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 چکیده

ی محسوبالمللبینفصل اختالفات تجاری ولبرترين و مؤثرترين روش ح ،یالمللبینداوری تجاری 
 های متعدداختالفات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت فصلوحل. اما اين شیوه شودمی

. هرچند استمساعدت به آن  داوری ياهای به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی ،ملیهای دادگاه
ها ملی وجود دارد، ايفای نقش آنهای ارد دخالت دادگاهامروزه گرايش آشکاری به سمت محدودکردن مو

از يک طرف و حفظ شأن و منزلت داوری و ها در راستای حفظ حاکمیت و رعايت نظم عمومی دولت
 .است ناپذيراجتناب ،احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی ديگر

داوری تجاری  یدر جهت ارتقادر اين مقاله با هدف الهام از تجربه و عملکرد ديگر کشورها 
ی در حقوق ايران با المللبینملی در داوری تجاری های ی در ايران، نحوه ايفای نقش دادگاهالمللبین
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 مقدمه
 برترين و ،یالمللبینالمللی برای عدالت خصوصی، امروزه داوری تجاری در غیاب دادگاه بین

اما نبايد از ياد برد که  0.شودمی ی محسوبالمللبیناختالفات تجاری  فصلوحل شیوهمؤثرترين 
طرفی مرجع و بی اختالفات، تخصص فصلوحلعت سر ازجملهمزايا و منافع داوری )

پوشی از توانند موجبی برای چشمنمی بودن روند داوری(کننده، هزينه کمتر و محرمانهرسیدگی
ی در جهت صیانت از مصالح اساسی افراد المللبینداوری  یآرااعمال نظارت قضايی بر جريان و 

ت خود را مديون حمايت زيرساخت حقوقی مطلوبیت و محبوبی ،داوری زيرا و جامعه باشند
ها جانبه توسط دولتاست که در شکل قانونگذاری ملی يا به شکل معاهدات دو يا چند یبنیادين
 0.شودمی فراهم

 و آنچه در برخی کشورها از جهت قواعد و مقررات ،یالمللبیندر برگزاری داوری تجاری 
برای ديگر ای تواند و حتی گاهی بايد الگو و سابقهمی ی وجود دارد،المللبینداوری های رويه

نیز که در امور تجاری کشوری مستعد و از لحاظ منابع و محصوالت تجاری  ايران 9کشورها باشد.
های ی در عرصهالمللبینبالقوه غنی است و همچنین مانند هر کشور ديگری نیازمند مبادالت 

  1.سته اختالفات بوده و فصلوحلطريقه  کارگیری اينمختلف تجاری است ناگزير از به
به  0971، با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال در سال المللیداوری تجاری بین ، قانوندر ايران

داوری منعکس  ی تابع مقررات عامالمللبینداوری تجاری  ،تصويب قوه مقننه رسید. تا قبل از اين
های کوشد تا دخالت دادگاهمیالمللی داوری تجاری بینقانون ق.آ.د.م. بود.  182تا  199در مواد 

 5.کندی تقويت المللبینايران را در احکام داوری محدود و نقش داوری را در زمینه دعاوی تجاری 
قانون جديد  0527تا  0130ر مواد ی در حقوق فرانسه دالمللبینمقررات مربوط به داوری 

بود. مقررات مذکور پس از گذشت سی سال تجربه، به  گنجانده شده 0380 آيین  دادرسی فرانسه
و گنجاندن قوانین  1سازی آنصالحديد قانونگذار فرانسه و به هدف بهبود قوانین داوری و شفاف

 
، «یالمللبینی: جايگاه داوری تجاری المللبیندر تعیین صالحیت قضايی  دعواحدود آزادی طرفین » ؛محمودباقری،  .8

 .95، ص 0981یز ، پاي9، شماره 97دوره ، سیاسی دانشگاه تهرانموعلومجله دانشکده حقوقفصلنامه حقوق، 

 .59ص ، پیشین .2

 ، ديباچه، ص )ح(.0988های بازرگانی، ، مؤسسه مطالعات و پژوهش«داوریآيین »المللی داوری تجاری بیننیکبخت، حمیدرضا؛  .9

 ، پیشگفتار.پیشین .4

والت نهاد داوری در قوانین موضوعه ايران، دستاورد تح» ن.ک: گودرز افتخار جهرمی؛ ،برای مطالعه بیشتر در اين زمینه .3

  .0978زمستان  ، پايیزـ07ـ08، شماره گاه شهید بهشتیمجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانش ،«المللیآن در حوزه بین
  دانان خارجی در رابطه با ق.د.ت.ب.ا. ن.ک:همچنین برای مطالعه ديدگاه حقوق

Imhoos, Christophe, “La loi iranienne sur le droit commercial international; le point de vue d’un 
observateur étranger”, Revue de recherche juridique, No. 27-28, 1987, pp. 15-33. 
6. Rapport au Premier ministre relative au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de 

l’arbitrage, J. O. R. F., n° oo11, 14 janvier 2011, p. 773, consulté sur le Site: http://www.legifrance.gouv.fr. 
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و در  شداصالح  0200انويه ژ 92ضروری برگرفته از قوانین خارجی مناسب و مفید، در تاريخ 
 پاريسانونگذار فرانسه در واقع اين بوده است که قدرت اجرايی يافت. هدف ق 0200مه  0تاريخ 

نگارنده نیز با توجه به اين تغییر  7ی بماند.المللبینهمچنان مکانی مناسب و مرکزی برای داوری 
 است. تهنگاششده را بر اساس مقررات اصالحمقاله اين  ،و تحوالت

 ت ذيل پاسخ داده شود: االسؤبا تالش بر تمرکز بر موضوع، سعی شده است به  مقالهدر اين 

متمايز از رسیدگی قضايی  ،کلی آيا خطوط اصلی و اساسی رسیدگی از طريق داوری طوربه. 0
 و دولتی است يا خیر؟

ها، در چه اموری، به چه نحوی و در چه . در حقوق دو کشور مورد بررسی، کدام دادگاه0
 ند؟کنمیايفای نقش  یالمللبینزمانی در داوری تجاری 

مذکور، چه موقع به هدف مساعدت و چه موقع به های و ايفای نقش دادگاه مداخالت .9
 پذيرد؟می هدف نظارت يا هر دو صورت

ملی در داوری تجاری های یش رو با عنايت به زمان ايفای نقش دادگاهپمقاله  ،در نتیجه
ز شروع ا ملی پیشهای نقش دادگاه :است. بخش اولشده ه بخش تقرير ی در سالمللبین

های نقش دادگاه :ملی در جريان رسیدگی و بخش سومهای نقش دادگاه :رسیدگی، بخش دوم
 ملی پس از صدور رأی توسط داوران.

 

 ملی پیش از شروع رسیدگیهای دادگاه نقش .8

رويکرد جديد د. کننمی قبل از شروع به کار ديوان داوری ايفای نقش ،ملیهای دادگاه
در اين مرحله  ويژهبه ،ایهدف چنین مداخله عنوانبه ،جای نظارتيت بهن حماکردجايگزين

داوری و دادگاه را دو همراه  ،به علت چنین نگرشی است که برخی نويسندگان 8.شودمی نمودار
 3.آورندمی در يک سیستم قضايی واحد به شمار

 

 داوری نامهموافقترسیدگی به اعتبار یا وجود  .8ـ8

دولتی را های و صالحیت دادگاه 02شرط اساسی برای هر داوری بودهپیش ،داوری نامهموافقت

 
7. “Réforme de l’arbitrage”, La revue Squire Sanders, 3 fév. 2011, consultée sur: larevue@ssd.com. 

8. Lutz, Robert E., “International Arbitration and Judicial Intervention”, 10 Loyola Los Angeles 

International & Comparative Law Review, 621, 1988, p. 621. 

9. Longo, G. E., “L’arbitrage et les juridictions institutionnalisées. Préliminaire d’un rapprochement”, 

Revue de l’arbitrage, 1978, p. 305. 

 .10، ص همان ؛باقری .86
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مانند، فرض می که طرفین به توافق مزبور پايبندد کرتوان فرض می اگرچه 00کند.می امستثن
نفع بیشتری برای خود ببیند  ،يک طرف در رسیدگی ،خالف آن نیز قابل تحقق است. برای مثال

  00داوری و انکار آن باشد. نامهموافقتاعتراض به وجود يا اعتبار واقع در صدد يا به
 

 داوری و قاعده صالحیت نسبت به صالحیت نامهموافقت الف.

 .هستند 01شرط داوری صورتبهو گاه  09قرارداد مستقل داوری صورتبهداوری گاه های نامهموافقت
ممکن است  ،شودمی داد اصلی منعقدشرط داوری در قرار صورتبهدر مواردی که قرارداد داوری 

اما اصوالً قاعده  05که شرط داوری نیز به تبع قرارداد اصلی باطل است. شوداين شبهه مطرح 
ی بر طبق قاعده استقالل شرط المللهای بینتبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی در داوری

 ،برای اولین بار 07،گوسهی در رأ 0319در سال  ديوان عالی فرانسهقابل اعمال نیست.  01داوری
های اين قاعده در داوری 08.کردی اعالم المللهای بیناستقالل شرط داوری را مختص داوری

دانان آن را اختیار ذاتی و طبیعی تلقی ی از اهمیت وااليی برخوردار است و برخی از حقوقالمللبین
نیز در  قانون آيین دادرسی فرانسهو  01در ماده ايران  المللیقانون داوری تجاری بین 03اند.کرده
 اند.هشتاذبر استقالل شرط داوری از قرارداد اصلی صحه گ 0117ماده 

 02پذيرش قاعده صالحیت نسبت به صالحیت ،يکی از پیامدهای قاعده استقالل شرط داوری
و  نسبت به شايستگی خودداور يا نهاد داوری صالحیت دارد که  ،. بنابر قاعده مذکوراست

اين خود داوران هستند  ،بدين ترتیب 00.دبگیرتصمیم  داوری نامهموافقتوجود يا اعتبار چنین هم
مورد خود به  در دعواکه راجع به توانايی يا عدم توانايی و صالحیت خويش در رسیدگی به 

 
نشريه دفتر ، مجله حقوقی ،«همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال ،المللی ايرانقانون داوری تجاری بین»جمال؛ سید سیفی، .88

 .08ص ، 0977 زمستانـ پايیز ،09شماره المللی، خدمات حقوقی بین

 .000، ص همان ؛نیکبخت .82

13. Compromis / Submission to Arbitration 

14. Clause compromissoire / Arbitration clause 

 .005، ص 0971المللی، حقوقی بین دفتر خدمات، های حقوقی و داوری در جهانترين نظامرسی مهمبرکالنتريان، مرتضی؛  .83

16. L’autonomie de la Clause Compromissoire 

17. Gosset 

18. Cass. 1e civ. 7 mai 1963, JCP, 1963. II. 13405. note Goldman; JDI, 1964. 82, note Bredin; Rev. 

critique., 1963. 615, note Motulsky; D. 1963. 545, note Robert in Kassis, Antonie, L’autonomie de 
l’arbitrage commercial international, Le droit français en question, L’Harmattan, Paris, 2005, p. 23. 

مجله دانشکده  ،«(0المللی )جاری بینهای قانون داوری تیها و نارسايسخنی چند درباره نوآوری» ؛حسینصفائی، سید .83

 .08، ص 0977، تابستان 12، شماره سیاسی دانشگاه تهرانوعلومحقوق

20. Competénce-Compétence 

21. Poudret J. F. & Besson S., Droit comparé de l’arbitrage international, L. G. D. J., Paris, 2001, p. 

134. 
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قانون داوری  01ماده  0صراحتاً در بند  ،حیتقاعده صالحیت نسبت به صال 00.نشینندمی قضاوت
در صورت ايراد به  01ماده  9موجب بند عالوه بهمذکور افتاده است. بهالمللی ايران بین تجاری

طرفین به نحو  کهدر صورتی داوری، جز  نامهموافقتعدم صالحیت داور يا به وجود يا اعتبار 
ه نسبت ب دعواامر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت  عنوانبهديگری توافق کرده باشند داور بايد 

 .بگیردآن تصمیم 

 قضايیرويهنیز به اين امر اختصاص يافته است و در  قانون آيین دادرسی فرانسه 0115 ماده
ی مورد توجه و المللهای بینمادی و اساسی در داوریای قاعده عنوانبهفرانسه اين قاعده همواره 

کند که می اظهار عقیده گونهاين لمارکُ، دادگاه 0387 اَمپکسدر رأی  09قابل اعمال بوده است.
. از زمان صدور اين کندگیری مذکور تصمیم نامهموافقتتواند در رابطه با وجود يا اعتبار می داور
 01مستمری در اين زمینه شکل گرفته است. قضايیرويه ،رأی

تصمیم ديوان نهايی  ،ايراد وارد شودصالحیت ديوان به اگر  ،است هیقاعده مذکور بدي هرچند
قانون داوری  01ماده  0مطابق بند  ،مثال عنوانبه. استاعتراض  قابلدر دادگاه  و هد بودنخوا

قابل  ،روز از تاريخ ابالغ 92تصمیم داور در خصوص صالحیت، ظرف  المللی ايران،تجاری بین
 هاحرف آخر را دادگاه ،اعتراض در دادگاه است. بنابراين درباره صالحیت ديوان در موارد اختالف

که ديوان  صورتی ، درقانون آيین دادرسی فرانسه 0502ماده  0بند مطابق نین خواهند زد. همچ
رأی داوری قابل ابطال در مرجع  ،ه باشدکردخود را صالح به رسیدگی معرفی  ،اشتباه به ،داوری
 .است صالح
 

 در دادگاه قبل از مراجعه به داور دعوا اقامه ب.

 ،داوری ممکن است قبل از اينکه به داوری مراجعه شده باشد نامهموافقتاز طرفین  هريک
 ،طرف مقابل ،. در چنین فرضیکندداوری را در دادگاه دولتی اقامه  نامهموافقتی موضوع ادعو

ممکن است به دو شکل واکنش نشان دهد، يعنی به صالحیت دادگاه ايراد  دعوايعنی خوانده 
چنانچه  المللی ايران،قانون داوری تجاری بین 8ماده وفق  05.کندخودداری  ،يا از طرح ايرادوارد، 

 شده است با معتبر و قابل دعواداوری که در دادگاه دولتی علیه او اقامه  نامهموافقتطرف 
تا البته  ،دانستن مرجع داوری، نسبت به صالحیت دادگاهداوری و صالح نامهموافقتاجرادانستن 

 
22. Moreau, Bernard, “L’intervention du tribunal arbitral au cours de la procédure arbitrale en droit 
français et droit comparé”, Revue de l’arbitrage, 1978, p. 329. 

23. Fouchard ph. & Gaillard E. & Goldman B., Traité de l’arbitrage Commercial international, Litec, 

Paris, 1996, p. 412. 

24. Revue de l’arbitrage, 1968, p. 149, 155, in Poudret & Besson, op. cit., p. 415. 

، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمجله تحقیقات حقوقی ، «نامه داوری و صالحیت دادگاهموافقت» ؛عبداهللشمس،  .23

 .01 ، ص0970، 97شماره 
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مگر اينکه  کندرا به داوری احاله  دعوانمايد، دادگاه موظف است ايراد  پايان اولین جلسه دادگاه
 . ستاجرا االثر يا غیر قابلباطل، ملغی ،داوری نامهموافقتکه  کنداحراز 

 نامهموافقتی موضوع ادعو کهدر صورتی ، قانون آيین دادرسی فرانسه 0118ماده  موجببه
مگر اينکه ديوان داوری  کند صادرعدم صالحیت  دادگاه بايد قرار ،داوری در دادگاه اقامه شود

قانون آيین دادرسی  31موضوع مشمول حکم ماده  ،)در فرض اخیر هنوز تشکیل نشده باشد
 قرار عدم استماع دعوا صادر ،که از ارجاع به مرجع مناسب سخن گفته و دادگاه استفرانسه 

بر اساس جزء  ،حال عین اجرا باشد. در داوری آشکارا باطل يا غیر قابل نامهموافقت( يا دکنمی
. بنابراين در حقوق فرانسه کندتواند رأساً به عدم صالحیت خود توجه نمی دادگاه ،دوم همین ماده

ی موضوع آن را در دادگاه دولتی ادعو ،داوری نامهموافقتاگر يکی از طرفین  ،همچون ايران نیز
دادگاه موظف  ،نده( ايراد عدم صالحیت مطرح کندکه طرف ديگر )خوا صورتی ، تنها درکنداقامه 

 ،در اين رابطه ،. در نتیجهاست به صدور قرار عدم صالحیت يا قرار عدم استماع دعوا حسب مورد
 قوانین ايران و فرانسه شباهت دارند. 

 

 در دادگاه پس از مراجعه به داور دعوا اقامهج. 

داوری نزد داور مطرح  نامهموافقتی موضوع اوا.، هرگاه دعق.د.ت.ب. 8مطابق قسمت اخیر ماده 
داوری را نزد دادگاه  نامهموافقتموضوع  ،ادعويکی از طرفین  ،زمان يا پس از آنشده باشد و هم

مطابق ماده  .«ادامه جريان رسیدگی داوری و صدور رأی نخواهد بود»امر مانع  ، اينکندمطرح 
 داوری در محکمه دولتی مطرح نامهموافقتی موضوع اکه دعو هنگامی»ف.: ق.آ.د.م. 0118

ديوان داوری  کهدر صورتی شود، محکمه بايد قرار عدم صالحیت خود را صادر نمايد مگر می
توان نتیجه گرفت که می بنابراين طبق مفهوم مخالف اين ماده .«هنوز تشکیل نشده باشد...

ادگاه مکلف به صدور قرار عدم د ،چنانچه ديوان داوری تشکیل شده و در حال رسیدگی باشد
 .است صالحیت

بايست به صدور قرار عدم صالحیت توسط دادگاه در می قانونگذار ايران نیز ،به نظر نگارنده
اين  ،گونه که قبالً گفته شد . البته همانکردمی به داوری اشاره دعواچنین شرايطی و ارجاع 

نکته  داشته باشد يا نه. اطالع داوری نامهوافقتمدادگاه از وجود که  داردبه اين بستگی مسئله 
ا.، يکی از موارد ق.د.ت.ب. 0ماده  0رسد اين است که بند می ديگری که ذکر آن ضروری به نظر

قانونی که  موجببهداوری  نامهموافقتداند که می درخواست ابطال رأی داوری را در صورتی
و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صريح قانون معتبر نباشد  اندهطرفین بر آن حاکم دانست

  ايران باشد.
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موردی  ،نیز، يکی از موارد اعتراض به رأی داوری 0380ف. ق.ج.آ.د.م. 0520ماده  0بند  وفق
 داوری معتبر يا بر اساس وجود نامهموافقتداور تصمیم خود را در فقدان »است که 

. اما مقررات فعلی داوری فرانسه «ه باشدکردست، صادر که اعتبار آن پايان يافته اای نامهموافقت
مانع  0380قانون  0520ماده  مبتنی بر قضايیرويهنکرده است. شايد ای به اين امر اشاره

به اين مسئله شده باشد. البته شايد اين مورد را نیز بتوان از مصاديق نظم ای اختصاص ماده
بتوان ابطال رأی داوری  ق.آ.د.م.ف. 0502ماده  5 ی دانسته و به اعتبار بندالمللبینعمومی 

 .کردداوری معتبر را از دادگاه صالح تقاضا  نامهموافقت نبودصادرشده در صورت 
آيین دادرسی خاص خود را دارد و بر اساس مقررات  ،مرجع داوری 01،سازمانیهای داوری در

مستقل از  صورتبهکه واقعاً البته تنها سازمان داوری  07آيین دادرسی خود عمل خواهد کرد.
در سازمان داوری اتاق بازرگانی  03.است 08ايکسیدسازمان داوری  ،دکنمی دادگاه ملی عمل

داوری است. اما چون  نامهموافقتناظر به احراز وجود  ،)آی.سی.سی( در ابتدا دادگاه داوری
د خود را نزد داور يا داوران کننده حق دارد ايرايراداامر مختومه ندارد،  اعتبار ،تصمیم دادگاه

 نامهموافقت 92الظاهرديوان داوری متقاعد نشود که علی کهدر صورتی . کندهمچنان پیگیری 
تصمیم ديوان ماهوی نیست، طرف ديگر )خواهان( که مدعی و  از آنجا که ،داوری وجود دارد

د به دادگاه صالح مراجعه و توانمی داوری واقعاً وجود دارد و معتبر است نامهموافقتمعتقد است 
بنابراين هرچند مداخالت و ايفای نقش قضات ملی در داوری  90.کندادعای خود را پیگیری 

مداخله قضات ملی  ،ر برخی موارددسازمانی نسبت به داوری موردی بسیار کمتر است، 
 90ملی خواهند زد.های مواردی نیز حرف آخر را دادگاه ناپذير بوده و دراجتناب

ا. دادگاه صالح، دادگاه عمومی واقع در مرکز ق.د.ت.ب. 1به ذکر است که وفق ماده  مزال
داوری مشخص نشده، دادگاه عمومی  د و تا زمانی که مقرراستانی است که داوری در آن قرار دا

کند که تصمیمات دادگاه در اين می اضافه عالوهبهصالح به رسیدگی است. اين ماده  ،تهران
 

26. Institutional Arbitration /Arbitrage institutionnelle  

، سال دوم، دی و 09، شماره مجله مجلس و پژوهش، «(0ی )المللمالتی بر اليحه تجاری بینتأ» ؛جعفريان، منصور. 27

 .000ص ، 0979بهمن 

 ی بوده والمللبین، واجد شخصیت مستقل حقوقی صرفاً یگذاراختالفات ناشی از سرمايه فصلوحلالمللی مرکز بین. 21

 .هیچ کشوری نیستندهای تحت تابعیت و نظارت قضايی قانون ملی و دادگاهها اين ديوان یآراری آن و داوهای ديوان

، دانشگاه آزاد اسالمی المللبین، دوره کارشناسی ارشد حقوق الملل اقتصادیتقريرات درس حقوق بین ؛زاده، توکلحبیب. 23

 .00 ص، 0987ـ88 واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی
30. Prima facie 

 ،01شماره  المللی،نشريه دفتر خدمات حقوقی بین ،مجله حقوقی ،«یالمللنظام داوری اتاق بازرگانی بین»ن؛ محبی، محس. 98

 .50ـ 59صص ، 0978 تابستانـ بهار
32. Hascher, Dominique, “L’intervention du juge étatique dans le processus arbitral”, Revue de 

recherche juridique, No. 27-28, 1987, p. 5. 
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در خصوص »دارد: می ف. نیز مقررد.م.آ.ق. 0525. ماده است و غیرقابل اعتراض قطعی ،موارد
طرفین به نحو ديگری  کهدر صورتی داوری، جز  جريان 99قاضی پشتیبان ،یالمللبینداوری 
قانون، اين  0503وفق ماده  ،عالوهبه. است 91پاريسشهرستان دادگاه ه باشند، رئیس کردنتوافق 

 .شودمی که رأی در حوزه آن صادر شده است مطرح 95در دادگاه پژوهشی ،یدرخواست ابطال رأ

 

 تشکیل دیوان داوری .2ـ8

افتادن داوری است. تعیین و نصب جريانيط اساسی بهاداور و قبول داوری توسط او از شر نصب
ود ديوان داوری متشکل از افرادی خواهد ب ،. در اين روشاست بهترين شیوه ،داور توسط طرفین

 . دکنمیاجرا را ها رأی آنتر آسان ،علیهمحکومکه اطمینان طرفین را به خود دارند و 

 

 توافق یا امتناع از تعیین داور عدم الف.

ه باشند و اختالفی درباره تعیین داور کردطرفین داوری، داوری سازمانی را انتخاب  کهدر صورتی 
ملی انجام های ن امور را بدون مداخله دادگاهاي ،سازمان داوری منتخب ،يا داوران پیش آيد

که به تعیین داوران را  00ماده  9و  0ی موارد بند ا، اجر1ماده  0ا. در بند ق.د.ت.ب. 91دهد.می
کند. اما می ه و مداخله دادگاه ملی را نفیشتاختصاص دارد به عهده سازمان داوری مربوط گذا

داوری  کهدر صورتی بديهی اختصاص نداده است. ف. هیچ قاعده مادی را به اين امر ق.آ.د.
توانند.... می اختالفهای طرف»کند: می چنین بیان 00ماده  0ب. در بند ق.د.ت. ،موردی باشد

استقالل اراده طرفین در تعیین  ،قانون مذکور ،. بنابراين«مورد روش تعیین داور توافق نمايند در
 داور را به رسمیت شناخته است.

 ،. اوالًداردتقالل اراده طرفین در تعیین داور در حقوق ايران مطلق نبوده و استثنائاتی اس اما
که  کندتواند حل اختالف را به داوری يک يا چند نفر مرجوع نمی طرف ايرانی ،طبق ماده مذکور

اتباع سرداور بايد از »همان ماده،  1طبق بند  ،باشند. ثانیاًطرف يا اطراف وی دارای همان تابعیت 
از بین اتباع کشور طرف ديگر منصوب  ،داور طرف ممتنع» ،عالوهو به «کشور ثالث انتخاب شود

ا.، اگر طرفین بر ق.د.ت.ب. 00ماده  5ست که مطابق بند . ذکر اين نکته ضروری ا«نخواهد شد

 
33. Le juge d’appui 

اين قاضی، در جريان  ، کارکردحقوقی از آن ارائه شده است فرهنگ. در تعريفی که در نیست اين کلمه دارای معادل فارسی
  است. کرده. لذا نگارنده آن را قاضی پشتیبان يا قاضی حمايتی ترجمه استپیشبرد و مساعدت داوری  ،داوری

34. Le président du tribunal de grande instance  

35. La cour d’appel 

36. Redfern A. & Hunter M., Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & 
Maxwell, London, 2003, pp. 344-345. 
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ه باشند و آن شخص يا اشخاص از داوری امتناع کرد یداوری شخص يا اشخاص معینی تراض
االثر خواهد بود و امکان مراجعه داوری ملغی نامهموافقت ،به هر دلیلی نتوانند داوری کنند کنند يا

مگر اينکه طرفین به داوری شخص يا اشخاص  ،به محاکم ملی برای تعیین جايگزين وجود ندارد
 ه باشند.کردديگری توافق کنند يا به نحو ديگری توافق 

داوری بايد  هیئتيک  ،توافق طرفینمطابق انچه ا.، چنق.د.ت.ب. 00ماده  0بند  موجببه
از طرفین موظف است داور خود را انتخاب کند و  هريکگرد هم آيند،  دعواجهت رسیدگی به 

ظرف مدت  کهدر صورتی . است تعیین سرداور نیز به نوبه خود بر عهده داوران منتخب طرفین
، کندکسب  ور خود را تعیین و قبول وی رايکی از طرفین نتواند دا ،روز از تاريخ شروع داوری 92

. شودمی معین 1داور طرف ممتنع از سوی دادگاه مذکور در ماده  ،بنا به تقاضای يکی از طرفین
روز از تاريخ انتخابشان درمورد سرداور به  92نانچه داوران منتخب نتوانند ظرف مهلت چ عالوهبه

نمايد. ضای يکی از طرفین، اقدام به تعیین سرداور میتوافق برسند نیز دادگاه مذکور، البته به تقا
د در نه باشند و نتوانکردنیز چنانچه طرفین اختالف بر داور منفرد توافق  00ماده  0مطابق بند 

مورد انتخاب آن به توافق برسند، باز هم به تقاضای يکی از طرفین، شخص مذکور توسط مرجع 
 تعیین خواهد شد. 1موضوع ماده 

شخصی حقوقی يا  ،مستقیممستقیم يا غیر طوربهداوری  نامهموافقتتوانند در می طرفین
تا در صورت عدم توافق طرفین در خصوص تعیین  کنندشخص ناصب انتخاب  عنوانبهحقیقی را 

ن داوری در اين خصوص کردبخشیدن و کاراتر و مؤثرترداور، شخص مذکور جهت سرعت
 دم توافق طرفین يا امتناع يکی از آنان در انتخاب داور يا دراما در صورت ع 97.کندگیری تصمیم
که طرفین از پیش مقام ناصبی را برای تعیین داور معین نکرده باشند يا مقام ناصب  صورتی
تکلیف تعیین داور در اين  ،شده اکنون موجوديت يا صالحیت خود را از دست داده باشدتعیین

بیش از پیش  ،نقش مساعدتی دادگاه ،عبارتی در اين مرحله . بهاستعهده دادگاه ملی  مرحله بر
 .شودنمايان می
نقش يا تابعیت داوران را مشخص  ها، سن،ويژگی ،توانند در قرارداد داوریداوری می طرفین

روش خاصی در نظر  ،که برای تعیین داورا. درصورتیق.د.ت.ب. 00ماده  9صراحت بند . بهکنند
از طرفین از روش مذکور عدول نمايد يا طرفین يا داوران منتخب به  یگرفته شده باشد و يک

ل ای که در اين خصوص به وی محوّتوافق نرسند يا شخص ثالث حقیقی يا حقوقی به وظیفه
، راه برای هريک از طرفین باز است که برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ملی نکندشده است عمل 
 يگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.مگر اينکه طريق دد صالح مراجعه نماي

ا.، مقام ناصب موظف است کلیه شرايط مورد توافق طرفین ق.د.ت.ب. 00ماده  1بند مطابق 
 

 .000ـ000 صص ،همان ؛نیکبخت .97
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. با توجه به ديگر کندطرفی داور را ملحوظ ه و استقالل و بیکرددر رابطه با تعیین داور را رعايت 
، نکنداين شرايط را رعايت  ،مقام ناصبتوان چنین نتیجه گرفت که چنانچه بندهای ماده می

 .است 1انتخابش قابل اعتراض در دادگاه مرجع ماده 
چندطرفه، در مواردی که داوری بیش از های در خصوص داوری» 00ماده  1صراحت بند  به

داوری به ترتیب زير  هیئت ،ه باشندکردبه نحو ديگری توافق نها دو طرف داشته باشد و طرف
مشترکاً ها خواهان يک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان .. الفشد تعیین خواهد

چنانچه  شود.می داور خوانده يا خواندگان نیز به همین روش تعیین يک داور تعیین خواهند کرد.
وسیله مرجع هاز طرفین ب هريکيا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور ها خواهان
که  صورتی تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در .تعیین خواهد شد. ب 1ع ماده موضو

مورد خواهان يا  هرگاه در .شود. جمی تعیین 1سرداور توسط مرجع موضوع ماده  ،به توافق نرسند
داوری مرکب از سه نفر به انتخاب  هیئتبودن يک يا چند طرف داوری اختالف باشد، خوانده

 «.خواهد بود 1ع ماده ووضمرجع م
در صورت عدم توافق طرفین راجع »گويد: می ف. کهق.آ.د.م. 0150مفهوم مخالف ماده  طبق

شود که قانونگذار فرانسه نیز وظیفه ابتدايی می گیریچنین نتیجه «به نحوه تعیین داوران...
در صورت توافق به  ،0150ماده  0مطابق بند  عهده طرفین گذاشته است. انتخاب داوران را بر

به توافق نرسند داور مذکور توسط شخص  وی داوری داور واحد، چنانچه طرفین درباره انتخاب
 شود. می چنین شخصی توسط قاضی پشتیبان انتخاب عدمناصب و در صورت 

از طرفین موظف است داور  هريکالذکر در داوری سه نفره، ماده فوق 0طبق بند  عالوهبه
. چنانچه يکی از طرفین در کنندو داوران منتخب بايد داور سوم را انتخاب  کندب خود را انتخا

به او واگذار شده است، از  دعواظرف يک ماه از زمان دريافت درخواستی که توسط طرف ديگر 
انتخاب داور خود امتناع ورزد يا داوران منتخب درباره انتخاب داور سوم در ظرف يک ماه از زمان 

مسئول چنین انتصابی خواهد  0بشان به توافق نرسند، مرجع صالح مذکور در بند پذيرش انتصا
 بود.

اين نکته در اينجا ضروری است که برخالف قانون ايران، قانون فرانسه هیچ محدوديتی  ذکر
توانند می داوران ،یالمللبیناست. بدين ترتیب در داوری  در رابطه با تابعیت داوران قائل نشده

به هنگام مشارکت در  پاريسفرانسوی يا خارجی باشند. دادگاه شهرستان  ،صورت جزئیبهيا  الًک
که تبعه را بین يک فرانسوی و يک مکزيکی، داور سوم  دعواتشکیل ديوان داوری در يک 

 98.فرانسه بود برگزيد

 
38. TGI Paris, 22 mai 1987 et 23 juin 1987, Revue de l’arbitrage, 1988, 699, 2e et 3e déc., note Ph. 

Fouchard in Fouchard & Gaillard & Goldman, op.cit, pp. 473-474. 
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بیش از  دعواکه هنگامی ،آنمطابق جانبه اختصاص يافته است و به داوری چند 0159ماده 
و طرف داشته باشد و آنان در مورد نحوه تشکیل ديوان داوری به توافق نرسند، مراجع صالحی د

 0151نکته مذکور در ماده  ،ترند. از همه مهمکنمی ايفای نقش ،نام برده شدها که قبالً از آن
 ی مرتبط با تشکیل دادگاه داوری در صورت عدم توافق طرفیناکه مطابق آن، هرگونه دعو است

 .شودمی فصلوحلالذکر وسیله اشخاص صالح فوقبه

 

 ، عزل و جرح داورجایگزینی ب.

اعم از شروع به رسیدگی داوران يا در خالل رسیدگی ممکن است به  ،در طول جريان روند داوری
علت فوت، بیماری يا عدم توانايی داور برای ادامه کار، ناگزير تعويض و جايگزينی وی ضرورت 

عموماً از سوی نهاد داوری  ،جريان جايگزينی يا جرح داور ،ر داوری سازمانی باشداگ 93يابد.
يند اتواند مانع از اختالل در فرمی شود. اين نظارت سازمانیمی رسیدگی شده و بر آن نظارت

قانون عمالً قادر  موجببهاگر يک داور »ا. آمده است: ق.د.ت.ب. 01ماده  0در بند  12داوری شود.
ه ام وظايف خود نباشد و بنا به علل ديگری موفق به انجام وظايفش بدون تأخیر موجّبه انج

يابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختالف باشد می نباشد، مسئولیت وی خاتمه
مورد ختم مأموريت داور  درخواست نمايد که در 1تواند از مرجع مذکور در ماده می هااز آن هريک
 «.تخاذ تصمیم نمايدمزبور ا

احوالی را ود، بايد هرگونه اوضاعشومیداور پیشنهاد  عنوانبهشخصی که  00ماده  0بند  طبق
 00ماده  0. وفق بند کندشود افشا می او استقاللو  طرفیبیمورد  ه درکه موجب ترديد موجّ

مشخص شود که وی  وجود آيد ياه ترديدی ب ،طرفی و استقالل داور منتخبمورد بی چنانچه در
واجد اوصاف مورد توافق طرفین نبوده است يا مقررات انتخاب آن رعايت نشده باشد، هر طرف 

تواند داوری را که خود می مطلع شده استها صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن
 تعیین کرده يا در جريان تعیین او مشارکت داشته جرح نمايد.

راهی جز رجوع به دادگاه  ،شود، چنانچه جرح مورد نظر قبول ن09ماده  9ت بند صراح به اما
طرفی  ،خواهد زد. بدين ترتیبحرف آخر را ماند و در واقع در اينجا نیز دادگاه ملی نمی ملی باقی

 روز پس از دريافت اخطاريه حاوی تصمیم مربوط به ردّ 92تواند ظرف می که داور را جرح کرده
. البته رسیدگی به اين کندجهت اتخاذ تصمیم نهايی مراجعه  1مرجع موضوع ماده جرح، به 

تواند جريان داوری را ادامه داده و می مانع رسیدگی داوری نبوده و داور ،مسئله در دادگاه ملی

 
39. Redfern & Hunter, op. cit, p. 233. 

نشريه مرکز امور  ،ه حقوقیمجلگل، علیرضا ابراهیم :، ترجمه«های جرح داورانها و آيیناستاندارد» ؛کچ، کريستوفر. 46

 .072، ص 0981 تابستانـ بهار ،91شماره  المللی،حقوقی بین
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 .کندحتی رأی را نیز صادر 
گونه د، هرکه پیش از پذيرش مأموريت خوف. نیز داور موظف است ق.آ.د.م. 0151ماده  وفق

 ،دهد طرفی او را به مخاطره انداخته و تحت تأثیر قرارکه احتمال دارد استقالل يا بیرا يطی اشر
مشکل مذکور درباره ادامه فعالیت يا  ،که در اين باره مشکلی پیش آيد صورتی آشکار نمايد. در

تیبان در توسط قاضی پش ،اين شخص نبودبرکناری داور بايد توسط شخص ناصب يا در صورت 
قانون مذکور نیز جرح  0158. ماده شود فصلوحل فظرف يک ماه از زمان ظهور و کشف اختال

مطابق  ،طرفین ه است. در صورت عدم توافقکردموکول به توافق طرفین  ،داوران را در وهله اول
فین مؤثر شود. در نتیجه در هر دو قانون ايران و فرانسه ابتدا نظر طرمی عمل 0151مقررات ماده 

است و در صورت عدم توافق طرفین، تصمیم نهايی درباره عزل، جايگزينی يا جرح داور بر عهده 
 .است دادگاه ملی

البته مباحث گفتار آخر تنها مختص مرحله پیش از رسیدگی نبوده و در جريان رسیدگی نیز 
أمینی توسط يکی از درخواست صدور دستور موقت و اقدامات ت عالوهبهحائز اهمیت بسیار است. 

يا پس از آن به عمل  دعوای اصلی، ضمن اقامه اشدن دعوطرفین ممکن است پیش از مطرح
آيد. بنابراين به می از دادگاه صالح به عمل دعواعموماً در اصل ها گونه درخواستلذا اين 10آيد.

ضیح راجع به اين علت ارتباط بیشتر موضوع با بخش دوم و به جهت جلوگیری از اطاله کالم، تو
 .شودمی مسئله به بخش بعد موکول

 

 ملی در جریان رسیدگیهای دادگاه نقش .2

تنها به مرحله قبل از رسیدگی ختم نشده و در طول رسیدگی داوری نیز ادامه  ،ايفای نقش دادگاه
مکمل داوری  عنوانبهدر طول داوری نیز  دعوا فصلوحلچرا که قضات ملی در  ،خواهد داشت

 10.کنندمی عمل

 

 نقش دادگاه در تأمین اصول اساسی رسیدگی .8ـ2

بخش برای اعمال عدالت باشد. ه و اطمینانديوان داوری در کل بايد يک مرجع حل اختالف منزّ
توسط داور يا ديوان داوری، اصول بنیادين خاصی وجود دارد که  در تعیین قواعد و قوانین داوری

انصاف  عنوانبهشود و بايد در جريان رسیدگی داوری می النه ناشیاز مفهوم دادرسی منظم و عاد
  19ینی( رعايت شود.يشکلی )آ

 
  .981، ص 0981سوم، دراک،  دجل ،آيین دادرسی مدنی ؛عبداهللشمس،  .48

42. Bellet, Pierre, “Le juge-arbitre”, Revue de l’arbitrage, 1978, p. 313. 

 .050ص  همان، ؛نیکبخت .49
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 رفتار مساوی با طرفین و رعایت حق دفاع اصل الف.

شود. بر نامیده می 11اصل تناظر ،مذکور که يکی از اصول راهبردی آيین دادرسی مدنی است اصل
 دربارهکه فرصت و امکان مناقشه عالوه بر اينبايد  دعوااز اصحاب  هريک ،اساس اين اصل

ادعاها، ادله و استدالالت رقیب را داشته باشد، بايد فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و 
 11اين اصل از مفاهیم اصلی و اساسی دادرسی منصفانه است. 15استدالالت خود را نیز دارا باشد.

بر داوری منصفانه از منظر  دوتکو در قضیه 0383 هم 5مورخ  پاريسرأی دادگاه پژوهش 
ی مطابقت داشته و المللبیناصل تناظر با مفهوم نظم عمومی  17ورزد.می برابری طرفین تأکید

ای . به همین علت است که برخی قوانین از اختصاص مادهشودمی يکی از الزامات آن محسوب
اما بالعکس  18دهند.می ی قرارلالملبینه و آن را در لوای نظم عمومی کردبه اين اصل اجتناب 
يکی از  عنوانبهخود، با تأکید بر اين اصل  0502و  08ترتیب در مواد ف. بهق.د.ت.ب.ا. و ق.آ.د.

 اند.را به اين امر اختصاص دادهای ماده جداگانه ،اصول اساسی رسیدگی منصفانه
 عنوانبهم ملی دادگستری در اين موضوع، بايد گفت که محاکهای در خصوص نقش دادگاه

ی يا المللبینکنند و درخواست ابطال رأی داوری می ین داوری ايفای نقشيمرجع نظارت بر آ
 99( ماده 0آيد. بند )د( )می دادگستری صالح به عملهای درخواست امتناع از اجرای آن از دادگاه

 0از بند  (ب)در شق  0358 نیويورککنوانسیون  5ف. و ماده ق.آ.د.م. 0502ماده  1بند ا.، ق.د.ت.ب.
به  پاريس، دادگاه پژوهش 0335آوريل  1مورخ  ،تیسنکنند. در رأی می له اشارهئنیز به اين مس

مورد مشورت قرار نگرفته بودند و ديوان داوری  ،مورد تعیین بهره متعلقه اين دلیل که طرفین در
 13.کردجزئی ابطال  تصوربهرأی را  ،ه بودکردگیری تنهايی در اين زمینه تصمیمبه

 

 موقعابالغ به اصل ب.

ه است و کردنحوه ابالغ و مرجع آن را به توافق طرفین موکول  ،ا. در وهله اولق.د.ت.ب. 9ماده 
سازمانی و های که در اين رابطه بین طرفین توافقی وجود نداشته باشد، بین داوری صورتی در

نحوه ابالغ را به مقررات سازمان مربوط  ،انیسازمهای موردی تفاوت قائل شده است. در داوری
 

44. Principe de contradiction 

 پايیز ،95 ـ91، شماره دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمجله تحقیقات حقوقی  ،«اصل تناظر» ؛عبداهلل شمس، .43

 .53ـ 19، صص 0980

46. Lu, May, “The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Award: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England”, 
Arizona Journal of International & Comparative Law, vol. 23, No. 3, 2006, p. 764. 

47. Paris, 1 er suppl. 5 mai 1989: Revue de l’arbitrage, 1989, p. 723, note Bellet in De Boisséson, 

Matthieu, Le droit français de l’arbitrage, interne et international, GLN-éditions, Lille, 1990, p. 677. 

48. Fouchard & Gaillard & Goldman, op. cit, p. 962. 

49. Ibid, p. 964. 
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تواند رأساً نحوه ابالغ و مرجع آن را مشخص می موردی، داورهای ارجاع داده است و در داوری
. در ارتباط با نقش دادگاه در اين زمینه به نظر نگارنده با توجه به صدر ماده مذکور، طرفین کند
مدارک از طريق دادگاه انجام شود. مضاف بر اينکه با توجه  که ابالغ اسناد و کنندتوانند توافق می

مرجع  عنوانبهتواند دادگاه را می داور ،به بند )ب( ماده مذکور در صورت فقدان توافق طرفین
. ذکر اين نکته ضروری است که در اينجا نقش حمايتی دادگاه کندابالغ اسناد و مدارک تعیین 

 رسد.می بسیار پررنگ به نظر

درخواست ابطال رأی در دادگاه پژوهشی که رأی »ف. ق.آ.د.م. 0503ماده  9و  0بند طابق م
 د.شودر حوزه آن صادر شده است، مطرح می

 ... است اين درخواست از زمان ابالغ رأی قابل طرح
ه کردبه نحو ديگری توافق شود مگر اينکه طرفین می ابالغ توسط مأمور ابالغ دادگاه انجام

 «.باشند
ه کردتعیین نحوه ابالغ را موکول به توافق طرفین  ،ف. نیز در وهله اولبنابراين ق.آ.د.م.

ه کردمستقیم در اين زمینه به دادگاه ملی اعطای صالحیت  طوربهاست. اما برخالف قانون ايران 
ابالغ توسط  ،که در اين زمینه بین طرفین توافقی حاصل نشود صورتی که درای است، به گونه

پذيرد. اما اين قانون در رابطه با مسئله ابالغ از زمان شروع داوری تا می أمور ابالغ دادگاه انجامم
اعطای چنین صالحیتی در اين مرحله به دادگاه ملی  ،صدور رأی مسکوت است. به نظر نگارنده

 به توافق طرفین و نظر داوران بستگی دارد.
 

 داوریدادگاه در موضوعات شکلی جریان  نقش .2ـ2

 طوربهديوان داوری  ،هامثل اخذ مدارک و شهادت شهود و تمديد مهلت ،در موضوعات شکلی
 رت اجبارکنندگی برخوردار نیست،دچون داور از ق معمول به جهت ماهیت توافقی داوری و

اقدام مؤثری انجام دهد. بنابراين دادگاه  ،تواند در صورت خودداری شخص يا طرف مربوطنمی
از قدرت خود در اين زمینه استفاده کرده و به آن کمک  ،مکمل اختیارات ديوان داوری عنوانبه

  52خواهد کرد.

 

 تحصیل دلیل الف.

ناشی از ماهیت  ،مورد دسترسی ادله کلی محدوديت اختیارات و اجازه ديوان داوری در طوربه
اجع عمومی يا اشخاص تواند به مرمی دادگاه ،مثال عنوانبهخصوصی و غیردولتی داوری است. 
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 در، کنندرا افشا و به دادگاه ارائه ها ثالثی که ادله و مدارکی در اختیار دارند دستور دهد که آن
به  دارایکه اختیارات مراجع داوری طبعاً اين همه وسیع نیست و ديوان داوری تنها  صورتی

 .اندهکردقدرتی است که طرفین به آن اعطا 
 عنوانبهجهات از مقررات قانون نمونه آنسیترال عدول کرده است. ا. از بعضی ق.د.ت.ب.

الذکر قانون نمونه در قانون فوق 07مفاد ماده  ،که نمونه مثبت و مطلوبی هم نیست ،مثال
با اجازه ديوان  دعوااز اصحاب  هريکديوان داوری يا  ،ماده مذکورمطابق منعکس نشده است. 

. امکانی که در کندبه دادگاه مراجعه و تقاضای همکاری  ،و ادلهتواند برای دستیابی به مدارک می
که در آن مطرح ای و ادله دعواتواند با توجه به ماهیت و نوع می بینی شده استاين ماده پیش

  50است نهايت اهمیت را در جريان رسیدگی داشته باشد.
در زمینه ارائه را داوری  مساعدت دادگاه به کارسازو ،ا. اکثر قواعد داوریبرخالف ق.د.ت.ب.

تواند به می ف. رئیس دادگاه ملی صالحق.آ.د.م. 0113. وفق ماده اندهکرد بینیداليل پیش
خواند. تقاضای ديوان داوری، ثالث را جهت ارائه سند يا مدرکی که در اختیار دارد به نزد دادگاه فرا

 خواهی است.پژوهش قابل ،روز از زمان ابالغ 05ظرف  ،اما اين تصمیم دادگاه
 

 هامهلت تمدید ب.

اما بسیاری  اندهکردبینی تمديد مهلت توسط دادگاه را پیش ،یالمللبینبرخی از قوانین ملی و 
ا. نیز به تبعیت . ق.د.ت.ب.اندهچنین اختیاری را به دادگاه نداد ،قانون نمونه آنسیترال ازجملهديگر 

 طوربهبر عهده طرفین است که  ،طبق قانون فرانسه ت.از قانون نمونه در اين زمینه ساکت اس
مستقیم يا با ارجاع به يک قانون داوری، مهلتی را برای داوران جهت صدور رأی و ايفای 

قانون فرانسه در زمینه داوری  ،. در صورت عدم توافق طرفینکنندمأموريت خويش مشخص 
را در نظر گرفته است. اما قانون داوری ماه از زمان آغاز به کار ديوان داوری  1داخلی، مهلت 

 ی فرانسه هیچ مهلتی را برای داوران جهت صدور رأی در نظر نگرفته است. المللبین
قانون »که:  کردتصريح  سونی دِپدر قضیه  0331ژوئن  05ديوان عالی فرانسه در رأی 

مهلتی قانونی محصور و  ی، مگر در صورت مهلت قراردادی، داوران را درالمللبینفرانسه در زمینه 
چنانچه طرفین » .فق.آ.د.م. 0119ماده  0برخالف ق.د.ت.ب.ا. وفق بند  50.«کندنمی محبوس

قابل توسط قاضی پشتیبان  به توافق نرسند، مهلت قانونی يا قراردادیها در زمینه تمديد مهلت
های مهلت ،گونه ينه اخود ب 59در چهار تصمیم ازجمله پاريس. دادگاه شهرستان «استتمديد 
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52. Fouchard & Gaillard & Goldman, op. cit., p. 771. 

53. TGI Paris, réf. 12 janv. 1988, 10 mai. 1990, 30 oct. 1990, 6 juillet. 1990. 
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 51.کردمقرر را تمديد 
 

 به ادعای جرح و سلب صالحیت از داور رسیدگی .9ـ2

از ارکان الزم برای تأمین صحت و سالمت روند داوری به  ،امکان جرح و سلب صالحیت از داور
ین جرح مختص به خود را دارند. در يآ ،داوری در قواعد خودهای سازمان 55رود.می شمار

، 0158و ماده  09ماده  0ترتیب وفق بند ف. بهدر ق.د.ت.ب.ا. و ق.آ.د.م. 51موردیهای داوری
موکول به توافق طرفین شده است. اما در صورت  ،گیری راجع به جرح داورانوظیفه اولیه تصمیم

گیری بر عهده دادگاه ملی نهاده شده و البته برای عدم توافق طرفین در اين زمینه، وظیفه تصمیم
 است.ده شمهلت معینی مقرر اين کار 

به  09ماده  0و  0اگر جرح داور وفق مقررات بندهای »ا.: ق.د.ت.ب. 09ماده  9مطابق بند 
روز پس  92تواند ظرف می عمل آيد و مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده است

همین قانون  1 جرح، از مرجع موضوع ماده حاوی تصمیم مربوط به ردّ ةاخطارياز دريافت 
ف. ق.آ.د.م. 0151وفق ماده «. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمايد ،درخواست نمايد که نسبت به جرح

طرفی او مورد ترديد گیری درباره ادامه فعالیت يا برکناری داوری که استقالل يا بینیز تصمیم
ت عدم ظرف يک ماه از زمان ظهور و کشف اختالف، توسط شخص ناصب يا در صور است بايد

 .شودوجود اين شخص توسط قاضی پشتیبان اتخاذ 
 

 صدور و اجرای قرارهای تأمینی و موقت .4ـ2

شدن دعوای اصلی، ضمن درخواست اقدامات تأمینی توسط يک طرف ممکن است پیش از مطرح
يا پس از آن به عمل آيد. نخستین موضوع اساسی اين است که آيا صدور قرار تأمین و  دعوااقامه 
داوران نیز اختیار  هیئتدولتی است يا های ر موقت از حیث صالحیت مخصوص دادگاهدستو

از اختیارات کدام  هادستورگونه قرارها و را دارند؟ سؤال ديگر اين است که اجرای اينها صدور آن
 ؟ است مرجع
 

 لزوم همکاری دادگاه و دیوان داوری در صدور قرارهای تأمینی و موقت الف.

و همچنین برای  دعواری برای ارزيابی حدود موفقیت يکی از طرفین در ماهیت ديوان داو

 
54. Ibid., p. 772. 

مجله  ،فخرايیجواد میر، ترجمه: محمد«المللیجرح و سلب صالحیت از داوران در داوری تجاری بین» تاپ من، مايکل؛. 33
 .0، ص 0913، 00 شمارهالمللی، نشريه دفتر خدمات حقوقی بین، حقوقی

56. Ad hoc  
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و در آخر اينکه آيا بايد اين  دعواگیری در خصوص میزان تأثیر دستور يا قرار موقت بر تصمیم
اما داوران  57تری قرار دارد.اقدامات را اعمال کند يا نه، در مقايسه با دادگاه در وضعیت مناسب

داوری، ابزارهای مناسب و ضروری  نامهموافقتوسیله شده بهات انحصاری مشخصقض عنوانبه
 را در اختیار ندارند. ها اعمال آن

توانند به دو روش از داوری حمايت کنند. اول اينکه در میها کلی در اين زمینه دادگاه طوربه
تر به اين سريعبايد  ا دارندصالحیت صدور قرارهای موقت و تأمینی رها مواردی که تنها دادگاه

گونه قرارها صالحیت دارند، . دوم اينکه در مواردی که داوران در صدور اينکنندمسئله رسیدگی 
به  ،چنین امکانی برای آنان کردنتوانند با حمايت از ديوان داوری به جای محدودمیها دادگاه

 58.کنندداوری کمک 
 

 صدور قرارهای تأمینی و موقتب. 

ناپذير است. یت قاضی ملی در کنار داور برای صدور قرارهای موقت و تأمینی اجتنابصالح
از  هريک»قانون مزبور:  3. وفق ماده ستا 07و  3ا. مواد در ق.د.ت.ب. موضوع مورد بحث

صدور قرار تأمین  1موضوع ماده  ،توانند از رئیس دادگاهمی قبل يا حین رسیدگی داوری ،طرفین
. مقررات اين ماده صراحتاً اختیار صدور دستور موقت و قرار «را درخواست نمايند يا دستور موقت

 ه است.کرداعطا  1تأمین را به دادگاه موضوع ماده 
تواند در امور مربوط به موضوع می داور»دارد: می همین قانون با تغییراتی مقرر 07ماده 

دستور موقت صادر  ،کدام از طرفینراختالف که محتاج تعیین تکلیف فوری است به درخواست ه
تواند مقرر نمايد که خواهان می نمايد، مگر آنکه طرفین به نحو ديگری توافق کرده باشند. داور

چنانچه طرف ديگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع  ،تأمین مناسب بسپارد. در هر دو صورت
شود می گونه که مالحظه . همان«ردرفع اثر خواهد ک ،داور از دستور موقت ،دستور موقت باشد

ه است مشروط بر اينکه طرفین به نحو کرداين ماده اختیار صدور دستور موقت را به داور اعطا 
 ه باشند. کردديگری توافق ن

دستور موقت مربوط به امور فوری »دارد: می م. در تعريف دستور موقت مقررق.آ.د. 901 ماده
 ،. بنابراين تأمین خواسته«ف مال يا انجام عمل يا منع از امری باشدتواند داير بر توقیمی است و

. است اعم از توقیف مال، انجام کار يا منع از انجام کاری ،تنها شامل توقیف مال و دستور موقت
و چنین نتیجه گرفت که مقنن ايرانی با  کردب. جمع ق.د.ت. 07و  3ابراين بايد میان مواد بن
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58. Holtzmann, H. M., “L’arbitrage et les tribunaux: Des associés dans un système de justice 
internationale”, Revue de l’arbitrage, 1978, p. 276. 
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دستور  اجازة 3به استناد ماده  ،یالمللهای بینشاره خواسته است در داوریاالوضع دو ماده فوق
اختیار دستور موقتی  07مبنی بر توقیف مال به قاضی دولتی اعطا کند و به استناد ماده را موقت 

 53که مبنی بر توقیف مال نباشد به داور بدهد.را 
تقاضای يکی از »آنسیترال:  قانون نمونه 3صراحت ماده ست که بها اين نکته ضروری ذکر
قبل يا حین جريان رسیدگی داوری از دادگاه برای اقدامات تأمینی و موقت حمايتی و  ،طرفین

وجود اينکه ماده  با .«داوری در تعارض نیست نامهموافقتاعمال چنین اقداماتی از جانب دادگاه با 
که ظاهراً  ،ن ماده ذکر نشده استاين قید در اي ،الذکر استا. مقتبس از قانون فوقق.د.ت.ب. 3

بینی حق صدور دستور موقت پیش ،بايد ناشی از مسامحه قانونگذار در تنظیم آن باشد. در هر حال
به  ا.رداد داوری از دستاوردهای مهم ق.د.ت.ب.برای مراجع داوری و عدم تأثیر آن در اعتبار قرا

  12رود.می شمار
تأمینی وجود نداشت بلکه  ه دستور موقت و قرارمقرراتی دربار 0380ف. در ق.ج.آ.د.م.

ف. در سال ق.آ.د.م. 0118و  0113. اما مواد کردمی نقش اصلی را در اين زمینه ايفا قضايیرويه
ماده مطابق . شودمی آن محسوبهای به اين مسئله اختصاص يافته است و از نوآوری 0200
ت که تا زمانی که ديوان داوری تشکیل نشده داوری مانع از آن نیس نامهموافقتوجود »: 0113
به  19يا اقدامات تأمینی 10دستور موقت 10کسب دستور تحقیق،منظور  بهيکی از طرفین  ،است

شود که قبل از تشکیل ديوان می از مفاد اين ماده چنین مستفاد «.محکمه دولتی مراجعه نمايد
کمه دولتی است که در اين مرحله اختیار تنها مح ،ديوان موجوديت نیافته است از آنجا کهداوری، 
مستقیم به اين موضوع  طوربهف. ق.آ.د. 0113فوق را دارد. برخالف ق.ا.، ماده دستورهای صدور 

مانعی برای تقاضای دستور موقت و اقدامات تأمینی از  عنوانبهتواند نمی داوری نامهموافقتکه 
 نمايد.می اشاره شوددادگاه محسوب 

ديوان »ماده مذکور: مطابق به زمان پس از تشکیل ديوان داوری اشاره دارد.  0118ماده  اما
گونه در صورت نیاز به وسیله اجبار، هرنمايد و می تواند در شرايطی که خود مشخصمی داوری

 ،وجود اين دهد به طرفین داوری دستور دهد. بامی قرار تأمینی و موقت را که مناسب تشخیص
اين ماده، مطابق  «.است 11تنها مرجع صالح جهت صدور توقیف و تأمین خواستهمحکمه دولتی 

 
دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق  ،المللیتقريرات درس داوری تجاری بین ؛علیبهمئی، محمد. 33

 .028ـ002، صص 0983ـ32دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی

 .همان ؛افتخار جهرمی. 06

61. Mesure d’instruction 

62. Mesure provisoire 

63. Mesure conservatoire 

64. Des saisies conservatoires et sûretés juduciaires 
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 از اختیارات ديوان داوری و نه دادگاه ملی به شمار ،صدور قرارهای تأمینی و موقت ،در اين مرحله
. در فرانسه بر طبق استآيد. اما همچنان دادگاه ملی تنها مرجع صالح صدور تأمین خواسته می

و اين امر از  کندتواند قرارهای تأمینی مبنی بر توقیف مال را صادر نمی داوردکترين نیز 
 15.«رودمی انحصاری دادگاه دولتی به شمارهای صالحیت

 ازجملهماهیتی موقت دارند. اما در حقوق برخی کشورها  ،موقت هایدستورتأمینی و  قرارهای
واقعاً موقت ندارند و در حوزه داوری موقت وجود دارد که ماهیتی  هایدستوريک سری  ،فرانسه
 طوربهدر مواردی که تعهد تواند می قاضی .فق.آ.د.م. 823ماده  0. وفق بند اندهزا بودمشکل

 11طلبکار بدهد. دستور پرداخت مبلغی را توسط بدهکار به ،جدی مورد اعتراض نیست
برای بررسی  17ر فوریدو مشکل اساسی به همراه دارد: اول اينکه قاضی ام ،تأسیس مذکور
داوری  نامهموافقت یامضاشود و اين در حالی است که طرفین با می وارد دعوامسئله به ماهیت 

برای حل اختالف از طريق داوری اعالم و بدين ترتیب از قاضی ملی برای را در واقع تمايل خود 
گاهی قاضی تا  دومین مشکل اين است که .اندهکردسلب صالحیت  دعوارسیدگی به ماهیت 

ه و ماهیت کرددهد که اين نیز عمالً مسئله را حل می صد مبلغ رسید را بدين وسیله پوششصددر
بیشتر نوعی  ،تأسیس مذکور ،اوپتیکند. به عقیده پروفسور می داوری را خالی از اثر نامهموافقت

 18ست تا نوعی دستور موقت يا اقدام تأمینی.دعواقضاوت سريع ماهیت 

ه است که میزان کردسعی  قضايیرويهلت ويژگی اين تأسیس و خطر آن برای داوری، به ع
فرانسه و ای در دعاوی هسته 0381مارس  01مانور آن را کاهش دهد. بدين ترتیب در رأی 

را محدوديتی برای اعمال اين نوع دستور  72آغاز به کار ديوان داوری ،پاريسديوان عالی  13،ايران
گونه صالح به صدور اين ،بنابراين قاضی تنها قبل از تشکیل ديوان داوری. کردموقت اعالم 

ديوان اعالم  ،لهئدر توجیه اين مس 70و پس از آن از چنین اختیاری برخوردار نیست. استدستور 
 تواند شبیه به دستور موقت يا اقدام تأمینی باشد.نمی که تأسیس مذکور کرد

 

 قرارهای تأمینی و موقت اجرای ج.
ی در خصوص اجرای قرارهای تأمینی و موقت خارجی المللبینکنون هیچ کنوانسیون  تا تأسفانهم
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که  اندهصادره از سوی داور يا ديوان داوری تصويب نشده است. اقلیتی از دکترين بر اين عقید
ی در خصوص المللبینداوری  آرایدر خصوص شناسايی و اجرای  نیويورک 0358کنوانسیون 

نظری مخالف با اين عقیده  ،أمینی و موقت داوری نیز قابل اعمال است، ولی اکثريتقرارهای ت
داوری در معنای خاص  آرایتنها ناظر به اجرای  ،نیويورککنوانسیون  ،دارند. به نظر اکثريت

اندک اختیاری برای داوران در صدور  ،حقوقی جهانهای نظام ،است، چرا که در زمان تصويب آن
حقوقی در کنوانسیون های که همان نظام کردتوان تصور نمی ی قائل نبودند. پسچنین دستورهاي

 70زمینه اجرای چنین قرارهايی را برای داور ايجاد کرده باشند. ،نیويورک

موقت را به داوران  هایدستورسی صالحیت صدور اقدامات تأمینی و ق.د.آی.سی. 09ماده 
 ،اجرا نکند در مواردی که مخاطب آن رای هايستوردذلک برای اجرای چنین ه است. معکرداعطا 

ف. صراحتاً از اجرای .م.ددر ق.د.ت.ب.ا. و ق.آ. 79ناگزير بايد به محاکم دادگستری مراجعه شود.
 قضايیرويهمطابق قرارهای موقت ديوان داوری توسط دادگاه سخن گفته نشده است ولی 

قرارهای موقت  ،از طرفین هريککه  رتیصو که در کردگیری توان چنین نتیجهمی یالمللبین
 .کردملی برای اجرای قرارهای مذکور تقاضای کمک های توان از دادگاهمی دکننداوران را اجرا ن

 

 پس از صدور رأی داوری ملیهای دادگاه نقش .9

 از يکها شود. دادگاهمی ملی برجستههای در پايان داوری و پس از صدور رأی نیز نقش دادگاه
و از  هستند طرف مرجع رسیدگی به ناخرسندی از داوری در قالب اعتراض به رأی داوری صادره

رأی داوری قابل اجرا نیست مگر اينکه وارد سیستم حقوقی محل صدور يا محل اجرا  ،طرف ديگر
مورد اول را  ،برخی نويسندگان 71.است معمول با تسلیم رأی به دادگاه طوربهشود و اين ورود 

 75نامند.می کنترل منفی و مورد دوم را کنترل مثبت دادگاه
 

 اعتراض به رأی داوری  .8ـ9

نخست ذکر اين نکته ضروری است که بايد بین اعتراض به رأی داوری و تقاضای اصالح، تفسیر 
اده ق.د.ت.ب.ا. و م 99و  90مواد  ازجملهنین ملی يا تکمیل رأی که بر اساس بسیاری از قوا

ف. مجاز دانسته شده است تمییز قائل شد. اصالح رأی به تصحیح اشتباهات ق.آ.د.م. 0185
قلمرو مباحث مربوط به  شود که خارج ازمی ای، نگارشی يا اشتباهات مشابه مربوطجزئی محاسبه

 
 .002ـ001، صص همان .72

 .37، ص همان ؛محبی. 79

 .010، ص همان ؛نیکبخت .74
75  . Hascher, Dominique, op. cit., p. 1. 
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 . است اعتراض به رأی
که شود اين است می و فرانسه مشاهده البته تفاوتی که در اين زمینه بین قوانین داوری ايران

در ديوان داوری نتواند مجدداً تشکیل شود و  کهدر صورتی ف. ق.آ.د.م. 0185ماده  0وفق بند 
 ند، اين اختیار به محکمه صالح سپردهکنطرفین با تشکیل مجدد ديوان داوری توافق ن کهصورتی 

ه است. الزم به ذکر ا. چنین اختیاری صرفاً به داوران سپرده شدق.د.ت.ب.مطابق شود. اما می
ممکن است از تقاضای اصالح رأی برای تغییر و بازنگری ديوان در ماهیت رأی »است که 

 71.«شودباستفاده نیز سوء

کلی دو شیوه اعتراض داخلی و اعتراض خارجی به رأی داوری قابل تصور است. به  طوربه
اختالفات،  فصلوحلی المللی به سرعت هرچه بیشتر براهای تجاری بینعلت نیاز داوری

کننده رأی داوری يا اعتراض به ديوان داوری اعتراض داخلی که شامل اعتراض نزد ديوان صادر
 0315کنوانسیون  50(0ماده )مطابق )تجديدنظر  77شود.می ندرت ديدهبه است تجديدنظر

.( گرچه در سیسی.آی. 01(0ماده )مطابق نظر در يک ديوان داوری ثانويه واشنگتن و تجديد
المللی وجود ندارد، آنچه عموم کشورها خواهی از رأی داوری بینغالب کشورها امکان پژوهش

. حتی در مواردی است اعتراض به رأی داوری در دادگاه يا همان اعتراض خارجی ،اندهاجازه داد
  78ممکن است دادگاه خود رأساً رأی را باطل اعالم کند.

. 
  اعتراض به رأی علل الف.

تنها  ف.ق.آ.د.م. 0508ق.د.ت.ب.ا. و ماده  91و  99های در اغلب کشورها و همچنین طبق ماده
بنابراين تقاضای  82.آن است 73طرح دعوای ابطال ،المللیروش اعتراض به رأی داوری بین

داوری داخلی در خصوص  آرایخواهی يا اعتراض شخص ثالث و ديگر طرق اعتراض به پژوهش
  ممکن است.المللی غیرداوری بین آرای

تر از آن است مراتب مفصلبه»ه است که کرداحصا  99ا. اين موارد را در ماده .ب.تق.د.
تواند می ابطال رأی ،وفق ماده مذکور 80.«بینی شده استکه در قانون داوری آنسیترال پیش

از طرفین به يکی از علل زير به درخواست يکی از طرفین از دادگاه تقاضا شود: الف( يکی 

 
76. Berger, Klaus Peter, “The Modern Trend Towards Exclusion of Recourse Against Transnational 

Arbitral Awards: A European Perspective”, Fordham International Law Journal, vol. 12, 1988, p. 617. 

77. Ibid. 
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80. Schlosser, P., “La procédure des voies de recours en matière d’arbitrage, Étude de droit comparé 

(1)”, Revue de l’arbitrage, 1978, p. 346. 
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 نامهموافقتقانونی که طرفین بر آن  موجببهداوری  نامهموافقتاهلیت بوده باشد. ب( فاقد 
معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صريح قانون ايران باشد.  اندهحاکم دانست

ت های تعیین داور يا درخواست داوری رعايج( مقررات اين قانون در خصوص ابالغ اخطاريه
کننده ابطال به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه داليل نشده باشد. د( درخواست

هـ( داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه و مدارک خود نشده باشد. 
که خارج از حدود  موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد فقط آن قسمتی از رأی

 نامهموافقتمطابق ت داوری يا آيین دادرسی ئو( ترکیب هی داور بوده قابل ابطال است. اختیارات
داوری، مخالف قواعد مندرج در  نامهموافقتداوری نباشد و يا در صورت سکوت و يا عدم وجود 

اين قانون باشد. ز( رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع 
بودن آن پذيرفته شده است. ح( رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی 1ماده موضوع 

مدارکی يافت شود که دلیل  ،حکم نهايی ثابت شده باشد. ط( پس از صدور رأی داوری موجببه
حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته يا باعث کتمان 

 شده است. ها آن
در موارد زير  ،اين ماده موجببها. به موارد بطالن رأی اختصاص يافته است. ق.د.ت.ب. 91 ماده

قوانین ايران.  موجببهپذيرنبودن موضوع . داوری0قابل اجرا است:  رأی داور اساساً باطل و غیر
رأی . تعارض 9مخالفت رأی با نظم عمومی يا اخالق حسنه کشور يا قواعد آمره اين قانون.  .0

منقول واقع در ايران با قوانین آمره جمهوری اسالمی ايران يا با داوری صادره در خصوص اموال غیر
 داور حق سازش داشته باشد.  ،مفاد اسناد رسمی معتبر، مگر آنکه درمورد اخیر

در اين است که در اولی فرد معترض )عموماً خوانده( مصاديق متعدد آن  91و  99ماده  تفاوت
خودی و بدون ای برای رسیدگی خودبهو دادگاه انگیزهد کنمی و تالش در اثبات آن را مطرح

تنها با درخواست يکی رأی داوری را  99ماده  0استناد معترض ندارد. به همین دلیل است که بند 
و  80وظیفه عنوانبهها دادگاه 91داند. اما در ارتباط با ماده می قابل ابطال توسط دادگاهطرفین  از

 علیهمحکوممحاکم منتظر استناد  ،. در مورد ماده اخیرندکنمی با داعی خويش به آن رسیدگی
معترض برای هشدار به دادگاه، در مسائل نقض نظم عمومی  علیهِمحکومچه عموماً مانند اگرنمی

م اهمیت انگاشته نشوند. ولی قضات به حککم ،کند تا از نظر دادگاهمی نمايیاستدالل و بزرگ
و سعی دارند که جهات و داليل نقض نظم عمومی را با کنند میدقت رسیدگی وظیفه آن را به
 89حقوق مستدل نمايند. یتر و با استناد به آرا و نظريات علماقوت هرچه تمام

که:  است تنها در صورتی قابل طرح ،ف. درخواست ابطال رأیق.آ.د.م. 0502صراحت ماده به
 

82. Ex officio 
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. ديوان داوری به شیوه 0ه باشد. کردصالح اعالم خود را صالح يا غیر ،باهاشت. ديوان داوری به0
ه باشد. کردمأموريت محوله اتخاذ تصمیم نمطابق . ديوان داوری 9صحیح تشکیل نشده باشد. 

المللی مغاير با نظم عمومی بین ،. شناسايی و اجرای رأی5اصل تناظر رعايت نشده باشد.  .1
ف.، موارد ابطال و بطالن رأی برخالف ق.د.ت.ب.ا.، ق.د. ،شودمی هدهگونه که مشا باشد. همان

 ه و همه موارد را در قالب يک ماده گنجانده است. کردنبندی دستهرا 
 

 دار جهت رسیدگی به اعتراض به رأی صالحیت دادگاه ب.

کنند. میاز اعتراض به رأی در هر دادگاهی که احتمال کسب امتیازی را بدهند ترديد ن بازندگان
تعیین دادگاه کشوری که اعتراض بايد نزد آن به عمل  ،تعیین صالحیت قضايی و به عبارت ديگر

ابطال رأی داوری در دادگاه  ،االصولعلی 81ترين ابعاد دعوای ابطال است.خود از مهم ،آيد
يا به عبارت ديگر در  ،شودمی کشوری که رأی متعلق به آن است و در آنجا داخلی محسوب

 مستتر نیويورککنوانسیون  5ماده  0دادگاه مقر قابل طرح است. اين نکته در قسمت )هـ( بند 
 .است

تابعیت رأی داوری در فرضی که  ،جهت تشخیص وصف داخلی يا خارجی رأی و به عبارتی
و داوران، محل برگزاری داوری، قانون قابل اعمال  ادعوهمه عناصر داوری مانند تابعیت طرفین 

ترديد آيد و بیجرای رأی با يک قلمرو سیاسی ارتباط دارند، مشکل چندانی پیش نمیو محل ا
اما در فرضی که همه  85شود.می رأی داخلی محسوبها اين دسته از داوری رأی صادره در

مربوط به يک کشور و يک صالحیت قضايی نیست، تشخیص عامل  ،عوامل ارتباط مذکور
د آسان نیست. اهم کنمی رد و وصف رأی و تابعیت آن را معینکننده داارتباطی که نقش تعیین

های حقوقی ملی جهت تعیین المللی و استقرا در نظامهای بینمعیارهايی که با بررسی کنوانسیون
دو معیار جغرافیايی )محل صدور رأی يا مقر داوری( و آيین دادرسی  ،آيدمی وصف رأی به دست

 81)قانون حاکم بر داوری( است.
 ،داوری آرایترين معیار تعیین تابعیت رأی داوری است. تابعیت کشور مقر بر قر داوری مهمم

معیار و مالک  ،اما معیار مقر 87.استقابل تشبیه به تابعیت اشخاص حقیقی طبق معیار خاک 

 
، مجله دانشکده فصلنامه حقوق ،«مللیالهای بیندار جهت ابطال رأی داور در داوریدادگاه صالحیت» ؛جنیدی، لعیا. 14

 .81، ص 0987، تابستان 0، شماره 98دانشگاه تهران، دوره  سیاسیوعلومحقوق

85. Lew, Julian. D. M., Applicable Law in International Commercial Arbitration, Oceana Publications 

Inc, 1978, p. 261. 
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در محل  ،رأی داوری صادره 88حقوقی است که نبايد آن را با معیار مادی و فیزيکی اشتباه گرفت.
وجه ضرورتاً همان محل يا هیچ. اين محل بهشودمی ی داوری يعنی مقر داوری تلقیبرگزار
قانون  02(0توان از ماده )می اين مطلب را 83های داوری نیست.های برگزاری رسیدگیمحل

از نادر مواردی است که در  32آواسويتعلیه  هیسکاکسنمونه آنسیترال نیز استنباط کرد. پرونده 
 های داوری در لندن به عمل آمد،چه رسیدگیاختالف بروز کرده است. گر ،أیور رمورد محل صد

 ،امضا کرد. در رأی صريحاً محل صدور پاريسدر  0332نوامبر  02داور رأی موقت را به تاريخ 
 30اعالم شد و امضای داور نیز ذيل آن قرار گرفت. پاريس

کند اما به می تعیین تابعیت رأی تأيیدمعیارهای  عنوانبههر دو معیار را  ،نیويورککنوانسیون 
همواره دادگاه مقر  ،، مفسرين معتقدند که مرجع صالح مورد نظر اين کنوانسیون1و 5استناد مواد 

ا. تنها دادگاه عمومی مرکز استانی که مقر ق.د.ت.ب. 1ماده  0به استناد بند  30.است داوری
ص نشده، دادگاه عمومی تهران صالحیت داوری در آن واقع است و تا زمانی که مقر داوری مشخ

 ،دادگاه صالح جهت ابطال رأی ،اين ماده موجببهرسیدگی به دعوای ابطال را دارند. در واقع 
 ه است. کرددادگاه مقر داوری است و قانون ايران اين قاعده جهانی را پذيرفته و اعالم 

محل ی نزد دادگاه پژوهش ق. آ. د. م. ف.، تقاضای ابطال رأی داور 0503صراحت ماده به
رأی »دارد: می اين قانون مقرر 0508ماده  ،آيد. از طرف ديگرمی داوری به عمل صدور رأی

 .«تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیردمی المللی تنهادر فرانسه در داوری بین صادرهداوری 
های زه فقدان صالحیت دادگاها. معیار مقر را پذيرفته است. امروبنابراين ق.د.ف. در مشابهت با ق.

داوری صادره در خارج از فرانسه امری بديهی است.  آرایفرانسه در رسیدگی به دعوای ابطال 
ای که دعوای ابطال رأی صادره ، در پرونده0381فوريه  01 مورخدر رأی  پاريسدادگاه پژوهش 

که دعوای  0508به استناد ماده . دادگاه  ، اين امر را تأيید کرددر فرانسه مطرح شده بود لندندر 
نیت خوانده از طرح دعوای شمرده است، بر سوءصادره در فرانسه بر آرایابطال رأی را محدود به 

 39.کردصالح تأکید ابطال در دادگاه غیر
مالک قراردادن قانون حاکم بر داوری است. روشن است که  ،ديگر تعیین تابعیت رأی روش

 
 .79ص  ،همان ؛جنیدی. 11
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توافق طرفین است. در چنین  ،ادرسی خارجی جهت اعمال بر داوریمنشأ صالحیت قانون آيین د
های حقوقی ملی، داوری در کشور محل و قوانین نظامها برخی کنوانسیونمطابق فرضی 

مستقل يا ترکیبی وارد برخی  صورتبهچه اين معیار اگر 31شود.می غیرداخلی تلقی ،برگزاری خود
بودن رخی نويسندگان آن را به دلیل استحکام و عاریچه به است و اگرشدهای حقوقی ملی نظام

صورت اجماع در نیامده و مورد انتقاد قرار ، هرگز بهاندهاز تزلزل و نوسانات معیار جغرافیايی ستود
 35گرفته است.

 

 رأی داوری 37و اجرای 30شناسایی. 2ـ9

ملی، های دادگاه در صورت عدم اعتراض به رأی در مهلت قانونی يا عدم امکان ابطال آن توسط
از مراجع کشور محل صدور يا کشور ديگر، رأی در معرض شناسايی يا  لهمحکومبه درخواست 

اجرايی است  آرا. در مواردی که ماهیت شدمعمول خواهد  اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به آن
 است مه برخوردارچه در داوری موردی و چه در داوری سازمانی، هرچند رأی از اعتبار امر مختو

که به لحاظ  هستند های داخلی تنها مرجعیدر صورت امتناع طرفین از اجرای آن، دادگاه
کند به می از اجرای رأی داوری سرپیچی کهرا توانند طرفی می برخورداری از اقتدار عمومی

 38.کننداجرای آن ملزم 

 

 اجرای رأی محل الف.

علیه در آنجا اموال دارد های کشورهايی که محکوماهتواند از دادگمی لهمحکومکلی  طوربه
نسخ متعدد از رأی و  ،هلرسد چنانچه محکوممی درخواست اجرای رأی را بنمايد. به نظر

ای وجود ندارد که مانع هیچ قاعده ،نیويورکتحت عهدنامه  ،داوری را داشته باشد نامهموافقت
اموال دارد به ها در آن علیهمحکومنامه که زمان در چند کشور عضو عهدهم ،شود که يک رأی

اين قانون که  91و  99موارد مندرج در مواد  یاستثنابه»ا.، ق.د.ت.ب. 95ه وفق ماد 33اجرا درآيد.
 مقررات اين قانون صادرمطابق داوری که  آرای، اندهبه موارد ابطال و بطالن رأی اختصاص يافت

موضوع  ،جرا بوده و در صورت درخواست کتبی از دادگاهاالالزم ،قطعی و پس از ابالغ ،شوندمی
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 «.شودمی به مورد اجرا گذاشتهها ترتیبات اجرای احکام دادگاه 1ماده 
دارد که رأی داوری تنها با دستور دادگاه شهرستان محل می ف. مقررق.آ.د.م. 0501 ماده

قابلیت  پاريساه شهرستان که رأی صادره از خارج باشد، با دستور دادگصدور رأی و درصورتی
 اين قانون، رئیس دادگاه شهرستان يا مشاور اجرا 0500يابد. مطابق ماده می اجرای اجباری

 . نکته قابل توجه در قانون فرانسه اين است که مطابقکنندتوانند دستور اجرای رأی را صادر می
 خواهیقابل پژوهش ،خارج، تصمیم درباره تقاضای شناسايی و اجرای رأی صادره از 0505ماده 
از  0502شده در ماده بینیتواند جز در شرايط پیش. در ادامه ماده آمده است که دادگاه نمیاست

 .کندشناسايی و دستور اجرای رأی اجتناب 
 

 زمان اجرا و ابطال رأیهم درخواست ب.

 داوری را ثبت که يکی از طرفین در دادگاه محل اجرا درخواست شناسايی و اجرای رأی هنگامی
علیه به دنبال ثبت درخواست ابطال رأی نهايی باشد. مکند ممکن است در همان زمان محکومی

تواند چنانچه مقتضی تشخیص می استناد شده استرأی  بهدر چنین شرايطی مرجعی که نزد او 
 تصمیم در خصوص اجرای رأی را به تعويق بیندازد. ،دهد

های کشور مبدأ خواهی و اعتراض مطرح در دادگاهپژوهش ،نیويورککنوانسیون  1وفق ماده 
، به اينکه دادگاه محل اجرا تصمیم خود را در خصوص کندمی نه اينکه مجبور ،دهدمی فقط اجازه

شناسايی و اجرای رأی به تعويق انداخته و به زمان ديگری موکول کند، مگر اينکه وفق صدر 
آورشدن رأی داوری شده و بطالن آن را در پی مانع الزاماعتراض به رأی داوری  5(0)ه( )ماده 

گیری تا زمان تعیین تکلیف دادرسی اعتراض به رأی در کشور مبدأ به داشته باشد. تعويق تصمیم
گفت  0339در سال  پالیش ارشن الينطول خواهد انجامید. دادگاه پژوهش فرانسه نیز در پرونده 

تواند مانع اجرای آن در ی مبنی بر تعلیق اجرای رأی نمیهای مقر داورگیری دادگاهکه تصمیم
 022.شودفرانسه 
تواند منجر می کهرا زمان اجرا و ابطال رأی ا. فرض درخواست همت.ب.ق.د. 95ماده  0بند 

تقاضا کند، دادگاه برای  لهمحکومکه درصورتی ،دارد. وفق همین مادهمی بیان شودبه تعلیق رأی 
. مطابق کرداهد وثیقه مناسب برای جبران خسارات احتمالی را اخذ خو علیهمحکومتعلیق اجرا از 

واجد  ،خواهی از دستور اجرای آنف. درخواست ابطال رأی داوری و پژوهشق.آ.د.م. 0501ماده 
خطرانداختن جدی حقوق يکی از احتمال به ،که اجرای رأیذلک درصورتی. معندیستناثر تعلیقی 

پذير خواهد بود. در قانون تعلیق دستور اجرای رأی توسط دادگاه امکان طرفین را داشته باشد،

 
100. Van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958: An Overview, Kluwer 

Law and Taxation Publishers, 1981, p. 354. 
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و  نیويورکنشده است، اما مطابق کنوانسیون  علیهمحکومای به اخذ تأمین از اشاره ،فرانسه
مجدداً به  ،پرونده اجرای رأیوقتی  ،در هر حالت»رسد. می اين امر بديهی به نظر قضايیرويه

مبنی بر رد را های محل صدور رأی حکم نهايی و قطعی دادگاه ،لهوممحکافتد که می جريان
 020.«درخواست ابطال به دادگاه محل اجرا تسلیم نمايد

 

 شده در محل صدور داوری باطل آرایو اجرای  شناسایی ج.

توان در چارچوب نظام حقوقی ديگر )کشور محل درخواست اجرا(، مدعی نظريه سنتی نمیمطابق 
ترتیب از آن که در فرض ابطال يا تعلیق در کشور مبدأ به شدداوری ی أرری برای وجود يا آثا

ناشی از همین  0307 ژنوسلب يا معلق و متوقف شده است. نظام اجرائیه مضاعف در کنوانسیون 
مبانی امتناع از  ازجملهآورنبودن يا ابطال يا تعلیق رأی را نیز الزام نیويورکديدگاه بود. کنوانسیون 

)برخالف متن فرانسوی آن( در همه  5رغم ظاهر اختیاری متن انگلیسی ماده داند و علیمی رااج
، ابطال رأی در کشور محل صدور و نهايتاً در کشور 5مورد ماده  شده درهای ارائهنويسپیش
  020مبنای امتناع از اجرای آن در ديگر کشورهاست. ،مبدأ

کنوانسیون مذکور، اگر رأی داوری در کشور مقر  نويسکنندگان پیشبه عقیده يکی از تهیه
امری ناممکن بوده و  ،ديگر وجود نخواهد داشت و اجرای رأی داوری غیرموجود ،ابطال شده باشد

رأی  ،. طبق نظر طرفداران اين ديدگاهسته حتی برخالف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز
، موجوديت شودمی ر اين کشور ابطالکه دو هنگامی است داوری مخلوق نظام حقوقی کشور مبدأ

 029تواند در کشور ديگر واجد اثر حقوقی باشد.خود را از دست داده و نمی
طبق نظر طرفداران ديدگاه نوين، رأی داوری دارای ماهیت  ،برخالف ديدگاه کالسیک

 نظر از طرز تلقی يک سرزمین خاص از رأیقطعالمللی بوده و فاقد کشور و تابعیت است و بین
حقوقی داخلی در های روش برخورد نظام 021تواند به حیات خود ادامه دهد.می رأی مزبور ،داوری

هايی مبهم از گرايش نوين مثالً در در میان کشورها زمینه ،مثال عنوانبه .است اين زمینه متفاوت
شده تثبیت يیقضارويه ،جز فرانسهبه ،کلی طوربهشود. اما می مريکا ديدهاقضايی بلژيک يا رويه

 025.است شدهبه اجرای آرای داوری باطلها تمايل آن نشانگر عدم ،ايران ازجملهها ساير کشور
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ابطال رأی داوری در کشور مبدأ از عداد داليل امتناع از  0380نامه در فرانسه در تصويب
ديدگاه بسیار  قضايی در تکوين و توسعه اينو چه قبل و چه بعد از آن، رويه شداجرای رأی حذف 

ر اجرای رأی صادره در پرونده فرانسه با شناسايی و صدور دستو روآندادگاه پژوهش  021کوشید.
دادگاه  ،برداشت. در اين پرونده را نخستین قدم 0353در سال  027علیه يوگسالوی ای.اس.ای.ای.

هوم مطروحه با عدم استقبال از تفسیر وسیع ديوان عالی هلند، رأی داوری را به مف روآنپژوهش 
 028.کرداقدام به صدور دستور اجرا  ،آور دانست و با شناسايی آنالزام نیويورکدر کنوانسیون 

ديدگاه نظام حقوقی اين کشور را  ،هیلمارتنهای فرانسوی در پرونده مشهور احکام دادگاه
ثر حکم کردن اقضايی فرانسه بر سرزمینیرويهاين دارد که دهد و حکايت از می روشنی نشانبه

شده بر مبانی غیر از آنچه در حقوق اين ابطال آرایابطال رأی در کشور مبدأ و امکان اجرای 
، 0228ژانويه  90مورخ  27787/21در رأی شماره  023.، تثبیت شده استکشور شناخته شده

که در مقر داوری يعنی ساحل عاج، را دستور اجرای يک رأی داوری  ،دادگاه پژوهش فرانسه
 0228ژوئن  03مورخ  07320/21. در رأی شماره کردبطال آن به عمل آمده بود صادر تقاضای ا

نیز همین عمل تکرار شد. قاضی فرانسوی دستور اجرای رأی داوری صادره از مصر را در حالی 
 002صادر کرد که تقاضای ابطال آن از کشور مقر شده بود.

 

 نتیجه 

ی المللبینی در خصوص داوری تجاری المللبینهای هرچند قوانین داوری کشورها و کنوانسیون
ها ملی را از روند داوری دور نگه دارند، ايفای نقش دادگاههای اين جهت قرار دارند که دادگاه در

ملی در سه مرحله های رسد. دادگاهمی در جريان داوری در برخی مواقع بسیار ضروری به نظر
 یدگی و پس از صدور رأی توسط داوران ايفای نقشپیش از تشکیل ديوان داوری، در جريان رس

 د.کننمی
دهد که هدف دادگاه همیشه اعمال می در داوری نشانها بررسی موارد ايفای نقش دادگاه

مساعدتی  ،کمدست ،نظارت و کنترل قضايی نبوده و در بسیاری موارد، مساعدت به داوری
تأمین يا دستور موقت واضح است ولی در ديگر  بودن صدور قرارآمیخته با نظارت است. مساعدتی

 
 .098 ، صهمان ؛جنیدی. 860

107. Société Européenne D’Etudes et D’entreprise (S. E. E. E.) & Yogoslavia 

 .101-107، صص همان ؛ايرانشاهی. 861

 برای ديدن مشروح رأی، ن.ک:. 863

http://www.Courdecassassion.fr/jurisprudence_publication_civile_568/arrets_569/br-arret_10 607. html. 

& Revue de l’arbitrage, 2008, p. 263, note A. Mourre. 

110. Degos, Louis, “Arbitrage international: justice autonome”, Séminaire de CCI sur “L’exécution de 

la Sentence Arbitrale” Actualité du droit français, Paris, 2 mars 2009, p. 4.  
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سازمانی به مرکز های جنبه مساعدتی بر نظارتی ارجحیت دارد زيرا وظايف اخیر در داوری ،موارد
 که اگر مسئله ناشی از کنترل و نظارت صرف بوددرحالی است هداوری سازمان واگذار شد

ترکیبی از  ،ايفای نقش دادگاه ،ی و اجرای رأیبايست قابل واگذاری باشد. در رابطه با شناساينمی
کند و در صورت وجود می رأی داوری را بررسی ،زيرا هرچند که دادگاه است نظارت و مساعدت

، از سوی ديگر با صدور اجرای رأی به داوری دکنمی يکی از مبانی امتناع از اجرا، اجرا را رد
قوه قهريه خود را در اختیار يک سند خصوصی  ،ه و قدرت عمومی و در صورت نیازکردمساعدت 

 بخشد.می دهد و به آن قدرت اجرايیمی قرار
منظور اعمال نظارت قضايی است و نه به هدف  تنها موردی که ايفای نقش دادگاه به

 فصلوحلمساعدت، ابطال رأی داوری است. اما اين مسئله نبايد باعث ناامیدی از اين شیوه 
ی، اعتراض به رأی داوری به المللبینتجاری های کم در داوریه دستچرا ک شوداختالف 

در ابطال  عالوهبهخواهی از رأی وجود ندارد. است و امکان پژوهش درخواست ابطال محدود شده
. کندتواند رأی خود را جايگزين تصمیم داور نمی کننده رأیدادگاه ابطال ،خواهیبرخالف پژوهش

االصول تنها در هر کشوری صالحیت ابطال رأی داوری را ندارد و علیاز طرفی هر دادگاهی 
کنوانسیون  ازجملهی المللبیناسناد مطابق دادگاه متبوع رأی در اين زمینه صالحیت دارد. 

فرانسه نیز جريان دادرسی ابطال در کشور مبدأ  ازجملهکشورها  قضايیرويهو  0358 نیويورک
و به صالحديد  نیست رأی در کشور محل درخواست اجرا مانع از شناسايی و اجرای ،رأی

 دادگاهی که از آن درخواست اجرای رأی شده است بستگی دارد. 
ی المللبینملی در داوری تجاری های موارد ايفای نقش دادگاه ،دشگونه که مشاهده  همان

فرانسه های دادگاه ،ايرانهای . اما برخالف دادگاههستند ف. بسیار مشابه.ت.ب.ا. و ق.د.ددر ق.
تا  ،ندکنمی آن را شناسايی و اجرا آرایبه مساعدت داوری شتافته و اکثريت  ،جای مخالفت به

 عالوهبهند. شومی شده محسوبداوری باطل آرایسردمدار اجرای  ،فرانسههای حدی که دادگاه
ی برخوردار است و اين المللبینبسیار غنی در داوری تجاری  قضايیرويهفرانسه از  ،برخالف ايران

ست که در ايران داوری هنوز طفل ا مسئله نشانگر رشد داوری در اين کشور است. اين در حالی
حقوق نیز ناشناخته  تاداناسنوپايی است که حتی برای اکثر بهترين قضات و وکالی دادگستری و 

 است. 

ان فارسی خالی است. جای منابع علمی و آموزشی راجع به داوری به زب ،در اين میان
و الزم است که در راستای ترويج  کنندبه اين مسئله توجه بايد  انايردانان و محققین حقوق

استوارتری برداشته شود. های ی گامالمللبیناختالفات تجاری  فصلوحلفرهنگ داوری برای 
یدگی به مسائل تجاری باعث رسها در دادگاهها اين اقدام عالوه بر جلوگیری از ازدحام پرونده

که ممکن است قضات ، درحالیشودمی ی در مدت کمتر توسط متخصصین آشنا به امورالمللبین
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 گونه آشنايی نداشته باشند. گونه مسائل هیچملی به اين

ه و با کمک به شناسايی و صدور دستور کرداز ستیز با داوری خودداری بايد  نیز ايرانیقضات 
مهر تأيید زده و ايران و  ،تالفاخ فصلوحلها، بر اين شیوه و ابطال آناجرا به جای نقض 

گذاران داخلی و خارجی معرفی و مکان و قانونی امن به تجار و سرمايه عنوانبهب. آن را ق.د.ت.
در نهايت برای اينکه داوری  .کننددر ايران مساعدت  المللبینترتیب به توسعه تجارت بدين

قضايی های هرچه بیشتر از دخالتبايد  مل کارايی و تأثیر خود را داشته باشدکا طوربهفراملی 
بايد تنها در موارد محدود و آن هم جهت مساعدت به داوری و رعايت نظم ها رهايی يابد. دادگاه

ملی است که هرچه های و دادگاهها عمومی و قواعد آمره به ايفای نقش بپردازند. بر عهده دولت
 .کنندمند نهاد داوری استقالل بخشیده و آن را از قدرت اجرايی بهره بیشتر به
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 :منابع

 فارسی الف.

 باکتـ 

 0987، دادگستر، المللی در دعاوی بازرگانیداوری بین ؛امیرمعزی، احمد. 
 قاسم زمانی،  :، ترجمه و تحقیقالملل اقتصادیحقوق بین ؛ايگناتس زايدل، هوهن فلدرن

 .0985 شهر دانش،چاپ چهارم، 
  ،0981، جلد سوم، دراک، آيین دادرسی مدنی ؛عبداهللشمس. 

 ،حقوقی دفتر خدمات ، های حقوقی و داوری در جهانترين نظامبررسی مهم ؛مرتضی کالنتريان
 .0971المللی، بین

 ،های مؤسسه مطالعات و پژوهش ،«آيین داوری» المللیبین داوری تجاری؛ حمیدرضا نیکبخت
 .0988بازرگانی، 

 ______________مؤسسه  ،المللی در ايرانهای تجاری بینداوری آرایشناسايی و اجرای  ؛
 .0985های بازرگانی، مطالعات و پژوهش

 

 همقالـ 

 ،حوزه تحوالت نهاد داوری در قوانین موضوعه ايران، دستاورد آن در»؛ گودرز افتخار جهرمی 
، 07ـ08، شماره شگاه شهید بهشتیدانشکده حقوق دانمجله تحقیقات حقوقی  ،«المللیبین
 .0978زمستان  ـپايیز

 المللی: جايگاه در تعیین صالحیت قضايی بین دعواحدود آزادی طرفین » ؛باقری، محمود
گاه سیاسی دانشوعلوممجله دانشکده حقوقفصلنامه حقوق،  ،«المللیداوری تجاری بین

 .0981یز ، پاي9، شماره 97دوره  ،تهران
 ترجمه: «المللیجرح و سلب صالحیت از داوران در داوری تجاری بین» تاپ من، مايکل؛ ،

، 00، شماره المللیبیننشريه دفتر خدمات حقوقی ، مجله حقوقیفخرايی، جواد میرمحمد
0913. 

 مجله مجلس و ، «(0المللی )تجاری بین داوری مالتی بر اليحهتأ» ؛جعفريان، منصور
 .0979همن ، سال دوم، دی و ب09، شماره پژوهش

 ،فصلنامه ، «المللیهای بیندار جهت ابطال رأی داور در داوریدادگاه صالحیت» لعیا؛ جنیدی
 .0987، تابستان 0، شماره 98، دوره سیاسیوعلوممجله دانشکده حقوقحقوق، 

 _________مجله دانشکده فصلنامه حقوق، ، «شدهآرای داوری ابطال مسئله اجرای» ؛
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 .0987، زمستان 1، شماره 98دوره  ،سیاسیوعلومحقوق

 ،داوری لمللی ايران همسو با قانون نمونه اقانون داوری تجاری بین» ؛جمالسید سیفی
 .0977 ،09شماره  المللی،نشريه دفتر خدمات حقوقی بین ،مجله حقوقی، «آنسیترال

  ،هشتیدانشکده حقوق دانشگاه شهید بمجله تحقیقات حقوقی ، «اصل تناظر» ؛عبداهللشمس، 
 .0980، 95ـ91شماره 

 __________ دانشکده مجله تحقیقات حقوقی ، «داوری و صالحیت دادگاه نامهموافقت»؛
 .0970، 97، شماره حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 المللی های قانون داوری تجاری بینها و نارسايیسخنی چند درباره نوآوری» ؛حسینصفائی، سید
 .0977، تابستان 12، شماره دانشگاه تهران سیاسیومعلوحقوقدانشکده مجله ، («0)

 مجله گل، علیرضا ابراهیم :، ترجمه«های جرح داورانها و آيیناستاندارد» کچ، کريستوفر؛
 .0981 تابستانـ بهار ،91شماره  المللی،نشريه مرکز امور حقوقی بین ،حقوقی

 نشريه دفتر خدمات  ،حقوقی مجله، «المللینظام داوری اتاق بازرگانی بین» ؛محبی، محسن
 .0978 تابستانـ بهار ،01شماره  المللی،حقوقی بین
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