
داوري حقوقی15

شود که عالوه بر سابقه  هاي حل اختالف غیر قضایی محسوب می  چکیده: داوري یکی از شیوه 
اختالف برتري دارد. آنچه  هاي حل  قضایی، نسـبت به دیگر روش  تاریخی که دارد، به دلیل شان شبه  
توان صدور راي  شود را می  هاي حل اختالف غیرقضـایی می  سبب تمایز اصلی داوري از دیگر روش 
االجرا توسط داور دانسـت. هدف نهایی داوري نیز صدور راي داوري دانســته شده که  قطعی و الزم 
عالوه بر فصـل اختالف، تکلیف طرفین اختالف را مشـخص کرده و هیچ رابطه حقوقی جز آنچه در 
ناپذیري  مرحله و استیناف  گذارد. با توجه به یک  شود را بین متداعیین باقی نمی  راي داوري انشـاء می 
راي داوري، الزم است توجه بیشــتري به راي صادر شده داشته و الزامات راي قابل اجرا و غیر قابل 
ابطال را در آن رعایت کرد. با وجود معافیت داوران در رسیدگی و راي از آئین دادرسی مستفاد از ماده 
477 ق.آ.د.م، اما الزم است یک راي داوري داراي الزامات شکلی باشـد تا بتوان بر آن عنوان راي را 
بینی نشــده و در کل  منتسـب کرد. هیچ شیوه نگارش مشـخصـی براي راي داوري در قانون پیش 
گذاري نبوده است. در این مقاله تالش شده  توان گفت انشــــاء راي داوري هرگز موضوع قانون  می 
است با استفاده از قوانین موجود، رویه قضــایی و دکترین حقوقی الزامات شکلی راي داوري بررسی 
شـده و شـیوه به کار بردن آنها نیز ارائه شـود، برخی از موارد به صـورت صـریح در مواد قانونی درج 
توان برداشت کرد که چه مواردي را از لحاظ شکلی باید در  نشده، اما از نحوه نگارش مواد قانونی می 
راي داوري رعایت کرد. بیشــتر بحث پیرامون داوري داخلی مطرح شده، اما از قانون داوري تجاري 

المللی نیز در تکمیل موارد ذکر شده استفاده شده است. بین 
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مقدمه:

ترین شیوه حل و فصل اختالف جامعه  داوري اگر چه کهن 
ترین  رود، در جامعه امروز، از مدرن  انســــــانی به شمار می 
شود. عمر این نهاد دیر پا به  ها محســـــــــــوب می  شیوه 
گردد؛  هاي مدنیت در جوامع بشـري برمی  ترین جرقه  ابتدایی 
پیش از آنکه دولت به وجود آید یا در جوامع بشـــري قانونی 
وضع شود یا دادگاهی تشکیل شود یا قضات اصول حقوقی را 
ریــزي کنند، داوري به عنوان راهکار حل  طــراحــی و پایه 
ها وجود  اختالفات بین انســان 
Kellor, ) .داشـــته اســـت

1 :1948) در گـــــذر زمان، 
داوري به دلیل کارایـــی که از 
خود نشـان داد، نه تنها از میان 
نرفت، بلکه هر روز بر اعتبار آن 

افزوده شد.

هدف نهایــی نهاد داوري، 
اتخاذ تصـــمیم داور به منظور 
حل اختالف و یا در اصــطالح 
صــدور راي داوري اســت؛ و 
القاعده با صـــدور  داوري علی 
پذیرد. (شـمس،  راي پایان می 
1398 ج 3: 550) راي داوري 
آخرین و مهمترین محصــول 
آید. در  نهاد داوري به شمار می 
حقیقت تمام فــرآیند داوري از 
زمان تنظیم شــرط داوري که 
ها پیش از  ممکن اســت مدت 
بروز اختالف به وقوع پیوسـته 
باشد، تا تعیین داور و تشــکیل 
جلســــــات رسیدگی و ... همه در نهایت به یک نقطه ختم 
شود و آن اتخاذ تصـــــمیم از سوي داور است. از این رو  می 
ترین وظیفه داور و در کل هدف از داوري،  توان گفت مهم  می 
صدور راي منصفانه، عادالنه و مستدل است تا ضمن کشـف 
حقیقتِ موضـــــــوع، حقوق و تکالیف طرفین اختالف نیز 

مشخص شود.

در نهاد داوري تعریف دقیق و روشنی از راي ارائه نشـده و 
آور که داور یا  از لحاظ نوع، راي داوري تصــمیمی است الزام 
دیوان داوري در خصــــــوص دعوا ارجاع شده به او، اتخاذ 
نماید و قاطع دعوا بوده و جنبه نهایی یا قضیه امر مختومه  می 
در خصوص آن دعوا را دارد. (نیکبخت، 1393: 4) راي داوري 
باید بتواند قاطع اختالف طرفین بوده و موضــــوع را به طور 

تواند در یک  نهایی حل و فصـــــل نماید، حاال این راي می 
صفحه خالصه شده و یا در چند صد صفحه نوشته شود، راي 
ممکن است سرشـار از اسـتنادات حقوقی بوده یا تنها شـامل 
استدالل داور باشد؛ اما باید دقت کرد که هدف راي داوري نه 
نگارش رمان اسـت و نه تدوین یک مقاله حقوقی، هدف داور 
باید صــدور راي قابل اجرا و غیرقابل ابطال باشـــد. به طور 
معمول قضات انتظار دارند راي داوري با هیبت خاص و شکل 
و شمایل احکام قضــایی صادر شود، چنانچه برخی قضــات 
حتی استناد کلی به اصول قانونی را کافی ندانسـته و معتقدند 
راي داوري باید با پیکره نظام حقوقی در ارتباط باشـــد، البته 
نباید شـکل راي داور را هر چند حقوقدان باشــد با معیارهاي 
راي یک قاضـی سـنجید تا در صـورت فقدان الزامات خاص 
آراي قضــایی، چنین راي داوري را قابل ابطال دانســت. اما 
ضروري است برخی الزامات در انشاء راي داوري مدنظر قرار 

گیرد. 

متن اصلی

مطابق ماده 477 ق.آ.د.م داور در رسـیدگی و صـدور راي 
تابع مقررات آئین دادرسی نیسـت، اما باید در نظر داشت این 
معافیت به معناي کنار گذاشتن یکباره اصـول آئین دادرسـی 
اي که در بســیاري موارد داور باید مقررات  نیســت، به گونه 
ماهوي آئین دادرســــــــی مدنی را رعایت کند که در غیر 
اینصـــورت مطابق همین مقررات راي او باطل شده و حتی 
هاي تعیین شــده در همین قانون  ممکن اســت به مجازات 
محکوم شـــود؛ از ســـوي دیگر غیرممکن بودن پیروي از 
شود، زیرا طرفین  مقررات آئین دادرسی نیز از آن مستفاد نمی 
توانند توافق کنند که رســیدگی بر آئین دادرســی  و داور می 

استوار باشد.

درسـت اسـت که از جمله اختیارات داور این اسـت که در 
سکوت قرارداد، قواعد رسـیدگی [یعنی آئین داوري] را تعیین 
شـود  زاده: 1398: 210) ؛ اما به شدت توصیه می  کند (یوسف 
داور در تعیین آئین داوري، قوانین حاکم بــــر داوري (قانون 
هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و  آئین دادرســی دادگاه 
المللی) را لحاظ کند، تا با ابطال راي  قانون داوري تجاري بین 

مواجه نشود.

نیازي داور  شود، بی  آنچه از ماده 477 ق.آ.د.م استنباط می 
از رعایت تشـریفات آئین دادرسی است، نه همه مقررات آن؛ 
توان آزادي مطلق داور در رسیدگی و  پس از این معافیت نمی 
انشــاء راي را برداشت کرد، در نتیجه داور باید در صدور راي 
هاي قانونی و اصـولی را که بر سـیره عقال و عرف محدودیت 

در نهاد داوري 
تعریف دقیق و 
روشنی از راي ارائه 
نشده و از لحاظ 
نوع، راي داوري 
تصمیمی است 
آور که داور یا  الزام 
دیوان داوري در 
خصوص دعوا ارجاع 
شده به او، اتخاذ 
نماید و قاطع  می 
دعوا بوده و جنبه 
نهایی یا قضیه امر 
مختومه در خصوص 
آن دعوا را دارد

الزامات شکلی در انشاء راي داوري
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زاده، 1398: 161)   داوری استوار است، رعایت کند؛ (یوسـف 
همچنین الزامات قانونی را نیز مدنظر داشته باشد.

به طور نمونه: داور الزامی به اعالم ختم رســـیدگی مانند 
قضات ندارد، اما باید نقطه پایانی برای مذاکرات، ارائه دالیل 
و اسـتماع اظهارات طرفین تعیین نموده و دقیقاً مانند محاکم 
پس از آن، طرح مطالب یا دالیل را از طرفین نپذیـرد و گـرنه 
نتیجه ادامه یافته و مهلت  ممکن اسـت مذاکرات و مباحث بی 
داوری تمام شـود. از این رو توصـیه شـده داور مدیریت روند 
پایان  رسـیدگی را در اختیار خود داشـته و اسـیر مانورهای بی 

زاده، 1398: 156) اصحاب دعوا نشود. (یوسف 

در فقه، صدور رای را عملی حقوقی و نیازمند قصد انشاء و 
دانند. (خدابخشـی، 1390: 185) در  توجه به مفاد تصمیم می 
عین حال هیچ شیوه نگارش مشخصـی وجود ندارد تا داوران 

هنگام انشاء رای مکلف به تبعیت از آن باشند.

بینـی  قوانین داخلی  نیز در مورد محتوای رای داوری پیش 
صریحی ندارد، اما با توجه مواد 482 و 489 ق.آ.د.م رای داور 
های  عالوه بر خالصـه ادعاها، جهات اسـتحقاق و خواســته 
طرفین و ادله آنها، باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رای باشد، 
اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانســــــت. 
(شـــمس، 1398 ج 3: 554) از ســـوی دیگر دکتر عبداهللا 
خدابخشـی بر این نظر است که: سخن برخی اساتید که بیان 
دارند: «نباید داور را مکلف به اســــــتناد به مواد قانونی  می 
نشــیند و باید گفت که داور باید  دانسـت» چندان به دل نمی 
طوری عمل نماید که محیط بودن خود را بـر قواعد حقوقـی 
نشان دهد، هر چند این امر همیشـه مسـتلزم استفاده از مواد 

قانونی نیست. (خدابخشی، 1399: 383)

داوران باید توجه کنند که آرای آنها باید مطابق با الـزامات 
حداقلی مرتبط با شـکل و محتوای رای داوری که در قرارداد 
داوری و قـواعد داوری قابل اعمال یا قانــون محل داوری و 
عهدنامه نیویورک مقرر شده، باشد. داور باید مراقب باشد تا از 
بررسی موضوعاتی که مورد درخواست طرفین نبوده یا از قلم 
اند، اجتناب کند،  انداختن موضــــوعاتی که آنها مطرح کرده 
همچنین باید در مورد تمام ادعاها و ادعاهای متقابل، توضیح 

دهد.

ای از سابقه رسیدگی  الزم است رای داوری حاوی خالصه 
مراحل اصلی داوری باشد و در آن به جلســــــات مقدماتی 
رسیدگی، تبادل لوایح، جلســات استماع و تبادل لوایح اشاره 
تواند متوجه شود داوران  شود. در این صورت خواننده رای می 
چگونه صالحیت صدور رای را به دست آورده و آیا رسـیدگی 
مطابق قـرارداد طـرفین و قواعد داوری قابل اعمال یا قانون 

( Lloyd & other, 2005: 20محل بوده است. (

گیری را با  رای داوری باید موضوعات نیازمند تصــــمیم 
نوعی نظم منطقی و به وضوح، مشـــخص و بیان نماید. این 
توان در لوایح طرفین یافت یا خود داوران  موضــوعات را می 

توانند فهرستی را بر اسـاس  می 
های  لوایح تهیه کنند. یادداشت 
آنســــیترال نیز در موارد اداره 
های داوری نســـخه  رسیدگی 
2016 داوران را تشــــویق به 
تهیه فهرسـتی از موضــوعات 
مورد اختالف بــر مبنای لوایح 
کند. رای داوری  طـرفین مــی 
تصـــــــمیمی است در مورد 
ادعاهای طـرفین که منجـر به 
حل و فصــل مســتقیم یا غیر 
شود و  مستقیم اختالف آنها می 
بر مبنای نوعی رسیدگی شـبه 
شود.  قضـــــــایی صادر می 
Marchisio, 2017: )
2) از این رو داور باید بـــر  1 2
اساس لوازم، انشای رای نماید 
و حضـــــور فعالی در جریان 
دادرسـی داشـته باشـد در غیر 

شود. (خدابخشی، 1399: 376)  صورت، رای نقض می  این 

اولین مقررات ناظر بر انشـــــــــاء رای داوری در ایران 
گردد به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب  برمی 
کمیســــیون قوانین عدلیه مورخ 18 آبان 1290 (برابر با 19 
القعده 1329 هجـری قمــری) که در ماده 769 آن آمده:  ذی 
دهند قبل از صدور  ها حُکم را موافق انصاف و دلیل می  «حَکم 
ها مشاوره نموده و رأی آنها به اکثریت مناط اعتبار  حُکم حَکم 
کند: «در حُکم باید اسم و  است» و ماده 770 تصــــریح می 
ها، موضــوع منازعه و اســباب و  شــهرت متداعیین و حَکم 

ها برسد». مدرک حُکم تصریح شود و به امضای حَکم 

های عمومی و انقالب در  در قانون آئین دادرســی دادگاه 
امور مدنی در خصـــــوص رای داور سکوت شده، در حالت 
توان مفاد ماده 296 ق.آ.د.م در مورد رای  سـکوت قانونی می 
دادگاه را مدنظر قرار داد، زیـرا بـرای آنکه رای داوری قابلیت 
اجرا داشته باشد در درجه اول باید دارای خصـــوصیات حکم 

دادگاه باشد. (امینی و منصوری، 1397: 13)

«رأی دادگاه پس از انشـــــاء لفظی باید نوشته شده و به 
امضــای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت 

گردد:

قوانین داخلی  نیز در 
مورد محتواي راي 

بینی  داوري پیش 
صریحی ندارد، اما با 

توجه مواد 482 و 
489 ق.آ.د.م راي 

داور عالوه بر 
خالصه ادعاها، 

جهات استحقاق و 
هاي طرفین  خواسته 

و ادله آنها، باید 
حاوي قواعد حقوقی 

مبناي راي باشد

الزامات شکلی در انشاء راي داوري
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1 - تاریخ صدور رأي؛

2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی 
آنان با قید اقامتگاه؛

3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین؛

4 - جهات، دالیل، مســـتندات، اصول و مواد قانونی که 
رأي براساس آنها صادر شده است؛

5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه».

توان چنین نتیجه گرفت که راي  با استفاده از این ماده می 
داور باید انشــــاء شود. هر چند در قانون آئین دادرسی مدنی 
تاکیدي به مکتوب بودن راي داور نشده، ولی در همین قانون 
به طور غیرمستقیم، اشاراتی وجود دارد که مکتوب بودن راي 
نماید. به عنوان نمونه ماده 485 ق.آ.د.م در  را مســـــلم می 
خصــــــــوص چگونگی ابالغ راي و ماده 487 ق.آ.د.م در 
خصوص تصـحیح راي و ماده 484 ق.آ.د.م که به صراحت از 
عبارت «در برگ راي قید شود» استفاده کرده است. از سـوي 
دیگر لزوم مکتوب بودن راي داوري به قدري بدیهی اســت 
که تردیدي در آن نشــده و دلیل عدم تصــریح در قانون نیز 
زاده، 1398: 161) کتبی بودن راي،  بداهت امر است. (یوسف 
نوعـی الـزام بدیهـی و عملـی 
اســـت که از بروز اختالف در 
خصــــــوص احراز محتواي 
تصـــمیم اخذ شده، جلوگیري 

کند. می 

همچنین مطلبــــــی که 
موضـوع داوري قرار گرفته نیز 
باید در راي درج شـــود. نام و 
مشــخصــات اصحاب دعوا و 
عنداالقتضا وکالي آنها باید در 
راي قید شـــود. راي داور باید 
تاریخ داشــــــــــته و نام و 
خانوادگــی داور(ان) در آن  نام 
قید شده و به امضـاي داور(ان) 
رسیده باشد. (شمس، 1398، ج 

(555 :3

ماده 484 ق.آ.د.م چــندین 
تکلیف را براي داوران مشــخص کرده است: «داوران باید از 
اي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأي تشکیل  جلسه  
شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلســـه یا دادن   می  
رأي یا امضــــاي آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر 
شـــود مناط اعتبار اســـت مگر اینکه در قرارداد ترتیب  می  

دیگري مقرر شــده باشــد. مراتب نیز باید در  برگ رأي قید 
گردد».

توان چنین نتیجه گرفت که حضـور داوران  از این ماده می 
در جلسه داوري الزامی است. (شمس، 1398، ج 3: 552) اگر 
داوري در شور یا جلسات شرکت نکند، الزم است این مورد و 
شـرح اقداماتی که براي اعالم زمان رسـیدگی و شـور به وي 
شده است در متن راي درج شود. حتی رویه قضایی نیز بر این 
موضوع تاکید دارد، به عنوان نمونه حکم شـماره 1415 مورخ 
26 آبان 1326 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران قابل ذکر است: 
«اگر جلسه رسیدگی به اطالع یکی از داورها نرسد و اکثریت 
اعتبار خواهد  داورها بدون حضـــور او راي دهند این راي بی 

بود». (کامیار، 1376: 161)

آید زمانی است که داوران  موضوع دیگري که به وجود می 
متعدد باشند و به اتفاق راي نرسند، در چنین حالتی الزم است 
هم راي اکثریت و هم راي اقلیت اعالم شود، زیرا شائبه عدم 
تواند دلیلی بر ابطال راي داوري باشد.  حضـــور یک داور می 
توان به عنوان ضـــمیمه راي  نظرات موافق یا مخالف را می 
نهایی یا در متن خود راي درج نمود، اگر چه این نظـرات هیچ 
شود.  اثر حقوقی نداشته و بخشـی از راي نیز محســوب نمی 

( )Blachaby, 2015: 130

تاثیر بودن، از صــدور و اعالم  تواند به علت بی   اقلیت نمی 
صورت، کمترین ضـمانت اجراي  راي امتناع کند؛ در غیر این 
تواند محرومیت از دریافت دسـتمزد باشــد، زیرا تعهد  آن می 
داور رسیدگی و صدور راي اسـت و این دو تعهد قابل تفکیک 
تواند هم از صدور راي امتناع کند و هم بابت  نیست. داور نمی 
رسیدگی، دستمزد مطالبه نماید. حتی ممکن اسـت ضـمانت 
اجراي امتناع از صدور راي که در قانون آئین دادرسـی مدنی 
زاده، 1398:  تعیین شده علیه داور ممتنع اعمال شود. (یوسـف 
284) بند 3 ماده 3 سند راهنماي انجمن داوران خبره نسـخه 
Chartered Institute of Arbitrators ) 2016 ســال
نیز در این خصــوص تاکید دارد: داور  ( (CIArb) (2016)
اي را براي توضـــــیح عدم  تواند نظر مخالف یا جداگانه  می 
گیري یا اسـتدالل اکثریت داوران ارائه  موافقت خود یا نتیجه 
دهد، مگـر آنکه چنین اقدامــی به موجب قــرارداد داوري و 
همچنین قواعد داوري قابل اعمال یا قانون محل داوري منع 
شده باشد. نظر مخالف یا جداگانه باید به دقت نگاشته شود تا 
گونه جانبداري نباشد. از مدلول ماده 489  دهنده هیچ  نشــان 
شود که راي داور باید تاریخ داشته  ق.آ.د.م چنین استنباط می 
خانوادگی داور(ان) در آن قید شده و به امضــــاي  و نام و نام 
داور(ان) رسیده باشد. (شـمس، 1398: 554) دلیل عملی آن

زمانی است که 
داوران متعدد باشند 
و به اتفاق راي 
نرسند، در چنین 
حالتی الزم است 
هم راي اکثریت و 
هم راي اقلیت اعالم 
شود، زیرا شائبه 
عدم حضور یک داور 
تواند دلیلی بر  می 
ابطال راي داوري 
باشد
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 اسـت که رای داور باید طوری باشــد که به دعوا خاتمه دهد 
بنابراین الزم است از طرفی محتوای تصــمیم داور بوده و از 
طرف دیگر کیفیات دیگری نیز در آن رعایت شـود تا صـدور 

آن از ناحیه داوران مسلم شود. (عبده، 1318: 1342)

امضــای رای به معنای تایید محتوای آن است، با در نظر 
توان داور  داشتن این نکته که صدور رای حق داور است، نمی 
را مجبور به قبول نظـری کــرد که به آن اعتقاد پیدا نکــرده 
اسـت. ممکن اسـت برخی داوران به جای ارائه نظر اقلیت از 
امضای رای خودداری کنند تا از این طریق مخالفت خود را با 
تصـــمیم گرفته شده، اعالم کنند. در چنین شرایطی مطابق 
ماده 484 ق.آ.د.م و تبصـره ماده 474 ق.آ.د.م امضــای رای 
توسط اکثریت کافی خواهد بود. از نگاه این ماده «مراتب باید 
در برگ رای قید گردد»  همچنین اکثر قوانین ملـی یا قواعد 
داوری هم تاکید بســیار خوبی دارند که الزم است دلیل عدم 

امضای سایر داوران در رای ذکر شود. 

های عمومی و انقالب در  در قانون آئین دادرســی دادگاه 
امور مدنی، استثنائی برای این امر در نظر گرفته شـده: «مگر 
اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشـد». با ذکر این 
عبارت در ادامه ماده 484 و تبصـــــــره ماده 474 ق.آ.د.م 
گذار مشـخص کرده که اگر طرفین بر لزوم صدور رای  قانون 
توسط همه داوران توافق کرده باشند، عدم امضـــــای رای 
دهنده مخالفت آن داور با رای  توسط یک داور، نه تنها نشـان 
صـادره خواهد بود، بلکه ممکن اسـت رای داوری را از اعتبار 

بیندازد.

المللی نیز صدور رای با امضــــاء آن  در حوزه داوری بین 
شــــــــود؛ بند 1 ماده 30 قانون داوری تجاری  محقق می 
المللی فوق الذکر و بند 4 ماده 32 قواعد آنسیترال و بند 1  بین 
المللی تصریح به این  ماده 28 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین 
دارد که رای باید به امضــای داور یا داوران برسد. در موردی 
که داور بیش از یک نفر باشد امضــای اکثریت کافی خواهد 
بود، مشـروط بر اینکه علت عدم امضـای دیگر اعضــاء ذکر 

شود.

گذار در خصوص مکان امضـا رای توسط  با سکوت قانون 
المللی مراجعه کـرد که طـی آن  توان به عرف بین  داوران می 
داوران ملزم به امضای رای در محل و زمان واحد نیستند مگر 
آنکه قـواعد داوری قابل اعمال یا قانـون محل داوری حاوی 

مقرره دیگری باشد.

المللـــی در مورد  بند 1 ماده 20 قانون داوری تجاری بین 
محل داوری چنین مقرر کـرده: «داوری در محل مورد توافق 
شود. در صـورت عدم توافق، محل داوری با  طرفین انجام می 
طرفین،  توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سـهولت دسـترسـی 

شود». داور تعیین می  توسط  

شـود داوران در عمل مقررات آئین دادرســی  توصـیه می 
به حکم را در نظـر گـرفته و نکاتـی که معموالً در  مدنی راجع 

شود را در رای داوری بیاورند. حکم درج می 

با تلفیق مواد مربوط به مندرجات حکم دادگاه و اصـــول 
توان گفت که رای داور باید حاوی نکات زیر باشد: داوری می 

1- اسم داورها و حضور آنها در جلسات

2- اسامی و محل اقامت و کار طرفین

3- اظهارات و مدافعات هر یک

4- مدارک رای

5- شرح قضیه

6- تصمیم داور

7- امضای داوران

8- تاریخ آن (عبده، 1318: 1342)

در خصـوص درج تاریخ در رای داوری ذکر این نکته الزم 
است که این تاریخ مشــخص کننده آن است که رای داوری 
در مهلت زمانی مقرر قانونی یا قراردادی صادر شده است و با 
توجه به لزوم صـدور رای در مدت داوری و ضــمانت اجرای 
باطل بودن برای رای خارج از مدت داوری (مطابق ماده 489 

ق.آ.د.م) درج این تـــــاریخ از 
اهمیت باالیی برخوردار است.

در خصــوص مدت داوری، 
اولویت با زمانی اسـت که مورد 
توافق طرفین قرار گرفته است، 
مطابق تبصــــــره ماده 484 
ق.آد.م «اگر مدت داوری معین 
نشــده باشد مدت آن سه ماه و 
ابتدای آن از روزی اســـت که 
موضــوع برای انجام داوری به 
داور یـــا تمـــام داوران ابالغ 
شــــود. این مدت با توافق  می 

قابل تمدید است».

البته داوران باید دقت داشته 
باشند ماده 489 ق.آ.د.م رعایت 
مدت داوری را برای صــدور و 
تســــلیم (یا ابالغ) رای الزم 
توان ذکر  دانســــته، پس نمی 
تاریخ صدور به تنهایی را دلیلی 

بر رعایت این ماده دانســــت، بلکه برای جلوگیری از ابطال

گذار  با سکوت قانون 
در خصوص مکان 
امضا راي توسط 

توان به  داوران می 
المللی  عرف بین 

مراجعه کرد که طی 
آن داوران ملزم به 

امضاي راي در محل 
و زمان واحد نیستند 

مگر آنکه قواعد 
داوري قابل اعمال یا 

قانون محل داوري 
حاوي مقرره دیگري 

باشد
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 رای، الزم است در مدت داوری نسبت به ابالغ رای نیز اقدام 
نمود.

اهمیت توجه به تاریخ و مهلت داوری تا آنجاســت که نه 
تنها صـدور رای خارج از مهلت 
سبب ابطال رای دانســته شده 
بلکه داداگاه حق ندارد بـر روی 
آن اجرائیه صـــــادر کند و در 
صورت صـدور اجرائیه باید آنرا 
باطل نماید. طبق نظــــــــر 
کمیسیون نشست قضـایی «با 
توجه به مقــــررات ماده 489 
قانون آیین دادرســــــــــی 
های عمومــی و انقالب  دادگاه 
در امور مدنی چنانچه رای داور، 
پس از انقضـــای مدت داوری 
صادر و تســـلیم شده باشد آن 
رای اساساً باطل بوده و قابلیت 
اجرایی ندارد. با این ترتیب هـر 
گاه از دادگاه تقاضــای ابالغ و 
متعاقباً اجرای رای داوری شده 
باشد و دادگاه بدون بررسـی در 
مورد رای داور که خارج از مهلت صـادر شـده، اجرائیه صـادر 
کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
1356 به لحاظ اینکه در صـدور اجرائیه اشـتباه شــده دادگاه 
راساً و یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضــــای مورد 
اجرائیه را باید ابطال نماید». (پیشینه رویه قضایی در ایران در 

ارتباط با آیین دادرسی مدنی، 1397: 33-32)

المللــــی حاوی  بند 3 ماده 30 قانون داوری تجاری بین 
تاریخ و محل صـدور بودن را از الزامات شــکلی رای داوری 
قلمداد کرده است. در خصـــوص لزوم ذکر محل صدور رای 
المللی که مقر و  باید متذکر شـد این موضــوع در داوری بین 
محل داوری در بررسی و ماهیت رای داوری تاثیرگذار اسـت 
دارای اهمیت اسـت و در رای داوری داخلی، درج یا عدم درج 

آن موضوعیت نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر وجود اسـتدالل در رای داور اســت، داور 
ای رای صــادر کند که برای فهم علت آن نیازی  باید به گونه 
به حضــــــور و توضیحات خودش نباشد و هر کس رای را 
بخواند، متوجه شـــــــود که مقدمات، مبانی و محتوای آن 
توان نتیجه گرفت  چیســـت. از مدلول ماده 482 ق.آ.د.م می 
مقدماتی که برای روشن شدن استدالل داور الزم اسـت، نیز 

باید در رای داوری ذکر شود.

از سوی دیگر قانون معیار قضـاوت است. اتکا رای داور به 
تواند بر  قانون در نظام داوری ملی یک قاعده است و داور نمی 
اساس عرف عمومی جامعه، یک شهر یا روستا، قشــــــر یا 
ها  ای خاص رای صادر کند. البته شکی نیست که عرف  طبقه 
در جای خود، به طور غیر مستقیم، در رای قاضی یا داور تاثیر 
گذارند ولی این تاثیر تا حدی اســـت که با قانون مغایرت  می 

زاده، 1398: 162) نداشته باشد. (یوسف 

توان نتیجه گرفت، آنچه در  عالوه بر موارد ذکر شــده می 
رای داوری اهمیت دارد تعیین تکلیف اختالف مطــروحه به 
طور دقیق و جزئی، استدالل مشــخص و هماهنگ با منطق 
اثبات قضـــایی یا استناد به قاعده حقوقی معتبر و اظهارنظر 

قاطع و غیر مشروط در باب دعوا است.

المللـی ماده 30 قانون داوری تجاری  در بحث داوری بین 
المللی در خصـــوص شکل و محتوای رای موارد الزم را  بین 
مشـــــخص کرده است، مواد این ماده نیز شباهت زیادی با 
الزامات شــــکلی رای داوری داخلی دارد و تنها این نکته را 
اضـــافه کرده که در صــــورت توافق طرفین در این قبیل 

ها، داور الزامی به ذکر دالیل ندارد. داوری 

) در  CIArbماده 4 ســند راهنمای انجمن داوران خبره (
مورد شـــکل و محتوای رای داوری مواردی را ذکر کرده که 

تواند راهنمای خوبی برای داوران باشد: می 

«1- داوران مکلفند هر گونه الزام مقرر در قـرارداد داوری 
و همچنین قواعد داوری قابل اعمال یا قانون محل داوری را 
در مورد شــــکل و محتوای رای داوری رعایت کنند. در هر 

صورت، رعایت موارد زیر در مورد شکل رای الزامی است:

الف- رای داوری باید کتبی باشد؛

ب- رای داوری باید مدلل باشـــــد مگر آنکه طرفین به 
شکل دیگری توافق کرده باشند یا رای سازشی صادر شود؛

پ- رای داوری باید حاوی تاریخ و ذکــــر محل داوری 
باشد؛

ت- رای داوری باید به امضـای همه داوران برسد یا علت 
عدم امضای هر یک از اعضا ذکر شود؛

2- محتوای رای داوری باید حاوی عناصـر ضـروری زیر 
نیز باشد:

الف- نام و آدرس طــــرفین اختالف و نمایندگان آنها و 
داوران؛

ب- متن قرارداد داوری منعقده میان طرفین اختالف؛

ای از وقایع و جریان امور از جمله نحوه بروز  پ- خالصـه 
اختالف؛

آنچه در راي 
داوري اهمیت دارد 
تعیین تکلیف 
اختالف مطروحه به 
طور دقیق و جزئی، 
استدالل مشخص و 
هماهنگ با منطق 
اثبات قضایی یا 
استناد به قاعده 
حقوقی معتبر و 
اظهارنظر قاطع و 
غیر مشروط در باب 
دعوا است
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اي از موضوعات اختالف و مواضع طرفین؛ ت- خالصه 

هاي داوران در مورد وقایع و نیز  ث- تجزیه و تحلیل یافته 
اعمال قانون نسبت به وقایع مزبور؛

ج- بخش اجرایی حاوي تصمیم».

گرچه الزامی ندارد داوران از آئین دادرســـی و ســـاختار 
نگارشی آراي قضــایی تبعیت کرده و به قابل اعتراض بودن 
ظرف 20 روز اشاره کنند ولی مناسب اسـت داوران در انتهاي 
راي خود عبارت «قطعی و الزم االجـرا بودن راي داوري» را 

بگنجانند، هر چند ذکر این عبارت هم الزامی نیست.

مورد دیگري که شاید ربطی به انشــــاء راي داور نداشته 
رود، تشـــکیل  باشد، اما از الزامات شکلی داوري به شمار می 
پرونده توسـط داور اسـت، که هدف از آن نگهداري اســناد، 
جلســـــات و کلیه اوراق مربوطه به دعوا و مکاتبات  صورت 
هاي عمومی و  مختلف اسـت؛ در قانون آئین دادرسـی دادگاه 
انقالب در امور مدنی حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ اما 
کند: «طرفین باید اســـناد و  هنگامی که ماده 476 تاکید می 
مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند» این حق طرفین است 
دهند و صـورت مذاکراتی که در  که اسـنادي را که به داور می 
گیرد، محفوظ بمانند و قابل دســترس و  پیش داور انجام می 
عنداللزوم قابل استناد باشند. بنابراین داور مکلف اسـت همه 
زاده،  آنچه را که به دعوا ارتباط دارد محفوظ نگه دارد. (یوسف 

(154 :1398

تشــــــکیل پرونده براي خود داور نیز از اهمیت باالیی 
تواند تمام مدارک،  برخوردار است، زیرا در زمان انشاء راي می 
هاي طرفین در جلسـات رسیدگی  مستندات، لوایح و صحبت 
را همزمان با هم بررسی و تحلیل کرده و به تصـــــــمیمی 

تر برسد. درست 

گیري نتیجه 

توان نتیجه گرفت، اگر چه ماده  از موارد گفته شــــده می 
هاي عمومی و انقالب در  477 قانون آئین دادرســـی دادگاه 
امور مدنی، داوران را در رســـــیدگی و راي، از رعایت آئین 
دادرسـی معاف کرده، اما با توجه به اینکه داوران را موظف به 
رعایت قوانین و مقررات مربوط به داوري دانســـته، لذا الزم 
اســـــت داوران در نگارش راي خود مواردي از جمله کتبی 
بودن، نشان دادن حضور فعال داور در روند داوري، حضور در 
جلســـات داوري، امضــــاء راي داوري، تاریخ صدور راي، 
مشـخصــات طرفین دعوا و داوران را درج نموده و راي را به 
صورتی روشن انشـــــاء نمایند که هم قابل اجرا بوده و هم 
امکان ابطال آن به حداقل برسـد. همچنین الزم اســت متن 
اي از  قرارداد داوري منعقده میان طرفین اختالف، خالصـــه 

اي از  وقایع و جریان امور از جمله نحوه بروز اختالف، خالصه 
موضـــوعات اختالف و مواضــــع طرفین، تجزیه و تحلیل 
هاي داوران در مورد وقایع و نیز اعمال قانون نسـبت به  یافته 
وقایع مزبور و بخش اجرایی حاوي تصــمیم داور نیز در راي 

درج شود.
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