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Abstract
The principle of non-interference of the court in arbitration is considered as one of the important
principles governing arbitration. According to principle, which is considered as a result of principle of
rule of will, arbitration is an independent institution and court is not allowed to interfere in arbitration.
In general, although this principle is often defended in arbitration, most legal systems principle is not
absolute and in some cases the benefits of court intervention in arbitration could not be ignored.
Because in some cases, achieving the goals of arbitration requires intervention of court. The
involvement of court in arbitration for purpose of assistance can be seen in structure and formation of
arbitral tribunal, as well as issues related to nature of arbitration. Accordingly, court's involvement in
arbitration could be divided into substantive and formal matters. Effectiveness of arbitration process
and proper guidance and organization of arbitration process are among principles of jurisdiction of
court to assist in arbitration in Iranian legal system. It is proposed that in order to prevent unwarranted
interference by the court in arbitration in Iranian law, the cases of court intervention should be limited
to ones specified in law. This issue is taken into account in UNCITRAL Model Law.
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 .1دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت 8931/70/70 :ـ تاریخ پذیرش)8933/70/70 :

چکیده
اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد میشود .بر اساس این اصل ،که در نتیجـة اصـل حاکمیـت
اراده تلقی شده ،داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد .به طور کلی ،هرچند غالباً از این اصل در داوری دفـا
میشود ،در اکثر نظامهای حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمیتوان فوایـد مداخلـة دادگـاه در داوری را نادیـده انشاشـت.
چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است .دخالت دادگاه در داوری ،با هدف مساعدت ،در سـاختار و
تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است .بر این اساس ،دخالت دادگاه در داوری را میتوان
به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد .مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبـانی
صالحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است .البته پیشنهاد میشود ،جهت جلـوگیری از مـداخالت بـیجهـت
دادگاه در داوری در حقوق ایران ،موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شـود؛ موضـوعی کـه در قـانون نمونـة
آنسیترال بدان توجه شده است.

کلیدواژگان
دادگاه ،داوری ،صالحیت مساعدتی ،مداخله ،نظارت.

 رایانامۀ نویسندة مسئولSarvestani114@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه داوری به یکی از طرق شایع حل وفصل دالاوی دیل ی شل ه ایلی یکلی از ا ل
ا م م اخلة دادگلاه در داوری ایلی اغلل

شناختهش ه در داوری ا

ایناد ب دالمللی در زم نة داوری بر اید دی گاه وستن وه در

مهل

ول ان د داوری ورل روا و

رت ارجاع اختالف به داوری دادگلاه

الح ی ری گی ن ارد و نیای در داوری م اخله ون (مصلحی اراوی و الحی  )15 :5831الیتله
برخی ا

ا م م اخلة دادگاه در داوری را ویژة ام ر ماو ی میدانن بلا ایلد د حل ه وله زل

از

ور رأی ورود دادگاه در داوری بای در زرد ا ل ال م م اخللة دادگلاه در ماو لی رأی داوری
دفس ر ش د ( )van den Berg 2007: 117; Stefan Kroll 2006: 2برخی ن ز نهدنهلا ایلد ا ل را یل
ا

ولی در حق ق داوری میدانن ( )Heuman & Goran 2003: 494بلکه آن را دضلم دوننل ة ال م

ماجراج یی دادگاه در داوری ولم اد میوننل ( )Margaret 2008: 84جل ای از زلریرا ا ل ال م
م اخلة دادگاه در داوری ،در برخی م ارد دادگاه او ام به م اخله یا نظارت بر داوری میونل برخلی
حمد دأی ا

م اخلة دادگاه در داوری بر اید باورن وه م زان دخالی دادگاه در داوری بای دع د

ش د ایران فلسفة دخالی دادگاه در داوری را بر دو اام درل ی بله داوری ولردن در ورل روا بلا
مح ود وردن م زان دخالی دادگاه در داوری و جل

ااتیار دجار ب دالمللی و ومچن د منحصر ولردن

دخالی دادگاه در داوری و ی با رویة م ج د در نظام ب دالملللی بلا ول ف دسلریع جریلان داوری
ولمل اد مللیوننل (مللافی و زاریللافر  )501 :5815ورل روا ن للز بللا ول ف راایللی وللردن حل او
ایتان اردوای مرب ط به دادریی منصفانه به دادگاه اجازة دخاللی در داوری را ملیدونل املا برخلی
برای دادگاه رفاً ی

نقش حمایتی (و نظاردی) در نظر میگ رنل و بل ش از ایلد بله دادگلاه اجلازة

م اخله در داوری را نمیدون ؛ درحالیوه در مقاب برخی دیگر با افزایش ولمرو اخت ارات دادگلاه در
داوری به ن ای نقش م اخلهج یانه برای دادگاه در داوری ایجاد میونن (مق م ابریرلمی و محیل
 )540 :5811به ط ر ولی ،دخالی دادگاه در داوری را از نظر زمانی مید ان به یله مرحللة زل ش از
داوری ،ح د داوری ،ز

از

ور رأی داوری دقس ورد (ملافی و زاریلافر  )501 :5815املا بایل

د جه ورد وه دخالی دادگاه در داوری را از منظروای دیگر ن ز ملیدل ان دقسل ولرد یکلی از ایلد
دقس بن یوا ،وه دقس بن ی مهمی ن ز وسی ،دقس بن ی بر ایاس و ف م اخلة دادگلاه در داوری
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ایی؛ با اید د ح ه وه در برخی م ارد و ف دادگاه از م اخله مساا ت و ومل

بله داوری ایلی،

درحالیوه در م ارد دیگر و ف دادگاه از م اخله در داوری نظارت بر داوری ایی در ادامله ،حلمد
برریی مفه م الح ی مساا دی دادگاه ،به برریلی دخاللی شلکلی و ملاو ی دخاللی دادگلاه در
داوری و اوسام آن در داوری زرداخته میش د
مفهوم ،معیارها ،و مصادیق دخالت مساعدتی
دخالی دادگاهوا در جریان داوری وم اره با و ف ااما نظارت و ونتر وضایی رف ن سی در
بس اری از م ارد و ف از دخالی رفاً مساا ت و وم

به داوری ایی الیتله ،در برخلی مل ارد

ن ز دخالی او اف دوگانة مساا ت و نظارت دارد مثالً او ام دادگاه در خصل

دع ل د لحی

م افقینامة داوری را مید ان دخالی مساا دی دادگاه به شمار آورد زیرا بر ایلاس م افقلیناملة
داوری طرف د ملزم ان  ،در

رت اختالف دربارة م ح ع م افقینامة داوری ،اختالف را بله داور

ارجاع دون و بر وم د ایاس داور الح ی ری گی به م ح ع م رد اختالف را ز ا ملیونل و
در نت جه دادگاه الح ی خ د را در زم نة اختالف م ح ع م افقینامة داوری از دیی ملیدول
حا اگر در زم نة م افقینامة داوری اختالفی ز ش آی و ااتیار م افقینامة داوری مل رد مناورله
ورار گ رد ،در ام  ،امکان م اخلة داور وج د نخ او داشی؛ مگر اینکه ابت ا به ا
داوری ری گی ش د در اید

م افقیناملة

رت ،دادگاه م اخله ملیونل و بله منظل ر فلراو آوردن شلرای

ری گی داور او ام به برریی حی م افقینامة داوری میون
االوه بر م افقینامة داوری و ام ر مرب ط به دی ان داوری ،در م اردی وه اجیار طرف مقابل بلر
انجام دادن یا انجام ن ادن واری حروری باش  ،به دل
داوری یا اشخا

ثالث ،دادگاه به ومل

فق ان و رت داوری بر مجی ر ولردن طلرف د

داوری ملیآیل و امل مل رد نظلر نهلاد داوری را انجلام

میدو بنابراید ،در برخی م ارد دادگاهوا به منظ ر دیت ابی به نت جلة مطلل
داوری میونن (ن

اول ام بله دخاللی در

بخی  )901 :5818در اید م ارد دادگاه رفاً با و ف مسلاا ت و ومل

وارد

جریان داوری میش د یا یعی در فراو آوردن مق مات داوری میون بله ایلارت دیگلر ،ا ل ً در
الح ی مساا دی و ف ا لی دادگاه ومل

و مسلاا ت در مل اردی ایلی وله داوری از ایفلای

وظایف خ د ناد ان ایی یا م اخلة دادگاه در جریان داوری بلرای ملرثردر شل ن داوری زم ایلی؛
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درحالیوه در برخی م ارد دادگاه با و ف نظارت بر فراین داوری او ام به م اخله در داوری میونل
به ایارت دیگر ،در ونار ا

یرای ،وه ا لی ول ی در دادریی ایی ،ا

امن ی در دادریی ن ز

ا لی مینایی ایی؛ ا لی وه در ومة ری گیوا ،از جمله داوری ،بایل بل ان د جله شل د بلر ایلد
ایاس ،جهی دضم د یالمی و حی جریان داوری و راایی حل او شلرای شلکلی زم بلرای
منصفانه ب دن ری گی و برگزاری داوری منظ و ااد نه و ومچن د برای حفل و حرایلی از نظل
بن ادید م رد نظر وان نگلرار دادگلاهولا ملید اننل در داوری دخاللی وننل ملثالً،

ام می و ا

دادگاهوا مید انن رأی داوری را به دل

جریان شلکلی ناااد نله ابطلا یلا بله دل ل مخالفلی نظل

ام می آن را باط ااالم ونن یا اینکه داور را به لحاظ وابستگی یا جان داری برونار ونن
ابهامی وه مطرح میش د اید ایی وه در برخی م ارد بهراحتی و با واطع لی نملیدل ان گفلی
م اخلة دادگاه جنیة مساا دی رف دارد؛ بلکه بای گفی دخالی دادگاه مجم اهای از نظلارت و
مساا ت ایی مثالً در

ردی وه یکی از طرف د از دع د داور خل د امتنلاع ونل  ،نملیدل ان بلا

واطع ی گفی م اخلة دادگاه در دع د داور جنیة نظاردی دارد یا مساا دی؛ با ایلد د حل ه وله در
برخی م ارد دادگاه او ام به دع د داور میون مادة  55در بن  8وان ن داوری دجلاری بل دالملللی
ایران م اردی را وه دادگاه او ام به دع د داور میون ااالم میون به ایارت دیگر ،در م اردی وه
طرفی وه انتخا

داور بر اه ة وی ایی از دع د و انتخا

داور امتناع ورزد یا داوران منتخل

و

یرداوران به د اف نرین یا شخص ثالث از انجام دادن وظ فة خ د مینی بلر دع ل د داور یلر بلاز
زن  ،ور ی

از طرف د مید انن برای دع د داور به دادگاه اله مراجعه ونن برخی در دأی ایلد

م اا گفتهان د جه به گسترة دخالی دادگاهوا در زم نة داوری ب انگر آن ایی وه و ف از دخاللی
درو یی از ااما و نظارت و مساا ت ایی مثالً در

ور ورار دأم د یلا دیلت ر م ولی ،نصل

داور طرف ممتنع ،ری گی به جرح داور ،و اجرای رأی داور جنیة مساا دی دادگاه در ونار جنیلة
نظاردی آن دی ه میش د
در زایخ به اید ابهام مید ان گفی او ً در اید گ نه م ارد ن ز جنیة مسلاا دی دخاللی دادگلاه
بر جنیة نظاردی دخالی دادگاه ب رتر ایی و ثان اً نظارت م ج د در اید م ارد بلا نظلارت مصلطله
حق وی ،ومانن نظاردی وه در ابطا رأی داوری مل نظلر ایلی ،ولامالً متفلاوت ایلی ملثالً در
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م اردی ومچ ن نص
باش ب رتر از با

داور طرف ممتنع و ری گی به جرح داور اگر نظلاردی ن لز وجل د داشلته

«الحاو ولی الممتنع» ایی

مبانی پذیرش دخالت مساعدتی دادگاه در داوری
ورچن زریرا ا

ا م م اخله دادگاه در داوری دضم دونن ة ایتقال شرط داوری ایلی ،در برخلی

م ارد م اخلة دادگاه در داوری حروری ایی به ایارت دیگلر ،ا ل ال م م اخللة دادگلاه در داوری
ایتثنائادی دارد وه ب ون د جه به اید ایتثنائات داوری به یرمنز مقص د نخ او ری
الللی لللزوم نظللارت دادگللاه بللر داوری حصل

بر ایلد ایلاس،

اطم نللان از ایللد م حل ع ایللی ولله داوری حل او

ایتان اردوای مرب ط به منصفانه ب دن ری گی را راایی ون (مق م ابریرلمی و محیل

)540 :5811

به ایارت دیگر «نظارت وضایی دضم نی ایی بر اینکه ونجاروای امری نظ امل می ،مل رد دجاول و
دغاف داوران واوع نر ه ایی » (مافی و زاریافر  )501 :5815ایلد م حل ع در ملادة  1شلرح دحل للی
آنس ترا بر ز شن ی

وان ن نم نه ن ز دأی ش ه ایی بر ایاس اید ماده ،نهدنها ور گ نه نقلش دادگلاه

در وان ن نم نه مرزبن ی و مح ود به م اردی ش ه وه در اید وان ن آمل ه ایلی ،بلکله اخت لارات وللی
ااطاش ه به دادگاهوا جهی م اخله در داوری د ی و ان د داخلی با برشمردن آنوا مح ود ش ه و ایلد
اطم نان به طرف د دا ا و داوران داده ش ه وه دادگاهوا در م ارد ز شب نیش ه نقلش نظلاردی و دخلالتی
خ د را ایفا خ اون ورد  5به ایارت دیگر ولان ن نم نلة آنسل ترا  ،بلا دع ل د مل ارد م اخللة دادگلاه در
داوری ،حمد دضم د آزادی و ایتقال طرف د ،ولاوش م اخللة دادگلاه در داوری ،افلزایش اخت لارات
داوری ،و واا همن یاختد طرز ام دادگاهوا را محقل یلاخته ایلی ( )Williams 2012: 6بله طل ر
ولی ،میانی م اخلة دادگاه در داوری را مید ان به دو دیلتة وللی ملرثر شل ن جریلان داوری از طریل
مساا ت دادگاه و لزوم نظارت دادگاهوا بر آرای داوری و اجرای آنوا دقس ورد
موثر شدن جریان داوری از طریق مساعدت دادگاه
حض ر دادگاهوا در رون داوری مف و زم ایی و ب ون م اخلة دادگلاهولا داوری ن لز نملید انل بله
و ف خ د بری و برای جامعه ی دمن باش اید در حالی ایی وه در اید مف ل بل دن م اخلله نیایل
1. Analytical Commentary on the Draft Text of a Model Law on International Commercial
Arbitration, XVI UNCITRAL Y.B. 104, 112, Art. 5, 2 (1985).
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میالغه ش د دا جایی وه داوری ماو ی خا

خ د را وه بله نل ای نمایلانگر ارادة طلرف د م افقلیناملة

داوری ایی از دیی ب و مثالً یکی از چالشولایی وله در حلا حاحلر داوری بلا آن روبلهرویلی
مح ودیی اخت ارات داور در مطالیة اینادی ایی وه نزد دیگران ایلی؛ بلا ایلد د حل ه وله ،در نظلام
حق وی ایران ،اگر ین ی نزد شخص ثالث یا نهادوا یا مراجع ام می باش و اید یلن نقلش مهملی در
دع د حقان ی طرف د ایفا ون  ،داور نمید ان شخص ثالث یا نهادوا یا مراجع ام می را مللزم بله ارائلة
ین ون در م ارد ایدچن نی اشخا

ناچار میش ن به دادگاه مراجعه ونن و با د ی به دادگستری بله

ایناد م رد نظر دیی یابن اید یازووار ممکد ایی برخالف ارادة طرف د در مراجعه بله داوری باشل
زیرا اگر طرف د وص مراجعه به دادگاه داشتن  ،و چگاه به داوری مراجعه نمیوردن ز  ،در اید حاللی
وص طرف د از مراجعه به داوری نادی ه انگاشته ش ه ایی الیته گفتنی ایی ا الح وان ن آی د دادریلی
م نی ،مص

 5811ایران ،یعی در برطرف یاختد اید چالش ورده ایی

االوه بر مطالیة ایناد،

5

ور دأم د خ ایته و دیت ر م ولی را ملیدل ان در زملرة مل اخالدی

دانسی وه دادگاه با و ف مرثردر ش ن جریان داوری انجام ملیدول زیلرا در ایلد مل ارد دادگلاه
در

د ایی ،با حماییوای خ د ،داوری را در ری ن به مقص د م رد نظلر خل د یلاری ریلان

بنابراید ،مید ان بر اید باور ب د وه در م ارد ایدچن نی دخالی دادگاه با و ف ملرثر شل ن داوری
رت میگ رد
 5مادة  941یحة ا الح وان ن آی د دادریی م نی ،مص

 ،5811مقرر میدارد« :مادة  411مکرر به شرح زیر الحاق میش د:

ورگاه ین مع نی وه م رک اداا یا اظهارنظر یکی از طرف د نزد طرف دیگر باش و درخ ایی ابراز آن ش د ،چنانچله داور
ین م رد اداا را در دصم خ د مرثر ب ان  ،ورار ابراز ین بلا دع ل د مرخصلات یلن و زملان و مکلان ارائلة آن لادر
میون ورگاه طرف مقاب به وج د ین نزد خ د ااتراف ون و یا برای داور محرز ش د وه ین نزد او میباشل یلا وان نلاً
بای باش  ،امتناع از ابراز ین ورینة مثیی اداا یا اظهار طرف مقاب محس

میش د؛ مگر اینکله یلن بله التلی خلار از

ارادة او دلف ش ه یا به آن دیتریی نیاش » ومچن د مادة  943اید یحه مقرر میدارد« :مادة  411مکلرر  9بله شلرح زیلر
الحاق میش د :ورگاه مستن یکی از طرف د از ایناد یا اطالاات م ح ع مادة  959اید ولان ن باشل و داور مالحظله و یلا
وس

اطالع از ین را مرثر در درخ ص ب ان مراد

مکلف ایی ظرف ی
مراد

وفته زایخ ایتعالم را در ح ود و ان د و مقررات اریا نمای و در ل رت وجل د الرر ولان نی

را به نح مستن و مست

وضایی منعک

را به درخ ایی ذینفع به مرجلع ذیربل االالم و مرجلع یادشل ه

ااالم نمای در

ردی وه داور ایت

اید مرجع را نپریرد مراد

و اید مرجع به جانر نی از دادگاه نسیی به ااما مقررات مادة  959او ام مینمای »

را بله رئل

حل زة
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هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری
در برخی م ارد م اخلة دادگاه با و ف یامان وی داوری

رت میگ رد در ادامه مه دلرید ایلد

مصادی در نظام حق وی ایران برریی میش د
تعیین داور توسط دادگاه

اول د و م در درک

دی ان داوری و شروع ری گی دع دِ داور ایی زیرا دلا داور دع ل د نرل د

امکان ری گی داوری وج د نخ او داشی دص ر ون یکی از طرف د از دع ل د داور اختصا لی
خ د امتناع ب رزد و یازوواری ن ز برای رفع اید مرک از ی ی طرف د در نظر گرفته نر ه باشل
حا اگر دادگاه در اید زم نه م اخله ون  ،ا

ً ،امکان برگزاری داوری وج د نخ او داشی بله

ایارت دیگر «م اخلة دادگاه را در دع د داور از آنجا وه م جل
م انع شروع داوری و به امتناع ری ن آن میش د نیای از م ارد ا

دکم ل ولرارداد داوری یلا رفلع
نی دِ م اخلة دادگاه دانسلی »

(ال مییزدی و درخرانن ا  )15 :5811مثالً در م اردی وه مقرر گردی ه ایی ح اختالف به ی
نفر داور ارجاع ش د و طرف د نخ اون یا نت انن در انتخلا

داور دراحلی نماینل

«ولر یل

از

طرف د می د انن با معرفی داور م رد نظر خ د وی لة اظهارنامه از طرف مقاب درخ ایی نمای وه
ظرف ده روز از داریخ ابالغ اظهارنامه نظر خ د را در م رد داور واح ااالم ون
با انقضای مهلی او امی به ام ن ای

» 5ذینفع مید ان حسل

در

ردی وله

مل رد بلرای دع ل د داوری بله

دادگاه مراجعه و درخ ایی دع د داور ون  9وان نگرار ،با و ف جل گ ری از اق ش ن ولرارداد
داوری ،دخالی دادگاه را در اید م رد ،ب ون دصریه طرف د ،ز شب نی ورده ایی در واوع ،دخالی
 5مادة  410وان ن آی د دادریی م نی
 9مادة  411وان ن آی د دادریی م نی مقرر میدارد« :در م اردی وه طرف د معامله یا ورارداد متعهل بله معرفلی داور شل ه
ولی داور یا داوران خ د را مع د نکرده باشن و در م وع بروز اختالف نخ اون و یا نت انن در معرفی داور اختصا لی
خ د او ام و یا در دع د داور ثالث دراحی نماین و دع د داور به دادگاه یا شخص ثالث ن ز مح

نرل ه باشل  ،یل

طرف مید ان داور خ د را مع د ورده به وی لة اظهارنامة ریمی به طرف مقاب معرفی و درخ ایی دع د داور نمای
و یا نسیی به دع د داور ثالث دراحی ون در اید

رت طرف مقابل مکللف ایلی ظلرف ده روز از دلاریخ ابلالغ

اظهارنامه داور خ د را معرفی و یا در دع د داور ثالث دراحی نمای ورگلاه دلا انقضلای مل ت یادشل ه اول ام نرل د،
ذینفع مید ان حس

م رد برای دع د داور به دادگاه مراجعه ون ».
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دادگاه در جهی دکم

ورارداد داوری و مساا ت در به نت جه ری ن داوری ایی (ال مییلزدی

و درخرانن ا  )11 :5811اید مساا ت دادگاه در رویة وضایی ن ز بس ار شایع ایی ملثالً دادگلاه
ام می حق وی شهریتان ش راز در زرون ة والیة  1301130100505351در دصم نهایی شلمارة
 ،130111100509851م رخة  ،5813/50/94درخ ایی دع د داور خ اوان را زریرفی و با د جه
به امتناع خ ان ه از دع د داور مرحیالطرف د او ام به دع د داور ورد
تعیین تاریخ شروع داوری

در برخی ور روا حتی دع د شروع داوری ن ز ن ازمن مسلاا ت و ومل

دادگلاه ایلی شلروع

داوری از اید جهی در برخی ور روا اوم ی دارد وله ایلد دلاریخ ولاطعِ ملرور زملان محسل
میش د زیرا اگر طرف د دربارة داریخ شروع داوری د اف نکرده باشن  ،وان ن داریخ شلروع داوری
را دع د میون مثالً در ور ر انگلستان بر ایلاس ولان ن داوری (ملادة  4ل  )54شلروع داوری از
زمان ابالغ اخطار وتیی خ اوان به طرف مقاب  ،مینی بلر نصل
نص

داور مرترک ،ایی ب یهی ایی در

داور اختصا لی یلا مرلاروی در

ردی وه داوری انفرادی باش  ،بهتلرید راه ابلالغ بله

طرف مقاب ایتفاده از ی ست ابالغ دادگاه ایی
با د جه به اینکه وان ن داوری دجاری ب دالمللی ایران الهامگرفته از آنسل ترا ایلی ،در زم نلة
شروع داوری ن ز مادة  8وان ن داوری ب دالمللی ایران برگرفته از مادة  95وان ن آنس ترا ایی بلر
ایاس اید ماده ،در نظام حق وی ایران در مق لة دع د داریخ شروع داوری دادگاه م اخلهای ن ارد
بررسی اعتبار موافقتنامة داوری

یکی دیگر از م ح اادی وه بااث دخالی مسلاا دی دادگلاه در داوری ملیشل د م حل ع ااتیلار
م افقینامة داوری ایی زیرا داوری ممکد ایی به

رت م افقینامة مستق مطرح ش د یا بله

رت شرط داوری متأیفانه در نظام حق وی ون نی ایران ،در زم نة م افقینامة داوری ،بله دل ل
میه ب دن و ان د ،دادگاه به د ی متفاوت مید ان در داوری م اخله ونل الیتله ایلد ابهاملات در
وان ن داوری دجاری ب دالمللی در مقایسه با وان ن آی د دادریی م نی ومتر ایلی (وایلمی :5811
 )31مثالً ،بهرغ یک ت وان نگرار در وان ن آی د دادریی م نی در زم نة ایلتقال شلرط داوری،
وان ن داوری دجاری ب دالمللی در اید زم نه دع د دکل ف ورده ایی
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بر ایاس بن  5مادة  51وان ن داوری دجاری ب دالمللی ایلران « شلرط داوری وله بله ل رت
جزئی از ی

ورارداد باش از نظر اجرای اید وان ن به ان ان م افقیناملهای مسلتق دلقلی ملیشل د

دصم داور در خص

بطالن و ملغیا ثر ب دن ورارداد فی نفسه به منزلة ا م ااتیلار شلرط داوری

من ر در ورارداد نخ او ب د » برخی دیگر نهدنها با ایتقال شرط داوری م اف ن ستن  ،بلکله حتلی
د اف طرف د را مینی بر اینکه داور بت ان به اختالف در ا

ورارداد ن ز ری گی ون خلالف ولان ن

میدانن زیرا به گمان آنوا مادة  415وان ن آی د دادریی م نی از و اا آمره ایلی (یلروری :5831
 )90ادارة حق وی و ة وضای ة جمه ری ایالمی ایران ن ز در نظریة شمارة  5811/1/94-1/1085ایلد
ایتقال را نمیزریرد و بر اید باور ایی وه «ارجاع امر به داوری م و
دراحی طرف د به داوری میباش الی ورا اگر معاملهای به یی
نت جه ا

به احراز وجل د اخلتالف و

فسلخ یلا اوالله منحل گلردد و در

معامله یا ورارداد از ب د برود ،ب یهی ایی وه شرط داوری ز شب نیش ه در آن ن لز ماننل

بق ة دعه ات و شروط از ب د رفته ایی؛ مگر اینکه طرف د در م رد وم د م ح ع ،یعنی از ب د رفلتد
ا

ورارداد یا معامله ،اختالف داشته باشن وه میبایسی وف مادة  415وان ن رفتار گلردد » ورچنل

رویة وضایی در برخی م ارد شرط داوری را مستق از ورارداد ا لی دفس ر ولرده ایلی ،ملثالً شلعیة
او دادگللاه دج ی ل نظر دهللران در رأی شللمارة  ،1801110990505113م رخللة  ،5818/59/58ایللد
ایت

را دأی ورده ایی (زارع و یل می  ،)411 :5811رویة وضایی ن ز در بس اری از م ارد شلرط

داوری را از ورارداد ا لی مستق ن انسته ایی؛ 5مثالً شعیة  4دادگاه ام می حقل وی ول در دصلم
نهایی شمارة  1401119159400158مرب ط به زرون ة شلمارة  ،1401139159400481بلا د جله بله
باط ب دن ورارداد حاوی شرط داوری و د اف طرف د مینی بر یلاو ولردن وملة دالاوی ناشلی از
ورارداد یادش ه ،حک به ابطا رأی داور را ادر ورد
در مقاب اید گروه ،برخی دیگر از حق قدانان در نظام حقل وی ایلران دیع لی شلرط داوری از
ورارداد ا لی را دابع وص طرف د میدانن و بر آنان وه اگر طرف د شرط را به راحی مسلتق از
اق ب انن  ،بای بر ومان ایاس ام ونن و در حالی مستق دانسلتد شلرط ولرار گلرفتدِ آن در
 5جهی مطالعة ب رتر در اید زم نه ← زارع و یل می (« )5811ماو ی حق وی و ایتقال شرط داوری از ولرارداد ا للی

از منظر رویة وضایی» ،مطالعات حق ق خص

ی ،د  ،43ا 8
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حمد اق مانعی ن ارد حتی ممکد ایی ولرارداد ا للی جلایز باشل و طلرف د شلرط داوری را
مستق ب انن و در اید حالی ن ز نیای ایراد گرفی وه شرط حلمد اقل جلایز ممکلد ن سلی یلا
الزامی ن ارد (خ ابخری )914 :5811
برخی دیگر در دالاان وله ایلتقال شلرط را بلا ایلتناد بله ملادة  51ولان ن داوری دجلاری
ب دالمللی ایران ثابی ونن و آن را یکی از و اا زریرفتهش ه در میاحث حقل ق داوری ملیداننل
حام ان ایتقال شرط داوری بر آنان وه اید شرط از ورارداد ا لی مستق ایی و از بلیااتیلاری
یا بطالن احتمالی آن متأثر نمیش د به ایارت دیگر ،شرط داوری در م ح ع و حک ی

ولرارداد

مستق ایی زیرا رج ع به داوری م ح ع وص و ورارداد ج اگانة طرفوا بل ده ایلی و لرف
اینکه در ورارداد ا لی در ش ه به معنای شرط حمد اق ن سی بهاالوه ،شروط حمد اق بله
رت معم

ناظر به خ د م ح ع ورارداد ایی و با م ح ع معامله ینخ ی دارد (مانن شلروط

مرب ط به او اف وا یا ش ة دسلل و زرداخلی و امثلا آنولا)؛ در ل ردی وله شلرط داوری
ینخ تی با معاملة ا لی ن ارد و نیای آن را با شروط حمد معامله اشتیاه گرفی ومچن د ،فلسفه و
و ف شرط داوری آن ایی وه اختالف دو طرف در زم نة ورارداد ا لی ،از جمله اختالف مرب ط
به فسخ یا بطالن ورارداد ،به داوری ارجاع ش د و اگر آن را از داوری ایتثنا ونل  ،بلرخالف وصل
دو طرف ام وردهای بنابراید ،فسخ یا بطالن ورارداد ا لی دأث ری در شرط داوری ن ارد و حتی
با وج د فسخ یا بطالن ورارداد شرطِ داوری معتیر و واب اجرا باوی میمان رون داوری ب دالمللی
حاوی از آن ایی وه ورارداد داوری و ومچن د شرط داوری مستق از ورارداد ا لی ایی و اال
داوری مریسات و یازمانوای داوری ب دالمللی مانن و اا داوری  ICCیا و اا داوری ایکسل
و برخی از ایناد ب دالمللی مری ایتقال شرط داوری از ورارداد ا لی ایی
یکی دیگر از زژوورگران در دأی ایتقال شرط داوری ب ان ولرده ایلی« :بلا برریلی و اال
مرب ط به شروط حمد اق در وان ن م نی ایران ،وه در م اد  988دا  941ب ان گردی هان  ،بله نظلر
میری شرط داوری را نت ان از ن ع شرط مرم
شرط داوری دابع و اا خا
حمد معامله به حک

آن و اا محس

نم د؛ بله لحلاظ اینکله او ً

خ د میباش  ،ثان اً ارجاع امر به داوری به ل رت د افل (شلرط)

ریه وان ن آی د دادریی م نی دج یز گردیل ه ایلی یعنلی اینکله شلرط
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داوری از شروطی ن سی وه دعه ی دیعی باش و جزء م رد اق ا للی شل د بلکله وصل انرلاء
ج اگانه در آن وج د دارد بنابراید شرط داوری چ زی ج ا از شروط حمد اق و و اا امل می
آن محس

میش د » (ن

بخی )919 :5811

به نظر میری دی گاوی وه شرط داوری را د افقی مستق میدان با م ازید حق وی یلازگاردر
باش زیرا اگر مثالً در وراردادی د اف ونن اختالفات ناشی از بطالن معامله به داوری ارجلاع داده
ش د ،متعاویاً ،اگر معامله باط ش د ،اختالفات ناشی از بطلالن معاملله بایل بله داوری ارجلاع داده
ش د در اید فرض ،نمید ان با اید ایت

وه شرط داوری به دل

ارجاع اختالف به داوری امتناع ورد زیرا در اید

دیع ی از اق باطل ایلی از

رت ارادة طرف د بلیدلأث ر ملیشل د بله نظلر

میری در چن د م اردی شرط داوری و ورارداد ا لی دو د اف ج اگانهان وله لرفاً ذیل یل
ین جای گرفتهان در نت جه ،شرط داوری را بای ی

م افقینامة مستق دانسی

بررسی صالحیت داور
به ط ر ولی ،در نظام حق وی ایران با د جه به اینکه دو نظام حق وی متفاوت در زم نة داوری حاو
ایی (وان ن آی د دادریی م نی در م رد داوریوای داخلی و وان ن داوری دجاری بل دالملللی در
م رد داوریوای ب دالمللی) نقش دادگاه در اید زم نه در ار ة داوریولای داخللی زررنل
ار ة داوریوای خارجی ،به دل

الهام گرفتد از آنس ترا  ،و رن

و در

ش ه ایی زیرا ،با د جله بله

آمره ب دن مادة  415وان ن آی د دادریی ایران در زم نة داوریوای داخلی ،حتلی در فلرض د افل
طرف د مینی بر ری گی داوری به ور گ نه اداایی در زم نة الح ی داور ،اید د اف باطل بل ده
و در نت جه دادگاه اله بای به دااوی مرب ط به م افقیناملة داوری و لالح ی داور ریل گی
ون در مقاب  ،وان ن داوری دجاری ب دالمللی در مادة  51خ د ،دحی ان ان ادخاذ دصلم دربلارة
الح ی داور ،اید اخت ار را به داور ااطا ورده ایی ایلد در حلالی ایلی وله یلایر نظلامولای
حق وی نهدنها دفک کی ب د داوری داخلی و خارجی وائ نر هانل  ،بلکله ،بله داور ایلد اخت لار را
دادهان دا در زم نة م افقینامة داوری و الح ی خ د اظهارنظر ون الیتله بایل د جله ولرد وله
وان ن انگلستان در م اد  31دا  31وان ن داوری  5111خ د ب د داوری داخلی و ب دالمللی دفک ل
وائ ش اما ،با د جه به اض یی اید ور ر در ادحادیة اروزا ،اید وان ن ورگلز بله اجلرا درن امل
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وان ن  5111انگلستان ا

ایایی دفک

ورده ایی اید وان ن به منزلة ی
در خص

زریری شرط داوری و الح ی بر الح ی را دثی ی

ایتان ارد و به معنای د انایی دی ان داوری بلرای دصلم گ لری

الح ی خ د به ط ر مجزا در بخش  80اید واا ه دی ه میش د وه در واوع یکی از

او اف اید وان ن ،وه در

د وماونگی با نظ ام می و ااطای اخت ارات ب رتر در جریلان داوری

ایی ،به ریم ی شناختد وم د م رد ایی (وایمی )33 :5811
در ایناد ب دالمللی ن ز اخت ار اظهارنظر در زم نة الح ی داور به داور واگرار ش ه ایی مثالً
بن  5مادة  98و اا داوری بل دالملللی لنل ن مقلرر ملیدارد« :دیل ان داوری بایل ول رت امل ر
الح تی خ د را داشته باش وه شام ور گ نه ااتراحی به وج د ابت ایی ،وج د م اوم ،ااتیلار ،و
یا دأث ر م افقینامة داوری میباش وان ن نم نة آنس ترا ن ز در مادة  1خل د در ایلد زم نله مقلرر
داشته ایی« :در خص

ول ة مسائ م ج د در اید وان ن ،دادگاهوا نملید اننل م اخلله نماینل ؛

مگر در م اردی وه اید وان ن ز شب نی ش ه ایی »
قاعدة «الحاکم ولی الممتنع»
یکی دیگر از و اا ی وه به منزللة مینلای دخاللی مسلاا دی دادگلاه در داوری در حقل ق ایلران
مید ان مطرح ورد واا ة «الحاو ولی الممتنع» ایی بر ایاس مفاد اید واا ه ،وله از واال هولای
فقهی وضایی به شمار میرود ،چنانچه شخصی از ادای حق ق دیگران امتناع ورزد ،حلاو  ،زل

از

احراز امتناع ،به جهی جل گ ری از ور ومر و حف نظ ام می و اجرای ا الی اجتملاای ،بله
منظ ر ادای حق ق ،رأیاً او ام میون (نق یی  )519 :5818الیته با د جه به ا ل خص
مناییات و رواب خان ادگی حاو فق در

رت مطالیة اح

لی بل دن

ح برای ایلت فای حقل ق وی

مید ان بر ممتنع ااما و یی ون (نق یی  )514 :5818در داوری ن ز مثالً اگر طرف د از انتصلا
داور م رد نظر امتناع ونن و طرف شخص ممتنع از دادگاه درخ ایی انتصا

داور شخص ممتنلع

را ون  ،دادگاه با ایتناد به واا ة «الحاو وللی الممتنلع» ملید انل اول ام بله م اخلله در داوری و
انتصا

داور ون
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اصول حاکم بر دخالت مساعدتی دادگاه به تفکیک امور شکلی و ماهوی
با د جه به مصادی دخالی مساا دی دادگاه در داوری ،اید ن ع از م اخله را مید ان در دو دیلتة
در م ح اات مردی با ماو لی

ولی م ح اات شکلی و یاختاری دی ان داوری و ومچن د وم

و جریان املی داوری برریی ورد به ایارت دیگر ،دخالی دادگاه در برخی م ارد یا رفاً ناظر به
ام ر شکلی و یاختاری دی ان داوری ایی یا ناظر به ام ر ماو تی اختالف م رد داوری ایی
دخالت مساعدتی دادگاه در امور شکلی داوری
در اید م ارد ،ورچن م اخله با و ف مساا ت به داوری

رت میگ رد ،و چ اردیاطی با جریلان

و رون داوری ن ارد؛ بلکه رفاً ناظر به راهانل ازی و شلروع جریلان و درو ل
ایارت دیگر ،دادگاه در ام ر شکلی داوری م اخله میون الیته ز
ممکد ایی دادگاه در ام ر یاختاری و درو

داوری ایلی بله

از شلروع جریلان داوری ن لز

دی ان داوری م اخله ون اما ایلد م اخللة دادگلاه

رفاً در زم نة ااالم ادمام مهلی داوری یا دم ی مهلی داوری ایی مثالً دخالی دادگاه در دع د
داور با و ف شروع جریان داوری
یاختار جریان داوری

رت میگ رد ومچن د ،دم ی مهلی داوری رفاً نلاظر بلر

رت میگ رد ری گی بله جلرح داوری را ن لز ملیدل ان در ایلد زملره

دانسی در برخی م ارد طرف د مید انن به الح ی داور ااتراض و درخ ایی جرح خ د را در
دادگاه اله مطرح ونن مثالً مادة  58وان ن داوری دجاری ب دالمللی ،5ز

از ب لان برخلی مل ارد

در زم نة جرح داور ،در بن  8مقر داوری را ز شب نی میون وه بر ایلاس آن ولر یل

از طلرف د

مید انن در دادگاه اله درخ ایی جرح داور را مطرح ونن زیرا ایتقال و بیطرفی از دکال ف
 5مادة  58ق ت د
د اف ونن ؛  9در
درک

دحی ان ان درریفات جرح مقرر میدارد 5« :طرف د ملید اننل در مل رد درلریفات جلرح داور
رت نی دن چن د د افقی ،طرفی وله جلرح داور را دارد بایل ظلرف  51روز از دلاریخ اطلالع از

داوری با اطالع از ور گ نه اوحاع و اح ا مرو ر در بن  5مادة  58د ی جرح را طی یحهای به داور االالم

نمای داور در م رد جرح ادخاذ دصم مینمای  ،مگر اینکه داور م رد جرح از یمی خ د ونارهگ ری ون و یا طلرف
مقاب ن ز جرح را بپریرد؛  8جرحی وه با راایی درریفات بن وای  5و  9اید ماده به ام آم ه ایی اگر م رد ویل
ورار نگ رد ،طرفی وه داور را جرح ورده مید ان ظرف م ت  80روز ز

از دریافی اخطاریة حاوی دصم مرب ط به

رد جرح از مرجع م ح ع مادة  1درخ ایی نمای وه نسیی به جرح ری گی و ادخاذ دصم ونل ملادام وله چنل د
درخ ایتی دحی ری گی ایی داور مید ان جریان داوری را ادامه داده و رأی ن ز ادر ون »
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داور محس
زمان

میش د و ف ایتقال و بیطرفی داور بای در ط

ری گی و جریلان داوری دلا

ور رأی حف ش د ا م وابستگی داور و مسلتق بل دن وی حلمان لحی و یلالمی

داوری ایی به وم د دل  ،امکان جرح داور و یل

الح ی از داور از شلرای ِ ایایلیِ دلأم دِ

حی و یالمی جریان داوری به شمار میرود به وم د دل

دادگاه مید انل داور را بله ایلتناد

ام ری ومچ ن ا م بیطرفی و ا م ایتقال جرح ون (د ف قی و شاهمنص ری )33 :5811
االوه بر م راد یادش ه  ،دخالی دادگاه در ابلالغ ایلناد و مل ارک را ن لز بایل نل ای دخاللی
مساا دی دادگاه در یاختار و درو

دی ان داوری دانسی زیرا دیل ان داوری غالیلاً فاول بلازوی

اجرایی برای ابالغ ایناد و م ارک ایی به وم د دل

دادگاه در اید م ارد به ومل

و مسلاا ت

داوری میشتاب و در امر ابالغ داوری را یاری میون اید م ح ع در وان ن آیل د دادریلی مل نی
ایران (مادة  )431ن ز منعک

ش ه ایی

یکی دیگر از م ارد الح ی مساا دی دادگاه در داوری ااالم خت مأم ریی داور ایی ایلد
ن ع از الح ی دادگاه در داوری را ن ز بای

الح ی در یاختار و دی ان داوری دانسی بر ایلد

ایاس ،در م اردی وه داور به ط ر وان نی یا در ام وادر به انجلام دادن وظ فلة خل د ن سلی یلا
ب ون دأخ ر م جه وادر به انجام دادن اید وار ن سی ،بای خت مأم ریی خ د را ااالم ون ؛ در غ ر
اید

رت ور ی

از طرف د مید ان ااالم خت مأم ریلی داور را از دادگلاه لاله درخ ایلی

ون  5در اید گ نه م ارد ،دخالی دادگاه جنیة مساا ت و ومل

دارد و ول ف دادگلاه از م اخلله

بهی د رون داوری ایی در واوع ،دادگاه با اید وار خ د به داوری نظ و یامان میدول ورچنل
دادگاه ،با ااالم خت مأم ریی داور ،و رت و اخت ار داور را از وی یل

ملیونل  ،ایلد اول ام بله

معنای م اخله در ام ر ماو ی داوری ن سی
 5مادة  54وان ن داوری دجاری ب دالمللی دحی ان ان «وص ر یا ا م امکان انجام وظ فه» مقرر میدارد 5« :اگلر یل
به م ج

داور

وان ن یا امالً وادر به انجام وظایف خ د نیاش و یا بنا به ال دیگری م ف به انجام وظایفش بل ون دلأخ ر

م جه نر د ،مسئ ل ی وی خادمه مییاب چنانچه در دحق م ارد مرو ر ب د طرف د اختالف باشل  ،ولر یل

از آنولا

مید انن از مرجع مرو ر در مادة  1درخ ایی ون وه در م رد خت مأم ریلی داور مزبل ر ادخلاذ دصلم نمایل ؛ 9
رف ونارهگ ری و یا م افقی طرف دیگر خت مأم ریی داور به معنای وی
ا م و رت بر انجام وظ فه نخ او ب د »

ااتیار و حی د ی جرح ،وصل ر ،یلا
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دخالی دادگاه در زم نة ااتیارینجی م افقینامة داوری ن ز از م ارد الح ی مساا ت دادگاه
در زم نة یاختار و درو

دی ان داوری ایی زیرا ااتیار م افقینامة داوری از دو جهی متفلاوت

واب برریی ایی؛ از ی

جهی م افقینامة داوری را مید ان بر ایاس و اا ام می وراردادولال

از وی

اول ی ،ایجا  ،وی  ،و ل برریی ورد و از جهتی دیگر م افقینامة داوری را مید ان بلا

د جه به وابل ی داوریزریری م ح ع داوری برریی ورد در بس اری از م ارد اید دکل ف بر اه ة
دادگاه گرارده ش ه ایی
داوریزریری در دو مرحلة متفاوت ممکد ایی م رد ری گی ورار گ رد؛ با ایلد د حل ه وله
بهرغ شروع جریان داوری ممکلد ایلی یکلی از طلرف د بله م حل ع داوریزلریری یلا ااتیلار
م افقینامة داوری ایراد بگ رد در اید

رت ،با د جه به اینکه در بس اری از ور روا داور اخت ار

اظهارنظر در زم نة الح ی خ د را ن ارد ،اداای ا م داوریزریری م ح ع م رد اختالف یا ا م
ااتیار م افقینامة داوری جهی ری گی بای به دادگاه اله اریا ش د
م اخلة دادگاه در اید زم نه را بای ن ای لالح ی مسلاا دی در امل ر یلاختاری و درو ل
داوری نام

در اید م ارد دادگاه مکلف ایی به ااتیلار م افقلیناملة داوری ریل گی ونل و در

رت دأی وج د م افقینامة داوری و ااتیار آن و ومچن د داوریزریری م ح ع م رد اختالف
زرون ه را به داوری ارجاع دو
دخالی مساا دی دادگاه در ام ر یاختاری و م افقینامة داوری م رد زریرا ایناد ب دالملللی
و و ان د داخلی ور روایی مثالً ملادة  91ولان ن نم نلة داوری آنسل ترا  5131مقلرر ملیدارد:
«دی ان داوری یا ور و ام از طرف د با در دیی داشتد م افقی دی ان داوری مید ان از ور دادگلاه
الح یدار اید ور ر درخ ایی ون وه در م رد دحص
دادگاه می د انل در چلارچ
(جمعآوری) دل

(جمعآوری) دل ل مسلاا ت نمایل

لالح ی خل یش و بلا راایلی مقلررات خل د دربلارة دحصل

اید درخ ایی را (اجابی و) اجرا ون »

دخالی مساا دی دادگاه در داوری ،ورچن م رد زریرا غال
ایی ،م زان و ولمرو آن به ی

ان ازه و به ی

ن ع حمایی وضایی از داوری مرم

ی ست وای داوری ورار گرفتله

روا ن سی مثالً در فرانسه ،االوه بر اینکله ایلد

داوریوای داخ خاک فرانسه میش د ،مرم

داوریولای
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خار از خاک فرانسه ،وه وان ن فرانسه به ان ان وان ن حاو بر آن دع د ش ه ایی ،ن ز میشل د
بر ایاس مادة  5418وان ن داوری  5130فرانسه ونگامی وه داوری در فرانسه یا خار از فرانسلهل
اما دابع و اا داوری فرانسهل برگزار میش د طرف د مید انن در ل رت بلروز مرلک در زم نلة
درک

یا جرح داور ،از رئ

داوری ،مانن نص

دادگاه ب وی در زلاری

درخ ایلی وننل وله

انتصابات زم را انجام دو اید رویه در ا الح ة ولان ن آیل د دادریلی مل نی فرانسله ،مصل
 ،9055ن ز دکرار ش ه و مساا ت دادگاه در داوریوای ب دالملللی ن لز وماولان ادامله دارد ملادة
 5101وان ن آی د دادریی م نی فرانسه مقرر میدارد« :در داوری ب دالمللی ،واحلی زرلت یان آیل د
دادریی م نی رئ

دادگاه شهریتان زاری

ایی ،ونگامی وه 5 :داوری در فرانسه انجلام شل د؛

 9طرف د د اف ورده باشلن داوری طیل ولان ن آیل د دادریلی فرانسله انجلام شل د؛  8طلرف د
به راحی به مراجع وضایی دولتی فرانسه جهلی ریل گی بله اختالفلات ناشلی از آیل د داوری
الح ی داده باشن ؛  4یکی از طرف د با خطر ایتنکاف از ح م اجه ش ه باش »
بر ایاس مادة  5101وم د وان ن واحی زرت یان در زم نة ام ری ومچ ن م افقلیناملة داوری،
درک

داوری و آی د دادریی واب اجرا نزد واحی زرت یان ،ام ر مرب ط به ری گی داوری ،و اا

مرب ط به بطالن رأی داوری ،و و اا مرب ط به طرق شکایی غ ر از زلژووشخل اوی و شلکایی
بطالن در زم نة داوری ب دالمللی ن ز واج

الح ی خ او ب د

بای د جه ورد وه برخی ا ل ال م م اخللة دادگلاه در داوری را محل ود بله امل ر ملاو ی
دانستهان و در ام ر شکلی ا
وه در ونار ا

را بر م اخلة دادگاه در داوری ورار دادهان ایران بلر ایلد باورنل

ا م م اخلة دادگاه در ام ر ماو ی در مسائ شکلی و ام ری وه م جل

رون داوری و ن ز م ج

شک گ ری،آغاز و د اوم آن میش د ،بای ا

در فراین داوری دانسی و در مقام ش

دسله

را بر ج از دخالی دادگاه

در مسائ اخ ر ،اید گ نه م اخلهوای دادگاه را وه م ج

دناور ش ن و باروری اید نها م گردد ،گسترده دفس ر ورد (ال مییزدی و درخرانن ا )15 :5811
دخالت مساعدتی دادگاه در امور ماهوی داوری
برخی او امات دادگاه ،ورچن با ول ف مسلاا ت بله داوری ل رت ملیگ لرد ،ول چ اردیلاطی بله
م ح اات شکلی نل ارد؛ بلکله دادگلاه داوری را در زم نلة ماو لی دال ا و اول امات امللی یلاری
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میریان در اید م ارد ن ز دخالی دادگاه دأث ر مستق در نت جة داوری ن ارد املا ول ر متل قد آنکله
برای انجام دادن اید ن ع م اخالت دادگاه بای به محت یات زرون ه و ومچن د ادلة زرون ه د جه ونل
الیته بای د جه ورد منظ ر از دخالی مساا دی در ام ر ماو ی داوری در اید زم نه در مقاب دخاللی
در یاختار و درو

داوری ایی و منظ ر ام ر ماو ی مصطله در ام ر حق وی ن سی ملثالً ل ور
ور آن در چلارچ

دیت ر م وی د ی دادگاه ،رفنظر از مناورادی وه در زم نة امکان

ولان ن

آی د دادریی م نی د ی داور وج د دارد (جن ی و ح زریی  ،)5818اردیاطی به شک و یلاختار
دی ان داوری ن ارد و دادگاه با برریی ماو ی زرون ه ،ورچن به ل رت اجملالی ،اول ام بله ل ور
دیت ر م وی یا دأم د خ ایته میون دیت ر م وی در دو مرحلة متفاوت ممکد ایی دقاحلا شل د؛
با اید د ح ه وه دیت ر م وی وی از درک

دی ان داوری و در ح د ری گی دی ان داوری ممکلد

ایی م رد حک ورار گ رد آنچه از دیت ر م وی دحی ان ان دخالی مساا دی دادگاه یاد ملیشل د
ور دیت ر م وی وی از درک
دادگاه او ام به
داوری نام

رت ،اگر ح د ریل گی داور

دی ان داوری ایی در غ ر اید

ور دیت ر م وی ون  ،اید دخالی را غالیاً نمید ان الح ی مساا دی دادگلاه در
ور دیت ر م وی و او امات دأم نی وله بله

به ط ر ولی ،مید ان گفی او امادی مانن

منظ ر حف وحع ی م ج د یا برای اطم نان از مرثر ب دن او امات و رأی داوری انجلام ملیگ لرد از
اید وی

ایی یکی از محققان حق وی در اید زم نه بر اید باور ایی وه اید او امات به نل ای حل

یا دکل ف دادگاه محس

میش د در نت جه ،به دل

دادگاه نمید ان از اید دکل ف یر باز زن (ن

دوبع ی (ح و دکل ف) ب دن اید ن ع او امات

بخی )981 :5818

در حق ق ایران به نظر میری  ،با د جه به وان ن آی د دادریی م نی ،مص

 ،5811وله نلاظر

بر داوریوای داخلی ایی ،و ومچن د با د جه به فقل ان اخت لار داور در زم نلة امل ری ومچل ن
ارجاع امر به وارشناس،
و خالف ا

ور دیت ر م وی ،و

به دل

ا م دصریه وان نگرار به اید اخت ارات

ب دن الح ی داور دخالی مساا دی دادگاه به مراد

ب دالمللی ایی زیرا در داوریوای دجاری ب دالمللی دحی شم
ایران ،مص

ب رتر از داوریوای دجاری
وان ن داوری دجاری ب دالمللی

 ،5811اخت ارات داوران د یعه یافته و در نت جه زم نة دخالی مساا دی دادگاه ومتر

ش ه ایی در زم نة دیت ر م وی ن ز مادة  51اید وان ن اخت ار

ور دیت ر م وی بله داور ااطلا
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ورده ایی در رویه ن ز داوران در چارچ

اید وان ن از اید د انمن ی ایتفاده میونن مثالً مروز

منطقهای داوری دهران در زرون ة شمارة  501/98او ام به
امکان

ور دیت ر م وی ورده ایی بر ال م

ور دیت ر م وی در نظریة مر ردی ادارة حق وی دادگستری به شمارة  ،1/55111مل ر

 ،5815/55/51ن ز دأو ش ه ایی

5

در نظام داوری انگلستان از دیرباز داور دارای اخت ارادی ومچ ن اخر شهادت شله د و ل ور
دیت ر م وی ایی بخش  54وان ن  5110انگلستان اید اخت ار را به داور ملیدول وله در خلال
ری گی او ام به

ور دیت ر م وی ون (آد ر دی )911 :5813

نتیجه
بر ایاس ا

ا م م اخلة دادگاه در داوری ،در

ردی وه طرف د در چارچ

م افقیناملة داوری

اختالف خ د را به داوری ارجاع دون  ،دادگاه نهدنها الح ی ری گی به اختالف ایرلان را نل ارد،
بلکه ا

ً الح ی م اخله در امر داوری را ن ز نخ او داشی اید ا

 ،وه از نتایج و آثلار ا ل

حاوم ی اراده دلقی میش د ،مطل ن سی با د جه به اینکه دادگسلتری مرجلع ریلمی ریل گی بله
دظلمات ایی و ومچن د با د جه به برخی ایرادوا و ابهاملات وله در زم نلة ول ان د داوری در نظلام
حق وی ایران وج د دارد ،دخالی دادگاه امری اجتنا نازریر ایی بلر ایلد ایلاس در برخلی مل ارد
دخالی دادگاه در داوری نهدنها مخ داوری ن سی ،بلکه ملید انل جنیلة حملایتی و مسلاا دی ن لز
داشته باش به ط ر ولی ،دخاللی دادگلاه در داوری دارای اول اف و واروردولای خا لی ،ومچل ن
نظارت و مساا ت ،ایی در دخالی مساا دی (وه م ح ع بحث اید مقاله ایی) دادگلاه لرفاً بلا
و ف مساا ت او ام به م اخله در داوری میون در اید ن ع م اخله ،و ف ا لی دادگلاه ومل

و

مساا ت به داوری در م اردی ایی وه داوری از ایفای وظایف خ د ناد ان باش یلا م اخللة دادگلاه
در ط

جریان داوری برای مرثردر ش ن داوری زم باش الیتله در برخلی مل ارد ،ومچل ن امتنلاع

 5الیته گفتنی ایی برخی بر اید باورن وه داور د انایی اخت ار

ور دیت ر م وی را دارد (← ای ینلژاد طلاورگ رابی،

محم و م رحام ای ینژاد طاورگ رابی (« )5818دیت ر م وی در داوریوای ملی و ب دالمللی» ،زژووشوای روابل
ب دالمل  ،د  ،5ا ،54

 )19بر ایاس اید نظریه امکان

مساا دی وج د نخ او داشی

ور دیت ر م ولی د یل دادگلاه و در نت جله دخاللی
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طرف د از دع د داور ،م اخلة دادگاه مساا ت محض ن سی؛ بلکه جنیلة نظلاردی ن لز دارد در مل رد
میانی دخالی مساا دی دادگاه در داوری ن ز نظلامولای حقل وی متفلاوت ،ورچنل در زم نلة م لزان
دخالی دادگاه در داوری با ی دیگر متفاوتان  ،به
و و ایی مطل

رت ولی ،به دو دل ِ مرثر ش ن جریان داوری

و یامان داوری دخالی مساا دی دادگاه در داوری را شنایایی وردهان مضاف بلر

اید ،واا ة «الحاو ولی الممتنع» ن ز از دیگر میلانی دخاللی مسلاا دی دادگلاه در داوری در حقل ق
ایران ایی ولمرو الح ی مساا دی دادگاه در داوری گسترده ایی و االوه بر م ح اات شلکلی
و یاختار و درو

داوری ام ر ماو ی را دربرمیگ رد ام ری ومچل ن دع ل د داور ،دم یل مهللی

داوری ،ابالغ ایناد و م ارک ،ااتیارینجی م افقینامة داوری ،و ااالم خت مأم ریی داور را بایل در
زمرة م ارد شکلی دخالی مساا دی دادگاه در داوری دانسلی در مقابل  ،مل اردی ومچل ن ل ور
دیت ر م وی و او امات دأم نی و ارجاع امر به وارشنایی در زمرة م ارد دخالی مساا دی دادگلاه در
ام ر ماو ی ایی در نهایی ،ز رنهاد میش د به دل

حرورت م اخلة دادگاه در داوری از یل

یل

و احترام به د اف طرف د در ارجاع اختالف به داوری نظاموای حق وی ،از جمله ایلران ،بله ل رت
ریه مصادی و ولمرو دخالی دادگاه در داوری را دع د ونن
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منابع
ای ینژاد طاورگ رابی ،محم ؛ م رحام ای ینژاد طاورگ رابی (« )5818دیت ر م وی در داوریوای
ملی و ب دالمللی» ،زژووشوای رواب ب دالمل  ،د  ،5ا  ،54ص 31-11
آد ر دی ،گن نگز (« )5813داوری دجاری و ا
م رمحم

حاو بر آن در حقل ق انگلل

» ،متلرج  :حسل د

ادق ،حق ق ،ا  ،50ص 805-955

د ف قی بروجنی ،ز مان؛ وملا شلاهمنصل ری (« )5811نقلش دادگلاهولای داخللی در داوری دجلاری
ب دالمل » ،مجله دحق قات در ال م انسانی ،ا  ،95ص 11-35
جن ی ،لع ا؛ رحا ح زریی (« )5818خألوای وان ن آی د دادریی م نی در
جان

داور» ،حق ق خص

ور دیلت ر م ولی از

ی ،د  ،55ا  ،9ص 481-455

خ ابخری ،ای اهلل ( )5811حق ق داوری و دااوی مرب ط به آن در رویة وضایی ،چ  ،1دهران ،یهامی
انترار
زارع ،مه ی؛ محسد یل می (« )5811ماو ی حق وی و ایتقال شرط داوری از ورارداد ا لی از منظر

رویة وضایی» ،مطالعات حق ق خص

ی ،د  ،43ا  ،8ص 419-418

یروری ،محم باور ( )5831نگرشی واربردی به م ح ع داوری در حق ق ایران ،دهران ،فکریازان
ال مییزدی ،حم رحا؛ حم درخرانن لا (« )5811م اخللة دادگلاه در دع ل د داور ،آیل

وان ن ،رویة وضایی و ارائة الگ » ،زژووش حق ق خص

شنایلی

ی ،س  ،1ا  ،99ص 551-18

وایمی ،وللی ( « )5811برریلی دطی قلی واال ة لالح ی بلر لالح ی در حقل ق داوری دجلاری
ب دالمللی ایران و انگل

» ،مطالعات حق ق ،س  ،5ا  ،1ص 10-11

مافی ،ومای ن؛ ج اد زاریافر (« )5815دخالی دادگاهولا در ریل گیولای داوری در حقل ق ایلران»،
دی گاهوای حق ق وضایی ،د  ،51ا  ،11ص 580-501
مصلحی اراوی ،حس دالی؛ محسد ادوی (« )5831برریی جریان ری گی در ش هولای جلایگزید
ح وفص اختالف» ،حق ق دطی قی ،ا  ،5ص 554-31
مق م ابریرمی ،الی؛ مسع د محی

(« )5811نقش دادگاه در داوری ب دالمللی ،نق ی بر یحة جامع

داوری از دی گاه و ان د م رن داوری ب دالمللی» ،زژووش حق ق خص
.513-581

ی ،س  ،1ا  ،99لص
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،») «برریی واا ة وضایی الحاو ولی الممتنع و واربرد آن در حقل ق خلان اده5818(  اب القای،نق یی
510-511  ص،11  ا،دی گاهوای حق ق وضایی
-910 لص،90  ل51  ا، دحق قلات حقل وی،») «ایتقال شرط داوری5811(  حم رحا،بخی

ن

911
 مریسة مطالعات و زژووشوای بازرگانی، دهران،3  چ،) داوری دجاری ب دالمللی5818(
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