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 چکیده

ای در خصوص تواند آرای جداگانهداوری می يوانانواع متعددی دارد و د ،المللیآرای داوری تجاری بین
که انواع متعددی تصريح شده است که ديوان اختیار دارد برخی قوانین در . کندگون صادر موضوعات گونا

ده شتلويحی به انواع رأی اشاره  طوربهالمللی ايران نیز در قانون داوری تجاری بین از رأی را صادر کند.
ن اشاره ی بداالمللمی اسناد بینست که تقريباً در تمااترين آرايی مهم ،ی و موقترأی نهايی، جزئ است.

يک از ست که در هیچاديگر آرای داوری مانند غیابی، اعالمی و تأسیسی ازجمله آرايی  شده است. دسته
به خالف مقررات راجع بر ،در حقوق ايران .است نصی به خود اختصاص نداده ،قواعد و قوانین داوری

حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل  ،المللی، قانون داوری تجاری بینداوری داخلی
ده و کراند تا هريک از انواع متعدد رأی را مطالعه دهکر تالش نويسندگان ،. در اين مقالهرأی داوری است

 ند.المللی ايران ارائه دههايی جهت اصالح قانون داوری تجاری بینپیشنهاد
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 مقدمه
المللای بیاانگر   هاای باین  المللی کشورها و کنوانسیونبررسی قوانین و مقررات داوری تجاری بین
ياوان بارای   صاراحت از اختیاار د  که برخی قوانین باه  وجود انواع متعدد آرای داوری است تا آنجا

خاالف  اند. بار کار بردههصدور انواع رأی سخن به میان آورده و واژگانی را برای تعیین انواع رأی ب
 المللی ايران صراحتاً چنین اختیااری را بارای دياوان   اين نوع از مقررات، قانون داوری تجاری بین

برداشات کارد کاه     تلويحااً ان توشناسد اما از روح حاکم بر مواد مربوط میداوری به رسمیت نمی
 .کندرا صادر  تواند آنرأی داوری انواع متعددی دارد که ديوان می

توان دريافت که رأی نهايی، جزئی و موقت ازجمله نظرگرفتن مجموع مقررات مذکور میبا در
ده المللای بادان اشااره شا    اسناد باین در قوانین کشورها و  که معموالًاست ترين آرای داوری مهم
. در اسات  عنوان اقدامات پا  از صادور رأی تلقای شاده    ه. اصالح و تفسیر و تکمیل رأی باست

نسبتاً مفصلی باه موضاوع تفسایر و تکمیال      طوربهالمللی، حقوق ايران، قانون داوری تجاری بین
د زيرا با صادور  شواين موارد، استثنايی بر قاعده فراغ داور محسوب میرأی داوری پرداخته است. 

ياا  کنناد  توانند پرونده را مجدداً بررسی وری، داوران از رسیدگی فراغت يافته و اصوالً نمیرأی دا
اشتباهات واضح يا ابهام داشته باشاد ياا    ،زمانی که رأی داوری روازاينرأی صادره را تغییر دهند. 

طای  خاود دياوان داوری    ،گیری موضوعی از ديد داور يا داوران پنهان بماندحتی در حین تصمیم
 مهلتی بايد در صدد رفع نواقص برآيد.

تحقیا   کاه باه   سات اجمله آرايای  ديگر آرای داوری مانند غیابی، اعالمی و تأسیسی از دسته
. عادم  اسات  نصی به خود اختصااص ناداده   ،يک از قواعد و مقررات داوریتوان گفت در هیچمی

موجب پیدايش ترديدهای اساسی  تواندتنها میتصريح به اختیار ديوان برای صدور چنین آرايی نه
ال کننده ايان سا   تواند تقويتبلکه می ،شودگونه آرا در خصوص صالحیت ديوان برای صدور اين

هاا  پذير است يا تنها احکاام ترافعای دادگااه   باشد که آيا اصالً صدور چنین آرايی در داوری امکان
ی از اين قبیل و لزوم آشنايی با انواع تواند عنوان غیابی، اعالمی و تأسیسی داشته باشد؟ مسائلمی

نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی و تحلیل اناواع رأی در داوری تجااری    ،متعدد آرای داوری
آنجاکاه شاناخت اناواع رأی،    المللی ايران بپردازند. اين مقاله به دو گفتار تقسیم شده است: ازبین

المللای و ساپ    م رأی در داوری تجااری باین  متوقف بر شناخت مفهوم رأی است، در ابتدا مفهو
 .شودمیموضوع اصلی مقاله و انواع رأی بررسی و تحلیل 

 

 مفهوم رأی .7
ايی آن و نتیجه آيین دادرسی نقطه شروع فرآيند داوری است و رأی مرحله نه ،نامه داوریموافقت
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 2موناه آنسایترال،  ناوي  قاانون ن  در زمان تهیاه پایش   5شود.داوری در تصمیم داوری متبلور می
کااری   برای تعريف آن شاد. تعرياف گاروه   کاری  گروهمنجر به تالش  ،«اصطالح رأی»اهمیت 

ه تماام موضاوعات و مساائل    شاود کا  رأی به حکم نهاايی اطاالق مای   »مربوط بدين شرح بود: 
يا هر تصمیم ديگر ديوان که هر مسائله مااهوی، ياک مسائله     شده به ديوان را فیصله دهد ارائه
های اما نگرانی .«دکنفصل ونهايی حل صورتبهوط به صالحیت يا هر مسئله شکلی ديگر را مرب

 ،د کاه در پاياان  شگیری در خصوص مسئله شکلی بیان تصمیم ويژهبهباره بخش دوم و جدی در
بدون  ،قانون نمونه نتوانستند به تواف  دست يابند و همین امر باعث شد که اصطالح رأیمدونین 
 3در قانون نمونه رها شود. تعريف

صادد   المللی ايران نیز در حین اقتباس از قانون نموناه آنسایترال در  قانون داوری تجاری بین
شاود و  تعريفی از رأی ديده نمای  4،نیامده است. حتی در کنوانسیون نیويورکجبران اين ضعف بر

تنها شامل احکام داوران نه« یاحکام داور»اصطالح »شده است:  آن مقرر 5( ماده 2تنها در بند )
ها رجاوع  ها به آنبلکه شامل احکام ارکان دائمی داوری که طرف ،استمنصوب برای هر پرونده 

باا واژه رأی   ،شاده در ايان کنوانسایون   بردهکاره؛ بديهی است که اصطالح ب«شوداند نیز میکرده
مدنی اياران همااهنگی نادارد و     رسیداد المللی و قانون آيینمندرج در قانون داوری تجاری بین

رفاع   ،بلکه مراد از اين بیان نیستارائه تعريف از رأی داوری  ،منظور از اين بند ،چنان که پیداست
هاای ماوردی و   ارتباط باا داوری  گونه شبهه در خصوص دايره شمول کنوانسیون نیويورک درهر

 سازمانی است.
يک از قواعد و مقاررات داوری و حتای   اوری در هیچرغم اينکه در رابطه با تعريف رأی دعلی

باه تصامیم ياا     ،رأی»اناد:  نظران چنین نوشتهبرخی از صاحب ،قیدی به میان نیامده ،کنوانسیون
شاده باه داوری را   شود که کلیه مسائل مااهوی ارجااع  تصمیمات نهايی ديوان داوری اطالق می

 1«.دهدفیصله می
صدد حل مشکل پیچیده احکام نهايی،  تر دربیش ،ن تعريفاي ،شودکه مالحظه می همان طور

جزئی و موقت است زيرا در خالل داوری ممکن است بیش از يک رأی صاادر شاود. باه عقیاده     
کنناده تصامیم   ثبات نوعی ساند  رأی داوری برآيند تصمیم ديوان داوری و به»برخی نويسندگان: 

 
1. Rubino-Sammartano, Mauro, International Arbitration Law and Practice, 2nd ed., Kluwer Law 

International, The Netherlands, 2001, p. 731. 

2. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, (as amended in 2006). 

3. Report of the Working Group on International Contract Practices on the Work of its Seventh Session, 

A/CN.9/246, paras.192-194. Available at: 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Contract_Practices.html. accessed on: 

29/4/2016. 

4. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, 1958. 

 .212ص ، 5335 ،، سمتالمللیداوری تجاری بین ؛شیروی، عبدالحسین .8
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و ممکان  د کنا مای دعاوی طرفین را روشن  موقت يا نهايی، تکلیف طوربههیئت داوری است که 
یر شروط و مفاد قرارداد يا تعیین حقوق و تعهدات طرفین اختالف يا ساير اختالفاات  است به تفس

 6«.بین طرفین مربوط باشدماموضوعی و حقوقی فی
تارين نکتاه در تبیاین مفهاوم رأی     توان بیان کرد که مهمگفته میبا عنايت به تعاريف پیش 

دهاد و ايان   مسائل مطروحه را فیصله می ئله است که رأی داوری اصوالًوجه به اين مسداوری، ت
هر  بنابراين .کندمختومه برخوردار می امر همان چهره قضايی رأی داوری است که آن را از اعتبار
و  دعاوا شود و قاطع شده به او اتخاذ میتصمیم داور يا ديوان داوری که در خصوص دعاوی ارجاع

 رأی خواهد بود. عنوانبه، متصف باشد خوردارمختومه برامراعتبار از 
 

 1رأی انواع .8 
 3رأی نهاايی،  8آرای داوری بسیار متناوعی وجاود دارد. رأی جزئای،    ،المللیدر داوری تجاری بین

بنادی خااص آرا وجاود دارد کاه     طیف ديگری از طبقاه  52و تکمیلی. 55تفسیری 50رأی اصالحی،
ی أر ،شاود که رأی سازشی هام خواناده مای    53الطرفینرأی بر اساس شرايط مرضیاند از: عبارت
 52و تأسیسی. 56اعالمی 51،موقتی 54،غیابی

سبک و سایاق واحادی    ،قوانین داوری ،ها اين است که اوالًبندیمشکل برخی از اين تقسیم
 
د حبیبی مجنده، دانشگاه محم ، ترجمه:المللیداوری تجاری بین ؛دی ام لئو، جولیان؛ لوکاس میستلی  و استفان کرول. 6

 .5335، 623، ص مفید قم

اند تمامی انواع آرايی که امکان صدور در قاله نويسندگان تالش کردهعنوان يک نکته مهم بايد توجه داشت که در اين مبه .1

ند. در راستای تحق  اين هدف، مطلب صدور انواع متعدد رأی هم با مالحظه حیطه اختیارات شکلی کنداوری دارند را بررسی 
بر رأی نهايی، جزئی، و سازشی و شده است. لذا در برا داور برای صدور رأی و هم با مالحظه آثار يک رأی مورد مطالعه واقع

چنین رأی تفسیری، تکمیلی، و تصحیحی که به اقدامات پ  از صدور غیابی که جز حیطه اختیارات شکلی داور هستند و هم
کنند، انواع رأی با رأی هم معروف هستند و داوران در راستای رفع ابهام، تصحیح و تکمیل رأی اصلی خويش صادر می

شود زيرا به گفته نويسندگان فعال در گیرد که شامل رأی اعالمی و رأی تأسیسی میز مدنظر قرار میمالحظه اثرشان نی
 .ک:، نشوند. برای مطالعه بیشتربندی میعرصه داوری، انواع رأی با مالحظه اثر آن صرفاً به آرای اعالمی و تأسیسی تقسیم

Dennis Campbell, Christian T. Campbell, International Liability of Corporate Directors, 2nd Ed., Juris 
Publishing , 2011, p. 45. 

8. Partial award 

9. Final award 

10. Correction of award 

11. Interpretation of award 

12. Additional award 

13. Consent award 

14. Default award 

15. Interim award 

16. Declaratory award 

17. Constitutive award 
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د و در ورمای  ه کاار  ببندی در برخی از قوانین د و اين ردهها نداربندیجهت استفاده از اين تقسیم
يک اصطالح واحد ممکان اسات بارای     ،شود؛ ثانیاًپوشی میبندی چشمبرخی ديگر از اين تقسیم

رأی جزئی خواناده   ،چه در برخی از کشورهای حقوق نوشتهمثالً آن .دبه کار روانواع مختلف رأی 
عبیاری، واژگاان و   باه ت  58رأی ماوقتی ناام دارد.   ،الدر برخی از کشورهای نظاام کاامن   ،شودمی

 د.شوکار گرفته نمی همنسجم و يکسان ب صورتبهاصطالحات در خصوص اين دو رأی 
ای که صراحتاً در رابطاه باا اختیاار داور بارای     ماده ،المللی ايراندر قانون داوری تجاری بین

ل تاوان از ماوادی کاه در ذيا    تلويحی مای  صورتبهرأی سخن بگويد وجود ندارد اما  صدور انواع
 35طبا  مااده   انواع رأی داوری را پذيرفتاه اسات.    ،کرد که قانونگذار بحث خواهد شد، برداشت

هماان قاانون    33( مااده  3شود. در بند )قانون مذکور، صدور رأی نهايی موجب ختم رسیدگی می
 3بناد   .«رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی يا تفسیری است»شده است که:  صراحتاً قید

امر مقدماتی نسبت به ايراد  عنوانبهتواند داوری می ديوان کند:قانون مذکور هم بیان می 56ماده 
 ،که برای اين تصامیم وجود اينری اتخاذ تصمیم کند. بانامه داوصالحیت يا وجود يا اعتبار موافقت

ر طول رسیدگی چنین آمده است که اگر ايراد د ،ادامه اين بند ، دربرده نشده کار هاصطالح رأی ب
نسبت به ايان اياراد اتخااذ تصامیم     « رأی ماهوی»ضمن ديوان ممکن است داوری مطرح شود، 

 راجع به ماهیت دعوا نباشد.رأی شود که ممکن است ضمنی استنباط می طوربه. از اين بند کند
 

 جزئی رأی .7ـ8
کاه دعاوا قابال    ورتیصا در»شده است که:  مدنی صراحتاً مقرر دادرسی قانون آيین 238در ماده 

دادگاه مکلف به  ،با درخواست خواهان ،تجزيه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد
 «.دهدو نسبت به قسمت ديگر، رسیدگی را ادامه می استرأی نسبت به همان قسمت  ءانشا

ری تجاری شود که آيا داور نیز چنین ح  يا تکلیفی را دارد؟ در قانون داواين س ال مطرح می
 دمقرره صريحی در اين رابطه وجود ندارد و مشخص نشده است کاه رأی نهاايی بايا    ،المللیبین

 تواند صرفاً نسبت به بخشی از آن صادر شود.نسبت به کلیت موضوع اختالف باشد يا می
د، در مراحل شوهايی از دعاوی که به هیئت داوری ارجاع میبخشممکن است تعیین تکلیف 

. سات اتری نیازمند اظهارات و ارزشیابی بیشا گاه  ،که موضوعات ديگرحالیتر باشد درمناسباولیه 
که آياا دعاوای    شودمرجع داوری با اين س ال مواجه  ،مثال، چنانچه قبل از رسیدگی نهايیبرای 

تکلیف موضاوع را مشاخص    ،زمان شده است يا خیر، با صدور رأی جزئی مشمول مرور ،مطروحه
ماورد  ناظر به بخشی از خواساته دعواسات و موضاوع خااص را      ،بنابراين رأی جزئی .خواهد کرد

 
18. Van Den Berg, Albert Jan, New Horizons in International Commercial Arbitration, Kluwer Law 

International, 2005, p. 317. 



472    7931 تابستانـ  بهار/ 85شماره المللی/ حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53دهد.حکم قرار می لحوق
بااره  ها تمايلی نداشته باشند که داوران آرای جزئی ارائه دهند، بايد صاراحتاً در ايان  اگر طرف

مناساب و   ،روناده احوال پوچه با نظر به اوضاعصورت، هیئت داوری چنان اين تواف  کنند. در غیر
تارين  يکای از مفیاد   ،در واقع، اختیار صدور اين آرا 20.کندتواند رأی جزئی صادر مقتضی بداند، می

جاويی در  صارفه  ،های پروناده تواند برای همه طرفابزار هیئت داوری است. اخذ اين تصمیم می
ل ات و مساائ ری پیچیاده باا موضاوع   ک داوحتای در يا   25وقت و هزينه را به دنبال داشته باشد.

هايی از حل عملی برای طرفین و ديوان باشد تا نسبت به قسمتتواند يک راهمختلف، اين امر می
گیری شود. مصداق باارز ايان   ، تصمیمکردهای ديگر جدا توان از بخشروشنی میاختالف که به
ايان   22مااده   2د آنجاا کاه بنا    کردتوان در قواعد داوری دادگاه داوری اروپا مشاهده گفته را می

 ،پاذير از اخاتالف  کند: اگر مرجع داوری تشخیص دهد کاه ياک بخاش تفکیاک    قواعد بیان می
حال، خطراتی نیاز وجاود دارد.   درعین 22.کند صادرتواند رأی جزئی شايستگی صدور رأی دارد می

اماا  ی خواه نهايی، ديگار قابال تغییار نخواهاد باود؛      ئشود، خواه رأی جززمانی که رأی صادر می
هاای بعادی باا آن بخشای کاه      قابل تفکیک است ممکن است در رسیدگی وضوحبهبخشی که 
اينکه  ای ندارد جزديوان داوری چاره ،آن حکم صادر شده است پیوند بخورد. در اين مورد درمورد

ی ياا حکمای کاه قابالً     که با حکم جزئ کندگیری ی تصمیماگونهدر خصوص بخش ديگر نیز به
ی وجود داشته باشاد،  رأی جزئ اين، اگر چندين عالوه بر 23به صادر شده، سازگار باشد.مشا درمورد

ای گرفتار شوند که ممکان  در دادرسی پیچیده ،شود که ديوان داوری و طرفیناين امر موجب می
 24ست نیز تحت شعاع قرار دهد.ارا که هنوز نزد ديوان در حال رسیدگی  دعواهايی از است بخش

به اين معنا  ؛در خصوص دعوای مطروحه، واجد آثار و خصوصیات رأی نهايی استرأی جزئی 
فراغ داور تحق  يافته و داور جز در موارد استثنايی )مثال تصاحیح،    ،که پ  از صدور رأی مزبور

نظر در رأی را نخواهد داشت. البتاه ايان ناوع رأی، باه اختیاار      تفسیر و تکمیل رأی( ح  تجديد
 کند.اختالف خللی وارد نمی ةماندباقیهای بخش درموردی ن برای رسیدگداورا
يک نکته گفتنی است که گاهی در روند داوری مسائلی وجود دارد که در قالب ياک   عنوانبه

 
 .26ص ، 5385، شهر دانش،المللی خارجیاجرای آرای داوری بینجنیدی، لعیا؛ . 73

20. Cook, Trevor M., Alejandro L. Garcia, International Intellectual Property Arbitration, Kluwer law 

International, 2010, vol. 2, p. 275. 

 .462ص  ،5332،، دادگسترالمللیداوری بازرگانی بین ؛امیرمعزی، احمد. 87

22. Arbitration Rule of the European Court of Arbitration, (Effective as of January 1, 2011). 

23. United Nation Conference on Trade and Development. “Making the Award and Termination of 

Proceedings”, UN, NewYork, 2005, p. 9. 

Available at: http://unctad.org/en/docs/edmmisc232add41-en.pdf. accessed on: 30/4/2016. 

24. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit. 
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که طارفین  زمانی ،د. برای نمونهشوگیری میدستور مقدماتی تصمیم ،عبارتیه يا ب 21قرار اعدادی
يا قواعد داوری قابل اعماال، زباان ياا مکاان داوری      اختالف در خصوص مسائلی از قبیل قانون

گوناه موضاوعات   در خصاوص ايان   ،مقادماتی  ، ديوان داوری با تشکیل جلسهتواف  نکرده باشند
در فرآيناد   فناوریقبیل نحوه اداره روند داوری، استفاده از  کند يا حتی مسائلی ازگیری میمیمصت

دياوان داوری باا    ،در واقاع  26مقادماتی باشاد.   جلساه  تواند موضوع بحث ديوان درداوری و... می
هاای الزم  همااهنگی  22،رار مقادماتی قآن هم در قالب  ،گیری در خصوص اين موضوعاتتصمیم

رأی » ،ه عباارتی با  .دهاد شدن پرونده جهت استماع و سپ  صدور رأی را انجاام مای  برای آماده
دهاد اماا رأی   ر نسبت به آن رأی مای آماده رأی است که داو ،که بخشی از پروندهجزئی يعنی اين

کاه بارای   مینه و مقدمه رسیدگی اسات مثال اين  شود که زاعدادی يا مقدماتی به رأيی اطالق می
ادعای بطالن قارارداد را   ،شود ولی طرف ديگرمطالبه خسارت نقض قرارداد به داوری مراجعه می

داور  صورت،اين به که د کنمیدر داور ابتدا به بطالن رسیدگی و رأی صا ،صورت دارد که در اين
خاالف آرای  پا  بار   28.«دکنا و رأی نهايی صادر داد را محاسبه رخسارت نقض قرا بعداًتواند می

و از تماام آثاار رأی نهاايی    د کنا میفصل ونهايی حل طوربهجزئی که بخشی از مورد اختالف را 
لذا رأی جزئی قابل قیاس با  یستنها يک از اين ويژگیقرار اعدادی مشمول هیچ است،خوردار بر

اجارا در ايالات ديگار     منظاور باه توان گفت که قرار مقادماتی  قرار اعدادی نخواهد بود منتها می
ور که برخی از نويساندگان معتقدناد تنهاا راه اجارای     ط رأی تعريف شود همان عنوانبهتواند می
 23رأی جزئی است.ها در قالب صدور آن ،گونه قرارهااين

 

 نهایی أیر .8ـ8
از منظار   ،باودن ها نیست بلکه نهاايی بودن يا نبودن آناعتراضمراد از احکام نهايی، از نظر قابل

. منظور از اين شودرأی جزئی متمايز از  دباياساس آن  د که برشومیبررسی های داوری رسیدگی
مهار   ،مأموريت داوراندهد و بر اختالف را فیصله می احکام، آرايی است که کل موضوعات مورد

 نهد.پايان می

 
25. Interlocutory Injunctions 

26. Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 

Cambridge University Press, 2008, p. 154. 

أی قاطع که پرونده را آماده صدور رشود ی يا مقدماتی )تحصیری( قراری است که برای اين صادر میدقرار اعدا» .81

 .523ص ،5382، جلد دوم،)دوره بنیادين(، دراک آيین دادرسی مدنی شم ، عبداهلل؛«. نمايدمی

 ، قابل دسترسی در:50/8/5331های حقوقی و قضايی، تارنمای حسین شیروی، تاريخ مطلب:الحسین؛ پرسششیروی، عبد. 85

https://dr.shiravi.com/mtest/1-2/comment-page-93#comments. 

 .20/8/5331تاريخ دسترسی:
29. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 738. 
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؛ نخسات، باه رأيای    شاود کلی، اصطالح رأی نهايی بر دو وضعیت متفاوت اطالق می طوربه
ده و نقطه پايانی است بر رسایدگی. دوم، واژه رأی  کرکه همه مسائل را رسیدگی  شوداطالق می

برخای از اجازای مسائله    د درماور رود که فقاط  کار می هنهايی برای توصیف آن دسته از آرايی ب
کناد. رأی در صاورتی باه ايان معناا      مطروحه دارابودن اثر الزامی برای طرفین، تعیین تکلیف می

کال رسایدگی    خوردار باشد و بتواند بدون آنکاه لزومااً  برشده قضاوت امر نهايی است که از اعتبار
 30آيد.که به اجرا دراض قرار بگیرد يا اينداوری را ختم کند، مورد اعتر

با صدور اين رأی، داوران از رسیدگی فارغ شده و هر اختالفی که بعد از آن پایش آياد، البتاه    
جز استثنائات مربوط به اصالح، تفسیر و تکمیل آرا، خارج از صالحیت هیئت داوری خواهد باود  به

 يابد.آمده پايان می و لذا رابطه خاصی که بین داوران و طرفین اختالف به وجود
ای که بطاالن رأی داوری را قصاد   بازنده، از سوی شودآور توصیف میی که نهايی و الزامآراي
، اين آرا بر اساس کنوانسیون نیوياورک  عالوهبه؛ استاعتراض  قابلنزد دادگاه مقر داوری  ،کرده
 35.دارد اجرا قابلیت
 

 رأی غیابی. 9ـ8
. غیبت و عادم  است شده فتهپذير رفتهپیشهای داوری وسیعی در نظام طوربههای غیابی رسیدگی

بسا اغلاب  ناپذير است. چهحضور يکی از طرفین اختالف در روند داوری، گاه، يک واقعیت اجتناب
دهد که يک طرف، اغلب خوانده، از شرکت در آن قصور المللی در وضعیتی رخ میهای بینداوری

شود که او در اين صورت گفته می .شدکامل با صورتبهورزد. اين امتناع ممکن است و امتناع می
خارج از جريان رسیدگی است. همچنین ممکن است در خالل رسیدگی اين غیبت اتفاق بیفتد. در 
اين موارد، وظیفه ديوان داوری، به لحاظ کوتاهی يکی از طرفین از شارکت در جرياان رسایدگی    

نقش اثباتی داشاته   ،در اين مواردشود که عبارت ديگر، ديوان مجبور میه ب .شودبسیار دشوار می
حاضر خاود باه   باشد و تأثیر اين امر آن است که ديوان بايد خود بار اثبات ح  را در مقابل طرف 

 32را بیابد. دعوادادن به قانونی برای پايان دوش بکشد و ادله
 ياا ارائاه ادلاه و دفاعیااتش در هار مرحلاه از      که يکی از طرفین برای حضور در دعوا  زمانی

 موضاوعات در  درموردرأيی ، خواست طرف ديگررتواند به دديوان می ،اقدامات داوری امتناع ورزد
گیری ابتدا طرف غايب را از درخواست طرف مقابل بارای  . ديوان برای تصمیمکنددسترس صادر 

 ،کاه طارف غاياب    شاود که قانع مگر ايند کنمیمقتضی مطلع  بردن داوری و صدور تصمیمپیش
 

 .633، صهمان و ديگران؛ لئو. 90

31. Moses, op. cit., p. 180. 

32. Redfern, Alan, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, 2004, 

p. 376. 
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اما قصور شخص غايب برای حضور در جريان مذاکرات به اين  .صدی برای مشارکت نداردهیچ ق
 33معنا نیست که ادعاهای طرف مقابل پذيرفته شده است.

مشاروط بار    ،قصور خوانده در ارائه دفاع يا شارکت در داوری  ،قاعده، در حال حاضر عنوانبه
اسخ به ادعاهای طرف مقابل داده شاده  فرصت ارائه دفاعیات خود و پ ،اينکه به هريک از طرفین

کناد و همچناین   باشد، ديوان داوری را از ادامه داوری بر اساس آنچه به او ارائه شاده مناع نمای   
 34سازد.مدعی را از ارائه مدارکش برای حفظ ادعاهايی که دارد معاف نمی

اش داده ادلاه ه فرصت کافی جهت اثبات ادعا و ارائ ،اثباتی اين امر که به طرف غايب اهمیت
 کناد، رأيای صاادر    ،خاطر است که اگر مرجع داوری به نفع طارف حاضار در جلساات    شده بدين

لذا مايل به حصاول اطمیناان از    ؛خواهد که داوری را به بهترين نحو اجرا نمايدشخص مزبور می
معقاول   تصوربهم ثر قابل اجراست و  طوربهاين امر است که رأی، با توجه به همه جزئیات آن، 

و کوشش الزم از ناحیه مرجع داوری برای برقراری ارتبااط باا طارف غاياب صاورت       شدهصادر 
اگر ديوان داوری معتقد  31گرفته و فرصت مقتضی برای ارائه ادله و دفاعیات به او داده شده است.

 يک رأی ،شده در فوقن شروط بیانکردبه استحقاق مدعی برای صدور رأی غیابی باشد با لحاظ
اين رأی دارای اثری مشابه با رأيی است که پ  از حضور خوانده در روناد   .نمايدآور ثبت میالزام

 36شود.دادرسی صادر می
د. البته خوانده ممکن است با کرتوان مانند هر رأی داوری اجرا شده را میرأی غیابی تحصیل
 و مثالً کندگونه آرا مخالفت اين بر داليلی اساسی نادرست است با اجرایاين استدالل که رأی بنا

است تعمایم   شدهها رأی غیابی صادر آن درموردهايی که مدعی شود که توافقنامه داوری به ادعا
دهناد مهار پاياانی بار     عالوه، زمانی که داوران رأی غیابی خاود را ارائاه مای   به 32شود.داده نمی

ستثناست. لذا خطراتی که از يک رأی ها اشود و بررسی مجدد توسط آنها نهاده میصالحیت آن
دهاد تاا طرفای را کاه تماايلی باه       شود به داوران انگیزه کافی مای غیابی بر طرف غايب بار می

 .ندکنهمکاری ندارد، نسبت به همکاری متقاعد 
 

 رأی موقت .4ـ8
د . بايا باشد صادر شده که داوری هنوز در جريان استمنظور از رأی موقت، رأيی است که درحالی
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 عناوان باه . در برخای ماوارد   شاود توجه داشت که رأی موقت در دو معنی مختلف اساتعمال مای  
نهاايی   صاورت باه از اخاتالف را   رود، يعنی رأيی که بخشای کار میه مترادفی برای رأی جزئی ب

تواند در خصوص صالحیت ديوان، قانون حااکم، مسائولیت   کند مانند آرايی که میفصل میوحل
در ايان معنای    يا بخشی از اختالف يا خسارت صاادر شاود. رأی موقات غالبااً    در خصوص همه 

ای شود که هیچ جنبهشود. در معنای دوم، رأی موقت به آن دسته از آرايی اطالق میاستعمال می
ترين ايان آرا، رأی موقات در رابطاه باا اقادامات      کند. معمولفصل نهايی نمیواز اختالف را حل
 38ست.تأمینی و حمايتی ا

کاه اصاطالح رأی    کارد بیان  دتفاهم که ناشی از خلط واژگان است بايدر جهت رفع اين سوء
موضوع مطروحه در مراجاع داوری   ،قطعی طوربهکه است موقت برای تعیین و تعريف تصمیماتی 

نظار و باازبینی متعاقاب دادگااه داوری قارار      کند و ممکن است موضوع تجديدفصل نمیورا حل
به  350شود. )ماده های موقت نام برده میدستور عنوانبهمدنی از اين آرا  دادرسی آيین در گیرند.

 ن دادرسی مدنی(.بعد قانون آيی
 ،در واقاع  33گونه آرا ممکن است ناشی از قانون يا قرارداد باشاد. اختیار ديوان برای صدور اين

دياوان داوری اعطاا    را باه  توانند با تراضی يکديگر، صالحیت صدور چناین دساتوری  طرفین می
بااره ساکوت کارده    اگر طرفین در ايان  .که آن را از داشتن چنین اختیاری منع سازندنمايند يا اين

موجاب قواعاد حال تعاارض، مناساب      باشند ولی قانون حاکم منتخب طرفین يا قاانونی کاه باه   
تواند در راساتای  میه باشد، داور کردبینی تشخیص داده شده است اين اختیار را برای ديوان پیش

هاای اقادامات   ای را بابت هزيناه موقت اقدام نمايد و در صورت لزوم، سپردن وثیقهصدور دستور 
رسد حتی اگر دادگاه داوری فوريت موضوع را نظر میه در غیر اين دو صورت ب 40مزبور مقرر دارد.

 .صادر کندموقت  تواند رأساً قرار دستورنمی کنداحراز 
هاا  باودن آن تاوان فوريات و غافلگیرکنناده   موقت را مای  یاهیات بارز دستوريکی از خصوص

اجرايای   سازِکارلذا بايد يک  ؛ها بستگی دارداجرابودن آنکامالً به قابل ،دانست. تأثیر اين اقدامات
موجود باشد. منتها در بسیاری از قوانین داوری، باوجود تصاريح   اهگونه دستوربرای حمايت از اين

نین قراری باه چشام   نحوه اجرای چ درموردای مقرره ،یهايدستوریار ديوان برای صدور چنین اخت
در کرواسی، بالروس، اوکراين و اسلواکی چنین مقرر شاده اسات کاه رأی صارفاً باه       .خوردنمی

 
38. Moses, op. cit., p. 181. 

39. Redfern, op. cit., p. 373. 

تواند در امور مربوط به موضوع اختالف که محتاج باه تعیاین   می« داور»”المللی ايران: بین قانون داوری تجاری 52ماده  40.

خواست هرکدام از طرفین، دستور موقت صادر نمايد، مگر آنکه طرفین به نحو ديگاری توافا  کارده    تکلیف فوری است، به در
ر هر صورت، چنانچاه طارف ديگار، تاأمینی بدهاد کاه       تواند مقرر نمايد که متقاضی تأمین مناسب بسپارد. دمی« داور»باشند. 

 .“از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد« داور»متناسب با موضوع دستور موقت باشد، 
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شود و آرای موقتی که به اقادامات ماوقتی   اطالق می دعواخصوص ماهیت  تصمیمات صادره در
آن،  درماورد يک دستور شکلی در نظر گرفته شده و لذا ساختن عنوان بدلی رأی  شوندمربوط می

اما در  .سازداجرا نمینظر، قابل قرار موقت را طب  کنوانسیون نیويورک يا قوانین ملی کشور مورد
حتای دياوان    45شده اسات.  فته، پذيرشدهموقتی که در شکل رأی صادر  بلغارستان، اجرای دستور

اساس کنوانسیون نیويورک بیاان   موقت بربودن رأی اجراخصوص قابل ند استرالیا درعالی کوينزل
اساس کنوانسیون نیويورک يا قانون استرالیا قابل اجارا نیسات زيارا رأی     موقت بر ه که رأیکرد

کاه بادان رأی گفتاه شاود واجاد چناین خصالتی        صرف اينو به نیستکنوانسیون صادره، مدنظر 
بینای  المللی ايران نیز تنها امکان اجرای رأی داوری پیشجاری بیننون داوری تدر قا 42.شودنمی

ه مخاطاب  اين، چنانچا بناابر  .ای وجود نداردمقرره ،موقتشده و در رابطه با امکان اجرای دستور 
قاانون فاقاد    ،نیاياد صدد اجارای داوطلباناه آن بار    موقت صادره از سوی ديوان داوری در دستور

صاورت، طارف   دانان، در اين. به عقیده برخی از حقوقاستشناسايی و اجرای آن  راهکاری جهت
موقت را از او  قانون مذکور مراجعه و صدور دستور 6تواند به دادگاه صالح موضوع ماده نفع میذی

رأی به معنای اصاطالحی نیسات، عقیاده باه      ،که دستور موقتبا عنايت به اين 43.کنددرخواست 
 رسد.صالح و تقاضای صدور دستور موقت مستقل، منطقی به نظر می ادگاهرجوع به د
 

 . رأی اصالحی8ـ 8
هايی که ممکن است قطعیت تصمیم داوری در آن به خطر بیفتد، قلمرو اصالحاتی يکی از عرصه

شاده  يکی از قواعد عموماً پذيرفتاه  ،شود. اصالح رأیاست که بعد از صدور رأی داوری انجام می
 44المللی است.وری بینرويه دا در

ناظر به اشتباهاتی اسات کاه محتاوای رأی را تغییار ندهاد و       ،قلم تصحیح اشتباهات يا سهو
مثالً هیئت  .ها پی بردهر کسی بتواند به آن ،نیازی به بررسی مجدد پرونده نباشد و با قدری تأمل

عیات انجاام داده، مبلا    واق که تفسیر نادرستی از نظر کارشناس يا سايرتواند درصورتیداوری نمی
اصالح رأی به معنای مدنظر قوانین داوری نیست بلکاه رأی   ،به را تغییر دهد زيرا اين کارمحکوم

جای ذکر رياال در  اما اگر به 41دومی است که مرجع داوری، فاقد صالحیت برای صدور آن است.
 

41. The Association for International Arbitration, “Interim Measure in International Commercial 

Arbitration”, (Maklu, 2007), p. 88. 

42. Van Den Berg, Albert Jan, “New York Convention of 1958: Refusal of Enforcement”, ICC 

International Court of Arbitration Bulletin, vol. 18, No. 2, 2007, p. 26. 

 .260، ص همان شیروی، .49

داوری تجاری  نگلی  در زمینهبا قانون داوری اهماهنگی يا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال » رايد، آالن اس؛ .44

 .202 ص، 5381، 53، شماره الهیات و حقوقزاده، فرهاد خمامی ، ترجمه:«المللیبین

 .618ص  همان، لئو و ديگران؛ .48
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دياوان داوری   ،باشاد  دادههاا اشاتباهی رخ   مبل  خواسته، تومان قید شده ياا در محاسابه هزيناه   
صادد رفاع    در ،شاده در قاانون  بینای ظارف مهلات پایش    ،بر تقاضای طرفینتواند رأساً يا بنامی

. را نپاذيرد د آن توانبنابراين اگر ديوان درخواست اصالح را موجه نداند، می 46.آيداشتباهات خود بر
 nHarris Int’l Telecomms. Inc. v. Ira42 مريکا در دعاوای ادر تصمیم ديوان داوری ايران و  ،نمونهبرای 

نظر در داليال و مساتندات   بینی و تجديدباز ،شدمرجع داوری دريافت که آنچه در ادعا تعقیب می
( و 2050نسخه  38)ماده  5326قواعد آنسیترال  36نظر در معنای ماده حکم ديوان بود نه تجديد

کالم نهايی خود را با اين بیاان خاتماه داد:    ریمرجع داو ،اصالح يک خطای محاسباتی. در پايان
هام در خصاوص    ،رد خواهد شد و ايان امار   ،هر تقاضايی که فراتر از قلمرو قواعد اصالحی باشد

 48کند.نهايی صدق میآرای غیر درموردآرای نهايی و هم 
وان تا ندارد اماا نمای  تفاوت چندانی وجود  ،با تصحیح رأی در قوانین و قواعد داوری رابطهدر 

هاا باياد آرای   های سازمانی در اين زمینه بود. در اين قسام از داوری منکر تشريفات بیشتر داوری
منجار   ،درخواست اصالح بايددر اينجا هم ن .دشوای مانند تمام آرا توسط ديوان موشکافی ضمیمه

ری ياا  و مانند هر رأيی، ممکن است اکثريت اعضای دياوان داو  شودبه تغییری در تصمیم ديوان 
مهلات تقاضاای طارفین بارای      43.دکنا ارائاه  را الحاقیه  ،رئی  ديوان، در صورت فقدان اکثريت

تصحیح آرای داوری ظرف سی روز از تاريخ دريافت حکم است. همین بازه زمانی برای رسایدگی  
 گرفته شده است.نظر داوران و پاسخ به درخواست اصحاب در

 

 رأی تفسیری .6ـ 8
هاای دارای حقاوق نوشاته مانناد     ی برای تفسیر آرای خود در بسیاری از نظاام اختیار ديوان داور

 14ال از قبیال انگلساتان،  و در برخی از کشورهای نظام کامن 13مکزيک 12سوئد، 15آلمان، 10برزيل،
 به رسمیت شناخته شده است. 12و مالزی 16مريکاا 11کانادا،

 
 .226، صهمان ؛شیروی 46.

47. Harris Int'l Telecomms. Inc. v. Iran, 18 Iran–U.S. Cl. Trib. Rep., 1988, pp. 76-77. 

48. Lee, Karen, Iran–United States Claims Tribunal Reports, Cambridge University Press, 2010, vol. 38 

2004-2009, p. 31. 

49. Schafer, Erik; Herman Verbist, Christophe Imhoos, ICC Arbitration in Practice, Kluwer Law 

International, November 2004, p. 131. 

50. Art.30, Brazil–Law, N0 9.307, 1996. 

51. Sec.1058(2). 

52. Sec.32(1). 

53. Art. 29(2). 

54. Sec. 57(3). 

55. Art.33(b). 

56. Art.30(1). 
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و  5323، پروتکال ژناو   5322المللای قاديمی مانناد )کنوانسایون ژناو      هاای باین  کنوانسیون
اين امر برای اولین بار در ماده  18ای در خصوص تفسیر آرا بودند.کنوانسیون نیويورک( فاقد مقرره

باین طارفین در خصاوص قلمارو و     اگر ماا »دارد: که مقرر می شدکنوانسیون واشنگتن ظاهر  10
ناماه کتبای   درخواستتواند با اعطای يک هريک از طرفین می ،نظر باشداختالفمعنای يک رأی 

المللای مقارر   قاانون داوری تجااری باین    32ماده  5بند «. تقاضای تفسیر رأی نمايد ،کلبه دبیر
تواند ضمن ارساال اخطارياه باه طارف ديگار، از دياوان داوری       کند که هريک از طرفین میمی

 . کندتقاضای تفسیر رأی 
. مرز اساسی اين تفااوت در ايان   کردتفکیک را از هم  البته بايد بین اصالح رأی و تفسیر آن

تواند رأساً دست به تفسیر رأی بزند و انجاام چناین عملای فقاط در صاورت      است که ديوان نمی
اولین و تنها کسانی  ،پذير است. در چرايی اين نظر شايد بتوان گفت طرفینتقاضای طرفین امکان

 13که از عدم درک صحیح تصمیمات رنج خواهند برد. هستند
ا عمل آيد. از تاريخ دريافت تقاضا هشده ببینیت تفسیر آرا بايد طی مهلت قانونی پیشدرخواس

زمانی ممکن است ر ماده به آن پاسخ دهد. اين بازه زمانی مقرر دمرجع داوری بايد با رعايت بازه 
 .شودتوسط ديوان تمديد 

وردی از تقاضای هیچ م 5336مريکا تا سال ادر سواب  قضايی ديوان داوری دعاوی ايران و »
مريکاا در دعاوای   ابرای مثاال در تصامیم دادگااه داوری اياران و      60«.تفسیر حکم پذيرفته نشد

nAmerican Bell Int'l, Inc. v. Ira65       ديوان با اين بیان کاه هایچ ابهاامی در کاالم رأی وجاود
 است: دهشقلمرو اختیار تفسیری در دو پرونده مهم بیان  62.کردندارد، درخواست تفسیر را رد 

U.K. - French Continental Shelf  وChorzow Factory.  در قضیه اولی ديوان داوری نظر
آور الزام صورتبهها يک مرحله کمکی است که امکان ندارد آنچه را که قبالً دادگاه ،داد که تفسیر

ظهار داشت کاه  المللی اديوان دائمی دادگستری بین ،دومدر قضیه  .اند، تغییر دهدهکردفصل وحل
چیازی بادان اضاافه     دهد و هایچ تفسیر صرفاً يک تعريف صريح از معنا و قلمرو تصمیم ارائه می

                                                                                                                                        

57. Art. 35(b) of Arbitration Act 2005. 

58. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 742. 

59. Baptista, Luiz Olavo, “Correction and Clarification of Arbitral Awards”, ICCA Congress – Rio de 

Janeiro, May 25, 2010, p. 12. 
Available at: http://www.international-arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/arbitration. Accessed 

on: 15/4/2016. 

 .423دادگستر، ص  ،المللی در دعاوی بازرگانیداوری بین امیر معزی، احمد؛. 60

61. American Bell International v. Islamic Repubic of Iran. Des.No.DEC 58-48-3, (19 March 1987). 

Reprinted in 14 Iran–US CTR 173, 174 (1987-1). 

62. Caron, David D. & Lucy F. Reed, “Post Award Proceedings under the UNCITRAL Arbitration 

Rules”, Arbitration International, vol. 11, No. 4, 1995, p. 434. 
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دهاد بلکاه باه توضایح آن     ناص صاريح آن را تغییار نمای     ،در واقع، تفسیر يک رأی 63.شودنمی
ی و معناای حقیقای رأ   شاود با توضیح رأی، مفاد حکم روشن و از آن رفع ابهام مای  64پردازد.می

 ،لاذا تفسایر رأی   61.بدون اينکه تغییری در ماهیت رأی داده شاود  شودديوان داوری مشخص می
هاايی مابهم   ها، با عباارت و استدالل هارسد که رأی و نه بحث از واقعیتزمانی موجه به نظر می

ین تعهدات متناقضی را بر طرف ،که رأیمعلوم باشد يا اينبیان شده باشد يا بخش م ثری از رأی نا
 66ه باشد.کردتحمیل 

دشوار برای ديوان داوری اين است که بتواند بین نیاز قاانونی يکای از طارفین بارای      مسئله
تأخیرانداختن جريان داوری و بازبینی تصامیمی  گیزه شخصی وی جهت بهتفسیر رأی داوری و ان

رود رد نمايد چارا  که منعقد شده است، تمايز قائل شود و درخواستی را که فراتر از تفسیر رأی می
ن فرصتی جهت تغییار منطاوق و ماهیات    کردکه مقصود از تجويز اين اختیار برای داوران، فراهم

دفاعی است تا طرفین نتوانند بعاد از   سازِکاريک  ،دانستن اين راهکارمیلی در مجاز. بینیسترأی 
در رابطه با موضاوعاتی   های جديدی راپرونده را بازگشايی نمايند و داليل و استدالل ،صدور رأی

يا از ديگر سو، داورها فرصت را مغتنم شمرده و باه   62کنند، ارائه شدهفصل وکه واقعاً در رأی حل
مدت زماان و گساتره جغرافیاايی     ،تفسیر 68گسترش و تکمیل داليل توجیهی رأی مبادرت ورزند.

کدام دعاوی برای هیئت  که چه دعاوی فیصله يافته وساختن اينشده، يا روشنز پرداختح  امتیا
قباول بارای   های قابال تواند مصداقی از درخواستمانده است می داوری در رسیدگی موازی باقی

 63تفسیر رأی به شمار آيد.
تفسیر بايد به نکته يا بخش خاصی از رأی مربوط باشد و اين همان عبارت نهفته در بند )ب( 

استفاده عمل، امکان سوء ول شايد گفته شود که  دردر نگاه ا .استقانون نمونه آنسیترال  33ماده 
تر، طرف مقابل را وادار به چنین بسا ممکن است طرف قوی، چه.از اين اختیار تفسیری وجود دارد

کاردن رأی اصالی باا رأيای     ارجاعی سازد که اين خود تالشی برای بازگشاايی پروناده و عاوض   
نگاه اضافه شود کاه شاايد باه دلیال ايان       مطلوب به نفع طرف قوی است و حتی در توجیه اين

حال  ،پذير دانسته استن امکانبا تواف  طرفی تفسیر رأی را صرفاً ،فاسد است که قانون نمونهتالی
المللی ايران، عالوه بر تواف  طرفین باه دياوان داوری اختیاار داده    که قانون داوری تجاری بینآن
 

63. Van Den Berg, Albert Jan, Arbitration Advocacy in Changing Times, Kluwer Law International, 

2011, p. 284. 
64. Born, Gary, International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International, 2012, p. 412. 

 .336، ص 5331، دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری، المللی ايرانبینشرحی بر قانون داوری تجاری  مايون؛مافی، ه. 68

 .660ص  همان، ؛و ديگران لئو. 66

67. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit., p. 13. 

 .660 ، صهمان و ديگران؛ لئو. 65

69. Born, Gary, op. cit., p. 413. 
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م از رأی اقدام نمايد و با اين مقرره امکان پیدايش چنین صدد رفع ابها است که رأساً نیز بتواند در
استفاده، خود اما حقیقت اين است که راه جلوگیری از اين سوء 20ه است.کردفاسدی را فراهم تالی

نفاع اسات.   داور است زيرا اوست که رأی اصلی را صادر کرده و در صیانت از رأی اصلی خود ذی
نظارش   ،اصلی را صادر کرده است در مرحله تفسایر رأی نبايد فرض کرد همان شخصی که رأی 

 .در واقع چنین فرضی متعارض با جوهره داوری است ؛عوض شده
لاذا رأی مزباور باياد مشاابه رأی      ؛شاود رأی صادر می صورتبهنظر تفسیری داورها  معموالً

ی تجاری مقرر قانون داور 30اصلی تنظیم و ابالغ شود. به ديگر سخن، کلیه الزاماتی که در ماده 
قواعاد داوری اتااق بازرگاانی     مبتنی بار های . در داوریشوداين آرا نیز مراعات  درمورد بايدده ش
نويسای، جهات بررسای باه     المللی، آرای تفسیری قبل از ابالغ به طرفین بايد در شکل پایش بین
 25د.شوخانه ديوان ارسال دبیر
 

 تکمیلی رأی. 1ـ8
سهواً از ديد هیئت داوری پنهاان بماناد و    ،يک يا چند موضوعدر هنگام انشای رأی ممکن است 

تصامیمی را اتخااذ    ،گیری شود، پرداخته باشاد آنکه به همه موضوعاتی که بايد تصمیمبی ،ديوان
امکان تحصیل آرای اضافی يا تکمیلی را مقرر  ،در چنین وضعیتی، قواعد و قوانین داوری 22.نمايد
ی رساد کاه داوران هماواره بتوانناد رأی اضااف     انین، به نظر میکنند. حتی در موارد سکوت قومی

قواعاد   بايداين باورند که در خصوص اختیار تکمیلی داوران يا  ای برچند که عدهصادر نمايند. هر
که طرفین از طري  تواف  صريح، اين اختیار را برای داوران يا اين کندين ضابطه را تعیین داوری ا

اجرا يا تواف  طارفین، داوران  ی قابلگرنه بدون حمايت قوانین و قواعد داوربه رسمیت بشناسند و
اقادام داوران باه صادور ايان      23توان جهت صدور اين نوع از آرا صاحب اختیار قلمداد کرد.را نمی

اسااس هماان    چه هیئات داوران بار  تشخیص درخواست متقاضی است. چنان قسم از آرا منوط به
 30يابند، به همان روشی کاه بارای صادور آرا در مااده     حقیقت امر را در ،مستندات و لوايح قبلی

کنناد. علات   قانون مقرر شده است، در مهلت شصت روزه جهت تکمیل وظیفه خويش اقدام مای 
مواناع  »صدور رأی تکمیلی به همان روشی که برای صدور رأی اصلی دنبال شده اين است کاه:  

 
گونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در هر ه تقاضای هريک از طرفین يا رأساًتواند بنا بمی «داور» » .10

 «.رأی را اصالح و يا از آن رفع ابهام نمايد

71. See: International Chamber of Commerce Arbitration Rules, 2012, Art. 33. 

72. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 738. 

73. Sanders, Pieter, Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice: A Comparative Study, 

Kluwer Law International, 1999. 
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 24«.دار را از بین ببردرأی نزد محاکم صالحیتاعتباری و بطالن شناسايی و زمینه بی
محض درخواسات  انند رأی تفسیری، صرفاً بهمر اساس اکثر قوانین داوری، يک رأی اضافی ب

هاای زياادی از ايان ناوع آرا در     مثال 21.شودبر صالحديد داوران ارائه می يکی از طرفین و نه بنا
 اناد دهکار بحاث  دربااره آن  که اکثر نويسندگان  ایتنها پرونده .شودهای حقوقی ديده نمیپرونده

کاه دياوان داوری رأی   که طی آن، بعد از اين Iran v. .CropLochkeed 26عبارت است از دعوای 
کاه   کناد ه مرجع مزبور ارائه کرد بدون اينکه مشخص دولت ايران درخواستی ب ،کردخود را صادر 

سازی جاکه درخواست اصالح خطاها و شفافآناما از .او اصالح يا تفسیر رأی داوری است خواسته
اجرا نبود، ديوان از صدور رأی اصاالحی و تفسایری امتنااع    واضحی برای اين پرونده قابل طوربه
زيرا  و نهايتاً يک رأی اضافی صادر کرد. به عقیده برخی نويسندگان، اقدام ديوان مناسب نبود کرد

 22باشد. هیچ ادعايی وجود نداشت که در رأی مسکوت مانده
امکان تأيیاد ايان گفتاه وجاود دارد کاه تقاضاای صادور رأی         ،از تحلیل مختصر اين پرونده

شاده در رأی صاادره اسات و هار     قلمرو محدودی دارد و تنها محدود به ادعاای حاذف   ،تکمیلی
نیت تلقی تواند ناشی از سوءمی شودموضوعی که بعد از صدور رأی، توسط طرفین به ديوان ارائه 

 .دکنرد آن را ديوان و شود 
 

 )سازشی( الطرفینرأی مرضی .5ـ 8
بین باه توافا    ماحل اختالفات فی درمورددر بسیاری از مواقع، طرفین پیش از صدور رأی داوری 

داوران را از ايان   باياد نمايند و صرفاً ها قرارداد سازشی منعقد میآن ،چنین باشدرسند. اگر اينمی
های حقوق نوشته حل غالب در نظاماند، آگاه کنند. اين راههکردنظر رفيند داوری صآامر که از فر

محاض  ال راهکار ديگری که غالباً وجود دارد بدين نحو اسات کاه داوران باه   . در نظام کامناست
تواند حداقل کنند که اين امر مییم میظنامه سازش را به شکل رأی تنموافقت ،درخواست طرفین

 28نامه به دنبال داشته باشد.ی زيادی را برای سازشرايی مزايااز نظر اج
چاه طارفین در جرياان    چنان»دارد: لمللی اياران مقارر مای   اقانون داوری تجاری بین 28ماده 

وای داوری را صاادر  قرار سقوط دع« داور»رسیدگی، اختالفات خود را از طري  سازش حل کنند، 
نامه ساازش را  ف مقابل اعتراض نکند، موافقتچه يکی از طرفین تقاضا نمايد و طرکند و چنانمی

 
 .485، ص همان ؛امیرمعزی .14

75. AAA Rules Article 30(1), The 1996 Brazilian Arbitration Act Article 30, the 1997 German 

Arbitration Statute (Art. 1058 of the ZPO). 

76. Lockheed Corporation v. Islamic Republic of Iran, Dec. No. DEC 84-829-2 19. 

September 1988 reprinted in 19 Iran-US, CTR 317, 318 (1988-11). 

77. Caron, David D. & Lucy F. Reed, op. cit., p. 443. 

78. Rubino-Sammartano, op. cit., p. 786. 
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 .«کندصادر می 30الطرفین با رعايت مفاد ماده اساس شرايط مرضی رأی داوری بر صورتبه
شادن از تصامیم   ای از رسایدگی بتوانناد بادون منتفاع    طبیعی است که طرفین در هر مرحله

الحاقیاه باه    صاورت باه تواند نامه میشان را به تراضی فیصله دهند. اين سازشاختالفات ،داوران
قرارداد جديدی رسمیت پیدا کند. در اين هنگاام، اگار يکای از طارفین      صورتبهقرارداد اصلی يا 

تواند )به فارض وجاود شارط داوری    تعهدات ناشی از اين توافقنامه را انجام نداد، طرف ديگر می
 23د.کنيا دادرسی قضايی را آغاز مناسب( داوری جديد 

ناماه سازشای در   تنظیم موافقات  ،شودديگری که در بسیاری از قوانین داوری ديده می گزينه
يکساان   ،. اين رأی با رأی نهايی از نظر موضوع و محتوا متفاوت اما از نظار آثاار  استقالب رأی 

حال  ،دهدتصمیم داوران است که اختالف را جزئاً يا کالً فیصله می ،زيرا موضوع رأی نهايی است
 80رضايت طرفین است و نه تصمیم داوران. ،وضوع اين رأیآنکه م

ای کاه داوران وظیفاه  امات شکلی آرای ديگر است، جاز اين الطرفین تابع همان الزرأی مرضی
قاانون   30مااده   2توان در بناد  ر اين مدعا را میعهده ندارند. دلیل ب ن اين آرا برکردبرای مدلل

. البته بسیاری از ديگر مقررات کردواعد آنسیترال مالحظه ق 36ماده  5داوری تجاری ايران و بند 
ان باا هار رأی ديگار را در    اثار يکسا   ،، رأی مزباور عالوهبه 85.استداوری نیز گويای همین امر 

چه طرفین به طري  سازش حل اخاتالف کنناد   مطروحه دارد؛ بدين معنا که چنان لهخصوص مسئ
مبنای   ،و اصحاب با تواف  خود کردرا اعالم خواهد را صادر و ختم رسیدگی  دعواداور قرار سقوط 

و ايان رأی از تااريخ صادور     کنناد کنند که رأی صادره را بدون تأخیر اجارا  بر اين رأی، تعهد می
االجراست. هرچند که در برخای از کشاورها مانناد ايتالیاا تنظایم رأی      زمنهايی و برای طرفین ال

واساطه طارفین   هفصل اختالف است که بوار رسمی حلشناخته است و تنها اقرای نارويه ،سازشی
 82اجرايی ندارد. رو قابلیتشود و ازاينتحصیل می

صادور آرای سازشای   پرسش قابل طرح اين است که آيا موافقت ديوان داوری بايد همواره با 
تاوان  می ؟آراستگونه متعهد به صدور اين ،محض درخواست طرفینکه ديوان بهالزم است يا اين

مرجاع  »دارد: که مقرر مای  آنجا ،کردان صريح قواعد آنسیترال مالحظه پاسخ اين مسئله را در بی
اسااس   صورت حکمی بار همصالحه را ب ،داوری در صورت تقاضای هر دو طرف و تصويب ديوان

قاانون داوری   ،اما قاانون نموناه آنسایترال و باه تباع آن      .«تواف  طرفین به ثبت خواهد رساند...
 

79. United Nation Conference on Trade and Development, op. cit., p. 9. 

80. Jean-François Poudret, Sébastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, Stephen 

Berti, Annette Ponti, Sweet & Maxwell, 2007, p. 648. 

81. UNCITRAL Model Law Art. 31 (2), The 1996 English Arbitration Act (Sec. 54), The 1997 German 

Arbitration Statute (Art. 1054 of the ZPO), AAA Rules Art 29(1), the 1986 Netherlands Arbitration Act 

(Art. 1069). 

82. Weigand, Frank-Bernd, Practitioner’s Handbook on International Commerical Arbitration, 2nd Ed., 
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کاه  ناد  کمیاند. منتها قواعد آنسیترال روشن يران، صراحتاً به اين امر نپرداختهالمللی ابینتجاری 
گیاری در  نامه در قالب رأی نیست، بلکه برای تصامیم ديوان داوری ضرورتاً ملزم به ضبط سازش

تواناد آن را  می و خصوص موافقت يا عدم موافقت با درخواست صدور رأی سازشی صالحیت دارد
 ه و از ضبط آن در شکل رأی امتناع ورزد.کردینی بازب

ر شاکل  هاا را د ه و قرارداد تاوافقی آن کردعمل، معموالً ديوان با تقاضای طرفین موافقت  در
خالف قواعد آماره  نامه قابل اعتراض باشد و ديوان آن را برکه سازشکند، مگر اينرأی تنظیم می

تشخیص دهد. مثالً بر اين مبنا که صادور رأی سازشای    قانونیمتقلبانه و غیر ،يا به هر نحو ديگر
تواند با درخواسات طارفین   گذارد يا برخالف نظم عمومی است میبر حقوق اشخاص ثالث اثر می

 83.کندمخالفت 
 

 رأی اعالمی .3ـ8
همانند دادرسی قضايی که احکام را از حیث اعالن ح  ساب  يا تأسی  وضعیت جديد به احکاام  

. کارد در داوری هم چنین تقسیمی را مالحظاه  توان میکنند، بندی میی تقسیماعالمی و تأسیس
گر ح  ياا وضاعیتی اسات کاه از قبال      مراد از حکم اعالمی يا کاشف ح ، حکمی است که بیان

کنناده  کنند رأيی صادر کند که صرفاً بیانطرفین از ديوان داوری درخواست میموجود بود. گاهی 
ای را کاه دياوان در ايان هنگاام در خصاوص      ها باشد. بیانیهقی آنحقوق طرفین و وضعیت حقو

گويند. ايان ناوع از آرا کاه فقاط     رأی اعالمی می ،کندوجود يا عدم يک وضعیت و ح  صادر می
آوری دهد دارای اثار الازام  کند و کاری فراتر از اين را انجام نمیيک موقعیت حقوقی را اثبات می

المللی و همچنین قاوانین داوری  های بینکه بسیاری از کنوانسیونوجود اينبا 84ست.ابین طرفین 
رسد ديوان بايد اند به نظر میگونه از آرا سخن نگفتهشايستگی ديوان برای صدور اين درموردملی 

صاراحت چناین چیازی را مناع     که توافقنامه داوری باه د چنین رأيی را صادر کند مگر اينقادر باش
 81کرده باشد.
وضاوح روشان   تان سعودی بهرأی اعالمی، در دعوای شرکت آرامکو علیه عربس صدور امکان

او بارای انتقاال نفات از منطقاه      شرکت آرامکو ادعا کارد کاه حا  انحصااری     شد. در اين دعوا
کدام از دو طرف تمايال نداشاتند کاه    اش در عربستان سعودی نقض شده است اما هیچانحصاری

مدت بود به خطر بیندازند. لذا تصمیم گرفته شد که اختالف بلندشان را که مستمر و رابطه تجاری

 
83. Born, Ibid., p. 354. 

84. Stefan Leimgruber, “Declaratory Relief in International Commercial Arbitration” (2014) 32 ASA 

Bulletin, Issue 3, pp. 467–489. 

85. Halket, Thomas D., Arbitrarion of International Intellectual Property Disputes, Juris Publishing Inc., 

2012, p. 500. 
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ها تواف  کردند که رأی صرفاً باياد اثار اعالمای داشاته باشاد و      ها به داوری فرستاه شود. آنآن
. ديوان اعاالم کارد کاه    شودمدعی جبران خسارت برای هر ادعای خسارتی ن ،يک از طرفینهیچ

است برای بیاان ايان امار کاه     رو تواف  داوری را فقط به درخوقلم ،هیچ ايرادی ندارد که طرفین
محادود باه    ،ها چگونه است، محدود کنند. لذا زمانی که صالحیت داورانواقعاً وضعیت قانونی آن

صارفاً   ،تحمیل کنناد  ای است و اجازه ندارند که اجرای تعهدی را بر هريک از طرفینچنین بیانیه
کناد و در  وضاعیت قاانونی قطعای را احاراز مای      ،د که ايان رأی توانند رأی اعالمی صادر کننمی
احکاام   ،آيدمیطور که از پرونده مذکور هم بر همان 86آوربودن آن برای طرفین شکی نیست.الزام

فصل م ثر وضعیت اختالفی مفید واقع وتواند برای ادامه روابط تجاری بلندمدت و حلاعالمی می
 شود.

ف نسبت به اين مسئله است که آيا يک طرف برای مطالبه پول از وضعیت مشابه ديگر، اختال
هایچ   ،که در خصوص میزان پولی که بايد پرداخات شاود  درحالی ،طرف ديگر مستح  است يا نه

میازان آن را   ،توانند بعاد از احاراز مسائولیت   سهولت میوجود ندارد و طرفین معتقدند به اختالفی
صادور رأی   ،حاراز مسائولیت  تواند منحصراً در خصوص امی. در چنین مواردی مدعی کنندمعین 

در اين قسم از آرا که طرفین بیان يک وضعیت حقاوقی را از دياوان    82اعالمی را درخواست کند.
شوند که به آثار طور ضمنی متعهد میهپندارند بلکه بخواستارند، آن را راهنمای حقوقی صرف نمی

آورند. در خصوص اجرای اين قسم از آن را به موقع اجرا درو عواقب ناشی از آن احترام گذاشته و 
دادگاه تجاری انگلی  تأکید کرد  SpAAllianz  .v .West Tanker inc88تصمیم داوران در دعوای 

رغم اين قضیه، علی. در ستاجراقابل قانون داوری اين کشور  66که رأی اعالمی بر اساس ماده 
قاانون ماذکور    66تواند تحت شمول ماده عالمی صادره نمیکه خوانده استدالل کرد که رأی ااين

 ازجملاه که همه آرای داوری  کرداستدالل را رد و اعالم  ،نظر اين کشوردادگاه تجديد ،قرار بگیرد
ست و به شیوه مشابه حکم ياا دساتور دادگااه باا     ابقی تصمیمات ديوان ما طرازهم ،آرای اعالمی
 .ستاجراقابل  ارزش يکسان
راجع به اختیار ديوان برای صدور اناواع   ،در حقوق ايران ،اين گفته شد از که پیش طور همان

رسد که عدم تصريح قانونگاذار باه ايان امار     نظر میه سخنی به میان نیامده است. منتها ب ،رأی
بسا اختالف طارفین راجاع باه    تواند منکر صالحیت ديوان برای صدور رأی اعالمی باشد. چهنمی

تنها ممکن است در روند دادرسی قضاايی  ضعیتی باشد که از قبل موجود بوده و اين امر نهاحراز و

 
86. Alan Redfern, op. cit., p. 361. 

87. Turner, Ray, Arbitration Awards: A Practical Approach, John Wiley & Sons, 2008, p. 20. 

88. West Tankers Inc v. Allianz SpA and another [2012] EWCA Civ 27. Available at: 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=167f67fb-2218-4293-89c5-214189a8eda7. Accessed on: 
4/5/2016. 
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ها، رأی اعالمی و تأسیسای ياا   در روند داوری هم رخ دهد. در دادگاه ممکن استاتفاق افتد بلکه 
 ؛انشايی به نظام قضاايی هار کشاوری بساتگی دارد. در داوری چناین محادوديتی وجاود نادارد        

 درماورد آرای اعالمی نیاز به اجرا ندارد و اجرا به معنی واقعی کلمه  ،بیشتر مواردخصوص که در ب
ای در خصاوص اختیاار دياوان    مقارره  بنابراين، اگرچه قانون داوری صراحتاً .دندارمصداق اين آرا 

از سوی ديگر هیچ دلیلی وجود ندارد که ديوان را از دارابودن چنین  ،گونه آرا نداردبرای صدور اين
 .کندصالحیتی منع 

 

 رأی تأسیسی .70ـ8

گیرد و بارخالف آرای اعالمای کاه صارفاً     اصوالً اين دسته از آرا در مقابل آرای اعالمی قرار می
شود، ست، با اين نوع از آرا که به آن آرای موجد ح  هم اطالق میابیانگر وجود يا عدم وضعیتی 

به اين طري  که گاه رأيی که ديوان داوری  ؛شودموضوعی که قبل از رأی وجود نداشته ايجاد می
گاذارد. در واقاع،   هاا مای  کند، تعهد خاصی را بر عهده يکی از طارفین ياا هار دوی آن   صادر می

دهاد،  کند يا تغییر میاصطالح تأسیسی برای شرح احکام يا آرايی که ح  يا وضعیتی را ايجاد می
  خواهان برای تأسی ، تغییر يا فسخ رابطه اجرای ح ،رود. بیشترين هدف اين اقداماتکار میه ب

مبلغای پاول    حکم ديوان مبنی بر الزام يکای از طارفین باه پرداخات     مثل اينکه 83،حقوقی است
وان داوری تقاضای اجرای عین تعهد از دي دعواکه خواهان خسارت به ديگری باشد يا اين عنوانبه

گذارد را اغلب بر حقوق اشخاص ثالث اثر می. اين آکندرا نمايد و ديوان نیز به نفع وی رأی صادر 
 ،بناابراين  .گیرناد تنها کسانی نیستند که تحت تأثیر نتیجاه ايان قسام از آرا قارار مای      ،و طرفین

حاال، بساته باه قاانون     اينوديت مواجه است. بامقبولیت صدور اين دسته از آرا در داوری با محد
تواناد  چنین رأيای مای   30ی صالحیت باشد.ديوان برای صدور چنین رأيی داراممکن است حاکم، 

 ،ها از روناد داوری توان با حمايت دادگاهصورت میدر غیر اين .علیه اجرا شودطوعاً توسط محکوم
خالف آرای بار  ،واقاع  گونه آرا بايد اجرايیه صادر شاود. در ن. برای اجرای ايکرداو را به اجرا وادار 

يت از اجرای رأی دارند و از جنبه اجرايی برخوردارند حکا وضوحبهاعالمی، محتوای آرای تأسیسی 
منتها بايد گفت در صاورت تردياد در اعالمای ياا      .پذير استها امکانآن درموردو صدور اجرايیه 

بودن رأی داوری و عدم اقتضای صادور اجرايیاه   يوان داوری، اصل بر اعالمیدرأی  بودناجرايی
35است.

را از طري  کنوانسیون نیويورک تعقیب شاد باياد دقات    گونه آاگر شناسايی و اجرای اين 

 
89. Dennis, Campbell, Christion T., Campbell, International Liability of Corporate Director, Juris 

Publishing, Inc., 2011, p. 45. 

90. Ashford, Peter, Handbook on International Commercial Arbitration, Juris Publishing, Inc., 2014, pp. 

370-371. 
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که موضوع مورد اخاتالف  کنوانسیون نیويورک درصورتی 1ماده  2شود که وف  قسمت )الف( بند 
آيد از موارد ارجاع به داوری نباشاد  عمل میهموجب قانون کشوری که در آن شناسايی و اجرا ببه
 .دکرتوان از شناسايی و اجرای آن احتراز می

 

 نتیجه
المللای دارد.  باین  شناخت انواع رأی داوری، اهمیات نظاری و عملای زياادی در داوری تجااری     

در هماین قسام از    ،که در برخی از قوانین داوری، انواع رأی مورد بحث واقاع شاده  معذلک، با اين
للی ايران که الممانند قانون داوری تجاری بین ،شودقوانین نیز تعريفی از انواع متعدد آرا ديده نمی
ه تعريفای از  تلويحی پرداخته است، بادون اينکا   طوربهصرفاً به بیان انواع محدودی از آرا آن هم 

قانون ايران  ازجملهدهد. در کنار اين ايراد که در تمامی قوانین داوری،  ارائههريک از آرای مذکور 
نی به میان نیامده است تلويحی سخ طوربهشود، از قسم ديگری از آرای داوری حتی مالحظه می

ساز بروز ترديدهايی اساسی در صالحیت ديوان داوری بارای  تواند زمینهو اين عدم اشاره خود می
اناد از: آرای تصاحیحی،   عبارت شدهاشاره  به آن. آن دسته از آرايی که در قوانین شودصدورشان 

شاود طای باازه زماانی     مای تفسیری و تکمیلی. اين آرا که اقدامات پ  از صدور رأی هم نامیده 
بازه زمانی در قاوانین داوری کشاورهای    د. اينشوصادر  بايد کردهبینی خاصی که قانونگذار پیش

 ،روزه جهت اصالح و تفسیرمهلت سی ،المللی ايرانمختلف متفاوت است، اما در قانون داوری بین
شترک بین تمام قوانین ده منظر گرفته شده است. منتها قاع روزه جهت تکمیل درو مهلت شصت
ماهیت رأی  وجه نبايد موجب تغییر منطوق وهیچخواست تفسیر رأی يا تکمیل، بهاين است که در

توان اذعان تحقی  میديگر آرای داوری مانند غیابی، اعالمی و تأسیسی که به دسته .داوری شود
تواند در داوری مصداق یز میاند ننصی به خود اختصاص نداده ،در هیچ قانون يا قواعد داوری کرد
انکار است. قابلواقعیت غیرنده در فرآيند داوری نیز گاهی که برای مثال، عدم حضور خوا چرا ،يابد

يا ارائه دفاعیااتش در هار مرحلاه امتنااع کناد       دعوالذا زمانی که يکی از طرفین برای حضور در 
 وضاوعات مطارح صاادر کناد. در    خصاوص م  رأيای در  ،تواند به درخواست طرف ديگرديوان می

که گرچه قوانین داوری تصريح باه   بودخصوص آرای اعالمی و تأسیسی نیز بايد قائل به اين امر 
هیچ دلیلی بر سلب چنین اختیاری از ديوان وجاود   ،انداختیار ديوان برای صدور چنین آرايی نکرده

که توافقنامه داوری ، مگر درصورتیدصادر کنتواند چنین آرايی حال میندارد و ديوان داوری درهر
 ه باشد.کردصراحتاً چنین منعی را مقرر 

ای المللی ايران، مادهدر قانون داوری تجاری بین شودپیشنهاد می ،چه گفته شدبه آن عنايتبا 
اختیار دياوان در صادور   به به ارايه تعريفی دقی  و جامع از رأی و انواع متعدد آن اختصاص يابد. 
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ترتیب، زمیناه اختالفاات نسابت باه صاالحیت دياوان        يند تا بدشواوری تصريح لف دآرای مخت
خاوبی محقا  و از   داوری از بین برود و هدف از رجوع به داوری که تسريع در رسیدگی است باه 

 ها در روند داوری کاسته شود. قلمرو مداخله دادگاه
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