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 چکيده
 دولتي قضايي سيستم كنار در داور توسط اختالف فصل و حل حقوقي نظامهاي كليه در تقريباً

 رجوع حق ضمني قبول با ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 139 اصل در.  است شده پذيرفته

 وزيران هيأت تصويب محدوديت دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي اختالف حل براي داوري به

 454 ماده در.  است نموده ضروري مجلس تصويب مهم موارد در و اسالمي شوراي مجلس اطالع و

 قانون 2 ماده 2 بند و 1379 مصوب مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون

 دارند دعوا هاقام اهليت كه اشخاصي كليه كه است شده مقرر 1376 داوري تجاري داخلي مصوب

 در و باشد نشده يا شده طرح دادگاهها در خواه را خود اختالف و منازعه يكديگر تراضي با ميتوانند

 ماده در.  دهند ارجاع نفر چند يا يك داوري به باشد رسيدگي از اي مرحله هر در طرح صورت

 جداگانه قرارداد ببموج يا و شوند ملزم معامله ضمن ميتوانند متعاملين كه است شده مقرر بعدي

 يا داور ميتوانند نيز و كنند مراجعه داوري به آنان بين اختالف بروز صورت در كه نمايند تراضي

 اختالف حل به طرفين قرارداد مبناي بر داور.نمايند تعيين اختالف بروز از بعد يا قبل را خود داوران

 لذا. گذارد مي اثر عمومي نظم در و باشد مي دعوي قاطع داور راي. كند مي صادر راي و رسيدگي

 مقررات به شكل در بايد ولي ندارد، خاصي شكل داور راي. است فراوان اهميت حايز آن شناخت

 قوانين مخالف و باشد مدلل بايد داور راي. گويد پاسخ طرفين هاي خواسته به محتوي در و داوري

 و است االجرا الزم و قطعي او اير و شود مي فارغ داور شد صادر راي كه وقتي. نباشد حق موجد

 داريم                                                                        ( داور راي) شناخت بر سعي مقاله اين در. دارد را مختومه امر ارزش

 ن دادرسي مدني ، داوري داخلي داوري ، حقوق ، قانون تجارت ، آيي :يديکل واژگان

 

 

 

 

 

وق
حق

 و 
قه

ر ف
ش د

وه
 پژ

صی
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
 

ل(
 او

ال
)س

ش 
ره 

ما
1 

  /
ییز

پا
  

13
95

 
ص 

 /
12

6
-

11
8

 

 2سيامک لطفيانی ، 1   ابوالفضل سلطانی

 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي 1
 دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسالمي 2
 

 ه مسئول:نويسندميل نام و نشاني اي
    ابوالفضل سلطانی

siamak.lotfiani@gmail.com 

 ی داوري در حقوق تجارت داخلیبررس
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 مهمقد

 بر سعي حاكميت لحاظ همين به شود مي قلمداد حاكميت تكاليف از حقوقي و حقيقي اشخاص مابين في اختالفات فصل و حل

 روند ، محاكم بودن تخصصي غير.  بگستراند خود قلمرو در را عدل و نظم و نموده مديريت را مطروحه دعاوي مستقل قوه تشكيل با دارد آن

. نمايد مي تشويق اختالف حل جايگزين روشهاي از استفاده به را حقوقدانان كه است داليلي جمله از  نآ هاي هزينه و  دادرسي كند

 گردد مي بر عدليه تشكيل از قبل به آن سابقه و داشته كشورمان تاريخ در ريشه كه كاري و ساز  است داوري نهاد ممكن گزينه بهترين

 طرح اجازه دعوي اصحاب به قانون اين. باشد مي 18/08/1290 مصوب حقوقي محاكمات اصول قانون داوري خصوص در تقنين سابقه اولين.

 از يك هر قانون آن وفق. رسيد تصويب به اجباري حكميت قانون 1306 سال ماه اسفند 29 تاريخ در. داد را حكم چند يا يك نزد موضوع

 نمايند محكمه تقديم رسيدگي جلسه نخستين پايان تا را بارياج حكميت تقاضاي كه داشتند را حق اين دادرسي از مرحله هر در طرفين

 آن موجب به كه شد تصويب ديگري قانون 1307 سال ماه تير  در سپس.  گرديد فساد اشاعه و  استفاده سوء باعث قانوني ظرفيت همين كه

 قرار نسخ مورد 1308 سال در گفته پيش داليل به بنا اجباري حكميت قانون.  كردند پيدا را قرارداد ضمن داوري شرط تعبيه اجازه اشخاص

 بر.  نمود تدوين داوري تجاري داخلي خصوص در را مبسوطي مقررات و گرفته پيش در را اعتدال 1318 مصوب مدني دادرسي آئين. گرفت

 باب در اخيرالذكر ونقان مقررات مشروعيت خصوص در انقالب از پس.  است داوري به امر ارجاع مبناي طرفين تراضي قانون اين اساس

 دادگاههاي دادرسي آيين قانون تصويب با.  گرديد مرتفع تشكيك اين هلند در داوري ديوان تشكيل از پس كه شد ترديد ايجاد داوري

 باب. گرفت قرار قانونگذار صريح نسخ مورد 1318 مصوب مدني دادرسي آيين قانون 1379 سال در فعلي مدني امور در انقالب و عمومي

 مي شناخته برسميت داوري بر حاكم مقررات عنوان به اكنون هم و پرداخته داوري مختلف مسايل به 501 تا 454 مواد طي قانون اين تمهف

 مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون 498 ماده موضوع داوري الزحمه حق نامه آيين قانون آن تصويب پي در. شود

 گرفت.                                                                 قرار قضاييه قوه رييس تصويب مورد 20/09/1380 تاريخ در نيز

  

 

 

 ماده موجب به رسيدگي جهت طرفين برگزيده ثالث شخص به اختالف ارجاع از است عبارت اصطالح، در داوري تجاري داخلي

 اشخاص يا شخص وسيله به دادگاه از خارج در متداعيين بين اختالف رفع از است عبارت«  يداور» : داخلي تجاري داوري قانون الف

 انتصابي . يا و الطرفين مرضي حقوقي يا حقيقي

 تبعه ياران قوانين موجب به داوري نامه موافقت انعقاد زمان در طرفين از يكي كه اين: از است داخلي عبارت تجاري پس داوري

 و نيست قبولي قابل مالک كشورها سطح در امروزه كه پذيرفته را تابعيتي مالک ايران، المللي بين تجاري داوري قانون ينبنابرا نباشد ايران

 .      دهد نمي قرار پوشش تحت را دعاوي تمام

. سازد فراهم ار اختالف زمينه و نكند عمل است، كرده تعهد آنچه به طرفين از يكي كه دارد وجود آن امكان تجاري قرارداد هر در

 ديدهزيان تاجر براي دادرسي، طوالني فرآيند علت به دادگاه در دعوا اقامه دارد، اهميت بسيار بازرگاني مبادالت در عمل سرعت كه آنجا از

 و كند خسارت جبران هم بتواند كه ايشيوه گيرد؛ پيش اختالف حل براي را ديگري راه تا است الزم رو، اين از. بود نخواهد صرفه به مقرون

 ندهد كاهش را قراردادي تعهد اجراي سرعت اينكه هم

 از ناشي اختالف آن طريق از كه است فرآيندي بازرگاني، اختالفات حل راهكار ترينمناسب عنوان به داوري تجاري داخلي

 جلوگيري پرونده به رسيدگي روند شدن طوالني از تواندمي شيوه اين. شودمي محول نفر چند يا يك به دادگاه به ارجاع جاي به قرارداد،

 داوري به اختالف ارجاع. است االجراالزم قاضي راي همانند داور راي چراكه كند؛ ملزم تعهداتش اجراي به را متخلف بازرگان همچنين و كند

 بر اصلي، قرارداد از جدا ردادقرا يك در طرفين -2 كنند درج را داوري شرط مربوطه، قرارداد متن در طرفين -1: دارد امكان شكل سه به

 پس توانندمي باشند، نكرده توافق داوري قرارداد يا داوري شرط بر طرفين اختالف، بروز از قبل اگر -3 كنند توافق داوري به اختالف ارجاع

  سازند منعقد را داوري موافقتنامه اختالف، بروز از

 اختالف طرفين -1: از است عبارت آنها از برخي كه است مزايايي ارايد دادگاه به اختالف ارجاع به نسبت داوري تجاري داخلي

 در دادرسي هزينه معموال -3 است االجرا الزم قاضي راي همانند داور راي -2 كنند انتخاب خودشان را داوري هيات اعضاي يا داور توانندمي

 اختالف طرفين -5 دارند تخصص اختالف موضوع در داور اشخاص مواقع، بيشتر در -4 است دادگاه در دادرسي هزينه از كمتر تجاري داوري

 قابل دادگاه در كه را اموري ساير و داوري بر حاكم قانون داوري، راي ابالغ نحوه داوران، هايويژگي داوري، سازمان داوري، محل توانندمي
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 تجاري قراردادهاي جزئيات شودمي باعث مساله نهمي و است داوري رسيدگي جلسات بودن غيرعلني بر اصل -6 كنند معين نيست، تعيين

 تجاري داوري جايگاه مورد در. دارد وجود است، شده صادر او نفع به راي كه شخصي براي حتي داور، راي به اعتراض امكان -7 نشود فاش

 مرسوم قرارداد در داوري شرط درج داخلي، تجاري مبادالت در ويژه به ايراني، بازرگانان ميان در هنوز متاسفانه كه كرد اذعان بايد ايران در

 سازمان ترينفعال حاضر، حال در. نيستند فعال خارجي، مشابه نهادهاي با مقايسه در نيز داخلي تجاري داوري هايسازمان اكنونهم. نيست

 هايسازمان. است سازمان اين ريداو شرط شامل المللي، بين قراردادهاي بيشتر كه است سوئيس بازرگاني اتاق المللي، بين تجاري داوري

 بر را تجاري داوري امر توانندمي تهران داوري ايمنطقه مركز مانند ايمنطقه هايسازمان همچنين ايران، بازرگاني اتاق مانند نيز داخلي

 خارجه امور وزارت از بايد اما گيرند، قرار داوري مرجع توانندمي كشورها، بين دوستي هايانجمن مانند نهادها از ديگر برخي. گيرند عهده

 باشند داشته رسمي اجازه داورخواه، متبوع كشور

: است صورت دو به داوران يا داور انتخاب. شودمي آغاز اختالف موضوع به رسيدگي به نسبت داور قبولي اعالم از بعد داوري امر

 ضمن در و اختالف بروز از قبل است ممكن معامله طرفين توسط داوران انتخاب. دادگاه توسط انتخاب و معامله طرفين توسط انتخاب

 باشد اختالف وقوع از پس يا داوري قرارداد

 به داوران يا داور انتخاب در اما باشند كرده توافق داور به امر ارجاع در طرفين كه شودمي محقق زماني دادگاه توسط داور انتخاب

 كندمي داور تعيين به اقدام راسا دادگاه صورت اين در كه باشند نرسيده توافق

 معين را خود داوران يا داور اما شده داور معرفي به متعهد قرارداد يا معامله طرفين كه مواردي در»: قانون داوري تجاري داخلي

 تعيين و كنند راضيت ثالث داور تعيين در يا و اقدام خود اختصاصي داور معرفي در نتوانند يا نخواهند اختالف بروز موقع در و باشند نكرده

 درخواست و معرفي مقابل طرف به رسمي اظهارنامه وسيله به و تعيين را خود داور تواندمي طرف يك باشد، نشده محول نيز دادگاه به داور

 براي مورد حسب تواندمي نفعذي نشود، اقدام يادشده مدت انقضاي تا زمان هر. كند تراضي ثالث داور تعيين به نسبت يا كند داور تعيين

 كند مراجعه دادگاه به داور تعيين

 باشد، داشته را داوري شرايط كه كند انتخاب را داوري بايد دادگاه كه است اين دادگاه توسط داور انتخاب در توجه قابل نكته

 ابالغ با آنان سوي از سمت ذيرشپ و داوران انتخاب از پس. شود تعيين نياز مورد افراد برابر دو حداقل بين از قرعه قيد به بايد داور ضمنا

 جلسه تشكيل و آنان وكالي و طرفين از دعوت با موظفند داوران. شودمي آغاز داوري امر داوران، مشخصات و داوري شرايط دعوي، موضوع

 يا اتفاق به پايان در و داده تشكيل جلسه دعوي، موضوع به رسيدگي براي نياز مورد تعداد به و پرداخته آنها دفاعيات و هاادعا استماع به

 كنند راي صدور به اقدام آرا اكثريت

 دادگاه از تواندمي نفعذي و يافته قطعيت اعتراض، عدم صورت در روز 20 از پس و شده ابالغ دعوي طرفين به راي اين

 برابر نيز راي اجراي. كند اجراييه برگ صدور درخواست دارد، را دعوا اصل به رسيدگي صالحيت كه دادگاهي يا داوري به دعوي كنندهارجاع

 است قانوني مقررات

 داوري زوال عوامل

. كنند عزل را داور توانندمي يكديگر با توافق و تراضي صورت در اما ندارند، را داور عزل حق طرفين داوران، يا داور تعيين از بعد

 آيين قانون 481 ماده طبق. كنند تراضي طرفين بايد وي عزل براي كه معنا اين به. است حاكم نيز اختصاصي داور خصوص در امر اين

  از : عبارتند داوري زوال موجب عوامل مدني، دادرسي

 باشد گرفته صورت شفاهي نحو به قرارداد ايجاد چند هر دعوي طرفين كتبي تراضي

 دعوي طرفين از يكي حجر يا فوت

 جمله از شودمي وريدا رفتن بين از موجب نيز ديگري عوامل موارد، اين بر عالوه

 دعوي طرفين از يكي ورشكستگي

 باشد حقوقي شخص دو هر يا طرفين از يكي كه صورتي در) حقوقي شخص انحالل

 نيز داوري شرط است، شده بينيپيش داوري آن در كه ايمعامله فسخ يا( طرفين تراضي به معامله خوردن بهم) اقاله صورت در

 رودمي بين از تعهدات ساير مانند

 خسارت جبران و داوري تجاري داخلي از محروميت موارد

 استعفا يا نشده حاضر داوري جلسات در آن امثال و بيماري يا مسافرت قبيل از موجه عذر بدون داوري قبول از پس داور چنانچه

 بود خواهد محروم اوريد به شدن انتخاب حق از سال پنج تا وارده خسارات جبران بر عالوه ، كند امتناع راي دادن از يا دهد
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 خسارت جبران مسئول مقصر داور طرفين، از يكي به خسارت ورود صورت در مذكور، موارد در داوري از داور ممنوعيت بر عالوه

 مالي ضرر داوران، وظيفه انجام در تقصير يا تقلب ،(شود مقابل طرف فريب موجب كه عملياتي) تدليس اثر در گاه هر ،همچنين است وارده

 هستند وارده خسارت جبران مسئول قانوني موازين برابر داوران شود، طرفين يا طرف يك وجهمت

 نيست مطالبه قابل مذكور ماده طبق معنوي ضرر يعني شده، اشاره مالي ضرر به تنها ماده اين در

 حقوقي، اصول اساس بر ايدب داور شخص زيرا باشد؛ اختالف يك پايان آميزصلح راهكار بهترين تواندمي داوري تجاري داخلي

 و ايران بازرگاني حقوق نظام در داوري فرهنگ گسترش با است اميد. بپردازد داوري به بازرگاني، فنون از برخورداري با و الملليبين قواعد

  . شود فصل و حل شكل بهترين به تجاري اختالفات خصوصي، بخش سوي از داوري تجاري داخلي مراكز تاسيس

 مدني امور در انقالب و عموي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 489 ماده 1 بند و 482 مواد در«  حق موجد قوانين»  از منظور

   چيست

 به نياز و استثنائي محرمانه و خصوصي رسيدگي و است علني دادگستري هاي دادگاه در تظلمات به رسيدگي كلي، اصول طبق

 مي تشكيل را داوري حقوق اساسي خصيصه دو داوري بودن محرمانه و خصوصي. دارد وجود داوري مورد در تصريح و استثناء. دارد تصريح

 درباره فقط قضائي رويه در. شوند مي تلقي داوري به رجوع اساسي علت و قضائي رسيدگي بر داوري اصلي امتياز خصيصه دو اين. دهند

 است عقيده اختالف و ناقشهم مورد آن بودن محرمانه و دارد وجود نظر اتفاق داوري بودن خصوصي

. قراردادهاست اجراي يا تفسير از ناشي هاياختالف فصلوحل چگونگي قراردادهاي داوري داخلي، سرنوشت در مهم نكات از يكي

 تامني فقدان دستخوش را تجار سرمايه و گذاردمي منفي تاثير تجاري اعمال امنيت و سرعت بر تجاري هاياختالف بروز اينكه دليل به

 به و آشنا تجاري هاياختالف فصلوحل سازوكارهاي انواع با تجاري قراردادهاي كنندگانتنظيم و تجار اقدامي، هر از قبل است الزم كند،مي

ي داخل داوري جريان.كنند انتخاب را شيوه موثرترين و بهترين بتوانند قرارداد، موضوع و شرايط اساس بر تا شوند واقف آنها معايب و محاسن

 اگر.  است گرفته قرار تجاري جوامع و تجار اقبال مورد قضايي رسيدگي از آن استقالل همچنين و بودن محرمانه و سرعت مزاياي دليل به

 مداخله بدون كه شود مي معلوم عمل در لكن ، دارند نگه دور قضايي مراجع مداخله از را نهاد اين تا گرفته صورت فراواني كوشش چه

 داوري جريان در دادگاهها دخالت آيا كه نيست اين در بحث.  گردد مي مواجه دشواريهايي با داوري اساسا ، داوري جريان رد محاكم موردي

 با كه طوري به است مداخله اين قلمرو و حدود است بحث مورد آنچه ، ندارد وجود آن ضرورت در ترديدي زيرا ، خير يا است ضروري

   شد خواهد مكك موثر داوري به ، آن شدن مشخص

 و كند مي بيان را حقوقي موضوعات از موضوعي كه است قانوني ، حق موجد قانون ، حقوق محترم اساتيد نظرات مجموع لحاظ با

 و مادي حقوق به مربوط قوانين به ناظر و ندارد حقوقي واقعه اثبات و آن در رسيدگي مراجع رسيدگي طرز و اختالف و منازعه به نظري

  است ماهوي

 صرفاً بايست مي حق موجد قوانين با مخالفت ادعاي به داور راي ابطال دعوي به رسيدگي مقام در قضايي مراجع اينكه به توجه با

 از داور استنباط توانند نمي دادگاهها لذا ، دهند قرار بررسي مورد را موضوع حق موجد قوانين با داور راي مخالفت عدم يا مخالفت منظر از

 چنانچه مثال عنوان به.  نمايند اعمال را خود نظر ، مخالف عقيده وجود فرض با و داده قرار مجدد بررسي مورد را ابرازي لدالي و موضوع

 دادگاه ، ندهد قرار توجه مورد را ثمن و مبيع مالكيت انتقال قبيل از آن نتايج و آثار ولي كرده تلقي بيع را اختالف طرفين حقوقي رابطه داور

 نبودن يا بدون بيع مورد در تواند نمي دادگاه اما نمايد ابطال را بيع عقد از ناشي ماهوي قوانين به توجه عدم خصوص در داور يرا تواند مي

  نمايد نظر اظهار ، طرفين حقوقي رابطه

 ترتيب وريدا قرارداد در آنكه مگر است طرفين عهده به داوران الزحمه حق پرداخت)  داوري تجاري داخليقانون  به توجه با

  باشد مي مطالبه قابل داوري هاي هزينه ، خواهان نفع به حكم صدور صورت در(  باشد شده مقرر ديگري

 هزينه از ناشي خسارت كه نيست آن از مانع ، طرفين توسط داوري تجاري داخلي هزينه پرداخت به قانونگذار همچنين تكليف

 در دعوي طرح فرض در كمااينكه.  شود مطالبه است شده وارد خواهان به آن از امتناع يا حق اداء به نسبت خوانده تقصير علت به كه داوري

 515 ماده موضوع خسارت عنوان به ، وي له حكم صدور صورت در و شود مي پرداخت خواهان توسط كالً  دادرسي هزينه نيز قضايي مراجع

  گردد مي نظورم ، مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون

 مدلل و موجه بايد داور راي) امورمدني در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 482 ماده رعايت عدم اجراي ضمانت

 ؟    چيست( نباشد حق موجد قوانين با مخالف و بوده

 شده احصاء مدني امور در انقالب و ميعمو دادگاههاي دادرسي آئين قانون 489 ماده در داور راي ابطال موارد اينكه به توجه با

 رعايت عدم اجراي ضمانت لذا ، باشد مي حق موجد قوانين با آن مخالفت ، داور راي بطالن موارد جمله از مذكور ماده 1 بند مطابق و است

  است شده تكليف تعيين قانون در 482 ماده دوم قسمت
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 حق موجد قوانين خالف بر رايي صدور به منجر ، امر اين چنانچه رسد مي نظر به داور، راي نبودن مدلل و موجه با رابطه در

 اجرايي ضمانت اينصورت غير در بود خواهد داور راي بطالن موارد از ، شود 489 ماده در مندرج موارد ساير مشمول نحوي به يا و گردد

 باشد نمي متصور داور، راي نبودن مدلل يا موجه خصوص در خاصي

 مادي، روابط كليه به كه است عيني مفهوم يك استقالل عدم گردد؛ مي استقالل عدم و طرفي بي عدم شامل، نداورا جرح دالئل

 داور تعصب بيانگر كه است دروني و ذهني مفهوم يك نيز طرفي بي فقدان. گردد مي اطالق وي نماينده يا باطرف داور شخصي و رسمي

 مساعدت ها، دادگاه مساعدتي صالحيت ديگر موارد جمله از. است استنباط قابل داور فعاليت پيرامون شرايط از و است طرف يك به نسبت

 در بيشتر دليل، كسب در ها دادگاه مساعدت موضوع. انجامد مي داوري جريان بودن مؤثر به كه باشد مي دليل كسب در ها دادگاه

 انحصاري صالحيت در دليل كسب و شهود احضار نداشته، را خوردن سوگند مراسم اداره صالحيت داوران، كه شود مي مطرح كشورهائي

 يا باشد عمومي نظم مخالف داوري رأي اگر آن موجب به كه شود مي مطرح رأي صدور از پس ها دادگاه نظارت باشد،موضوع ها دادگاه

  نمايد مي باطل را رأي خود دخالت با قضائي مرجع نباشد، طوري به ارجاع قابل اختالف اساساً

 دارد؟ اعتبار شرط اين آيا باشند، كرده سلب خود از را داور راي به اعتراض حق داوري موافقتنامه يا قرارداد ضمن طرفين چنانچه

 باطل امورمدني، در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 489 ماده در منصوص موارد در داور راي اينكه به توجه با

 با صريح مخالفت صورت در خصوصي قراردادهاي مدني، قانون 10 ماده اخير قسمت مطابق اينكه به توجه اب و ندارد اجرايي قابليت و بوده

 گردد نمي تلقي معتبر ، داور راي به اعتراض حق سلب شرط لذا بود، نخواهد نافذ قانون،

 شود؟ مي داور رأي اجراي مانع ، ابطال درخواست و داور رأي به اعتراض دادخواست تقديم آيا

 مگر نيست آن اجراي مانع داور رأي به مدني،اعتراض امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 493 ماده مطابق

 صادر قطعي حكم صدور و اعتراض به رسيدگي پايان تا را آن اجراي منع و توقيف قرار دادگاه صورت اين در. باشد قوي اعتراض داليل آنكه

 شد خواهد اخذ معترض از نيز مناسب تامين قتضاءا صورت در و نمايد مي

 ابطال) درخواست به است مكلف دادگاه …» عبارت اين به مذكور قانون 490 ماده اخير قسمت فوق، ماده صريح نص عليرغم

 و دعوي اصل به رسيدگي تا و دهد آن بطالن به حكم باشد(  489)  فوق ماده در مذكور موارد از رأي گاه هر كرده، رسيدگي( داور راي

 كرده ايجاد دادخواست تقديم از پس داور رأي اجراي توقف لزوم بر مبني را شبهاتي ،«ماند مي متوقف داور رأي بطالن، به حكم شدن قطعي

 رسد نمي نظر به مؤثر زير داليل به بنا كه است

 كه است مدني دادرسي آئين قانون 666 دهما جايگزين مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 490 ماده

 ماده طبق راي گاه هر ، كرده رسيدگي(  داور راي ابطال)  درخواست به است مكلف دادگاه: داشت مي مقرر رابطه اين در آن اخير قسمت

 ماند مي متوقف ، داور راي بطالن به حكم شدن قطعي تا دعوي اصل به رسيدگي و بدهد آن بطالن به حكم باشد، باطل فوق

 شده ارجاع داوري به سپس و بوده مطرح دادگاه در دعوي اصل چنانچه كه است آن بيانگر قانونگذاري سابقه ، فوق مراتب به بنا

 اصل به رسيدگي مذكور، ماده حكم به نتيجه در ، گرديد تقديم داوري به دعوي دهنده ارجاع دادگاه به داور رأي ابطال ودرخواست باشد

 ماند مي متوقف داور، رأي بطالن به حكم شدن قطعي تا دعوي

 يا است ضروري داوري در ها دادگاه مداخله ايا كه گردد مي مطرح سؤال اين اينجا در داخلي، تجاري داوري شناخت جهت در

 خير؟ يا دهد ادامه ـ مؤثر طور به ـ خود حيات به ها دادگاه مداخله بدون تواند مي داوري ايا اساساً، و خير

 يك ديگر داوري، توسط اختالف حل كه، طوري به دارد وجود داوري تجاري داخلي اختالفات ارجاع در زيادي تمايل ه،امروز

 علت. گردد مي محسوب المللي بين تجاري اختالفات فصل و حل روش ترين مهم و ترين اصلي بلكه گردد، نمي محسوب استثنايي روش

  است رجوع از ناشي مشكالت در ديگر سوي از و دگستريدا بر داوري مزاياي در سو يك از تمايل اين

 دارند، حقوقي اثرات اختالف طرفين بر ولي است، اختالف حل خصوص صرفا جريان يك داوري، جريان كه اين رغم علي

 است گرديده واگذار كشور هر ملي، هاي دادگاه به داوري جريان بر اثرگذاري صالحيت

 هاي دادگاه نه و است «ملي هاي دادگاه» دادگاه، از مقصود كه داشت توجه بايست مي داوري، و دادگاه به مربوط مباحث كل در

 داوري جريان در ملي هاي دادگاه افراطي مداخله. گيرد مي قرار استفاده مورد دولتها ميان روابط در المللي بين هاي دادگاه المللي؛ بين

 داوري مناسب محل عنوان به دولت آن شهرت براي زمينه ها، دادگاه مداخله نمودن محدود با. گردد مي داوري اطراف نارضايتي به منجر

 مداخله كاهش كه اين بر عالوه. نمايند مي ايفاء المللي بين تجارت عرصه در را تري فعال نقش ها دولت وسيله بدين و گردد مي فراهم

 گردد مي اوريد رأي بودن مختومه و داوري جريان صحت حفظ به منجر داوري در قضايي

 اين مصاديق و موارد بلكه برسد، ممكن حداقل به بايست مي تنها نه ها دادگاه مداخله كه يافته نضج اعتقاد اين امروزه بنابراين،

 آن بودن غيرعلني و سرعت كه داوري ويژگي ها، دادگاه گسترده دخالت با. گردد درج قوانين در مصرح و مشخص طور به بايد نيز مداخله
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 براي»: داشت بيان مطروحه دعواي در استين قاضي انگلستان، در براي مثال .است ها دادگاه مداخله ضعف نقطه امر اين و رفته ميان از است

 قابل نكته اين به توجه با المللي بين تجاري داوري در به قضايي مداخله داوري، جريان قطعيت و سرعت حفظ حيث از داوري منافع حفظ

 داوري به رجوع در را خود مصلحت و گرفته ها دادگاه صالحيت نمودن استثناء براي مشتركي تصميم داوري طرفين اساًاس كه است توجيه

 به تشويق امر، اين از هدف كه آن اول: است استوار فاكتور سه بر داوري نهاد بيشتر استقالل و داوري در كمتر مداخله فلسفه. اند دانسته

 اعتماد مداخله، مصاديق نمودن محدود با كشورها زيرا شود؛ مي كشورها اقتصادي رونق به منجر خود كه است كشور يك در داوري انجام

 و رويه بي كنترل كه آن دوم نمايند؛ مي ترغيب كشور داخل در گذاري سرمايه به را آنها طريق اين از نموده، فراهم را المللي بين تجار

 المللي بين نظام در موجود رويه با ها دادگاه مداخله كاهش كه آن سوم باشد؛ مي داوران لتمنز و بزرگي از دور داوري، امور در دخالت

 است تر هماهنگ

 بدون تواند نمي داوري زيرا نيست؛ پذيرفتني و معقول كار داوري، در قضايي مداخله كامل حذف كه داشت توجه بايد البته،

 مجبور را خاطي شخصي تا گردند مي تلقي فشار اهرم يك داوري در ها دادگاه اساساً و دهد ادامه خود كار به ها دادگاه همكاري و مساعدت

 بود، محدود و مشكوک داوري، و دادگاه ميان رابطه كه ـ بيستم قرن نخست نيمه ـ گذشته خالف بر و نمايند داوري شرايط و مفاد اجراي به

 است ضروري داوري بودن مؤثر براي محدود صورت به ها دادگاه مداخله بنابراين است؛ موسع و مصرح قلمرو اين امروزه

 و دهد آن بطالن به حكم باشد(  489)  فوق ماده در مذكور موارد از راي گاه هر كه عبارات اين به 490 ماده اخير قسمت عبارات

 مبني حكمي بايست مي بدواً كه باشد مي امر اين مويد ماند، مي متوقف داور راي بطالن، به حكم شدن قطعي و دعوي اصل به رسيدگي تا

 متوقف آن اجراي ، داور راي ابطال حكم شدن قطعي تا 490 ماده اين اخير قسمت دستور به نتيجتاً و باشد شده صادر داور راي ابطال بر

 به داور راي اجراي توقف براي موجبي ، داور راي ابطال بر قطعي غير حكم صدور از قبل تا است آن مسلم قدر كيفيت اين با و ماند خواهد

 ندارد وجود اعتراض دادخواست تقديم صرف

 دعوي به رسيدگي جريان در تواند مي دادگاه آيا باشد، شده تسليم و صادر داوري مدت انقضاي از پس داور راي كه صورتي در

 نمايد؟ صادر داور رأي بطالن به حكم و استناد آن به رأساً داور، راي ابطال

 موارد در داوري رأي» : است داشته مقرر مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 489 ماده صدر چند هر

 راي بالذات كه نيست مواردي از داوري مهلت از خارج در رأي تسليم و صدور اينكه به توجه با اما« .ندارد اجرايي قابليت و است باطل زير

 مطابق اينكه به توجه با و باشد داوري مهلت تمديد قبول متضمن تواند مي آن، به نسبت طرفين تعرض عدم و نمايد ساقط اعتبار از را داور

 مي 489 ماده شقوق از يكي به استناد و معترض جانب از دعوي طرح مستلزم ، داور راي بطالن دعوي به رسيدگي مذكور، قانون 490 ماده

 4 بند استناد به راساً تواند نمي دادگاه لذا نمايد، رسيدگي موضوع به خواهان خواسته چارچوب در است مكلف دادگاه اينكه به نظر و باشد

 نمايد صادر داور رأي ابطال به حكم 489 ماده

 ؟ مالي غير يا است مالي ، داور راي ابطال دعوي

 شده احصاء مدني امور در البانق و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 489 ماده در داور راي ابطال موارد اينكه به توجه با

 ، آن شمول فرض در و داده قرار رسيدگي مورد را فوق ماده در مذكور موارد صرفاً دادگاه و باتوجه به قانون داوري تجاري داخلي و  است

 اصحاب حكوميتم بر دال حكمي دادگاه الواقع في و كند مي صادر معترض دعوي رد به حكم صورت اين غير در و داور راي ابطال به حكم

 جهت دادگاه رسيدگي رسد مي نظر به لذا دادگاه، نه بود خواهد داور راي از ناشي مال مبادله كيفيت اين با و كند نمي صادر دعوي

 نمي تلقي مالي دعوي عنوان تحت و اختالف ماهيت به مجدد رسيدگي ، 489 ماده در مذكور قانوني شرايط تحقق عدم يا تحقق تشخيص

 شود

 نامه موافقت انعقاد زمان در طرفين از يكي كه اين: از است عبارت داوري»: ايران داوري تجاري داخلي ذكر است كه قانونشايان 

 سطح در امروزه كه پذيرفته را تابعيتي مالک ايران، داوري تجاري داخلي قانون بنابراين ؛«نباشد ايران تبعه ياران قوانين موجب به داوري

 دهد نمي قرار پوشش تحت را دعاوي تمام و نيست وليقب قابل مالک كشورها

 بين تجارت عرصه در را تري فعال نقش ها دولت وسيله بدين و گردد مي فراهم داوري مناسب محل عنوان به دولت آن شهرت

 مي داوري رأي بودن همختوم و داوري جريان صحت حفظ به منجر داوري در قضائي مداخله كاهش كه اين بر عالوه. نمايند مي ايفاء المللي

 گردد

 به تشويق امر، اين از هدف كه آن اول: است استوار فاكتور سه بر داوري نهاد بيشتر استقالل و داوري در كمتر مداخله فلسفه

 داعتما مداخله، مصاديق نمودن محدود با كشورها زيرا شود؛ مي كشورها اقتصادي رونق به منجر خود كه است كشور يك در داوري انجام

 و رويه بي كنترل كه آن دوم نمايند؛ مي ترغيب كشور داخل در گذاري سرمايه به را آنها طريق اين از نموده، فراهم را المللي بين تجار
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 المللي بين نظام در موجود رويه با ها دادگاه مداخله كاهش كه آن سوم باشد؛ مي داوران منزلت و بزرگي از دور داوري، امور در دخالت

 است تر هماهنگ

 مداخله قلمرو و ندارد داوري جريان در ها دادگاه مداخله عدم خصوص در مقرراتي گونه هيچ مدني دادرسي آئين قانون ايران، در

 است و از قانون داوري تجاري داخلي  بهره ميبريم .  وسيع داوري در ها دادگاه

 داور آيا راي باشد، نكرده ارايه نيز اليحه و نشده حاضر داوري جلسات از هيچيك در دعوي، خوانده كه صورتي همچنين در

 غيابي؟ يا است حضوري

 پيش دادگاهها احكام از«  واخواهي»  صرفاً مدني، امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون در اينكه به توجه با

 و است شده احصاء قانون در داور راي به اعتراض موارد اينكه به نظر در اين زمينه ساكت است و شده و قانون داوري تجاري داخلي بيني

 نمي واخواهي قابل و محسوب حضوري داور رأي لذا  باشد، مي داوري و دادگاهها از اعم رسيدگي بودن اعتراض قابل غير و قطعيت بر اصل

 باشد

 چيست؟ تكليف نشود، حاصل اكثريت و صادر متفاوتي آراء داوران هيأت كه صورتي در

و قانون خاص داوري  مدني امور در انقالب و عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون 474 ماده تبصره مطابق اينكه به جهتو با

 مي داوران ناحيه از رأي صدور عدم منزله به اكثريت تحقق عدم باشد، مي اعتبار مالک داوران، اكثريت توسط رأي صدور تجاري داخلي ،

 نمود خواهد رسيدگي موضوع به دادگاه يا و جديد داوران هيأت مورد حسب و باشد

 ارجاع در طرفين كه است آن مستلزم داوري سو يك از است؛ قضايي و قراردادي ويژگي دو واجد كه است نهادي درواقع داوري

 حل قضايي رغي طرق ديگر از را آن كه است دادرس يك خصوصيات واجد داوري ديگر، سوي از و نمايند توافق خصوصي شخص به اختالف

 اين البته،. دارند قرار يكديگر كنار در داوري مراحل تمام در قراردادي و قضايي عناصر. گرداند مي متمايز غيره و سازش، نظير، اختالف

 است گرفته قرار انتقاد مورد داوري قراردادي و قضايي عناصر ميان تفكيك عدم جهت از تئوري

 چيست؟ تكليف نمايد، امتناع داوري الزحمه حق اختپرد از داوري دعوي خوانده كه صورتي در

 نسبت تواند مي خواهان داوران، يا داور رسيدگي به خواهان تمايل و داوري الزحمه حق سهم پرداخت از خوانده امتناع صورت در

 نمايد مطالبه خوانده از داوري رسيدگي خسارات عنوان به و كرده اقدام آن پرداخت به

 داوري در كه گونه بدين شد، قائل تفكيك بايد داوري تجاري داخلي و داخلي داوري ميان داوري، قرارداد شناسايي همچنين رد

 ارجاع به مكلّف و موظف داوري تجاري داخلي قرارداد يك با برخورد در ها دادگاه لكن است، اختياري رسيدگي توقف قرار صدور داخلي

 هستند توقف قرار صدور و داوري به طرفين

 داوري جريان شروع از پيش است ممكن قرارها اين به نياز لكن شوند، مي صادر داوري جريان طول در قرارها غالب هچ اگر

 نظريه بر مبتني داوري هيأت تشكيل از پيش موقت قرار صدور. شود انجام …و شدني فاسد اموال حفظ براي است ممكن كه شود احساس

 اضطراري نوع از موقت قرار صدور اگر آن اساس بر و است شده پذيرفته انگلستان و هلند. بلژيك: نظير كشورهايي؛ در كه است مكمل دادگاه

 نمايد صادر قرار تواند مي دادگاه باشد، نگرديده تشكيل هنوز داوري هيأت و باشد
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                                                         نتيجه گيري                                                                       

 رأي اجراي ضمانت طرفين اعتماد.  باشند اختالف طرفين اعتماد مورد كه شدند مي انتخاب داور بعنوان كساني دور گذشته در

 بي خالقي اصول همان ولي شناسد نمي را آنها از يكي حداقل يا طرفين داور مواردي در و است كرده تغيير شرايط چه اگر اكنون.  بود داور

  دارد حاكميت امروز داوري بر گذشته در طرفين با داور صميمت از ناشي استقالل و طرفي

 نظر از داوري تجاري داخلي در.  ميكند شركت داوري در خود المللي بين و علمي موقعيت و اخالقي مسائل تأثير تحت بيشتر امروز داور

 را الزم اخالقي و علمي تعالي و اشتهار بايد داور ماهوي نظر از.  گويد پاسخ داوري نها نيازهاي به كه باشد داشته صياتيخصو بايد داور شكلي

 قدرت و الراي حق تأثير ولي ميكند اجراء احكام اجراي را داور رأي و گيرد مي اجرت داور.  گيرد قرار داوري نها مراجعه مورد تا باشد داشته

 ميگيرد. قرار اعتراض مورد داور رأي ندرت به كه است ناچيز اي اندازه به داور طرفي بي و استقالل مقابل رد حاكم سياسي
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