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 چکیده مقاله اطالعات
محور برای فصل خصومت و جاایگیی  مااسا ی بارای    داوری روشی تراضی پژوهشی نوع مقاله:

تاوان  دادرسی دولتی بر مادار توافاو و مراضااس اسات. او درون داوری مای     
داوری نیای گااه ماااف     ای نوی  به قواعد امری دادرسی گشود، اما در پاجره

 یبرخا کااد.  متضاد اطراف دعاوا میایر رسایدگی را سا ت و نااهموار مای      
 دادرس و دعاوا  اصاحا   متقابل روابط یدادرس در دارند اعتقاد نظرانصاحب

  یا ا ضارورس  م،یریبپا   را یهنظر  یا اگر. شودیم باا آنان انیم یهمکار بر
آن اسات کاه اگار     پرسش ایا  جیاتار  است.  دوچادان یداور در یهمکار

تر بر اصل داوری توافو کرده اسات، در جریاان داوری   خواندۀ دعوا که پیش
همکاری نکاد و خود را نشان ندهد، تکلیف چییات  او یاس ساو در داوری    
قدرس داور میتاد به قدرس عمومی نییت و جوهر تراضای اقتضاا دارد کاه    

رس آنان دعاوا را فیصاله   داور با استااد به إذنی که او طرفی  دعوا دارد با نظا
دهد، و او سوی مقابل، توقف داوری به علت غی ت خودخواستۀ خوانده ن ایاد  
موجب نادیده گرفت  حاو دادخاواهی خواهاان گاردد. جما  بای  ایا  دو،        
ضرورس داوری در غیا  خوانده را ت دیل به موضاوعی جالاب توجاه کارده     

اوصاف آییاای داوری   بادیآید تالشی برای صورساست و آنچه در ادامه می
در غی ت خوانده و الیاماس داوران در رسیدگی و صدور رأی و الیاماس دادگاه 

 کااده به درخواست ابطال رأی است.مجری رأی داور و دادگاه رسیدگی

 تاریخ دریافت:
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 مقدمه
به توافو اطراف دعوا دارد.  اویاست که ورود در آن ن یدولت یدادرس  یگییجا یساووکار یداور
که  یپس او آن. هاگام ایاو بروو دعوا باشد  شیپ یتراض  یاست؛ خواه ا یتراض یداور یۀماب 
 تیموقع در بیپارند، یداور به را ادهیآ اختالفاس که کاادیخود شرط م مانیقرارداد در پ سی  ِیطرف
 دیو ام ابادییم اختالف حل یبرا خود قرارداد با مااسب یحلراه ۀمایلرا به یداور اند؛صلح و تفاهم
 در ژهیوبه قرارداد یاجرا انیجر. اما در ردیپ  انیپا کویدارند که قرارداد آنان به فرجام ن اریبی

 خود نف  به را قرارداد ۀادامطرف  سی است؛  ینشده در کم یایبشیپ  یوقا میتمر یقراردادها
 قلمرو او خارج یامر قواعدکه چاان رد،یگیم قرار یورشکیتگ معرض در گرید طرف و ادیبینم

 او گرید ییرخدادها و شودیم قرارداد یاجرا مان  یالملل یب یهامیتحر ماناد  یطرف کاترل و انتظار
به  لیما یکی یش؛پ راه نه و دارند پس راه نه که دهدیم قرار یوضع در را  یمتعاقد که دست  یا

 حیترج گردعقب بر را موجود وض  در ماندن یگریاست و د متیعی ۀنقطفیخ و باوگشت به 
 رسادینم قرارداد ۀخاتممتعادل بر  یبه تفاهم  یاوست. طرف انیفیخ و باوگشت به و رایو دهد،یم
 یتهیاگر در باط  او را شا یحت انگارد؛یم آمدهشیپ وض  می ب ای مقصر را یگرید سیهر و

حکم به  یول ،فیخ است ای یاج ار یطرف میتحو درخواست اجرا سیوض    یشماتت نداند. در ا
 یهم در برابر ادعا یس ت دشوار است و دفاع مااس  گریطرف د یفیخ آن برا ایقرارداد  یاجرا
و  یدگیدر رس یمشکل شود، سپرده دادگاه به دشوار وض   یا او رفتبرونخود ندارد. اگر  مانیپهم

 دعوا به یدگیرس نهنه مراجعه به دادگاه صالح محتاج توافو است و  رایو شود،ینم داریپد یصدور رأ
است. اما اگر در  یابیغ یدگیچاره در رس ت،ینها در. دعواست اصحا  یهمکار به موکول دادگاه در
 است یق ل توافو یم اا بر داور نید دعوا طرح. ودشیمس ت  کار ،رود یدعوا به داور یوضع  یچا
 و یساومان یقواعد داور ییداوران ن ئتیه ای داور انت ا  در. کادینم بروو تیصالح در یرادیا و

 یداور اصحا  او یکی یهمکار عدم و انفعال یبرا یحلراه تااسب به هردو یمورد یداور قواعد
 و یدگیرس و یداور مااسب ۀادار یداور برا ،یداور ادیافر شروع او پس ک یل. اندکرده یایبشیپ

 ذکر آن او ییهانمونه که یلیدال به دعوا ۀخواند گاهاست. هر  یطرف یهمکار اومادین تیواقع کشف
و  یماندن داور میبا داور نداشته باشد و نف  او در عق یو همکار یبه ورود در داور یاعالقه شد،
 هر به و دهد ادامه خوانده ا یغ در را یدگیرس داور دیبا ایآ یت یچ چارهباشد،  یدگیدر رس ریتأخ
  کاد  اعالم افتهیانیپا جهیرا بدون نت یداور کهآن ایدهد  یرأ ،رسید یاجهینت

 نظربه ناساوگار است یتراض که یداور جوهر با ن یت نگاه در خوانده ا یغ در داور یدگیرس
 یمورد یهایداور قواعد یین و یساومان یهایداور واعدق که است لیدل  یهم به دیشا. رسدیم

مقدار بیاده   یو به ا نهاده میکوس را یابیغ یرأ صدور و یداور در یابیغ یدگیرس یچگونگ
 آن آغاو او پس مرحله هر در ای ابتدا او یداور در مشارکت او  یطرف او یکی گاهکه هر است کرده
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خوانده ماوط  ای  یبه دعوا به حضور طرف یدگیرساستمرار  و 1افتی خواهد ادامه یداور رود، طفره
مقرر  14 ۀماد 1در باد  1175مصو   یالملل یب یتجار یداور قانونایران حقوق  در. است نشده

 یدگیرس «داور»قصور کاد  هیدفاع میکه خوانده بدون ع ر موجه در تقد یدر صورت»نموده است: 
 خواهان یق ول ادعا یمعاا به نفیهیف میبور یتاهکو اکهیادامه خواهد داد، بدون ا را

  یا در یین رانیا یباورگان اتاق یداور مرکی قواعد 44 ۀماد«  ». باد «دشو یتوسط خوانده تلق
دفاعیه قصور نماید، همچای  در  ۀدر صورتی که خوانده او دادن الیح»: است داشته مقرر اهیوم

به دعوای تقابل خوانده خودداری کاد، بدون ایاکه ای  جوابیه  ۀصورتی که خواهان او دادن الیح
بر « داور»نفیه به معاای ق ول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود قصورها فی

 «. اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی ات اذ خواهد کرد
 یق ول قابل س ب بر یمتک هاناخو یدارد: ادعا یطیشرا یدگیرس افت یادامه  که دید میخواه
 ،یداور یدگیرسمراحل  یتمام درنداشته باشد و  یدر داور  تیغ یبرا یخوانده ع ر موجه باشد،
 ا یرا در غ یدگیو مجاو است که رس م تارداور  پس. گردد تیرعا خوانده به حیصح ابالغ قواعد

حیب قاعده قابل اجرا خواهد  بر یین یرأ  یا و صادر کاد یرأ آن ۀخاتمخوانده ادامه دهد و پس او 
او  یکیگاه  هر ...»: دهدیم شاهادیپ  یچا اهیوم  یدر ا ترالیآنی ۀنمون قانون 10 ۀمادآخر  بادبود. 
 یداور وانید به رامدارک و میتاداس خود  ایبدون ع ر موجه در جلیاس استماع شرکت نکاد   یطرف
 به  یطرف که آن مگر ...داد خواهد یرأ دارد، اریاخت در هک یمیتادات یم اا بر یداور وانید ندهد، ارائه
او  یکی ا یدر غ یدگیرس ۀادامداور به  اریاخت یین یادگانیاو نو یبرخ .«باشاد کرده توافو یگرید نحو

 و اراده تیحاکم اصل چارچو  در را آن و دانادیم یداور بر توافو یذات جینتا ۀومراصحا  دعوا را در 
 .(G. Born, [a] 2014, 3027, [b] 2012, 357) کاادیم معاا هدع به یوفا لیوم

 که است یتعهد یاجرا در مشارکت در دعوا اصحا  تین حی  تیرعا لیوم جهینت  یا یم اا
 ۀژیکاروهمان  یول است، محوریتراض یساووکار اکهیا با یین یداور و( یداور)شرط  اندرفتهیپ  خود
 سیاو  ؛روبروست ناساوگار مصلحت دو با کار  یا در داور ماتها. «خصومت فصل» :دارد را یدادرس
 یکاد و او سو  یو تضم  یمطلو  و عادالنه را تأم یاو دادرس یمادحو خوانده به بهره دیطرف با

دو   یا تیاحقاق حو را محترم شمارد. رعا یخواهان به مراجعه به داور برا یحو قرارداد گرید
 .شودیم پرداختهدارد که در ادامه به آن  یضائاتاقت ومانمصلحت به صورس هم

 روبرو میئله سه با یهمکار او ممتا  ۀخواندبا  ییارویروداوران و خواهان دعوا در  ای داور

                                                           
-8، ماادۀ  (ICC Arbitration Rule)المللای  مقرراس داوری اتاق باورگانی بی  5مادۀ  8. برای نمونه، ر.ک. باد 1

مقارراس داوری مرکای داوری سااگاپور     9-11، ماادۀ  (LCIA)المللای لاادن   وری بای  مقرراس دیاوان دا  10
(SIAC) المللی اتاق باورگانی مقرراس داوری مرکی داوری بی  1-10مقرراس داوری آنییترال، مادۀ  11، مادۀ
  .(SCC) استکلهم
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 چگونه و دارند یحکم چه یوضع  یچا در یداور مقر قانون یین و یداور مقرراس آنکه اول: شوندیم
امر تفط  داشته باشاد که   ینی ت به ا دیبا آنکه دوم. ادینمایم  یتضم را یداور مطلو  یدگیرس
 یادعاهاو محتوم  خودبهخود رفت یپ  یمعاا به یداور در خوانده حضور و مشارکت عدم ۀجینت

 آنکه سوم. است خود یادعا اث اس یبرا مااسب لیدال آوردن به مکلف همچاان او و یتین خواهان
  تیغ تیوضع با که آورد انیم در یلیدال و دکادرک  لیدل خود را در آوردن تیمحدود دیخواهان با
  تیغ یبه مقتضا دیبا یدارد. سرانجام داوران در هاگام صدور رأ یشتریب تااسب یداور در خوانده

 .دارند یمرع را تیموقع  یا با مااسب یماهو و یاییآ یهااطیاو اطراف دعوا احت یکی
 

 یرأ صدور تا یدگیرس انیجر( الف

 خوانده ابیغ در یداور آغاز (1-الف

موضوع   یبه ا یواحد کردیرو ،یمورد یداور ای یساومان یخواه داور ،یداور گوناگون مقرراس
 ایداور  حیانت ا  صح دارد، تیاهم یداور ادیفرا شروع یبرا یداور مقرراس دگاهیدندارند. آنچه او 
 ییهاحلراه موضوع دو هر یبرا یوردا مقرراس. است یداور یهااهیاو وصول هی اانیداوران و اطم

 یساومان یداور اکهیا به بیته داوران ای داور انت ا  در. دارند  یطرف او یکی مشارکت عدم یبرا
 ۀدربار. کادیم دخالت یداور  انیپشت دادگاه ای یداور ساومان در میئول مقام ،یمورد ای باشد
 آغاو یداور تا بپرداود را ممتا  ۀخواندکه سهم  شودیم داده اجاوه خواهان به یین هااهیهی  یتأم

 حیحاو ابالغ ص اانیاطم اط،یدرخور مالحظه و احت موضوعِ  ین یت یین ی. پس او آغاو داورگردد
 1طرفهسی ابالغ و ردیپ  انجام طرف دو هر به دیبا اوراق  یا ابالغ. است یداور یدستورها و مواعد
توافو  یداور برق ل او شروع دعوا   یطرف ،یدادرس فبرخال یداور در. یتین یکاف خواهان به

 ای است  یطرف یحقوق ۀرابط ۀدهادلیتشک یاصل قرارداد در شرط صورس به ای توافو  یا. اندکرده
 ،یداور او شیپ یقراردادها  یا در یرو هر به. است یداور موضوع با جداگانه یقرارداد خود

 ینشان  یرا به هم یداور انیجر یتمام دید دارد و داور باابالغ وجو یخوانده برا یمش صاس و نشان
 یبرا یاژهیو دستورالعمل 1110 سال در لادن 1مجاو داوران ۀمؤسیخوانده ارسال کاد.  یبرا

                                                           
1. ex parte notification 

1 .Institute of Chartered Arbitrators های حال و  رانتفاعی در لادن است که با هدف ترویج شیوهانجمای غی
فصل جایگیی  حل و فصل دعاوی تشکیل شده است و با شرایطی به اش اص واجد صاالحیت بارای داوری   

اجااوۀ سالطاتی    1971تأسیس شده اسات و در ساال    1910کاد. ای  انجم  در سال پروانۀ داوری صادر می
کشور شع ه دارد و در ومرۀ مراجا    111ست. ای  انجم  اکاون در بیش او صدور پروانۀ داوری دریافت کرده ا
شامار  ای بهعاوان داور مجاو امتیاوی بیرگ برای مت صصان داوری حرفهمعت ری است که عضویت در آن به

 /https://www.ciarb.orgآید. ر.ک. می
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  ییت  مقام در آن اول ۀمادکرده است که در   یتدو 1دعوا  یطرف ا یدر غ افتهیانیجر یهایداور
 لحاظ او خواهان یدعوا اکهیااو  دیکه داوران با کادیم هیتوص خوانده ا یغ در یداور طیشرا
 است، استماع و یدگیرس قابل ییادعا یباورگان یهاعرف و حاکم قانون گرفت  درنظر با و یحقوق
 یدستورها او اعم یداور مراحل یتمام یواقع ابالغ یین یحاصل کااد و پس او آغاو داور اانیاطم
 یهانامهشهادس خود، یادعاها حیتشر مقام در خواهان یدفاع حیلوا خواهان، میتاداس ،یداور

 ۀسابقو  ردیپ  انجام مؤثر یاگونهبه دیبا خوانده بهآن  ریو نظ یکارشااس یهاگیارش گواهان،
 او که یدرصورت فقط خوانده ا یغ در یداورمض وط باشد.  یداور ۀپرونددر  دیبا هاابالغ  یا یتمام
 .1است مجاو کاد،یم یخوددار یداور در کتمشار او موجه ع ر بدون

 

 ( رعایت اصول دادرسی2-الف

 دارد حضور دعوا در خوانده ییگو که کاد عمل یاگونهبه همواره دیبا یداور وانید ،یداور ادیفرا در
 یتمام دیشود. پس با دانیوارد م د،ید الوم موق  هر تا است آماده و است یداور شرفتیپ مراقب و

ابالغ مواعد، دعوس به حضور در  ،یبوط به ت ادل میتاداس و مدارک، ابالغ اوراق داورمر فاسیتشر
 وانید موارد، لیق   یا درگردد.  تیرعا دقتبه بیغا ۀخواندآن نی ت به  ریاستماع و نظا ۀجلی
خود بپرداود و پس او  تیمطرح شده باشد، ابتدا به صالح تیبه صالح یرادیا آنکهیب دیبا یداور
ماناد  یین یداور. 1را ادامه دهد یداور انیجر شده،مطرح موضوعاس به یدگیرس تیو صالحاحرا
 ۀماددارد که  تیچادان اهم یدر داور یاصول دادرس مراعاساست.  یتاب  اصول دادرس یدادرس
 نحو به  یطرف اگر»: است داشته مقرر  یچا آن ۀدربارفرانیه  یمدن یدادرس  ییکد آ 1454

 کرد خواهد یدگیرس دعوا به آن اساس بر که را یاییآ یداور وانید باشاد، کردهن توافو یگرید
اصول   ،یا وجود با. باشاد یدولت یهادادگاه یدادرس  ییآ او یرویپ به دیمق آنکهیب ادیگییبرم
 ،11 ۀماددوم و سوم  ی، بادها11 ۀماد، باد ن یت 11تا  1در مواد  شدهاعالم یدادرس ۀکااداداره
 با دیبا داوران و دعوا  یطرف. بود خواهد االت اعالوم یداور در قانون  یا 11-1 و 11، 11 تا 11 مواد

 محرمانه صورس به یقانون فیتکال چارچو  در یداور ادیفرا. برند شیپ را یداور صداقت و سرعت
 .«باشاد کرده توافو گرید یاگونه به  یطرف کهمگر آن بود، خواهد

متقابل اصحا  دعوا  اراسیو اخت فیوظا  ییفرانیه به ت  یمدن یدادرس  ییکد آ 11تا  1 مواد
به  بیبه ترت یین 11و  11و  11اختصاص دارد و مواد  آن ۀادارو دادرس در آغاو کردن دعوا و 

 یحقوق ۀقاعد  ییدعوا در ت   یساوش و مشارکت طرف اریس ب دعوا و اخت فیو توص لیدل ۀادار

                                                           
1. CIArb Guidelines on Party Non-Participation, available at:  

https://ciarb.org/media/4204/guideline-9-party-non-participation-2015.pdf  

2. Ibid, art. 1(1) 

3. Ibid. art. 1(2) 

https://ciarb.org/media/4204/guideline-9-party-non-participation-2015.pdf
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 اصل یعای یدادرس  یرک رک  و لیاص اصل یحاو 15 تا 14 موادست. پرداخته ا دعوا بر حاکم
به دادگاه  ترامدعوا، ساوش و اح  یطرف یبه امر دفاع، م اکراس شفاه یین یاست. مواد بعد 1تقابل

 فقط داور یرأ ابطال فرانیه یمدن یدادرس  ییآ کد در که دید میخواه ادامه دردارد.  اختصاص
 .است تقابل لاص نکردن مراعاس صورس در

اصل تقابل و اصل تیلط اصحا   ی،داور در یدادرس اصول  یترمهمبتوان گفت که  دیشا
فرصت  یو اعطا یاو آگاه اانیاو آن موجب اطم یرویکه پ است 1آن یدعوا بر قلمرو موضوع

 ورکیوین ونیکاوانی 0 ۀماد .1استدعوا و داور   یروابط متقابل طرف  ییت  وبه اطراف دعوا  یکاف
به آن  1181قانون مصو   موجببه رانیکه ا یخارج یداور یآرا یو اجرا ییشااسا ۀدربار
 یو اجرا ییساشاا یکه تقاضا یمرج  صالح: »داردیم مقررمهم   یبر ا دیتأک دراست  وستهیپ

 یصورتدر تاها و شده استااد حکم به یو هیکه عل یطرف باابه درخواست تواندیحکم او آن شده م
 -  :.. حکم امتااع ورود یو اجرا ییشااسا او کاد، هیآن ته یبرا را ریو لیشده دالادی طرف که

 یدگیرس انیجر ایبه حکم استااد شده در مورد انتصا  داور  یو هیکه عل یبه طرف حیاخطار صح
 اد،یبا  یا بر. «کاد مطرح را خود مورد یگرید یگونهبه است ن وده قادر ای نشده داده یداور
 ،یدادرس همچون ،یداور در است دفاع و ادعا فرصت یاعطا متضم اصل تقابل که  تیرعا

 یداور یرأ هیعلدهد که محکوم صیو اگر دادگاه محل اجرا تش  4استشده  شمرده واجب
 .0کرد خواهد یخوددار یرأ یاجرا و ییشااسا او است، نداشته دفاع فرصت

توافو بر  یداور وانید لیاقدام پس او تشک  یمرسوم است که ن یت یباورگان یهایداور در
 مااسب سرعت با و مؤثر یداور  یتضم یبرا مهم یساد قرارنامهاست.  یداور 5ۀقرارنامسر 

                                                           
1. Contradiction 

2. Principe dispositif 

 کاادۀ دادرسی در داوری، نس:عۀ بیشتر دربارۀ اصول اداره. برای مطال1
Loquin E. (2015). L'arbitrage du commerce internationa., juill, Joly éditions 

خود دیوان داوری را مکلف به رفتار عادالنه و  11مادۀ  1در باد  1995در حقوق انگلیتان قانون داوری سال  .4
کاد که دیوان باید به اطراف دعوا فرصت کافی و داند و در نتیجه تصریح میی میطرفانه با اطراف داوربی

همان قانون رأی دیوان داوری را در صورس  58متااسب برای عرضۀ مطالب و میتاداس خود را بدهد. مادۀ 
 نس: ،قانون ۀداند. برای مطالعقابل نقض می serious irregularityت طی او ای  تکلیف به دلیل 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 
 .Rebah Construction CC v». برای نمونه، در این زمینه رأی دیوان عالی آفریقای جنوبی در دعوای 5

Renkie Bulding Construction CC 2008 »در ای  رأی  شود.قابل توجه است و مورد استااد واق  می
توجهی به حقوق دفاعی خوانده ابطال کرد. دیوان داوری به دلیل آنکه به دلیل بی دیوان عالی رأی داوری را

روو او تاریخ ابالغ دادخواست خواهان، الیحۀ دفاعی خود را ث ت نکرده بود، رأی غیابی صادر  5خوانده ظرف 
 http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPHC/2008/34.pdf نمود. رأی در نشانی ویر در دسترس است:

6. Terms of Reference 
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و در  ردیپ یم صورس یداور وانید و دعوا اصحا   یب که است یتوافق او یحاک ساد  یا. است
ادعا  یاصل یهاسرفصل و دعوا موضوع همچون، یموارد. شودیم تفاهم یمهم میائل سرآن بر 

با  یحاکم بر داور یاییقواعد آ  ییتع ل،یدال ییقضا ۀاداردر  یداور وانید اریو دفاع، اخت
به آنها و مدس  یدسترس یو چگونگ لیدال Tمیتاداس ۀارائ یومان ۀبرناماصالحاس مورد توافو، 

 وندیپ یصول دادرساو ا دوم اصلمیائل با   یآن در صورس لیوم. ا دیتمد ۀنحوو  یداور
 اریاخت با اصل  یا به ی ادیپا ال ته .آن یموضوع قلمرو بر دعوا اصحا  تیلط اصل: خوردیم

 یماافات است، حکم صیتش  در مؤثر که یموضوع جهاس ریتفی و دعوا س ب فیتوص در داوران
 بس  خواهان یادعا یموضوع یهاجا ه ایباره که آ  یخود در ا یداور وانیندارد. پس د

  یا ۀدرباراست قضاوس   ی. همچاردیگیم میتصم رأساً نه ای دعواست طرح یبرا یمشروع
 .1ریخ ای دارد  تیغ یبرا یموجه ع ر خوانده ایآ که موضوع

 بر تفاهم و کاادیم مشورس دعوا اطراف با داوران که است رسم قرارنامه میتاظ هاگام در
 دیبا یداور وانیاست، د بیکه خوانده غا یاماصحا  دعواست. اما هاگ یتراض اب یاصل میائل
 ۀخواندبه قدر متعارف جانب  دیبا ترواضح ریتع  به. دهد خرجمضاعف به یقرارنامه دقت میدر تاظ

 او انداوه  یا. ادین  یالطمه 1مطلو  یدادرس او یبرخوردارکه حو او به  ردیرا بگ بیغا
خوانده  یمتعارف او مراعاس حقوق دفاع یانایبلکه واجب است تا اطم یت،ین م موم یدارجانب

 خواهانِ مطلو  ریمی در که دارد م  ول یمراق ت کاف ییتیبا یداور وانی. پس ددیحاصل آ
 یدر داور  تیغ رایو است، نامق ول یین مهم  یا در افراط اماخوانده گام برندارد.   تیشادان او غ

او احقاق حو به  یخود او حو برخوردار ۀتفاددر اس دیانت ا  خوانده بوده است و خواهان هم ن ا
 .(Betancourt, 2019: 35)عیرس افتد 

 

 ( ادارۀ دلیل3-الف

 ۀقاعد یبر م اا رود،یم شیپ  یبا حضور طرف یمتعارف که داور طیدر شرا لیدال ییِقضا ۀادار
 و لاجارک فرصت گرید طرف و کاد اث اس را آن دیبا است یامر یمدع هرکه. است اث اس بار تحمل
دعوا را با نظارس و دخالت  انیجر یداور وانید ب،یترت  یا به و دارد دفاع مقام در متقابل یادعا

 یت،یکه خوانده حاضر ن آنگاه اما. 1کادیم تیریمد  یطرف  یب اث اس بار ییجاهجاب ادیالوم در فرا
 ولو ،یااماره واندهخ ا یغ در که یتین دادگاه یدادرس ماناد یداور. گرددیم دشوارمهم   یا

                                                           
1. Indian Oil Corporation Ltd. V. Projects India Ltd. & Anor WP (C), Delhi High Court, 

India, 9 July 2004, available at: https://indiankanoon.org/doc/1944087/ 

2. Due Process Right  

استانداردسااوی ماعطاف در ادارۀ دالیال در داوری    (. 1197برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. لعیا، جایادی و دیگاران )   .1
 (.1)11، یقیتط  حقوق یهاپژوهش. المللیتجاری بی 
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 تعرض» گینداو او  لیدال و ادعاها و باشد داشته انیجر خواهان لیدال و اظهاراس نف  به نانوشته،
 . 1(Craig, Park, Paulsson, 2001: 153; Born, 2020: 2440) بماند مصون «خوانده

 اانیواهان اطمخ لیبودن دال کاادهقان  او مضاعف نحو به دیبا یداور وانید یمواقع  یچا در
خود را  یادعا یو حکم یموضوع یخواهان را ملیم بداند تا م ان ییحاصل کاد و در برابر هر ادعا

 لیدال او که یم الف احتمال هرگونه دیبا راه  یا در یداور وانید. ساودمدلل  یبا استحکام کاف
اث اس موضوع و  لیر دالهم د ،با ادعا لی. مطابقت دلندارد دور نظر او است استا اط قابل خواهان

 ال ته. است چادانضرورس دو  یخوانده ا ا یاث اس حکم ضرورس دارد و در غ لیهم در دال
 که برساناد ییجا به را کار دین ا اهیوم  یا در داوران که کاادیم اذعان یحقوق یادگانینو
 یایمع مرو  کیل ،(Salomon & Loibl, 2020: 15-16) کااد عمل بیغا ۀخواند لیوک همثاببه
 که گفت بتوان دیشا(. 18-11: 1194 ،یو جعفر ی)مح  اندنکرده  ییتع داوران دی بیط یبرا هم
 یهاادعا برابرکااد و در  ترتاگ یاندک را خود یریپ اقااع یماطق حد دیبا داوران خوانده ا یغ در

 .ناموجه خوانده  تینه او غ ،نمایاد لیتحص لیمتعارف را او دل ظ ّ خواهان

 لیعمل به آن مشکل خواهد بود. داوران در مقام برخورد با دال یول است، ساده ییتجو ال ته
 دیبا حد چه تا: خلدیم را آنان ذه  ییدهایترد و شوندیم روبرو یدشوار یهاتیخواهان با موقع

امکان  ایآ اد ینگرا یدارجانب ای وسواس به تا دهاد خرجبه دقت حکم و موضوع اسیجیئ در
را مطرح  بیغا ۀخواندمحتمل  یهادفاع ای راداسیا تا مجاوند ایآ دارند  را شتریب لیدال ۀطال م

 انیمبهآنجا که س   او استماع گواهان  یول است، کمترمکتو   لیدال ۀدربار هاینگران  یاکااد  
 1یکارشااس که نظر یشاهد ایباشد  1 یوقا شاهد خواه را، گواه که م تارند انداوه چه تا د،یآیم
 سیهر کارشااسان و شهود که یالملل یب یهایدر داور 4گواهان آومودن. کشاد چالشبه دهد،یم

 کمس ابهاماس ودودن و ییرمیگشا به و است جیرا یامراو اصحا  دعوا مات ب خود اوست، 
 یین خوداو شهود هیتاد و   یطرف 5و متقابل 0میمیتق یهاپرسش ناظرِ داوران. کادیم یانیشا
 پاسخ ۀنحو اوتا  ادیاومایگواهان را ب ابد،ین ماافاسآنان  یطرفیب و استقالل با که یدرحد توانادیم

 ای یاحتمال یهاتعارض افت ی صدد در که دعوا اصحا  یوکال یهاپرسش به شهود دادن
ابهام رف   یکه برا داوران یسؤاالس احتمال و شهودند، نید  یقی و قط  عدم او یحاک یهادیترد

خوانده که آومودن گواهان  ا ی. اکاون در غب رند یو مطابقت آن با ادعا پ یگواه یدرستبهاست، 

                                                           
1. Also in: UNCITRAL Rules 2010, Article 30; Civil Procedure Rules 1998 (UK), Part 12; 

German Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung or zpo), §§ 251a, 330– 347. 

2. Factual Witness/ Witness of Facts 

3. Expert Witness 

4. Witness Examination 

5. Direct Examination 

6. Cross Examination 
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 آومودن در که مجاوند ایآکااد   فاینقش خوانده را ا توانادیم داوران ایآ اوست، ۀعهدخواهان بر
 د  اصحا  دعوا متمیس شون یمرسوم نید وکال یجدل یهایگ اردام به خواهان گواهان

خوانده  حضور بدون یدر داور یشفاه ۀادل او استفاده که دارند اعتقاد یبرخ. است دشوار پاسخ
 با که متعارف یهایداور در که یاانداوه تا یداور قیم  یا در توانینممحدود باشد و  دیبا

 :Salomon & Loibl, 2020) کرد اعتماد یشفاه لیدال به شود،یم برگیار طرف هردو حضور

 ۀدربار 1خواهان با مشورس هاگامدر  یداور وانیآن است که د تیمحدود  یماظور او ا اگر. 20(
و خواهان را هم توجه دهد و تا سرحد  کاد، توجه خوانده  تیغ به یداور در ارائه قابل لیدال

 یول ،مق ول است یکاد، امر ویتشو یمکتو  قابل دسترس لیدال ۀخواهان را به ارائ امکان
 محدود شهادس او استفاده خوانده حضور بدون یهایداور در که گفت ینوع طوربه نتواینم

 تواندینم او و است خوانده انت ا  یداور در  تیغ رایو. کاد هیتک یگواه به دین ا خواهان و است
 حو خواهان را محدود ساود. جان ه،سی انت ا  با

 

 ب( تمهیدات آیینی در صدور و اجرای رأی

 تم رسیدگی تا انشای رأی( از خ1-ب

پس او خاتمۀ رسیدگی و آماده شدن پرونده برای صدور رأی داور یا دیوان داوری باید نظر قاط  
خود را در چارچو  رأی داوری تاظیم کاد تا به اطراف دعوا ابالغ شود. رأی نهایی داوری 

شده است، باید دارای  العمل نحوۀ تاظیم رأی مؤسیۀ داوران مجاو لادن تجوییکه در دستورچاان
یا  و متضم  توالی ماطقی، میتدل و میتاد به دالیل موضوعی و حکمی، بدون ابهام، آسان

های ساومانی، ماناد قواعد داوری اتاق . قواعد داوری در داوری1دستوراس قابل اجرا و معت ر باشد
ردی اختصاص دارد، دربارۀ های موالمللی و نیی قواعد داوری آنییترال که به داوریباورگانی بی 

اند که رأی باید ساختار رأی داوری و الیاماس آن س   چادانی ندارند و به همی  بیاده کرده
میتدل باشد مگر طرفی  دعوا به صدور رأی بدون لیوم ذکر دالیل توجیهی آن توافو کرده 

أی داوری پرداخته و نحوۀ به ساختار ر 01باشاد. اما در قواعد داوری مرکی داوری اتاق ایران، مادۀ 
الف( رأی داوری باید کت ی باشد و به امضای  »بادی رأی را به شرح ویر مقرر کرده است: صورس

                                                           
 شده او سوی کانونالمللی تهیههای باورگانی بی قواعد ارائه و مدیریت دلیل در داوری 1موجب مادۀ به. 1

 IBA Rules on Taking Evidence in International (1111)نی ۀ المللی وکالی دادگیتری بی 

Arbitration ، طرفی  دعوا را به توافو بر ساووکاری مؤثر، اقتصادی و  ،دیوان داوری در ابتدای رسیدگی
 نماید.کاد و آنان را در رسیدن به ای  توافو یاری میدالیل دعوس می ۀماصفانه برای ارائ

2. CIArb Guidline on Drafting Arbitral Award, art. 1 General, available at: 

https://www.ciarb.org/media/4206/guideline-10-drafting-arbitral-awards-part-i-general-

2016.pdf 
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بیش او یس نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد « داور»برسد. در موردی که « داور»
رأی ذکر شود. نظر بود، مشروط بر ایاکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأس داوری در برگ 

 ( رأی  شود، مگر طرفی  طور دیگر توافو کااد.هر داور، به رأی ضمیمه می ۀم الف یا جداگان
ب ش اجرایی »و « مت  رأی داور»، «جریان رسیدگی ۀخالص»، «مقدمه»داوری مشتمل است بر 

 صاس پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مش ۀرأی شامل شمار« مقدمه» -1 «.رأی
مشتمل « جریان رسیدگی ۀخالص» -1. دعوی خواهد بود ۀو نشانی طرفی ، نام داور و خواست

نیی اقداماتی که  ای او اظهاراس طرفی  و م اکراس جلیه یا جلیاس استماع واست بر خالصه
مشتمل است بر ذکر « مت  رأی» -1 ماظور احراو واقعیاس و بررسی دالیل صورس گرفته است.به

ها م تای است مگر ایاکه دالیلی که رأی بر آن ۀعوی یا دعاوی و خواسته و نیی کلیموضوع د
 باشد یا بر 01 ۀطرفی  توافو کرده باشاد که دالیل رأی ذکر نشود یا رأی ساوشی ط و ماد

ب ش اجرایی رأی،  -4 های صلح و ساوش صادر شده باشد.برای طرف« داور»اساس اختیار 
نی ت به خواسته و دفاعیاس طرفی  و نیی نی ت به « داور»ی مشتمل است بر تش یص ماج
 -0 عمل آورند.ربط دعوی باید مطابو ب ش اجرایی رأی بههای ذیتکالیف و اقداماتی که طرف

  «.ای  آیی  داوری باشد 15 ۀرأی داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری ط و ماد
 یتفاوت و است الومحکم عقل  به گفتهپیش طیشرا تیرعا یداور یرأ میدر تاظ یبار

 باال، یهانکته مراعاس بر افیون یابیغ یرأ در اما. یحضور ای باشد یابیغ یرأ که کادینم
و   یداوران به طرف ی،رأ صدور او شیپ آنکه ن یتشده است:  هیهم توص گریالیاماس د یاپاره
 بر که ادینما اعالم باشد، یاورد ادیفرا بر خاموش یناظر است ممک  که بیغا ۀخواندبه  ژهیوبه

 یسو او شدهارائه ۀادل یو بررس اندداده انجام که یقاتیتحق و پرونده در موجود میتاداس اساس
 لیدارد و ما یبار فرصت دارد تا اگر دفاع  یآخر یهیتاد و خوانده برا یرأ یانشا ۀآماد خواهان

. 1تاداس خود را به داوران ارائه دهدمدافعاس و می یاست، ظرف مهلت معقول یبه شرکت در داور
است و اگر  یدر چارچو  مهلت داور داورانگرفت  مقدوراس  درنظر با ال ته الیام  یا به عمل

 یشدن هیتوص  یا به عمل باشد، نداشته وجود آن دیتمد امکان وگ ارده  انیرو به پا یمهلت داور
 طول در باشاد داشته اانیاطمااد که ک نظرصرف آن او توانادیم یفرض درداوران  یول یت،ین

 و خواهان لیدال و حیلوا رینظ مهم  یوقا و یداور شرفتیپ او را خوانده همواره یدگیرس ادیفرا
 انیکااد که خوانده در جر حیخود تصر یدر رأ دیداوران با آنکه دوم. اندکرده آگاه استماع جلیاس
 یاو، تمام  تیو به رغم غ داشته  تیغ موجه ع ر بدون آن، او یب ش در ای کامل طوربه یداور
 گاهچیبه او ابالغ شده است و ه یدعوا به صورس مرتب و بر اساس قواعد حاکم بر داور  یوقا

 رفتهینپ  انجام مکتو  ای یشفاه صورس به خواه ییگفتگو خواهان با خوانده یق ل اطالع بدون

                                                           
1. CIArb Guidelines on Party Non-Participation, para. 5 of art. 1. P. 6 
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است که داوران به   یا در آن  ا استحاست و  یدو الیام او جاس مراعاس اول  یا. 1است
 را یرأ یاجرا و ییشااسا دستور که یدادگاه ای کادیم یدگیرس یکه به اعتراض به رأ یدادگاه

 ۀارائ یبرا یکه خوانده او حو دفاع کامل برخوردار بوده و فرصت کاف دهاد اانیاطم دهد،یم
 است. افتهیمدافعاس خود را 

 در یالملل یب یگ ارهیسرما حقوق در و الملل یب ارستج حقوق در یآرمان دگاهید اگرچه
 فصل و حل در یدولت یهایدادرس او میتقل ینظام را یالملل یب یهایداور که است تالش

که  لادیما یمل یهادادگاه که است آن تیواقع اما دهد، جلوه یگ ارهیسرما و یباورگان اختالفاس
و  یی: در شااساشودیم انینما مرحلهتفوق در دو   ید. ابمان یباق یآنها بر سر داور تفوق یۀسا
 تیاعمال حاکم یارهای. معیداور یاعتراض به رأ ایابطال  یدعوا دنیو در شا یرأ یاجرا
 آمده دیپد یوفاق روش  یا سر بر شیو ب کم یداور ال ته متفاوس است ول یرأ شیدر پا ییقضا
 :Feldman, 2021) باشد «یفرجام یهایدگیرس» او یاگونه دادگاه ینظارت یدگیرس که است

 در داوران. پس هرگاه میندار« دعوا تیبه ماه یادومرحله یدگیرس» یداور در ادیبا  ی. بر ا(85
ماناد حکم دادگاه در فرض  شانیا یرأ دهاد، یرأ او مدافعاس دنیشا بدون و خوانده ا یغ

نی ت  یداور یبه رأ یابیوصف غ ریه ناگیجیتار اگر گا  ی. در اشودینم دهینام «یابیغ»مشابه، 
 بوده م اطب ۀفاهمساخت  مفهوم به  سینید یبرااستعاره  ایوبان  یداده شده است او سر تاگاا

 لیدل به فقط یابیدارد: حکم غ  یمع یاست که آثار یبودن حکم دادگاه وصف یابیغ یبار. است
 یِواخواه اثر دراست و  یواخواه بلقا دادگاه، یماهو یدگیرس ادیفرا انیجر در خوانده  تیغ

 واق  محکوم که خوانده میتاداس و مدافعاس ۀمالحظدادگاه دوباره به دعوا او ابتدا و با  ،خوانده
 یرأصدور اما  ،یتین اجرا قابل یواخواه مهلت در یابی. حکم غکادیم یدگیرس است، شده

 خوانده  تیغ واست  «یداور یأر»همان  او، حضور یب چهباشد و داوران چه با حضور خوانده 
داور  یاعتراض به رأ ای یبا عاوان واخواه یاییآ یو نهاد بود ن واهد یداور دیتجد یبرا یمجوو
 یابیو غ یحضور یبه رأ یداور یآرا سیتفک گر،ید ریتع  به(. 115: 1195 مصدق،) میندار
 یدگیرس ۀقاعد اوماهیت  دردادگاه  یرأ خالفداور بر یندارد. رأ یایاثر مع رایو معااست،یب
ساووکار  یرا او طراح یحاکم بر داور یایینظام آ اختالف،  یهم و کادینم یرویپ یادرجهدو
( دیکیی)ا یگ ارهیسرما اختالفاس فصل و حل قواعد در .است کرده اوینیب یاو رأ یعاد تیشکا
 01 و 01 مواد در یداور یرأ ابطال درخواست طرح و یداور ۀاعاد یبرا یکه ساووکار یین
  یا بر. یتین یداور ابطال ای اعاده درخواست یبرا یلیدل «خوانده  تیغ» است، شده یایبشیپ
خوانده را   تیاقتضائاس غ دیبا یول ،آن ندارند فیبه توص یاوین یرأ یداوران در هاگام انشا ه،یپا

 کااد.  تیرعا ،که گ شت یبه شرح

                                                           
1. CIArb Guidline on Drafting Arbitral Award, art.2, commentary note (v). p. 11. 
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  ی رأی( نظارت قضایی در شناسایی و اجرا2-ب

 اجرا بهگردن گ ارد و  یانتظار دارد که طرف باونده به رأ یداور ۀبرندطرف  یالملل یب یهایداور در
 یهایداور یین و یساومان یهایداور در یداوربا رشد فرهاگ  ریاخ یهادهه در انتظار  یا. دهد ت 
برنده همواره  ، یا وجود اب. است شده تیتقو کایمرا ۀمتحد االسیا -رانیا یداور رینظ یمورد مهم
 درخواست هم را آنکه  یداور یاعتراض به رأ دراو جانب باونده باشد.  یماتظر اعتراض به رأ دیبا

را او  یدر تالش است که رأ ،یداور یرأ 1کاار نهادن یتقاضا ومان باباونده هم ،نامادیم 1ابطال
 یتراض یمقتضا و یتین یادرجه دو یدگیرس یداور در شد گفته ترشیپ کهچاان. اداودیب تیخاص
 سطح در هم یحقوق کردیرو اما. ابدی صلهیف یداور یدگیرس بار سی در اختالف که است آن  یطرف
 .است کردهمقید  یطیشرا بهرا  یاثر تراض  یاطالق ا یو هم در سطح مل یالملل یب

در دو  یول ،است یانآرم یمطلوب یداور یبودن رأ ییو نها تیقطع یالملل یب یهایداور در
به  هیعلمحکوم که ییجا در: افتدیم یمل یهاآرمان مطلو  به چاگ نظارس نظام  یبینگاه ا
 دادگاه او را یرأ یاج ار یاجرا و ییشااسا است ریناگی لهمحکوم و دهدینم ت  داوطل انه یاجرا
 شودیم خارج انفعال موض  او هیعلمحکوم که یهاگام بار گرید و کاد، درخواست اجرا محل یمل

 . رودیم یدر دادگاه مقر داور یابطال رأ یپو فعاالنه در 

 عضو یکشورها به یخارج یداور یآرا یاجرا و ییشااسا در ورکیوین 1908 ونیکاوانی
  یا 0ۀ ماد. 1وروند امتااع یداور یرأ یاجرا و ییشااسا او یمتعدد موارد در که است داده اجاوه
 اجرا و ییشااسا مرج  دادگاه یبرا یمهم مجال رفت، آن بهکوتاه  یاشارت رتشیپ که ونیکاوانی
 دولت که ونیکاوانی او ماده  یا یرسم مت . ورود ممانعت یرأ یاجرا او تا است آورده فراهم

 یکه تقاضا یمرج  صالح .1»: است یآت شرح به است وستهیپ آن به 1181 سال در رانیا
 استااد حکم به یو هیکه عل یبه درخواست طرفباا تواندیه محکم او آن شد یو اجرا یشااسائ
 یو اجرا ییشااسا او کاد، هیآن ته یبرا را ریو لیدال شدهادیطرف  که یصورت در تاها و شده

( به موجب قانون حاکم در مورد آنها 1) ۀموافقتاامه موضوع ماد یطرفها -الف :حکم امتااع ورود
مشمول  که طرفها یقانون میبور به موجب ۀموافقتاام ای بوده داربرخور تیاو عدم اهل یموارد در

 آنجا دری ااهیقر هرگونه فاقد حکم صدور محل کشور قانون موجب به ایاند معت ر ن اشد آن شده
 ای داور انتصا  مورد در شده استااد حکم به یو هیعل که یطرف به حیاخطار صح -   ای باشد؛
 ای کاد؛ مطرح را خود مورد یگریدۀ قادر ن وده است به گون ایداده نشده  یداور یدگیرس انیجر

                                                           
1. Annulment 

2. Setting-aside 

. چاا  چهاارم. تهاران:    اجارای آرا  داوری باورگاانی خاارجی   (. 1197برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک. لعیا، جایادی ) . 1
 شهردانش.
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 ای دهیدر مورد آن ماظور نگرد یداور به ارجاع طیاست که شرا یحکم در خصوص اختالف - 
 یداور به شمول ارجاع ۀطیفراتر او ح یدر مورد میائل میمتضم  تصم ای گردد،یشامل آن نم

 او سیتفک قابل یشده به داورارجاع میائل مورد در ماسیتصم است، مشروط بر آنکه چاانچه
در مورد  یماتیتصم متضم  که حکم او ب ش آن نشده، ارجاع گونه  یبد که باشد یمیائل

 ای یداور مرج  بیترک -س ای و اجرا  باشد؛ یاست، قابل شااسائ یشده به داورمیائل ارجاع
 یکشور قانون ط و ،یتوافق  یچا فقدان صورس در ای ن وده طرفها توافو ط و یداور فاسیتشر
 توسط ای نشده هیالرعاطرفها الوم یحکم هاوو برا -ث این اشد؛ شده انجام آن در یداور که

 ویتعل حالت به ایکه حکم در آن صادر شده نقض شده  یکشور قانون موجب به ای صالح مرج 
 دیآ عمل به امتااع یین یحکم داور یجراو ا یممک  است او شااسائ یدر صورت .1 درآمده باشد

 -الف: درخواست شده احراو کاد کهحکم او آن یو اجرا یکه شااسائ یمرج  صالح کشور که
 -   ای باشد؛ینم فصل و حل قابل یداور ویموضوع اختالف به موجب قانون آن کشور او طر

 .«دارد رسیمغا کشور آن یعموم نظم با حکم یاجرا ای یشااسائ

ماتهی  یداور یرأ یو اجرا ییاو شااسا یدادگاه مل امتااع به کهرا  یموانعخالصه  طورهب 
 طیشرادر  نقص بهاست که  یموانع ن یت ۀدست: کرد یبادصورس دسته دو در توانیم ،دشویم

به  یآن که رأ دوم ۀدست و گرددیم باو یداور تیئه لیتشک در ای یداور قرارداد صحت یاساس
گرفته شود. ال ته در  دهیمطلو  ناد یداوران به اصول دادرس یتوجهیب ای یاییآ اداسریا ۀواسط
 بیترمربوط به  یشگیهم مان محل اجرا  یبا نظم عموم یرأ یعوامل برخورد اجرا  یکاار ا
 است.  یرأ یاجرا ییِایجغراف

 

 یرأ کنارنهادن ای ابطال درخواست( 3-ب

 ای یالملل یب یهایداور در یرأ نهادن کاار ییقضا میتصمو  یمل یهادادگاه ۀمداخل گرید گاهِ
 یداور یرأ که یجهات و لیدال. است آن به هیعلمحکوم اعتراض معلول یداخل یهایداور یحت
میکوس گ ارده شده  ورکیوین ونیدر کاوانی شود،یم نهاده کاار ای گرددیم باطل آن یم اا بر

 01 ۀماد ،دیکییا در یگ ارهیسرما یهایداور ۀدربار واشاگت  1950 ونیدر کاوانی ک ی. لاست
 ؛باشد نشده لیتشک حیصح نحو به یداور وانیدبرشمرده است:  یابطال رأ یبرارا پاج جهت 

 کرده افتیدر رشوه یداور وانید یاعضا او یکی ؛باشاد کردهخود تجاوو  اریداوران او حدود اخت
بوده است  یرأ یکه م اا یو قواعد لیو دال ؛شدبا شده یت ط یدادرس  یادیاصول با او ؛باشد

 نشده باشد.  ییدر آن ت 

 یهانظام در گرچه. است دهش  یدر دادگاه مع یداور یرأ ابطال دالیل یمل یهانظام در اما
 یول ،دارد تفاوس گریکدی با یرأ ابطال جهاس و لیدال یداور یداخل  یدر قوان و یگوناگون حقوق
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  یا علتاست.  یابیقابل رد ورکیوین ونیکاوانی 0 ۀماددر  مادرجۀ دیااو  یرویآنها پ یدر تمام
 در( ترالی)آنی متحد ملل ساومان الملل یب تجارس حقوق ونیییکم که است یابتکار مشابهت
به  مادهعالق یکشورها تا کرد ارائه و یطراح یداور یبرا الگو یقانون و داد خرجبه 1980 سال
 ترالی. آنیادیآن وض  نما همانادخود را  یداخل  یکااد و قوان یروین پاو آ یداور حقوق ۀتوسع
 یداور حقوق در تحوالس  یآخر باکرد تا  مدآروو و یباونگر 1115 سال دررا  خود ۀنمونقانون 

گیترده مورد اق ال واق  شده است و  طوربه ترالیآنی ۀنمونو همگام باشد. قانون  هماهاگ
 مصو  رانیا یالملل یب یتجار یداور قانون. اندو آن الگو گرفتهکشور ا 80او  شیتاکاون ب
 یهایداور کانون به که ییکشورها او یبرخ. 1است شده  یتدو نمونه  یهم او الهام با یین 1175
 بیقانون نمونه را تصو  یا یین ،کاگماناد ساگاپور و هاگ ،اندشده بدل یالملل یب یتجار
 هجینتو در 1شود بدل یداور مراکی در شدهمطرح یدر دعاو 1یداور مقر قانون به تا اندکرده
 .کاد لیم ییگراهم او یانقطه به یداور یرأ به اعتراض یهااهیوم

قرار است:   یداور او ا یابطال رأ دالیل( 1115 ۀنی ) ترالیآنی ۀنمون قانون 14 ۀماد در
 یاو حو آگاه یداور  یاو طرف یکیمحروم ماندن  هلیت یکی او طرفی  قرارداد داوری؛فقدان ا

 ؛4یمواض  خود در داور ۀارائ مجالاو  یبرخوردارو  یداور انیانت ا  داور، جر ادیاو فرا افت ی
 انت ا  ادیمطابو ن ودن فرا ی؛داور ۀنامموافقت یموضوع قلمرو او خارج یمیائل بر یرأ اشتمال
و سرانجام م الفت با نظم  ی؛رأ موضوع ودنن  ریپ یداور ؛مفاد قانون ای  یطرف توافو با داوران
و  0کرده یرویپ الگو  یاو هم شیکماب یین رانیا 1175 یالملل یب یتجار ی. قانون داوریعموم
قانون که قابل  11 ۀماداغماض رخ داده است. در  رقابلیغ یتیامح ادشدهیقانون   یدر تدو ال ته
 چهشده است و آن یمعرف دادگاه در داور یأر ابطال جهاس است، نمونه قانون 14 ۀمادبا  اسیق

 یعلم ریاو تع  آنکه یجابهجهاس   یا انیآن است که در م آواردیم را آگاه دانحقوق ذه 
 و یداور انیجر داور، انت ا  ادیفرا او افت ی یآگاه حو او یداور  یطرف او یکی ماندن محروم»

 مقرر  یچا 11 ۀماد« ج» باد در رود، س   «یمواض  خود در داور ۀارائ مجال او یبرخوردار
ی داور درخواست ای داور  ییتعی هاهیاخطار ابالغ خصوص در قانون  یمقرراس ا» :است شده
درست مت   یاو غفلت او معاا دیاقت اس ناقص که شا  یا با ،بیترت  یا به .«باشد نشده تیرعا

                                                           
1. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration 

2. lex arbitri 

3. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status 

4. Paragraph (ii) of Section (a) of Clause (1) of article 2: the party making the application was 

not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings 

or was otherwise unable to present his case. 

المللی نقد و بررسی تط یقی قانون داوری تجاری بی  (.1178) جایدی ،لعیا .ک.ر ،بیشتر درای  باره ۀبرای مطالع .0
 .تهران حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ۀانتشاراس دانشکد :تهران .1175مصو  
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 اوخوانده  ا یدر غ یو صدور رأ یوردا ادیفرا بر نظارسشده باشد،  یمتااظر در قانون نمونه ناش
در  گ ارقانون دیشا که شود دیترد پاسخ در است ممک . ماندیم خارجدادگاه  اریاخت ۀمحدود

  یاآن نی ه  درو  گرفته الهام نمونه قانون 1980 ۀنی او  1175قانون سال  بیهاگام تصو
مت  قانون  رایو ،او ذه  ودود دیرا با دیترد  یا اما. است ن وده یرأ ابطال جهاس ۀومرجهت در 
 است آن قتیحق. است شده تکرار 1115 ۀنی در  رییتغ بدونباره   یا در 1980 ۀنی نمونه در 

 or was otherwise unable to…) ع ارسِ درست درک او 1175 سال قانون یادگانینو که

present his case;…) اند.عاجی بوده 

 یدادرس اصول ۀدربار یغا یاتیبر ادب یارس کوتاه متکع   یا رایتعجب ندارد و یجا ال ته
 و یدادرس در مشارکت یبرا متعارف و یکاف فرصت دعوا  یطرف او یکی به که یهاگام. است
 یرباایو ای یدادرس اصول او یمهم اصل شود،ینم داده خود میتاداس و ادعاها ل،یدال انیب

 . شودیم نهاده رپایو است، «تقابل اصل» که یدادرس اصول

 یرا در نظام حقوق یمورد یکه مقرراس عام داور یین 1179 یمدن یدادرس  ییآ قانون در
او نقض حو  یرد توانینم داور یرأ ابطال جهاس انیم در است، کرده یبادصورس رانیا

 550 ۀمادنه چادان م تکرانه او  یقانون که اقت اس  یا 489 ۀماد در. افتی یمشارکت در داور
. است شده ماتقل  یشیاو قانون پ صهیمهم تدارک نشده و همان نق  یاست، ا 1118 قانون سال

 اندکرده تالش 489 ۀماددر صدر  ییع ارس طال سی یمانیاو ر  ت یآو با یرانیا دانانحقوق اما
 داور یرأ»: کااد قانون حکمو اطالق  عموممیتاد به  یاصول دادرس تیداور را به رعا التیام
  یا ی یتار ۀایشیپ .(145: 1191 پور،یسماوات و یجانی)آذربا «باشد حو موجد  یقوان م الف
به حقوق  ینگاه دی. شا1است دهیپوش ما بر افته،ی راه یدادرس  ییآ به کجا او اکهیا و ع ارس
 حیتصر 1111 یاصالح یدادرس  ییآ کد 1011 ۀماد آنکه اول: باشد پادآموو باره  یا در فرانیه
 گرید(. 111 :1ج، 1194 ،یکرد )محیا یخواهفرجام و یواخواه توانینم یداور یرأ او که دارد
 و تیصالح چون یموارد کاار درداور  یابطال رأ جهاس ۀدربار ادشدهیکد  1491 ۀماد آنکه

 یرأ ابطال»: است کرده اشارههم  گرید مهم اریدو مورد بی به ،یداور وانید لیتشک یچگونگ
داور  یرأ-0 باشد، نشده مراعاس یداور در تقابلاصل -4: ... کهآن مگر خواست توانینم را داور

 یمدن یدادرس  ییآ قانون 489 ۀمادماده با   یا یهیمقام مقا در. «باشد... یم الف نظم عموم

                                                           
 قانون مقرراس تاب  حکم و رسیدگی در حَکَمها»: داشتیم مقرر 8 ۀماددر  19/11/1115مصو   تیحکم قانون .1

 ۀمااد  1در باد  .«نامایاد حکمیت قرارداد شرائط و قوانی  با م الفت باید ولی نییتاد حقوقی محاکماس اصول
}حَکَم{م االف   یرأ کاه  یصورت در» کهد شده بو یایبشیپ یین 1111 بهم  11 مصو  تیحکم قانون 15

 1118 یمدن یدادرس  ییآ قانون در بار  ین یت یبرا حو موجد  یقوان اصطالح. شودیم ابطال «باشد قانون
 ظاهر شد.  550و  508در مواد 
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 تیرعااو قلم افتاده است:  رانیامورد مهم او جهاس ابطال در قانون  دو  یاکه  داد انصاف دیبا
 یبدون آن اعت ار حقوق یحقگیارو  یدادرس گونهچیه که است تیاهم او یادرجه دراصل تقابل 

 ,Cadiet, Normand, Mekki) است یرأ یاجرا ضام  یین یعموم نظمبه  احترام وندارد 

2020: 173. Landel, 2021: 7) .نظر در .باشد یعموم نظم م الف داور یرأ آنکه گرید 
 و است رونیب اراده تیحاکم قلمرو او یرأ ابطال سجها او مورد دو  یا یفرانیو دانانحقوق
 . (Racin, 2005: 305; Van Dai, 2019: 141-164) کرد یتراض آن برخالف توانینم

 رانیاحقوق  دربود که  قهیدق  یباال عطف توجه به ا آورمالل ۀمقدم انیهدف او ب یبار
 صادر خوانده  تیغ در داور یرأ که یموارد در دادگاه، در آن ابطال قصد به داور یرأ به اعتراض

است و غفلت داور او مراعاس حو  یحاکم بر جهاس بطالن رأ یشده است، مشمول قواعد کل
 شمار در صراحتمیتاداس خود، به ۀارائ و دفاع مااسبفرصت  او یبرخوردار به نی تخوانده 

خوانده او  ا یگر داور در غا اد،یبا  یا بر. است دهشنداور اعالم  یجهاس ابطال و کاار گ اشت  رأ
 ۀمادبه درخواست ابطال، عالوه بر موارد مادرج در  یدگیدر مقام رس دیرا محکوم کاد، دادگاه با

اصل  تیرعا یدگیداور در رس ایبپرداود که آ یین هاپرسش  یا به یمدن یدادرس  ییآ قانون 489
 ۀعرضآگاه شده و فرصت دفاع و  یرداو انیاو جر یخوانده به نحو مؤثر ایآ  تقابل را نموده است

  ییآ استادان یول ندارد، یقانون حیصر یم اا فیتکل  یا است  افتهی را خود لیدال و میتاداس
 به ملیم دادرس ماناد دعوا به یدگیرس در داور که اندکرده دیتأک امر  یا بر خود آثار در یدادرس
 یاو رأ تیموارد شکا ،اندگفته هک همچاان(. 978 :1184)شمس،  است یدادرس اصول تیرعا

 یرأ هیعلمحکوم و یتین یمدن یدادرس  ییآ قانون 489 ۀمادمادرج در  موارد بهداور ماحصر 
 :1184 شمس،) کاد درخواست را داور یرأ ابطال یدادرس اصول نقض اعت ار به تواندیم یداور
 دررا محدود به موارد برشمرده داور  یدارد که درخواست ابطال رأ لیتما ییقضا یۀرواما (. 1111
. 1گرداندمیتاد ماده   یا یاو بادها یکی بهرا  یبداند و در هر مورد حکم به ابطال رأ 489 ۀماد
 یکل اصل سی ۀمایلبه را یدادرس اصول تیرعا فیتکل انددهیکوش یادگانیاو نو یبرخ ،رو  یا او

مصداق  ینهادن آن را در داور رپایو و کااد یمعرف حو موجد  یقوان یاجرا یعقل لواوم او یحقوق
 (.140 پور،یو سماوات یجانی)آذربا آورند شماربه 489 ۀماد سیباد 

 نظارس  یتأم یبرا ییقضا یۀرو یبرا یشاهادیپ مثابهبه و نظر  یا تیتقو یبرانگارندۀ مقاله 
 ریبه شرح و یلاستدال قانون، مت  به یوفادار  یع در یداور در یدادرس اصول تیرعا بر دادگاه
 مقرر یفرجام نقض موارد انیب در یمدن یدادرس  ییآ قانون 171 ۀماد 1 باد: دکایم یبادصورس

نکرده  تیو حقوق اصحا  دعوا را رعا یاصول دادرس یدگیدر رس یدادگاه تال هرگاه که داردیم

                                                           
هاای عماومی   برای دیدن نمونۀ آرای شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ابطاا  رأی داور در دادگاا   . 1

 http://arbitration.ir/Pages/Details/489 ه پیوند زیر مراجعه کنید:حقوقی تهران ب
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دادگاه  یکشور رأ نواید اداود،یرا او اعت ار ب یداشته باشد که رأ تیامر چادان اهم  یباشد و ا
 با آن یانتها دیق ژهیوو به یتیاو ابهام ن یحکم خود خال  یرا نقض خواهد کرد. گرچه ا یتال

 درجاس یدادرس اصول تیرعا یبرا توانینم رایو ،ندارد یتااس  یدادرس اصول تیرعا لیوم
 1ه حکم باد وجود ندارد ک یدیترد رایو ،است متیغا هم مقدار  یهم ک یل ،1کرد  ییتع تیاهم
 بود خواهدآن  جهینت است، یامر حکم  یا که میریبپ  اگر. است یامر قواعد عداد در 171 ۀماد

 ویبر اساس قانون و همچون دادگاه حکم را بر موضوع تط  دیکه داور با یقانون یهایکه در داور
  ییآ انونق 481 ۀماددر  فیتکل  یاست و ا ضهیآن بر داور فر تیصادر کاد، رعا یدهد و رأ
  یا و است حو موجد  یقوان تیرعا به مکلف داور ماده  یا در. است شده حیتصر یمدن یدادرس
ۀ قاعد یدعوا اصحا  حقوق به مربوط یامر قواعد مراعاس فیتکل که دارد آن او تیحکا حیتصر
 یانونق واجب  یا داور اگراست.   ادیپا آن به قانون همان 477 ۀماداست و داور به حکم  یداور
 قانون 489 ۀماد 1باد  ریاو به تع  یرأ نکاد، تیرعادارد،  171 ۀماد 1که باد  یدیهمان ق با را
نقض  یضمانت اجرا 171 ۀماد رایو بود، خواهد حو موجد  یقوان برخالف یمدن یدادرس  ییآ

 کرده است.  انیمطلو  را ب یاو دادرس یاصحا  دعوا به برخوردار یاییحقوق آ

 

 جهینت
اوری همواره ممک  است که خواندۀ دعوا به تش یص خود و عامدانه او مشارکت در در د .1

رسیدگی خودداری کاد به ای  امید که اختیار داور ماناد دادرس نییت و غی ت او داوری را معطل 
المللی داوری و قوانی  نمونه برای حفظ اعت ار داوری و احترام به حاکمیت گ ارد. قواعد بی می

اند که در مقام رویارویی با چای  موقعیتی رسیدگی را لیوم قراردادی داور را مجاو داشتهاراده و 
ادامه دهد و دادخواهی خواهان را موقوف به پاس گویی خوانده نکاد. اما داوری با دادرسی قضایی 

نی کاد؛ اختیار او عاریتی و محصول إذتفاوس دارد و داور به پشتوانۀ قدرس عمومی تمییی حو نمی
اند. پس اعمال اختیار ادامۀ داوری در غیا  خوانده نامۀ داوری به او دادهاست که طرفی  موافقت

 ای دارد که داور باید به آن اهتمام جدی ورود.آدا  ویژه

در آغاو فرایاد داوری و انت ا  داوران، مقام ناصب داور اختصاصی خوانده باید دقت  .1
ر به خوانده داده شده است. پس او تشکیل دیوان داوری کاد که فرصت کافی برای انت ا  داو

ای عمل کااد که گویی خوانده در جریان داوری حضوری نامرئی دارد و بر گونهنیی داوران باید به

                                                           
قاانون ماوقتی اصاول     055ماادۀ   1گرفته او بااد  قانون آیی  دادرسی مدنی یادگاری غ ار 171مادۀ  1مفاد باد . 1

 گرا»کرد: است که یکی او موارد نقض تمیییی را چای  اعالم می 1119ذیقعدۀ  19محاکماس حقوقی مصو  
اهمیات دارد کاه    ایهرسیدگی شده و عدم رعایت اصول م کوره باه درجا   به ادعایی برخالف اصول محاکمه

 «انداودرا او اعت ار حکم قانونی می حکم
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کاد. ترتی اس ابالغ و دعوس به جلیاس استماع باید با وسواسی تام تمامی جیئیاس نظارس می
ری نیی دیوان داوری باید اندکی او مقام مشاور طرفی  فراتر انجام پ یرد. در تاظیم قرارنامۀ داو

های احتمالی او تدوی  رفته، قرارنامه را با مالحظۀ امکان حضور بعدی خوانده و ادعاها و دفاع
نماید و مفاد آن را یکیره به انت ا  خواهان نیپارد. ایراد صالحیت در هاگام غی ت خوانده 

صالحیت خود نی ت به موضوع داوری را احراو و اعالم نمایاد.  مفروض است؛ داوران باید م انی
یابد و خواهان باید دعاوی خود را ای به نف  ادعای خواهان جریان نمیدر غیا  خوانده هیچ اماره

با آوردن دالیل کافی اث اس کاد. حتی ممک  است غی ت خوانده قلمرو آوادی خواهان در تمیس 
، ولی داوران باید توجه کااد که هیچ محدودیتی بر خواهان به صرف به اقیام دالیل را تاگ ساود

غی ت خوانده در داوری در ای  ومیاه به ناروا تحمیل نشود. ادارۀ دلیل در غی ت خوانده کمی 
رود. باید اذعان کرد که یابد و استاندارد اقااع داوران اندکی باالتر میتر جریان میس تگیرانه

  هیچ داوری عالقه ندارد که در آن گرفتار آید. موقعیت دشواری است و

تواند فقط به ای  ن واهد داشت و خوانده نمی« غیابی»رأی داوری در هیچ فرضی وصفِ  .1
جهت که در داوری حضور نداشته و رأی در غیا  او صادر شده است، رسیدگی دوباره را به داوران و 

شااسایی و اجرای رأی و نیی دادگاه مقر خواهان تحمیل کاد. لیک  نظارس قضایی دادگاه محل 
داوری بر رأی داوری که در غی ت خوانده صادر شده است، باید عالوه بر جهاس و موارد متعارف 

اعت اری داوری، با وسواس و موشکافی بیشتر معطوف به رعایت اصول دادرسی در داوری گردد و بی
داوری، خوانده فرصت و مجال کافی برای دادگاه باییتی قان  شود که در تمامی مراحل رسیدگی 

 آگاهی او فرایاد داوری و حضور و مشارکت در آن و عرضۀ مدافعاس خود را داشته است. 

در نظام حقوقی ایران، نه الیاماس رسیدگی داوران در غیا  خوانده در قانون به تفصیل  .4
یام شده است. جهاس ابطال بیان شده، و نه رعایت اصول دادرسی در داوری به تصریح بر داوران ال

رأی داوری نیی لیوم رعایت اصول دادرسی را در داوری به نحو مااسب تضمی  نکرده است. ناگییر 
ای مااسب برای رویۀ قضایی تمهید کرد که در نظارس باید با استفاده او قواعد تفییر حقوقی نتیجه

 نه به اجتهاد ش صی.  بر مراعاس اصول دادرسی در داوری، به حکم قانون استااد کااد
توان خصیصۀ ذاتی داوری قانونی دانیت را می« پیروی او قوانی  موجد حو»تکلیف داور به 

و نتیجه گرفت که داور باید به قواعد حقوقی پدیدآورندۀ حو و تکلیف در نظام حقوقی پای اد 
گروه بیرگ قرار کااد در دو باشد. حقوق و تکالیفی که اش اص در نتیجۀ قواعد حقوقی پیدا می

تری  حو آییای، حو دادخواهی و برخورداری گیرد: حقوق ماهوی و حقوق آییای. شاید اصلیمی
او دادرسی مطلو  باشد که وصف کانونی آن رعایت اصول دادرسی در فصل خصومت است. باد 

الی قانون آیی  دادرسی مدنی دیوان کشور را در مقام پایش فرجامی آرای محاکم ت 171مادۀ  1
اعتاایی به اصول دادرسی و حقوق مکلف کرده است که اگر رأی دادگاه تالی حکایت او بی



 661  المللی به داوری در غیاب خواندههای ملی و بینمطالعۀ تطبیقی رویکرد

گمان ای  ضمانت اجرای رعایت اصول دادرسی است و اصحا  دعوا داشت، آن را نقض کاد. بی
به تع یر بهتر، ضمانت اجرای احترام به حقوق آییای اطراف دعواست. ای  ضمانت اجرا حقی برای 

توان در ای که ریشۀ آن را میوجود آورده که ناشی او اجرای قاعدۀ اهم است؛ قاعده آنان به
(. پس رعایت اصول دادرسی 14)اصل  «دادخواهی حو میلم هر فرد است»قانون اساسی یافت: 

تواند به مطلو ، ع ارس اخرای رعایت قواعد موجد حقوق آییای است؛ قواعدی که نقض آن می
جامد. در میان اصول دادرسی، مقام اصلی او آنِ اصل تقابل است که رعایت ابطال رأی داور بیا

 کاد.آن احترام به حقوق دفاعی خواندۀ غایب در داوری را تضمی  می
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