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Abstract
Although arbitration is as old as the history of mankind, much of what we know
today as arbitrator in Islamic texts is the result of ijtehad of Islamic jurists that
established this institution in the periods of jurisprudence. Despite the similarities
and differences, the relation between this institution in Islamic jurisprudence and the
institution of arbitration in the present case law must be regarded as a continuation
of the old law in the new law. Because the outstanding features and elements of
today's arbitration including the mutual consent of the parties to the arbitration as
well as the issuance of verdict on the basis of fairness and justice, has also existed in
arbitration in the past. However, there are essential differences between the issue of
jurisdiction over arbitration in the past with that in the present, the most obvious
reason for which is the absence of the phenomenon of modern government and the
modern judicatory system which considers one of its duties to oversee the process of
arbitration in the positive and negative manner.
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 .1استاد حقوق خصوصی ،گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران
 .2دانشجوی مقطد دکتری حقوق ،حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران
(تاریخ دریافت1931/ 51/21 :؛ تاریخ پذیرش)1931/53/ 15:

چكیده
اگروه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد ،بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکهیم
در متون اسالمی می هناسیم ،برایند اجتهاد فقهای اسالمی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است .با وجودِ هماننهدی
و تفاوت ،نسبت میان این نهاد در فقه اسالمی و نهاد داوری در حقوق موضوعة کنونی را بایهد تهداوم قهدیمِ در جدیهد
دانست ،وراکه ویژگی ها و عناصر هاخص داوریِ امروزی که از جملة آن میتوان به تراضی طرفین در رجوع به داوری
و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اهاره کرد ،در قضاوت تحکیمی نیز وجهود داههته اسهت .امها
موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری ،از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذهته با آنچه امروزه وجهود دارد،
دارای اختالف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیدۀ دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکهی
از وظایآ خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی میداند.

واژگان کلیدی
اعتبار رأی ،داوری ،صالحیت ،قاضی تحکیم ،نظارت.
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 .1مقدمه
نهاد قاضی تحکیم یا همان نهاد داوری در اصطال ِ امروزی ،در فقهه اسهالمی و سهنت باسهتانی
ریشة دیرینهای دارد ،1بهگونهای که بسیاری این نهاد را از احکام امضایی اسالم میدانند.
آنچه در این نوهته مطمح نظر است ،جایگاه قاضهی تحکهیم در سهنت فقههی اسهالم و
نسبت آن با داوری در قوانینِ کنونی است .اینکه نقا افتراق و اهتراک این دو نهاد در وهه
سطحی است و افزونبر آن ،صالحیت و اعتبار رأی قاضی تحکیم در گذهته از نظر میهزان
دخالت حاکم بر آن به وه هکلی بوده است و با داور در وضعیتِ کنونی ،تا وهه انهدازهای
قابل مقایسه است .این مقایسة تطبیقی از این نظر می تواند جالب توجه باهد که در گذههته
مفهوم نظارت حاکم بر داوری به معنای امروزی وجود نداهته و اغلب احکام در خصهوص
قاضی تحکیم در متون فقهی ،برایندِ نظرهای فقها بوده است ،ولی امهروزه بها ههکلگیهری
پدیدۀ دولت ،نهاد دادگستری به عنوان یکی از نمودهای اعمال اقتدار دولتی بر صهالحیت و
همچنین اعتبار رأی داوران ،نظارت میکند .اگروه دکترین حقوقی و رویة بینالمللی بهطور
محسوسی بهدنبال کم کردن میزان مداخلة دادگاهها در امر داوری هستند ،با ایهن وجهود بهه
نظر میرسد هنوز قوانین داخلی و دادگاههای ملی بر این امر اصرار میورزند.
 .2قاضی تحكیم در فقه و حقوق موضوعه
 .1 .2تعریف و ماهیت و نقش حاکم در نصب قاضی تحكیم در فقه

در سنت فقهی دینِ مبین اسالم اعم از فقه امامیه و فقهای اهل سنت ،داوری بهعنوان یکهی
از هیوههای حل وفصل اختالفات در جامعة اسالمی به رسمیت هناخته هده اسهت و از آن

 .1اگروه بسیاری از نویسندگان ،اصطال «قاضی تحکیم» در برابر «داور» را به عنوان وجه تمایز دو صورت قدیم و
جدید این نهاد در ادبیات حقوقی بهکار میبرند ،باید خاطرنشان کرد که امروزه نیز از هر دو اصطال در متون
قانونی استفاده میهود .برای نمونه در مادۀ  1قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب آمده است« :طرفین دعوا
در صورت تواف می توانند برای احقاق ح و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند».
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بهمنزلة «قاضیِ تحکیم» یاد کردهاند .در ترمینولوژی حقوقیِ دکتر لنگرودی آمهده اسهت« :از
نظر فقه امامیه داور باید مجتهد باهد و در فقه او را محکّم (بر وزن مجهّز) و قاضی تحکیم
گویند» (جعفری لنگرودی.)1111 :1911 ،
حکمیت در اصطال ِ فقها ،عبارت است از رضایتمندی طرفین دعوا به یکی از مردم و
رجوع کردن به وی برای داوری بین آن دو؛ ازاینرو اختالفی در معنای لغوی و اصهطالحی
حکَهم بایهد از میهان مهردم باههد
به وشم نمیخهورد ،مگهر در اینکهه در اصهطال فقههی َ
(تسخیری و مشیرفر .)112 :1911 ،بهعبارت ساده در تعریآ قاضی تحکیم گفته هده است
که وقتی دو یا وند نفر در امر مالی یا غیرمالی دعوا یا اختالف پیدا کهرده و بها ههم توافه
میکنند که برای فیصله دادن به اختالف فردی را بهعنوان حکم و داور انتخاب و اختالفات
خود را مطر کنند و به آنچه او حکم کند راضی هوند و ههخص منتخهب غیهر از قاضهی
منصوب از ناحیة امام باهد ،این فصل ،یعنی حکم کردن هخص ثالث برای دو نفر متخاصم
را «تحکیم» و آن هخص ثالث را قاضی تحکیم مینامند؛ یعنی قاضهیای کهه بها تحکهیم و
انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده هده است (سهادات .)10 :1913 ،بهر ایهن اسهاس قاضهی
تحکیم دارای دو ویژگی است؛ اول اینکه به تراضی طرفین انتخاب هده است و دوم اینکهه
بدون امام به مرافعه رسیدگی میکند (سادات.)10 :1913 ،
ههید ثانی در روضه در مورد قاضی تحکیم آورده است که «قاضی تحکیم کسهی اسهت
که طرفین با وجود قاضی منصوب از جانب امام تراضی میکنند که بین آنهها حکهم کنهد».

1

هیخ طوسی نیز در توضیح قضاوت تحکیمی آورده که «اگر دو نفر تواف کنند که کسهی از
مردم ،میان این دو حکم کند و آن کس ونین کند ،جایز است بدون نظر خالف و حکمهش
هم الزام آور است (هیخ طوسی201 :1931 ،؛ هیخ طوسی .)10 :1911 ،برخی فقها گفتهاند
«قاضی غیرمنصوب یا قاضی تحکیم کسی است که ابتدائاً و بالذات بهرای قضهاوت نصهب
 « .1هو الذی تراضی به الخصمان لیحکم بینهما مد وجود قاض المنصوب من قبل االمام» (ههید ثانی1015 ،ق:
.)11
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نشده بلکه در صورت تراضی اصحاب دعوا ح قضاوت دارد و تراضی آنهها بها توجهه بهه
اجازۀ هارع مقدس به ونین توافقی ،به وی ح اعمال والیت میدههد» (حهائری1010 ،ق:
 )21از فقهای معاصر آیتاهلل موسهوی اردبیلهی در تعریهآ جهامعی معتقهد اسهت «قاضهی
تحکیم کسی است که طرفین نزاع با توافه ههم ،وی را بهرای داوری میهان خهود انتخهاب
کرده اند بدون اینکه این هخص از سوی امام به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب هده
باهد» (اردبیلى1029 ،ق.)153 :
از نظر آیتاهلل جوادی آملی «قاضی باید یا معصوم منصوب هارع باهد؛ یا فقیه منصوب
معصوم؛ یعنی تصدی این امر در انحصار انبیا و ائمه و فقهاست؛ لهیکن از آیهات و روایهات
برداهت میهود در هرایطی خاص که لطمهای به این اصل نزند طرفین نزاع میتوانند جهز
معصوم یا فقیه را برای داوری و حکمیت میان خود برگزینند و این نوعی تنزل در جایگهاه
یا زوال آن سیمای واقعی همرده نمیهود» (جوادی آملی .)219 :1931 ،جهزء اول تعریهآ
آیت اهلل جوادی آملی ناظر منصوب بودن قاضهی و در ادامهه اسهتثنای وارده بهر ایهن ههر
حاکی از آن است که از نظر این فقیه نیز قاضی تحکهیم نبایهد قاضهی منصهوب باههد و از
همین رو برخی معتقدند که قاضی تحکیم نباید از طرف امام برای قضاوت منصهوب ههود
وراکه در غیر این صورت قاضی منصوب خواهد بود (ایزدی فرد و همکاران .)10 :1911 ،
مرحوم سنگلجی نیز در تعریفی مشابه بیهان داههته اسهت کهه «قضهات تحکهیم ونانکهه از
عبارت فقها مستفاد می هود کسانی هستند که با وجود قضات منصوب در زمان حضور امام
برحسب تقاضهای طهرفین دعهوا مهیتواننهد حکمیهت نمهوده و فصهل خصهومت نماینهد»
(سنگلجی.)91 :1910 ،
به طور کلی در خصوص ماهیهت داوری بیشهتر فقههای امامیهه قائهلانهد داوری همهان
قضاوت تحکیمی است ،اما برخی دیگر گفتهاند داور ،وکیل طرفین اختالف و داوری نوعی
وکالت است .البته ونانچه ماهیت قاضی تحکیم را در قالب عقد وکالت تحلیل کنیم ،بهنظهر
می رسد که حدود مداخله حاکم در نصب و نیز هرای احراز قضاوت خصوصهی ،محهدود
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میهود ،زیرا عقود تا زمانیکه مخالآ هرع نباهد ،نافذ است 1.اما بهطهور کلهی و براسهاس
نظریههة خودسههامانی ،داوری ترکیبههی از عنصههر قههراردادی و قضههایی اسههت کههه براسههاس
ضرورتهای تجاری و حقوقی سامان یافته است (.)Robelin- Devichi, 1965, pp 17-18
 .3تعریف و ماهیت داوری در حقوق موضوعه و اثر آن بر قلمرو مداخلۀ دادگاه
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1911تعریفی از
داوری و مفهوم آن نیامده و صرفاً هرای رجوع دعوا به داوری و رجوع به قهرارداد داوری
در مواد  000تا  051این قانون تشریح هده است .به زعم برخی نویسندگان با وجهود عهدم
تعریآ داوری در قانون آیین دادرسی دادگاهههای عمهومی و انقهالب در امهور مهدنی ،امها
مستفاد از مادۀ  000این قانون میتوان خصوصیات و ویژگیهای معرف داوری را استخراج
نمود که به موجب آن داوری یک مرجد قضاییِ خصوصهی کهه مهوردی و مبتنهی بهر ارادۀ
طرفین در دعوای خاص است (یوسآزاده.)20 :1939 ،
قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب  1911در بند «الآ» مادۀ  1این قانون به تعریآ
داوری پرداخته است .به زعم برخی نویسندگان ،تعریفی که در این بند از داوری ارائه هده،
تعریفی ماند نیست ،وراکه این بند داوری را رفد اختالف در خارج از دادگاه دانسته اسهت
که براساس آن می توان هر رسیدگیِ خارج از تشکیالت قضایی را بهعنهوان داوری قلمهداد
کرد ،درحالیکه پارهای از رسیدگیهای خارج از تشهکیالت قضهایی ،بههکلهی فاقهد عنصهر
تواف محور بودن هستند و اهخاص برای رسیدگی به اختالف مزبور وارهای جز رجوع بهه
این مراجد را ندارند (توکلی 2.)95 :1930 ،عده ای نیز معتقدند که اگروه تعریآ ارائهههده
 .1برای تعریآ قاضی تحکیم همچنین ر.ک :المدرسی 1091 ،ق ،ج100 :9؛ الروحانی ،بیتا ،ج150 :1؛ السبحانی،
 1011ق153 :؛ الگلپایگانی 1051 ،ق 01 :و .01
 .2در دکترین حقوقی در تعریآ داوری گفته هده است که فرایندی است کهه بههواسهطة آن طهرفهها داوطلبانهه
اختالفات خود را به هخص ثالث بیطرف یعنی داور منتخب خود ارجاع میدهند تا براساس ادله و استداللههایی
که نزد دیوان داوری عرضه میهود ،اتخاذ تصمیم کند .طرفها پیشاپیش تواف میکنند کهه تشهخیص داور یعنهی
حکم داوری را بهعنوان حکم نهایی و الزامی بر خویش خواهند پذیرفت (.)Domke ,1968: 1
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در قانون داوری تجاری بین المللی ایران تعریآ ناقصی است ،می توان ونین خالصهه کهرد
که «داوری یعنی حل وفصل اختالفات تجاریِ طرفین قرارداد خارج از دادگاه ،توس یک یا
وند هخص حقیقی یا حقوقی مرضیالطهرفین یها انتصهابی کهه قهاطد اخهتالف بهوده و»...
(پورقصاب امیری و ایزدی.)05 :1930 ،
افزونبر این ،در بند «ج» همین ماده نیز موافقتنامة داوری تعریآ ههده اسهت کهه بهه
موجب آن« :موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از
اختالفاتی که در مورد یک یا وند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یها غیهر قهراردادی
بهوجود آمده یا ممکن است پیش آید ،به داوری ارجاع میهود .موافقتنامة داوری ممکن
است بهصورت هر داوری در قرارداد یا بهصورت قرارداد جداگانهه باههد» .قسهمت اول
این تعریآ مبین این موضوع است که عمل داوری میتواند قبل از بروز اختالف یا بعهد از
بروز اختالف هکل بگیرد و براساس قسمت دوم موافقتنامة داوری میتوانهد بههصهورت
هر ضمن عقد و یا قرارداد مستقل منعقد ههود(توکلی .)91 :1930 ،بها نگهاه بهه تعریهآ
موافقتنامة داوری در بند «ج» مادۀ  1این قانون ،ایرادی که برخی مبنی بر عدم اههاره بنهد
«الآ» به توافقی بودن در داوری گرفتهاند ،تا حدودی برطرف هده است.
در قههانون داوری نمونههة آنسههیترال مصههوب  1310نیههز هماننههد قههانون آیههین دادرسههی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1911و برخالف قانون داوری تجهاری
بینالمللی ایران مصوب  1911تعریفی از مفهوم و ماهیت داوری بهعمل نیامده است .حتهی
در مادۀ  2این قانون با موضوع «تعاریآ و قواعهد تفسهیر» صهرفاً برخهی از اههکال داوری
مانند داوری فردی و داوری در قالب میسسه آمده است 1.پیشتر در مادۀ  1ایهن قهانون نیهز
حسب موضوع آنکه داوری بینالمللی است ،تنها هرای بهینالمللهی بهودن داوری تشهریح
هده است .به طور کلی در قانون نمونه آنسیترال ماهیت داوری ارتبا وثیقهی بها قطعیهت و

 .1بند «الآ» مادۀ « :2منظور از «داوری» هر نوع داوری است ،اعم از اینکهه توسه یهک میسسهة دائمهی اداره (و
تصدی ) هود یا نه».
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سههرعت در حههل اخههتالف و همچنههین حههل اخههتالف بههر مبنههای اصههول منصههفانه دارد
(.)UNCITRAL, 2006: 27-34; Brisen sierra,1968: 602

برخی نویسندگان با تأکید بر این نکته که بیشتر قوانین ملی ،تعریفی از داوری ندارنهد و تنهها
بر خصایص آن مانند بینالمللی بودن داوری تأکید میکنند ،بر این عقیدهاند که این عدم تعریهآ
ناهی از این است که معیار و تعریآ دقیقی نمهیتهوان از داوری ارائهه کهرد ،ونانکهه حتهی در
برخی مقررات عمومی تهر ماننهد قهانون نمونهة آنسهیترال بهه ایهن دلیهل کهه نویسهندگا ِن آن ،در
خصوص تمایز داوری با مفاهیم مرتب یا مشابه ،به معیار دقیقی دست نیافتند ،تعریفهی از داوری
نمیبینیم و در بند «الآ» مادۀ  2آن قانون ،تنها به داوری سازمانی و موردی تصریح ههده اسهت
(خدابخشی .)10 :1931 ،حتی در برخی قوانین مبسو مانند قهانون داوری  1331انگلسهتان نیهز
تعمداً تعریفی از داوری بهعمل نیامده است .بهطور کلی از آنجها کهه داوری سهازوکاری پویها و
متحول برای حل اختالف است که حسب قانون و رویة بینالمللی متفاوت میهود ،قوانین ملهی
سعی نمیکنند تعریفی نهایی از آن ارائه دهند (دی ای ام لیو و همکاران.)23 :1931 ،
 .4شرایط قاضی تحكیم و داور
 .1 .4شرایط قاضی تحكیم و داور در فقه

دربارۀ هرای قاضی تحکیم در فقه ،غالب فقها معتقدند که هرای قاضی تحکیم همانند ههرای
قاضی منصوب است .ههید ثانی در این باره گفته است که «بهدان کهه بنهابر اتفهاق نظهر علمهاء
هرایطی که برای منصوب لحاظ میهود برای قاضی تحکیم نیهز ههر مهیگهردد» و در کتهاب
روضه گفته است« :برهمردن جمید هرای فتوی هرطی اسهت اجمهاعی ،و همهینطهور ههر
بلوغ ،عقل ،حاللزاده بودن ،حافظه قوی و عدالت» (ههید ثانی1015 ،ق .)13 :محقه حلهی بهر
این باور است که برای قاضی تحکیم هرای قاضی منصهوب نیهز ههر اسهت (محقه حلهی،
1053ق .)111 :ههید اول نیز بیان داهته است که «جمید هرای الزم است» (ههید االول ،بیتها:
.)13
در حقوق اسالمی بهطور کلی اعتقاد بر این اسهت کهه همهة ههرای الزم بهرای قاضهی
منصوب اعم از هرای عمومی مانند بلوغ و عقل و هرای اختصاصهی کهه عمهدتاً اسهالم،
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عدالت و اجتهاد است ،برای قاضی تحکیم نیز ضروری است .تنها استثنا لزوم وجود اذن از
سوی امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست ،میباهد (جنیدی.)10 :1915 ،
برخی فقها با توجه به اینکه برای قاضی اعم از منصوب و تحکیم ههر اجتههاد قائهل
هدهاند ،فرض وجود قاضی تحکیم در عصر غیبت را منتفی میدانند ،وهون بها عنایهت بهه
هر اجتهاد در قضاوت همة فقهای جامدالشرای از امام معصوم(ع) در دوران غیبت ،همة
آنها قاضی منصوب هستند ،ازاینرو در این دوران قاضی واجهد ههرای ولهی غیرمنصهوب
وجود ندارد تا اصحاب دعوا او را به عنوان تحکیم برگزینند .از جمله فقهای معتقد بهه ایهن
رویکرد می توان جبعی عاملی و مقدس اردبیلی را نام برد .در مقابل برخی دیگهر از فقهها از
جمله هیخ طوسی و آیتاهلل خویی وجود قاضهی تحکهیم در عصهر غیبهت را پذیرفتههانهد
(حبیبنژاد و بخرد .)901 :1931 ،افزونبر ایهن ،آیهتاهلل خهویی ههر اجتههاد در قاضهی
تحکیم را الزم نمیداند (خویی ،بیتا ).21 :برخی نیز معتقدنهد آنچهه بهرای ایشهان مهالک
است ،حکم به ح و عدالت است ،خواه از روی اجتههاد باههد یها از روی تقلیهد (السهند،
1099ق .)13 :بنابراین و به طری اولی برای قضاوت تحکیمی نیز هر اجتهاد روا نیست.
اینک پرسشی که در خصوص هرای قاضی تحکیم مطر میهود این است که اگر در
تراضی طرفین برای انتخاب قاضی تحکیم خللی وارد هود و به موجب آن قاضهی تحکهیم
واجد برخی هرای قضاوت تحکیمی نباهد ،نحوۀ مداخلة حاکم و قاضی منصوب بهر ایهن
فرایند وگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش بهنظر میرسهد ابهامهات زیهادی وجهود
داهته باهد؛ از جمله اینکه در گذهته سیستم واحد و یکپاروة دادگستری و قهانونی واحهد
در رسیدگی و حلوفصل اختالفات وجود نداهته و از طرفی ،قاضی منصوب نیهز بههسهبب
اینکه خود دارای درجه اجتهاد در استنبا احکام اسالمی بوده است ،بنابر استنبا هخصهی
مبادرت به جر قاضی تحکیم و یا ابطال رأی آن میکرده است .ازاینرو ،بهزعهم نگارنهده
مداخلة حاکم در فرایند انتخاب و هرای قاضی تحکیم بهنحوی که امروزه در نظام قضهایی
رایج است ،وجود نداهته است .اما برخی هرای که در مورد هرای قاضی تحکیم بهویهژه
در فقه امامیه آورده هد ،از جمله طهارت مولهد ،عهدالت ،ایمهان و تقهوا و صهدور احکهام
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منصفانه بهر پایهة مهوازین دینهی و فقههی ،اصهولی مشهترک در احصهای ههرای قضهاوت
تحکیمیاند و این موارد در طول دوران رسیدگی باید مراعات میهده است و عدم اجهرای
آن در نهایت موجب بیاعتباری رأی قاضی تحکیم و به طری اولی صدور حکم غیرهرعی
میهده است که اجرای آن توس حاکم هرع امکانپذیر نبوده است.
 .5شرایط قاضی تحكیم و داور در حقوق موضوعه و اثر آن بر قلمرو مداخلۀ دادگاه
در متون قانونی که از جنبة سلبی هرای داور را احصا کرده است ،برای نمونه براسهاس مهادۀ
 011قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب علیاالصول تمامی اهخاص ههرای تصهدی
مقام داوری را دارند ،مگر در برخی موارد .بند  1این ماده از هرای ثبوتی داور سخن به میهان
آورده است که بنابر قانون مدنی اهلیت اهخاص مبتنی بر دارا بودنِ سه ویژگیِ عقهل ،بلهوغ و
سن رهد است .در مادۀ  015همین قانون نیز آمده است که «کلیهة قضهات و کارمنهدان اداری
هاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند» .افزونبر این ،قهوانین حهاکم بهر رسهیدگیِ
داوری اگروه داور خارجی را مند نکرده ،به موجب مادۀ  001در مورد معامالت و قراردادهها
واقد بین اتباع ایرانی و خارجی ،تا زمانیکه اختالفی ایجاد نشده است ،طرف ایرانی نمیتواند
بهنحوی از انحاء ملتزم هود که در صورت بروز اختالف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی
ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باهند که طرف معامله دارد .این ممنوعیت بهنهوعی در
بند  1مادۀ قانون داوری تجاری بینالمللی  1911نیز تصریح هده است ،با این تفهاوت کهه در
این قانون هم تابعیتی داور با طرف خارجی تنها در زمان انتخاب داور پس از وقهوع اخهتالف
مجاز است ،اما اگر اختالفی بهوقوع نپیوسته باهد و در عین حال توافقی بهرای حهل اخهتالف
هکل گرفته باهد و به موجب آن داور با طرف خارجی دارای یک تابعیت باههند ،معاملهه یها
قرارداد تنها در همین قسمت باطل و بالاثر است .برخالف این رویه در مادۀ  11قهانون نمونهة
داوری آنسیترال مصوب  1310آمده است که «هیچکس را نمیتهوان بههعلهت ملیهتش از داور
هدن ممنوع کرد ،مگر اینکه طرفین طور دیگری تواف کرده باهند». ...
طب مادۀ  013قانون آیین دادرسی مدنی برخی اهخاص نیز از داوری محرومانهد ،مگهر
اینکه طرفین با تراضی این ممنوعیت را رفد کرده باهند .برای نمونه ،کسانی کهه سهن آنهها
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کمتر از  20سال تمام باهد ،کسانی که در دعوا ذینفد باهند ،کسانی که بها اصهحاب دعهوا
قرابت نسبی یا سببی داهته باهند ،کسانی که خود یا همسرانشهان وارث یکهی از اصهحاب
دعوا باهند یا کارمندان دولت در حوزۀ مأموریت آنان و . ...از همین رو ،برخی نویسهندگان
اهلیت و هرای سلبی داوری را به دو دسته تقسیم میکنند؛ دستة اول ،کسهانی هسهتند کهه
عدم اهلیت مطل برای داوری دارند که موضهوع مهواد  011و  015قهانون آیهین دادرسهی
مدنی هستند و دستة دوم ،کسانی هستند کهه عهدم اهلیهت نسهبی بهرای داوری دارنهد کهه
موضوع مادۀ  013قانون آیین دادرسی مدنیاند (محمهدی خورههیدی .)03 :1930 ،قلمهرو
مداخلة دادگاه در احصای هرای داوری به این صورت است که هرگاه هرکهدام از ههرای
ایجابی و سلبی در خصوص داوران منتخب از سوی طهرفین موجهود نبهود ،مهوجبی بهرای
ابطال رأی داور در دادگاه خواهد بود؛ با این تفاوت که در مواد  011و  015ق.آ.د.م حکهم
به ابطال رأی داور از سوی دادگاه وه از سوی هریک از طرفین و وه رأساً از سوی دادگهاه
صورت خواهد گرفت و در مادۀ  013زمانی دادگاه مبادرت به صدور حکم ابطال رأی داور
خواهد کرد که یکی از طرفین درخواست کرده باهد.
 .6صالحیت قاضی تحكیم و داور
 .1 .6صالحیت قاضی تحكیم و داور در فقه

صالحیت قاضی تحکیم موضوعی است که دربارۀ آن فقها اختالفنظر دارند .بهطهور کلهی
در خصوص اینکه وه موضوعاتی قابل ارجاع به قاضی تحکیم است و وه موضهوعاتی در
گسترۀ صالحیت قاضی تحکیم جای نمیگیرد ،وهار نظر وجود دارد.
طب نظر اول قاضی تحکیم نیز همانند قاضی منصوب ،مبسو الید است و میتوانهد در
تمامی موضوعات اعم از ح اهلل و ح الناس صالحیت رسیدگی داهته باهد .محقه حلهی
در خصوص جواز قاضی تحکیم بیهان داههته اسهت کهه «الجهواز کهل االحکهام» .بنهابر آن
صالحیت قاضی تحکیم در تمامی احکام جاری است (محق حلی1053 ،ق .)111 :هههید
اول و فاضل هندی نیز بر این عقیدهاند .بنابر قول فاضل هندی(ره) «حکم قاضی تحکیم در
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تمامی احکام اعم از حقوق الناس و حقوق اللِه حتی عقوبتها الزم و نافذ اسهت و دلیهل آن
عمومات ادله میباهد.» ...
طب نظر دوم ،قاضی تحکیم همانند قاضی منصوب حکمش در تمامی احکام صحیح اسهت،
با این تفاوت که فق در وهار مورد مجاز به صدور حکم نیست .این وهار مورد ههامل نکها ،
قذف ،لعان و قصاص است .ونانکه گفتهاند این قول مختهار برخهی از ههافعیه ،حنابلهه ،زیدیهه
است؛ با این دلیل که این احکام بر سایر احکام برتری دارنهد و در مهورد آنهها سهختگیری ههده
است ،پس بهجز امام و نایب ایشان کس دیگری نمیتواند متولی صدور حکهم ههود (امانهداد و
همکاران .)21 :1930 ،هیخ طوسی در مخالفت با این نظر ،به نقل از برخی فقهها بیهان مهیدارد:
«گروهی گفتهاند که حکم قاضی تحکیم در تمامی احکام صهحیح اسهت ،زیهرا ههر کهس حه
قضاوت در غیر از وهار مورد داهته باهد ،در آن وهار مورد نیز مجاز است و عمهوم اخبهار نیهز
مقتضی این مسئله است» (هیخ طوسی .)110 :1911 ،ههید اول نیز در مخالفت با نظر دوم بیهان
داهته است که « طرفین دعوا که به حکم قاضی تحکهیم تراضهی نمهودهانهد ،ملهزم بهه پهذیرش
حکمش هستند حتی در عقوبات ...و حکم وی از متراضیین تجاوز نمیکند پس دیهه بهر عههدۀ
عاقله ثابت نمیهود و از تحکیم ،نکا و قصاص و لعان و قذف استثنا نشده است زیهرا در ایهن
خصوص مخصّصی وجود ندارد» (امانداد و همکاران.)21 :1930 ،
نظر سوم با تفکیک میان ح الناس و ح اهلل ،بر این پایه است که حکم قاضهی تحکهیم
در حقوقالناس جایز است و در حقوقاهلل جایز نیست .از میهان فقهها هههید ثهانی بهر ایهن
عقیده است و بیان داهته است که «تحکیم به ح الناس اختصاص دارد ،وراکه آن متوقهآ
بر نصب -تراضی -طرفین دعواست پس نمیتواند در حقوقاهلل حکم نماید؛ زیرا بهرای آن
ح اهلل خصم معینی وجود ندارد» (امانداد و همکاران .)21 :1930 ،از همین رو ،ههید ثهانی
میفرماید« :یختصّ بح ّ اآلدمی حیث إنه متوقّآ على نصب المتخاصمین ،فهال یحکهم فهی
حقوق اللّه تعالى ،إذ لیس لها خصم معیّن .و یختصّ حکمه بمن رضی به ،فال یضهرب دیهة
القتل خطأ على العاقلة إذا لهم یرضهوا بحکمهه ،و ال یکفهی رضها القاتهل» (الشههید الثهانی،
1019ق.)999 :
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نظر وهارم که تخصیصیافتة نظر سوم است ،حکم قاضهی تحکهیم را در حه النهاس و
صرفاً در مسائل مالی و احوال هخصیه جایز میداند (موسوی اردبیلی.)199 :1911 ،
بهزعم برخی نویسندگان از میان این نظرها ،نظر ههید ثهانی صهحیحتهر اسهت؛ بها ایهن
توضیح که با توجه به تعریآ فقها از قضاوت انتخابی بهنظر میرسد وون ادلة مشهروعیت
قضاوت تحکیمی عام است ،ازاینرو قاضی تحکیم صالحیت عام دارد ،منتها بها توجهه بهه
تعریآ وون ونین قضاوتی نیاز به دو طرف دارد و ح اهلل محض یک طرف بیشتر وجهود
ندارد و امکان تراضی بر سر یک قاضی انتخابی متصهور نیسهت ،پهس نظریهة هههید ثهانی
صحیحتر است که جز ح اهلل در سهایر مهوارد ،قاضهیِ انتخهابی صهالحیت دارد (هوههمند
فیروزآبادی و بطحایی .)111 :1931 ،بنابراین حکم قاضی تحکیم در ح اهلل محهض ماننهد
حد زنا و ارتداد و در آنچه محل اجتماع ح اهلل و ح الناس است ،مانند قذف؛ همچنین در
برخی ح الناسها که اهمیت زیادی دارند و نیازمند تحقی اسهت ،ماننهد قصهاص ،جههت
رعایت احتیا  ،جایز نیست .به همین دلیل در مادۀ  031ق.آ.د.م نیز امور جزایهی و دعهاوی
راجد به اصل نکا و طالق و نسب ،اسهتثنا گردیهدهانهد و تحکهیم در آنهها جهایز نیسهت
(هوهمند فیروزآبادی و بطحایی.)111 :1931 ،
 .2 .6صالحیت قاضی تحكیم و داور در حقوق موضوعه

صالحیت داور در مفهوم مدرن نهاد داوری با صالحیت قاضی تحکیم در فقه سهنتی دارای
برخی تفاوتها ی اساسی است ،زیرا مفهوم صهالحیت قاضهی تحکهیم بهه معنهایی کهه در
نوهتهها ی فقها بحث هده است ،ونانکه آورده هد ،تنها از جنبة تعیین حهد و مهرز ارجهاع
دعاوی به دادگاه حسب ماهیت برخی دعاوی است .امها بحهث صهالحیت داور در مفههوم
امروزی عالوهبر جنبة ماهیت دعوا ناظر بر اختالف صالحیت میان داور و دادگاه است.
در مادۀ  031ق.آ.د.م آمده است که «دعاوی ورهکستگی و دعاوی راجد به اصل نکا ،
فسخ آن ،طالق و نسب» قابل ارجهاع بهه داوری نیسهت و داور بههطهور مطله ههیچگونهه
صالحیتی در خصوص رسیدگی به این دعاوی ندارد و رأی صهادره از سهوی داور در ههر
هرایطی باطل است .این نوع صالحیت هبیه صالحیتی است که فقها در تعیین حهدود رأی
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داور بهنحوی که اهاره هد ،بحث کردهاند .از این مسئله که بگذریم ،مفهوم صهالحیت داور
در قوانین داوری ناظر بر موافقت نامة داوری است که به موجب آن داور صالح به رسیدگی
و حلوفصل اختالفات میهود و حدود صهالحیت داورهها بهه تفسهیر درسهت از قهرارداد
داوری در تمام اوضاع و احوال بستگی دارد و هروه دامنة قرارداد داوری گسترده و الفهاظ
آن عام باهد ،حدود اختیار داورها به همان نسبت وسهید و گسهترده مهیههود (امیرمعهزی،
 .)191 :1932به همین اعتبار نویسندگان حقوقی دو پرسش را مطر میکنند؛ نخست اینکه
بر مبنای موافقتنامة داوری آیا دعوای موضوع موافقهتنامهه قابلیهت ارجهاع بهه داوری را
دارد؟ دوم اینکه کدام مرجد صالحیت رسیدگی به این موضوع را خواهد داهت؟ بهعبارت
دیگر آیا خود نهاد داوری میتواند نسبت به صالحیت خود تصمیمگیری کند یا اینکهه ایهن
موضوع باید به دادگاه واگذار هود؟ از همین رو ،از این نوع اختالف صهالحیت بهه قاعهدۀ
«صالحیت در صالحیت» یاد کردهاند (همس.)21 :1912 ،
در قانون آیین دادرسی مدنی این نوع صالحیت به تصریح مورد اهاره نشده اسهت .بها
این حال در مادۀ  011ق.آ.د.م آمده است که «هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجهد
به داوری بین طرفین اختالفی باهد دادگاه ابتهدا بهه آن رسهیدگی و اظههارنظر مهینمایهد».
عده ای معتقدند که اصل استقالل هر داوری مستند به مهادۀ  011ق.آ.د .م مهورد پهذیرش
قرار نگرفته است (کاتوزیان .)121 :1939 ،برخالف این نظر ،عدهای دیگر بر این باورند که
موضوع مادۀ  011صرفاً قاعدۀ «صالحیت در صالحیت» را رد میکنهد و ارتبهاطی بها اصهل
استقالل هر داوری ندارد (جعفریان .)199 :1919 ،به دیگر سخن ،مفاد مهادۀ  011صهرفاً
ناظر بر این است که هرگاه به صالحیت داور اعتراض هود ،آن داور نمیتواند به صالحیت
خود رسیدگی کند و مادۀ ( 011مادۀ  191آ.د.م ساب ) بههیچوجه نهاظر بهر اسهتقالل ههر
داوری نیست .امها در قهانون داوری تجهاری بهینالمللهی و قهانون نمونهة آنسهیترال وضهد
بهگونهای دیگر است .بند  1مادۀ  11قانون داوری تجاری بینالمللی بیان مهیدارد کهه «داور
میتواند در مورد صالحیت خود و همچنین درباره وجود و یها اعتبهار موافقهتنامهه داوری
اتخاذ تصمیم کند .هر داوری که بهصورت جزئی از یک قرارداد باهد از نظر اجرای ایهن

  836پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،71شمارۀ  ،2تابستان 7011

قانون بهعنوان موافقتنامهای مستقل تلقی مهیههود ،تصهمیم داور در خصهوص بطهالن و
ملغیاالثر بودن قرارداد فینفسه بهمنزلة عدم اعتبار هر داوری مندرج در قرارداد نخواههد
بود» .بخش نخست مادۀ  11قانون نمونة آنسهیترال مصهوب  1310نیهز تکهرار همهین مهاده
است.

1

با تأملی بر مفهوم صالحیت قاضی تحکیم در فقه اسالمی و صهالحیت داور در حقهوق
موضوعه می توان دریافت کهه موضهوع صهالحیت در حقهوق موضهوعه بحثهی بههمراتهب
وندوجهی و گستردهتری است ،وراکه با ظهور پدیدۀ دادگستری بهعنوان یک نههاد مهدرن
در نظامهای حقوقی و به عنوان وجهی از اعمال اقتدار دولتی ،موضد اختالف در صهالحیت
دادگاه و نهاد داوری ،زمینهای برای مداخلة دادگاهها در امهر داوری ایجهاد مهیکنهد و ایهن
موضوع در فقه سنتی ما بهدلیل نبود دادگستری به مفهوم امروزی ،وندان منا اعتبار نبهوده
است و در نهایت در هر مورد خاص ،حدود این صهالحیت منهو بهه اسهتنبا احکهام از
سوی قاضی منصوب بوده است که به موجب آن اگهر صهالحیت قاضهی تحکهیم از منظهر
قاضی منصوب دارای ایراد باهد ،از قضاوت تحکیمی ممانعت بهعمهل مهیآمهده اسهت یها
اینکه در صورت صدور رأی از جانب قاضی تحکهیم ،اجهرای آن امهری غیرههرعی تلقهی
میهده است.
 .7اعتبار رأی قاضی تحكیم و داور
 .1 .7اعتبار رأی قاضی تحكیم و داور در فقه

برخی فقها بر این عقیده اند که عمل به حکم قاضی تحکیم واجب است و حکمش در نفوذ
بسان حکم قاضی منصوب است و تعداد زیادی از فقها مانند هیخ طوسی و عالمه و هههید
اول و محق اردبیلی و سایر فقها به این مطلب تصهریح کهردهانهد (امانهداد و پنجهه پهور و
اسدی کوه باد .)21 :1930 ،عالمه حلی پس از نقل دو اجماع از هیخ طوسهی مهینویسهد:
 .1هایان یادآوری است که موضوع صالحیت داور در مادۀ  11قهانون نمونهة داوری آنسهیترال مصهوب  1310در
قانون نمونة داوری اصالحی  2551نیز همان است (ر.ک :محبی و کاویار.)11 :1939 ،
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«آنچه جناب هیخ در خالف گفته نیکوست و اجماع بر لزوم حکم بعد از رضایت ،منافهاتی
با لزوم آن قبل از رضایت ندارد» .هیخ انصاری در این زمینه مینویسد« :آیا رضایت طرفین
دعوا پس از صدور حکم معتبر است؟ دو نظر در این زمینهه وجهود دارد ،ههیخ طوسهی در
کتاب مبسوط از باب اخذ به امر یقینی نظر اول را برگزیده است ،اما قول اقوا عدم -اعتبهار
رضایت -است و دلیل آن اطالق -ادله ای است -که گذهت .صاحب جواهر نیهز قهول بهه
لزوم حکم بعد از صدور -بدون نیاز به رضایت -را اظهر میداند» (نجفی.)20 :1911 ،
گروهی از فقها از جمله محق حلی (والیشتر رضاهما بعد الحکم) ههید اول ،هههید
ثانی و مقدس اردبیلی قائل به عدم اهترا رضایت بعد از صدور حکم هستند و بر صهحت
ادعای خود دالیلی از روایات میآورند (محق حلی1053 ،ق .115:همچنهین ر.ک :محقه
حلی1053 ،ق115 :؛ ههید اول1012 ،ق11 ،؛ ههید ثانی1019 ،ق999:؛ األردبیلی1059 ،ق:
 .) 11بنابراین به نظر برخی دانشمندان رضایت پهس از حکهم الزم نیسهت و حکهم قاضهی
تحکیم نافذ است ،ولو یکی از طرفین معترض باهد ،بهاستثنای موردی کهه قاضهی تحکهیم
مرتکب اهتباه روهنی هده باهد که البته در ایهن صهورت رأی قاضهی منصهوب ههم قابهل
نقص است .اگر این نظر -که رضایت پس از حکم الزم نیست -پذیرفته نشود ،عمالً علهت
وجودی قاضی تحکیم لغو میهود ،زیرا کمتر موردی میتهوان یافهت کهه محکهومعلیهه از
حکمی که علیه او صادر می هود راضی باهد و در این خصهوص نیهز فهرق نمهیکنهد کهه
حکمکننده قاضی مأذون یا قاضی تحکیم باهد (امانداد و همکهاران .)23 :1930 ،ادلهة ایهن
فقها حدیثی از پیامبر است که روایت هده است که فرمود« :هر کس حکم کند بین دو نفهر
که حکمیت او را پذیرفتهاند و عدالت را رعایت نکند پس لعنت خدا بر او باد».
 .2 .7اعتبار رأی قاضی تحكیم و داور در حقوق موضوعه

در مادۀ  003ق.آ.د.م آمده است که «رأی داور فق دربهارۀ طهرفین دعهوا و اهخاصهی کهه
دخالت و هرکت در تعیین داور داهتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت بهه اههخاص
دیگر تأثیری نخواهد داهت» .در مادۀ  1011ق.آ.د.م فرانسه نیهز مهراد از اعتبهار ،درسهتی و
صحت است و در این ماده در مقام بحث از اعتراض بهه صهالحیت و اختیهارات داور ،بهه
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داور اجازه داده هده است که در خصوص اعتبار انتخاب خود نیز اظهارنظر کند (کریمی و
پرتو .) 215 :1939 ،این مفههوم اعتبهار بهه معنهای صهالحیت داور و قاعهده صهالحیت در
صالحیت و اعتبار موافقتنامة داوری است که در گفتار پیشین به بحث گذاهته هد.
در فقه اعتبار رأی قاضی تحکیم به معنای الزماالجرا بودن آن است؛ بدینمعنها کهه آیها
رأی قاضی تحکیم همانند قاضی منصوب الزماالجراست یها خیهر؟ الزماالجهرا بهودن رأی
داور برخالف قاضی تحکیم ،موضوعی است که در نظارت دادگاهها بر امر داوری مصهداق
پیدا می کند .از این منظر در بحث از اعتبار رأی داور در حقوق موضوعه ،مداخلة دادگاه در
امر داوری را باید از دو جنبة ایجابی و سلبی مدنظر قرار داد .مداخلة دادگاه از جنبة ایجابی
به معنای حمایت قانون برای اجرای هروه بهتر و مطلوبیت و کارایی نههاد داوری اسهت و
مداخلة دادگاه از جنبة سلبی نیز به معنهای محهدود کهردن حاکمیهت ارادۀ طهرفین قهرارداد
داوری و در نهایت ابطال رأی داوری است که برخی نویسندگان ایهن دو وجهه (ایجهابی و
سلبی) را هاخصی برای ارزیابی مطلوبیت و کارایی نهاد داوری قلمداد کردهانهد (درخشهان
نیا.)11 -10 :1931 ،
در قانون آیین دادرسی مدنی مادۀ 000ق .آ.د.م با جواز امر داوری بههنهوعی الزماالجهرا
بودن آرای صادره از جانب داور نیز تحت حمایت قانون قرار گرفته اسهت .تفهاوت بحهث
فقها در خصوص اعتبار رأی داور و الزماالجرا بودن آن با حقوق موضوعه در این است که
فقها در اصل موضوع داوری و اینکه آیا حکم داور همانند قاضی منصوب الزماالجراسهت،
بهطور کلی بحث کردهاند ،اما در حقوق موضهوعه و در غالهب نظهامههای حقهوقی احکهام
داوری را الزماالجرا میدانند و فقه در برخهی ههرای قانونگهذار رأی داور دارای اعتبهار
نمی داند .برای نمونه ،در قانون آیین دادرسی مدنی مهواد  011 ،012 ،011و  013از مهوارد
بیاعتباری رأی داوری است .در قانون داوری تجاری بینالمللهی نیهز مهادۀ  12بها موضهوع
موارد جر داور ،تا حدودی هرای بیاعتباری رأی داور را بیان کرده است .مادۀ  12قانون
نمونة آنسیترال نیز در مادۀ  12هرای بیاعتباری رأی داور را عنوان کرده است .در مادۀ 99
قانون داوری تجاری بینالمللی با موضوع درخواست ابطال رأی داور و در مهادۀ  90همهین

قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه 833 

قانون با موضوع بطالن رأی داوری و همچنین در فصهل هفهتم قهانون نمونهة داوری 1310
آنسیترال در مادۀ  90مواردی از بطالن و بیاعتباری رأی داوری آمده است.
با مقایسة میان قوانین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی از یک سهو و قهوانین داوری
موضوع قانون داوری تجاری بینالمللی و قانون نمونة آنسهیترال مصهوب  ،1310مهیتهوان
دریافت که قوانین بین المللی داوری بهدنبال هروه بیشتر محدود کردن مداخلهه محهاکم در
امر داوری و اعتبار بخشیدن به رأی داور در حلوفصل اختالفات هستند (علهومی یهزدی و
درخشاننیا .)11 -110 :1931 ،بهطور کلی بهنظر میرسد الزماالجرا بودن رأی داور در فقه
اسالمی و حقوق موضوعه از دو دیدگاه متفاوت سروشمه میگیرد؛ که در اولی الزماالجهرا
بودن به مفهوم رضایت طرفین بعد از صدور رأی داور است که بنابر نظهر برخهی رضهایت
هر است و بعد از صدور رأی نیز طرفین ملزم به تبعیت از رأی قاضی تحکهیم نیسهتند و
برخی دیگر معتقدند رضایت هر نیست و رأی داور الزماالجراست .در حقوق موضهوعه
داستان کامالً متفاوت است و صحبتی از رضایت طرفین در میان نیست و الزماالجرا بهودن
رأی داور موضوعی بدیهی است ،اما در مواردی اعتبار رأی داور می تواند مورد مناقشه قرار
گیرد و این مناقشه از جانب محاکم و نه از جانب طرفین موافقتنامة داوری؛ و طرفین نیهز
زمانی میتوانند بر اعتبار رأ ی داور اعتهراض کننهد کهه قهانون بهر طبه ههرایطی آن را بهه
رسمیت هناخته باهد.
 .8نتیجهگیری
اگروه مفهوم و ماهیت داوری در نظامهای حقوقی کنونی و بههویهژه نظهام حقهوقی ایهران
دارای تفاوتهایی با نهاد قاضی تحکیم در فقه اسالمی است ،بهنظر میرسهد ههباهتههای
این دو نهاد بیش از تفاوتها ی آنان باهد؛ وراکه رضایت طرفین بر امر داوری که گرانیگاه
و اصلی ترین عنصر مشروعیت نهاد داوری در نظامهای کنونی اسهت ،در فقهه اسهالمی بهه
رسمیت هناخته هده و در عین حال در تمامی متون فقهی نیز بر این امر تأکید هده است.
در بررسی قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم و داوری نیز باید تصهریح کهرد کهه در
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گذهته حدود و ثغور نظارت حاکم بر قاضی تحکیم وندان روهن نبوده و در متهون فقههی
نیز در مورد آن بحثی به میان نیامده است ،اما آنچه از فحوای کالم فقها مهیتهوان دریافهت،
این است که نظارت بر قاضی تحکیم با آنچه امروزه بهعنوان مداخلة دادگهاه در امهر داوری
هناخته میهود ،تفاوتهای بنیادینی دارند .برای نمونهه ،در فقهه اسهالمی برخهی فقهها بهر
الزماالجرا بودن رأی قاضی تحکیم تأکید کردهاند و حتی بر این اعتقادند که بعد از انتخهاب
داور نیز نمی توان از آن عدول کرد و برخی دیگر نیز بها اخهتالفنظهر معتقهد بهر رضهایت
طرفین حتی پس از صدور حکم قاضی تحکیم هستند و با توجه به نبود نظهام قانونگهذاری
به هکل امروزی ،و فقدان دولت مدرن و نهاد دادگستری ،حدود و ثغور اعمال نظر فقیههان
مشخص نبوده است .افزونبر این ،مسائلی مانند دخالت دادگاه در تعیهین داور ،ابطهال رأی
داور توس دادگاه ،صدور دستور موقت توس داور و اجرای آن توس دادگهاه و بههطهور
کلی مداخله ایجابی و سلبیِ دادگاه در امر داوری به هکل امروزی وجود نداهته است.
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