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  دهیچ
داور پس از اتمام مهلت داوری  رأی چنانچه ،رانیدادرس مدن ا آییند یمطابق مقررات جد

ن داوری ی از طرفین هر یبنابرا .ی نخواهد داشتیت اجرایو قابل است م گردد باطلیصادر و تسل

م بر بطالننم توان نه ساز اختالف ین مطلب زمیا .دنرا خواستار گردرأی  د از دادگاه صدور ح

رأی  ده دارند برای بطالنیدانان عققعده ای از حقو .ده استیدانان گردن حقوقینظرهای فراوان ب

ن چنانچه أتو ،یأرم ید عمل صدور و تسلیداور با مان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد ل

ال بریم نمایخود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلرأی  داور وارد رأی  د اش

خارج از مهلت رأی  میده دارند تسلیر عقیعده ای د ،در مقابل .ح استیصادره صحرأی  نبوده و

داور باطل رأی  ن حالتین در چنیبنابرا ،خارج از مدت داوری استرأی  صدور یداوری به منزله

ان برای داور وجود یم دیخواه ،میم پرداز ه آنن مقاله بیا ل که دریبه دال .خواهد بود د که ام

ن ین ایه بر صحت استدالل گروه دوم به تدویتکلذا با  .دین مطلب را اثبات نمایندارد تا خالف ا

 . پرداخته شده استمقاله 

  

   .یأم ریتسل ،مدت داوری ،داوررأی  ،داور ،دادگاه :واژگان کلیدی
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  مقدمه
ن یطرف ی) برایأت داوریا داوران (هیداور رأی  ،دادرس مدن آیینبر اساس مقررات 

رأی  هیعل ومهرگاه مح لذا باشد.  متباع الزم األ ین قرارداد داوریطرف ا به عبارتی یداور

ا ی یننده دعوا به داورکد، دادگاه ارجاع یآن را اجرا ننمارأی  ابالغ روز بعد از ٢٠تا  یداور

داور، رأی  نفع طبقیبه اصل دعوا را دارد به درخواست ذ دگیت رسیه صالحک دادگاه

 یداوررأی  هیعل وممح یرارغم مطلب فوق ب ن علیصادر خواهد نمود. ل ییبرگ اجرا

 ٤٨٩ یا چند جهت از جهات مندرج در مادهی یاست تا در صورت وجود  ن حق باقیا

ت دار یداور را از دادگاه صالحرأی  درخواست ابطال ،٧٩مصوب سال  مدن دادرس آیین

ه ک یداور یأر«ه به موجب آن کآن بوده  ٤بند  ٤٨٩ یور در مادهکجهات مذ از ید. یبنما

  ندارد. ییت اجرایو قابلاست باطل » م شده باشدیصادر و تسل یپس از انقضاء مدت داور

  دو حالت متصور است:  ٤٨٩ یدر خصوص این بند از ماده

ه کم شده باشد یصادر و تسل یخارج از مدت داور نداور توأمارأی  که حالت اول این

-ی است و حقوقیقابلیت اجراباطل و فاقد رأی  در این حالت بنا بر صراحت قانون این

و نظر مخالف وجود ندارد. اما  رنداتفاق نظر دا یأین ریبر بطالن چن همز یدانان ن

ری ن دانان  ن حقوقین خصوص وجود دارد که محل نزاع و اختالف بیز در ایحالت دی

ر و یخأبا ت لین به دالصادر شده، ل یداور در مدت داوررأی  است که است و آن صورت

ابالغ گردد. در این حالت حقوق  ین داوریا به طرفیبه دادگاه تسلیم  یخارج از مهلت داور

ن یدانند. در ا داور را باطل و برخ هم صحیح مرأی  ندارند. برخ یدانان نظر واحد

استناد به  اب ،مختصر به نظرات موافقان و مخالفان یا م تا ضمن اشارهیبر آن هستمقاله 

ل یو تحل را بررس مسألهن یشق دوم ا یموضوعه، عرف و ادله استناد نیمقررات و قوان

  .نماییم

  
  های متفاوتبیان دیدگاه -فصل اول
در مدت  یداورهیأت  ایه توسط داور ک ییأدر خصوص ر شد،طور که اشاره  همان

ا دادگاه ین یبه طرف یر و خارج از مدت داوریخأبا ت لین به دالصادر شده و ل یداور
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ه در این مقاله به کدانان وجود دارد  ن اهل فن و حقوقیب د متفاوتیشده باشد، عقا میتسل

  باشد: نقد دیدگاه های مختلف م به همراهتوصیف  - م. روش تحقیق تحلیلیپرداز آن م

مندرج در باب  یدانان معتقدند: آنچه از سلسله مواد داوراول از حقوق یدسته - ١

ن است یگردد ا م) استنباط و استنتاج ٥٠١ ال ٤٥٤(مواد  دنم دادرس آیینهفتم قانون 

ف به یلکف نموده است و تیلکدر مدت به داوران ترأی  ه مقنن صرفاً در خصوص صدورک

ن یدانان ا ن دسته از حقوقیگردد. ا ماز قانون استنباط ن یدر مدت داوررأی  میتسل

 لذا). ٣/٥٦٢، ج ١٣٨٧شمس، (دانند  مون همان قان ٤٧٤ یخود را مستنبط از ماده یریگ جهینت

ل پس از ید را در مدت داوری صادر و به دالخورأی  که داور شان در صورتیده ایبه عق

از  باطل نخواهد بود. برخرأی  مدت داوری به طرفین ابالغ یا به دادگاه تسلیم نماید، این

دگاه آنان عنوان شده است یدرده اند. در کده دفاع ین عقیاز ا یریل دحقوق دانان به ش

 قانون، ٤٨٩ یاز جهات مصرح در ماده یداور تنها با تحقق رأی  هکتوان گفت  مالبته «

ح و معتبر یصحرأی  د باشد،ین جهات تردیه اگر در تحقق اکباشد و روشن است  باطل م

 صورت در ،٤٨٩ یماده ٤ه در بند کتوان گفت  ا نمین مقدمه آیحال با ا خواهد بود.

جمع شده » میتسل«و » صدور« عنیه هر دو شرط کداور را باطل دانست رأی  توان م

 توان د نمیدود تحقق یافته باشد و روشن است با ترین قیاز ا یه تنها ک نیباشند نه ا

را باطل رأی  قانون، تنها با تحقق هر دو شرط، ٤٨٩ یرا صدر مادهیزرا باطل دانست رأی 

داور در مهلت  یأر«ه اگر کن صورت بود یر، اگر عبارت قانون به ایعبارت دداند. به  م

م خارج از مهلت، ی، به محض تسل»م شده باشد باطل نخواهد بودیمقرر، صادر و تسل

است و از  به صورت منف قانون، م اما عبارت فعلینکم از بطالن آن دفاع یتوانست م

ن در صورت یهمچن. »داخل در مهلت بودن«از د نه یگو مسخن » خارج از مهلت نبودن«

داور رأی  هکن امر یان اثبات ان امید اصل را بر صحت قرار داد نه بطالن، بنابراید بایترد

ر یبار د یبهتر است  .)٥٣٨، ص ١٣٩١، (خدابخش» در مهلت صادر شده است وجود دارد

در  یداوررأی  -٤٨٩ یادهم«تر شود:  به متن قانون توجه نمود تا استنباط از آن روشن

صادر  یمدت داور یداور پس از انقضارأی  ندارد. ییت اجرایر باطل است و قابلیموارد ز

م یرد: اول: صدور و تسلکت را تصور یتوان سه وضع ان مین بیبه ا »م شده باشد...یو تسل
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هلت م آن خارج از میدر مهلت و تسلرأی  دوم: صدور ، هر دو، خارج از مهلت است؛یأر

   باشد. مهر دو، در مهلت  ،یأم ریباشد؛ سوم: صدور و تسل

 باشد ول مح یگمان صح یگمان باطل است؛ در حالت سوم ب یب ،یأر در حالت اول،

 .)٥٣٩ص (همان، د وجود داردیدر حالت دوم،ترد

 را با توجه به وجود ٤ن نهاده و اصل بند یتر از ادانان پا را فرادوم از حقوق یستهد - ٢

 ین عده معتقدند چنانچه داور خارج از مدت داوریپندارند. ا مد یزا یبند دو و سه بند

 یماده ٣[بند  یارات داوریاخت یرهیدا از یل خروج وید به دلینمارأی  مبادرت به صدور

 ه اصوالکرند یگ مجه ین نتیچن لذاداور را از دادگاه مطالبه نمود. رأی  توان ابطال م] ٤٨٩

ن به یالبته قائل ).١١٢، ص ١٣٩٠، ین آبادی(حسباشد  من ٤به بند  یازین ٣و  ٢ه به بند با توج

رده و اصوال کن یدر مدت داوررأی  میدر باب لزوم تسل یده صراحتاً اظهار نظرین عقیا

ف داوران بر یلکز صرفاً بر تیر نیده دسته اخیرسد عق ماند اما به نظر  ز نشدهیمتعرض آن ن

ق یتحق مسألهآنان راجع به  ییشف نظر نهاکبوده باشد. اما  یر مدت داوردرأی  صدور

  د روبروست.یبا ترد مک

اعتقاد  ٤٨٩ یماده ٤ت به اطالق و صراحت بند یدانان با عناگروه سوم از حقوق - ٣

رد یگ متوسط دادگاه صورت ن یه ارجاع امر به داورک یژه در مواردیدارند: داوران به و

رأی  صدور صورت حت نیر ایند در غیم نمایدر مهلت صادر و تسل ماًأرا تو خودرأی  دیبا

م شده فاقد یتسل یه خارج از مدت داورک یأیز موجب اعتبار آن نبوده و ریدر مهلت ن

د نظر یهای بدوی و تجدن قضات دادگاهیده اغلب در بین عقین به ایاعتبار است. قائل

های تجدید نظر با در دادگاه یبدو یها آراء دادگاه دیده شده است که استان بوده و غالباً

وجود دارند ز ین سندگان حقوقیاما نو .)١١٤، ص ١٣٩٠(زندی، گردد ماستدالل فوق نقض 

تا قبل از اتمام  دیه داور باکاند  ان داشتهیاند و ب ردهکده دفاع ین عقیتب خود از اکه در ک

ان یشان بیا .)١٦٩، ص ١٣٩١و پرتو،  میرک( دیخود را صادر و ابالغ نمارأی  یمهلت داور

م یهمان مهلت تسل د طیه باصادر گردد بل ید در مدت داوریه داور نه تنها باکاند  داشته

ن یم گردد به همیخارج از آن تسل داور در مهلت صادر ولرأی  ن چنانچهیبنابرا گردد.

  ).٢١٠ص  (همان،اعتبار است  یجهت ب
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ه ک یداوررأی  ه سرنوشتک نیپاسخ به سئوال تحقیق یعن ا و مسألهبرای تبیین این 

 داخل در مدت بوده است،رأی  ه صدورکشود  مم و ادعا یتسل یپس از اتمام مهلت داور

دادرس مدن  آیینبه شرح وظایف قانون داور در قانون  در ابتداست؟ الزم است که یچ

در مدت رأی  ور در خصوص تسلیمبپردازیم تا به عنوان ی از مقدمات دریابیم که دا

اند صرفاً وظیفه وی در مدت داوری  وظیفه ای به عهده دارد یا خیر؟ و چنانچه برخ گفته

ری رأی  صدور   بر عهده دارد؟را نیز رأی  جمله تسلیم ازاست یا وظایف دی

  
  وظایف داور -فصل دوم 

رات مندرج در باب داور یا داوران برابر مقر ،در مدت داوریکه مسلم و بدیه است 

دادرس مدن دارای وظایف و اختیارات هستند. وظایف داوران بر اساس  آیینهفتم قانون 

، غالباًکه در داوری های موردی  این بر اساس ادله منصوص قانون تعیین  بوده یا سازمان

ن است برخ از وظایف داوران را از ادله غیر منصوص مانند اصول  شده اند. البته مم

  باشد: مل یه اهم آن به شرح ذکمسلم حقوق هم استنتاج نمود 

  
 شروع به رسیدگ  -١

 تواند سمت داوری را رد نماید.  مگردد   مشخص که توسط طرفین به داوری انتخاب 

ن با قبول داوری باید گونه مسئولیت  صورت هیچ در این متوجه این فرد نخواهد بود. ل

صورت بر  بر مقررات و اصول دادرس آغاز نماید. در غیر اینرسیدگ به اختالف را برا

مجازات هایی برای چنین داوری در نظر گرفته شده  ۴٧٣ یاساس مقررات مندرج در ماده

 ست.ا هاسال و جبران خسارت طرفین از جمله آنت که محرومیت از داوری برای پنج اس

رده و ک یه داوران قبول داورکاست  از زمان ۴۶۵ یز طبق مادهین یشروع مدت داور

ها ابالغ شده ن و داوران به همه آنیو مشخصات طرف یط داوریموضوع اختالف و شرا

  باشد.
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 جریان داوری یاداره -٢
پس از شروع داوری داور یا داوران باید جریان داوری را با رعایت اصول کل حقوق 

ختیار طرفین داوری قرار دهند. اداره کرده و فرصت های مساوی و عادالنه ای را در ا

به موقع و رفتار مساوی با طرفین و اصل  اصول مانند رعایت بی طرف و استقالل، ابالغ

مطلب در اکثر مقررات قانون کشورها این  .این رابطه باید مطمح نظر قرار گیرند درتناظر 

،و آذربایج (سماوات پور ١قرار گرفته است تأکیدو کنوانسیون ها مورد    .)٣٢٧، ص١٣٩١ ان

نموده و عنداللزوم مراتب را  خود را متوقف دگیمواقع رس د در برخیداور با از طرف

یعن زمان که داور متوجه وقوع  ٤٨٧ یمانند ماده دیس نماکت دار منعیبه مقامات صالح

  جرم در جریان داوری گردد.

 
 یأصدور ر -٣

قرار نگرفته است و از  تأکیدانین مورد ح در قواین قسم از وظایف داور به صورت مصر

 گردد.  مو به کم روح قانون در شمار وظایف داور احصاء  جمله وظایف است که عقال 

از ناحیه داور یا داوران منتخب است و رأی  حل اختالف در داوری صدور یه الزمهکچرا 

ند ینما مراجعه ز به جهت حل اختالفات موجود خود به داور مین ین داوریطرف اصوال
                                                                                                                                               

: ١٨ ی. مثال ماده١ رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر ی از آنان  قانون داوری تجاری بین الملل
  طرح ادعا یا دفاع و ارائه دالیل داده شود.ی ارفرصت کاف ب

  انگلیس: ١٩٩٦قانون داوری  ٣ماده 
: (الف) نسبت به طرفین منصفانه و بی طرفانه رفتار کند و به هر ی از طرفین فرصت   ت داوری مأهی -١ بایست

ارائه دعوی یا دفاع بدهد، و (ب) آیین مناسب با اوضاع و احوال هر قضیه را انتخاب و از ایجاد هزینه  یاربمعقول 
ابزار و وسیله  یی که بایست تصمیم گیری شود،های غیرضرور و تطویل دادرس بپرهیزد، تا در مورد موضوع ها

  حل آن فراهم نماید. یاربمناسبی 
در تصمیم گیری نسبت به  باشد.  ت داوری ملزم به انجام وظایف کل اداره و هدایت دادرس در پرونده مأهی -٢

ل و دالیل و مستندات از تمام اختیار اعطایی خود استفاده نماید.   مسائل ش
ت داوری باید به طرفین فرصت دهد أهی با طرفین بایست به طور برابر رفتار گردد. نون داوری هلند:قا ١٣٠٩ یماده

  .»دفاع خود را ارائه دهند تا ادعاهای خود را با دالیل و مستندات اثبات دعوا یا
ل که هیات داوری انتخاب م قانون داوری سوئیس: ١٨٢ یماده ٣ند ب با طرفین کند ،ملزم است   هر قانون ش

  .»دعوا یا دفاع اطمینان حاصل نمایددعوا رفتار مساوی داشته و از برابری طرفین در ارائه 
ت داوری بایست منصفانه و بی طرفانه رفتار نماید أدر تمام موارد هی«: قواعد داوری آی س س ١٥ یاز ماده ٢بند 

  .»یا دفاع دارند ارائه یاربت کاف و اطمینان حاصل کند که هر ی از طرفین فرص
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در صورت و  خود را صادررأی  گردد، من ییداوری تع یه براک بنابراین داور باید در مدت

ن مدت یچنانچه ا به طرفین ابالغ یا جهت ابالغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم نماید.لزوم، 

 سه ماه مدن دادرس آیین انونق ۴٧۴ یدر قرارداد مشخص نشده باشد طبق تبصره ماده

ر ا م   د شده باشد.یز دادگاه مهلت تمدیا به تجوی ین داوریه با توافق طرفک نیباشد م

   

  یأتسلیم ر -٤
 ین در قرارداد داوریچنانچه طرف« :دادرس مدن آیینقانون  ٤٨٥ یبر اساس ماده

خود را به دفتر رأی  دیرده باشند، داور باکن نیش بیپ یداوررأی  ابالغ یبرا ق خاصیطر

م یبه اصل دعوا را دارد تسل دگیت رسیه صالحک ا دادگاهیننده به دعوا کاه ارجاع دادگ

به دفتر دادگاه صالحیت دار رأی  بنابراین ی از وظایف قانون داوری تسلیم »ندینما

را رأی  ر کرده و ابالغییتعبرأی  است. اکثر نویسندگان حقوق این وظیفه داور را به ابالغ

توسط داور در رأی  اند و این در حال است که ابالغ ور احصاء نمودهدر شمار وظایف دا

صورت است که طریقه و منهج آن در قرارداد داوری مشخص و معین شده باشد. در غیر 

دار باید آن را به دفتر دادگاه صالحیت ای برای ابالغ نداشته و صرفاً  صورت داور وظیفه این

  این موارد باید قائل بر دو حالت متفاوت بود:بینیم که در   متسلیم نماید. پس 

  

  تعیین شده استرأی  مواردی که در قرارداد یا شرط داوری نحوه ابالغ -١- ٤

خود را به طرفین با رعایت اصول رأی  در این مورد داور وظیفه دارد بر اساس آن

فین به طریقه و به طررأی  قانون ابالغ نماید. البته ابالغ در این حالت نیز منوط به تسلیم

به وسیله اظهار رأی  از طریق ارسال منهج قانون آن است. به عنوان مثال اگر روش ابالغ

نامه باید  به اداره پست یا دایره اظهاررأی  تسلیم نامه یا پست سفارش تعیین شده باشد،

ج باید خاررأی  که در این حالت تسلیم داخل در مدت داوری صورت پذیرد و دلیل بر این

ن است تسلیم و ابالغ به صورت هم از مهلت صورت پذیرد وجود ندارد.  بنابراین مم

زمان صورت پذیرند مانند حالت که ابالغ به صورت واقع به طرفین صورت پذیرفته و 

ن است تسلیم زودتر از ابالغ صورت  مرا به داور  د آنین رسیطرف دهند. اما گاه مم
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ا اداره ی یرا در مدت داوری به دایره اظهار نامه دادگستررأی  پذیرد مانند حالت که داور

پس از مدت به طرفین ابالغ رأی  ن روشیدارد هرچند در ا مافت ید دریپست تسلیم و رس

  گردد. 

  

  ابالغ معین نشده است یمواردی که طریقه -٢- ٤

وده و از دادگاه دار تسلیم نم خود را به دفتر دادگاه صالحیترأی  در این موارد داور باید

رأی  خر بر تسلیمؤمرأی  این حالت هم ابالغ در د.ین ابالغ نمایرا به طرفرأی  بخواهد تا

این حالت به دفتر دادگاه صالحیت دار صورت  گیرد با این تفاوت که تسلیم در  مصورت 

  گردد.  مداوری از طریق دادگاه به طرفین ابالغ رأی  گیرد و سپس  م

 
   یأتصحیح ر-٥

ا یتوسط داور  یداوررأی  ن است در نوشتنمم ،مانند آراء صادره توسط دادگاه ها

ا از ین است در ارتباط با محاسبه اعداد ن سهو قلم ممیرد. ایسهو قلم صورت گ ،داوران

ف داوران یر از وظاید ی یداوررأی  حین تصحیباشد. بنابرا لماتکا یلمه کقلم افتادن 

قبل از انقضاء مهلت رأی  حیدر دو مقطع متصور است: اول؛ تصح ن اقدامیه اکباشد  م

رد و دوم؛ پس از انقضاء مهلت یگ ما داوران صورت یا توسط داور یساً أه رکاست  یداور

ا داوران ین و توسط داور یاز طرف یه به درخواست کبوده ان مهلت اعتراض یتا پا یداور

 یبرا تیا داوران صالحیر داور یور دکمذافتن مهلت یان یبا پا لذارد. یگ مصورت 

  خود ندارند.رأی  حیتصح

  
  در مدترأی  مربوط به لزوم تسلیم یادله -فصل سوم
رأی  یدر مدت داوررأی  د عالوه بر صدوریا داوران بایم داور یه معتقدک نیعلت ا

مستند ند، ین ابالغ نمایا به طرفیم یت دار تسلیبه دادگاه صالح یز در مدت داوریخود را ن

ل یو در خصوص آن به تفص خواهیم پرداختح آن یبه تشر در ادامهه کاست  یابه ادله

  گردند: ماحصاء  زیرن ادله به شرح یم گفت. ایسخن خواه
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 قانون  -١
ی داوری أر«دارد:   ممقرر ٢٨/١/١٣٧٩دادرس مدن مصوب  آیین ۴٨٩ یاز ماده ۴بند  

». ی نخواهد داشتیده باشد باطل و قابلیت اجرالیم شکه پس از مدت داوری صادر و تس

 ۶۶۵ یجه به نحوه انشاء قبل مادهبا تو ۴گذار در قید کلمه تسلیم در بند صراحت قانون

توسط رأی  نشانگر عزم قانون گذار بر لزوم تسلیم١٣١٨دادرس مدن مصوب  آیینقانون 

نداشت. زیرا این  نون وجوددلیل بر چنین تغییری در قا گرنهداور در مدت داوری است و

به قانون  ٧٩در سال  مدن دادس آیینم در تغییرات اخیر قانون ید تسلیبند به انضمام ق

 و همان داشته است یرسد مقنن از چنین تقنین هدف و مقصود  مافزوده گردید و به نظر 

رأی  خین تاربه نوشت رده اند مقنن نخواستهکاشاره  دانان به درستاز حقوق ه برخکطور 

  ).٢۵١، ص ١٣٩٢وسف زاده، ی(ند کتوسط داور اعتماد 

  
 اصل عدم -٢

داور داخل در مدت داوری رأی  ی از قرائن و امارات مهم برای اثبات این امر که

، تسلیم آن به مرجع صالحیت دار یا ابالغ آن به طرفین اختالف یا خیر صادر شده است

ا پس از مدت داوری به دادگاه تسلیم یا به طرفین خود ررأی  باشد. زیرا چنانچه داور  م

نیز خارج از مدت قانون و خارج از رأی  ا صدوریگردد که آ  مابالغ نماید این ش ایجاد 

؟ در این حالت اصل عدم که ی از اصول ده اختیارات داور صورت گرفته استمحدو

عدم گردد که اصل   مط آید و بر اساس آن چنین استنبا  ممهم عمل است به کم ما 

  در مدت است.رأی  صدور

  
  من مل یقاعده -٣

بوده  یداخل در مدت داور یداوررأی  که صدور از آنجا که اختالف در خصوص این

ا باید اظهارات داور را ی است یا خارج از آن صورت گرفته است، دو راه حل متصور است.

ر به  روش هایکه از  پذیرفت و یا این در رابطه  با این حال، و اطالع یافت. واقع آگاهدی

مل  من مل شیئاً« یرسد طبق قاعده با صورت اول یعن کسب اطالع از داور به نظر م
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ح یدهد و به جز تصح داور صالحیت خود را از دست مرأی  از آنجا که با صدور» اقرار به

، یأم ریو تسل مدن دادرس آیین ۴٨٧ یط مندرج در مادهیشرا ی، آن هم در محدودهیأر

ر قادر  یاریچ گونه اختی، همدن دادرس آیین ۴٨۵ یماده یدر محدوده ندارد، دی

ر ادله مانند شهادت یاما در مورد رجوع به سا ١نخواهد بود تا در این مورد اظهار نظر کند.

هم رأی  قائم به شخص بوده و صدور یه سمت داورک نیز با توجه به ایره نیشهود و غ

ر ادله از جمله شهادت شهود محل یرفتن سایپذ رد،یپذ مط شخص داور صورت توس

نون نه که اکدر داخل مدت شخص داور بوده رأی  صدور ه مدعک نیژه اید است به ویترد

دارد. از  دگیرس یبرا تیصالح یمدخل است و نه به لحاظ اتمام مدت داور یدر دعوا ذ

توان علیه وی  ون در صورت اثبات تقصیر داور متوان چنین استدالل کرد که چ طرف م

ای نخواهد داشت که برای رهایی از  طرح دعوای حقوق و مطالبه خسارت نمود داور چاره

از این حیث  لذارا در مدت داوری صادر کرده است رأی  اظهار نماید که خسارت احتمال

ذینفع بودن داور قابل استماع نیز اظهارات داور که به نوع ذینفع در قضیه است به استناد 

  نیست.

  
 عقل -۴

رات داوران باید محدود اختیا نماید که  میید أعقل نیز به عنوان ی از منابع حقوق ت

که بتواند هر زمان پس از مدت  د. باید دید داور این اختیار راقید و شرط نباش دونبوده و ب

؟ اگر از از طرفین داوری یا قانون از کجا وام گرفته است؟ خود را تسلیم نمایدرأی  داوری

طرفین عاریت گرفته باشد که بعید است طرفین به ضرر خود چنین اختیاری به داور یا 

توان نمود زیرا اصل عدم تسلط افراد در   مداوران بدهند و از قانون نیز چنین تفسیری ن

ر است لذا این دی د نیاز به تصریح که از قانون چنین اختیاری را اخذ نموده باش امور ی

  قانون دارد.

  
  

                                                                                                                                               
ع اقرار کند که این موضوع یا تواند به موضو  شخص در زمان م »من مل شیئا مل اقرار به« ی. مطابق قاعده١

 صورت اقرار وی پذیرفته نخواهد بود. در غیر این ؛له تحت سلطنت وی باشدأمس



  ١١٣/  ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری
 پور ساردویی نسب، محمدرضا سماواتمحمد 

   
  

 

 سیدگ داورلزوم نظم در ر -۵
داوری فارغ از تشریفات طوالن دادرس است و ضروری است که داور بدون قرار 

همواره به  مسألهعادالنه خود را صادر نماید. این رأی  گرفتن در تار و پود این تشریفات

ن اقتضای ها مورد برابر دادگاه عنوان ی از مزایای داوری در توجه قرار گرفته است، ل

ابتدا و انتهای جریان داوری منظم و دارای نماید که  نظم در جریان داوری ایجاب م

اقدامات داوران از بدو جریان داوری  یقاعده باشد. به همین منظور ضروری است کلیه

(در صورت  به طرفینرأی  ابالغ درصورت لزومیعن قبول داوری تا آخرین اقدام داور که 

(در صورت عدم  دار به مرجع صالحیترأی  وجود روش مشخص برای ابالغ) و تسلیم

باشد و نباید مقنن داوران  مشخص برای ابالغ) داخل در مدت داوریوجود هرگونه روش 

قید  دونبرأی  ملتزم به مدت داوری دانسته اما در خصوص تسلیم و ابالغرأی  را در صدور

 نه برخین زمیدر ا ١د.یخود را ابالغ نمارأی  مان اراده نمودهر ز و و آزاد گذارد

توان  ر شده است مکذ ۴ه در بند کم ید تسلیه از توجه به قکاند  ان داشتهیدانان ب حقوق

خ یو تار نماید میرا تسلرأی  دیست و داور باین افکرأی  ه صرف صدورکجه گرفت ینت

خواسته  د قانون گذار هم نمیشا .ردیقرار گار محاسبه مهلت یتواند مع ه مکم است یتسل

ه در کخواسته به ابالغ  ند و هم نمکتوسط داور اعتماد رأی  خ در صفحهیبه نوشتن تار

م، ید تسلیدادن ق ند و هدفش از قرارکتفا کافتد ا ماتفاق ن اغلب موارد به صورت واقع

داور رأی  اواله کن بوده یا هم اشاره شد   الملل نیب یه در بحث ابالغ داورکهمان طور 

 ن باشدممرأی  ا نبودنیمهلت بودن  ص دریتشخ دوم این کهرسد نفع بیبه دست ذ قتاًیحق

  ).٢۵١، ص ١٣٩٢وسف زاده، ی(

  
  استیت داخل در مغیغا -٦

ه در باب ک از مباحث اصول یاز  کن راستا با استعانت و اخذ وحدت مالیدر ا

م. در یه واقف گردیقت قضیبر حق یم تا حدودیتوان ممواعد و مهلت ها مطرح شده است 

                                                                                                                                               
ابالغ  ها ازالزحمه داوری یا سایر علل مدتدر عمل بارها دیده شده است که داور یا داوران به بهانه دریافت حق .١

  . ین را در سرگردان رها نموده اندها خودداری و طرفداوری به طرفین یا دادگاهرأی  و تسلیم
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 مسألهدانیم که این   مر مطرح بوده و یا خیا است یت داخل در مغیه غاکن بحث یاصول ا

سه نظر  در این خصوص .)٧٦، ص ١٣٩١(محمدی، بین فقها و اصولیین مورد اختالف است 

ین و محقق خراسان اعتقاد ای از فقها و اصولیین همچون امام خم عمده وجود دارد. عده

دارند که غیات داخل در مغیا نیست و دسته دوم از فقها عقیده دارند که غایت داخل در 

ست که باید بین حاالت مختلف تفاوت قایل ا گروه سوم را عقیده بر آن مغیاست و نهایتاً

حت بیاید یا بین حاالت که مغیا بعد از کلمه ال یا  شد. این دسته مطالبی عنوان کرده و

در سیر قانون  با این وجود،تفاوت قائلند. که غایت از جنس مغیا باشد یا خیر  این

که  شود  مدادرس مدن مشاهده  آیینهای بعد از انقالب خصوصاً در مقررات  گذاری

ل ین دلیمقنن از نظریه ای تبعیت کرده که به موجب آن غایت داخل در مغیاست و به هم

ده خالف ین موارد قائل بر عقیه در اکافت یرا بتوان  دان ا حقوقی ر قاضمتکد امروز یشا

مواردی هم مقنن با تعیین روز ابالغ و اقدام به اختالفات پایان داده  آن باشد. هر چند در

فه داور بر اساس نظر قانون گذار یت وظید غاید دیه فوق بایت به فرضیاست. حال با عنا

داخل در  ا داوران به محض قبولیقبال هم بیان گردید داور  طور که چه بوده است؟ همان

یل یو استماع اظهارات طرف کد ضمن اخذ مداریو با شده یروند داور ن از طریق تش

ان تبادل لوایح و  جلسه خود را رأی  ارشناسکنظر خبره و  سبک درصورت لزومیا ام

ا ین ابالغ یدر قرارداد به طرفشده  نیش بیق پیاز طر ٤٨٥ یوفق ماده در نهایتصادر و 

رسد با توجه به ترتیبات  مبه نظر  لذاند. یم نمایت دار تسلیجهت ابالغ به دادگاه صالح

جه ین نتینمود و چن افته تلقیان یپارأی  با صدور فاًف داور را صریتوان وظا مفوق ن

خود را هر  رأی بهره جسته ورأی  صدور یبرا یتمام مدت داور د ازیه داور باکگرفت 

 یموجب خودسر یده این عقیه چنکد. چرا یم نمایا دادگاه تسلین یزمان اراده نمود به طرف

ف داوران را یلکت تین اگر غایگردد. بنابرا م یدر روند داور نظم یداوران و رواج ب

ن ید چنیه باکست ین م شیبدان مدن دادرس آیینقانون  ٤٨٥ یطبق مادهرأی  میتسل

م آن ی، نسبت به تسلیدر مدت داوررأی  ه داور موظف است عالوه بر صدورکم ینکر یتفس

د. به همین دلیل است که مقنن با تصریح به داور اختیار یز مبادرت نماین یدر مدت داور

خود رأی  اقدام به تصحیحرأی  داده تا صرفاً خارج از مدت داوری و در مهلت اعتراض به

بر اساس اصول تمام وظایف داور باید در مدت داوری زیرا  در حدود مقررات نماید.
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چون بر خالف قاعده بوده نیاز به رأی  بنابراین تصحیح اعمال شده و به اتمام برسد.

  تصریح داشته که مقنن اقدام به انجام آن نموده است.
  

 لیمکت یادله -٧
 انشائ داور یمالک زمان ابراز اراده - ١-٧

، از یتوجه به ظاهر مقررات موجود در باب داور دانان بااز حقوق یا ه عدهکم یگفت

به داوران ننموده است،  یدر مدت داوررأی  میبر تسل فیلکت حاًیه مقنن صرکآنجا 

شان یخود را صادر نموده و از نظر ارأی  یلفند در مدت داورم ه داوران صرفاًکمعتقدند 

ه اعتقاد کگردد چرا  مصادره نرأی  یاعتبار یموجب ب یخارج از مدت داوررأی  میتسل

از  ین امریو چناست ا داوران در متن قانون مشاهده نشده یداور  یبرا فیلکن تیدارند چن

ن یرسد ا من به نظر ل ).٨١ص  ،١٣٨٩ سروی،؛ ۵۶٢ص  پیشین، (شمس،گردد  مقانون مستفاد ن

و و دادگاه  یداور یاز سورأی  صدور یسم هایاناستنباط بدون توجه به تفاوت م

ا بدون دخالت یده، یق دادگاه ارجاع گردیاز طر یه داورک ین تفاوت در مواردیهمچن

 آیینقانون سابق  یها دگاهیدادگاه به موجب قرارداد بوده، صورت گرفته و بر اساس د

رفته باشد. زیرا یدانان بوده صورت پذو محل مانور حقوق یها مجر ه سالک دادرس

تواند  ها ثبت کرده و این مطلب مرا در دفتر دادنامه آنرأی  ها به محض صدور دادگاه

قاض باشد اما داور از این نعمت محروم بوده و فاقد رأی  ءبرای زمان انشا مالک و مبنایی

تواند مالک و  به دادگاه یا اداره پست و حت طرفین مرأی  تسلیم لذا چنین امتیازی است.

توان از وحدت  مردن به فهم مطلب ک مک یراداور باشد. برأی  معیار مهم برای انشاء

ن ییدر خصوص تعموجود بهره برد.  یها هیت به نظریقصد انشاء و ابراز آن با عنا کمال

ه کن حقوق دانان مطرح شده است یچهار نظر ب به طور کلل عقد یان تشزمان و م

ا ی یتئور ه،ینظرن چهار ین ایاز ب. باشد موصول و اطالع  ارسال، ه اعالم،ینظر :شامل

ان شده است ینه بین زمیقرار گرفته است. در ا رانیدانان ا ه ارسال مورد قبول حقوقینظر

آن، همراه بودن آن با  ر و سازندگیثأشرط ت امنته عقد است، یقصد انشاء سازنده«ه ک

دو طرفه  ه عمل حقوقکل عقد یتش یاست برا هیبد ند.که آن را ابراز کاست  یا لهیوس
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ن یبنابرا .)١۵۴ص ،١٣٨٢ ،یدی(شه است ید انشاء مشروط دو طرف ضروروجود قص است،

در شهر  )ب(به تاجر  یرا نموده و نامه ا جاب فروش مالیا با قصد انشاء، یاگر تاجر

قصد انشاء قبول  از طرف گردد. مم نامه به پست محقق یبا تسل یسد، قصد ویبنو یرید

ننده نامه که تاجر قبول کگردد  ممحرز  است و آن زمان ز مشروطین -ب)(تاجر - ننده ک

 ز خود قرار دهد.یم یشوکاناً در یسد و احیه بنوک نید نه ایم نمایخود را به پست تسل قبول

ان سازنده عقد محقق شده و عقد در کقبول به پست تمام ار یجه با ارسال نامه حاویدر نت

جاب یچنانچه ابر این اساس،  .)١۵۵ص  ،١٣٨٢ ،یدی(شه گردد مان واقع ن زمان و میا

نامه قبول  میا موجب قبال از تسلیجاب واقع شده یدار بوده و قبول پس از مدت ا مدت

 میضرورت تسل ینهیدر زم رده باشد عقد محقق نخواهد شد.کجاب خود عدول یننده از اک

 یها کمال توان از بحث فوق استعانت جسته و از وحدت مز ین یدر مدت داوررأی 

م داور ینکه یدار تشب مدت یجابیرا به ا یرا اگر مدت داوریز رد.کموجود استفاده 

 ) را در مهلت قانونیصادر شده در موضوع داوررأی  ست قبول خود (در واقعیبا م

رأی  ن صورتیر ایدر غ د.یابالغ نما ین داوریا به طرفی ت داریم دادگاه صالحیتسل یداور

ل به پست در یتحو ین به جاه آن را قبول لکاست  یقصد انشاء تاجر یبه منزله یداور

رده است ک) آن را ابراز یجاب (مدت داوریز خود گذارده و پس از مدت اعتبار ایم یشوک

  باشد. من صورت فاقد اعتبار یه در اک
  

 هاشورکر یمقررات سا - ٢-٧
نده به موضوع کز به صورت پراین یداور یوان هایشور و بعضاً دکر یدر مقررات سا

م یه خارج از مهلت تسلک ییأشورها هرچند رکن یشده است. در حقوق ا م اشاراتیتسل

و لزوم اتخاذ  یباطل قلمداد نشده است اما صراحتاً به زمان داور یشده باشد در شمار آرا

به  اشارات یشورها به دادگسترک از در برخ حت و یوان داوریبه درأی  م و ارسالیتصم

 یع یثبت و تود ن ملیشورها بر طبق قوانکاز  در بعضبه عنوان مثال ده است. عمل آم

ن ییقانون آ ١٠۵٨ یمادهبه عنوان مثال،  است. نزد دادگاه محل صدور الزامرأی  نسخه از

  دارد:  م) مقرر یهلند (بخش داور دادرس
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رخانه یا دبی یداورهیأت  امضاء شده توسطرأی  از هر ینسخه ا - (a) یبند «

  شود. م ن ابالغیبه طرف یسسات داورؤم

(b)- دادگاه  یر ثبت دعاوتبه دف یینها ییجزرأی  ای یینهارأی  نسخه اصل ی  

قواعد  ٢٨ یماده ۴بند  .»م گرددیانجام شده است، تسل یآن داور یه در حوزهک یا هیناح

 ۵و به دنبال آن در بند  دینما مرخانه را الزام ینزد دبرأی  عیتود) ICC( س س یآ یداور

از یفات مورد نیانجام هر نوع تشر ین برایبا طرف یاررخانه را به همیو دب یداورهیأت 

س ثبت ی) و انگل١٩٣ یماده ١س (بند یشورها از جمله سوئکاز  یدر پاره ا د.ینما مملزم 

ثبت و شورها هم کاز  مقررات بعض است. یاریآن اخت ییبه منظور شناسارأی  عیو تود

 Double«ن حالت یه در اکدارد  من را مقرر یاز طرف یهر  نزد دادگاه ملرأی  عیتود

Exequatur« اند داً مورد انتقاد قرار گرفتهیه شدکافتد  مه مضاعف اتفاق یصدور اجرائ 

  ).۴٧٢ص  ،١٣٨٧، یمعز(

ه داور در ک هم مقرر شده است در صورت یداور   الملل نیب در مقررات اتاق بازرگان

، یی(صفا ١گردد ین ویزیجا یرید داور دید بایف خود عمل ننمایبه وظا یمدت داور

 ١٣ماده  ٢بند  در یوان داورینامه به د یا در خصوص ارسال داوری .)٢٧۶ص  ،١٣٩٠

وان شش ماه یمقررات د١٨ یهم طبق ماده یمهلت داور ٢ب شده است.یتصو مقررات

 دیآن با ه داور طک مهلت« گردد مشروع  ن و مشخصیمع عدهایموه از کن شده ییتع

  »ر]......ی[از مواعد ز    ن شده است.ییشش ماه تع ند،کخود را صادر رأی 

شده  نیش بیپ هم مقرراترأی  میدر خصوص تسل ،اشاره شدپیشتر نیز ه کطور  همان

 یدت داوروان داخل در میبه درأی  مین مقررات در خصوص لزوم تسلیاست. هر چند ا

م یه خارج از مهلت تسلک ییرسد آرا د به نظر مین بعننموده است، ل میمستق اشاره

 ٢١ ینمونه طبق ماده یاعتبار بدانند. برا یها شده باشد را دارا ا دادگاهی یوان داورید
                                                                                                                                               

 ا قانوناًی وان محقق شود كه داور عمالید رایكه ب : در صورت  الملل نیب گانرمقررات اتاق باز ٢ یماده ١١. بند ١
ن شده انجام نداده ییا در مهلت تعیف خود را طبق مقررات و یكه وظا نیا ای ع شده است،فه اش منیاز انجام وظ

  ن او گردد.یزیجا یریداور د ستیبا م است،
ن و داور ید توسط طرفینامه) با ی: سند مذكور در بند اول (داور  الملل نیب گانرمقررات اتاق باز١٣ یماده ٢. بند ٢

ن رسانده یخود و طرف ید سند مذكور را كه به امضایل پرونده به داور او بایاز تحوظرف دو ماه پس  امضاء شود.
 ....»ارسال كند   الملل نیوان بیدی اراست را ب



  ١٣٩٣ پاییز، ٦٧ یحقوق قضایی، شماره یها پژوهش ديدگاه-ی علم فصلنامه /١١٨
  
 

، یینها ایو  جزئرأی  قبل از امضاء«   الملل نیب اتاق بازرگان یمقررات سازش و داور

ه کنیت به ایبا عنا لذا .»ندک یداور   الملل نیبوان یم دیس آن را تسلیش نوید پیباداور 

جه یتوان نت مند کخود را صادر رأی  د ظرف مدتیهمان قانون داور با١٨ یحسب ماده

 را در صورت عدم صدورید داخل در مدت باشد. زیوان هم بایبه درأی  میه تسلکگرفت 

  ن خواهد نمود.یزین داور جاییوان اقدام به تعی، دیوان داوریم آن به دیو تسلرأی 

 

 متن عالم و قاصد است - ٣-٧
ها به ده و باریند را شنک معبث ن یارکمقنن  ه اصوالکن جمله معروف را یما ا یهمه

 ه آنچه صرفاً کاول [ یدهیه با فرض قبول عقک ال مطرح استؤن سیم. حال ایار برده اک

د طرفداران ید دیم آن] بایبوده و نه تسل یر مدت داورد یأر مورد نظر مقنن بوده صدور

ونه برخورد  ٤ح بند ین نظر با ظاهر صریا    ٤ن است مقنن در بند ا ممی؟ آنندک مچ

 م شده باشد را باطل اعالم نمودهیه خارج از مهلت صادر و تسلک یأیر حاً یصر٤٨٩ یهماد

و ژه و یو لمات حقوقکه از کم یلمه تسلکبوده و رأی  صدور م منظور مقنن صرفاًییو ب

ت یرعا یبرا را احتماال از اعراب نداشته و مقنن آن باشد محل مخاص  ییبار معنا یدارا

رسد مقنن با علم بر  ماتفاقاً به نظر  است. پاسخ منف مسلماً ؟اربرده استکالم به که یقاف

) قانون سابق ٦٦٥ یبند دوم از مادهگذشته ( قانون ه در خالءکن مورد یالت خاص امش

نه یافزوده تا زم یداوررأی  ط ابطالیور را به شراکداده است، عالماً و عامداً بند مذ مرخ 

ج و یسرعت در جامعه ترو با یاریروش اخت یبه عنوان  یه داورکرا فراهم نموده  یا

 صادر شده یداور در انقضاء مدت داوررأی  نداشت تا عبارت لی دلابد وایگسترش 

داده و عبارت  رییتغم شده باشد یتسل و صادر یمدت داور خارج ازرأی  را به عبارت باشد

خود را رأی  گردد. اگر داور مال مطرح ؤس ین جا یا د. دریافزایم را به آخر جمله بیتسل

ا ابالغ آن به ین یم آن به دادگاه جهت ابالغ به طرفیتسل ن ازصادر نموده ل یدر مدت داور

 ست؟یه پرونده چیعل ومله و مح ومف محیلکد تینما یرج در قرارداد خوددارروش مند

دارند و  دسترسرأی  ن نه بهیدام از طرفک چیه ٤٨٥ یح مادهیه با توجه به نص صرکچرا 

ان طرح یرا مطالبه نما توانند از دادگاه ابالغ آن م نه با فرض دسترس ند و نه اصوال ام

 یبرا سفانه در متن قانون راه حلأر دولت (دادگاه) را دارند. متر مرجع صالحیت دادعوا د
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ن یدانان معتقدند تنها راه حل احقوق همت وجود ندارد و ین وضعیبرون رفت از ا

 ییاراکرسد نه  م ه به نظرکاست  مدن دادرس آیینقانون  ٥٠١ یاستناد به ماده مسأله

  ر است.یان پذالزم را دارد نه ام
 

 فیلکاز بالت ییرها - ۴-٧
 فیلکدر بالت ین داوریا داوران، طرفیتوسط داور رأی  میه در صورت عدم تسلکم یگفت

 یمعتقدند به استناد ماده برخست. البته یآنان متصور ن یبرا گرفته و اقدام حقوق قرار

را از داوران مطالبه ق خسارات خود ین طریتوان از ا م مدن دادرس آیینقانون  ۵٠١

 یه به استناد مادهکم شد ین آن متوجه خواهین تقنأدر ماده و ش دقت مکن با ل نمود،

صورت داد. در  به دادگاه اقدامرأی  میه داوران به سبب عدم تسلیتوان عل مز نیور نکمذ

ت داور قرار گرفته به صراحت یمتن ماده آنچه مطمح نظر مقنن و از موجبات مسئول

ق یاز مصادرأی  میه عدم تسلک نیبا توجه به ا لذار داوران است. یتقص س، تقلب ویدلت

قرار داد.  ر مورد بحث و بررسید آن را در قالب تقصیست صرفاً بایس و تقلب نیتدل

 میه عدم تسلکتوان گفت  مر به صراحت یتقص ف به عمل آمده ازیبا توجه به تعار نابراینب

داوران باشد.  یبرا تیگردد تا موجب مسئول من ر داور تلقیقصز عمدتاً تین یداوررأی 

ندارند تا  واثق اجتماع بوده و اطالعات حقوق یرا داوران به طور معمول از افراد عادیز

 حقوق ینولوژیم. در ترمیر آنان مورد بحث قرار دهیرا بتوان در قالب تقصرأی  میعدم تسل

 الزام قانون ی که عبارت است از ترکعنوان شده ن یر آمده و چنیقصور در مقابل تقص

 داًیه جدک یه فردکن آورده شده یرده باشد و مثال چنکدر آن  یه فرد مسامحه اک نیبدون ا

ا عمل یرا انجام  یشده ا نه جهل به قانون عمل یرا اخذ نموده از رو یشورکت یتابع

به مرجع صالحیت دار را رأی  میبا عنایت به مراتب فوق اگر تسل لذاد. ینما کرا تر یواجب

ف است و نه یقصور داور در انجام وظا م آن صرفاً یم، عدم تسلینک فه داور تلقیوظ

 یه توسط مجلس به شوراک ۵٠١ یماده ر. بنا بر مراتب فوق اگر به متن اصلیتقص

نگهبان  یه با نظر شوراکم گرفت یجه خواهیم نتینگهبان ارسال شده بود توجه داشته باش

دانست.  یو معنو یفه مسبب خسارت مادیتوان داوران را به سبب قصور در انجام وظ من
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نمود،  م از قصور قلمداد قانون نه تنها داوران را مسئول خسارات ناش یهیه متن اولکچرا 

ن یرا خالف مواز نگهبان آن ین شوراز قرارداده بود. لین یه آنان را مسئول ضرر معنوبل

ن در حال حاضر یابنابر افت.یر ییتغ متن ماده به شرح فعل تاًیشرع اعالم نموده و نها

ر بند ید در تفسیه باکاست   مته مهکن نینبوده و ا یت ویقصور داور از موجبات مسئول

  چهار به آن توجه گردد.
  

 قضات و داورانرأی  سم صدوریانتفاوت م - ۵-٧
رأی  سم صدور و ابالغیانم از طرف ورأی  زمان صدورسم ثبت یانعدم وجود م

و رأی  است. دادگاه ها به محض صدور یژه ایتفاوت و یها و داوران دارا توسط دادگاه

 رویداد از یخ زده و خالصه ایآن را در دفتر دادنامه شماره و تار ]،پیتاس [ینوکقبل از پا

و تا حد زیادی  ن از جهاتیطرف یبرا خ به لحاظ قانونین تارید. اینما مرا در آن درج 

جهت صدور  یاریاخت لیه به هر دلک در زمان قابل استناد است. به عنوان مثال اگر قاض

خ مندرج در دفتر دادنامه ید با استناد به تارینمارأی  م نداشته، مبادرت به صدورح

ا داوران وجود ندارد. یداور  یان بران امیسفانه اأنمود. اما مت دگیتوان به موضوع رس م

ق قرارداد یاز طر یه داورک یژه در مواردیبه و انن امیداوران به جهت عدم وجود چن

استناد قرار  یبرا را محل رده و آنکخود را درج رأی  خیتوانند تار من ردیپذ مصورت 

ه ک نیرغم اعتقاد بر ا ه علکآنند خود بر یدر مدت داوررأی  میمخالفان تسل حت دهند.

تواند  طرف مقابل م ست، مع ذالیم شده قابل ابطال نیه خارج از مهلت تسلک یأیر

بر اساس روال  .)۵٣٣، ص١٣٨٧ (شمس،ز خارج از مهلت بوده است ینرأی  د صدوریادعا نما

ر (ی یا چند روزه) یخأت مکرا مورخ نموده و با  آنرأی  داوران پس از صدور یعاد

ند. ینما من ابالغ یشده در قرارداد به طرف نیش بیق پیا از طری نموده ییتسلیم مرجع قضا

رأی  از اطراف یراد یا ورأی  میر در تسلیخأه با فرض تکال مطرح است ؤن سیحال ا

 فیلکست، دادگاه با چه تین قیخ حقیتاررأی  خ مندرج دریه تارک نیبه ا یداور

 مشخص گردد؟ مسلماً رأی  خ امضایرتا قاً یه دقکان وجود دارد ن امیا ایروبروست؟ آ

ر این پاسخ منف ان برای هیچ کارشناس وجود ندارد م که از مدت  است و چنین ام

اطالع به  ه مقنن با علم وکن روست یاز ا لذاقابل توجه گذشته باشد.  داوری مدت نسبتاً
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م یتسل صادر و یخود را در مدت داوررأی  هکف نموده یلکموارد مشروحه داوران را ت

 هینده نباشد. بدیدر آ راداتین ایطرح چن یبرا یند تا موجبین داوری نمایا طرفیدادگاه 

توانند در  مر نباشد داوران یان پذام یم آن در مدت داوریو تسل یأر اگر صدور است

د ین تمدیر موارد از طرفیتوسط دادگاه ارجاع شده از دادگاه و در سا یه داورک یموارد

انه مالیبنابرا )ین دادرس مدنیقانون آ ۴٨۴ یماده یتبصره( ندیقاضا نمامهلت را ت خ یتار کن ی

ن داخل در مدت یابالغ آن به طرف ایم آن به دادگاه یتسل فاًصر ،داوررأی  صدور واقع

   م باشد. یداور
  

 ح مخالفانیاستناد ناصح - ٦-٧
دانان قرار گرفته است وقاز حق ه مورد استناد برخک ٤٧٤ یل مادهیقسمت ذ از طرف

 یلهیه به وسکباشد  داور یا داوران یتواند دلیل مناسبی برا من )،٥٦٢ص  ،١٣٨٧ (شمس،

ه به کآمده است  یل ماده ایزیرا عبارت مورد اشاره در ذ ١.طرفین قرارداد انتخاب شده اند

ن. از یگانه طرفده است نه قرارداد جدایدادگاه به داور ارجاع گرد یاز سو یموجب آن داور

ر   ین مدت داوریین داور و تعییه دادگاه مبادرت به تعک یم در مواردیدان مسوی دی

تاریخ خود را تا رأی  هکد ینما مد با تعیین مدت داوری به داوران کتباً اخطار ینما م

از  یأین ریمشخص است در صورت عدم تسلیم چن لذاند. ینماتقدیم دادگاه  به مشخص

دادگاه به اصل  اشاره شده در باال، یر مادهیور، برابر قسمت اخکان در مدت مذداور یسو

و  ساًأخود را ر یه داورک سانک یان بران امیکه ا در حال ٢.خواهد نمود دگیدعوا رس

                                                                                                                                               
ن به یبدهند وطرفرأی  ن كرده است نتوانندییكه قانون تع ا مدتی یكه داوران در مدت قرارداد داور در صورت .١

 دینما صادر مرأی  و دگیدگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسنكرده باشند، دا ر تراضیاشخاص د
صورت  ید در مدت داوریبارأی  میده دارند تسلیعق که اتفاقاً -د نظر یاز قضات محترم دادگاه تجد یعده ا .٢
 ق دادگاه ارجاعیاز طر ٤٧٤ یوفق ماده یكه داور یده هستند كه در مواردین عقیبر ا ن خصوصیا رد –رد یپذ
در  رأی میعدم تسل ، دادگاه با مالحظهیم دادگاه ننموده اندخود را تسلرأی  ن شدهییده و داوران در مدت تعیردگ

دند هر تقین عده مع. ایدصادر و ارسال نمارأی  میبه داوران در خصوص تسل یه اید اخطاریبا مدت زمان قانون
نشان فاقد اعتبایم شده از نظر ایكه پس از مدت تسل رأیی چند ابالغ گردد  ین داورید به طرفیبارأی  نیا ر است ل

) در مقابل این دادگاه تجدید نظر استان تهران١٨ یرا از دادگاه بخواهند (ریاست وقت شعبه تا طرفین ابطال آن
 به دادگاه فاقد اثر است یمدت داور پس ازرأی  میم كه تسلین باشین است كه اگر قائل بر ایبر ا عقیده نظر نگارنده
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 شان همواره در سرگردانید ایارجاع نموده اند وجود ندارد و با یداور به موجب قرارداد به

یا  ایدم دادگاه صالحیت دار نمیخود را تسلرأی  اراده نموده تا داور یمانده تا روز

 کد مالید دیور باکمذ یبه استناد ماده د. از طرف حتیبه ایشان ابالغ نما درصورت لزوم

تواند  مرأی  میر از تسلیغ یزیا چیست؟ آیچ یا ندادن داوران در مدت داوریدادن رأی 

روز بوده،  ٩٠ یه مدت داورک ه در زمانک سلّم استاین امر ماشد. دادن داور برأی  کمال

د اگر ید دیخواهد بود. حال بارأی  صدور یار برایم فاقد هر گونه اختیداور در روز نود و 

 نیبا توجه به ا دیم دادگاه نمایپنجاهم تسل صد ویخود را به عنوان مثال در روز رأی  داور

ونه  مین تسلیا طرفیبه دادگاه  یه در مدت داورک رأی  نیا ردکتوان احراز  منشده باشد چ

ه کدادن رأی  ص تخلف داور ازیتشخ یقهیطر صادر شده است؟ و اساساً یدر مدت داور

ونه استه یدر آت یاز داور یت ویموجب محروم٤٧٣ یت مادهیابه ح ه ک؟ چرا بوده چ

 یمدت داور خود را پس از مدت ها از گذشترأی  تواند به صرف احساس خطر  مداور 

 وقت .دی] رها نمایت از داوریمحروم[ خود را از مجازات ن نموده ویا طرفیم دادگاه یتقد

ند ینما م ین مبادرت به ارجاع امر به داوریطرف یو به تقاضا ن دادرسیح ها در دادگاه

جه یبه اصل دعوا را تا حصول نت دگیلفند رسدادرس مدن م آیین ٤٩١ یطبق ماده

چون  ین مواردیند. در چنیداور متوقف نمارأی  ا عدم بطالنیر خصوص بطالن د یینها

ن ییتع یبرا یها در مواقع ضروردادگاه تحت نظارت دادگاه بوده، مسلماً یمدت داور

رأی  اگر ند ویم نمایخود را تسلرأی  هکف پرونده خود به داوران اخطار خواهند نمود یلکت

 یم را در مهلت داوریه تسلک یده ایت به عقید با عناده باشیم دادگاه نگردیور تسلکمذ

ن موضوع مورد یاکه قطعاً خواهد گرفت  قرار فیلکداند، دادگاه در بالت مف داوران نیلکت

ق قرارداد یاز طر یه ارجاع امر به داورک یموارد در نظر مقنن نبوده و نخواهد بود. از طرف

داوران حق خواهند داشت  ،ورکمذ یدهیعق ت بهیا شرط ضمن عقد باشد با عنایجداگانه 

 قرار ن را در سرگردانینموده و طرف یخودداررأی  میها از تسلتا مدت رأی پس از صدور

ه منتج ک یه در پرونده اکن موضوع مواجه بود یها با اه نگارنده خود مدتک نیما اکدهند. 

ن، یدگاه جهت ابالغ به طرفبه دارأی  میز شده بود داوران از تسلین یداوررأی  به صدور
                                                                                                                                               

 دگیرس توسط داوران در مدت قانونرأی  دادگاه با مالحظه عدم وصول ٤٧٤ یر مادهیباید با توجه به قسمت اخ
 .داشت وجود نخواهد ه به داورانیارسال اخطار ی برایرا آغاز نموده و موجب
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به دادگاه رأی  میردند با تسلک منمودند و تصور  م یبه جهت اظهار شرم خوددار صرفاً

ق ین طریو به هم شان بوده خواهند شدیا یز از اقربایدو ن ه هرکن یوارد منازعه با طرف

  قرار گرفته بودند. فیلکسرگردان و بالت هر دو یه داوریعل ومله و مح وممح
 

 ییقضا یهیرو - ٧-٧
م نموده یخود خارج از مهلت تسلرأی  ه داورک یدر برخورد با مواردنیز  ییقضا یهیرو

 نموده است تلق ۴٨٩ یماده ۴س العمل نشان داده و آن را در شمار بند کاست از خود ع

 ین شعبهیو همچن د نظر استان تهرانیدادگاه تجد١۵ یبه دو نمونه از آراء شعبه در زیره ک

 اشاره افته استدر خصوص مورد موضوع را ش یه به خوبک دادگاه عموم ٨٧

   ١:میینما م
  د نظر استان تهرانیدادگاه تجد١٥ یشعبه یدادنامه

خ یدر تار ١٠٣٠ یشمارهرأی  از) د ( یالت آقاکبا و )م( یآقا د نظر خواهیدر خصوص تجد«

 ابطال یبا خواسته )س ن( یه آقاینامبرده عل یعوه در رد دکتهران  دادگاه عموم ١٢٢ یشعبه ١٦/٤/٨٤

داور است. رأی  د نظر خواه مربوط به خارج از مهلت بودنیداور صادر شده است عمده اعتراض تجدرأی 

هر چند در  ریبوده است و از طرف د ١٥/٢/٨٣ یان مهلت داوریه پاکته اتفاق نظر دارند کن نین در ایطرف

خ یابالغ در تار یصالح برا یم آن به دادگاه ذیتسل ر شده است ولکذ ١٥/٣/٨٣خ آن یداور تاررأی  یباال

م است یمقدم بر تسلرأی  ه صدورک نیبه سه ماه بعد از صدور بوده است. نظر به ا ینزد عنی ١٢/٥/٨٣

 ها مرجع دادگاه یچون بر خالف آرا است ول م آن مدتیخ تسلیخ صدور و تارین تاریب وجود فاصله زمان

م م را با هم مورد حیصدور و تسل ٤٨٩ یماده ٤گذار در بند وجود ندارد قانون یداوررأی  ثبت یبرا

حاضر  یهیقض د در مهلت باشد و دریداور بارأی  میو تسل ه مقرر داشته صدورک ن معنیقرارداده است به ا

خ صدور با فرض صحت به یربوده و تا یان مهلت داوریپا داور پس ازرأی  میه تسلکن است یقدر مسلم ا

ن صرف نظر از یبنابرا سازد. ماثر ن یرا ب ٤٨٩ یماده ٤بند  ور درکم مذد و حینما مت نیفاک ییتنها

                                                                                                                                               
 ، اما قطعاًده استیافت نش یییه قضارور خصوص مخالفت با استدالل ما در د یخ دادنامه این تاریسفانه تا اأمت .١

تهران  دادگاه عموم ٢٧ یاست شعبهی. به عنوان مثال رنداما مخالفت خود را ابراز نموده ده یبا عق قضات برخ
ن مقاله بوده و یا مركز مخالف نظر ارائه شده در یدادگستر یداور در كانون وكالی بر رأی ییش نظارت قضادر هما

ال استیم رأی خارج از مدت معقتد بودند تسل ن بابال اش   .یت قرار دارداقل درین قضات د قبول كرد نظر ای. ل
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داور مورد توجه رأی  بطالن یدر دعوا رده اند و اصوالکمطرح  ان دادرسیجر ن دریه طرفک تیمسائل ماه

ن ینخسترأی  ن به شرح فوق ثابت است و دادگاه ضمن نقضاز جهات بطال یرد به نظر دادگاه یگ مقرار ن

ص  ،١٣٩١زندی، ( »است قطعرأی  نیدارد. ا داور را باطل اعالم مرأی  دهد و م صیرا ثابت تشخ

١١٤(.  

  :به عنوان مثال های بدوی هم صادر گردیده است. مشابه این دادنامه در دادگاه

  تهران دادگاه عموم ٨٧ یشعبه یدادنامه

ه ب) ج( یالت آقاکبا و خسرو یآقاطرف به  )س( یالت آقاکبا و نیحس یدر خصوص دادخواست آقا

، آنچه در با احتساب خسارات قانون یسه نفرهیأت  یداور یهیبر ابطال نظر م مبنصدور ح یخواسته

سمت رادات یصرف نظر از ا یه در قرارداد داورکن است یرسد ا ممهم به نظر  یخصوص موضوع دعو

ف یلکداور به داللت ترأی  ق ابالغین مقدمه طریبا ا .نشده است نیش بیداور پرأی  ق ابالغین، طریطرف

خ ارجاع یه اگر تارکباشد  به اصل دعوا م دگی، دادگاه صالح به رسمدن دادرس آیینقانون  ٤٨٥ یماده

و  رون از موعد قانونیبه دفتر دادگاه بم آن ی) تسلیم (طبق قرارداد داوریریبپذ ٢٨/١٠/٨٩را  یامر به داور

است،  یه متن ماده مرقوم امرکنیز با توجه به اینرأی  صورت گرفته است و دفاع اطالع خواهان از یقرارداد

خواهان  حق یم بر بح مدن دادرس آیینقانون  ٤٨٩ یماده ٤بند  ن به استنادیست بنابرایرش نیقابل پذ

   باشد. مد نظر ید نظر استان تهران قابل تجدیست روز در دادگاه تجدیب ظرفرأی  نیگردد. ا مصادر 

  .د قرار گرفتییأتد نظر استان مورد یتجد ١٥در شعبه  ناًین دادنامه عیا

  

  ها یم در اقسام داوریزمان تسل -فصل چهارم 
به  یبه اعتبار یداور م قرار گرفته اند.یگوناگون مورد تقس یها از مقسم ها یداور

 یبه داور یید و از سویمطلق و مق یر به داورید یو به اعتبار یو اجبار یاریاخت یداور

به لحاظ  و سازمان یمورد یهاین بخش داوریه در اکگردد  مم یتقس و سازمان یمورد

ه آنچه در کسازد  منشان  ن رابطه خاطریدر ا رند.یگ مقرار  مورد بررسرأی  میتسل

 یو توجه قرار گرفته است دو نوع داور تأکیدمورد  مدن سدادر آیینمحدوده مقررات 

ا توافق یمندرج در قرارداد  ین بدون مراجعه به دادگاه به موجب شرط داوریگاه طرف است.

ند یا داوران منتخب خود ارجاع نمایرند حل اختالف خود را به داور یگ مم یجداگانه تصم

 یم به ارجاع امر به داوریدادگاه تصم ییهنمابا ارشاد و را اصل یپس از طرح دعواو گاه 
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ا یاسترداد دادخواست  - ١ :شود مز خود به دو صورت انجام ین اقدام نیه اکرند یگ م

به  دگیتوسط دادگاه و توقف رس یارجاع امر به داور -٢. یدعوا و ارجاع امر به داور

حاً در یه صرکارد وجود د یداور یریل گاز روند ش  مشق سو . مع ذالاصل یدعوا

ه با کل ن شیا ح قرار نگرفته است.یو تصر تأکیدمورد  مدن دادرس آیینمقررات 

 یالکو یانون هاک یها یز داورکمانند مر یزکو مرا اتاق بازرگان یز داورکل مریتش

ن یهم موسوم است. سازمان یها یداور ، بهگذارده است یپا به عرصه داور یدادگستر

ن نوع از یدر ارأی  میرا درخصوص زمان تسل یجاد تشیموجبات ا ن استمطلب مم

  م پرداخت.یبه آن خواهدر ادامه ه کها فراهم نموده  یداور

  

 یمورد یها یداور -١
به  یا قرارداد داوری ین و به واسطه شرط داوریق طرفیه از طرک ییهایه داوریلک

توسط دادگاه  اصل یدعوا ه پس از طرحک ییهاین داوریگردد و همچن مارجاع  یداور

ها ین نوع از داوریقرار دارند. در ا یمورد یهایداور یدر زمره گردند، م ارجاع یبه داور

ونگیطرف به  نند.ک م نیش بیرا پرأی  از شروع تا صدور یتمام مراحل داور یاجرا ن چ

    نیتدوو  خود طراح را دگیمربوط به مراحل رس لن قواعد شیطرف ،ریعبارت د

ن یدر ا ).٥٣، ص ١٣٨٨بخت، ی(نرند یگ مه یموجود به عار یها یا از قواعد داورینند ک م

است  ین، ضروریا طرفیتوسط دادگاه بوده  یه ارجاع به داورک نیاعم از ا ینوع داور

که  رد. اعم از اینیصورت گ یز داخل در مدت داورینرأی  میتسل ،رأی عالوه بر صدور

عیین که ت و یا این )٤٨٥ یتعیین شده باشد (شق اول مادهابالغ از قبل  طریقه و منهج

ه در فصل دوم ک ه ادله و مستنداتیلکن رابطه یدر ا ).٤٨٥ ینشده باشد (شق دوم ماده

م یتسل یدر خصوص انطباق واژه قبال  باشد. م تأییدو  تأکیدمورد اشاره قرار گرفت، مورد 

ن سه ییح و تبیم و حال به توضیردکبحث ١-٤طباق آن در بند عدم ان و ریدیبا  و ابالغ

  :میپرداز م یمورد یها یحالت مختلف در داور
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 نیا داوران توسط طرفین داور ییتع -١- ١

 یا قرارداد داوری یدر شرط داور قبال رأی  ن حالت چنانچه منهج و روش ابالغیا در 

اگر روش ابالغ ارسال توسط  . مثال ق ابالغ خواهد شدیبه همان طررأی  ن شده باشد،ییتع

 ه ابالغک نیا است و کخ تسلیم اظهارنامه به دایره اظهارنامه مالیاظهارنامه باشد تار

 یاثر ،ا واقعیاست  ابالغ قانونیا رد و یصورت گ اظهارنامه به مخاطب در چه زمان

 کاداره پست مال بهرأی  میزمان تسل هم ق پست باشد بازیندارد. همچنین اگر ابالغ از طر

 ست.یمهم ن ن برساند،یبه دست طرف را چه زمانرأی  یه پست نامه حاوک نیاست و ا
  

 ف توسط دادگاهکن داور مستنییتع -٢- ١

ن داور خود ننموده و ییاقدام به تع ین مطابق قرارداد داوریاز طرف ین است گاه مم 

ن حالت یا د. دریاقدام نما ن داورییق دادخواست تعید تا از طریطرف مقابل را مجبور نما

م یت دار تسلیصالح به دادگاه یخود را در مدت داوررأی  دیهم به مانند شق اول داور با

ره یق پست، اظهار نامه و غیجهات خاص مانند ابالغ از طر نیش بیا در صورت پی نموده

  د.یم نمایور تسلکبه مراجع مذ
 

  هاد دادگاهشنیبا پ یطرح دعوا در دادگاه و ارجاع به داور -٣- ١

به  دگیرس ینند و در جلسهکرا در دادگاه مطرح  اصل ین دعاین است طرفگاه مم

ن یا ند. درینما یرییپ یق داوریخود را از طر یا ارشاد دادگاه بخواهند دعوایو  ییراهنما

  د. یم نمایور تسلکبه دادگاه مذ یخود را در مدت داوررأی  دیداور با نیزموارد 
 

 زمانسا یها یداور -٢
اختالف آن ها توسط  ینند داورک من توافق یه طرفکاست  ییدر جا سازمان یداور 

نترل، اداره و ک ا توسط آن سازمانیموجود برگزار شود  یداور سازمان یا تحت نظارت ی

 یشرفته دارایپ یهاشورکدر  سازمان یهایداور .)٥٧، ص ١٣٨٨بخت، ی(نت شود یریمد

  ن یده و بزرگ با ارجاع به ایچیپ یثر دعاوکه اکهاست البوده و س سابقه طوالن

ران بر خالف یدر ا سازمان یداور با این وجود .گردند محل و فصل  یداور یهاسازمان
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 در سال گانزراتاق با یز داورکمانند مر یزکل مرای، با تشالملل نیب یهاسازمان

ه کست ین یادیارده و مدت زمان زتهران پا به عرصه حضور گذ یز منطقه اکا مریو ١٣٨٠

ال ؤن سیق ایتحق یمسألهافته است. در خصوص یشور ما رواج کها در  یل داوریقب این

ه در شرط ک نیبا فرض ا ها ین نوع داوریدر ا به دادگاهرأی  میا زمان تسلیه آکوجود دارد 

 میا تسلیبوده  ید داخل در مدت داوریز باینق دادگاه باشد یازطررأی  ه ابالغقیطر یداور

داخل در مدت رأی  میبر تسل ند و ضرورتک مت یفاکدر داخل مدت  یوان داوریبه درأی 

ه کز اعالم شده کن مرایاز ا ه در مقررات برخک نیژه ایبه دادگاه وجود ندارد. به و یداور

صورت خواهد  یز و حق الزحمه داورکمر ه حقوق مالیلکپس از پرداخت رأی  ابالغ

گذشته  یاز وقت داور ن پرداخت مدتین در ایر طرفیخأت چنانچه به سبب لذاگرفت و 

شده  یز داورکرخانه مریم دبیو تسل صادرمعین ه در مدت ک ییأد سرنوشت رید دیباشد با

   ؟ستیاست چ

به « اتاق بازرگان یز داورکمر آیین ٥٣ یاز ماده )الف(به عنوان مثال به موجب بند 

» داور« ،یداور آیینن یز ایو ن فات قانونیت تشرینان از رعایو حصول اطم منظور بررس

رخانه یو دب دیم نمایتسل یز داورکرخانه مریس آن را به دبیش نویپ ،یأر ید قبل از امضایبا

 یارائه یز در مورد نحوهکمر داخل ینامه آیینت مقررات فصل پنجم از یز با رعاکمر

 یوان داورین جلسه دیدر اول ٢٣/١٢/١٣٨٤مصوب  یز داورکالت مریخدمات و تش

عمل و  یه در آزادک تواند بدون آن م یز داورکمر یوان داورید ند.ک مز مطرح کمر

ا ی لات شکرا به ن» داور«توجه  ند،کمداخله  یریم گیاز نظر تصم» داور«ارات یاخت

لف ن مل ر است،یمخ یات ماهوکا رد نیدر قبول » داور« ند.ک یادآوریجلب و  یماهو

 تأییدپس از «سپس » ندکت یرا رعا لز درباره مسائل شکمر یوان داوریاست نظرات د

آن  یمجاز به امضا» داور« ،لز و از لحاظ شکمر یوان داوریتوسط درأی  سیش نویپ

ور ثبت کدر دفتر مذ یوان داورید لش داور پس از بررسرأی  هکم ینیب م لذا». باشد م

  گردد: ما سه سوال مطرح نجیدر ا گردد. م

رأی  میتسل ایاست  یوان داوریبه د یینهارأی  میتسل ،یأم ریه منظور از تسلک نیاول ا

 ابالغ ٥٦ یماده )الف(و بند  ٥٣ یاز ماده )ب(ر بند یطبق قسمت اخ ،؟ از طرفهیاول
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 ر دریخأچنانچه ابالغ به جهت ت لذا است. نه دادرسیمشروط به پرداخت هز یداوررأی 

  ش خواهد آمد؟یپرأی  بر رد چه سرنوشتیپرداخت خارج از مهلت صورت پذ

 اتاق بازرگان یز داورکخدمات مر یارائه ینامه نحوه آیینه مطابق بند پ ک نیسوم ا

 یرخانهیتوسط دب یداوررأی  زیشود امر ابالغ اوراق و ن م ز ارجاعکه به مرک ییها یداور«

ر  مانجام  یز داورکمر رده کن توافق ییابالغ تع یبرا یریق دین طریه طرفک نیاشود م

رده باشند کابالغ آراء انتخاب  یق دادگاه را براین ابالغ از طرین حالت اگر طرفیدر ا» باشند

ا دفتر دادگاه یاست  کمال یرخانه سازمان داوریبه دبرأی  میف زمان تسلیلکد تید دیبا

  صالحه؟

 یرخانه سازمان داوریبه دبرأی  میتسل که مالکسد ر مال اول به نظر ؤدر پاسخ به س

بار اول و به منظور  یبرارأی  هک احتساب شود و نه زمانرأی  ییخ ثبت نهاید تاریبا

رخانه و یبه دبرأی  مین چنانچه با تسلیبنابرا گردد. مرخانه یم دبیتسل یوان داورید بررس

 منقض یمدت داورا نبوده باشد یوده ب لال شفاقد اشرأی  هک نیاعم از ا وانید بررس

  ور فاقد اعتبار خواهد بود.کمذرأی  دیم نمایرخانه تسلیرا امضاء و به دبرأی  و سپس داور

رأی  بر الرسد اش مبه نظر  نه دادرسیال دوم و عدم پرداخت هزؤن در مورد سل

ده یرخانه گردیدب میتسل یدر مدت داوررأی  رایباشد ز مح یث صحین حیوارد نبوده و از ا

ن یه سبب آن طرفکبوده است  نه دادرسیر در ابالغ به سبب عدم پرداخت هزیخأو ت

  باشند. مقرارداد 

ق یمانند ابالغ از طر ق خاصین طریه طرفک ال سوم و در صورتؤن در مورد سل

 یلهه در مقاک هاییرغم استدالل ند علیخود انتخاب نما یره را برایا پست و غیدادگاه 

 م شده،یتسل ا طرفی ه خارج از مهلت به مرجع قضائک یداوررأی  ر بر بطالنیحاضر دا

 ح تلقیصح یز داورکرخانه مریبه دب م در مهلت قانونیرا به جهت تسلرأی  نید ایبا

  نمود.

 یشماره یموضوع پرونده ٢٠/٢/٨٩- ٨٩٠٩٩٧٠٢٢٨٧٠٠١٢٠ یشماره یدر دادنامه

ده ین عقیا بر دادگاه ،تهران حقوق دادگاه عموم٢٧ شعبه ٨٨٠٩٩٨٠٢٢٨٧٠٠٤٢٣

   :نموده است ح تلقیرا صح یأین ریو چن صحه گذارده
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اتاق  یز داورکداخل در موعد صادر شد و داخل در موعد هم به مر یداوررأی  «...

 ه مالزمه با ثبتکداور به سازمان رأی  میتسل سازمان یم شد و در داوریران تسلیا بازرگان

ه کگذارد  من باق یچ شبهه ایدارد ه یداوررأی  میصدور و تسل خ واقعیو احراز تارأی ر

 یداوررأی  خ مندرج دریدر خارج از موعد صادر اما تار یداوررأی  هکند کتصور  قاض

است و  یمورد ینسبت به داور سازمان یازات داورین از امتیباشد و ا ممزورانه و مقدم 

 هکآن است رأی  قانون از موارد بطالن ٤٨٩ یچهارم مادهه در بند کن جهت است یبه هم

 ینه ایم شود و هر گاه قریهم خارج از موعد صادر و هم خارج از موعد تسل یداوررأی 

باطل  یداوررأی  ن جهتیم از ایداخل در موعد داشته باش یداوررأی  بر صدور

از  یمورد اعتراض با رأی  بقجه دادگاه به لحاظ عدم احراز تطای.. در نت.باشد من

خواهان  یم به رد دعوهمان قانون ح ٤٩٠ یقانون و به استناد ماده ٤٨٩ یماده یبندها

-٩٠٠٩٩٧٠٢٢٠٠٢٩٠ یشماره یبه موجب دادنامهرأی  نیا ».دینما مصادر و اعالم 

دنظر استان تهران یشعبه اول دادگاه تجد ٨٩/٤٨٨ یشماره یموضوع پرونده٢٢/٣/٩٠

  .)٤٤٤، ص ١٣٩١ ،خدابخش(شده است  تأیید

 یها یه اگر داورکند ین استدالل نمایچن در مدترأی  مین است مخالفان تسلالبته مم

رأی  صدور خ واقعیه تارک وجود دارد انن امیچن یوان داوریبه لحاظ وجود د سازمان

ن یا زیها ن یانواع داور ریسا در رد،کوان احراز یبه درأی  میخ تسلیرا از تار یدر مدت داور

ا اشاره به ی در دفتر اسناد رسمرأی  ثبت مثال ریه بتوان با ادله دکز وجود دارد یان نام

  در مدت صادر شده است.رأی  هکن احراز نمود یر چنید آن در متن رسم

داوری و با  یآرا ابالغ یدن به نحوهیانسجام بخش یبرا د گفت مقننیپاسخ با در 

ن یست، چنیر نیان پذام ین مواردیها تحقق چن یت داوریثرکدر ا هک نیه اتوجه ب

 روش هایر یان استفاده از ساام هک نیرا وضع نموده است. بنابراین ا ییضمانت اجرا

 یداور دگیرس ر باشد دریان پذدر داخل مدت امرأی  اثبات صدور یادله اثبات دعوا برا

ن یل بر ائد قای باوا ستیر نیان پذام دولت یها گاهدر داد دگیاست بر رس ییه استثناک

توان  م -است و مصرحه قانون شرع یاز ادله یه ک-با شهادت هم  ه حتکبود 
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 جا مقنن از بابنیا ه درکاعتقاد نویسنده بر آن است  نیبنابرا .ردکرا اثبات  ین امریچن

  رده است. کرا وضع  ین قاعده ایق امور چنیتنس

ن دعوا در یست و ایرفته نیپذ د نظر بعد از مدت قانونیتجد یمثال طرح دعوا به طور

به موجب قرار  مدن دادرس آیینقانون  ٣٣٩ یماده٢ یتبصره به استناد صورت طرح

وجه به  چیبه ه ین قاعده ایوضع چن مسلماً .رد خواهد شد یبدورأی  نندهکدادگاه صادر 

م نقض ح یبرا متقن کمدار یست و چه بسا وین د نظر خواهیت تجدیحقان مفهوم عدم

ن احقاق یبه جهت خارج از مهلت بودن ا یو یه با رد دعواک ن ارائه نموده باشدینخست

ت یل عدم حقانینه به دل ،٣٣٩ یماده ٢ یتبصره من حیحق صورت نگرفته است. ا

دت مورد نظر مقنن د نظر خواه در میه تجدکل است ین دلیبه ا ه صرفاًد نظر خواه بلیتجد

ر م رده است.کدادخواست خود را ثبت ن توان  برای روشن تر شدن مطلب و در مثال دی

از طریق تقدیم دادخواست تجدید نظر  چنین بیان داشت که طرح دعوای تجدیدنظر صرفاً

طریق اظهارنامه رسم به دادگاه گیرد. بنابراین اعالم اراده تجدید نظر خواه از   م صورت

هم  یدر داور لذاثیری نداشته و موجب انتقال پرونده به دادگاه تجدید نظر نخواهد بود. أت

 رده صرفاًکخود را در مدت صادر رأی  هک نیاثبات ا یه داور براکاین باشیم د قائل به یبا

به دادگاه، اداره  یخود را در مدت داوررأی  هک نیتواند داشته باشد و آن ا مل یدل ی

 یورأی  صورت نیر ایغ در د.یم نماین تسلیشخص طرف ایاظهارنامه و ره یپست، دا

ه ک سازمان یها یبه داور ن حالتیچن یتسر لذاخواهد بود.  ٤٨٩ یماده ٤مصداق بند 

  ح نخواهد بود.یهستند، صح فات خاصیار و تشرکو  ساز یدارا

  
  و پیشنهادنتیجه 

ه مقنن با کده است ین عقینگارنده بر ا ارائه شده در مقاله، یحات و ادلهیبر توض بنا 

 مدن دادرس آیینموجود در قانون سابق  یهاو خالء یالت داورعلم و اطالع بر مش

آن  یبعد یالت و رخدادهانموده تا از مش نیش بیرا پ ۴٨٩ یماده ۴عالماً و عامداً بند 

ر نظر گرفتن مدت لفند با دحات فوق داوران میت به توضیبا عنا لذا .دینما یریجلوگ

ا تسلیم دادگاه ین ابالغ یآن را به طرف یدر مدت داور تاً یخود را صادر و نهارأی  یداور



  ١٣١/  ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری
 پور ساردویی نسب، محمدرضا سماواتمحمد 

   
  

 

 ۴بند  موجبم شده باشد به یه پس از مدت تسلک یداوررأی  صورت نیر ایند. در غینما

  .نخواهد داشت ییت اجرایقابل ۴٨٩ یماده

خود را رأی  لف نموده تاا مداوران ر ۴٨٩ماده  ۴مندرج در بند  یضمانت اجرا -١

بنابراین در صورت عدم تسلیم به مرجع  ند.یم نمایصادر و تسل یداخل در مدت داور

ن یبر ا از مصادیق آراء باطل قلمداد خواهد شد. البته برخرأی  قضائ در مدت داوری

صورت  نیر ایاست در غ منوط به درخواست متقاض ءن دست از آرایه ابطال اکنظرند 

 .)٢۵٣، ص ١٣٩٢وسف زاده، ی(ست یذاتاً باطل ن یأین ریچن

ن یت چنیبر رعا است و داوران ضرورت دگیفات رسیتشر فارغ از یهر چند داور - ٢

 ین داوریاضرار به طرف از یریو جلوگ یجاد نظم در روند داورین اندارند ل فاتیتشر

اوری ابالغ و در خود را در مدت داوری به طرفین درأی  ه داورانکد ینما مجاب یا

ند. یم نمایگاه صالحیت دار تسلدصورت عدم پیش بین طریقه ابالغ در قرارداد داوری به دا

ز یدر داوران ن یجاد خود سریان اام ،ین داوریطرف فیلکصورت ضمن بالت نیر ایغ در

 وجود خواهد داشت.

ع و یرفات، سین تشریمترکد بدون یبا ی، داوردادرس فات طوالنیبر خالف تشر - ٣

ا داوران ی ین داوریه حق اطاله را به طرفک یهر امر لذارد. یبدون هرگونه اطاله صورت پذ

 ر گردد.یا بر خالف آن تفسید حذف و یا بدهد بایداده  یدر پروسه داور

ان ا داوران و عدم امیتوسط داور رأی  صدور یخ عادیان استناد به تارعدم ام - ۴

د همواره ین تالش داوران باین. بنابرایا طرفیداوران  توسط یأر صدور قیخ حقیاثبات تار

صادر و  یخود را در مدت داوررأی  راداتین ایاز چن یریجلوگ یه براکاشد ن راستا بیا در

ور به کمذرأی  صورت نیر ایند. در غیوه مندرج در قرارداد نماین به شیا طرفیم دادگاه یتسل

م نظر مقنن یده داریداً عقکل خواهد بود و موقابل ابطا ۴٨٩ یماده ۴جهت مندرج در بند 

 ن منوال بوده است.یز بر همین

رخانه یم دبیصادر و تسل یدر مدت داوررأی  هک در صورت سازمان یهایدر داور - ۵

را یز خارج دانست. ۴٨٩ یماده ۴ح و از شمول بند یرا صحرأی  دیگردد با یز داورکا مری

ل و یر تحوید یاست و از سو دادرس آیینات خارج از مقرر از طرف سازمان یداور
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