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  :چکیده
صالحیت رسیدگی به موضوع را  دادگاه هاصورت وجود قرارداد داوري معتبر  در 

هاي دولتی براي  اثر قرارداد داوري این است که صالحیت دادگاه از این رو،. ندارند
مستثنی شدن صالحیت دادگاه به معنی عدم  .شود رسیدگی به موضوع اختالف مستثنی می

داوري بدون حدي از مداخله دادگاه  .ها در رسیدگی داوري نیست دخالت مطلق دادگاه
اما، این دخالت باید مرزبندي و تحدید شود وگرنه  .تواند به حیات خود ادامه دهد نمی

 در این راستا،. ممکن است به ابرازي جهت دوري از هدف ارجاع امر به داوري مبدل شود
جراي داوطلبانه و هنگامی که طرف بازنده از ا يرأي داورحداقل مداخله دادگاه در اجراي 

قبل از  می توانددر امر داوري  دادگاه هادخالت  .یابد نماید ضرورت می آن امتناع می
در هر مرحله، این  .باشد رأي داورجریان داوري، در جریان داوري و یا حتی پس از صدور 
را در  دادگاه هاهمی از رسیدگی دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش م

در این مقاله نویسندگان تالش نموده اند تا با بررسی رابطه  .دهد داوري تشکیل می یندفرا
دادگاه و داوري موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوري و امکان تحدید دخالت دادگاه 

   .را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند
  

  .صالحیت داوري، قرارداد، دادگاه، دخالت،: واژگان کلیدي

                                                   
  .انشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندراندگروه حقوق خصوصی،  دانشیار - نویسنده مسئول - 1

    Email:hmynmafi@yahoo.com  
 .مازندراندانشجوي کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه  - 2



  هاي حقوق قضایی پژوهشی دیدگاه-علمی ۀنامفصل                   
      106 

  
  :مقدمه

المللی بر این  هاي بین در خصوص داوري، دیدگاه غالب قوانین کشورها و کنوانسیون
نسبت به موضوع صالحیت رسیدگی  دادگاه هااست که با وجود قرارداد ارجاع به داوري، 

مصلحی عراقی و صادقی،  ( نداشته و باید با ارجاع امر به داوري از رسیدگی امتناع نمایند
رأي هاي حقوقی دنیا، امکان نوعی نظارت قضایی بر جریان  ظامدر بیشتر ن) 91ص ،1385
رغم گرایش  علی .بینی شده است پیش يرأي داوردر قالب امکان اعتراض به  يداور

هاي داوري و حصري کردن موارد  در رسیدگی دادگاه هاآشکار مبنی بر عدم مداخله 
ویژه انگلیس و آلمان به حذف ه هاي حقوقی معاصر ب ي دولتی، نظامدادگاه هادخالت 

   .بر جریان داوري تن در نداده اند دادگاه هاکامل این نوع نظارت قضایی 
نکته حائز اهمیت این است که موارد دخالت دادگاه در امر داوري و میزان تاثیر آن 

جمله سرعت داوري سعی بر کاهش از در عصر حاضر، به جهات گوناگون  .باید تعیین شود
در  دادگاه هاکمتر  مداخله فلسفه .قضائی و استقالل هرچه بیشتر امر داوري استمداخله 

این امر  از اول آن که هدف .استوار است عامل دوداورى بر نهاد داورى و استقالل بیشتر 
 ها و جلب مداخله دولت با محدود نمودن مصادیق هاشورکتشویق به انجام داورى در 

و منحصر کردن دخالت  دادگاه هادومین عامل کاهش مداخله  .استالمللى  اعتماد تجار بین
 حالیدر. است با هدف تسریع جریان داوري المللى با رویه موجود در نظام بینهمسو  آن ها

کنند و  توسط دادگاه حمایت می يرأي داوراز نویسندگان از بازنگري ماهوي که برخی 
) Wallace,1990, pp 253-267(کنند  را مساعدت دادگاه در امر داوري تلقی می آن

 .دانند ي را مبین عدم اعتماد به عدالت داوران میأدیگران رسیدگی قضایی در ماهیت ر
)May١er,1991, p 311 ( با این حال، گرایش کنونی در قوانین داوري جدید تجویز

مر داللت بر این ا .به علت نقض انصاف و عدالت طبیعی است دادگاه هارسیدگی محدود 
بنابراین، نظارت قضایی تضمینی است بر اینکه  .نماید داوري مینظارت بر کیفیت آراء 

معذلک،  .هنجارهاي امري نظم عمومی مورد تجاهل و تغافل داوران واقع نشده است
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رفته در اختالفات  کاره در اجراي این امر نباید آراء داوري را مطابق معیارهاي ب دادگاه ها
  .رد بررسی قرار دهندداخلی مو

  :توان به سه مرحله مجزا تقسیم نمود دخالت دادگاه در روند داوري را می
  دخالت دادگاه پیش از داوري: الف

  دخالت دادگاه در جریان داوري: ب
  يرأي داوردخالت داگاه پس از صدور : ج

م در این مقاله سعی بر این است که دخالت دادگاه در دعواي داوري به عنوان اهر
مساعدتی و نظارتی مورد بررسی قرار گیرد تا گستره دخالت دادگاه براي حمایت از جریان 

  .داوري مشخص و معین شود
  

  :دخالت دادگاه پیش از داوري -مبحث اول
منظور از دخالت دادگاه قبل از داوري، اقداماتی است که دادگاه قبل از شروع  

مداخله دادگاه قبل از شروع  .باشد می ها آنرسیدگی داوري مجاز و گاهی ملزم به انجام 
شود که یکی از طرفین با ارجاع اختالف حادث شده به داوري  رسیدگی زمانی شروع می

مدعی بی اعتباري قرارداد داوري یا عدم وجود شرط یا قرارداد داوري بنا به دالیل قانونی 
یکی از طرفین از رسیدگی توان به نارضایتی  جمله می دالیل این امر متفاوت است از .باشد

اقدامات دادگاه قبل از شروع رسیدگی  .داوري و ایجاد اخالل در روند داوري اشاره کرد
اقدام در  -2اقدام در خصوص قرارداد داوري  -1: شود داوري به دو دسته کلی تقسیم می

  .خصوص تعیین داور
  

  :اقدام دادگاه در خصوص قرارداد داوري - گفتار اول

هاي الزم را  م است در خصوص وجود قرارداد داوري و اعتبار آن بررسیدادگاه  ملز
براي مثال در مواقعی که احدي از طرفین ادعاي وجود قرارداد داوري  .به عمل آورد

فرض  بر .نماید دادگاه باید احراز نماید که آیا قرارداد داوري مورد ادعا وجود دارد می
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باشد و به قوت خود باقی است یا  نان واجد اعتبار میتوافق به داوري آیا قرارداد مزبور همچ

  .باشد  ید این امر مینیز مؤ یین دادرسی مدنیانون آق 461ماده  .خیر
شرایط د هر قرارداد دیگري نیازمند وجود قرارداد داوري براي صحت خود، مانن 

    .اشاره شده است آن هاقانون مدنی به  190اساسی صحت معامالت است که در ماده 
 نامه داوري شکل موافقتقانون داوري تجاري بین المللی در خصوص  7ماده   

نامه داوري باید طی سندي به  موافقت«: دارد مقرر می )قرارداد جداگانه و شرط ضمن عقد(
بر وجود  آن هانظایر  امضاي طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا

  یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن  ید یانامه مزبور داللت نما موافقت
ارجاع به سندي در قرارداد کتبی که  .را قبول نماید  آن را ادعا کند و طرف دیگر عمالً

از حکم این  .»نامه مستقل داوري خواهد بود شرط داوري باشد نیز به منزله موافقت  متضمن
زیرا، این ماده مقرر  .داوري را به خوبی استنباط نمودتوان کتبی بودن قرارداد  ماده می

لذا، اصل بر  .نامه داوري باید طی سندي به امضاي طرفین رسیده باشد موافقتدارد که  می
گذار فقط در یک مورد موافقت نامه  قانون .این است که موافقت نامه داوري کتبی باشد

درخواست یا  دریکی از طرفین  شفاهی را مورد قبول قرار داده و آن موردي است که
که  نکته دیگر این .کند را قبول  آن را ادعا کند و طرف دیگر عمالً  دفاعیه، وجود آن

اند، صرف  نیز اشاره نموده) 19،ص1376جنیدي،( دانان گونه که برخی از حقوق همان
لت توان به تنهایی قبول عملی دانست مگر اوضاع و احوال دال سکوت طرف مقابل را نمی

  .بر آن نماید
در قانون آیین دادرسی مدنی ماده صریحی در خصوص کتبی بودن قرارداد داوري  

اند که قرارداد  بر این عقیده) 2/530 ،1384 ،شمس(دانان  اما، برخی از حقوق .وجود ندارد
در صورت اخیر، مدعی وجود  .صورت شفاهی باشد  کتبی یا حتی به می تواندداوري 
از  .یین دادرسی مدنی وجود آن را اثبات نمایدقانون آ 461شفاهی باید وفق ماده  قرارداد

 634توان به این صورت دفاع نمود که قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده  این نظر می
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این در حالی است  .»...در قرارداد داوري باید نکات ذیل ذکر گردد «: خود مقرر داشته بود

از کلمه » ذکر«خود به جاي کلمه  458در ماده  1379رسی مدنی مصوب نون آیین دادکه قا
گذار بر این بوده که لزومی به   رسد نظر قانون لذا، به نظر می .استفاده نموده است» تعیین«

  .شفاهی هم باشد می تواندکتبی بودن قرارداد داوري وجود ندارد بلکه قرارداد مزبور 
قانون داوري تجاري  2طرفین مشمول ماده  در هرحال، باید گفت هرگاه اختالف

اید مابین طرفین لزوماً ب المللی دارد و قرارداد  المللی باشد، موضوع داوري خصیصه بین بین
المللی نباشد، بلکه مشمول قانون آیین دادرسی  اما هرگاه موضوع داوري بین .کتبی باشد

   .شفاهی هم باشد می تواندمدنی باشد قرارداد طرفین 
 تیموجود را از صالح ای یاحتمال ياست که دعوا نیا يقرارداد داور یاثر اساس 

گونه مقرر  خود این 2ماده  2المللی در بند  قانون داوري تجاري بین .دینمامحاکم خارج 
توانند داوري اختالفات تجاري  کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می«: داشته است

باشد و در صورت   مراجع قضایی طرح شده یا نشده که در از اینالمللی خود را اعم  بین
همین  .»طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوري ارجاع کنند

کلیه اشخاصی که اهلیت « :شده کهمقرر یین دادرسی مدنی قانون آ 454موضوع در ماده 
 دادگاه هار منازعه و اختالف خود را خواه در توانند با تراضی یکدیگ اقامه دعوا دارند می

اي از رسیدگی باشد، به داوري  صورت طرح در هر مرحله باشد و در  طرح شده یا نشده
 يداور اثر نیهم زیدر واقع در مقام تجولذا، دو ماده مذکور  .»یک یا چند نفر ارجاع دهند

وجود قرارداد داوري  یعنی با .اند بودهکردن صالحیت مراجع قضایی یعنی، استثنا 
نامه داوري را از  دولتی، صالحیت رسیدگی به اختالف موضوع موافقت  القاعده دادگاه علی

  .)535ص همان،( دهد دست می
  

   :اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور - بند اول
ده که به داوري مراجعه ش هر یک از طرفین موافقت نامه داوري ممکن است، قبل از این 

چنین اقدامی، معموالً  .نامه داوري را در دادگاه دولتی اقامه نماید باشد، دعواي موضوع موافقت
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گر این است که طرف مورد اشاره منکر وجود موافقت نامه داوري بوده یا آن را بی اعتبار  نشان

در چنین فرضی، طرف مقابل، یعنی خوانده دعوا، ممکن است به دو شکل واکنش نشان  .داند می
  :دهد

نامه داوري  خوانده، با معتبر و قابل اجرا دانستن موافقت -طرح ایراد عدم صالحیت) 1
به داللت ماده  .نماید دادگاه ایراد می» صالحیت«و صالح دانستن مرجع داوري، نسبت به 

در صورتی در صالحیت  دعواي موضوع شرط داوري ضمن قراردادآن، رسیدگی به  463
اند، نخواهد یا  گیرد که شخص معینی که طرفین ملتزم به داوري او شده دادگاه قرار می

قانون ایین دادرسی مدنی  474طبق قسمت آخر ماده  .نتواند به عنوان داور رسیدگی کند
ي دهند و انون مشخص کرده نتوانند رأتی که قهرگاه داوران در مدت قرارداد داوري یا مد

 .طرفین به داوري اشخاص دیگر تراضی ننمایند دادگاه به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد
شعب دهم و  6/8/1385مورخ  1098و  14/10/1383مورخ 1376هاي شماره دادنامه 
با دارند که  ر استان تهران در خصوص این موضوع مقرر میظي تجدید ندادگاه هاپانزدهم 

ي دادگستري خالف توافق دادگاه هاتوافق طرفین اختالف در امر داوري طرح دعوا در 
 مزبور بوده و دعوي قبل از مراجعه به داوري فاقد قابلیت استماع می باشد

قانون مدنی موافقت نامه داوري قرادادي  10با تجویز ماده  .)120و  61صص،1389زندي،(
خوانده نسبت به صالحیت دادگاه تا پایان جلسه اول است الزم االجرا که با عدم ایراد 

  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا  87دادرسی طبق ماده 
، با وجود قرارداد داوري طرح دعوي در مرجع قضایی مخالف اصل درنتیجه .می نماید

دادگاه قبل از اخذ قانون مدنی می باشد و  10حاکمیت اراده در قراردادها و روح ماده 
  .)119همان،ص( نظریه داور حق ورود به موضوع را نداشته و براي رسیدگی صالح نیست

قانون آیین دادرسی مدنی عدم امکان دادگاه در صدور قرار عدم  28با استنباط از ماده 
صالحیت، به خصوصی بودن مرجع داوري و دولتی نبودن آن به عنوان یک مرجع سازمانی 

  .گردد ر میقانونی ب
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نامه داوري در  اقامه دعواي موضوع موافقت - خودداري از طرح ایراد صالحیت) 2

 سؤالدادگاه و عدم طرح ایراد از سوي خوانده، اگر با هدف از بین بردن داوري باشد این 
ماده  1به موجب بند  .که آیا دادگاه با تکلیف به رسیدگی مواجه می باشد می گرددمطرح 

با توجه به  .رود ن دادرسی مدنی داوري با تراضی کتبی طرفین دعوا از بین میقانون ایی 481
تصریح قانونگذار به تراضی کتبی طرفین دعوا بر از بین بردن داوري نظر برخی از اساتید 

ي موضوع موافقت نامه داوري امه دعوادایر بر پذیرش تراضی شفاهی طرفین در صورت اق
 رسد راد از سوي خوانده مشکل به نظر میدر دادگاه در صورت عدم طرح ای

 .بنابراین، تراضی شفاهی طرفین در زوال داوري فاقد اثر حقوقی است .)20ص،1382شمس،(
ماده  .ضرورت کتبی بودن اسقاط حق توسط قانونگذار نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است

که طرفین دعوي با در صورتی : قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیان میدارد  333
توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظرخواهی آنان 

از طرف دیگر، اقتضاي کاهش مراجعه به دادگاه و جلوگیري از طرح  .مسموع نخواهد بود
صص ،1387مهاجري،( عمل شود 482کند که به ظاهر بند یک ماده  دعاوي ایجاب می

 481بر خالف ماده ) 1376(قانون داوري تجاري بین المللی ایران   8ماده  .)281- 282
طرح دعواي موضوع موافقت نامه داوري در داگاه و عدم ایراد صالحیت به وسیله یکی از 

مفید رسیدگی دادگاه به اختالفات ) پایان اولین جلسه دادگاه( طرفین را در مهلت مقرر
به عبارت دیگر، اقدام خوانده به دفاع در ماهیت دعوي و  .داند ناشی از قرارداد فیمابین می

عدم تقاضاي ارجاع به داوري به منزله انصراف از قرارداد داوري و ادامه رسیدگی دادگاه 
  .)159ص ،1387امیر معزي،(شود  محسوب می

  

  :اقامه دعوا در دادگاه پس از مراجعه به داور -بند دوم
تواند در عین حال، دعواي موضوع  از طرفین می پس از رجوع طرفین به داوري یکی 

طرح دعواي موضوع قرارداد داوري در  .قرارداد داوري را در دادگاه دولتی اقامه نماید
  :دادگاه ممکن است به دو صورت محقق شود
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در صورتی که یک طرف موافقت نامه داوري در دادگاه  :رأي داورپیش از صدور ) 1

اي  با تأکید بر طرح قبلی دعوا نزد داور تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نماید دادگاه چاره
در صورت عدم اطالع دادگاه از وجود قرارداد داوري  .جز صدور قرار عدم استماع ندارد

دادرسی مدنی یعنی رسیدگی به دعوا مواجه  قانون آیین 3دادگاه با تکلیف مقرر در ماده 
در مورد وجود اختالف نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري دادگاه  .میباشد

قانون آیین دادرسی مدنی می باید در خصوص آن رسیدگی و اظهار نظر  461حسب ماده 
   .نماید

د اعتراض محکوم تواند مور پس از صدور می رأي داور :رأي داورپس از صدور ) 2
با رد  .نماید در این صورت، دادگاه صالح به اعتراض رسیدگی می .گیرد علیه قرار می

در صورت قبول  .به اجرا در می آید یا کرهاً معتبر شناخته شده و طوعاً رأي داوراعتراض، 
ي دادگاه هاو طرفین با توجه به صالحیت عام  می گرددباطل  يرأي داوراعتراض، 

این امر نتیجه انتفاء صالحیت  .ي عمومی مراجعه نماینددادگاه هاتوانند به  میدادگستري 
در این مورد، قرارداد  .است يرأي داورمرجع داوري و پیامد صدور حکم قطعی بطالن 

   .می گرددداوري خاتمه یافته تلقی 
  

  :در تعیین داوراقدام دادگاه  - گفتار دوم
المللی و هم در قانون آیین  تجاري بیناصل حاکمیت اراده هم در قانون داوري 

قانون داوري تجاري بین المللی و  10ماده ( دادرسی مدنی مورد پذیرش واقع شده است
طرفین قرارداد عالوه بر اختیار در تعیین داور در مورد  .)قانون آیین دادرسی مدنی 455ماده 

فین در انتخاب داور تکلیف اقدام به روش مرضی الطر .تعداد داوران نیز اختیار کامل دارند
قانون داوري تجاري بین المللی در مرحله اول  10ماده  .شود قراردادي طرفین محسوب می

و ماده  1از جمع بند د ماده  .انتخاب داوران را به طرفین قرارداد داوري واگذار نموده است
طرفین در  .ودقانون مذکور می توان بر طاق بودن تعداد داوران در این قانون قائل ب 10

به ) اعم از شخص حقیقی یا حقوقی(قرارداد داوري می توانند توافق نمایند که مقام ناصب 
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بدیهی است در مورد مقام ناصب طرفین  .داور اقدام کند جاي آنان در تعیین داور یا سر

لذا، یکی دیگر از موارد دخالت  .توانند دادگاه را به عنوان مقام ناصب معین نمایند می
  .کند دگاه در داوري موضوعیت پیدا میدا

تعیین گردیده  460و  459یین دادرسی مدنی راهکار تعیین داور در مواد انون آدر ق  
نامه داوري، طرفین، داوران را مشخص ننموده باشند و هنگام بروز  هرگاه در موافقت .است

در اینجا نیز بدون تردید اختالف نخواهند یا نتوانند داور یا داوران خود را انتخاب نمایند، 
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر موردي است که  459ماده  .نیازمند دخالت دادگاه هستند

با وجود توافق طرفین بر ارجاع به داوري اقدامی در معرفی داور اختصاصی یا داور ثالث 
 تواند با طرف مقابل می ،در فرض مزبور، در صورت استنکاف یک طرف .صورت نگیرد

و یا نسبت به  ارسال اظهارنامه رسمی داور خود را معرفی و درخواست تعیین داور نماید
در صورت استنکاف طرف دیگر از معرفی داور اختصاصی یا  .تعیین داور ثالث تراضی کند

تواند حسب  مشارکت در تعیین داور ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه ذینفع می
مشروعیت ورود دادگاه در این فرض  .یدور به دادگاه مراجعه نماتعیین دامورد براي 

مستفاد از مفهوم ماده  .معطوف به اختیار حاصله از تفویض طرفین در قرارداد داوري است
یین دادرسی مدنی این است که در صورت تراضی طرفین نسبت به دادگاه قانون آ 462

در غیر این  .دگی به موضوع خواهد بودمعین براي انتخاب داور همان دادگاه صالح به رسی
صورت، دادگاهی براي تعیین داور واجد صالحیت است که براي رسیدگی به اصل دعوا 

چنانچه بعد از انعقاد قرارداد داوري طرفین در مورد انتخاب  460مطابق ماده  .صالح باشد
راي طرف مقابل با ارسال اظهارنامه ب می تواندداور دچار اختالف شوند هر یک از طرفین 

  .به منظور تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید
قانون داوري تجاري بین المللی در داوري یک نفره  11ماده  2به موجب شق ب بند 

در صورت عدم توافق طرفین در مورد انتخاب داور حسب درخواست یکی از طرفین 
نی که مقر داوري تعیین نشده  دارد و تا زما دادگاه مرکز استانی که مقر داوري در آن قرار
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هرگاه بر اساس روش  2ماده  3چنین طبق بند هم .بر عهده دادگاه عمومی تهران خواهد بود

مرضی الطرفین یکی از طرفین اقدام نکند یا طرفین و یا داوران برگزیده به توافق نرسند و یا 
به دادگاه مرکز  می توانداینکه شخص ثالث به وظیفه محوله عمل نکند هر یک از طرفین 

قانون  11ماده  5بر طبق بند  .مراجعه نماید محل داوري یا دادگاه عمومی تهراناستان 
هرگاه در موافقتنامه داوري طرفین ملتزم شده باشند که در «داوري تجاري بین المللی 

 صورت بروز اختالف شخص یا اشخاص معینی داوري نمایند و آن شخص و یا اشخاص
 ،االثر خواهد بود نامه داوري ملغی موافقت عنوان داور رسیدگی کنند،  وانند بهنخواهند یا نت 

کنند یا به نحوي دیگر توافق  که طرفین به داوري شخص یا اشخاص دیگري تراضی مگر آن
با توجه به استثنایی بودن صالحیت مرجع داوري اصل بر صالحیت عام  .»کرده باشند

   .و مسائل قضایی است ي عمومی در تمامی دعاويدادگاه ها
  

  :دخالت دادگاه در جریان داوري -مبحث دوم
براي مثال،  .ي داشته باشدمؤثرتواند نقش  در جریان رسیدگی داوري دادگاه می  

با توجه به عدم  .مینی و دستور موقت ضرورت پیدا کندأممکن است صدور اقدامات ت
ار کننده، مداخله دادگاه با برخورداري مرجع داوري از قدرت و اختیار عمومی و اجب

در  دادگاه هاعالوه بر این،  .استفاده از قدرتی که دارد براي رفع این مشکل الزم است
جریان رسیدگی داوري نظارت بر جرح داور را بر عهده دارند و در صورت تقاضاي یکی 

رسیدگی با اینکه  .توانند نسبت به جرح داور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند از طرفین می
به جرح داور در مرحله نخست با مرجع داوري است در مرحله دوم دادگاه و مداخله آن در 

   .جریان داوري اجتناب ناپذیر خواهد بود
  

 دخالت در اقدامات تأمینی و موقت: گفتار اول
از خواسته یکی  مؤثرمینی و موقت به عنوان تدابیر بازدارنده براي حمایت أاقدامات ت 

  ياجرا ،معموالً .باشد اوري و جلوگیري از ورود ضرر جبران ناپذیر به وي میاز طرفین د
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بدون  .اجرا است تندولت و ضما یمحتاج قدرت عموم ینیمأدستور موقت و اقدامات ت

 .شود یکمتر با مشکل روبرو م اصوال دادگاه هاموقت صادره از  اتدستور ياجرا تردید،
کرده  یچیدستور سرپ يرا که از اجرا یطرف ،دنکه داراقتداري از  ادهبا استف دادگاه ها ،رایز

از ضمانت  يداورمرجع دستور موقت صادره از  .دیننما یملزم موادار و آن  يبه اجرا
که خواهان دستور موقت  یکه طرف  لحاظ است نیهم به .ستیبرخوردار ن  یکاف ياجرا

اجعه رم ربطیذ یبه دادگاه مل يمرجع داور  مراجعه به يجا ، بهدهد یم یحاغلب ترج است،
دستور موقت   يبرا یمراجعه به دادگاه مل نیاما هم .)37ص  ،1378افتخار جهرمی، ( کند
به مراجعه کننده آیا   که کند یم جادیشبهه را ا نیا باشد، ياگر قبل از شروع داور ژهیبه و

 ياست که در اغلب قواعد داور نیا .عدول کرده است يداورموافقت نامه  زادادگاه 
  شده که مراجعه به دادگاه ینیب شیپ ،يحق صدور دستور موقت به مرجع داور ياعطا  ضمن
عدول از اعراض از صالحیت مرجع داوري  و  يمعنا هدستور موقت ب لیتحص يبرا یداخل

قواعد داوري اتاق بازرگانی بین المللی  23ماده  2براي مثال، بند  .ستین ينامه داور موافقت
مراجعه هر یک از طرفها به مراجع قضایی براي درخواست  ...: (دارد مقرر می)  1998( 

دستور اقدامات موقت یا تامینی از دادگاه یا براي اجراي چنین دستوري که مرجع داوري 
داوري یا عدول از آن نیست و تاثیري در اختیاراتی صادر نموده به منزله نقض موافقت نامه 

  )...که براي مرجع داوري مقرر شده نخواهد داشت
حداقل سه دلیل براي اینکه چرا تحصیل اقدام حمایتی از دادگاه ضروري است وجود 

تدابیر موقتی اتخاذ نماید که تشکیل شده  می تواند، دیوان داوري صرفا زمانی اوالً .دارد
امر اخذ دستور موقت را به علت طوالنی شدن تشکیل دیوان داوري با مشکل  این .باشد

  ي دولتی با حضور همیشگی خود و تحت شرایطی دادگاه هاعکس، بر .کند مواجه می
، در ثانیاً.توانند اقدامات بازدارنده را حتی بدون اطالع به طرف دعوي اعطا نمایند می

حالیکه برخی از اقدامات موقتی اشخاص ثالث را ملزم مینماید، مراجع داوري از اختیار 
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، برخی از مراجع داوري اساسا فاقد اختیار اتخاذ ثالثاً .الزام اشخاص ثالث  برخوردار نیستند

  .)United Nations, 2005, p 17( دستورات موقتی هستند
از صالحیت موازي و هم عرض با مراجع داوري در صدور دستور  دادگاه هاامروزه، 

با وجود توافقنامه داوري معتبر مینوانند در جریان  دادگاه هابنابراین،  .موقت برخوردارند
قانون داوري تجاري  9در همین مورد، ماده .داوري مبادرت به صدور دستور موقت بنمایند

از  می تواندفین قبل یا حین رسیدگی داوري هر یک از طر«: دارد بین المللی مقرر می
  .»صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید 6رئیس دادگاه موضوع ماده 

 تیدر مورد صالح  رانیا یمدن یدادرس نییدر قانون آ يمقررات مربوط به داور 
با توجه به اصل عام .استکرده  اریصدور دستور موقت سکوت اخت يبرا يمرجع داور

باید قائل به این امر بود که در داوریهاي مشمول قانون آیین  دادگاه هابودن صالحیت 
در صالحیت دادگاه قرار دارد و در صورت  دادرسی مدنی صدور دستور موقت صرفاً

  .تردید در صالحیت داور یا داوران اصل بر عدم آن است
صدور دستور  تیبار صالح نینخست يبرا  17در قانون داوري تجاري بین المللی ماده 

 صیتشخدر این ماده،  قانونگذار .شناخته استبه رسمیت ان ي داورارب  یروشن  هرا ب موقت
و  موضوع را بر عهده داوران نهاده تیفور صیتشخ نیچن نوع دستور و موضوع آن و هم

در صورت ورود  تا رندیگب نیصدور دستور موقت تأم يداده داوران در ازا  ضمنا اجازه
اوري مراجع د .ته باشدشجبران آن وجود دا يبرا یمحل به طرف مقابل، یاحتمال  خسارات

توانند دستورهاي موقتی صادر نمایند که واجد ویژگی اجبار مادي و  می 17مستفاد از ماده 
صدور این گونه قرارها مثل توقیف اموال با خروج از  زیرا، .کاربرد قوه قهریه نباشند

    .ي دادگستري استدادگاه هاصالحیت مرجع داوري در صالحیت 
  

  :دخالت در جرح داور - گفتار دوم
وصف استقالل و بی طرفی داور  .شود استقالل و بیطرفی از تکالیف داور محسوب می

عدم وابستگی داور  .باید در طول رسیدگی و جریان داوري تا زمان صدور راي حفظ شود
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صحت رسیدگیهاي داوري و اعتبار تصمیمات متخذه توسط داور و مستقل بودن وي ضامن 

امکان جرح و سلب صالحیت از داور، از شرایط اساسی براي تامین صحت و سالمت .است
در صورت نقض بی طرفی و  .)167ص ،1369تاپ من، (رود  جریان داوري به شمار می

در این خصوص،  .دباش استقالل داور، ضمانت اجراي آن سلب صالحیت یا جرح داور می
با اینکه استقالل و بی طرفی  .صالحیت داور براي رسیدگی به داوري با تردید مواجه میشود

از شرایط اساسی داور اختصاصی یا داور مشترك مرضی الطرفین است در قانون آیین 
ماده .دادرسی مدنی مقرره خاصی در مورد تکلیف داور به استقالل و بیطرفی وجود ندارد

ا براي حفظ بیطرفی، قرابت با اصحاب دعوا را موجب رد داوري دانسته تنه 469
نسبی است بدین معنی که اشخاص مذکور  469ممنوعیت اشخاص مندرج در ماده .است

میتوانند در داوریهایی که مستلزم دخالت دادگاه در گزینش داور نیست به داوري انتخاب 
  .شوند

 شود، باید صراحتاً طرفی و استقالل داور می اعمالی که موجب تردید موجه در مورد بی
موضوع استقالل و بی طرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص  .به طرفین اعالم شود

براي مثال جهت گیري  .ولی عدم استقالل و بیطرفی مفهومی عینی و خاص دارد باشد، می
 .نقض بی طرفی استبه نفع یکی از طرفین در روند داوري یا عدم اجازه دفاع از موارد 

ضمنا داشتن رابطه خادم و مخدومی با طرفین یا ذینفع بودن در دعوي از مصادیق بارز عدم 
   .)90ص  ،1380محبی،(استقالل است 

هاي جرح  توانند نسبت به روش طرفین می ،با توجه به قراردادي بودن اساس داوري
چوب قواعد امري محل راهچ دربدیهی است توافق طرفین  .داور با یکدیگر توافق نمایند

توافق طرفین در این مورد هم در جهت  .تشکیل داوري از اعتبار برخوردار خواهد بود
ثیرگذار أاست و هم در اجراي بهتر و آسانتر داوري ت مؤثرتضمین یک رسیدگی عادالنه 

به تشریفات جرح به وسیله طرفین اشاره نموده و مقرر  .ب.ت.د.ق 13ماده  .می باشد
  :اردد می
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  .توافق نمایند »داور «توانند در مورد تشریفات جرح  طرفین می - 1« 

را دارد باید ظرف  »داور «در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح  -2
اوضاع و احوال مذکور در  یا اطالع از هر گونه »داوري «روز از تاریخ اطالع از تشکیل ) 15(

در مورد جرح  »داور « .اعالم کند »داور«اي به  ی الیحهدالیل جرح را ط) 13(ماده ) 1(بند 
گیري کند و یا  مورد جرح از سمت خود کناره »داور« کند، مگر اینکه اتخاذ تصمیم می

  .طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد
این ماده به عمل آمده است اگر ) 2(و ) 1(جرحی که با رعایت تشریفات بندهاي  -3

روز پس از  سی  ظرف ،تواند را جرح کرده می »داور «مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که 
درخواست ) 6(دریافت اخطاریه حاوي تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده 

مادام که چنین درخواستی تحت  .اتخاذ تصمیم کند  نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و
   .»ي نیز صادر کندأتواند جریان داوري را ادامه داده و ر می »داور «رسیدگی است 

بنابراین، در مرحله نخست این دیوان داوري است که مرجع صالح براي رسیدگی به 
براي  گیري دادگاه در صورتی مجال دخالت در تصمیم .شود جرح داور محسوب می

 .جرح می یابد که تصمیمات دیوان داوري مورد اعتراض یکی از طرفین داوري قرار گیرد
روز از تاریخ ابالغ تصمیم مرجع داوري می تواند در دادگاه  30متقاضی جرح ظرف مدت 

تقاضاي جرح داور را به ) دادگاه مرکز استان محل داوري یا دادگاه تهران( 6موضوع ماده 
روزه و تسلیم  30ه با احراز طرح جرح در مراجع داوري و انقضاي مهلت دادگا .عمل آورد

مادامی که چنین  .درخواست از طرف متقاضی به درخواست جرح رسیدگی خواهد کرد
ي أتواند جریان داوري را ادامه داده و ر تقاضایی تحت رسیدگی دادگاه قراردارد داور می

داند، اما  ح داور را مانع رسیدگی داوري نمیجر 13ماده  3هر چند ذیل بند  .نیز صادر کند
واحد باشد  رأي داورچنانچه تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش اعتراض متقاضی پس از صدور 

رأي با اکثریت آراء صادر شود  رأي داوردر فرضی که  .قابل ابطال است يرأي داور
قانون داوري تجاري بین المللی  33در صورتی باطل است که حسب بند ز ماده  يداور
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پذیرفته  6داوري باشد که جرح وي توسط مرجع موضوع ماده  مؤثرمشتمل بر نظر موافق و 

  6، حق نظارت و کنترل بر جرح داور بر عهده دادگاه موضوع ماده درنتیجه  .شده است
  .قرار دارد

  

 :دخالت در ابالغ اسناد و مدارك - گفتار سوم
ها اشاره  قانون داوري تجاري بین المللی به اصل ابالغ اوراق دادرسی و اخطاریه 23ماده  3بند 

کلیه لوایح، مدارك یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از «: دارد کرده است و مقرر می
مدارکی که ممکن  طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با

ضمانت   .»استناد کند باید براي طرفین ابالغ شود آن هااست داور هنگام اتخاذ تصمیم به 
ه ب يرأي داورابطال  33ماده ) شق ج( 1به موجب بند  3اجراي عدم رعایت مقررات بند 

  .وسیله دادگاه است
آن است  485ماده  اي که به بحث ابالغ پرداخته، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها ماده

چنانچه طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابالغ رأي داوري «: که مقرر داشته
کننده دعوا به  دادگاه ارجاع  دفتر  بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به پیش

  .داور یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید
دستور   اصل رأي را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را بهدفتر دادگاه 

با توجه به ماده فوق در صورت ارجاع دعوا به  .»دارد دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال می
ولی، چنانچه داوري بدون  .ي دفتر این دادگاه استاوري از طرف دادگاه مرجع ابالغ رأد

ي، دفتر دادگاهی است که صالحیت بالغ رأاه صورت گرفته باشد مرجع امداخله دادگ
  .رسیدگی به اصل دعوا را دارد

آیا دادگاه در خود  این است کهاي که در این مبحث اشاره به آن الزم است  نکته 
ي و اعتراض یکی از طرفین أد یا فقط دخالت او بعد از صدور رابالغ اوراق هم دخالت دار

 دو بیني، داور جریان در ییقضا اوراق ابالغ هنحو مورد دردر این خصوص باید  .باشد می

  .شد لئقا فرق قضیه صورت
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 ابالغ صورتاین  در .ارجاع شده باشد داوربه  دادگاه ازطرف دعوي که موردي 

 دعوي طرفین نشانی ،زیرا .شود ینم مواجه زیادي اشکال با دعوي اصحاب به ییقضا اوراق

 نشانی از اطالع و پرونده به مراجعه با داور و است موجود پرونده در ،نآنا به ابالغ سابقه و

 آنان می تواند ،يدعو اصحاب با تماس براي ممکن طریق ترین کوتاه از استفاده با و طرفین

 که است این بر فرض چون .کند دعوت پرونده به رسیدگی و توضیحات اداي براي را

 ند،ا دهکر توافق داور شخص تعیین احتماالً و داوري به نسبت اختیار به دادگاه در طرفین

 فرض در .ندهند اثر ترتیب بگیرد، صورت که شکلی هر به داور، دعوت به آنان است بعید

 در که، آنان نشانی و مشخصات از انیناطم با را آنان به ابالغ داور چون نیز، اثر ترتیب عدم

 دادگاه در داور مطالعه براي نیز دعوي پرونده و دهد می انجام ،است موجوده دادگا پرونده

 یا طرف یک غیاب در حتی ي،أر صدور و پرونده به رسیدگی ،تقدیر هر به است، موجود

  .)154 -155صص ،1372واحدي، ( شودنمی مواجه اي عمده اشکال با دعوي، طرفین

 صورت این در .انجام شود دادگاه بدون دخالت داوري کهاست   يموردمورد دوم، 

 ابالغ لهأمس ندارد، وجود دعوي اصحاب به ییقضا اوراق ابالغ از اي هسابق طبعاً چون

 تري جدي طور هب خوانده، به خصوص هب دعوي، اصحاب به قضایی اوراق و دادخواست

داوران  قانون آیین دادرسی مدنی 477ماده  بنابراین، باید گفت چون وفق   .شود یم مطرح
 دادخواست ابالغ براي داور .در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند

 قانون در شده بینی پیش تشریفات تابع نه او، نزد مطروحه دعواي به مربوط هاي هاخطاری و

 ابالغ دایره از امر این براي که اردد را آن نیاز یا امکان نه و است مدنی دادرسی ینیآ

 رعایت به داور بنديیپا عدم که داشت توجه باید ،با این وجود .کند استفاده دادگستري

 به اوراق این ابالغ لزوم عدم معناي به قضایی اوراق ابالغ به مربوط دادرسی تشریفات

 هر به باید نیست، ابالغ مقررات رعایت به ملزم داور چون ،برعکس .نیست دعوي اصحاب

 به رسیدگی براي را خواهان و خوانده دارد، امکان او براي و داند می مقتضی که نحوي

 جریان در یاقعو طور به تا، کند دعوت آنان مدافعات و توضیحات شنیدن و پرونده
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 ییقضا اوراق ابالغ طریقه انتخاب در داور، آزادي معناي .گیرند قرار داور رسیدگی

 بخش اطمینان نحو به را مزبور مرا بتواند که است این ،دعوي اصحاب به داوري به مربوط

 صورت فرضی طور به گاهی دادگستري، در ییقضا اوراق ابالغ مانند که این نه دهد، انجام

 دادگاه و داده اقامت محل تغییر که کسی به ابالغ یا و مطبوعات به وسیله ابالغ مانند بگیرد

 جبري احضار به مکلف داور است بدیهی .است نساخته مستحضر خود جدید نشانی از را

 منظور، هلکب نیست آنان مدافعات و توضیحات و مخاطب استماع جهت دعوي اصحاب

 پرونده به دگییرس براي آنان از دعوت و اختالف طرفین به پرونده جریان دادن اطالع

  .)همان( است
 

 :يرأي داوردخالت دادگاه پس از صدور  -مبحث سوم
با اختیار و  دادگاه هاباشد نقش  قهریه می با توجه به اینکه مرجع داوري فاقد قوه

بعد از صدور راي و مرحله اجراي  داوري آراءقدرت حاکمیتی که دارند در حمایت از 
در قالب اعتراض  يرأي داورمرجع نظارتی در رسیدگی به  دادگاه ها .شود حکم ظاهر می

به اجرا  يداوررأي در مرحله اجرا سبب میشود یا  يرأي داورکنترل قضایی  .باشند می
در  .ي ابطال شودانون مشخص شده وجود داشته باشد رأآید یا اگر علل خاصی که در قدر

  .پردازیم می يرأي داوراین مبحث به موارد دخالت دادگاه در امر داوري پس از صدور 
  

  :رأي داوردخالت دادگاه پیش از اجراي  - گفتار اول
تظاهر و نمود  رأي داوردر این فرض دخالت دادگاه به صورت رسیدگی به اعتراض به 

هاي اختالف حق قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف 490 ةبر طبق ماد .کند پیدا می
براي  آن ها ،البته .دارند در مواردي، به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند

اعتراض به رأي مهلت مشخصی دارند به این توضیح که زمانی که داور رأي خود را صادر 
کسی که رأي به او  .شود تا از آن مطلع شوندهاي اختالف ابالغ میکرد، این رأي به طرف

  ابالغ شد از تاریخ ابالغ، بیست روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر 
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و  384 /2، 1385 ،بهشتی و مردانی( ، اعتراض کندرأي داوراه برود و به خواهد به دادگمی

به ) محکوم علیه(اعتراض، به مفهوم حمله طرف بازنده  .)417ص،1382،افشارصدرزاده
 صحت و اعتبار حکم صادره توسط مرجع داوري با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است

  .)486- 487صص  ،1387امیر معزي،  و 270ص  ،1384مصلحی، (
، دادگاه با تکلیف به رأي داورن در صورت تسلیم به موقع درخواست صدور حکم به بطال

 دادرسی مدنی طرح درخواست ابطال رأي داورقانون آیین  492برابر ماده  .نیسترسیدگی مواجه 
چنانچه ارجاع به داوري  .می گردددر خارج از موعد مقرر موجب صدور قرار رد درخواست 

و صدور حکم به بطالن  درصورت اعتراض به رأي داور از طریق دادگاه باشد، 491ب ماده حس
متوقف  رأي داورآن، رسیدگی به اصل دعواي ارجاعی به داوري تا قطعی شدن حکم به بطالن 

فاقد اثر توقیفی می باشد مگر اینکه دالیل اعتراض قوي  رأي داور، اعتراض به ضمناً .خواهد شد
به عبارت دیگر، با وصول اعتراض و وجود دالیل قوي دادگاه قرار توقیف  .شودتشخیص داده 

نتیجه رسیدگی از  .صادر خواهد کرد رأي داورعملیات اجرایی را تا رسیدگی به دادخواست ابطال 
 رأي داوري صادره، اجراییه مربوط به در حالت اول، تا قطعی شدن رأ دو حالت خارج نیست،

، اجراییه مذکور منتفی و مدعی حق باید رأي داوریید تقاضاي خواهان ابطال أبا ت .ماند متوقف می
در حالت دوم، در صورت صدور حکم رد تقاضاي  .در دادگاه صالح دعواي خود را اقامه نماید

 به مرحله اجرا در خواهد آمد رأي داوراجراییه متوقف شده به جریان افتاده و  ،رأي داورابطال 
قانون اجراي احکام مدنی هرگاه حکمی که به  39حسب ماده  .)379- 380صص  ،1380واحدي،(

اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه گذارده شده به موجب حکم نهایی بدون موقع اجرا 
در نتیجه، مادامی که حکم نهایی نشده عملیات  .می گردداجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر 

 .خواهد بوداجرایی قابل اعاده ن

 مندرج در آن ماده ي داوري در موارد أر قانون داوري تجاري بین المللی 33طبق ماده 
هدف از  .قابل ابطال است) 6(به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 

ي نیست، بلکه تجویز رسیدگی مجدد به ماهیت رأاز دادگاه  رأي داوردرخواست ابطال 
حداقلی از نظارت قضایی یعنی حمایت از عدالت طبیعی و نظم عمومی است که به مورد 
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ي و استقالل مرجع داوري اصل قطعیت رأ بدیهی است بازنگري ماهوي، .اجرا گذاشته شود

غیرقابل تردیدي  دلیل این امر این است که هدف داوري به طور .را به خطر خواهد انداخت
  .) (Helm,2006-2007, p 8 & Park,2006,p 596 نهفته است يعیت آراء داوردر تضمین قط

شود بلکه،  خالصه نمی 33به موارد مصرح در ماده  رأي داوردخالت دادگاه در اعتبار 
از اساس  رأي داورمواردي را برشمرده که اگر چه  قانون داوري تجاري بین المللی 34ماده 

ي دادگاه در این أیعنی ر .تابد دخالت دادگاه را برمیباطل است اما، جهت اعالم بطالن 
 اساساً »داور «ي أدر موارد زیر ر«: دارد این ماده مقرر می .سیسیی دارد نه تأمورد جنبه اعالم

  :باطل و غیرقابل اجراست
در صورتی که موضوع اصلی اختالف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از  - 1

  .طریق داوري نباشد
ي مخالف با نظم عمومی یا اخالق حسنه کشور و یا قواعد آمره أدر صورتی که مفاد ر - 2

  .این قانون باشد
ي داوري صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره أر - 3

مگر آنکه در مورد   جمهوري اسالمی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،
  .»حق سازش داشته باشد »داور «اخیر 

شود این است که در صورتی که دادگاه حکم به  ی که در این مورد مطرح میسؤال
توانند  دهد یا طرفین می بدهد آیا قرارداد داوري اعتبار خود را از دست می رأي داوربطالن 

بر اساس همان قرارداد داوري، داوران خود را انتخاب کنند تا داوران جدید راي بدهند؟ 
آید که بعد از  می قانون ایین دادرسی مدنی بر 490در پاسخ عنوان شده که از ظاهر ماده 

باید به اصل دعوي در دادگاه رسیدگی شود، چرا که در  يوررأي داصدور حکم به بطالن 
توان گفت ماده  می اما، .این ماده مقرر شده تا رسیدگی به اصل دعوا داوري متوقف گردد

قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حالتی است که دعوایی در دادگاه مطرح بوده  490
 .را باطل اعالم کرده باشد رأي داورر نهایت و دادگاه آن دعوا را به داوري ارجاع داده و د
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چنان پابرجاست و باید به این دعوا در  ان دعواي مطروحه، همرأي داوربا اعالم بطالن 

یعنی اگر طرفین از ابتدا دعوا را نزد داور مطرح نموده باشند، پس از  .دادگاه رسیدگی شود
به  ،اما .)3/322 ،1380مهاجري، (چنان به قوت خود باقیست  ابطال راي قرارداد داوري هم

زیرا، در این مورد که طرفین از ابتدا دعوا را نزد  .رسد نتوان این نظر را قبول کرد نظر می
اجرا شده و موضوع آن از  آن ها، قرارداد يرأي داوراند، پس از صدور  داور مطرح نموده

توان به آن قرارداد  لذا، قرارداد از موضوعیت خارج گردیده و دیگر نمی .بین رفته است
که  بنابراین، در این حالت نیز رسیدگی باید در دادگاه انجام پذیرد مگر این .استناد نمود

تهران در  2دادگاه حقوقی  85به شع .طرفین جهت ارجاع دوباره امر به داوري توافق نمایند
پس از ...« :مقرر داشته است14/10/1371مورخ  748یید این نظر در دادنامه شماره تأ

مذکور به موجب دادنامه  مرضی الطرفین، آراء داور راءاعتراض خواندگان نسبت به آ
صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران باطل اعالم گردیده است و  80/ 71شماره

به هر تقدیر به اعتبار اظهار نظر داور مرضی الطرفین در خصوص اختالفات ناشی از قرارداد 
قرارداد داوري در خصوص مورد پایان یافته محسوب و با توجه به عمومیت اجاره در واقع 

ي دادگستري، محاکم قضایی نسبت به کلیه اختالفات بین طرفین که دادگاه هاصالحیت 
 .)90ص،1376، )کارکن(کامیار (...ناشی از قرارداد اجاره باشد صالح به رسیدگی خواهد بود

   
  :رأي داوردخالت دادگاه در  اجراي  - گفتار دوم

همانند  يرأي داوراین واقعیت که  .اجراي راي آخرین مرحله در جریان داوري است
تصمیم قضایی الزام آور است مستلزم حد معینی از نظارت دادگاه در خصوص مشروعیت و 

متناع از تواند هنگام ارزیابی دادگاه از مبانی ا چنین نظارتی می .قابلیت اجراي آن است
انون با سر باز زند ق رأي داورچنانچه محکوم علیه از اجراي  .به عمل آید رأي داوراجراي 

رأي کنترل قضایی .دهد ي الزم را میي به آن ضمانت اجراحمایت از اجراي اجباري رأ
دولتی را ي دادگاه هاي نقش مهم انحالل مرجع داوري بعد از صدور رأبا توجه به  يداور

بر اینکه رسیدگی مرجع داوري  عالوه .دهد ثیرگذار جلوه میداوري مهم و تأدر جریان 
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براي اجبار طرف ممتنع به مرجع مزبور از قدرت اجرایی  یک مرحله اي بوده و اساساً

ي دولتی به دادگاه هاباید توسط  تصمیمات آن می بنابراین، .ي برخوردار نیستاجراي رأ
محکوم علیه دادگاه مکلف به  به وسیله داور رأيدر صورت عدم اجراي  .آیداجرا در

را از  رأي داورشود که ذینفع تقاضاي اجراي  این امر زمانی محقق می .صدور اجراییه است
یی باید به وسیله نظام حقوقی کشور در ابتدا چنین رأ رأي داوربراي اجراي  .نمایددادگاه 

  .Rubino-Sammarato, 1990,p 241)(محل داوري مورد پذیرش قرار گیرد  
بیست روز و دو ماه  يرأي داوربه محکوم علیه  490قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 

طبق ماده  .داده است رأي داورمهلت براي اجراي  رأي داورحسب مورد از تاریخ ابالغ 
 می تواندمحکوم علیه براي اجراي اجباري راي  ي،أدر صورت عدم اجراي اختیاري ر 488

جاع کننده دعواي داوري یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را به دادگاه ار
  که مقرر  489مستفاد از صدر ماده  .صدور اجراییه وظیفه دادگاه است .دارد مراجعه کند

این است که  »در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد يرأي داور«: دارد می
رأي زمانی است که  يرأي داوررخواست اجراي تکلیف دادگاه در ترتیب اثر دادن به د

  .باطل نبوده و قابل اجرا باشد داور
قانون داوري تجاري بین المللی به جز در موارد استثنایی که در قانون  35طبق ماده 

باشد و پس از  قطعی بوده و قابل اعتراض نمی يداور رايآ) 34و  33مواد (داوري بیان شده 
دادگاه (در صورت درخواست کتبی متقاضی از دادگاه صالح  .بود جرا خواهداأل ابالغ الزم

ي داخلی که نماد حاکمیت قضایی کشور دادگاه هاترتیبات اجراي احکام ) 6موضوع ماده 
بدیهی است که منظور از آراي موضوع قانون مزبور  . شود هستند به مورد اجرا گذاشته می

آرایی که در خارج از ایران وفق قانون  ،نتیجتاً .آراي صادره بر اساس قانون ایران است
شوند قابلیت اجرا در ایران را قطع نظر از محل صدور  داوري تجاري بین المللی صادر می

  .باشند آن دارا می
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  :گیري نتیجه
در امر  دادگاه هاتوان به این نتیجه رسید که دخالت  با تأمل در موارد پیش گفته می  

با این  .تواند جنبه حمایتی نیز داشته باشد اوري نیست بلکه میداوري نه تنها مخل جریان د
وجود، دخالت دادگاه باید داراي چارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین از 
ارجاع امر به داوري که همان ایجاد مرجع خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در 

 دي دادگاه بدون اذن قانون و یااگر در موار زیرا، .باشد معارض نباشد موضوع اختالف می
عدالتی و تضییع حق یکی  اصحاب دعوي در جریان داوري دخالت نماید، چه بسا باعث بی

دي داوري نها .شود يرأي داوراز طرفین یا حداقل باعث اطاله رسیدگی و تاخیر در اجراي 
قراردادي ماهیتی از  گذار به آن قدرت داده شده است و که توسط قانونمستقل است 

مغایر خواست  يرأي داوردر  دادگاه هابه همین دلیل،تجدید نظر ماهوي  .برخوردار است
باید بر طبق قواعد و قوانین  طرفین در استقرار و بر پایی یک مرجع بیطرف است که می

رغم ماهیت قراردادي داوري، هدف مراجع داوري  علی .منتخب طرفین اتخاذ تصمیم نماید
رأي با نظم عمومی محل صدور  يرأي داورمطابقت  .اجراي عدالت است هادادگاه همانند 

تا زمانی که مراجع داوري اختیاراتی  .فی نفسه مستلزم حدي از نظارت قضایی است يداور
ي داخلی در دادگاه هاکسب نمایند وابستگی داوري به مساعدت  دادگاه هاشبیه اختیارات 

   .ناب ناپذیر استجریان داوري و اجراي احکام داوري اجت
 ،در امر داوري بیانگر آن است که هدف از دخالت دادگاه هاتوجه به گستره دخالت 

براي مثال، در صدور قرار تامین یا دستور  .باشد ترکیبی از اعمال نظارت و مساعدت می
جنبه مساعدتی  رأي داوررسیدگی به جرح داور و اجراي  نصب داور طرف ممتنع، موقت،

رأي نظارت قضایی به عنوان کنترل بر  .شود نار جنبه نظارتی آن دیده میدادگاه در ک
نقش  دادگاه هادر این مورد  .شود مشاهده می يرأي داوردر چارچوب اعتراض به  يداور

مایل به اعمال  دادگاه ها يرأي داورهنگام ارزیابی درخواست ابطال  .اساسی بر عهده دارند
ه بر همین اساس، اعتراض موفقیت آمیز آراء داوري ب .یک مسیر محتاطانه و مضیق هستند
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مجاز به رسیدگی و اتخاذ  رأي داوربا ابطال  دادگاه ها با این وجود، .شود ندرت دیده می

  با انقضاء مدت داوري، طرفین در صورت انعقاد قرارداد داوري جدید  .تصمیم نیستند
ارداد، حق مراجعه به صالحیت در صورت عدم وجود قر .بی نیاز از دخالت دادگاه هستند

زیرا، صالحیت مرجع داوري یک صالحیت  .ي عمومی محفوظ استدادگاه هاعام 
هاي تجاري بین  توجه به این نکته الزم است که در داوري .شود استثنایی محسوب می

در جریان داوري  دادگاه هاالمللی رویه و گرایش روشن بر تعریف و تحدید موارد دخالت 
ي دولتی در روند دادگاه هاتیجه، جز در موارد استثنایی اصل بر عدم مداخله در ن .است

  هیچ دادگاهی : دارد قانون نمونه آنسیترال مقرر می 5براي مثال ماده  .داوري است
تواند در موضوعات مشمول این قانون دخالت کند، مگر در موردي که به موجب این  نمی

 34،35، 27 ،16، 14، 13 ،11، 9، 8ون نمونه در مواد مقررات قان .قانون پیش بینی شده است
به بیان دیگر، داوري  .نماید موارد دخالت دادگاه را در روند داوري پیش بینی می 36و

  ترتیبی قراردادي است که طرفین آن خود را تابع تصمیم داور یا داوران منتخب قرار 
و اجتناب از تشریفات طوالنی و وقت  دادگاه هااثر این توافق پرهیز از مراجعه به  .دهند می

به این منظور، تنظیم دقیق، جامع و  .خیر در حل اختالف استأو تگیر دادرسی قضایی 
مطلوب موافقت نامه داوري و درج کلیه جزئیات الزم می تواند از بسیاري جهات از 

    .در روند داوري جلوگیري به عمل آورد دادگاه هامداخله غیر ضروري 
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  :و مآخذ منابع 

  :فهرست منابع فارسی -الف

دستاورد  داوري در قوانین موضوعه ایران و تحوالت نهاد ،)1387( ،فتخارجهرمی، گودرزا -1
 .13-  44، صص 28و  27، مجله تحقیقات حقوقی، شماره المللی بین آن در حوزه داوري

 چاپ اول، ،داوري بین المللی در دعاوي بازرگانی، )1387( امیر معزي، احمد، -2
 .انتشارات دادگستر

 جرح و سلب صالحیت از داوران در داوري تجاري  ،)1369( مایکل، تاپ من، -3

 .165- 206، صص12محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، شماره  :مترجم، بین المللی

، چاپ المللی تجاري بین  نقد و بررسی تطبیقی قانون داوري ،)1376( جنیدي، لعیا، -4
 .نشر دادگستر اول،

 .، چاپ دوم، انتشارات جنگلداوري ،)1389( محمد رضا، زندي، -5

، مجله تحقیقات موافقتنامه داوري و صالحیت دادگاه، )1382( عبداهللا،شمس،  -6
 .11- 43صص  ،37شماره  حقوقی،

 .، جلد دوم، چاپ دوم،  انتشارات دراكآیین دادرسی مدنی ،)1384(شمس، عبداهللا، -7

 ،چاپ هفتم ،ین دادرسی مدنی و بازرگانییآ،)1382( ،سیدمحسنصدرزاده افشار،  -8
  .جهاد دانشگاهی تهرانانتشارات 

، مجموعه ي حقوقیدادگاه هاگزیده آراي  ،)1386( ،محمدرضا )کارکن(کامیار -9
  .سوم، چاپ اول، نشر حقوقدان

انتشارات  ، چاپ اول،نظام داوري اتاق بازرگانی بین المللی ،)1380( محسن، محبی، -10
 .کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

، جلد دوم، چاپ آیین دادرسی مدنی ،)1385( نادر و بهشتی، محمد جواد، مردانی، -11
 .اول، نشر میزان
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مجله  ،ي ملی در روند داوريدادگاه هاحدود مداخله ،)1384(مصلحی،جالل، -12

 .249- 282صص  ،15و  16پژوهش حقوق و سیاست، شماره 

بررسی جریان رسیدگی در  ،)1385(محسن،  صادقی، و حسینعلی عراقی،مصلحی  -13
 .87- 114، صص1شماره  ،؛ مجله حقوق تطبیقیفصل اختالف  و هاي جایگزین حل شیوه

ي عمومی و دادگاه هاشرح قانون آیین دادرسی مدنی  ،)1380( مهاجري، علی، -14
 .، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات کتابخانه گنج دانشانقالب

 .انتشارات فکر سازان ،چاپ اول ،4جلد  ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی، )1387( علی،مهاجري،  -15

، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رأي داورابالغ  ،)1372( جواد، واحدي، -16
 .137- 163، صص 30تهران، شماره 

 .میزان نشر ،چاپ اول ،ین دادرسی مدنییهاي آ بایسته ،)1379( ،اهللا واحدي، قدرت -17
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