به نااد قضائی، المللی االت المللی روشی برای حل اخت فات بینداوری بین    

دهند  رجوع به داوری ممکن االت پس از پیدایش اخت ا یا در هنگام به نااد داوری ارجاع میاخت ا خود را 

شود  از یالمللی تجاری االتفاده مهای بینبینی شود  از این رو  حل اخت ا بیشتر در قراردادتنظیم قرارداد پیش

ام تنظیم توانند هنگشود، طرفین میمطرح می تفسیر و اجرای قراردادها المللی مس لهجا که در داوری تجاری بینآن

بر دعوا  نهبیگا ییک از طرفین حاکم بر دعوا نباشد و قوانین کشورقرارداد توافق کنند که قانون داخلی هیچ

حکومت کند  در چنین حالتی، قانون حاکم بر روابط طرفین همان قانون قرارداد االت  قانون داوری تجاری 

االت که تصویب این قانون از طریق تضمین آزادی و االتق ل بیشتر برای این نوع  9376المللی ایران مصوب بین

کند  المللی را در ایران تسایل میهای بینمللی ایران و انجام داوریالها و نیز شناالایی باتر احکام داوری بینداوری

عکاس کامل از مقررات این قانون ان ایباشد  با این وجود، پارهآنسیترال می این قانون بیشتر برگرفته از قانون نمونه

داوری االت  آن راج  به موافقتنامه 9«7» اند  مادهآنسیترال نیست و با شرایط داخلی ایران تطبیق شده قانون نمونه

که آن  2«27» (  در ماده10، 9314االت)دوانی،نکرده  صریحی به قانون حاکم بر موافقتنامه مذکور ولی اشاره

که داوری بر االاس رضایت و توافق طرفین شکل آنآنسیترال االت با توجه به  قانون نمونه 21 برگرفته از ماده

اول باید به توافق دوطرا توجه کرد و در  رد، بدیای االت که برای تعیین قانون ماهوی حاکم، در مرحلهگیمی

صورت عدم تعیین قانون ماهوی حاکم توالط طرفین اخت ا، داور قانون را تعیین خواهد نمود  در هفدهم دالامبر 

توالط مجم  عمومی الازمان ملل متحد الملل الازمان ملل متحد )آنسیترال( بین ، کمیسیون حقوق تجارت9166

، قواعد داوری آنسیترال مبنی 9176الملل تأالیس شد  در الال بین های حقوقی تجارتجات بابود و توالعه الاختار

بر قواعد تشریفاتی که بر االاس روابط تجاری طرفین قرارداد حاکم بر حل و فصل اخت فات ناشی از آن قرار 

آنسیترال برای کمک  قانون نمونه 9110ی داشتند  الپس، در الال اتوصیه قواعد جنبهگیرد، تنظیم شد که این می

مأموریت آنسیترال، هماهنگی  تریناص ح شد  مام 2595ها در اص ح مقررات داوری وض  و در الال به دولت

گذاری در موضوعات گوناگون گذاری و غیرقانونهای قانونالملل از طریق ابزاربین الازی حقوق تجارتو یکسان

                                                      

نامه مزبور داللت نماید  موافقتموافقتنامه داوری باید طی الندی به امضای طرفین رالیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود  -9

ه ک یکی از طرفین طی مبادله درخواالت یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرا دیگر عم  آن را قبول نماید  ارجاع به الندی در قرارداد کتبی یا

 شرب داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود متضمن 

اند، اتصاذ تصمیم خواهد کرد  تعیین قانون یا الیستم حقوقی یک داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اخت ا برگزیده - 2

مشص ، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد  قواعد حل تعارض مشمول این حکم نصواهد کشور

ه ماهیت اخت ا داور بر االاس قانونی بگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند  در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین م بود،

ند بر االاس توامناالب تشصی  دهد  داور در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می رالیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض

 عو انصاا یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد  داور باید در کلیه موارد بر االاس شرایط قرارداد اتصاذ تصمیم کند و عرا بازرگانی موضوعدل 

 مربوب را موردنظر قرار دهد 
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 9117الملل خصوصی مصوب   بین قانون فدرال فرانسه راج  به حقوق 0 الملل االت  در مادهبین حقوق تجارت

ه دادگاه توانند نسبت بحقوقی معین، طلرفین می مقرر شده: در اختل فات ملالی موجود یا آتی ناشی از یک رابطه

ارتباطی صورت گیرد که بتواند به عنوان دلیل  والیله ممکن االت از طریق هرگونه صالح توافق کنند  این توافق

ی امورد االتناد قرار گیرد  در صورتی که انتصاب دادگاه موجب شود که یکی از دو طرا دعوی به نحو غیرمنصفانه

قانون  914تا  976هم نین، مواد شده در قوانین فرانسه محروم شود، چنین انتصلابی نلافذ نیست  بینی از حمایت پیش

باشد  بند داوری می نامهآن مصت  قانون حاکم بر موافقت 917 المللی االت که مادهمذکور در رابطه با داوری بین

توانند قانون قابل اعمال را در آزادی کامل تعیین کنند و در صورتی که دارد: طرفین میمقرر می 917 یک ماده

داد مشص  نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباب را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود  قانون حاکم بر قرار

المللی در شده توالط داوران بینپذیرفتهاین ماده نه تناا یکی از مواد قانون فرانسه االت بلکه یک اصل االاالی 

 ( 61-65، 1793باشد)عیسایی تفرشی و االدی نژاد،میالمللی یا فراملی اخت فات بین

المللی قرار گرفته االت و به طور روزافزون، بین تجاری داوری به دالیل گوناگون مورد پذیر  جامعه شیوه   

حل اخت ا در چاارچوب  جا که داوری، شیوهآن شود  در این میان، ازمی قضایی محاکم دولتی جایگزین شیوه

المللی های بینیی از این قواعد و ضوابط در قوانین داخلی کشورها، کنوانسیونقواعد و ضوابط حقوقی االت، شبکه

کارورزان، المللی را برای دانشجویان، بین المللی شکل گرفته و داوریبین های داوریو طرز عمل دیوان رویه و

اندیشمندان و االاتید حقوق هم جذاب کرده االت  زمان پیدایش داوری به طور دقیق معلوم نیست اما به طور مسلم، 

که انسان پی ببرد که برای حل و فصل اخت فات خود نیاز به یک باشد  قبل از اینمی آن از دادرالی بیشتر پیشینه

قضایی  برای حل و فصل اخت ا بوده االت  ایجاد تشکی ت گسترده ایتشکی ت قضائی دارد، داوری والیله

باعث نشده که داوری از بین برود و این رو  حل و فصل اخت ا در کنار دادرالی به حیات خود ادامه داده 

و  المللی بیش از بیش مورد توجه تجاربین االت  از اوایل قرن بیستم، داوری برای حل و فصل اخت فات تجاری

ی  های حقوقی مناالب باعث گستر  الرالمللی قرار گرفت  این گرایش به همراه ایجاد بستربین فعاالن اقتصادی

های دوجانبه و چندجانبه المللی شد  تصویب معاهدات و کنوانسیونبین داوری برای حل و فصل اخت فات تجاری

المللی و وض  و اص ح بین های داوریاندازی الازمان، راهالمللیبین بین کشورها، تایه مقررات داوری تجاری

المللی و ملی االت که باعث رونق داوری شد  های بینفعالیت المللی از جملهبین قوانین ملی ناتر به داوری تجاری

در  ل شود، اماهای اقتصادی داخلی به رقیب جدی دادرالی تبدیهرچند داوری هنوز نتوانسته االت در فعالیت

 ( 95-4، 9361،کند)االکینیالمللی، داوری توانسته االت جایگاه مناالبی را پیدا بین های تجاری و اقتصادیفعالیت

های مربوب به دهد و بسیاری از ناادمی الملل را تشکیلبینناپذیر حقوق تجارت امروزه، داوری بصش جدایی   

 ق داوری توالعه و بسط یافته االت  توافق بازرگانان و فعاالن اقتصادی در عرصهالملل از طریبینحقوق تجارت 

شود به نحوی که می المللی مبنی بر ارجاع اخت فات خود به داوری به جای دادرالی، امری عادی محسوببین

قی شده  ا متعارا تلمقاومت در برابر آن و اصرار به حل و فصل اخت فات از طریق قضائی و دادگاه، رفتاری خ

 شود می های معام تو باعث افزایش هزینه
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 مفهوم داوری -9
گفته شده االت که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آالانی تکلم، دال دوم آن حذا     

ق که حکند و در مورد اینموضوعی که به او ارجاع شده االت قضاوت می شده االت  داور کسی االت که درباره

ت، زیرا خداوند در روز جزا در بودن اال« داور»کند  یکی از صفات خداوند با چه کسی االت، اتاارنظر می

(  به نظر رنه داوید، داوری ابزاری االت که 95-4، 9361کند)االکینی،میخصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم 

مورد ع قه دو یا چند شص ، به یک یا چند شص  دیگر، داور یا داوران الپرده  آن، حل یک مس له به والیله

 و قرار االت بر االاس چنین یرندگق خصوصی و نه از مقامات یک دولت میشود که اختیارات خود را از توافمی

 ( 21، 9312)میستلیس و همکاران،نندکمیتصمیم اتصاذ آن  توافقی به موضوع رالیدگی کنند و درباره

وفصل اخت ا بین طرفین در نظام حقوقی باید گفت، این که های حلبا توجه به موضلوع ماهیت داوری و شلیوه  

های حقوقی مصتلب معیار شللود و قابل ارجاع به داوری االللت، در نظام المللی محسللوب میچه زمانی بینداوری 

المللی در الللله نظام حقوقی ایران، فرانسللله و قواعد  واحدی وجود ندارد در این جا به برراللللی مفاوم داوری بین

نظور از داوری هر نوع داوری االت، اعم از دارد که ممی قانون نمونه آنسلیترال بیان   2پردازیم  ماده آنسلیترال می 

که تواللط یک مؤالسه دائمی اداره و تصدی شود یا نه، در این قانون تعریفی از داوری ارائه نشده االت  قانون  این

المللی یک، تعدادی از عناصلر خارجی را برشمرده االت و داوری را هنگامی بین  از ماده 3آنسلیترال در بند   نمونه

یکی از آن عناصلللر را واجد باشلللد  قانون داوری ایران از میان عناصلللر خارجی که یک قرارداد را  دانلد کله   می

اللللازند تناا یک عنصلللر یعنی تابعیت خارجی یکی از طرفین را م ک قرار داده و قلمرو خود را به  المللی میبین

المللی ت: داوری در صللورتی بینقانون مزبور مقرر داشللته االلل 2 از ماده 2طور نامطلوبی محدود کرده االللت  بند 

، 9376نباشلللد)جنیدی،داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران  موافقتنامهااللللت که احد از طرفین در زمان انعقاد 

25 ) 

 قانون حاکم بر اهلیت طرفین -2
ود و اشند و صحت عقداوری، طرفین قرارداد برای انعقاد قرارداد باید دارای اهلیت ب بنابر شرایط موافقتنامه     

که متعاملین اهل محسوب شوند و بتوانند قراردادی را منعقد باشد  برای اینقراردادها موقوا به اهلیت طرفین می

ر االت که کلی االت و زمانی معتب داوری نیز تاب  این قاعده موافقتنامهها باید بالغ، عاقل و رشید باشند  آنکنند، 

المللی ایران قانون داوری تجاری بین 2 ماده 2رای ارجاع دعوی به داوری اهلیت داشته باشند  بند طرفین موافقتنامه ب

را اعم  المللی خودتوانند داوری اخت فات تجاری بیندعوا دارند می اشصاصی که اهلیت اقامه کلیه»دارد: مقرر می

یی که باشد با تراضی طبق ت طرح در هر مرحلهکه در مراج  قضائی طرح شده یا نشده باشد و در صوراز این

تواند چه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هر کدام از طرفین می چنان« مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند 

تقاضا نشود  داوری مزبور موافقتنامهکند  در صورتی که بط ن داوری را تقاضا  موافقتنامهبه دادگاه مراجعه و ابطال 
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ادگاه صالح، ابطال ردی داوری از د تواند در زمان تقاضای اجرایو رالیدگی انجام شود، هرکدام از طرفین می

 ( 71، 9319،شیرویکند)مزبور را تقاضا 

 اعتبار موافقتنامه داوری -3
ود عملی به خ داوری توجه زیادی هم در مباحث علمی و هم در رویه قانون حاکم بر ابعاد گوناگون موافقتنامه    

در کشورهای گوناگون حاصل رغم نوعی هماهنگی که به واالطه تصویب قانون نمونه   بهمعطوا داشته االت

  تا زمانی که قوانین ملی درباره داوری اهمیت خود را از دالت نداده االت شده، مس له قانون حاکم بر موافقتنامه

توان به داوری می داوری اخت ا دارند، این مس له که آیا اخت ا را نامهتشرایط شکلی و ماهوی اعتبار موافق

داوری باید شرایط عادی انعقاد قرارداد را برآورده  موافقتنامه شود می انون حاکم مربوبارجاع داد یا خیر، به ق

اعتبار شده یربط بیرونی بذیها بایستی در مورد داوری توافق کرده باشند و توافق آنان نباید با عوامل   طراکند

لزومی ندارد  ی بر شروب کلی یک طرا باشدباشد  در صورتی که طرفین رابطه طوالنی مدتی داشته باشند که مبتن

  مادام که اعتراضی مطرح نشده کافی االت طرا دیگر شروب کلی در هر قرارداد تازه مورد اشاره قرار گیرد

اع به ها داوری با اشاره و ارجشروب کلی را در مرحله پیشین دریافت کرده باشد  هم نین، ممکن االت موافقتنامه

  مس له این بوده االت که این ارجاع و اشاره ه قراردادهای پیشین میان طرفین جزء قرارداد شوداالناد دیگر، از جمل

 کند می رالد نظر غالب این باشد که اشاره کلی کفایتمی   به نظرتا چه حد باید خاص بوده باشد

طرفین آزادند هر نظام حقوقی زند  در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا اصل حاکمیت اراده حرا اول را می    

فصل اخت فات انتصاب کنند  به هر حال، در صورتی که طرفین بصواهند متعرض ورا که مناالب بدانند، برای حل

قانون حاکم بر ماهیت دعوا شوند، باید بر یک نظام حقوقی موجود جات حکومت بر قرارداد توافق کنند  پرالش 

را فراملی  توان یک الیستم حقوقیلزوماً یک الیستم حقوق ملی باشد یا می این االت که آیا این نظام حقوقی باید

های جدید حاکم بر داوری در این حوزه نیز به الوی غیرمحلی کردن داوری از لحاظ ماهوی ه گرایشنیز برگزید

رود و اختیار طرفین در گزینش یک الیستم حقوقی فراملی جات حکومت بر ماهیت دعوا را پیش می

المللی این امر مورد پذیر  قرار گرفته های بینهم نین، گاه در برخی از االناد و رویه ( 4، 9319،د)علیزادهپذیرمی

های مصتلب قرارداد را تحت حاکمیت قوانین مصتلب قرار دهند که به آن قاعده االت که طرفین بتوانند جنبه

حاالن این رو  آن االت که به شود  واژه دپساژ به معنای قطعه قطعه کردن قرارداد االت  از مگفته می« دِپِساژ»

اکثر االتفاده را از اصل حاکمیت اراده بکنند و از بین قوانین مصتلب، قانونی را که برای دهد تا حدطرفین اجازه می

را که ناشی  بینی بودن قواعدهم نین، با این شیوه طرفین قابل پیش  برگزینندتر االت هر بصش از قرارداد مناالب

ا که هایی از یک نظام حقوقی رتوانند جنبهکنند ولی در عین حال، میملی االت، حفظ می از انتصاب یک الیستم

شیوه  ترین نتیجه دالت یابند  اما اینو بنابراین، به مطلوبنمایند مناالب قرارداد نیست، به واالطه توافق حذا 

یقی دارند که مسلط به حقوق تطب ایهمعایبی هم دارد  برای اعمال این رو ، طرفین قرارداد نیاز به مشاوران برجست

فات را حل که بتواند اخت که داور برای اینآنگیر و پرهزینه باشد  ضمن تواند وقتهم نین، این شیوه میباشند  
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و فصل کند باید ابتدا تشصی  دهد که موضوع اخت ا، جزء کدام نوع از قراردادها االت تا قانون ماهوی حاکم 

در هر حال، اگر مشاوران حقوقی قوی وجود داشته و طرفین وقت زیادی برای مطالعه و  ند  ولیبر آن را معلوم ک

 ( 913، 9319شیروی،باشد)های مام، مطلوب تواند به ویژه در قراردادانعقاد قرارداد داشته باشند، این شیوه می

ممکن االت این پرالش مطرح شود که اگر طرفین، قانون کشوری را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتصاب     

االت  ها قانون ماهوی االت یا قواعد حل تعارض منظور نظر االته گفته شده که غیرمعمولکنند، آیا منظور آن

تاهر بر این االت قانون ماهوی مدنظر شود و حل تعارض باشد، وقتی قانون ملی انتصاب می منظور طرفین قاعده

ها غلط از آب بینیحل تعارض، زیرا با انتصاب قانون حل تعارض، احتمال دارد تمام پیش بوده و نه قاعده

(  بعضی از حقوقدانان در پذیر  اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن اعمال حقوقی به 916، 9319درآید)شیروی،

خاص ندارد   به تشریفات یشود و نیازفاق نظر دارند، اصوالً عقد با تراضی واق  میعنوان یکی از نتایج این اصل ات

نامند  گاه نیز می« عقود رضایی»ها، این گروه از قراردادها را به اعتبار کافی بودن رضای دو طرا در وقوع آن

« تشریفاتی»چنین عقودی  توافق دو اراده در صورتی معتبر االت که به شکل خاص و با تشریفات معین همراه شود،

قانونگذار ایران در انعقاد و اعتبار برخی قراردادها، به لحاظ اهمیت و آثاری  ( 955، 9313نصیری،شوند)ینامیده م

شود، وقوع قرارداد را موکول به الند رالمی نموده االت  تنظیم الند رالمی در این قراردادها ها ناشی میکه از آن

 ( 952، 9312دشتی و کریمی،)د اعتبار االتالزامی و قرارداد عادی فاق

 موافقتنامه داوری و قاعده صالحیت نسبت به صالحیت -4
یکی از پیامدهای قاعده االتق ل شرب داوری، پذیر  قاعده ص حیت نسبت به ص حیت االت  بنابر قاعده    

مذکور، داور یا نااد داوری ص حیت دارد که نسبت به شایستگی خود و  هم نین وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری 

ران هستند که راج  به توانایی یا عدم بدین ترتیب، این خود داو ( Poudret&Besson,2001,134بگیرد)تصمیم 

به  ( Moreau,1978,329ند)نشینتوانایی و ص حیت خویش در رالیدگی به دعوا در مورد خود به قضاوت می

در صورت ایراد به عدم ص حیت داور یا به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری، جز در  95موجب بند نام ماده 

وافق کرده باشند داور باید به عنوان امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوا صورتی که طرفین به نحو دیگری ت

قانون آئین دادرالی فرانسه نیز به این امر اختصاص یافته االت و در رویه  9460نسبت به آن تصمیم بگیرد  ماده 

المللی مورد توجه و قابل اعمال های بینای مادی و االاالی در داوریعنوان قاعدهقضائی فرانسه این قاعده همواره به

(  هرچند قاعده مذکور بدیای االت، اگر به ص حیت دیوان ایراد Fouchard&Goldman,1996,412)بوده االت

 96ماده  9وارد شود، تصمیم دیوان ناایی نصواهد بود و در دادگاه قابل اعتراض االت  به عنوان مثال، مطابق بند 

ران، تصمیم داور در خصوص ص حیت، ترا الی روز از تاری  اب غ، قابل المللی ایقانون داوری تجاری بین

ها خواهند زد  اعتراض در دادگاه االت  بنابراین درباره ص حیت دیوان در موارد اخت ا، حرا آخر را دادگاه

الح ود را صقانون آئین دادرالی فرانسه، در صورتی که دیوان داوری، به اشتباه، خ 9025ماده  9هم نین مطابق بند 

 .به رالیدگی معرفی کرده باشد، ردی داوری قابل ابطال در مرج  صالح االت
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 قانون حاکم بر ماهیت اختالف  -5
نند  در کقانون حاکم بر ماهیت اخت ا قانونی االت که به االتناد آن داوران در خصوص اخت ا اتاارنظر می    

الؤال مطرح می شود که آیا داوران نیز مانند قضات باید به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اخت ا در داوری، این 

قانون مقر مراجعه و به االتناد آن مشص  کنند که قانون حاکم بر ماهیت دعوی کدام االته تقریباً این امر در کلیه 

اب  ت المللی پذیرفته شده االت که تعیین قانون حاکم بر ماهیت اخت ا در داوریهای حقوقی ملی و االناد بیننظام

  (  291، 9319شیروی،االت)ای کدام مقررات قواعد حل تعارض نیست و این امر تاب  مقررات جداگانه

 یترال آنس وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در قانون ایران، فرانسه و قانون نمونه -5-9

داور بر حسلللب قواعد حقوقی که »المللی ایران مقرر داشلللته االلللت: بین قانون داوری تجاری 27 بند اول ماده     

اند، اتصاذ تصلمیم خواهد کرد  تعیین قانون حاکم یا الیستم حقوقی یک  طرفین در مورد ماهیت اخت ا برگزیده

کشور مشص ، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی کشور تلقی خواهد شد  قواعد حل 

به وضللوح  این بند«  که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشللندتعارض مشللمول این حکم نصواهد بود، مگر این

انتصاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی را پذیرفته االللت  برخی از حقوقدانان بر این  زمینه اصللل حاکمیت اراده در

توان به قانون دیگری جز خارجی باشند نمی و لذا جز در موردی که هر دو طرا باورند که این ماده امری االلت 

، 9315االللت)محبی،قانون محل وقوع عقد تمسللک جسللت  اما برخی دیگر بر این اعتقادند که این ماده اختیاری  

دیوان داوری برحسب قواعد حقوقی که طرفین به عنوان »آنسیترال مقرر داشته:  قانون نمونه 21بند اول ماده  ( 949

اند، در خصللوص اخت ا دعوی اتصاذ تصللمیم خواهد کرد  در مورد ماهیت اخت ا برگزیدهقواعد قابل اعمال 

هرگونه تعیین قانون یا اللیسلتم حقوقی یک کشلور مشلص ، به عنوان ارجاع مستقیم به قوانین ماهوی آن کشور     

ل ماده بند او« تلقی خواهد شلللد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشلللند 

 قانون داوری فدرال فرانسه نیز انتصاب قانون را به عاده طرفین واگذار نموده االت   917

در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، »المللی ایران آمده االت: بین قانون داوری 27 در بند دوم ماده   

داور بر االاس قانونی به ماهیت اخت ا رالیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناالب تشصی  

قیم به طور مستقانون داوری تجاری ایران این امر را نپذیرفته االت که داور، قانون ماهوی حاکم بر داوری را « دهد 

خود تعیین کند  روشن االت که این مقرره امکان غیرمحلی کردن حقوق حاکم بر ماهیت دعوا را از الوی داوران 

از بین برده االت، زیرا در الکوت طرفین به داوران امکان انتصاب مستقیم حقوق ماهوی را نداده االت، بلکه آنان 

جا نایاما پرالشی که در االت  ن حقوق ماهوی حاکم نموده را مکلب به مراجعه به قواعد حل تعارض جات تعیی

شود آن االت که منظور قانون داوری ایران از قواعد حل تعارض، کدام قواعد االته آیا قواعد حل مطرح می

آید قانون داوری، بر می 27 م مادهتعارض حقوق ایران مدنظر االته به نظر برخی از نویسندگان، از تاهر بند دو

 ، آن هم به طور اجباری االت در حالی که قانون نمونهمراد از قواعد حل تعارض، قواعد حل تعارض ایرانکه 

قانونگذار ایرانی بوده االت، قواعد حل تعارضی را منظور نظر داشته االت که دیوان داوری خود آنسیترال که مبنای 
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در صورت عدم »آنسیترال بیان نموده :  قانون نمونه 12بند دوم ماده  ( 915، 9319نیکبصت،)دهدقابل اعمال تشصی  

تعیین قانون ماهوی از جانب طرفین، دیوان داوری قانونی را اجرا خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارضی که 

قانون فدرال فرانسه نیز بیان داشته در صورت  917هم نین بند دوم ماده   «شودخود مناالب تشصی  داده، تعیین می

آنسیترال،  قانون داوری نیز مانند قانون نمونه 27 ماده بند چاارم  ندالکوت طرفین داوران می توانند تعیین قانون نمای

داوری، داور را مکلب به رعایت المللی بین قواعد داوری آنسیترال و مقررات اتاق بازرگانی و بسیاری از االناد

قانون نمونه  21 گیری خود کرده االت  بند چاارم مادهتصمیمالمللی در بین شرایط قرارداد و عرا بازرگانی

داور باید در کلیه موارد بر االاس شرایط قرارداد اتصاذ تصمیم کند و عرا بازرگانی موضوع »آنسیترال بیان نموده: 

 « ر دهدمربوب را موردنظر قرا

 تعیین قانون توسط طرفین -5-2

ایران  المللیاحترام به آزادی اراده طرفین در انتصاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا که در قانون داوری تجاری  بین   

بینی شده، مانند مقررات مشابای که در قانون نمونه آنسیترال برای اولویت توافق طرفین وجود دارد، کام ً پیش

قانون نمونه آنسیترال  21قانون ایران در واق  ترجمه فارالی عین بند اول  ماده  27شاخ  و پیدا االت  بند اول ماده 

ن ماهوی اولویت دارد و هیچ گونه محدودیتی ندارد  با این االت  از نظر قانون ایران، انتصاب طرفین در مورد قانو

همه، این پرالش هم نان مطرح االت که آیا اولویت و حاکمیت انتصاب طرفین در برابر قوانین آمره ایران نیز، 

معتبر و حاکم االت یا خیره این الوال از دو جات مطرح می شود  اول، از حیث میزان محدودیتی که قوانین ایران 

نوان نظم عمومی بر آزادی اراده طرفین موافقتنامه در انتصاب قانون حاکم وارد می کند  بدیای االت این جنبه به ع

فقط در فرضی قابل طرح االت که در قانون ایران به عنوان قانون حاکم بر موافقتنامه بداند  دوم، از نظر میزان تأثیری 

و ردی دیوان داوری دارد و احیاناً قانون منتصب طرفین را  االت که قوانین ایران به عنوان نظم عمومی بر تصمیم

قانون داوری تجاری ایران را طوری  27به نظر می رالد که نمی توان بند اول ماده  ( 79، 9377الیفی،داند)معتبر نمی 

تفسیر کرد که مجوز اعتبار هرگونه انتصاب قانون ماهوی حاکم باشد، بلکه این ماده انتصاب طرفین را تا جایی 

االت، قانون یکی از ح محترم شمرده که به موجب قانون حاکم بر موافقتنامه داوری نیز معتبر باشد  فرض کنیم در

ن توانند قانون ماهوی حاکم را انتصاب و تعییحاکم بر موافقتنامه داوری، قانون ایران باشد، اصحاب دعوا تا کجا می

ویژه از ههایی مواجه االت و بنمایند، طبعاً باید به قانون ایران مراجعه شود  البته قوانین ایران در این مورد با دشواری

 ( 01، 9311،الماواتینیست)اتباع ایرانی برای موافقت با چنین انتصابی روشن و آالان  حیث آزادی عمل

 نتیجه 
گمان تحولی مام و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در المللی بیقانون داوری تجاری بین   

ر تداوری ایران را به الوی نظامی کاملرود و در کنار مقررات قانون آئین داددرالی مدنی، نظام شمار میکشور ما به

در  برد  الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترالالمللی پیش میو ضوابط بین هاالنجهو قابل پذیر  از دیدگاه 

های تجارت خارجی ایران از شرب ارجاع گذاران و طراتنظیم و تصویب قانون جدید البب خواهد شد که الرمایه
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البب و یا از خوا روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران مراج  ایران بی اخت فات به داوری در

 ای آینده رغبتهای ایرانی در الال بیمناک نباشند و به پذیر  آن در قراردادهای رو به فزونی خود و با طرا

وری ایران و برخورد آراء المللی در مراج  دانشان دهند  از الویی دیگر حضور حقوقدانان و وک ی خارجی بین

و نظرات حقوقدانان ایرانی با همتایان خارجی خود بر غنای آراء صادره افزوده و تحول رویه قضایی ناتر بر داوری 

ویژه حقوقدانان و وک ی ایرانی را که باید برای برخورد با شرایط و مقتضیات در ایران را شتاب خواهد بصشید و به

ای خود را از حوزه حقوق و مناب  هها مطالعات و بررالیو یافتن راه حقوقی برای آن های مطروحهنوین پرونده

لمللی و نقش االمللی گستر  دهند، با الیر تحوالت حقوقی بینتر حقوق تجارت بینداخلی به میدان بسیار والی 

دور حکم رالیدگی و ص المللی و احترام به انتظارات منطقی طرفین در روندانصاا در حل و فصل اخت فات بین

گمان بر توالعه و بابود نااد داوری در دعاوی داخلی و رف  المللی آشناتر خواهد کرد و این همه بیدر داوری بین

های آن تأثیری شگرا خواهد داشت  در فرانسه داوری به دو صورت ناادی یا الازمانی و موردی یا کاالتی

دانند ولی برخی دیگر آن را از دیوان داوری فرانسه را موردی میباشد که بسیاری از حقوقدانان اختصاصی می

هایی که ها، دغدغهتواند ع وه بر تسری  در روند موافقتنامهاند  داوری الازمانی میمصادیق داوری الازمانی دانسته

د بسیاری ننتواممکن االت برای طرفین وجود داشته باشد را خنثی کند ولی از جاتی در داوری موردی طرفین می

تر به حال طرفین باشد مورد االتفاده قرار دهند مانند مقر داوری، طرق رالیدگی از مسائلی را که از هر جات مناالب

قات و توان توافداوری، کارشناالی و بسیاری دیگر از مسائل مربوب به داوری که خ ا نظم عمومی نباشد و می

 المللی دانست نبی ترین منب  حقوق داوریاراده طرفین را مام

بیشتر کشورها    بنابراین، امروزه درهاالت، اصل االتق ل آنهای داوریدر این میان اصل بنیادین ناتر بر موافقتنامه  

 که شرب داوری را ازشود مبنی بر اینالمللی گرایش فراوانی دیده میبین های داوریو هم نین، در الطح الازمان

ها برای عملی کردن این شرب در آن درج شده االت، مستقل بدانند  رو  کشورها و الازمانقرارداد اصلی که 

ی شرب پذیرکه در برخی از کشورها قواعد صریحی در خصوص تفکیک ای، به گونهاالتمتفاوت ها گرایش

ها طرفین را در آناند و بعضی به تاهر و عبارات شرب داوری توجه خاص دارند و قصد و نیت داوری وض  نموده

ی مورد توجه االت المللهای بینپذیری شرب داوری بیشتر در داوریالبته، مسلم االت که تفکیککنند  جستجو می

 های داخلی  تا در داوری

س له م ، قوانین جدید داوری ایران و قوانین جدید فرانسه نشان داد کهمطالعات در رابطه با قوانین نمونه آنسیترال    

خو  تحولی عمیق شده االت  المللی دالتبین های دولتی در مراجعه به داوری تجاریها و الازماناختیار دولت

در ابتدا مراج  و داوری در پی حل این مس له بودند که آیا به موجب قانون حاکم بر قرارداد و یا قانون شصصی 

منعقد شده و یا به لحاظ ممنوعیت موجود در قانون دولت  شرب داوری، شرب مزبور صریحاً دولت امضاکننده

حل قضیه مستلزم مراجعه به الیستم تعارض قوانین و مورد نظر شرب داوری باید باطل اع م شود  پیدا کردن راه

یافتن قانون حاکم بر شرب داوری بود  در این راالتا، عقیده غالب بر این بود که صحت یا بط ن شرب داوری 

مان کند دولت و یا الازبه محتوای قانون شصصی دولت مورد نظر دارد  چه این قانون االت که معین میبستگی 
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دولتی طرا قرارداد داوری اهلیت امضا و قبول چنین قراردادی را داشته االت یا خیره آراء مراج  قضائی و داوری 

دهد که به تصمیمات این مراج  نشان میجدید را در کشور فرانسه در مورد  های اخیر تاور یک قاعدهدر الال

 که الزم باشد برای تعیینآنها و شروب داوری دارای اعتبار االت، بدون موجب آن قوانین حاکم بر موافقتنامه

 صحت شروب به قانون ملی خاصی مراجعه شود 

 منابع

 فارسی

 مجله دانشکده حقوقالمللی، بینهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری ها و الازمان، اختیار دولت9361االکینی، ربیعا،  -

  9969، شماره و علوم سیاسی

 ، تاران، انتشارات دادگستر ، چاپ اولالمللیبینهای تجاری قانون حاکم در داوری، 9376لعیا،  جنیدی، -

 ، چاپ اول، تاران، انتشارات فیروزه  مجموعه قوانین تجاری، 9311محسین، دوانی، غ  -

، یمجله حقوق تطبیق، مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی، 9312دشتی، محمدرضا و کریمی، عباس،  -

  9، شماره 4دوره 

 چاپ چاارم، تاران، انتشارات ققنوس ، نظری وکاربردی المللیحقوق معامالت بین، 9311الماواتی، حشمت اهلل،  -

-نمجله حقوقی بیالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنستیرال، ، قانون داوری تجاری بین9377الیفی، الیدجمال،  -

  23، شماره المللی

 چاپ اول، تاران، انتشارات المت المللی، بینداوری تجاری ، 9319شیروی، عبدالحسین،  -

و  20اره ، شممجله بصیرتالمللی ایران و برخی قوانین دیگر، ، مقایسه قانون داوری تجاری بین9319عبدالرضا،، علیزاده -

26  

های مقررات داوری الازمان جاانی مالکیت فکری و مقایسه ، ویژگی9317نژاد، الیدمحمد، عیسایی تفرشی، محمد و االدی -

   9، شماره 31، دوره العات حقوق خصوصیفصلنامه مطالمللی، آن با قانون داوری تجاری بین

انی تاران، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگ ، چاپ اول،المللینظام داوری اتاق بازرگانی بین، 9315محبی، محسن، -

 بین المللی  

نده، حبیبی مجمحمد  ، ترجمهالمللی تطبیقیبین داوری تجاری، 9312میستلیس، لوکاسم کرول، االتفانم لیو، جولیان،  -

 ، قم، انتشارات دانشگاه مفید چاپ اول

 امیرکبیر  ، چاپ اول، تاران، انتشاراتالملل در نظام حقوق ایرانبین حقوق تجارت، 9313نصیری، مرتضی،  -

 السه مطالعاتؤم انتشارات، چاپ دوم، تاران، )آیین داوری( المللیداوری تجاری بین، 9319نیکبصت، حمیدرضا،  -

 های بازرگانی پژوهشو 

 قوانین 

 9376المللی ایران مصوب جاری بینقانون داوری ت -

 9110آنسیترال مصوب  قانون نمونه -

 9117)قانون فدرال فرانسه( مصوب  المللی فرانسهقانون داوری تجاری بین -
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