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 داوری رآیندف بر دادگاه وسطت قضایی نظارت
 

 1نعیم طاهریان

 چکیده

ه ل و فصل اختالفات در مسائل و موضوعات تجاری ب برای ح« داوری»استفاده روش  

کنند یسعی م معموالًالمللی ای درحال گسترش است. و امروزه تجار بینصورت فزاینده

ه ا ب ا و رو  دعاوی خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. از س وی دیر ر دادگاه

 د داوریفین به نه اداوری در بسیاری از موارد، حق دخالت در اموری را که به اراده طر

ر داوری واگذار گردیده است، ندارند؛ اما در مواردی حق نظارت قضایی برای دادگاه مق

تور وناخته وده است. مواردی از قبیل نصب و جرح داوران، تعیین داوران، صدور دس 

ری موقت، اح راز خاتم ه اختی ارات داوران، اب  ال ر ی و اج رای ر ی. در ق انون داو

ص راحت  به 6نیز این حق نظارت قضایی در ماده 1376للی ایران، مصوبالمتجاری بین

ای ح ق بیان وده است. در این ماده، دادگاه مقر داوری به عنوان مرجع ص الحیتدار ب ر

اه اعتراض وناخته وده است. در این ماده همچنین بیان وده است که تص میمات دادگ 

تحلیلی سعی -به روش توصیفی ق عی و غیرقابل تجدید نظر است. در تحقیق پیش رو،

ان؛ ب ه الملل ی ای رخواهد ود موارد مداخله دادگاه در امر داوری در قانون تجاری ب ین

 صورت جامع تشریح و تبیین گردد.

 الملل.داوری، نظارت قضایی، دادگاه، بین واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

                                                      
 .دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1.



 مقدمه

اس ت ک ه در  الملل روونبخصوص فعاالن عرصه تجارت بین ،این موضو  بر همران

امک ان ب روز اخ تالف  ،هر قراردادی که بحث منافع دو طرف مقابل در آن م رح است

طرفین قرارداد باید از قبل در م تن ق رارداد ی ا ب ه ص ورت  ،وجود دارد. به همین دلیل

بین ی جداگانه مرجع حل و فصل اختالفات ناوی از قرارداد و قانون حاکم بر آن را پیش

ی گوناگونی در س ح دنیا وج ود دارد، هاشل و فصل اختالفات، رونمایند. در زمینه ح

اما نهاد داوری در میان این طرق حل و  ؛داوری و مذاکره، مصالحه، میانجیرری از جمله

 فصل از جایراه ممتازی برخوردار است.

ب ه عن وان یک ی از « داوری»الملل، نه اد امروزه، به خصوص در عرصه تجارت بین

بهترین طرق حل و فص ل اختالف ات تج اری می ان تج ار و بازرگان ان  ترین وپیشرفته

الملل ورط ارجا  اختالف تر قراردادهای مربوط به تجارت بینوود. در بیشوناخته می

کنن د وود. یعنی طرفین ق رارداد، قب ل از ب رور اخ تالف تواف ق م یبه داوری دیده می

ری ق داوری، طب ق مق ررات داوری اختالف ناوی از تفسیر ی ا اج رای ق رارداد را از ط

المللی حل و فصل نمایند. مزایای حل اختالف از این طریق بر هیچ ک   داخلی یا بین

گیری از این ویوه اختالفات تجاری با سرعت و دقت ب ه وس یله پوویده نیست. با بهره

ه ای بازرگ انی داوران منتخب طرفین، که در مس ائل م ورد ن زا  تخص ا و از عرف

ه ای ارند و طبق قانون مورد قبول ی ا تواف ق آن ان ک ه س ه بس ا برآین د عرفآگاهی د

 .]6ص: 1377صفایی، [بازرگانی و متفاوت با قانون ملی است؛ فیصله خواهد یافت. 

المللی فعال در زمینه حقوق تجارت ها و نهادهای بینبا توجه به همین موضو ، سازمان 

در خصوص داوری دارند که با نرارش و تصویب الملل، سعی در تدوین مقررات الزم بین

این مقررات، سارسوب و کارکرد نهاد داوری به صورت دقیق و جامع مش خا گ ردد. در 

ترین )آنسیترال( که مهم« الملل سازمان ملل متحدکمیسیون حقوق تجارت بین»همین جهت 

طریق تعریف و  الملل ازهای حقوق تجارت بینسازی و نوسازی مقررهماموریت آن یکسان

نوآوری در حوزه ابزارهای قانونرذاری و غیر قانونرذاری بازرگانی است؛ نیز اقداماتی برای 

تدوین قانونی متحدالشکل انجام داده است. این کمیسیون ت اکنون س ه س ند در خص وص 
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 المللی تهیه و تصویب کرده است:داوری تجاری بین

 ؛قواعد داوری ،1976در سال   

 المللی؛ قانون نمونه داوری تجاری بین ،1985در سال   

های ، قواعد وفافیت در داوری اختالفات بین سرمایه گذاران و دولت2013در سال  

 میزبان بر مبنای معاهدات حمایت از سرمایه گذاری)موسوم به قواعد وفافیت(.

ن ب ه المللی در ای راقانون مستقلی در مورد داوری تجاری بین 1376تا قبل از سال  

های مختلفی ک ه در زمین ه اختالف ات موض و  حق وق تصویب نرسیده بود؛ اما پرونده

خصوصی به طور عمده پ  از پیروزی انقالب اسالمی ایران نزد مراجع مختلف داوری 

ایاالت متحده م رح ود؛ س بب گردی د ک ه  -و از جمله در دیوان داوری دعاوی ایران

ای من بق با مقررات تجاری مورد عمل در س  ح نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه

به  1373المللی در تیر ماهالمللی، احساس گردد. از این رو، الیحه داوری تجاری بینبین

الملل ی ب ه ق انون داوری تج اری ب ین 1376مجل  وورای اسالمی تق دیم و در س ال

 .]32و31صص: 1393 موسی، پاشابنیاد، [تصویب رسید. 

ای از قانون تا حد قابل مالحظه 1376 مصوب ،المللی ایرانی بینقانون داوری تجار

اما در بعضی موارد  ؛المللی الهام گرفته استنمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین

 .]32همان، ص [ این قانون با ورایط داخلی ایران نیز ت بیق داده است.

از « داوری»دادگ اه و  در« اقام ه دع وا» های ح ل اخ تالف، دو و یوهدر بین روش

اهمیت خاصی برخوردار هستند. این دو ویوه دارای نقاط اوتراک و نیز افتراق هس تند. 

از جمله نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر ی   و دیر ری 

مزب ور دولت ی  باود. از موارد افتراق بین دو ویوهصدور ر ی و در غایت اجرای آن می

بودن زوم رعایت آیین دادرسی مدنی در آن و غیر دولتی و غی ر رس میبودن دادگاه و ل

طرفین دعوا و نیز داور در انتخاب نس بی  روش داوری که در آن استفاده از آزادی اراده

نحوه رسیدگی به دعوای م روحه و آزادی نسبتاَ کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال 

 .]82ص: 1396 و ...  بروجنی توفیقی [بر مسائل ماهوی است. 

المللی ای ران قانون داوری تجاری بین 6اما آنچه موضو  اصلی این تحقیق است، ماده 

ق انون داوری  6باود. در خصوص مقام نظارتی هماهنگ با قانون نمونه آنسیترال م ادهمی



دارد که هر گون ه مس اعدت و نظ ارت ب ر داوری توس ط المللی ایران بیان میتجاری بین

ج ا واق ع اس ت، اعم ال خواه د و د و ه عمومی مرکز استانی که مقر داوری در آندادگا

 ها بر عهده دادگاه عمومی تهران است. مادامی که مقر داوری تعیین نشده، انجام آن

  در این ماده با عنوان مرجع نظارتی سنین مقرر وده است: 

( م اده 3( بن د )11) ( م اده4( و )3(، بن دهای )9مندرج در ماده ) انجام وظایف. 1»

ب ه عه ده دادگ اه  (35( و م اده )33( ، ماده )16ماده ) (3، بند )(14) ( ماده1(، بند )13)

زمانی ک ه مق ر  تا دارد، و در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار عمومی واقع

ای ن  تص میمات دادگ اه در اس ت به عهده دادگاه عمومی تهران نشده، داوری مشخا

 .غیرقابل اعتراض است ق عی و موارد

( بند 11( ماده )3و )( 2) های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهایدر داوری .2

 «.است داوری مربوط به عهده سازمان (14) ( ماده1( وبند )13( ماده )3)

در دادگ اه و داوری دو روش  ادر ابتدای کالم بیان ود که اقامه دعو کهاینبا وجود 

ت رین دالی ل ارج ا  ام ر ب ه داوری ب ه س رعت در جزا هستند، و یکی از مه مم کامالً

طور که دی ده در برخی از قوانین داخلی و این ماده همان ؛رسیدگی توسط داوران است

با توج ه ب ه ناپذیر است. در برخی از موارد رسیدگی و دخالت دادگاه اجتناب ،وودمی

 به دادگاه را موارد زیر دانست:ترین موارد رجو  توان مهماین ماده می

 ؛(9صدور قرار تامین یا دستور موقت)ماده  

 ؛(11ماده4و3امتنا  یکی از طرفین از تعیین داور)بندهای  

 ؛(13ماده3جرح داور)بند  

 ؛(14ماده1تغییر داور)بند  

 ؛(16ماده3ایراد عدم صالحیت)بند  

 ؛(33داور )ماده ر یدرخواست اب ال   

 .(35داور)ماده ر ی درخواست اجرای  

الملل ی ب ه بررس ی در فرآیند داوری تجاری ب ین ،حال ما با عنوان نقش دادگاه مقر

موارد یاد وده خواهیم پرداخت. به هم ین منظ ور آن را در دو مبح ث نق ش مداخل ه 
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 :م العه خواهیم کرد ر یو پ  از صدور  ر یدادگاه مقر قبل از صدور 

ل از صدور موارد مداخله دادگاه مقر قب. 1

 رأی

مداخله دادگاه در طول جریان داوری  برای موثر انجام ودن داوری است که وامل نصب و 

جرح داوران، صدور قرار موقت در طول جریان داوری، اح راز ص الحیت داوران و تغیی ر 

آنان است. در حقوق ایران، قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه مقرراتی در خصوص عدم 

ه ای داخل ی ه ا در داوریها در جریان داوری ندارد و قلمرو مداخله دادگاههمداخله دادگا

خ ود ن ام ب رده  6المللی ایران این موارد را در مادهاما قانون داوری تجاری بین 1وسیع است.

 کنیم.است که در ادامه هر کدام از این موارد را به صورت مجزا بررسی می

 صدور دستور موقت. 1-1

 به آن از مختلفی تعاریف واست  گذرا و موقتی میاقدا موقت« دستور» کلی طور به

 ترک یا فعل بر مبنی دادگاهی از است قراری معنای به موقت دستورت. اس آمده عمل

همان  تعریف این ]290: ص1388لنگرررودی،  جعفرری[مع ین مال  توقیف یا معین فعل

 آیین ق انون جدی دماده  316 هماد در که بوده مدنی دادرسی آیین قدیم قانون 778ماده 

 صادر امورى در موقت دستورباو  د. مین جامع تعریفی و است وده ذکر مدنى دادرسی

 در موقت دستور عنوان دلیل همین به ؛باود فوریت دارای آن موضو  که وودمی

                                                      
 1382المللی،مجله دانش پژوهان، به ار و تابس تانها در داوری تجاری بینمداخله دادگاه. بی نام، مقاله 1

 ، موجود در آدرس اینترنتی:3وماره

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5802/58631/%D9%85%D8

-AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%

-D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%

7A8%D9%87%D%  

%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-

%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

%D8%A8%DB%8C%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5802/58631/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5802/58631/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5802/58631/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/5801/5802/58631/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7


 است. آمده سوم باب از وشم مبحث فوری دادرسی

انجام د ک ه در مدتی به طول م ی معموالًرسیدگی داوری، مانند رسیدگی در دادگاه 

این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باود. هدف 

هاس ت از صدور دستور موقت، عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است. سال

این بحث م رح است که آیا دیوان داوری صالحیت دارد که دستور موقت صادر کند یا 

ای دانند. در مقابل، ع دههای دادگاه میر دستور موقت را جزو صالحیتنه. برخی صدو

ه ا، تر به داوری و برای کاهش مراجعات ب ه دادگاهدیرر در جهت اع ای استقالل بیش

شیروی، [دهند که نسبت به صدور دستور موقت اقدام نمایند. به دیوان داوری اجازه می

 ]201و200: صص1395

آن اختیار صدور دستور موقت  17و 9المللی ایران در مواد نقانون داوری تجاری بی

را در نظر گرفته است. در این قانون دو مرجع برای صدور دستور موقت در نظر گرفت ه 

و صدور دستور موق ت توس ط  9صدور دستور موقت توسط دادگاه موضو  ماده :است

 .17داور موضو  ماده

المللی ایران، صراحتا حق صدور یندر خصوص این موضو ، قانون داوری تجاری ب

بینی کرده است. در ای ن م اده خود پیش 17دستور موقت را برای دیوان داوری در ماده

تواند در امور مربوط به موضو  اختالف که محتاج ب ه داور می»سنین مقرر وده است: 

 است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت ص ادر نمای د، تعیین تکلیف فوری

 «....دیرری توافق کرده باوند که طرفین به نحومرر آن

های حقوقی که دیوان داوری به صدور دستور موقت مجاز است؛ آیا یکی از در نظام

تواند به دادگاه مقر داوری مراجعه و تقاضای صدور دستور موقت نماید؟ در طرفین می

یکی از ط رفین ب ه دادگ اه  المللی ایران صراحتا امکان مراجعهقانون داوری تجاری بین

 بینی وده است.برای دستور موقت پیش

خصوص صدور دستور موقت توسط دادگ اه، سن ین مق رر ک رده اس ت:  9در ماده 

هری  از طرفین، قبل یا حین رسیدگی  موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت»

امین و یا دس تور موق ت صدور قرار ت( 6) تواند از ریی  دادگاه موضو  مادهداوری می
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 «.را درخواست نماید

( م اده 4( و )3(، بن دهای )9انجام وظایف مندرج در ماده ): »6ماده1با توجه به بند 

 (35( و م اده )33(، م اده )16( ماده )3(، بند )14( ماده )1، بند )(13ه)( ماد3( بند )11)

 ت ا ری در آن ق رار دارد وعمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داو به عهده دادگاه

واض ح اس ت « .استداوری مشخا نشده، به عهده دادگاه عمومی تهرانر زمانی که مق

داور و مرجع داوری، زمانی به رسیدگی صالح است که مرج ع داوری تش کیل و ده و 

داور مسئول رسیدگی باود و اختالف به او ارجا  وده باود. این ماده موی د ای ن معن ا 

که داوری تشکیل گردد، فقط باید از دادگاه صالح دس تور موق ت را این است که قبل از

 ]  ص: 1393و ...،  اسدی نژاد [درخواست نمود. 

اجرای کافی برخوردار به طور کلی دستور موقت صادره از مرجع داوری از ضمانت

نیست. به همین لحاظ است که طرفی که خواهان دستور موقت اس ت، اغل ب ت رجیح 

جای مراجعه به داوری به دادگاه ملی ذیربط مراجعه کند. همچنین بای د ای ن  دهد بهمی

ه ا موضو  را موردنظر قرار داد که دستورات و اقدامات موقتی و حمایتی توسط دادگاه

 ها.به سود و در حمایت از رسیدگی داوری است، نه ایجاد مانع برای آن

مراجعه دادگاه برای اخذ دستور  المللی تصریح نشده کهدر قانون داوری تجاری بین

و ود ک ه او کالی مزبور فهمیده م ی 9موقت با داوری منافات ندارد؛ ولی از لحن ماده

ندارد قبل از ورو  داوری یا در حین رسیدگی داوری، ص دور ق رار موق ت از دادگ اه 

 تقاضا وود؛ به خصوص که در عنوان این ماده عبارت موافقتنامه داوری و قرار تامین یا

درصدد بیان عدم تعارض این تقاضا با  9دهد ماده دستور موقت آمده است که نشان می

 .]206 205: ص 1385ویروی، [موافقتنامه داوری است. 

قانون  17و9قابل ذکر است که ورایط مربوط به صدور دستور موقت در هر دو ماده

اه درخواس ت المللی یکسان است؛ یعنی سه دس تور موق ت از دادگ داوری تجاری بین

 وود و صادر گردد و سه از طرف داور، این ورایط کلی و یکسان است.

ق انون داوری تج اری  17ت وان بی ان داو ت م  ابق ن ا م ادهبه عنوان نتیجه می

داور این اختیار را دارد که دستور موقت صادر کند و همچنین  1376المللی، مصوب بین



بینی وده است که به دادگ اه ین داوری پیشقانون مذکور این امکان برای طرف 9در ماده

هم برای صدور دستور موقت مراجعه کنند. لذا صالحیت م وازی ب رای ه ر دو، یعن ی 

باوند و ط رفین ها در عرض هم میدیوان داوری و یا دادگاه وجود دارد، این صالحیت

 توانند به هری  مراجعه کنند.به انتخاب می

 عیین داور. امتناع یکی از طرفین از ت2-1

المللی و هم در ق انون آی ین دادرس ی اصل حاکمیت اراده، هم در قانون داوری تجاری بین

 455الملل ی و م اده قانون داوری تجاری ب ین 10مدنی مورد پذیرش واقع وده است )ماده

قانون آیین دادرسی مدنی(. طرفین عالوه بر اختیار در انتخاب داوران در مورد تعداد داوران 

ختیار کامل دارند. اقدام به روش مرضی ال  رفین در انتخ اب داور تکلی ف ق راردادی نیز ا

المللی در مرحله اول انتخاب داوران را قانون داوری تجاری بین 10وود. ماده محسوب می

 .]112: ص 1380مافی و ...، [به طرفین قرارداد داوری واگذار نموده است. 

فین اختالف، به مش ارکت در جری ان داوری های موردی، گاه یکی از طردر داوری

کند از همان ابتدا، در روند داوری اختالل ایجاد کند. این امر، ای ندارد و سعی میعالقه

دهد که طرفین باید داور مشترک انتخاب کنند و یا هر ی  از به ویژه در موردی رخ می

ور سوم را تعیین نمایند. طرفین باید داور خود را انتخاب کند تا سپ  داوران طرفین، دا

داور خ ود اق دام ک رده  نی یب ه تع های موردی، طرفی که نسبت بهبنابراین، در داوری

و  ردی گ یبا امتنا  طرف مقابل از انتخاب داور خاص خود، در بن بست قرار م  ،است

مق ام  ،یدر ق رارداد داور ن،یوود. البته اگر طرفنمی لیتشک ب،یترت نیبد ،یداور اتیه

 ؛داور اقدام خواهد ک رد نییمقام ناصب نسبت به تع نیبینی کرده باوند، ارا پیش یناصب

 یمل  یه ااز نظام یحل مش کل، برخ  یبینی نشده باود، براپیش یاگر مقام ناصب یول

مراجع ه و تقاض ای تعی ین داور  به دادگ اه دیبا نفعیموارد، ذ نیمقرر نموده اند که در ا

 .]283: ص 1395قی و ...، صدی[برای طرف ممتنع نماید. 

زمانی که روش مورد توافق طرفین برای انتخاب داور به ه ر دلی ل ب ه تعی ین داور 

که طرفین در خصوص روش تعیین داور به توافق نرسند، دادگاه مقر منجر نشود، یا این
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توان تعیین داوران را تقاضا نمود. یکی از مواردی ک ه داوری مرجعی است که از او می

 11م اده3و2المللی به آن اواره وده اس ت، بن دهایقانون داوری تجاری بین 6ده در ما

 این قانون است.

المللی ای ران در خص وص م وردی اس ت ک ه قانون داوری تجاری بین 11ماده3بند

اند؛ اما بنا به دالیلی ای ن طرفین اختالف روش خاصی را برای انتخاب داور تعیین کرده

هرگ اه »نشده است؛ در این بند این سنین مقرر وده است:  روش به انتخاب داور منجر

 ط رفین براساس روش تعیین داور که مورد توافق ط رفین ق رار گرفت ه اس ت، یک ی از

 که وخا ثالث، اعماین یا اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و

عم ل  ح ول و ده اس ت،این خصوص به وی م ای که دراز حقیقی یاحقوقی به وظیفه

( مراجعه 6تصمیم به مرجع موضو  ماده )تواند برای اتخاذطرفین می کدام از هر؛ ننماید

 «.که طریق دیرری مورد توافق طرفین قرار گرفته باوداین مرر، نماید

در این مورد است که طرفین اختالف در مورد روش انتخاب داور، 11اما بند دو ماده

کند، در اند و حال یکی از طرفین از انتخاب داور امتنا  میاوتهبینی خاصی ندهیچ پیش

در . 2»تکلیف موضو  را مش خا ک رده اس ت ک ه براس اس آن:  2این خصوص، بند

 :صورت نبودن سنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد ود

کن د و داوران برای تعیین هی ات داوری، هرط رف داور خ ود را انتخ اب می( الف

( روز از 30تعیین خواهند کرد. سنانچه یکی از طرفین ظ رف س ی) داور راسر منتخب،

ی ا اگ ر داوران  ،داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکن د تاریخ ورو 

مورد س رداور تواف ق و قب ولی ( روز از تاریخ انتخاب در30ظرف سی ) منتخب نتوانند

حس ب م ورد تعی ین داور ط رف  ،طرفینبنا به تقاضای یکی از  ؛نمایند وی را تحصیل

 .صورت خواهد گرفت (6مقررات ماده ) ممتنع یا سرداور طبق

 در داوری ی  نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به تواف ق برس ند، (ب

 «.خواهد ود( تعیین6طرفین توسط مرجع موضو  ماده ) داور بنابه تقاضای یکی از

، در داوری سه نفره، سنانچ ه یک ی از ط رفین داور 11ز مادهبنابراین، طبق این بند ا

خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند، یا اگر داوران منتخب نتوانن د در م ورد س ر 



داور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حس ب م ورد 

انجام خواهد گرفت. در جایی تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور از طریق دادگاه صالح 

که دیوان داوری از ی  داور تشکیل وده، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخ اب داور ب ه 

توافق برسند، داور به تقاضای یکی از طرفین از سوی دادگاه صالح تعیین خواه د و د. 

دادگاه مرکز استانی است ک ه  6دادگاه صالح هم براساس ماده ]156ویروی، همان، ص[

ر داوری در آن قرار دارد و اگر مقر داوری هنوز مشخا نشده باود، به عهده دادگاه مق

 عمومی تهران است.

در خصوص مواردی که قرار است داوری از طریق سازمانی انج ام گی رد، ب ه ای ن 

صورت است که با پذیرش قواعد داوری از جانب طرفین، ابتدا به موسس ه ی ا س ازمان 

ه ا در ها، دخال ت دادگاهگردد. در این نو  داوریران اع ا میاختیار تعیین و نصب داو

ه ای به دقت اس تننا گردی ده اس ت. بن ابراین، در داوری معموالًتعیین و نصب داوران 

های ملی در تعیین و نصب داوران نقش بسیار کمرنر ی دارن د و و اید سازمانی دادگاه

خصوص وج ود ن دارد، و قواع د بتوان گفت که جایی برای ایفای نقش دادگاه در این 

های خاص خ ود، نق ش نظ ارتی دادگ اه را در سازمان داوری خود سازمان، با آن نظام

 .]254: ص 1384مصلحی، [نماید. روند داوری ایفا می

 داور. اعتراض به رد جرح 1-3

طرفی داور وود. وصف استقالل و بیطرفی از تکالیف داور محسوب میاستقالل و بی 

طول رسیدگی و جریان داوری تا زمان صدور ر ی حفظ وود. ع دم وابس تری باید در 

های داوری و اعتبار تصمیمات  متخ ذه بودن وی ضامن صحت رسیدگیداور و مستقل

توسط داور است. امکان جرح و س لب ص الحیت از داوران از و رایط اساس ی ب رای 

 رود.تأمین صحت و سالمت جریان داوری به ومار می

گوین د. م ی« ج رح داور»ه صالحیت و وایستری داوران را ب ه اص  الح اعتراض ب

های عمومی یا اختصاصی باود ک ه درصورتی که یکی از داوران، فاقد بعضی از ویژگی

اجراه ایی ب رای آن  باید دارای آن باوند؛ قوانین و مقررات موجود در داوری ض مانت

د مس تقیم باو ند و در مرحل ه قب ل از توانن اجراها می اند. این ضمانتبینی نمودهپیش



 

   
    

   
    

   
ی

ور
دا

د 
آین

فر
 بر

اه
دگ

دا
ط 

وس
ی ت

ضای
ت ق

ار
نظ

 

 

11 

صدور حکم اعمال ووند و همچنین ممکن است غیرمستقیم باو ند، من ل ص دورحکم 

اب ال ر ی داور و یا عدم وناسایی و اجرای آن که از آن به عنوان جرح غیرمستقیم ی اد 

 .]185: ص1369مایکل ناب، [وده است. 

ردی، نظام جرح داور در این ن و  های موبه دلیل فقدان سازمانی منسجم در داوری

ها، های سازمانی کامالً متفاوت است. در این نو  داوریها در مقایسه با داوریاز داوری

ت وان ج رح داور را م ورد بررس ی ق رار داد: نخس ت، ج رح داور در به دو طریق م ی

 :1384مص لحی، [سارسوب رژیم توافقنامۀ داوری و دوم، از طریق دادگاه ص الحیتدار 

 .]263ص

طرفی، استقالل، تابعی ت و و روط موجبات جرح فقدان اوصافی همانند اهلیت، بی

مورد توافق طرفین است. آنچه قرار اس ت در ای ن مبح ث م ورد بررس ی ق رار گی رد، 

اعتراض نسبت به رد جرح داور است. یعنی طرف دع وا نس بت ج رح یک ی از داوران 

حال باید این موضو  را بررسی ک رد ک ه آی ا  وود.نماید؛ اما جرح داور رد میاقدام می

امکان اعتراض به این رد جرح وجود دارد؟ و در صورت وجود این امکان باید در کدام 

 مرجع نسبت به رد جرح داور اعتراض کرد؟

تکلیف این موضو  را  13ماده 3و بند6المللی ایران در ماده قانون داوری تجاری بین

این قانون امکان اعتراض نسبت به تص میم دی وان  13هماد 3مشخا کرده است. در بند

جرح ی ک ه ب ا رعای ت  »: این ماده سنین مق رر ک رده اس ت 3داوری وجود دارد. بند 

قب ول ق رار نری رد،  اگر مورد ،( این ماده به عمل آمده است2( و )1تشریفات بندهای )

ریاف ت اخ اری ه د ( روز پ  از30سی) تواند ظرفمی ،را جرح کرده "داور"طرفی که 

ک ه  ( درخواس ت نمای د6حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرج ع موض و  م اده )

اتخاذ تصمیم کند. مادام که سنین درخواستی تحت رسیدگی نسبت به جرح، رسیدگی و

 «.تواند جریان داوری را ادامه داده و ر ی نیز صادر کندمی "داور"، است

 سیدگیر ایبر صالح مرجع که ستداوری ا انیود ینا ،نخست مرحلهدر  ،ینابنابر

 ایبر یگیر تصمیمدر  خالتد لمجا تیرصودر  هگاداد. دمیوو بمحسوداور  حجر به

 ارقرداوری  طرفیناز  یکی اضعترا ردموداوری  انیود تتصمیما که یابد می حجر



توان د روز از تاریخ ابالغ تصمیم مرج ع داوری م ی30. متقاضی جرح ظرف مدت دگیر

ی یا در صورت ع دم همین قانون )دادگاه مرکز استان مقر داور 6ادگاه موضو  مادهدر د

تعیین مقر داوری، دادگاه عمومی تهران( تقاضای جرح داور را به عمل آورد. دادگ اه ب ا 

احراز طرح جرح در مراجع داوری و انقضای مهلت سی روزه و تس لیم درخواس ت از 

واهد ک رد. م ادامی ک ه سن ین تقاض ایی طرف متقاضی به درخواست جرح رسیدگی خ

تواند جریان داوری را ادام ه ده د و ر ی نی ز ر دارد، داور میتحت رسیدگی دادگاه قرا

وود که حق نظارت و کنت رل ب ر ج رح صادر کند. پ  در آخر به عنوان نتیجه بیان می

 المللی قرار دارد.قانون داوری تجاری بین6داور برعهده دادگاه موضو  ماده

 . تغییر داور4-1

از دیرر موارد امکان نظارت قضایی توسط دادگاه در فرآیند داوری قبل از صدور حکم 

است. در جری ان داوری ای ن امک ان « تغییر داور»توسط دیوان داوری، بحث مربوط به 

تواند وجود داوته باود که یکی از داوران بنا به دالیلی )بیماری،کبر سن، ممنوعی ت می

وری طبق حکم قضایی و..(  به اجرای وظایف محول ه ق ادر نباو د. ل ذا در از انجام دا

سنین مواردی طرفین باید درخصوص تغییر ای ن داور اتخ اذ تص میم کنن د. بن د ی   

المللی ای ران در خص وص تغیی ر داوری ت ا ح دودی قانون داوری تجاری بین 14ماده

اگر ی  داور ب ه  .1»است: موضو  را روون کرده است. در این ماده سنین مقرر گشته 

علل دیرری موفق ب ه  قادر به انجام وظایف خود نباود و یا بنابه موجب قانون یا عمالً

سنانچه در تحقق  .یابدولیت وی خاتمه میؤمس انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،

ده مذکور در ما تواند از مرجعها میموارد مذکور بین طرفین اختالف باود هری  از آن

 ...«.نماید مزبور اتخاذ تصمیم "داور "کند که در مورد ختم ماموریت ( درخواست6)

همان طور که در متن این ماده مشخا گردیده است، در وهله اول، اگر ط رفین در 

خصوص تغییر داور به خاطر عدم اجرای وظایفش توافق داوته باو ند، ب ه تغیی ر داور 

خاتمه خواهد یافت. اما آنچه سبب نظارت و دخالت اقدام خواهند داد و ماموریت داور 

گردد، قسمت دوم این بند است؛ داور بدون تأخیر موج ه از دادگاه در فرآیند داوری می

های اختالف خواهان تغییر داور است؛ اما کند و یکی از طرفاجرای وظایفش امتنا  می
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امر سبب دخالت دادگاه در کند. همین طرف دیرر بنابر هر دلیلی با این امر مخالفت می

تواند به مرج ع وود؛ به این نحو که در این صورت هر کدام از طرفین میامر داوری می

 همین قانون رجو  کند. 6مذکور در ماده

توان د ب رای خاتم ه دادن ب ه ماموری ت داوری ک ه بنابراین، طرف مدعی تغییر م ی

ج ا هس ت، ی که مق ر داوری درآندهد، به دادگاه مرکز استانوظایف خود را انجام نمی

رجو  کند و اگر در این مورد مقر داوری مشخا نشده است، به دادگاه عمومی تهران 

 مراجعه کند.

 . صالحیت دیوان داوری4-1

تواند نسبت ب ه ص الحیت ها این بحث در داوری م رح بود که آیا دیوان داوری میمدت

لی و دکترین این اختیار را برای دیوان داوری الملخود اتخاذ تصمیم کند. امروزه اسناد بین

مورد وناسایی قرار داده است که دیوان بتواند نسبت به صالحیت خود ق رار ص ادر کن د. 

البته در اکنر کشورها، دادگاه مقر داوری حق نظارت نه ایی ب ر تص میم دی وان داوری در 

ری آنسیترال، اختی ار قانون نمونه داو 16کنند. در مادهخصوص صالحیت خود را مقرر می

اخذ تصمیم در مورد صالحیت دیوان داوری به خود دیوان داده وده اس ت؛ ام ا نظ ارت 

 .]187: ص1395ویروی، [دادگاه بر آن نیز به رسمیت وناخته وده است. 

حال با توجه به همین موضو ، اگر یکی از طرفین قرارداد وجود توافقنامه داوری را 

در این خصوص نقش دادگاه به سه صورت است؟ در ای ن انکار کند، تکلیف سیست؟ 

مورد، باید بین داوری سازمانی و داوری موردی تفکی  قائل و د. در داوری س ازمانی 

کن د و دارای نهادی هستند که به این موضو  رس یدگی می معموالًخود سازمان داوری 

 نقش دادگاه در احراز موافقتنامه داوری کم رنگ است.

ی موردی، نهاد دیرری به جز مراجع قضایی برای نظارت ب ر رون د داوری اما در داور

 رسد.تر به نظر میهای ملی در این خصوص ملموسوجود ندارد. بنابراین، نقش دادگاه

المللی ایران نیز یکی دیرر از موارد مداخله دادگاه مق ر در قانون داوری تجاری بین

ای ن ق انون مرج ع اعت راض نس بت ب ه  6اده باود. در مدر امر داوری، همین مورد می

سن ین  16م اده 3همین قانون دادگاه مقر داوری وناخته وده است. در بن د 16ماده3بند



در صورت ای راد ب ه اص ل ص الحیت و ی ا ب ه وج ود و ی ا اعتب ار »مقرر گشته است: 

 "داور"جزدر صورتی که طرفین به نحو دیر ر تواف ق ک رده باو ند() موافقتنامه داوری

مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تص میم  به عنوان ی  امرایدب

سبب آن در حین از حدود صالحیت که "داور"مورد ایراد خروج  کند، اتخاذ تصمیم در

 "داور"است در ضمن ر ی ماهوی به عمل آی د. سنانچ ه  ممکن ،رسیدگی حادث وود

تواند ظ رف بدهد، هری  از طرفین میت خود نظرصالحی به عنوان ی  امر مقدماتی به

( درخواست کند که 6آن از دادگاه مندرج در ماده ) ( روز پ  از وصول ابالغیه30سی )

تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگ اه  و اتخاذ نسبت به موضو  رسیدگی

ی نی ز ص ادر به رسیدگی خ ود ادام ه ده د و ر  تواندمی "داور"تحت رسیدگی است 

 «.کند

مشخا است، فقط در ص ورت تواف ق ط رفین،  16گونه که از این بند از مادههمان

تواند ایفای نقش کند؛ اما اگر در این خصوص ف ی م ابین ط رفین اخ تالف دادگاه نمی

توافقی وجود نداوته باود، این دادگاه است که در احراز موافقتنام ه نق ش مهم ی ایف ا 

 خواهد کرد. 

اوری، رووی برای حل و فصل اختالفات به دور از اعمال حاکمیت قضایی اگرسه د

که به هرحال دادگستری مرجع تظلمات عم ومی اس ت؛ ل ذا ای ن است؛ با توجه به این

صالحیت برای محاکم دادگستری متصور است که در صورت خدوه به صالحیت داور 

ونی، نس بت ب ه اعم ال یا نهاد داوری در جهت برقراری عدالت و اجرای مق ررات ق ان

 های قضایی و رسیدگی اقدام نماید.نظارت

در خصوص اصل صالحیت داور هم موضو  روو ن اس ت در بس یاری از م وارد 

ممکن است نسبت به صالحیت داوران به دلیل و  معقول در ص الحیت آن ان، ای راد 

وارد و  ود. ام  روزه ص  الحیت هی  ات داوری در تعی  ین ص  الحیت خ  ود  ب  ه عن  وان 

المللی داوری وناخته وده توسط قوانین ملی و بین« صالحیت در تعیین صالحیت»اصل

ین مق ام در تعی ین ترهت رین و وایس تاست. به موجب این اص ل، خ ود داوران ص الح

 .]89: ص 1396توفیقی  بروجنی، [صالحیت خود هستند. 
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ب ه طور که در خصوص اعتبار موافقتنام ه داوری بی ان و د، اص وال اعت راض همان

صالحیت داور به دیوان داوری داده خواهد ود. یعنی اگ ر یک ی از ط رفین نس بت ب ه 

صالحیت داور اعتراض داوته باود، ابتدا باید ایراد عدم صالحیت را در دی وان داوری 

م رح کند و اگر دیوان به عنوان ی  امر مقدماتی ابتدا به این موضو  رس یدگی ک رد و 

-قانون داوری تج اری ب ین 16ماده3قت با توجه به بندبه صالحیت خود ر ی داد، آن و

هم ین ق انون دادگ اه مق ر  6تواند در دادگاه صالح که با توجه به مادهالمللی، ذینفع می

داوری است و اگر مقر مشخا نباود، دادگاه عمومی تهران است نس بت ب ه ای ن ام ر 

 اعتراض کند.

. موارد مداخله دادگاه مقر پس از صدور 2

 رأی

بحث قبلی، از مواردی بحث ود که دیوان داوری هنوز ر ی صادر نک رده اس ت و در م

موضو  در فرآیند داوری است، که دادگاه مقر داوری در موارد یاد و ده ح ق نظ ارت 

کند. در این بند، دیوان داوری ر ی را صادر و ب ه ن وعی جری ان داوری قضایی پیدا می

ق انون داوری تج اری 35و33و 6براساس م وادکند که دادگاه مقر داوری خاتمه پیدا می

کن د. المللی برای اب ال ر ی صادر وده یا اجرای آن، حق مداخله قض ایی پی دا م یبین

 بنابراین، در دو عنوان جداگانه هر کدام از این موارد را به تفصیل بحث خواهیم کرد.

 . درخواست ابطال رأی داور از دادگاه مقر داوری1-2

ی  روش خصوصی حل و فصل اختالف است ک ه ب ه ط رفین متک ی  که داوریبا این

های ملی حرکت نمای د. زم انی ک ه باود؛ این روش نتوانسته کامالً مستقل از دادگاهمی

ها انتظار دارند دعوا نمایند اختالف خود را به داوری ارجا  دهند، آنطرفین موافقت می

صی و وفق توافق طرفین حل و های ملی خارج وده و به صورت خصواز حی ه دادگاه

ها بخواهند در داوری دخالت کنند یا مرجع تجدی د نظ ر از فصل وود. حال اگر دادگاه

آرای دیوان داوری باوند، یا ر ی صادره را به دالیل گون اگونی اب  ال نماین د؛ در ای ن 

تواند به صورت واقعی ی  روش حل و فصل خصوصی در عرض صورت، داوری نمی

 .]285: ص1395ویروی، [ی وود. دادرسی تلق



ه ا در همان طور که در مباحث پیشین اواره ود، پ  از صدور ر ی، دخالت دادگاه

پذیر است: در رسیدگی به درخواست اب  ال ر ی داوری و درخواس ت دو حالت امکان

 اجرای ر ی. 

علیه حکم داوری؛ یعنی طرفی که حکم به ضرر وی ص ادر و ده اس ت، در محکوم

تواند داوته باود: یا ر ی صادر را طوع ا و از روی تر نمیحل بیشبا آن سه راهبرخورد 

میل بپذیرد و اجرا نماید، یا به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تالش نماید 

که سکوت اختیار کند و هنرامی که تا دادگاه صالح حکم اب ال آن را صادر کند و یا این

ی و اجرای آن را نمود، در مقابل آن مقاومت نماید. بن ابراین محکوم له تقاضای وناسای

ناپذیر خواه د ب ود. های قضایی، امری اجتناباعتراض به حکم داوری همانند رسیدگی

 .]270: ص1384مصلحی، [

توان گفت موجبات اعت راض ب ه ر ی داوری ی ا در جه ت تض مین از ی  نراه می

ه ت ص یانت از حق وق عم ومی حقوق وخصی و خصوصی طرفین اس ت و ی ا در ج

قدر با اند و آناند. اگرسه این موجبات سنان در یکدیرر تنیده ودهبینی ودهجامعه پیش

ه ا از یک دیرر بس یار یکدیرر مرتبط و وابسته هستند که در برخ ی م وارد تفکی   آن

الملل ی و داخل ی، دووار و یا حتی غیرممکن است. به طور منال، در اغل ب من ابع ب ین

اری خاص جهت اعتراضبه ر ی داور تحت عنوان کل ی تع ارض ب ا نظ م عم ومی معی

بینی وده است و در کنار آن از موجبات دیر ری همچ ون ع دم قابلی ت داوری و پیش

وود؛ در نقض اصول دادرسی منصفانه و یا عدم تعلیل و توجیه ر ی داوری نام برده می

د از بارزترین مصادیق نق ض نظ م های حقوقی، خوحالی که موارد اخیر در اغلب نظام

که دیرر موجبات اگرسه ظ اهرا تح ت عن وان نظ م عم ومی عمومی هستند. ضمن این

: 1393ایرانش اهی، [ها و نظم عمومی وج ود دارد. گنجند؛ ارتباط ناگسستنی بین آننمی

 .]19ص

 ت وان( م ی34و33المللی ایران)موادبه طور کلی با توجه به قانون داوری تجاری بین

ذک ر  33موارد اعتراض به ر ی داور را به دو دسته تقسیم کرد: اول مواردی که در م اده

وده است؛ مواردی قابل اب ال که مستلزم تقاضای ذینفع است و دوم م واردی ک ه ر ی 
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(. ام ا 34کند )مادهباطل است و دادگاه راسا یا به تقاضای ذینفع ر ی ب الن را صادر می

 6اس ت. در بن د ی   م اده 33است، موارد ذکر وده در ماده آنچه به موضو  ما مرتبط

المللی یکی از مواردی ک ه امک ان مداخل ه دادگ اه و نظ ارت قانون داوری تجاری بین

است. بنابراین، در  33کند، همین اعتراض به ر ی قابل اب ال در مادهقضایی را فراهم می

توان د ب ه د و د، ذینف ع م یصورت وجود موارد قابل اعتراض که در ادامه بیان خواهن

 دادگاه مقر داوری برای اب ال ر ی صادره اعتراض کند.

ر ی . 1»الملل ی سن ین مق رر گش ته اس ت: قانون داوری تجاری بین 33اما در ماده

قاب ل  (6) از طرفین توسط دادگاه موضو  م اده یکی داوری در موارد زیر به درخواست

 :اب ال است

 ؛باودلیت بودهیکی از طرفین فاقد اه (الف

، اندموافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه ح اکم دانس ته (ب

 ؛ایران باود معتبر نباود و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون

های تعی ین داور ی ا درخواس ت مقررات این قانون در خصوص ابالغ اخ اری ه (ج

 ؛رعایت نشده باود داوری

دالیل  رخواست کننده اب ال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایهد (د

 ؛و مدارک خود نشده باود

خارج از حدود اختی ارات خ ود ر ی داده باو د. سنانچ ه موض وعات  "داور"  (ه

ح دود داوری قابل تفکی   باو د، فق ط آن قس متی از ر ی ک ه خ ارج از مرجوعه به

 ؛، قابل اب ال استبوده "داور "اختیارات

ترکیب هیات داوری یا آیین دادرس ی م  ابق موافقتنام ه داوری نباو د و ی ا در  (و

مندرج در ای ن ق انون سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد صورت

 ؛باود

ر ی داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باود که جرح او توس ط مرج ع  (ز

 ؛استیرفته وده( پذ6ماده ) موضو 

ر ی داوری مستند به سندی بوده باود که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی  (ح



 ؛وده باود ثابت

پ  از صدور ر ی داوری مدارکی یافت وود که دلیل حقانیت معترض ب وده و  (ط

 .است ها ودهآنکه آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داوته و یا باعث کتمان ثابت وود

ص موارد مندرج در بندهای )ح( و )ط( این م اده، طرف ی ک ه از س ند در خصو .2

اب ال ر ی داوری که درخواستتواند پیش از آنمکتوم متضرر وده است، می مجعول یا

مرر در صورتی که طرفین به  ؛تقاضای رسیدگی مجدد نماید "داور"آورد، از  را به عمل

 .توافق کرده باوند نحو دیرری

  ی( این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ ر1ل ر ی موضو  بند )درخواست اب ا. 3

 دادگاه موضو  مادهداوری اعم از ر ی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به

 «.مسمو  نخواهد بود تقدیم وود، واالّ( 6)

 بنابراین موارد نقض ر ی با توجه به این ماده نه مورد است:

 رفین اختالف؛. فقدان اهلیت یکی از ط1

 . ب الن موافقتنامه داوری؛2

 . عدم رعایت مقررات ابالغ؛3

 . عدم امکان ارائه دالیل و مدارک؛4

 . تجاوز داوران از حدود اختیارات؛5

 . عدم ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی م ابق با موافقتنامه داوری؛6

 . مشارکت داور جرح وده در ر ی؛7

 د مجعول؛. صدور ر ی به استناد سن8

 . کتمان مدارک.9

تواند نسبت به ر ی ص ادر در بنابراین، در صورت وجود این موارد، طرف ذینفع می

نبودن مقر در دادگاه عم ومی ته ران، اعت راض دادگاه مقر داوری و در صورت مشخا

نماید. همان طور که گفته ود، این هم از جمل ه م واردی اس ت ک ه س بب مداخل ه و 

 گردد.اه مقر بر امر داوری مینظارت قضایی دادگ

هدف از درخواست اب ال ر ی داور از دادگاه، تجویز رسیدگی مج دد ب ه ماهی ت ر ی 
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نیست، بلکه حداقلی از نظارت قضایی، یعنی حمایت از عدالت طبیعی و نظم عمومی است 

که به مورد اجرا گذاوته وود. بدیهی است بازنرری ماهوی، اصل ق عیت ر ی و اس تقالل 

جع داوری را به خ ر خواهد انداخت. دلیل این امر این است که هدف داوری ب ه ط ور مر

 .]123: ص1390مافی، [غیرقابل تردیدی در تضمین ق عیت آرای داوری نهفته است. 

 . اجرای رأی داوری2-2

ای ن واقعی ت ک ه ر ی داوری  آخرین مرحل ه در جری ان داوری اس ت. ،«ای رایراج»

آور است مستلزم حد معینی از نظارت دادگ اه در خص وص لزامهمانند تصمیم قضایی ا

هنر ام  راز اجرای ر ی داو توانسنین نظارتی می. مشروعیت و قابلیت اجرای آن است

از سه محکوم علی ه سنان. ارزیابی دادگاه از مبانی امتنا  از اجرای ر ی داور به عمل آید

اجباری ر ی به آن ض مانت اج رای  قانون با حمایت از اجرای ،سر باز زنداجرای ر ی 

مرج ع داوری بع د از  ح اللکنترل قضایی ر ی داوری ب ا توج ه ب ه ان هد.دمیرا  زمال

را در جری ان داوری مه م و تأثیرگ ذار جل وه  یدولت  یهاصدور ر ی نقش مهم دادگاه

که رسیدگی مرجع داوری ی   مرحل ه ای ب وده و اساس اً مرج ع بر این وهعال دهد.می

 نیس ت.ط رف ممتن ع ب ه اج رای ر ی برخوردار اجب ارز قدرت اجرای ی ب رای مزبور ا

در صورت ع دم  های دولتی به اجرا درآید.باید توسط دادگاهتصمیمات آن می ،بنابراین

این ام ر  است.مکلف دادگاه به صدور اجراییه  ،ر ی داور به وسیله محکوم علیه اجرای

. ب رای اج رای تقاضا نماید ادگاهور را از دوود که ذینفع اجرای ر ی دازمانی محقق می

ر ی داور در ابتدا سنین ر یی باید به وسیله نظ ام حق وقی کش ور مح ل داوری م ورد 

 .]93: ص1396توفیقی بروجنی، [پذیرش قرار گیرد. 

، دو مفهوم متفاوت است: وناسایی ب ه معن ی ب ه «اجرای ر ی داوری»و « وناسایی»

ر ی است؛ لیکن اجرا عالوه بر وناسایی متض من اخ د  رسمیت وناختن و اعالم اعتبار

باود؛ ولی تدابیر جهت اثر بخشیدن به آن است. اجرای ر ی مستلزم وناسایی آن نیز می

کن د، وناسایی ممکن است بدون اجرا باو د. وخص ی ک ه درخواس ت وناس ایی م ی

برخوردار باو د و  خواهد دادگاه اعتبار ر ی را اعالم کند تا ر ی از اعتبار امر مختوممی



اوخاص نتوانند دعوایی را که از طریق داوری مختومه و ده اس ت در مرج ع دیر ری 

 .]34: ص1377صفایی، [م رح نمایند. 

ر ی داوری ک ه ب ا ه یچ  35المللی ایران، براساس ماده در قانون داوری تجاری بین

اس ت. )بن د ی    االجرامواجه نباود؛ ق عی و الزم 34و33ی  از موانع مذکور در مواد

ناس ایی و اج رای حک م را بنمای د و (. در صورتی که یکی از طرفین تقاضای و35ماده

تواند به درخواست طرفی ک ه طرف مقابل درخواست اب ال آن را م رح کند، دادگاه می

متقاضی اجرای حکم است، ط رف مقاب ل را مل زم کن د ت امین مناس ب بس پارد )بن د 

ان از آن تقاضای اج رای ر ی را ک رد، دادگ اه مق ر داوری تو(. دادگاهی که می35ماده2

( و اگر مقر داوری مشخا نشده باود، دادگاه عمومی وهرس تان 6است )براساس ماده

 تهران است.

درخواست اب ال ر ی اثر تعلیقی دارد و تنه ا حمای ت ممک ن از  35در بند دو ماده

س ت وی مبن ی ب ر تودی ع درخواست کننده وناسایی و اجرای ر ی، موافقت با درخوا

در  .2»قانون جدید آمده است:  35تامین از سوی متقاضی اب ال است. در بند دو از ماده

 این ق انون درخواس ت اب  ال ر ی 6صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضو  ماده 

ی ا اج رای آن را ک رده  داوری را به عمل آورده باود و طرف دیرر تقاض ای وناس ایی

تواند در صورت درخواست متقاضی وناسایی یا اجرای ر ی، مقرر دارد اه میدادگ باود،

و ود ک ه در م اده مزب ور مالحظه می« .بسپارد درخواست کننده اب ال تامین مناسب که

فقط صالحدید و اختیار اخذ تامین از درخواست کننده اب ال به دادگاه داده وده است. 

ت با درخواست اجرا و ص دور اجرائی ه، بلک ه رد سرانجام باید دانست که نه تنها موافق

همین قانون ق ع ی و غیرقاب ل اعت راض اس ت.  6درخواست اجرا با توجه به مفاد ماده

 .]231: ص1381جنیدی، [

 

 نتیجه گیری

ه ای مل ی ج دا توان داوری را کامالً از نظارت،کنترل و حمایت دادگاهدرحالی که نمی
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مناقش ه  ها قائل ود، محل بحث وباید برای دادگاه که سه س حی از دخالت راکرد؛ این

ه ا مل ی المللی میزانی از دخالت دادگاههای حقوقی ملی و اسناد بیناست. در کلیه نظام

نظ ر ج دی ه ا اخ تالفبینی وده است؛ ولی در مورد س ح این دخالتدر داوری پیش

ه ای دیرر دخالت های حقوقی ملی دخالت حداقلی و برخیوجود دارد. برخی از نظام

 اند.های خود مقرر کردهتری را برای دادگاهبیش

ها در امر داوری نه تنها مخل جریان داوری نیست، بلکه اما باید گفت دخالت دادگاه

ها در امر داوری باید تواند جنبه حمایتی نیز داوته باود. با وجود این، مداخله دادگاهمی

یین وده باود تا با هدف طرفین از ارجا  اختالف دارای ضوابط و معیارهای از پیش تع

 به داوری و عدم دخالت مقام قضایی در موضو  اختالف، در تضاد نباود.

ه ا در فرآین د ولی باید از آنچه در این مقاله بیان گردید، به اهمی ت و نق ش دادگاه

کن د یالمللی پی برد. این اهمیت بیش از هرسیز به طرفین گووزد م داوری تجاری بین

، در تعی ین مق ر ب ه آث ار و ثانی اً ه تعیین مقر اقدام کنن دکه اوالً، هنرام  انعقاد قرارداد ب

کشور مقر را مورد  یداخل یداور نیقوان ژهیداوته باوند و به و یکاف تیعنا حقوقی آن

وود که آن را ب ه می یتلق یداور یتوجه قرار دهند. در واقع، مقر به منابه اقامتراه قانون

 یحق وق یه ااز نظام یاریاس اس، بس  نی کند. بر امرتبط می خاص ینظام حقوق  ی

 طیک ه و رامر ر این ،کنن دمی لی تحم نیدر مقر را ب ر ط رف یجلسات داور یبرگزار

 .دینما جابیرا ا رییتغ نیا ی،خاص

را قائ ل  یداور ن دیخود حق نظارت و کنت رل فرا یبرا معموالًدولت مقر،  نیهمچن

ده د.  یصورت م  یداور ندیمقر در فرا یهامداخله دادگاه قیر را از طرکا نیاست و ا

دادگاه را از  حمایتینقش  دیبا ،یداور ندیدادگاه مقر در فرآ راهیدر خصوص نقش و جا

 موافق ت نام ه یمانند اجرا یمسائل ،دادگاه حمایتی شنق جدا ساخت.آن  ینقش نظارت

داور س وم  ایو نصب داور طرف ممتنع  نییتع ،یبه داور نیارجا  طرف قیاز طر یداور

ادله و  یآورو جمع نیو موقت، تأم ینیتأم یها، صدور قرارهاآن یبرا نیجانش نییتع ای

در  یدادگاه مل  ،یومقررات راجع به داور نیدر قوان .ردیگیرا دربرم یر ی داور یاجرا

 ی. از س واست یوده است و دخالت دادگاه ضرور ستهدان لیدخ مذکورمسائل  یتمام



 نی یمانند تع یحل و فصل موضوعات یو برا یداور ندیدادگاه ممکن است در فرا رر،ید

که پ  از صدور ر ی وارد عمل وود. در مرحله این ایجرح داور مداخله کند و  ایداور 

ب ا  دیاست که وا نو درخواست اب ال آ یمسئله، اعتراض به ر ی داور نیترمهم ر،یاخ

دادگ اه مق ر  نی ا ،یحق وق یهارتبط با مقر باود. در اغلب نظامموضو  م نیتر تیاهم

 دهیبرگز یبه درخواست اب ال ر ی داور یدگیرس یاست که به عنوان دادگاه صالح برا

 وود.می
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