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 چکيده

 وانیدر اروپا و د یداور یاز آرا ینظر خواه دیامکان تجد یبررس هدف پژوهش حاضر

و  نیاز بهتر یکیبعنوان  یداور ر،یاخ های در سالی می باشد. اتاق بازرگان یداور

روابط  ی نهیدر زم ژهیاختالفات بو زآمی مسالمت وفصل حل های روش نیکارآمدتر

 یدر آرا دنظری. تجداست گرفته قرار بازرگانان و دانان حقوق ها، تمورد توجه دول ،یتجار

که دادستان  یی)جز در موارد استثنا یدادگاه ها، منحصرا حسب درخواست اصحاب دعو

 یقضائ هیقانون، طبق ماده واحده قانون وحدت رو تیاز حاکم انتیکل کشور از جهت ص

 ونیسیمصوب کم یفریک یدرسدا نییاضافه شده با قانون آ 3و ماده  8231مصوب 

دارد(  یدنظرخواهیوقت، از احکام مخالف قانون محاکم، حق تجد نیمشترک خاص مجلس

 یاصالح 81ماده  3با استفاده از حق مندرج در تبصرع  هییقوه قضا سییکه ر یموراد ایو 

. دریگ یصورت م یدنظرخواهیو انقالب از احکام تجد یعموم یدادگاه ها لیقانون تشک

قانون  23و  22کرد بر اساس مواد  انیب دیبا یالمللنیب یتجار یهایصوص داوردر خ

 یداور یوجود دارد و اعتراض به رأ یداور یحق اعتراض به را ،یالمللنیب یتجار یداور

 آن نخواهد داشت. یبر اجرا یقیاثر تعل

 .تجدید نظر، داوری، اروپا، دیوان داوری :يديکل واژگان
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 3سفی زرومیحسين یو 2سيدعلی مرتضوي راد،، 1جواد جوانمردي

 .کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اشراق بجنورد  8

 .کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اشراق بجنورد 3
 .بجنورد اشراق دانشگاه خصوصی، حقوق ارشد کارشناسی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 جواد جوانمردي

 داوري آراي از خواهی نظر تجدید امکان بررسی

 بازرگانی اتاق داوري دیوان و اروپا در

 7/8/8231تاریخ دریافت: 

 30/2/8233تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
آمیز اختالفات بویژه در وفصل مسالمتهای حلی اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهادر سال

توان به آوربودن رای داور را نمی ویژگی الزام .ها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته استی روابط تجاری، مورد توجه دولتزمینه

بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از  .اند، سرایت دادقوق اساسی طرفین صادر شدهآرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض ح

، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و ...های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و سوءاستفاده چونمواردی 

این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات با  .المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته استچه در اسناد مهم بین

علیه تا اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، واال تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم

 .]8[عارض استی وجوبی داوری در تضاد و تبتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه

المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه ترین نظام داوری تجاری بینالمللی مهمظام داوری اتاق بازرگانی بینن

المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختالفات تجاری داوری بین

ترین منابع شود، از مهمهای اتاق صادر میعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوریهم قوا .المللی داشته استبین

 .رودالمللی به شمار میدهنده و سازنده رویه داوری بینالمللی است و از عوامل شکلحقوقی در زمینة داوری بین

ها و مؤسسات تجاری تجّار و بازرگانان و شرکت ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد

گردد تر که به جایگاه ساختاری آن برمیتوان به چند عامل مهمها میالمللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنبین

اتاق  اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی .اشاره کرد

دوم، داشتن مجموعه قواعد  .شودهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه میالمللی و سابقه طوالنی آن که سالبازرگانی بین

قواعد متناسب  این .بینی کرده استداوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش

الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصالح و لی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بینالملبا تحوالت حقوق داوری بین

های اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال

سوم، استقالل و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و  .ستفاده استاکنون مورد ااالجرا شده و هم( الزم8271دی  88) 8331

برخورداری از یك سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر 

هایی که احیاناً در طول داوری بستبن و نیز رفع و رجوع مشکالت و شودهایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع میبر جریان داوری

های همین سازمان داوری فرصتی ایجاد کرده که آراء داوری و تجاربی که در داوری ضمناً وجود .شود، برعهده آن استحادث می

خوبی  شود، بههای حقوقی گوناگون تولید میهای مختلف و نظاماتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسط داورانی با فرهنگ

 ..]3[سازی نظام داوری آن استفاده شودهای اتاق و بهینهآوری و متراکم شود و از این گنیجینة تجارب برای سیاستگزاریجمع

موضوع  ای و صرفنظر ازای ملی یا منطقههدر واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیت بازرگانی دیوان

بعالوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجالسیه  .یع جهان خدمت می کنداختالف به بازرگانان و صاحبان صنا

ها نیز رجوع دولت« 8213 مهر 33تا  83برابربا  8312اکتبر  83تا  88»تجارت بین المللی شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق 

جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی  اعتبار و صالحیت ذاتی دیوان مزبور‘ به داوری مزبور اختصاص داشته است 

 .در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند .ها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارندکه بعضی از دولت

های بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که ضمنا گاهی فعالیت

 .تالفات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور )توسط اتاق بازرگانی بین المللی( بطور دوستانه حل وفصل گردیده استبرخی از اخ

 

 نظري مبانی
 اسناد بين المللی داوري

مجموعه مقررات داوری اطاق بازرگانی بین المللی درباره اجرای احکام صادره از سوی محاکم داوری بین المللی چنین 

-توافق بر سر طرح دعوا نزد محکمه داوری اطاق بازرگانی بین المللی متعهد می  ست که طرفین دعوا همزمان بامقرر داشته ا

توان چنین گفت که قاطبه مقررات ئاوری بین بطور کلی می .شوند تا حکم نهایی صادره را بدون تاخیر به مرحله اجرا درآورند

http://www.joce.ir/


 06 -15، ص 5911، بهار  51فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

مجموعه  .بدون درنگ رای نهایی محکمه داوری تاکید و تصریح نموده اند المللی بطور صریح بر تعهد طرفین دعوا در اجرای

مقررات دیوان داوری بین المللی لندن نیز همانند اطاق بازرگانی بین المللی بیان داشته است که بمحض قبول شرائط و شروط 

شوند تا فی الفور رای نهایی هد میداوری دیوان بین المللی داوری لندن برای رسیدگی به دعوای طرفین متنازعین، آنها متع

اروپایی نیز در این باره چنین تصریح کرده -تخصصی داوری و میانجی گری اطاق بازرگانی عرب مقررات .صادره را اجرا نمایند

 :این مقررات می افزاید" نمایندطرفین باید هرگونه حکم محکمه داوری را با حسن نیت اجرا  :است

های دیگر ذی دخل در پرونده ا از اجرای داوطلبانه حکم داوری امتناع ورزد، هر یك از طرفهای دعواگر یکی از طرف"

خواهند توانست تا از مقامات صالحه قضایی کشوری که حکم داوری در آنجا باید اجرا شود درخواست نمایند تا رای یاد شده را 

نیز موجود  UNCITRAL از مجموعه مقررات 23ماده نمونه همین رویکرد در ".منطبق با ضوابط قضایی ملی خود اجرا کند

 .]2[ است

 

 اجراي آراء داوري در حقوق ملی کشورها

در حقوق ژاپن آراء داوری که جنبه اعالمی داشته و یا اینکه مثبت وجود حق و یا ساقط آن باشند مستقیماً قابل اجرا 

احکام داوری در ارتباط با جبران خسارت، برای اجرا باید حتماً این در حالیستکه  .هستند و نیازی به دستور دادگاه صالحه ندارند

در فیلیپین و تایلند اجرای حکم داوری بدون  .به همراه دستور دادگاه برای تائید جبران خسارت مصرحه در حکم داوری باشند

محلی از طریق احکام یا قرارهای  در مالزی احکام داوری .حکم دادگاه قضائی که حکم داوری را تائید کرده باشد قابل اجرا نیست

در استرالیا احکام داوری بوسیله  .تائید کننده حکم داوری که از سوی دیوان عالی آن کشور صادر شده باشد قابل اجرا هستند

در تمامی کشورهای   Action on Award با عنوان  درخواست این .های قضائی قابل اجراستدرخواست ذینفع حکم از دادگاه

 .شهرت دارد  Common Law حقوقینظام  دارای

در اندونزی نیز دستور دادگاه برای اجرای حکم داوری الزم است اما از آنجا که آئین دادرسی ارائه چنین درخواستی 

هنوز تبیین نشده است لذا احکام داوری خارجی در اندونزی از سوی محاکم قضائی شناسائی   مقررات شکلی حقوق آن کشور  در

در هندوستان  .در کره جنوبی نیز حکم صادره از دادگاه برای اجرای رای داوری الزم است .ند و بالتبع قابل اجرا نیستندنمی شو

ها برای اجرای رای دادگاه  های هندوستان و همچنین کشور همسایه آن یعنی پاکستان،دادگاه .اما وضع اندکی متفاوت است

 .کنند که محکوم علیه رای داوری از اجرای داوطلبانه آن امتناع ورزیده باشدیداوری تنها زمانی اقدام به صدور حکم م

مورد نظر توسط محکمه ای در قلمرو   شوند که رایقابل اجرا محسوب می  در عربستان سعودی آراء داوری زمانی

 .ه شوند صادر شده باشدپادشاهی عربستان سعودی و توسط داور یا داورانی که حسب قواعد شریعت اسالم صالح تشخیص داد

با اینحال اجرای رای داوری منوط به اخذ حکم  .صادره نیز باید بر اصول شریعت اسالم منطبق باشد  رای  ادله ی استنادی در

قضائی نه تنها آئین دادرسی داوری برگزار شده را از حیث رعایت مقررات شکلی بررسی  دادگاه .تائید دادگاه برای اجرای آن است

در کل، تائید رای داوری از  .د بلکه ادله استنادی و نوع اختالف منجر به صدور رای را نیز مورد تدقیق قرار خواهد دادمی کن

وفق قوانین کویت اگر چه  .سوی دادگاه قضائی سعودی برای اجراء منوط به عدم مغایرت رای داوری با مقررات شرعی می باشد

الزم است اما محکمه قضائی به بررسی ماهوی رای داوری نمیپردازد و صرفاً از لحاظ اخذ حکم دادگاه برای اجرای رای داوری 

در حقوق عراق اجرای رای داوری پس از تائید ادله استنادی از سوی  .رعایت مقررات شکلی به بررسی رای خواهد پرداخت

 .محکمه قضائی انجام خواهد شد

دریافت درخواست مکتوب ذینفع داوری به بررسی ابعاد حکم داوری  در حقوق جمهوری فدرال آلمان، دادگاه قضائی پس از

داخلی و یا حکم داوری خارجی که بر اساس قانون آلمان بعنوان قانون حاکم صادر شده باشد خواهد پرداخت و پس از اطمینان 

در ایتالیا الزم است تا  .د کرداز عدم تغایر حکم داوری با نظم عمومی آلمان دستور اجرای آن در قلمرو آن کشور را صادر خواه

دادگاه مربوطه پس از بررسی اجمالی حکم صادره، دستور  .برای اجرای آراء داوری بطور مکتوب از دادگاه محلی درخواست شود

 .اجرای آنرا صادر خواهد کرد
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است اجرای حکم داوری درخو .باشدمی  در بریتانیای کبیر اجرای احکام داوری موقوف به اخذ دستور دیوان عالی آن کشور

باید بصورت مکتوب تقدیم دیوان عالی بریتانیا شود که دیوان مزبور پس از بررسی شکلی و ماهوی حکم داوری، دستور اجرای 

 .حکم را صادر خواهد کرد

 Tribunal de Grande  در جمهوری فرانسه، دستور اجرای رای داوری باید از جانب قاضی ذیصالح در دیوان موسوم به

Instance اگر بعداً یکی از  .گرددو پس از دریافت درخواست طرفین دعوا )بدون وجود اختالف نظر در اجرای حکم( صادر می

تواند از دادگاه درخواست الزام طرفین دعوا از اجرای حکم صادره مبنی بر اجرای رای داوری خودداری کند آنگاه طرف دیگر می

 .]3[وی را بنماید

 

 داوريروند اجراي حکم 

اخذ مجوز اجرای حکم داوری پایان روند اجرای آراء داوری نیست بلکه بعد از صدور تائیدیه اجراتی رای داوری از سوی 

محکمه قضائی مربوطه الزم خواهد بود تا مراحل قضائی طوالنی برای اجرای حکم در سیستم قضائی کشور محل صدور رای 

ن رای داوری و رای صادره از محاکم قضائی عادی نخواهد بود و هر دو در یك این خصوص تفاوتی بی در .داوری پیموده شود

 .مسیر قضائی تا مرحله اجرا طی طریق خواهند کرد

 

 داوري دیوان صالحيت

 مورد را خودش خصوص صالحیت در گیریتصمیم مورد در داوری دیوان اختیار 30 ماده در ایران داوری جامع الیحه

 پیا وجود صالحیت، به ایراد خصوص در مقدماتی امر عنوان یكبه تواندمی داور "دارد می مقرر 30ده ما .دهدمی قرار شناسایی

نحو  به طرفین آنکه مگر کند، اظهارنظر آن خصوص در داوری رای ضمن یا نموده رای صدوربه  اقدام داوری موافقتنامه اعتبار

 دهد، رای داوری موافقتنامه اعتبار و وجود یا خود صالحیت بر مقدماتی امر یك عنوانبه داور چنانچه .باشند کرده توافق دیگر

 رسیدگی ادامه مانع شکایت این .کنند شکایت صالح دادگاه نزد این رای ابالغاز از پس روز 80 ظرف تواند می طرفین از یك هر

 .نیست داور

 نمونه قانون با ماده های اینتفاوت از یکی .باشدمی نمونه قانون 81 ماده یادآور ماده این در داوری جامع الیحه متن

 و قطعیت به تصریح عدم به مربوط نشده آن به ایماده اشاره این در که اینکته .است روز 80 به 20 از اعتراض مهلت کاهش

 قطعی هب تصریح .باشدمی داوری دیوان صالحیت به طرفین از یکی اعتراض موارد دادگاه در تصمیم بودن تجدیدنظر غیرقابل

 تأکید باب از ماده آن در شدن قید بنابراین گردد؛ اعتراض فرآیند شدن طوالنی و ایذایی مانع تواندمی دادگاه بودن تصمیم

 .]5[ رسدمی نظر به ضروری

 

 داوري آراي ابطال درخواست

 حدودی تا داوری ایابطال آر بحث در اما کندنمی پیروی نمونه قانون از ساختاری ازلحاظ داوری جامع الیحه هرچند

 .اندنداشته نمونه قانون متن از دقیقی تحلیل الیحه تهیه کنندگان رسدمی نظر به بااینحال، .باشدمی نمونه قانون تأثیر تحت

 موارد و دادگاه از طرفین از یکی درخواست مستلزم را مواردی و کرده تقسیم دو دوسته به را ابطال موارد نمونه قانون کهدرحالی

 ماده .باشدمی این خصوص در جداگانه ماده دو حاوی داوری جامع الیحه نماید، اقدام راسا تا است کرده واگذار به دادگاه را ردیگ

 در که دارد مواردی به اشاره 13 ماده درحالیکه باطل است اساساً داوری رای هاآن مبنای بر که شماردبرمی را مواردی الیحه 11

 ماده ابتدا مقررشده، الیحه در آنچه دقیق فهم برای .گرددمی ابطال داوری رای از طرفین یکی خواستدر به هاآن احراز صورت

 موردبررسی است، ذاتاً باطل آنها مبنای بر داوری رای که مواردی خصوص در 11 ماده سپس و رای ابطال موارد در خصوص 13

 .گیردمی قرار

 داوری رای ابطال موارد :اول بند
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 را رای ابطال تقاضای تواندآن می برمبنای داوری در حاضر طرفین از یکی که را مواردی داوری جامع یحهال 13 ماده

 این .باشدمی قانون در برشمرده موارد به محدود رای موارد ابطال ایران قضایی رویه در طورکلیبه .شماردبرمی نماید، مطرح

 داوری از اعم صادرشده ایران در که داوری رای :داردمی مقرر 13 ماده .شودمی دیده نیز به وضوح داوری جامع الیحه در موارد

 :است قابل ابطال طرفین از یکی درخواست به زیر موارد المللی دربین یا داخلی

 محل قانون موجببه ایشان سکوت صورت در و انددانسته حاکم آن بر طرفین که قانونی موجببه داوری موافقتنامه .8

 .نباشد رمعتب انعقاد

 .باشد بوده داوری به رجوع اهلیت فاقد داوری به مراجعه زمان در خود، کشور متبوع قانون موجببه طرفین از یکی .3

 .باشد نبوده قانون یا داوری موافقتنامه مطابق داوری هیات ترکیب یا داور انتصاب .2

 .باشد اورید رای در مؤثر که ایگونهبه شود نقض تناظر یا طرفیبی یا استقالل اصول .3

 است، داور اختیارت از خارج که رای از قسمت آن فقط صورت این در .باشد داده رای خود اختیارات حدود از خارج داور .5

 .گرددمی ابطال

 .است نبوده درخواست مورد صادرشودکه موضوعی خصوص در داوری رای .1

 .باشد نشده ابالغ برای صالح مرجع متسلی یا ابالغ مورد حسب و صادر قراردادی یا قانونی مدت در داوری رای .7

 باشد پذیرفته شده صالح مرجع توسط او جرح که باشد داوری تعیینکننده رای بر مشتمل داوری رای .1

 فاقد ماده این کند،می معرفی دادگاه را رای ابطال درخواست برای صالح مرجع تنها 23 ماده در که نمونه قانون برخالف

 .نمینماید اشارهای شود، درخواست قضایی مرجع کدام از باید رای ابطال که امر این به و ستا خصوص این در مقررهای چنین

ساختن  مطرح برای الیحه مدنظر مرجع تعیین برای مواد سایر به مراجعه باشدمی فرماحکم ماده این بر سکوتی چنین که حال

 یا قانونی مقامقائم و طرفینبهنسبت  داوری رای "ارد دمی الیحه مقرر 13ماده  .باشد مفید تواندمی رای ابطال درخواست

 درخواست آن از رای اجرای که دادگاهی یا و شود صالح ابطال مرجع توسط اینکه مگر است قابالجرا و معتبر ایشان قراردادی

 در که آنچه به توجه با ." نداند قابالجرا را آن یا کند خودداری آن شناسایی از اسباب قانونی از یکی وجود دلیل به است شده

 که همانطور .دارند را رای ابطال امکان نیز دیگر قضایی مراجع سایر هادادگاه کنار در رسدمی نظر به است گردیده دقی ماده این

 و اساسی مشکالت از یکی کشورها منسوخ و قدیمی قوانین در داوری آرای ابطال برای مختلف مراجع وجود شد ذکر قبالً

 برآمد مشکل این رفع درصدد دادگاه از منحصراً رای ابطال ن درخواستامکا کردن محدود با نمونه قانون که دبو عمدهای

 .باشدمی قانونگذاری مدرن هایرویه با مغایر داوری جامع الیحه در محدودیتی چنین گنجاندن عدم بنابراین،

 نمونه قانون کهدرحالی دارد،نمی مقرر رای ابطال درخواست خصوص در زمانی محدودیت هیچگونه ماده این دیگر طرف از

-می فراهم طرفین برای را امکان این زمانی محدودیت بینیپیش عدم .باشدمی خصوص این در ماههسه زمانی محدودیت حاوی

 بودن ایمرحله یك اصل ازجمله داوری مزایای با مغایر که نمایند اقدام داوری رای ابطال به نسبت کنند اراده زمانکه هر تا آورد

 محدودیت تعیین عدم و باشندمی وقت اسرع در آن اجرای و رای صحت از اطمینان نیازمند داوری در طرفین .باشدمی سرعت و

 .ندارد سازگاری ایمطالبه چنین با رای ابطال درخواست برای زمانی

 مبنای بر داوری موافقتنامه بودن معتبر وصخص در بند موافقتنامه این اعتبار عدم درمورد 13 ماده (8) بند خصوص در

 .باشدمی قراردادشان بر حاکم قانون انتخاب در داوری در طرفین آزادی اصل مؤید اند،کرده تراضی آن سر بر طرفین که قانونی

 مبنای بر داوری موافقتنامه اعتبار حاکم، قانون خصوص در موافقتنامه سکوت صورت در داردمی مقرر بند این دوم قسمت

 مبنای را داوری مقر قانون نمونه قانون که است حالی در این .گرفت خواهد قرار موردسنجش موافقتنامه انعقاد محل قانون

 نمونه قانون از تبعیت به نیز داوری جامع الیحه پیشنویس کنندگانتهیه بود بهتر رسد می نظر به .داندمی قرارداد صحت بررسی

 معیار اوالً زیرا بگیرند؛ نظر در صالح است ایران حاضر فرض در که را رسیدگی مقر قانون داوری، موافقتنامه سکوت صورت در

-می متفاوت دیگر کشور به کشوری از آن تعیین روش و است اختالف محل المللیبین قراردادهای در قرارداد انعقاد محل تعیین

 .باشد نبوده طرفین وجهموردت که گردد انتخاب محلی قانون است ممکن روازاین .باشد
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 مقر جغرافیایی، عوامل و بودن طرفبی قانونی، وضعیت چون عواملی به توجه با و آگاهانه صورتبه داوری طرفین ثانیاً

 مختصر هرچند آشنایی دلیل به داوری قرارداد صحت بررسی برای داوری مقر قانون تعیین ازاینرو .نمایندمی انتخاب را داوری

 احراز کند،می بررسی را داوری موافقتنامه صحت شرایط که مرجعی برای ثالثاً .باشد انعقاد محل قانون از بهتر دتوانمی طرفین

 قانون دارد امکان که است داوری موافقتنامه انعقاد محل قانون از آسانتر بسیار داخلی قوانین برمبنای داوری موافقتنامه صحت

 .باشد بیگانه کشوری

 و مطلق طوربه را اهلیت عدم که المللیبین تجاری داوری قانون با مقایسه در که گفت باید ماده ینا( 3) بند خصوص در

 که است آن اهلیت خصوص در 71 سال داوری قانون به وارد ایرادات از یکی .گرددمی تلقی روبه جلو گام یك .بود پذیرفته کلی

 هریك اهلیت عدم آنسیترال نمونه قانون که حالی در پذیرفته داوری رای لابطا موارد عنوانبه مطلق طوربه را اهلیت قانون، این

 که دهدمی نشان را اهمیت خود زمانی مسئله این .باشدمی رأی به اعتراض قطعی مبنای تنها داوری، موافقتنامه از طرفین

 اهلیت بعدی مقامقائم یا منتقاللیه است ممکن که معنا بدین باشد؛ قرارگرفته جانشینی یا وانتقالنقل موضوع داوری موافقتنامه

 نمونه قانون تصریح اثر .باشد بوده اهلیت فاقد داوری موافقتنامه انعقاد تاریخ در اصیل یا دهندهانتقال لکن باشند، داشته را الزم

 یا الیهمنتقل به نسبت شرط این زیرا شود،می معلوم همینجا در داوری موافقتنامه به نسبت طرفین اهلیت شرطبه آنسیترال

 منتفع آن از و است معتبر نیز شده، محسوب مذکور موافقتنامه طرفین از یکی هرحالبه که داوری موافقتنامه بعدی مقامقائم

 به داوری، رأی بودن االجراالزم و قطعی از فرار برای بتواند طرفین از یکی که پذیرفت توانمی سختیبه دیگر، سوی از .شوندمی

 .]1[نماید استناد داوری طرف دیگر کلی لیتاه عدم

 مقرر بند این که آنچه میرسد نظر به داده، قرار مدنظر را داوری به مراجعه زمان در اهلیت وجود داوری جامع الیحه 

 در یول باشد اهلیت فاقد داوری موافقتنامه انعقاد زمان در طرفین از یکی است ممکن زیرا نباشد منطبق حقوقی اصول با داشته

 عدم دلیل به آن صحت که داوری شرط یك داشت انتظار میتوان چگونه حالت این در .شود اهلیت واجد داوری به مراجعه زمان

 انعقاد هنگام قبالً که طرفی اهلیت احراز دلیل به داوری به اختالف ارجاع مرحله در باشد، تردید محل طرفین از یکی اهلیت

 نمونه قانون متن از اشتباه برداشت نتیجه ماده از بند این میرسد نظر به .شود شناخته معتبر وده،ب اهلیت فاقد داوری موافقتنامه

 .باشد

 در بند این در تناظر مقررشده اصل یا داور طرفیبی یا استقالل اصل نقض که است ذکر به الزم (3) بند با رابطه در

 موارد به صراحتاً نمونه قانون اگرچه .گرددمی بتکاری محسوبا موردی است ساکت خصوص این در که نمونه قانون با مقایسه

 نظر به گیردمی قرار رای ابطال برای شکلی ایرادات زمره در ایرادات این اما نپرداخته رای ابطال موارد از یکی عنوانبه الذکرفوق

 مقرره این گنجاندن رو،ازاین .باشد داشته تیمغایر سازند،می شکلی موارد به محدود را رای ابطال که مدرن هایرویه با رسدنمی

 هارسیدگی بودن جانبدارانه غیر و منصفانه تضمین منظوربه داوری فرآیند شکلی صحت حفظ برای تالش راستای در الیحه، در

 مفهوم اصل زیرا گردد، حذف بند این از باید " تناظراصل  "اصطالح  شودمی تصور حالبااین .باشدالیحه می هاینوآوری از

 ممکن " تناظر اصالً "عبارت  باقی ماندن بنابراین، ؛دارد وجود اصطالح این از مختلفی تفسیرهای امکان و است گسترده تناظر

 .]7[ دگرد رای ابطال موارد افزایش به منجر است

 قانون 23 ماده ((لفا) 2) بند معادل اغماض باکمی بندها این که گفت بایستی الیحه این (1) و( 5) بندهای در خصوص

 از قسمتی ابطال نمونه قانون 23 ماده ((الف) 2) بند است که این گشته واقع غفلت مورد (5) بند در که اینکته .باشندمی نمونه

 .باشد داشته انفکاک قابلیت نیست داوری دیوان اختیارت حدود در که رای از قسمت آن که شماردمی مجاز صورتی در را رای

 نباشد، ضروری بند این وجود رسدمی نظر به .باشدمی مقررهای چنین فاقد نمونه قانون که گفت باید( 7) ندب خصوص در

 ،(7) بند در شده اشاره موارد به تصریح برای لزوم صورت در .گیردمی قرار شکلی ایرادات قالب در درآن شده اشاره موارد زیرا

 .نمایند بیان بند یك قالب در را دو هر مفاد و نموده ترکیب (2) بند با را بند این توانستندمی الیحه پیشنویس کنندگانتهیه

 حال در او به شده وارد جرح که باشد داوری قطعی تصمیم برمبتنی رای آن طی که داردمی بیان را موردی( 1) بند

 مصادیق از قرارگرفته جرح دمور داور توسط صادره رای که ندارد وجود تردیدی هیچ .است ذیصالح مراجع توسط رسیدگی
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 بند یك قالب در( 3) بند با همراه توانستمی( 1) بند مفاد روازاین .باشدمی طرفیبی و استقالل فاقد داور توسط رای صدور

 .]7[ گیرند قرار داوری آرای ابطال موارد زمره در مستقل طوربه( 1) و( 7) بندهای تا نبود طورکلی نیازیبه .شود آورده

 

 داوري راي ذاتی بطالن موارد :دوم بند

 باطل اساساً داوری رای مواردی که به ایجداگانه مواد نیز داوری جامع الیحه ،71 المللیبین تجاری داوری قانون همانند

 ابطال موارد عنوان تحت ماده یك قالب در را رای موارد ابطال داوری مدرن قوانین اکثر بااین حال، .است داده اختصاص است

 .نمایندمی ذکر رای

 که مواردی به نیز دیگر یك مورد نمونه قانون 23 ماده( ب) بند در ذکرشده موارد بر عالوه داوری جامع الیحه 11 ماده

 .]1[ است داده اختصاص را است باطل ذاتاً داوری رای آن طی

 :نماید ابطال را داوری رای تواندمی راسا دادگاه که هستند مواردی از زیر موارد نمونه قانون 23 ماده ب بند مطابق

 .نباشد وفصلحل قابل داوری طریق از اختالف موضوع (داوری مقر) کشور این قانون مطابق .8

 .باشد مغایر (داوری مقر) کشور این عمومی بانظم داوری رای .3

 :داردمی مقرر داوری جامع الیحه 11 ماده

 :است استناد غیرقابل و باطل زیر موارد در المللیبین داوری یا داخلی داوری از اعم است صادرشده ایران در که داوری رای

 .نیست داور به ارجاع قابل قانون موجببه که باشد صادرشده موضوعی در داور رای .8

 .باشد مغایر عمومی بانظم رای مفاد .3

 اعتبار دارای که ایران یرسم اسناد مفاد یا حق موجد قوانین با ایران در غیرمنقول اموال خصوص در صادره داوری رای .2

 .باشد معارض است، قانونی

 .باشدمی المللیبین عمومی نظم المللی،بین داوری در عمومی نظم از مراد :تبصره

 الیحه این در نمونه قانون متن به نسبت تغییر اندکی با داوری به اختالف ارجاع امکان عدم گفت باید( 8) بند خصوص در

 .اندگردیده بیان تفصیل به داوری جامع ماده الیحه در نیستند داوری به ارجاع قابل که مواردی .است گردیده درج

-برمی رای ابطال موارد از را عمومی نظم نمونه، قانون 23 ماده ب( 3) بند همانند داوری جامع الیحه 11 ماده (3) بند

 تسهیالت مقر، بودن بیطرف چون دالیلی به توجه با و آگاهانه صورتبه داوری مقر المللیبین هایداوری از بسیاری در .شمارد

 ممکن داوری مقر صورت این غیر در .شودمی انتخاب جغرافیایی دالیل به همچنین و کشور آن در داوری برای ایجادشده مناسب

 ابطال دلیل توجیه ایآگاهانه انتخاب چنین بنابراین، باشد؛ نداشته قرارداد اجرای و انعقاد محل و طرفین با ارتباطی هیچ است

 .8گرداندمی آسان را داوری مقر عمومی بانظم مخالف داوری رای

 داوری بودن بینیپیش غیرقابل باعث ازاینرو و است متفاوت دیگر کشور به کشوری از که است مبهم مفهومی عمومی نظم

 المللیبین منظر از عمومی نظم به توجه داوری در این معضل حل راهکارهای از یکی .گرددمی آن در یکنواختی وجود عدم و

 داوری دیوان رای توانندمی زمانی هادادگاه مفهوم این به با توجه .شودمی نامیده نظم عمومی بین المللی "اصطالحا  که باشدمی

-بین حقوق انجمن المللیداوری بین کمیته توسط حلراه این .باشد المللیبین عمومی نظم برخالف رای این که نمایند را ابطال

 قضایی هایرویه و قوانین بررسی با کمیته .گردید پیشنهاد دهلی در 3003آوریل  در انجمن این اجالس هفتادمین در الملل

 هایدادگاه و قانونگذاران توسط گیرانهسخت طوربه عمومی نظم مفهوم که کرد گیرینتیجه خصوص، این در کشورها متفاوت

 .]3[ المللی را مطرح نمودبین عمومی نظم اعمال پیشنهاد المللیبین داوری کمیته ازاینرو، .است ارگرفتهقر مورداستفاده کشورها

 داوری مقر کشور عمومی نظم مغایرت صورت در را داوری رای نمونه قانون کهدرحالی گردید ذکر که آنچه به توجه با

 مبنای المللیبین هایداوری در و نهاده فراتر نمونه قانون از قدمیك را پا مثبت اقدامی در الیحه کنندگانتهیه داند،می باطل

 موارد شدن محدود به منجر تواندمی که جهتازاین اقدام این ازاینرو .شمارندبرمی المللیبین عمومی بانظم مغایرت را بودن باطل

 الیحه مثبت موارد دیگر از همچنین .است دهپسندی و مثبت گامی دهد افزایش را داوری آرای اجرای میزان و شده رای بطالن

                                                           
1 International Arbitration Committee of the International Law Association 

http://www.joce.ir/


 06 -15، ص 5911، بهار  51فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 موارد زمره از " حسنهاخالق  "بسیط  و مبهم بسیار عبارت حذفالمللی بین تجاری داوری قانون با مقایسه در داوری جامع

 .باشدمی رای ابطال

 سیستم هیچ در آن شابهم ظاهراً که افزایدمی رای بطالن برای الذکرفوق مورد دو به را دیگری مورد 11 ماده( 2) بند

 امکان مقررهای چنین زیرا باشد زیادی انتقادات موضوع تواندمی مقرره این تئوری لحاظ به .ندارد وجود ایران از غیر حقوقی

 چنین اهمیت حال،بااین .رسدنمی نظر به مناسب کارآمد داوری نظام یك برای امر این که آوردمی فراهم را دعوا ماهیت بازبینی

 در آن وجود اما دارد وجود هم 71 سال تجاری داوری قانون در مقرره این بااینکه .باشدمی جدی تردید محل عمل، در هایمقرر

 دادگاه توسط آرا بازبینی قلمروی افزایش در نگرانی ایجاد باعث تواندنمی و ندارد مهمی چندان اعمال قلمروی 71 سال قانون

 تجاری واژه اگرچه دیگر طرف از .است حاکم تجاری هایداوری بر قانون این که کندمی یدتأک 71 سال داوری قانون زیرا گردد؛

-نمی محسوب تجاری غیرمنقول اموال به راجع معامالت ایران تجارت قانون به توجه با اما است نشدهتعریف 71 سال قانون در

 حقوقی نویسندگان همه تعجب موجب 71 سال ریقانون داو 23 ماده سه بند در مقرره این گنجاندن دلیل همین به .شوند

 .3است گردیده

 فقط و نشده قائل غیرتجاری و تجاری هایداوری بین تفکیکی داوری جامع الیحه المللی،بین تجاری داوری قانون برخالف

 الیحه این مشمول دتواننمی هم غیرتجاری معامالت حتی .کندمی تقسیم المللیبین و داخلی به را داوری 2 ماده( 5) بند در

 دلیل به داشتند 71 سال المللیبین تجاری داوری قانون در قاعده این درج از حقوقی نویسندگان که تعجبی شاید هرچند .باشند

 جامع الیحه حالبااین اما نداشته باشد، اعراب از محلی غیرتجاری هم و تجاری داوری بر هم داوری جامع الیحه شدن شامل

 طورکلیبه .نیست الیحه این 13 و 11 مواد و نمونه قانون 23 ماده کلی چارچوب از خارج مقررهای بیان ددرصد نیز داوری

 در رسدمی نظر به .است تعارض در داوری مقر کشور قوانین با داوری آرای که است مواردی از مصداقی 11 ماده (2) بند مقرره

 هرگونه طورکلیبه زیرا نباشد، مقرره این به نیازی داوری جامع یحهال و 71 سال المللیبین تجاری داوری قانون از هیچیك

 .گیرد قرار رای ابطال برای ذکرشده موارد پوشش تحت تواندمی رسیدگی مقر قوانین با مغایر تصمیم

 

 یخارج يها يدر داور یدنظرخواهیمفهوم تجد

که دادستان کل کشور از  ییر موارد استثنا)جز د یدادگاه ها، منحصرا حسب درخواست اصحاب دعو یدر آرا دنظریتجد

 نییاضافه شده با قانون آ 3و ماده  8231مصوب  یقضائ هیقانون، طبق ماده واحده قانون وحدت رو تیاز حاکم انتیجهت ص

 ایدارد( و  یدنظرخواهیوقت، از احکام مخالف قانون محاکم، حق تجد نیمشترک خاص مجلس ونیسیمصوب کم یفریک یدادرس

و انقالب  یعموم یدادگاه ها لیقانون تشک یاصالح 81ماده  3با استفاده از حق مندرج در تبصرع  هییقوه قضا سییکه ر یموراد

 صدور محل ها¬را در مرحله صدور، دادگاه یخارج یها یداور یکه آرا یدر حال رد،یگ یصورت م یدنظرخواهیاز احکام تجد

 یداور یکنترل آرا گریبه عبارت د ؛دهند یقرار م دنظریاجرا، راسا مورد تجدو در مرحله اجرا، دادگاه محل صدور دستور  رای

که دادگاه ها محل صدور حکم و دادگاه محل  یعالوه بر نظارت و کنترل .ندارد هیبه درخواست محکوم عل ازیلزوما ن ،یخارج یها

درخواست  تواندیدر هر دو مرحله م زین هیکند، محکوم عل یاعمل م یخارج یداور یصدور دستور اجرا بر آرا ماناجرا در ز

را مورد کنترل و نظارت  یخارج یداور یدادگاه محل اجرا راسا را ایآثار مترتب  کنیبکند، ل یخارج یداور یدر آرا دنظریتجد

 .دهند، متفاوت است یقرار م

توسط دادگاه محل صادره  یداور یدر مرحله صدور حکم ممکن است ابطال را هیمحکوم عل یدنظرخواهیتجد جهینت

محکوم  هییبه درخواست صدور اجرا یدگیرس انیدر جر ایراسا و  ،یداور یچنانچه دادگاه محل صدور را یباشد ول یاستقرار داور

 .است نه ابطال آن هییمترتب بر آن صرفا رد درخواست اجرا جهیترا مورد کنترل و نظارت قرار دهد، ن یداور یله، را

 

                                                           
 8288 مصوب ایران تجارت قانون 3 ماده3 
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 اروپایی هاي کشور در داوري خواهی نظر تجدید

تجدیدنظر خواهی  ECJ توان در دیوان دادگستری اروپاییتر متذکر شدیم از آرای دیوان بدوی میگونه که پیشهمان

ل مشخص و خاصی پایی قابل تجدیدنظر نبوده و مراحتوان گفت که آرای دیوان دادگستری اروطور کلی مینمود، لیکن به

با این حال، یك  .شود، در سیر رسیدگی این دیوان برای تجدیدنظر وجود نداردداخلی دیده می های حقوقیگونه که در نظامآن

نوع تجدیدنظر غیررسمی در مواقع که منافع و حقوق اشخاص ثالث در معرض خطر بوده یا شرایط و اوضاع و احوال پس از صدور 

توان از دیوان درخواست نمود می کی از طرفین فراهم آورد،های مهمی را به یرأی به نحوی تغییر یابد که موجبات ایراد خسارت

عالوه بر آن، چنانچه رأی صادره مبهم باشد، هرکدام از طرفین یا هریك از نهادهای  .تا دوباره پرونده را بررسی و اظهارنظر نماید

 .]80[ تواند از دیوان درخواست کند تا رأی خود را تفسیر و تبیین نمایداتحادیه می

های توانند اظهارات و شکایتص ثالث در صورت ورود خسارات به دنبال صدور رأی به منافع و حقوق آنان، میاشخا

سیر  .ها یا اصالح رأی اقدام الزم مبذول داردمستدل خود را به دیوان ارائه داده و از آن بخواهند تا نسبت به رفع این خسارت

همچنین در صورتی که پس از صدور رأی،  .باشدلی رسیدگی به دعاوی میگونه دعاوی مانند همان سیر اصرسیدگی به این

شرایط و اوضاع و احوال به نحوی تغییر یابد که منافع و حقوق یکی از طرفین را به طور جدی در مخاطره اندازد، طرف مربوط 

اگر چه این مرحله نیز  .ا خسارتی گرددتواند از دیوان بخواهد تا رأی را به نحوی اصالح نماید که مانع از تحقق چنین ضرر یمی

تواند دالیل و اظهارات خود را دال بر رد طرف باشد، لیکن باید اضافه کرد که طرف دیگر نیز میمی مانند سایر مراحل اصلی

 .]80[ اظهارکننده ارائه دهد و دیوان، اظهارات هر دو طرف را لحاظ خواهد کرد

 

 بازرگانی ريداو دیوان تجدید نظر خواهی داوري در

الملل دارد و ای دیرینه در روابط بین تجار در عرصه بینرجوع به مقررات داوری در دعاوی تجاری اگرچه سابقه

المللی در المللی مختلفی نیز تاکنون در این خصوص تصویب شده است اما تصویب قانون داوری تجاری بینهای بینکنوانسیون

 امروزه .المللی نیز در ایران مورد حمایت قانونگذار قرار بگیردی صادره از مراجع داوری بیندر ایران باعث شد تا آرا 8271سال 

المللی و حق ابطال آن از قواعد مسلم های کشور مبدا در رسیدگی به اعتراض به رای داوری تجاری بینصالحیت قضایی دادگاه

الملل نیز قرار گرفته و مهمترین نتیجه اعمال حمایت حقوق بینشود که مورد تایید و المللی شناخته میهای تجاری بینداوری

المللی به بحث قانون داوری تجاری بین 7های حقوقی در فصل بینیاز پیش یکی... این حق و صالحیت، ابطال رای داوری است

قانون  22بند یك ماده  .است پذیرهای ابطالهای داوری، بحث رایاعتراض به رای داور و جهت خدشه وارد کردن به اعتبار رای

پذیر با درخواست یکی گوید: همانگونه که رأی داوری ابطالکند، میالمللی ویژگی برجسته این آرا را بیان میداوری تجاری بین

هم المللی قانون داوری تجاری بین 23های داوری باطل موضوع ماده دهد، رایاز طرفین توسط دادگاه اعتبار خود را از دست می

تفاوتی که  .اساسا باطل و غیرقابل اجرا است و قانونگذار در بندهای متعددی جهات ابطال و بطالن رای داوری را برشمرده است

المللی قانون داوری تجاری بین 22میان جهات ابطال و جهات بطالن رای داور وجود دارد، این است که جهات ابطال که در ماده 

نفع با استناد به هر یك از انها، ابطال رای داور را از شوند که که ذیاعتباری رای داور میی موجب بیاند در صورتایران ذکر شده

بر  .ددادگاه صالح بخواهد و دادگاه نیز چنانچه جهت مورد استناد را محرز تشخیص دهد، حکم به ابطال رای داور صادر خواهد کر

نفع دعوای ابطال این رای داور را مطرح نکند، رای وری موجود است و ذیاین پایه، در فرضی که جهات ابطال در یك رای دا

قانون داوری  23ای که جهات بطالن که در ماده کند، به گونههای باطل فرق میاین وضع راجع به رای .است اجرا قابل و معتبر 

ور از ریشه و اساس باطل و غیرقابل اجرا است و اند و در صورت وجود هر یك از آنها، رای داالمللی ایران شمارش شدهتجاری بین

  .]88[ نفع نیستاعتبارسازی آن نیازی به اقامه دعوای بطالن از سوی ذیبرای بی

 

 کندالمللی را باطل میموردي که آراي داوري بين

اد ارجاع به داوری، اعتباری قراردالمللی، فقدان اهلیت یکی از طرفین، بطالن و بیقانون داوری تجاری بین 22طبق ماده 

عدم رعایت مقررات ابالغ، عدم امکان ارایه دالیل و مدارک، تجاوز داور از حدود اختیارات، عدم ترکیب هیات داوری یا آیین 
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دادرسی مطابق موافقتنامه داوری، شرکت داور جرح شده در داوری، مجعول بودن مستند رای داور و پیدا شدن مدرک مکتوم از 

یکی از شرایط اساسی صحت هر قراردادی  .کندالمللی را فراهم میه قدرت ابطال آرای داوری تجاری بینشرایطی هستند ک

های قرارداد، برای ارجاع های آن است و روشن است قراردادهای داوری نیز در صورتی معتبر تلقی شود که طرفاهلیت طرف

المللی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند داوری تجاری بینقانون  3بر اساس، ماده  .دعوا به داوری اهلیت داشته باشند

المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در توانند داوری اختالفات تجاری بینمی

ها به یی اهلیت اشخاص حقوقی دادگاهبرای شناسا .هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند

 3برابر قاعده گفته شده در ماده  .کندمی مراجعه است حقوقی شخص اساسنامه و اسنادی که تایید کننده اهلیت و عدم اهلیت 

صون از تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، اما این قاعده مالمللی، هرکس امکان اقامه دعوا دارد میقانون داوری تجاری بین

استثناء نمانده است؛ به طوری که خواهیم دید چنانچه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد باید این امر به تصویب مجلس 

نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن گفته هرگاه موافقتقانون پیش 22برابر بند ب ماده  .شورای اسالمی برسد

اعتباری قرارداد معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، بی اند،نامه حاکم دانستهموافقت

 ایگونهبه دارد؛ داوری هایطرف اراده و درخواست ریشه داوری حقوقی نهاد عهد،قاسمی گفته به  .افتدارجاع به داوری اتفاق می

 اراده و خواست همان که داوری مبنای اگر که است روشن و آوردمی تدس به رای صدور و رسیدگی حق آن، پشتوانه به داور که

 .]83[ شوداعتبار میای قرارداد داوری است، مخدوش شود، پیرو آن داوری نیز بیهطرف

نامه داوری : مساله برابر قانون حاکم بر موافقتمیتوان گفتدرباره اینکه چه قانونی سنجه صحت و بطالن قرارداد است، 

نامه داوری معین است، مشکلی وجود های موافقتگیرد؛ البته زمانی که قانون حاکم بر داوری از سوی طرفررسی قرار میمورد ب

 .ندارد اما هنگامی که قانون حاکم تعیین نشده است معیارهای گوناگونی وجود دارد

ابالغ یکی از مهمترین اصول دادرسی  :توان بیان کرد کهمیخصوص اهمیت ابالغ و تاثیر رعایت نکردن آن در ابطال رای 

توانند در فرایند داوری شرکت کرده و از حق بنیادین های داوری میمنصفانه و عادالنه است؛ به نحوی که به واسطه ابالغ طرف

وص المللی، چنانچه در خصقانون داوری تجاری بین 22بر اساس بند ج ماده  .مند شوندخود یعنی امکان دفاع در دعوی بهره

 .های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد، رای داوری قابل ابطال استابالغ اخطاریه

  
 کندابهام قانونی در نوع دالیل و مدارکی که راي را باطل می

خود  کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دالیل و مدارکهرگاه درخواست« د»بر اساس بند 

قانون مذکور، چنانچه رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که  22از ماده « ح»بند  طبق .نشده باشد، رای قابل ابطال است

 .]82[ جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شود، رای قابل ابطال است

 

 دو برداشت براي مجاز بودن ارایه مدارک جدید در مرحله تجدیدنظر

توان مجددا رسد میهای داوری به نظر میبا وجود این مقرره در خصوص رای .اندو برخی به جواز نظر داده گروهی به منع

آن اختالف نظر را زنده کرد؛ یعنی از یکسو استدالل کرد که وجود شرایط برای سند مکتوم دال بر منع ارایه دلیل و سند جدید 

ممنوع شده  ارایه است؛ بدین معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی آنچه که در مرحله اعتراض است و بر عکس این نظر هم قابل

نکته پراهمیت در خصوص سند مکتوم این است که مدعی باید اثبات کند آن مدارک را  .خواسته جدید است نه دلیل جدید

 .]83[ طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است

 

 نتيجه گيري
های حقوقی داخلی گونه که در نظامتری اروپایی قابل تجدیدنظر نبوده و مراحل مشخص و خاصی آنآرای دیوان دادگس

با این حال، یك نوع تجدیدنظر غیررسمی در مواقع که  .شود، در سیر رسیدگی این دیوان برای تجدیدنظر وجود ندارددیده می

و احوال پس از صدور رأی به نحوی تغییر یابد که موجبات منافع و حقوق اشخاص ثالث در معرض خطر بوده یا شرایط و اوضاع 
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توان از دیوان درخواست نمود تا دوباره پرونده را بررسی و اظهارنظر می های مهمی را به یکی از طرفین فراهم آورد،ایراد خسارت

تواند از دیوان درخواست حادیه میعالوه بر آن، چنانچه رأی صادره مبهم باشد، هرکدام از طرفین یا هریك از نهادهای ات .نماید

المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه ترین نظام داوری تجاری بین. مهمکند تا رأی خود را تفسیر و تبیین نماید

المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختالفات تجاری داوری بین

ترین منابع شود، از مهمهای اتاق صادر میهم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری .مللی داشته استالبین

 .رودالمللی به شمار میدهنده و سازنده رویه داوری بینالمللی است و از عوامل شکلحقوقی در زمینة داوری بین

المللی و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج

قانون داوری  23و  22المللی باید بیان کرد بر اساس مواد های تجاری بیندر خصوص داوری .مرهون عوامل گوناگون است

 .اثر تعلیقی بر اجرای آن نخواهد داشتالمللی، حق اعتراض به رای داوری وجود دارد و اعتراض به رأی داوری تجاری بین

اعتراض به رأی داوری »دارد دادرسی مدنی مقرر می قانون آیین 332عهد عنوان کرد: در این باره، بخش نخست ماده قاسمی

 ها که به علت داشتن اثر تعلیقی و غیرقطعی بودن احکامخواهی از احکام دادگاهبر خالف تجدیدنظر« .مانع اجرای آن نیست

برخی معتقدند که بهترین روش، تشکیل یك دادگاه تجدیدنظر  .رودبدوی با تجدیدنظرخواهی، امکان اجرای حکم از بین می

 ایـن .ای برای بازبینی آرای داوری داشـته باشـدگذاری است که صالحیت گستردهداوری سرمایه مسـتقل برای بـازبینی آرای

کرده، خطاهای حقوقی را در  تواند رویة حقوقی منسجم و دقیقی ارائهت و محدود میدادگاه تجدیدنظر مستقل با چند عضو ثاب

 ]81[اتحادیة اروپا در پیشنویس معاهدة ترانس آتالنتیك این موضوع توسـط .]85[شود، تصحیح نمایددعاوی که به آن ارجاع می

دف غایی این اتحادیه ایجاد یـك دادگـاه دائمـی ه .ویتنام پیشبینی شده است و معاهدة تجاری این اتحادیه با کانادا و نیز

گذاری مندرج سرمایه المللی است؛ به طوریکه این دادگاه جایگزین کلیة سـازوکارهای حل و فصل اختالفـاتبین گذاریسرمایه

م منجر به ارتقای دیدگاه کمیسیون اروپا، این اقدا از .در معاهدات اتحادیة اروپا و کشورهای عضو بـا کشـورهای ثالـث گـردد

 .2گرددالمللی میگذاری بیناختالف در سرمایه کارایی، انسجام و مشروعیت نظام حل و فصـل

  

                                                           
 آزاد تجاری اتحادیه اروپا و ویتنام معاهده 2، 38مزبور و همچنین مادة  معاهده 1، 33ن.ک به مادة 2 
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