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چکیده

کنوانسیون شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک مورخ  8591سندی فراگیر در جهت
تسهیل اجرای آرای صادره از نهاد داوری است .مطابق ماده  8سند مذکور ،کنوانسیون نیویورک در
مورد آراء صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال میشود و یا نسبت به آرائی که
در کشور متقاضیعنه داخلی محسوب نشود .بدینترتیب مشاهده میشود که محدوده اعمال
کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم «رأی داور» و «رأی داوری خارجی» است .چراکه این
دو عبارت تعیینکننده آرائی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و میتوانند از مزایای اجرایی آن
بهرهمند شوند .بهعالوه مفهوم رأی خارجی مفهومی نسبی است و بهتشخیص دادگاه مجری رأی داور
بستگی دارد .حال آنکه هیچ تعریف صریحی از رأی داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه
نشده است .ازاینرو روشن کردن مفهوم رأی داور خارجی بهعنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو
اجرائی کنوانسیون در این مقاله انجام میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسندۀ مسئول؛

Email: Hmynmafi@yahoo.com

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-08-16

واژگان کلیدی :کنوانسیون نیویورک ،رأی ،خارجی ،معیار ،قلمرو.

فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضایی (دورۀ  ،62شمارۀ  ،62زمستان )0011

01

مقدمه

در پی افزایش روابط تجاری بینالمللی استقبالی عام از نهاد داوری بهعنوان شیوهای مؤثر و سریع
در حلوفصل تنازعات صورت گرفته است .انعکاس این امر موجب تالشهایی برای تقویت
کارا مدی و بهبود وضعیت اجرای آرای صادره از نهاد مذکور شد که نتیجۀ آن ،وضع معاهدات
مختلف و ازجمله کنوانسیون نیویورک  8591بوده است .کنوانسیون شناسائی و اجرای آراء داوری
خارجی نیویورک مصوب دهم ژوئن  8591بهمنظور تسهیل اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی
تدوین یافته و وابسته به هیچ نظام حقوقی داخلی خاصی نیست ،بلکه احکام خاص خود را دارا است.
ازاینرو آگاهی از مفاد این کنوانسیون برای بهکارگیری اصول و قواعد پیشبینی شده در آن ،در زمینه
اجرای آراء داوری تجاری بینالمللی برای کشورها ضروری بهنظر میرسد .قلمرو کنوانسیون نیویورک
بسیار وسیع است ،زیرا در مورد آراء صادره در هر کشور خارجی خواه یک کشور متعاهد باشد یا خیر
اعمال میشود (.(Rubistein and Georgina, 2008: 95
پیشبینی و تصویب کنوانسیون نیویورک اقدامی موفقیتآمیز بوده که مورد قبول بیشتر کشورها
قرار گرفته است و مقبولیت این کنوانسیون به اندازهای بود که مطابق نظر قاضی مایکل کر ،1تمام
ساختار داوری بینالمللی بر آن استوار است ،تا حدیکه بدون کنوانسیون ،حیات کارامدی در انتظار
روند داوری وجود نداشت (.)Kerr, 1997: 127
با این حال کنوانسیون مذکور تردیدهایی را در رابطه با تابعیت رأی صادره ایجاد کرده است .ماده
 8کنوانسیون نیویورک معیار قلمرو و همینطور ضابطه آرای غیرداخلی را محدود میکند .مطابق این
ماده کنوانسیون نیویورک نسبت به  )8آن دسته از آرای داوری که در خارج از قلمرو یک دولت صادر
شود و نیز  )2آرای داوریای که در قلمرو دولت متقاضیعنه داخلی تلقی نمیشوند ،اعمال
میشود.بند نخست ماده مذکور بیانگر قاعده کلی است و یک مکانیزم اجرائی را برای آرای خارجی
مطرح میکند که مط ابق آن کنوانسیون در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا ،اعمال
میشود .اما علیاالصول ضرورت ندارد تا کشور محل صدور رأی یکی از کشورهای متعاهد باشد،
مگر آنکه کشور درخواستکننده از حق تحدید رفتار متقابل مذکور در بند  3ماده  8استفاده کند.
چنانچه برای مثال فرایند داوری تحت تأثیر یک آئین دادرسی خارجی انجامشده باشد ،بهمنزله یک
رأی خارجی بدانند ،گسترش داده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Michael Kerr
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ماده مذکور تعریف روشنی از اینکه مقصود کنوانسیون چگونه آرائی است ،ارائه نمیدهد .البته
از متن ماده  8برداشت میشود کشوری که رأی در آن صادر شده و نیز کشوری که قانون آن حاکم بر
داوری بوده میتوانند رأی صادره را داخلی بدانند ،اما از آنجاکه موضوع کنوانسیون اجرای آرای داوری
خارجی است ،یافتن خصوصیاتی که موجب میشود تا یک رأی خارجی محسوب شود ،حائز
اهمیت است 1.در این مورد گفته شده منظور از رأی داوری خارجی بهمعنای اخص رائی است که
بهوسیله یک داور یا مرجع داوری بیطرف خارجی با رعایت قانون صالحیتدار یا قانون محل صدور
رأی و به استناد یک قرارداد داوری معتبر صادر شده است (نصیری2.)298 :8316 ،

گرچه کنوانسیون صالحیت خود را به دو شکل صالحیت سرزمینی و کارکردی تبیین کرده ،اما با
این چالش روبهرو است که هیچگونه معیاری در توضیح این دو عبارت ارائه نکرده است .برای مثال،
مشخص نیست که مقصود از معیار سرزمینی دقیقا چیست؟ همچنین در بند دوم ماده  8که از امکان
اجرای رأی صادره که در کشور متقاضیعنه داخلی محسوب نشود ،سخن میگوید ،هیچگونه تعریفی
از رأی داخلی بیان نکرده است .در حقیقت بهنوعی تعیین این مهم را به قانون داخلی کشورها واگذار
کرده است.
عدم تعریف یکی از کلیدیتر ین موضوعات کنوانسیون شاید عجیب جلوه کند ،اما این امر از
جایگاه و نقش منحصربهفرد کنوانسیون نیویورک در عرصه داوری تجاری بینالمللی نمیکاهد .با
این حال ابهام در مفهوم رأی داوری خارجی اثراتی را بههمراه دارد که در اجرای آن نمایان میشود.
وجود این تردیدها میتواند احتمال عدم اجرای رأی داوری را بههمراه داشته باشد.این موضوع با
هدف کنوانسیون که تسهیل اجرای آرای داوری خارجی و کارامد ساختن نهاد داوری است ،در
تعارض است .ازاینرو ،بررسی و آشکار ساختن محدوده رأی داوری خارجی در بخش نخست مورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کنوانسیون آراء داوری را تعریف نمیکند .ازاینرو ،این برعهده دادگاههای دولتهای عضو است که شناسایی و
اجرای رأی در آنها تقاضا می شود تا تعیین کنند چه زمانی یک تصمیم براساس کنوانسیون نیویورک دارای ویژگی رأی
داوری است .دادگاهها عموما پذیرفتهاند که تعیین اینکه یک تصمیم رأی داوری محسوب میشود یا خیر ،بستگی به
بهمعنای مصطلح «رأی داوری» است ،باید به موضوع و هدف کنوانسیون توجه کرد .ر.ک:
UNCITRAL Secretariat, Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Awards, (New York 1958). (2016 Edition). pp 11 -12.

 .2کلیه آرائی که در خارج از قلمرو یک کشور صادر میشود ،خارجی بهحساب میآید ،حتی اگر بهموجب قوانین
کشور مزبور یا مابین اتباع آن کشور صادر شده باشد .اللیو ،پی یر (« ،)8332اجرای احکام بینالمللی» ،ترجمه:
سوسن خطاطان ،مجله حقوقی ،دوره  ،82ش  86و  ،83ص .316
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مداقه قرار میگیرد .در قسم ت دوم به تبیین آرای داخلی و خارجی از منظر کنوانسیون پرداخته و در
بخش آخر نیز حق شرطهای پیش بینی شده در کنوانسیون نیویورک مورد بحث واقع خواهد شد تا
بدینطریق محدوده اعمال آرای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک روشن شود.
 -1مفهوم رأی داوری و خارجی بودن آن

موضوع اصلی در کنوانسیون نیویورک رأی داور خارجی است که متشکل از دو بخش «رأی
داوری» و «خارجی بودن» است که هر دو مورد آن نیازمند بررسی بیشتر است .در گام نخست این
پرسش مطرح است ،رأی داور چیست؟ آیا هر نوع تصمیم صادره از نهاد داوری مشمول عنوان رأی
میشود و یا الزم است تا خصوصیات و ارکانی را در آن تصمیم درنظر گرفت و با سنجش آنها تصمیم
موردنظر واجد چنین عنوانی میشود؟ از سویی دیگر ،در عنوان و متن کنوانسیون نیویورک  8591به
آرای داوری خارجی اشاره شده است .آثار تشخیص آرای خارجی و ارائه تعریفی روشن از آن در
زمان اجرای رأی منعکس میشود ،چراکه بیشتر کشورها امر اجرای آرای داوری داخلی را تحت قواعد
داخلی خود قرار داده و برای آن مقررات متفاوتی را تنظیم کردهاند که ممکن است با رویه اجرای آرای
داوری خارجی همسو نباشد (جنیدی .)31 :8359 ،به عالوه ،گاهی در داوریهای بینالمللی
عوامل بسیاری چون محل اقامت طرفین ،موافقت نامه داوری ،محل برگزاری جلسات داوری
(که گاهی ممکن است در چند کشور صورت گیرد) و در نهایت محل صدور رأی وجود دارد که
می تواند معیار جغرافیایی را متأ ثر سازد و بهتبع آن ،امر اجرا را دچار تغییراتی کند.
اهمیت دیگر تمیز رأی خارجی اشاره به اسناد بینالمللی دارد که عموما و حتی در برخی موارد
صراحتا قواعد خود را تنها درخصوص آرای داوری خارجی جاری میدانند .ازجمله میتوان در
این خصوص به ماده  8کنوانسیون ژنو  8523و ماده  8کنوانسیون نیویورک  8591مراجعه کرد
)Jui, 1990: 1122

 .(Chia-بنابراین با نظر به این توضیحات لزوم ارائه تعریفی از رأی داور و

مشخص کردن مفهوم خارجی بودن آن آشکار میشود.
 -2- 1مفهوم رأی داوری

موافقت نامه داوری نقطه آغاز داوری و رأی داوری نتیجه رسیدگی داور است که با صدور آن
اینکه رأی اصوال اعم از حکم و قرار است ،این پرسش مطرح می شود که آیا رأی داور نیز همانند
آرای صادره از دادگاه ها شامل احکام و قرارها است؟ به عالوه داوران در طی رسیدگی خود ممکن
است ناگزیر به اتخاذ تصمیمات مختلفی شوند که همه آن ها الزاما رأی نبوده و شامل برخی
دستورات شکلی باشند ،حال آیا هر نوع تصمیم صادره از سوی داوران را می توان رأی نامید؟ در
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قواعد داوری داخلی و بین المللی تعریف صریحی از رأی داور ارائه نشده است و حتی در قوانین
مرتبط ،نظیر قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ( )8336و قانون نمونۀ آنسیترال ( )2006نیز
این کاستی بهچشم می خورد .کنوانسیون نیویورک نیز در این زمینه مستثنا نبوده و تنها در بند 2
مادۀ  8آن مقرر شده است که« :اصطالح آراء داوری نه تنها شامل آراء داوران منصوب برای هر
پرونده است ،بلکه شامل آراء صادره از ارکان دائمی داوری که طرفین به آن رجوع کردهاند نیز
می شود» .ازاین رو ،مسئولیت تعیین ضوابط به منظور تبیین مؤلفه های الزم رأی داور برعهده
قواعد داخلی دولتها قرار میگیرد

(2010: 29

 .)Alfons,به عقیده برخی ،رأی را میتوان

تصمیمی الزام آور تعریف کرد که عالوهب ر اینکه قاطع دعوا است ،واجد خصیصۀ نهائیبودن و
اعتبار امر مختومه در موضوع مطروحه باشد (نیکبخت.)1 :8353 ،
در پرونده  Resort condominiums International v. Bolwellدیوان عالی کوئینزلند میبایست
نظر میداد که آیا قرار موقت در استرالیا قابلاجرا است یا خیر .خواهانها در ایاالت متحده دستور
موقت تحصیل کرده بودند که به خوانده دستور میداد که موافقتنامههای راجعبه قرارداد شراکت
زمانی را تا وقتیکه رأی نهائی صادر شود ،اجرا نکند .خواهان تقاضای اجرای دستور موقت در استرالیا
را کرد .دیوان عالی کوئینزلند از اجرا خودداری کرد و نظر داد که هرچند اعمال کنوانسیون تنها بر آراء
نهائی خاتمهدهنده به کل دعوا بهطور ناروا محدودکننده خواهد بود ،اما برای آنکه یک تصمیم داخل
در قلمرو کنوانسیون باشد ،باید بهطور نهائی حداقل برخی امور محل اختالف نزد طرفین را حل کند.
صرف اینکه تصمیمی دستور موقت خوانده شود ،موجب نمیشود که فقط به این دلیل که چنین نامی
بر آن نهاده شده ،واجد این خصوصیت شود .ازاینرو ،بهنظر میرسد که نهایی بودن رأی اعماز رأی
جزئی یا غیرجزئی عاملی تعیینکننده در جهت تأیید رأی در دادگاه است .با این وجود ،در عمل
موضع غالب این است که نهائیبودن ،عامل تعیینکننده است (لیو و دیگران.)651-655 :8358 ،
مقصود از نهائیبودن رأی ،پایان بخشیدن به موضوع دعوا در روند داوری است که مرجع
رسیدگی دستور خاتمه آن را با صدور رأی میدهد و رسیدگی به اتمام میرسد ،بهصورتیکه تمام
راههای اعتراض را سپری کرده و یا مدت آن منقضی شود .اختتام رسیدگی میتواند شامل تمامی آرا
(.)Chan Leng Sun, 2010: 66
خصوصیت دیگر مورد اشاره در تعریف رأی ،حاکمیت امر مختوم است (مافی و تاری.)890 :8351 ،
گرچه به عقیده برخی حقوقدانان حاکمیت امر مختوم از ویژگیهای رأی داور بهحساب نمیآید
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(نصیری ،)36 :8316 ،اما بهنظر میرسد اختتام دعوا و متأثر کردن وضعیت حقوقی طرفین آن،
موجب تفریق رأی داور از یک تصمیم سادهی داوری باشد .چراکه هر تصمیمی را نمیتوان رأی دانست.
ازاین رو چنانچه تصمیم داور اختالف مطروحه را حلوفصل نکن د و یا تنها شامل دستوراتی
باشد که در موضوع اختالف تعیین تکلیف ننماید ،چنین تصمیماتی را نمیتوان رأی بهشمار آورد.
با نظر به توضیحات مذکور این برداشت بهدست میآید که ز مانی تصمیم داور رأی نامیده می-
شود که واجد شرایطی باشد:
 )8اثر امر مختوم بر موضوع رسیدگی داشته باشد؛
 )2نهائی باشد و با صدور آن صالحیت داوران بهمنظور رسیدگی در موضوع مطروحه پایان یابد؛
 )3رأی صادره مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد؛ و
 )1اعتراض به رأی در دادگاههای محل داوری بهعمل خواهد آمد (به نقل :مافی.)316 :8353 ،
 -2-2مفهوم خارجی بودن رأی

تعیین آرای داوری داخلی و خارجی و دریافتن تمایز آنها یکی از امور بسیار مهم در امر اجرای
آرا است .علت اهمیت بسیار این موضوع به این سبب است که هنگامیکه رأی به مرحله اجرا میرسد
با قوانین متفاوت و خاص کشورها مواجه میشود .اغلب کشورها قوانین اجرائی سختتری را
درخصوص آرای داخلی پیشبینی و وضع کردهاند که رعایت آن در آرای خارجی که متشکل از
چندین عنصر غیرداخلی است ،ممکن است امر اجرا را دچار مشکل کند .حال آنکه خواهان فرایند
رسیدگی داوری را به انتظار اجرای رأی صادره سپری کرده است و در این مرحله است که اقدامات
داور به نتیجه میرسد.
رأی صادره از فرایند رسیدگی داور عناصر متفاوتی را شامل میشود .عوامل مختلفی همانند
موضوع مورد اختالف ،طرفین داوری که ممکن است هر کدام تبعه یک کشور متفاوت باشند،
داوران رسیدگیکننده که هریک از آنها نیز تبعه کشوری هستند  ،قانون حاکم بر رسیدگی و محل
داوری .حال چنانچه تمامی این عناصر متعلق به یک دولت باشد ،رأی صادره داخلی است .در
حقیقت اگر تمام عوامل فوق منجربه صدور رأئی در کشور داور رسیدگیکننده شود ،میتوان آن
براساس کنوانسیون نیویورک تنها آرای سازشی،آرای غیرقابل اعتراض بهدلیل انصراف از حق
اعتراض طبق قانون کشوری که رأی داوری مشمول آن است ،رأی نهائی ،رأی جزئی و رأی غیابی
قابلیت اجرا را دارند .رأی موقتی صرفا میتواند شناسایی شود ،اما نمیتواند به اجرا درآید ،زیرا
متضمن هیچ دستور یا حکمی نیست .ولی تصمیمات ذیل ،مشمول آرای داوری خارجی نمیشوند:
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 تصمیمات راجعبه موضوعات شکلی تصمیمات غیرنهائی مثل قرارها تصمیماتی که به توافق طرفین بستگی دارد تصمیمات دادگاه در مورد شناسایی و اجرای رأی داوری-

آرای داوری فراملی که مشمول نظارت قضائ ی در هیچ کشوری نیستند
(.)Belohlvalek, 2013: 38-39

در تشخیص رأی خارجی هر دولت براساس قوانین خود تصمیم میگیرد و از آنجا که هدف از
صدور رأی اجرای آن و احقاق حق مدعی است ،آثاری که در کشور محل اجرا بر آن بار میشود،
حائز اهمیت است.
مطالعه پرونده برگسن جوزف مولر ( 1)8513همین امر را بیان میکند .در این پرونده دادگاه
تجدیدنظر آمریکا اظهار کرد ،با وجود اینکه روند داوری در نیویورک انجام شده است و قانون حاکم
بر رسیدگی نیز قانون نیویورک است ،رأی صادره در نیویورک از این جهت که هر دو طرف داوری
خارجی بودهاند ،همچنان یک رأی خارجی است2.

در پرونده بریر علیه شرکت دریایی نورس استار ( 3)8552که یک اختالف قراردادی درخصوص
بازیافت یک کشتی میان دو آمریکایی مطرح شد ،شرط داوری مندرج در قراردادشان داوری در
انگلستان و تحت قوانین انگلیس را پیشبینی کرده بود .دادگاه محلی نیوجرسی آمریکا چنین استدالل
کرد ،در عین حال که دادگاههای آمریکا امکان اجرای توافقات و آرای خارجی مربوط به اختالفات
دریایی را دارا هستند ،همچنان در این پرونده با استناد به بخش  202از فصل  5قانون ایاالت متحده
در زمینه اعمال کنوانسیون «زمانیکه دعوا تنها میان شهروندان ایاالت متحده باشد ،موضوع از دایره
شمول کنوانسیون نیویورک خارج است تا زمانیکه یک ارتباط منطقی با کشور خارجی ایجاد شود».
عالوه بر ارتباط محدودی که طرفین داوری با محل داوری (انگلیس) داشتند ،دادگاه نتیجهگیری کرد
که قرارداد در ایاالت متحده تشکیل ،اجرا و نقض شده است ( .)Winters, 2018: 1032ازاینرو از
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1. Bergesen v. Joseph Muller Corporation- 1983
2. Leigh, M, Bergesen v. Joseph Muller Corporation. Available at:
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/548/650/1651030/.
3. Brier v. Northstar marine Inc., April 23, 1992.
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 -2آرای داوری خارجی و غیرداخلی

در تقسیمبندی آرای داوری از نظر تابعیت از دو حالت خارج نیست :یا خارجی است و یا
غیرداخلی .اما این چالش مطرح است که مقصود از رأی خارجی و غیرداخلی چیست؟ چه مواردی
میتواند در تعیین رأی داوری خارجی و غیرداخلی تعیینکننده باشد؟ و هریک از موارد دخیل در
ایجاد چنین تفکیکی تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد؟ چالش دیگری که در این میان مطرح است،
میزان نقش دولتها در تعیین رأی خارجی است.
با توجه به کنوانسیون نیویورک که ناظر بر آرای داوری خارجی است ،تفکیک میان آرای خارجی
و غیرداخلی و بررسی هریک از آنها بهمنظور دریافت مفهوم ارائهشده در کنوانسیون مذکور ضروری
بهنظر میرسد .زیرا چنانچه آرای داوری خارجی و غیرداخلی مشخص شوند ،قلمرو کنوانسیون
آشکار میشود.
 -1-2رأی داوری خارجی

در مورد رأی خارجی باید گفت که هر رأی که در محدوده یک کشور خارجی یا متعاقب یک
رسیدگی داوری واقع در خارج و یا به استناد یک قرارداد ارجاع به داوری که قرارداد مذکور تابع قانون
خارجی باشد صادر شده و یک رأی داوری خارجی محسوب میشود (نصیری 21 :8316 ،و 1.)838

تشخی ص رأی داور خارجی از طریق شناسایی عناصر خارجی موجود در آن صورت میگیرد.
عوامل متعددی ممکن است در یک رأی دخیل باشد که به آن وصف خارجی دهد .از جمله میتوان
به مقر داوری ،تابعیت طرفین ،محل اقامت داوران و محل برگزاری جلسات استماع و رسیدگی
اشاره کرد که چنانچه هر یک از این موارد به کشوری متفاوت مرتبط باشد ،امکان تشخیص تابعیت
رأی را دشوار میسازد.
در بررسی مطالب مذکور مشاهده شد ماده  )8( 8کنوانسیون نیویورک نهتنها از اعمال کنوانسیون
در شناسایی و اجرای رأی صادره از یک کشور خارجی سخن میگوید ،بلکه در ادامه همین ماده
مقرر کرده است که« :کنوانسیون همچنین نسبت به آرائی اعمال خواهد شد که در قلمرو کشور محل
درخواست اجرا داخلی تلقی نشود» .ازاینرو ،در این ماده تفاوت میان آرای داخلی و خارجی آشکارا
 .1رأی همواره ناشی از قدرت حاکمه دولت است .ازاینرو ،رأی داوری صرفا به کشور محل صدور آن ارتباط دارد.
معیار کشور محل صدور رأی کامال مشخص بوده و همواره میتوان بهسادگی وابستگی آن را به کشور بهخصوص تعیین
کرد .با این وجود ،نباید فراموش کرد که علت انتساب حکم محکمه خارجی به حاکمیت کشور خارجی تنها وابستگی
سرزمینی نیست ،بلکه دادگاه صادرکننده خود جزئی از تأسیسات خارجی بوده و رأی صادره به این اعتبار خارجی
قلمداد میشود .بهعبارت دیگر ،مرجعیت ناشی از قدرت است و نه قدرت ناشی از مرجع .پیشین ،صص .885- 881
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بهچشم میخورد .اما از معیار و ضابطه تشخیص رأی خارجی سخنی بهمیان نیامده است .بنابراین،
مشخص نیست که بهعنوان مثال قانون حاکم یا سایر عوامل دخیل در رأی تا چه اندازه نقش
تعیینکننده در این موضوع دارد.
برخی کشورها براساس محل داوری تابعیت رأی و بهتبع آن قانون حاکم بر آن را معین میکنند.
از سویی دیگر قانون حاکم بر داوری نیز ممکن است در تعیین تابعیت مؤثر باشد .برای مثال چنانچه
قانون آئین دادرسی کشور بلژیک بر داوری حاکم باشد ،ولو آنکه داوری در کشور ایتالیا برگزار شود،
داوری و رأی صادره براساس قانون حاکم بر رسیدگی بلژیکی است (جنیدی.)11 :8359 ،
گرچه در ماده  8ضا بطه روشنی برای تشخیص ارائه نشده است ،اما ذکر کلمه «همچنین»
بیانگر این امر است که قاعده مطرح در بخش نخست ماده ،مطلق است .به این معنا که چنانچه
رأی صادره در کشور ترکیه را بخواهند در ایران اجرا کنند و این رأی با قوانین داخلی ایران نیز
هماهنگ باشد ،همچنان میت واند خارجی تلقی شده و مطابق کنوانسیون اجرا شود .در حقیقت
معیار دوم مطروحه نقش جایگزینی ندارد و تنها به عنوان یک حالت اضافی در کنار معیار نخست
بیان شده است .با این حال ،هر رأ یی که در خارج از کشور متبوع دادگاه محل تقاضای شناسایی و
اجرا صادر شود ،مشمول کنوانسیون خواهد بود.چراکه در این صورت رأی صادره یک رأی خارجی
محسوب میشود .ازاینرو  ،معیارهایی مانند تابعیت ،اقامتگاه و یا محل سکونت طرفین بر تعیین
اینکه رأی خارجی است یا خیر مؤثر نیست .برای اعمال کنوانسیون کشور محل صدور رأی نیز
باید عضو کنوانسیون باشد .اینکه محل صدور رأی دقیقا کجاست ،کنوانسیون نیویورک پاسخی
نمیدهد .تلقی نظام های حقوقی بیشتر کشورهای عضو این است که محل صدور رأی کشور مقر
داوری است (عابدیان و افتخار.)29 -26 :8351 ،
در نهایت و با نظر به مطالب مذکور میتوان معیار تمیز آرای داوری خارجی در بین کشورهای
مختلف را در دو نوع دستهبندی کرد :معیار سرزمینی (جغرافیایی) و معیار قانون حاکم بر رسیدگی.
 -1-1-2معیار سرزمینی (جغرافیایی)

بند یک ماده یک کنوانسیون نیویورک قاعده اصلی قلمرو سرزمینی را در رابطه با محدوده شمول
داوری اعمال میشود که در قلمرو کشوری غیر از کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی
صادرشده و اختالف میان اشخاص اعماز حقیقی یا حقوقی را حلوفصل کند.این کنوانسیون
همچنین نسبت به آرائی اعمال میشود که در کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای رأی داخلی
بهشمار نمیآیند ».گرچه این ماده تا حدی سعی در تعیین محدوده اعمال قواعد کنوانسیون نیویورک
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دارد ،اما پرسش اصلی که مطرح میشود ،این است که معیارهای اصلی و تعیینکننده صالحیت
سرزمینی چیست؟ در چه مواردی میتوان رأئی را براساس صالحیت سرزمینی یک رأی خارجی
دانست؟ اساسا این ضابطه تا چه اندازه صحیح و کارکردی است؟ نتیجۀ مستقیم و واضحی که از
ماده یک برداشت میشود ،گویای عدم اعمال کنوانسیون نسبت به آرائی است که در کشور محل
درخواست اجرا صادر میشود .البته بند دوم این ماده بر قاعده مذکور استثنائی را اعمال کرده که بیان
میدارد چنانچه رأی صادره براساس قوانین کشور محل درخواست اجرا رأی داخلی تلقی نشود ،تابع
کنوانسیون نیویورک است.
بازتاب معیار جغرافیایی که معیاری سنتی است در اسناد بینالمللیای چون کنوانسیون ژنو
 ،8523کنوانسیون نیویورک  8591و قانون نمونه آنسیترال  8519بهچشم میخورد.
در بهکارگیری معیار جغرافیایی برخی از حقوقدانان اصوال مقر داوری را مهمترین رکن در تعیین
تابعیت رأی بهشمار میآورند (نصیری .)219 -213 :8316 ،این معیار نیز تا به حال در سطح
جهانی دارای مقبولیت ویژهای بوده است ( .)Berger, 1989: 646منظور از این ضابطه این است ،رأی
داوری که در خارج از محدوده جغرافیایی یک کشور صادر شود ،خارجی بوده و با یک حکم خارجی
تفاوتی ندارد .حتی اگر رأی صادره مطابق با قوانین کشور مزبور صادر شده باشد .از طرف دیگر،
میتوان رأی داوری را در عداد احکام دادگاهها توصیف کرد .در این صورت طبق اصل وابستگی
سرزمینی ،محل صدور رأی داوری مالک تعیین وابستگی رأی است (نصیری .)216 :8316 ،محل
داوری معیار غالب است.اساسا  ،رأی صادره در سرزمین دولتی غیر از دولت محل تقاضای
اجرا معموال به راحتی قابل تشخیص و احراز است .در داوری بین المللی پذیرفته شده است
که رأی در کشور مقر حقوقی داوری و نه محل جلسات استماع یا محل امضای رأی صادر
می شود (لیو و دیگران.)655 :8358 ،
ازاینرو ،نویسندگان معتقدند که اصوال دادگاههای مقر داوری بهمنظور نظارت بر رأی و استماع
اعتراضات بهعمل آمده به رأی داوری ،در محدوده شرایط مقرر در قوانین کشور مقر ذیصالح شناخته
میشوند ( .)Bowman Rutledge, 2002: 74معیار مقر داوری را باید معیاری حقوقی دانست و نه
متفاوت است و بهمعنای پایگاه حقوقی داوری است که الزاما محل جلسات داوری یا امضای رأی
نیست .بههمین خاطر ،ممکن است طرفین کشور انگلستان را بهعنوان مقر داوری معین کنند،
درحالیکه جلسات رسیدگی در سوئد برگزار شود.
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محل داوری ممکن است توسط طرفین و یا ثالث (سازمانهای داوری) و یا درصورت عدم تعیین
توسط ایشان ،بهوسیله داوران معین شود و محلی است که در رأی داوران بهعنوان محل صدور رأی
ذکر میشود (.)Van Den Berg, 1986: 200-201
بهنظر میرسد که کنوانسیون نیویورک نیز درخصوص صدور رأی به مفهوم مقر داوری اشاره دارد
و نه محل داوری ( .)Lu May, 2006: 754بهعالوه عامل تعیینکننده در کنوانسیون مذکور عامل ارتباط
محل صدور است .با این حال ،چنانچه تعیین مقر داوری و بهتبع آن محل صدور رأی تنها بهمنظور
فرار از قواعد اجباری حقوق عمومی کشور خود (همانند قوانین مالیاتی و  ) ...باشد ،بهنظر میرسد
که دادگاههای کشور مزبور بتوانند با عنوان نظم عمومی و یا تقلب نسبت به قانون از اجرای آن امتناع
کنند (جنیدی.)99 :8350 ،
 -2-1-2معیار کارکردی

بند دوم ماده  8کنوانسیون نیویورک معیار دیگری را به قاعده اصلی مطرح در ماده مذکور اضافه
کرده که با عنوان معیار کارکردی و یا حکمی نامیده میشود و آرائی را تحت شمول کنوانسیون میداند
که در کشور محل درخواست اجرا غیرداخلی تلقی میشوند .این بخش از ماده  8گستره کنوانسیون
را توسعه داده است ،زیرا کشورهای عضو میتوانند مصادیق آرای غیرداخلی را تعیین کنند .جمله آخر
بند  8ماده  8که معیار سرزمینی را تقیید میزند ،مقرر میدارد ...« :آراء داوری که در کشور محل
تقاضای شناسایی و اجرای آنها آراء داخلی محسوب نمیشوند ».عبارت مذکور به دولتهای
متعاهد خود مختاری زیادی میدهد تا دامنه و قلمرو اجرای کنوانسیون را توسعه دهند .این معیار
دارای این مزیت است که به دولتهای تصویبکننده اختیار عمل میدهد ،نظر دهند چه آرائی
صادره در خارج از سرزمین یا صالحیت آنها مطابق کنوانسیون قابلاجرا است .برای مثال ،مطابق
معیار کارکردی دادگاههای دولتی میتوانند آراء غیرملی یا آرائی که هرچند داخل در صالحیت
سرزمینی آنان صادر شده است ،ولی خارجی محسوب میشود را اجرا کنند .بهدلیل اینکه کنوانسیون
نیویورک هیچ تعریفی از آراء غیرداخلی بهدست نمیدهد .این دادگاههای دولتی هستند که در این
مورد ،نظر خواهند داد (لیو .)300 :8358 ،معیار کارکردی با اینکه اعمال کنوانسیون نیویورک را
کنوانسیون نیویورک را حتی وقتی رأی داوری در کشور محل اجرا صادر میشود میدهد ،مشروط بر
اینکه رأی یک رأی داخلی در آن کشور محسوب نشود (.)Belohlavek, 2013: 44
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موضوع این بخش از ماده  8به وضوح از رأی دادگاه تجدیدنظر آمریکا در پرونده برگسن علیه
جوزف مولر ( 1)8513برداشت میشود .دادگاه مذکور اعالم داشت که رأی صادره میان طرفین
خارجی در نیویورک و براساس قوانین نیویورک را مطابق کنوانسیون نیویورک و نیز فصل دوم از قوانین
داوری فدرال آمریکا نمیتوان داخلی دانست .در این پرونده دادگاه تجدیدنظر آمریکا اذعان داشت:
مطابق کنوانسیون نیویورک آرای غیرداخلی بهمعنی آرائی که تنها خارج از محدوده جغرافیایی
صادر شده باشند ،نیست ،بلکه میتواند شامل آرائی شود که مطابق چارچوب حقوقی کشوری دیگر
صادر شود .برای مثال ،مطابق قانون خارجی صادر شده باشد یا میان طرفینی باشد که در خارج از
قلمرو کشوری که رأی در آن اجرا میشو د ساکن بوده و یا محل اصلی کارشان در آن واقع است2.

رأی صادره در پرونده برگسن مورد تأیید برخی مفسران واقع شد که معتقد بودند این رأی در تفسیر
محدوده آرائی که مشمول کنوانسیون نیویورک میشوند قرار دارد و در حقیقت در تعیین معیارهای
تشکیلدهنده آرای خارجی به دادگاههای ملی اختیار وسیعی را اعطا کرده است .حال آنکه برخی
دیگر از حقوقدانان از این نظر که دادگاه در تفسیر کنوانسیون زیادهروی کرده است ،رأی صادره را
مورد انتقاد قرار دادند (.)Kronke et al., 2010: 25
مطابق معیار کارکردی قانون حاکم بر روند رسیدگی داوری تعیینکننده داخلی یا خارجیبودن
رأی بهحساب می آیند .به این صورت که اگر قانون کشور الف بر روند رسیدگی حاکم باشد و داوری
در کشور ب انجام شود ،رأی صادره در کشور ب خارجی محسوب میشود .در این خصوص پرونده
«گوتاورکن» 3نمونۀ قابلتوجهی است که طرفین آن کشتیساز سوئدی و یک شرکت لیبیایی بودند.
رسیدگی داوری مطابق با قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی انجام شد و محل صدور رأی نیز
پاریس بود .طرف لیبیایی که محکوم به تحویل گرفتن سه کشتی ساختهشده توسط گوتاورکن و
پرداخت آخرین بخش ثمن معامله شد ،دعوای ابطال را در دادگاه تجدیدنظر پاریس اقامه کرد ،اما
دادگاه مذکور بر این مبنا که قانون حاکم بر رسیدگی قانون داوری فرانسه نبوده ،خود را نسبت به
دعوای مطروحه و نظارت قضائی بر رأی داور صالح ندانست و دعوای خواهان را رد کرد.
از نظر حقوقدانان ،قانون حاکم بر رسیدگی در ضابطه حکمی ناظر بر قانون شکلی است و نه
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1. Bergesen v. Joseph Muller Corporation- 1983,
2. Leigh, M, Bergesen v. Joseph Muller Corporation. Available at:
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/548/650/1651030/
3. General National Maritime Transport Company v. Société Gotaverken Arendal A.B., available
at: http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=111
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داشته باشند ،می توانند تقاضای خود را نزد دادگاه کشوری ببرند که قانون شکلی آن بر روند داوری
حاکم بوده است .در نهایت برای تعیین رأی خارجی قوانین داخلی کشورها تصمیمگیرنده در انتخاب
هریک از معیارهای فوق و یا ترکیبی از هر دو آنها میباشد.
 -2-2رأی غیرداخلی

دسته دیگری از آرای مشمول کنوانسیون نیویورک ،آرائی هستند که در کشور محل تقاضای
شناسایی و اجرای رأی غیرداخلی محسوب میشوند .رأی غیرداخلی بهعنوان توسعه قلمرو کنوانسیون
نیویورک اعمال میشود .ازاینرو ،معیار دوم قلمرو کنوانسیون صرفا بر شناسایی و اجرای یک رأی
داوری صادره در سرزمین کشوری که شناسایی و اجرا در آن تقاضا میشود ،بهکار خواهد رفت.
تاریخ تقنینی کنوانسیون نشان میدهد که منظور از رأی غیرداخلی ،وقتی است که براساس توافق
معتبر طرفین رأی صادره تابع قانون داوری کشور دیگری باشد (.)Van Den Berg, 1985: 39 & 43
کنوانسیون آراء غیرداخلی را تعریف نمیکند .بههمین دلیل هریک از دولتهای عضو ،مخیر به
تعیین مصادیق آراء غیرداخلی است .در همین زمینه ،برخی کشورها تمام یا برخی آراء ذیل را آراء
غیرداخلی درنظر میگیرند:
 آراء صادره براساس قانون داوری داخلی یک کشور دیگر .این دسته از آراء در شرایطیموضوعیت می یابد که مقر داوری در همان کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا واقع شده است.
ولی ،فرایند داوری براساس یک قانون داوری خارجی انجام شده باشد .این فرض بهدلیل آنکه قانون
ملی کشور محل تقاضای شناسایی و اجرا باید به طرفین اجازه دهد که قانونی غیر از قانون کشور مقر
را بهعنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب کنند ،بهندرت پیش میآید.
 آراء واجد یک عنصر خارجی .این آراء در مورد یک اختالف واجد یک عنصر خارجی مانندتابعیت یا اقامتگاه خارجی طرفین و یا محل خارجی اجرای قرارداد موضوع دعوا در کشور محل
تقاضای شناسایی و اجرای رأی صادر میشوند.
 آراء فراملی یا بیتابعیت یا شناور .این آراء خواه به دلیل توافق صریح طرفین بر عدم اعمالقانون داوری ملی بر دعوا و یا به دلیل تراضی بر اعمال قواعد فراملی مانند اصول کلی داوری
است که آیا داوری های غیرمحلی و آرای فراملی یا بی تابعیت از لحاظ حقوقی واقعیت دارند یا
خیر و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد ،آیا کنوانسیون نیویورک در مورد آنها اعمال میشود؟
( )Van den Berg, 2008:41نظر غالب این ا ست که کنوانسیون نیویورک بر چنین آرائی اعمال
میشود (عابدیان و افتخار .)23 -21 :8351 ،کشورهایی هم چون فرانسه ،آلمان و سوئیس آراء
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فراملی را بهرسمیت میشناسند.این آرا ،آرائ ی هستند که از قانون محل داوری و محدوده هرگونه
قانون داوری ملی با توافق طرفین منتزع شده اند .با این وجود ،در عمل این آراء استثنا محسوب
میشوند و بیشتر داوری ها تحت شمول قانون محل داوری هستند .برای مثال ،درخصوص آراء
صادره از دیوان دعاوی ایران و آمریکا در الهه ،تردید جدی وجود دارد که آیا این آراء ،تابعیت
کشور هلند یا کشور دیگر را دارا هستند یا خیر .در این مورد که آیا چنین آرائی مشمول کنوانسیون
نیویورک میشوند ،اجماع وجود ندارد و مفسران در مورد اعمال کنوانسیون بر چنین آرائی ،اتفاق
نظر ندارند .)Rubistein and Georgina, 2008: 102( .آرای فراملی مشابه قرارداد بیقانون است و
شبیه داوری غیررسمی در ایتالیا است .این سخن به این معنی است که حتی اگر رأیی در محل صدور
و مطابق قوانین آن محل ابطال شود و اعتبار خود را از دست دهد ،میتواند در محل دیگری به اجرا
درآید ،به شرط آنکه با قوانین آمره و نظم عمومی محل اجرا تفاوت و تغایر نداشته باشد .آنها که
اجرای رأی فراملی را با مقررات کنوانسیون ناسازگار نمیدانند ،بهعبارت صدر این بند استناد میکنند
که تکیه آن برروی محل صدور رأی است و نه قانونی که رأی بر طبق آن صادر شده است .ازاینرو،
همین قدر که رأی در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون صادر شود ،کافی خواهد بود که مستند
درخواست اجرا در کشور دیگری قرار گیرد .این استدالل ضعیف بهنظر میرسد ،زیرا سخن از محل
صدور رأی ،دلیل انصراف از قانون محل نیست ،بلکه این امر به داللت التزامی توجه به قانون محل
را میرساند ،بهویژه که در ذیل بند  8ماده  8تکیه نه بر قلمرو جغرافیایی ،بلکه بر قلمرو حقوقی است.
بهبیان دیگر ،حکمی که در داخل قلمرو جغرافیایی یک کشور صادرشده ،اما در قلمرو حکومت قانون
آن کشور نباشد ،حکمی خارجی است و حکم داخلی محسوب نمیشود .بنابراین ،میتوان آن را در
همان کشور محل صدور با استفاده از مقررات کنوانسیون اجرا کرد (موحد1.)238 -232 :8331 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1پرسشی که مطرح میشود این است که آیا طرفین دعوا اساسا حق دارند و می توانند که در مورد یک نوع داوری فارغ
از قید هرگونه قانون ملی توافق کنند؟ در پاسخ باید گفت که توافق هیچ وقت جدا و مستقل از قانون وجود ندارد و این
حرف که قانون تا نقطۀ معینی توافق را همراهی میکند و از آن پس رهایش میکند تا هرچه میخواهد بکند ،با منطق
همیشه جامع و فراگیر و بینیاز باشد ،توقعی بیجا و توهمآمیز است که واقعیات را نادیده میگیرد .بهویژه آنکه نکته
مهمتر در مباحث مربوط به حلوفصل منازعات توجه دائم به اندیشه عدالت است و نمیتوان در این زمینه راهی در
پیش گرفت که به تقویت حق یکطرف و انتفای طرف دیگر بیانجامد (موحد .)236 :8331 ،جذابیت یک داوری و
رأ ی صادره منتزع از قلمرو قانون داوری ملی هنگامی است که از لحاظ داخلی ویژگیهای مؤثر قانون داوری ملی در
این نوع از داوری مرتفع شود .وضعیت حقوقی داوری غیرمحلی نامعین و نامشخص است .داوری از لحاظ بینالمللی
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رأی بیتابعیت بر استقالل طرفین ،ماهیت رضایی و قراردادی داوری و این واقعیت که داوران
قضات دولتی نیستند و از انعطاف و آزادی بیشتری برخوردار میباشند ،تأکید میکند .یك دلیل مهم
برای چنین امری این است که محل داوری دارای اهمیت زیادی نیست .زیرا به این علت توسط طرفین
داوری انتخاب شده که یا از لحاظ جغرافیایی مناسب بوده یا به دالیل بیطرفی این انتخاب صورت
گرفته ،نه به این دلیل که قانون آن برای حکومت داوریهای تجاری بینالمللی مناسب بوده است.
بیتردید ،نمیتوان این عقیده را پذیرفت ،زیرا اصل حاکمیت اراده و قدرت اجرایی ناشی از آن ریشه
در قانون انحصاری و معین یك کشور دارد .هیچ تعهدی بیرون از دامنه و قلمرو قانون یك کشور
قابلتصور نیست .اساسا قراردادها بر نظام حقوقی مشخصی قرار دارند و تجلی حاکمیت اراده در
مقررات موجود در نظام حقوقی مذکور از اعتبار برخوردار است .توافقات و تعهدات طرفین زمانی
الزامآور تلقی میشوند که قانون فراتر از حاکمیت اراده ،آثار قانونی را بر چنین توافقات و تعهداتی
بهرسمیت شناخته باشد .درنتیجه ،صحت و اعتبار هر قرارداد مأخوذ از نظام حقوقی مناسبی است
که از آن موجودیت مییابد .وجود یك قرارداد در خارج از یك نظام حقوقی ،المحاله آن را با خأل
مواجه خواهد کرد و از ضمانتاجرای خاصی برخوردار نخواهد بود (مافی .)102 :8353 ،در مورد
این پرسش که آیا کنوانسیون نیویورک در مورد آرای فراملی اعمال میشوند یا خیر ،باید گفت که
کنوانسیون تنها نسبت به آرای داوری که تحت شمول یک داوری ملی باشند ،اعمال میشوند .این
اصل در هر دو معیار مطروح در ماده  8کنوانسیون نیو یورک صادق است .ازاینرو ،کنوانسیون
نیویورک مبنایی برای اجرای آرای بیتابعیت محسوب نمیشود .تنها رویکرد واقعی در حمایت قانونی
کافی از این آراء ،تدوین یک کنوانسیون بینالمللی مناسب است (.)Van den Berg. 1985: 62-63
 -3حق شرطهای قابلاعمال

از اطالق ماده  8کنوانسیون نیویورک برمی آید که شامل آرای صادره در تمام کشورها ،اعماز
کشورهایی که عضو کنوانسیون مذکور هستند یا خیر می شو د .این امر در راستای هدف
کنوانسیون که همان تسهیل و ایجاد رویه واحد بین المللی در اجرای آرای داوری است ،شکل
گرفته است .در عین حال پیش بینی عدم استقبال کشورها از آن بهمنظور تأمین منفعت داخلی
نیاز به یک اقتدار قضائی برای جرح داور ،اعتبار موافقتنامه داوری و قواعد اساسی رسیدگی دارد .چنین نظارتی معموال
برای ابطال آرا بهعمل میآید .این یک اصل عموما پذیرفته شده است که دادگاههای کشور محل داوری اقتدار قضائی
صالحیتدار را در این موارد دارند .ازاینرو ،تعداد کمی از داورهای بینالمللی است که طرفین بر داوری غیرمحلی
توافق کردهاند. .ر.ک:
Van Den Berg A.J (Fall 1985) When is an Arbitral Award nondomestic under the New York
Convention. Pace Law Reviw. Vol.7. Issue 1. p 6.
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موجب وضع قیودی در ماده ( 8 )3کنوانسیون شد که اعالم میدارد « :هنگام امضا یا تصویب یا
الحاق به کنوانسی ون حاضر و یا در موقع تعیین قلمرو نفوذ این کنوانسیون ،طبق ماده دهم هر
دولتی می تواند بر مبنای معامله متقابل اعالم کند که منحصرا آرائی را شناسایی و اجرا خواهد
کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شود .همچنین می تواند اعالم دارد که کنوانسیون را
منحصرا در مورد اختالفات ناشی از آن گونه روابط حقوقی اعم از قراردادی که حسب قوانین
داخلی او تجاری تلقی شود ،اعمال خواهد کرد» .همانطور که مالحظه میشود ،ماده مذکور
بیان گر دو نوع محدودیت  )8عمل متقابل و  ) 2مسائل تجاری.
 -1-3عمل متقابل

طبق ماده  8کنوانسیون ،این پیمان برای اجرای رأی داوری که در کشور دیگری صادر شده است،
اعمال میشود .ممکن است کشوری قابلیت اعمال مفاد کنوانسیون را نسبت به آرای داوری صادرشده
از سوی دیگر کشورهای طرف قرارداد محدود سازد (بند  3ماده  ،)8یعنی تنها آرائی را اجرا کند که
در قلمرو کشور متعاهد کنوانسیون صادر شده است .این امر شرط رفتار متقابل نامیده میشود و از
سوی بسیاری از کشورها پذیرفته و اعمال شده است ( .)Kronke, et al, 2010: 32تعداد  35کشور
از میان  863کشور متعاهد ،تا سال  2028شرط عمل متقابل را پذیرفتند 1.در پی پذیرش همین حق
شرط ،جمهوری اسالمی ایران نیز بهموجب ماده  2قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون نیویورک ( )8333/01/03تنها آرائی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از
دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
برخی کشورها حق شرط خود را با توجه به تصویب کنوانسیون توسط کشورهای بزرگ تجاری
دنیا پس گرفتهاند ،مثل اتریش در سال  ،8511سوئیس در سال  8553و آلمان در سال  .8551در
برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه که قانون ملی از کنوانسیون نیویورک مساعدتر است ،شرط عمل
متقابل کاربردی ندارد (لیو و دیگران.) 308: 8358 ،
دادگاه کشوری که از این حق شرط استفاده میکند ،تنها درصورتی کنوانسیون را اعمال خواهد
کرد که یا رأی در کشوری صادر شده باشد که عضو کنوانسیون نیویورک است و یا رأی غیرداخلی
متقابل به این دلیل در کنوانسیون گنجانده شد که دولتهای متعاهد ،اصل جهانشمولی را قبول
نداشتند ،یعنی مایل نبودند که کنوانسیون در مورد تمام آراء صرفنظر از محل صدور رأی ،به اجرا
در آید ،بلکه میخواستند آرائی را شناسایی کنند که در قلمرو صالحیت دولت متعهد دیگر صادر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
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شده باشد (لیو و دیگران .)308 :8358 ،حدود دوسوم کشورهای عضو یا  30درصد آنها از این حق
شرط استفاده کردهاند ( .)Pryles, 2008: 161دادگاه ایاالت متحده در مورد اصل عمل متقابل مقرر
داشت که این اصل با کشوری که در آن داوری برگزار میشود و اینکه آن دولت امضاکننده کنوانسیون
نیویورک محسوب میشود ،مرتبط است و نه با این موضوع که طرفین داوری داری تابعیت دولتهای
امضاکننده باشند (.)Gillies, 2005: 21
ذکر مثالی می تواند زمینه اجرای کنوانسیون را روشن سازد .قرارداد فی مابین دولت کویت و
شرکت مهندسین مشاور انگلیسی سرفردر یك اسنو و شرکا ( 1)8511راجع به ساخت فرودگاه
بین المللی در کویت منعقد و در آن حل وفصل کلیه اختالفات از طریق داوری در کویت پیشبینی
شد .به دنبال بروز یك اختالف ،یك جلسه داوری در کشور کویت تشکیل شد و در آن رأیی معادل
 3/9میلیون پوند انگلیسی بهنفع دولت انگلیسی صادر شد .شرکت انگلیسی سر فردریک مایل به
پرداخت مبلغ مزبور به دولت کویت نبود .این رأی در سال  8533صادر گردید .در آن زمان نه
کویت و نه انگلیس به کنوانسیون نیویورك ملحق نشده بودند .در سال  8539دولت بریتانیا
عضویت کنوانسیون را پذیرفت .دولت کویت در آن زمان میخواست که رأی مزبور را به استناد
مقررات کنوانسیون به مورد اجرا بگذارد ،اما این امر موردقبول دولت بریتانیا نبود .به هر حال ،در
سال  8531کویت نیز به کنوانسیون نیویورك پیوست و از آن زمان در مقام اجرای رأی مذکور در
بریتانیای کبیر برآمد .نتیجه آن شد که کنوانسیون به اجرای رأی مزبور در قلمرو بریتانیای کبیر
قابلیت اعمال پیدا کرد ).(Seyadi, 2017: 61
 -2-3امور تجاری

تحدید ثانوی موجود در بند  3ماده  8کنوانسیون نیویورک به دولتهای عضو اختیار محدودیت
قلمرو کنوانسیون و اجرای آن تنها درخصوص آرائی که موضوع آن تجاری است ،میدهد .بهبیان
روشنتر ،با توجه به اینکه اعمال حقوقی داخلی دولتها ممکن است تجاری یا غیرتجاری باشد و
از سوی دیگر نیز داوری بینالمللی بیش تر در امور تجاری مورد استقبال قرار گرفته و کاربرد دارد،
برخی کشورها تنها در این دسته از امور به داوری مراجعه میکنند .برای مثال ،بلژیک از نمونۀ چنین
درصورت عدم امکان تحدید کنوانسیون به معامالت تجاری را اعالم کرد (جنیدی.)91 :8350 ،
علت درج این حق شرط در کنوانسیون این بود که به دولتهایی که فقط داوری اختالفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

& 1. Minister of Public Works of the Government of the State of Kuwait v. Sir Frederick Snow
Partners
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تجاری را اجازه میدادند ،امکان داده شود تا کنوانسیون را ولو با قلمرو محدود تصو یب کنند
(لیو و دیگران .) 302 :8358 ،درحال حاضر تعداد  93کشور از میان  863کشور متعاهد،
شرط عمل متقابل را پذیرفتند 1.ایران نیز به موجب ماده  8قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی
ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیو یورک
( )8333/01/03کنوانسیون را منحصرا در مورد اختالفات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا
غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوریاسالمی ایران تجاری محسوب میشوند ،اعمال خواهد کرد.
با توجه به اینکه کنوانسیون سندی جهانی است و هر کشور در مواجهه با مسائل مختلف به قوانین
داخلی خود عمل میکند ،ازاینرو در تشخیص مفهوم امور تجاری قوانین داخلی کشورها
تعیین کننده هستند .حتی ممکن است تفسیرهای متفاوتی که از دو دادگاه موجود در مقر یک کشور
ارائه میشود ،در تبیین مسائل تجاری متفاوت باشد.
در دعوای  2)2008( Jaranilla v.Megasea Maritimeمطروح در دادگاههای آمریکا ،مقرر شد
که قراردادهای استخدامی دریانوردی ،خارج از قلمرو اختالف تجاری موردنظر از لحاظ کنوانسیون
نیویورک میباشد .برعکس در دعوای دیگر ،اختالف بین سهامداران شرکت راجعبه تشریفات معاملۀ
سهام یک رابطه تجاری در چارچوب کنوانسیون نیویورک تلقی شد (.)Gillies, 2005:21
در تصمیم دیگری از دادگاه عالی بمبئی در پرونده شرکت با مسئولیت محدود محصوالت
شیمیایی ارگانیک هندی علیه شرکت کمتکس فیبر ( 3)8531حتی تفسیر مضیقتری را شاهدیم.
شرکت کمتکس فیبر بههمراه دو شعبه خود – خوانده دوم و سوم پرونده -قراردادی را با شرکت مواد
شیمیایی اورگانیک هندی امضا کردند که محتوای آن تضمین اجرای دو قرارداد دیگری بود که خوانده
دوم و سوم منعقد کرده بودند .قرارداد منعقده میان شرکت شیمیایی هند و خوانده دوم مربوط به تهیه
ماشینآالت ،تجهیزات و اطالعات فنی تأسیسات کارخانه پلیاستر بود که همچنین شامل شرط
داوری مطابق قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی در لندن میشد و قرارداد با خوانده سوم برای تأمین
ماشینآالت ،تجهیزات و اطالعات فنی الزم بهمنظور اجرای پروژه بود که مشتمل بر شرط داوری در
هند بود .در پی اختالف بهوجود آمده ،شرکت شیمیایی هند از شرکت کمتکس و دو خوانده دیگر نزد
خواهان (شرکت با مسئولیت محدود محصوالت شیمیایی ارگانیک) آغاز شده بود ،کرد و خواهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
)2. Jaranilla v. Megasea Maritime (2001
3. Indian Organic Chemicals Ltd v. Chemtex Fibres Inc and ors, decided )1978). Available at:
http://www.indiankanoon.org
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رسیدگی از طریق روند داوری مطابق بخش سوم قانون آرای خارجی شد .با این حال ،دیوان عالی
بمبئی تقاضای خواندگان را رد نمود .مطابق قوانین هند (مرتبط با کنوانسیون نیویورک) ،دادگاه بر
ادامه روند رسیدگی تا جاییکه شرط داوری در محدوده کنوانسیون نیویورک قرار گیرد ،اتخاذ تصمیم
نمود و بهمنظور تبعیت از کنوانسیون نیویورک ،به حق شرط تجاری استناد کرد .دادگاه استدالل نمود
که گرچه قرارداد منشأ دعوا طبیعتا تجاری است ،اما مطابق قوانین الزماالجرای هندوستان نیز
میبایست تجاری قلمداد شود و صرف تجاریبودن قرارداد پایه دال بر تجاری بودن موضوع رسیدگی
نیست .چراکه مدعیعلیه نمیتواند با اشاره به قوانین موضوعه یا نظامهای کاربردی حقوقی داخلی،
معامله خویش را تجاری بهحساب آورد.
دیوان عالی همچنین متذکر شد که قانون  8568بهمنظور تأثیر بخشی بیشتر به کنوانسیون
نیویورک اجرا شده بود .بهعالوه ،اذعان داشت که بخش دوم قانون  8568متناسب با مواد  8و 2
کنوانسیون نیویورک است .مطابق نظر دادگاه بخش دوم قانون در مواردی اعمال میشود که  1شرط
در آن موجود باشد )8 :اختالف خارج از رابطهای باشد که مطابق قوانین جاری هند تجاری محسوب
میشود )2 ،رأی خارجی پس از تاریخ  88اکتبر  8560صادر شده باشد )3 ،رأی صادره در پی
قراردادی صادر شده باشد که کنوانسیون نیویورک در آن اعمال میشود و  )1رأی مذکور در منطقهای
صادر شده است که دولت مرکزی هند اعمال قواعد کنوانسیون نیویورک را در آن اعالم داشته است.
حال آنکه بخش سوم ماده  8568زمانی اعمال میشود که  )8توافقنامهای که در آن ماده  2کنوانسیون
نیویورک قابلاعمال باشد ،وجود داشته باشد )2 ،شخص متعاهد در چنین توافقنامهای یا شخصی
که از طریق او ادعا میکند ،مراحل قانونی را نزد دادگاه علیه طرف مقابل این توافقنامه آغاز کند)3 ،
اختالف مطروحه قانونی باشد )1 ،طرف مقابل پیش از ارائه درخواست" ،هیچ بیانیۀ کتبی ارائه نکرده
یا اقدام دیگری در این زمینه انجام نداده باشد" .دادگاه خاطرنشان کرد که پس از وجود این شرایط،
یک دادگاه میبایستی به اختالف مطروحه مطابق قوانین رسیدگی کند ،مگر آنکه توافقنامه باطل یا
غیرقابل اجرا باشد .دیوان عالی کشور با نظر به واقعیتهای موجود در پرونده ،هر سه قرارداد را از
لحاظ ماهیت «پیوندناپذیر» و «تجاری» درنظر گرفت .نهایتا ،دادگاه تصریح کرد که به اصطالح
یک قرارداد ،میبایست رابطۀ موجود مطابق قانون جاری در هند تجاری تلقی شود.
اگرچه کنوانسیون تعیین تجاری بودن اختالف را به قانون ملی کشور متبوع دادگاه احاله میکند،
در عمل دادگاهها به شرایط خاص و ویژه هر پرونده و رویه بینالمللی نیز توجه میکنند .در هر
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صورت ،با توجه به هدف کنوانسیون دادگاهها باید مفهوم تجاریبودن اختالف را بهصورت موسع
تفسیر کنند (عابدیان و افتخار.)30 :8351 ،
در آمریکا میتوان تفسیر موسع از امور تجاری را شاهد بود که با موارد مذکور ،تفاوت فاحشی
دارد .برای مثال ،در پرونده آیلند تریتوری علیه سالیترون دیوایس ( ،1)8533دادگاه آمریکایی بخش
جنوبی نیویورک ،استداللی که بهموجب آن رأی مرتبط با یک قرارداد درخصوص راهاندازی صنعت
تولید وسایل الکترونیکی را تجاری محسوب ننمو ده بود را رد کرد .استدالل این دادگاه اینگونه بود
که تحدید تجاری تنها آرای مرتبط با امور نکاح و سایر روابط داخلی ،همچون آرای سیاسی را شامل
میشود و نه امور مربوط به تولید را ).(Evans, 1974: 537- 539
با نظر به ماده ( 8 )3و همچنین مطالب مذکور مالحظه میشود که نظامهای حقوقی مختلف،
تعاریف متفاوتی را از امور تجاری ارائهمیدهند که در حقیقت ،مسئولیت این تفسیر بهعهده دادگاه
مقر رسیدگی است .البته تفاوت تفاسیر که از تنوع نظامهای حقوقی نشئت میگیرد ،موجب اختالف
رویه در عمل میشود که ممکن است مشکالتی را به بار آورد .با این حال ،از آن جاییکه هدف
اصلی کنوانسیون تسهیل اجرای آرای داوری میان دول عضو میباشد ،تفسیر مضیق ضابطه تجاری،
مخالف با روح سند مذکور بهنظر میرسد و از همین رو ،بیشتر کشورها متمایل به تفسیر موسع حق
شرط مذکور هستند (.)Kronke, et al, 2010:35
 -4نتیجهگیری

از بررسی مطالب مطروحه در پژوهش حاضر مشخص شد که کنوانسیون نیویورک سندی است
که با وجود آنکه تدابیر متفاوتی را در ارتباط با موافقتنامه داوری اندیشیده است ،هدف اصلی آن،
تسهیل اجرای آرای داوری خارجی است .اساسا ،شمول کنوانسیون بر هر نوع رأی داوری که میان
طرفین صادر شده باشد ،قابلاعمال است .قاعده نخست مطروح در کنوانسیون نیویورک قاعدهای
کلی است که هیج گونه ارجاعی به قواعد داخلی کشورها ندارد و از سوی دیگر تعریفی نیز از رأی
خارجی ارائه نمیدهد .عالوهبر این ،قاعده کلی بهمنظور گسترش قلمرو کنوانسیون اعمال قواعد آن
به آرائی که مطابق قواعد کشور محل شناسایی و اجرا داخلی محسوب نشود ،تسری یافته و از این
برخی حقوقدانان ،رأی را میتوان تصمیمی الزامآور تعریف نمود که عالوهبر اینکه قاطع دعوا است،
واجد خصیصۀ نهائیبودن و اعتبار امر مختومه در موضوع مطروحه باشد .بهعالوه برخی نیز با ذکر
خصوصیاتی چون مختوم و نهائیبودن رأی ،قابلیت شناسایی و اجرا و امکان اعتراض به آن در دادگاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Island Territory of Curacao v. Solitron Devices, Inc, Decided 1973.
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محل داوری ،سعی کردند آن را از سایر تصمیمات صادره متمایز سازند .اما در این خصوص کشورها
رویههای متفاوتی را در پیش گرفتهاند .برخی نظامها به اهمیت قوانین حاکم بر دادگاه مقر رسیدگی
اشاره دارند ،درحالیکه بررسیها حاکی از توجه برخی دیگر از کشورها به معیاری دیگر با عنوان
ضابطۀ کارکردی در تشخیص آرای خارجی میباشد که مطابق آن قانون حاکم بر روند رسیدگی
تشخیص میدهد که آرای خارجی چه مواردی را شامل میشود.
عالوهبر دو قاعدۀ مذکور ،کنوانسیون بیانگر دو حق شرط با عنوان حق شرط عمل متقابل و حق
شرط تجاری است که به کشورها در تحدید قابلیت اجرای آرای مشمول کنوانسیون اختیاراتی را اعطا
کرده است .بنابراین ،در تعریف آرای خارجی مدنظر کنوانسیون نیویورک ،قوانین داخلی کشورهای
ذیربط دخیل هستند و با رجوع به آن قوانین و همچنین اعمال یا عدم اعمال حق تحدید مذکور تا
حدی مصادیق آرای مشمول کنوانسیون روشن میشود.
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