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 شرایط وآئین های جرح داور در داوری تجاری بین المللی
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  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

l.ramezannezhad@gmail.com 
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             ارحقوق خصوصی،واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسالمی، جویبار، ایراناستادی
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 چکیده :

برای تامین صحت وسالمت داوری بین المللی بحساب می آید در زمانی که م الز مواردجرح وسلب صالحیت داور از  همیشه

استقالل و بی طرفی داور مورد تردید موجه واقع می گرددیا داور رسیدگی کننده فاقد شرایط ویژه مورد توافق طرفین است . 

نفراست که کاربرد آن در  داوری روشی غیرقضایی وفنی است که هدف آن حل و فصل یک مساله مربوط به روابط دویاچند

مشخص ومعینی صورت بگیرد تا در صورت اتمام آن حوزه روابط بین الملل اهمیت زیادی دارد. جرح داور باید در مواعد زمانی 

نیز منقضی و ساقط گردد.برای هریک از طرفین داوری این امکان وجود دارد که در مدت زمان معین که  مواعد حق جرح

اریخ انتصاب داور یا اطالع از موجبات جرح است،داور منتخب را جرح نماید .اینکه مرجع رسیدگی کننده به روز از ت 51معموال 

جرح چه کسی باشد بسته به اینکه داوری موردی یا سازمانی باشد متفاوت خواهد بود .زمانی که جرح در رسیدگی داوری 

برای رسیدگی به صالحیت خود در مورد جرح تصمیم موردی رخ بدهد خود داور مجروح بر اساس قاعده صالحیت داور 

میگیرد ویا اینکه رسیدگی جرح در صالحیت دادگاه مقر داوری است .اما اگر جرح در رسیدگی داوری سازمانی رخ دهد معموال 

عفابدهد مقام صالح در خود سازمان داوری به جرح رسیدگی مینمایند وقتی جرح با موفقیت همراه باشد و یا داور مذکور است

ادامه پیدا میکند و داور جانشین باعنایت به رسیدگی های سابق به داوری خود ادامه رسیدگی داوری با تعیین داور جانشین 

توصیفی ضمن بیان اهمیت جرح -میدهد .هدف از مقاله حاضر بررسی شرایط وآئین های جرح است که به روش تحلیلی

 وجایگاه آن به بررسی شرایط آن میپردازد.

 

 داور،داوری،جرح ،استقالل و بی طرفی ،آئین جرحکلید واژه:
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 مقدمه:-1

داوری در حوزه داخلی شاید همانندمراجع قضایی دادگستری باشد.اما در حیطه بین المللی می توان گفت یکی ازشیوه های 

آیندشبه قضایی می باشد پیشتازدر حل وفصل اختالفات بخصوص درحیطه فعالیت های تجاری بین المللی است .داوری یک فر

وبه دلیل سرعت وتخصصی بودن آن اشخاص ترجیح میدهند برای حل وفصل دعاوی خویش نهاد داوری را انتخاب نمایند. 

داوری نوعی قضاوت خصوصی است درواقع طرفین داوری حتی کسانی که بازنده جریان داوری است می بایست رسیدگی 

اینکه داوری عادالنه احساس شود شخص داور باید واجد اوصافی باشد که این اوصاف دو  داوری را عادالنه احساس نمایند .برای

گونه اند: اوال اوصاف عمومی که هرداور باید واجد آن باشد دوم اوصافی که موردنظر وتوافق طرفین است و داور رسیدگی کننده 

 رح میگردد.باید دارای آن اوصاف باشد که اگر این اوصاف محقق نشود موضوع جرح مط

اند قوانین و های رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان رد داوری را فراهم نمودهطور که آیینبه همین دلیل همان

بینی نموده اند تا اوصافی که یک داور باید واجد مقررات داوری هم ساز و کاری بنام جرح و سلب صالحیت از داوری را پیش

 داور بدون ضمانت اجرا باقی طرفیکند تا عدم استقالل و بی ی هم آن را حفظ نماید را تضمینآن باشد و در طول داور

ها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت بنابراین برای حصول این مهم، وجود آییندنمان

ند که جرح روشی است برای تضمین سالمت داوری اما رسد. هر چبه جرح یک داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می

در عین حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند داوری، چرا که 

همین دلیل  کشاند. بهکند و توجه و تمرکز را از موضوع مورد اختالف به خود دیوان داوری میجرح فرایند داوری را مختل می

جرح باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. در داوری سازمانی جرح تحت  آیین

های موردی ممکن است گیرد و خود سازمان بر جرح نظارت دارد ولی در داوریچارچوب شرایط و قواعد آن سازمان صورت می

صورت تحت عنوان قوانین مقر داوری خواهد بود و محاکم مقر ین انجام شود در غیر اینجرح تحت قوانین مورد توافق طرف

 داوری نیز بر آن نظارت خواهند داشت.

 معنای لغوی جرح:-2

از منظر یک تاجر بین المللی مهم ترین خطر این است که قضات کشور متبوع طرف اختالف در صورت ارجاع اختالف به 

،نسبت به آنان جابندارانه و با غرض ورزی عمل کنند.لکن وظیفه شبه قضایی دیوان های داوری  دادگاه ملی یکی از طرفین

ایجاب می نماید که داوران دست کم استانداراهای بی طرفی و استقالل را برای رسیدگی عادالنه دارا باشند.تامین انصاف و 

است.علیرغم اینکه حفظ انصاف در رسیدگی الزم و  عدالت در رسیدگی از طریق جرح داور رسیدگی های داوری امکان پذیر

ضروری است،لکن تجربه نشان داده است که خواندگان مدعی علیهم پرحیطه می خواهند با دستاویز قرار دادن جانبداری 

 (5811داور،راهی برای تأخیر انداختن رسیدگی ها و فرار از اجرای آرای داوری جستجو نمایند.)نیکبخت، 

معنای  وازدن ،بازداشتن ،خسته کردن،زخمی کردن،دشنام دادن،باطل کردن عدالت،عیب گواهان را آشکار  جرح در لغت به

(همچنین جرح به معنی رد است و در لغت به 521کردن،رد کردن شهادت و تعدیل و اصالح کردن چیزی است)معین، ص

و در اصطالح حقوقی ایراد به عدالت دیگری در ( ،5815معنای تخطئه کردن ،نپذیرفتن و برگرداندن است)جعفری لنگرودی، ،

.در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی جرح شاهد (،5831نزد حاکم است)جعفری لنگرودی، ،

مطرح گردیده است که در اینجا به معنای این است که شاهد ،یکی یا برخی از شرایط گواه را نداردو به معنی نداشتن 

یت شاهد برای ادای شهادت است.بنابراین در نتیجه می توان گفت که جرح ،خدشه واردکردن و ایرادگرفتن می باشدو صالح

جرح داور به نوعی خدشه دار کردن صالحیت داور است.یعنی داور رسیدگی کننده و شرایط و ویژگی هایی دارد که صالحیت 

 وی قابل تخطی کردن است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6972 

 

 

 فلسفه وجودی جرح:-3

 
ز طرح این دعوا این می باشد که قاضی یا داور مربوطه به نحو عادالنه و بی غرضی به اختالف طرفیت رسیدگی و فصل هدف ا

خصومت نماید.اصوالً قضاوت و داوری دو نهاد هستند برای حل و فصل اختالفات اشخاص به نحو عادالنه و بی طرفانه حق 

وط به داوری تاکید نشده است.در معاهدات حقوق بشری هم می توان داشتن داداگاهی مستقل و بی طرف فقط در اسناد مرب

میثاق بین المللی حقوق  51اعالمیه جهامی حقوق بشر و صدر بندیک ماده 51آنها را یافت.برای مثال می توان مقررات ماده 

قضاوت »ن تحت عنوان ( .همچنین در مقدمه قانون اساسی جمهورس اسالمی ایرا5811مدنی و سیاسی نام برد)کاکاوند،محمد،

آمده است به)مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسالمی ،به منظور پیشگیری از « در قانون اساسی

اننحرافات موضوعی در درون امت اسالمی احدی است حیاتی،از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسالمی و متشکل لز 

ه ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است.این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن قضات عادل و آشنا ب

الزم است بدئر از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد(باید گفت در مقدمه قانون اساسی به بی طرفی بطور ضمنی اشاره شده 

کننده)اعم از قاضی یا داور( ضروری بوده و جزء حقوق است.باعنایت به مواد فوق استقالل و بی طرفی مرجع رسیدگی 

بشراست.هرتخطی از آن جایز نیست  و امکان جرح و سلب صالحیت از داور یا قاضی از ارکان الزم برای تضمین استقالل و بی 

ن جرح طرفی بشمار می رود. پس وجود جرح ضروری چون وسیله ای برای تامین استقالل و بی طرفی است اگر طرفیت امکا

 داشته باشند به این اعتماد و اطمینان می رسند که به اختالف آنها بطور عادالنه و بی طرفانه رسیدگی شده است.

 موجبات جرح داور در مقررات داوری : -4

ز در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی از جرح و موجبات آن صریحاً صحبتی نشده است.و صرفًا ا

مقرر می دارد:درمواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هریک از طرفین می توانند پس از اعالم  115رد داور بحث شده،ماده 

روز داور تعیین شده را رد کنندمگر اینکه موجبات رد بعدًا  51در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابالغ تا 

ای مدت روزی است که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می حادث گردد که در این صورت ابتد

 نمایدو چنان چه اعتراض را داور تشخیص دهد دارو دیگری تعیین می کند.

در این ماده منظور از رد همان جرح می باشد در مورد اینکه در چه مواردی می توان داور منصوب از سوی دادگاه را رد نمود 

مقرر شده است:اشخاصی که فتقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به  133رجوع کرد در ماده  111-134-133موادباید به 

 موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند نمی توانند به عنوان داور منصوب کردند.

اضی طرفین نمی توان به سمت داوری انتخاب نمود)منظور اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند هرچند با تر 133به موجب ماده

اهلیت استفامی باشد(در عین حال باید پذیرفت که کافی است شخص،اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده 

گاه و یا پیش بینی شده،ناظر به اشخاصی است که به موجب حکم قطعی داد 133داشته باشد.ممنوعیت مطلق دیگری که درم 

به علت عدم حضور در جلسات  118در اثر آن از داوری محروم شده باشند،بنابراین چنان چه شخصی در اجرای م 

داوری،استعفا یا خود داری از دادن رأی،حق انتخاب شدن از داوری را از دست داده باشد مشمول این نص قرار گرفته و حتی 

ق.آ.د.م 111وی انتخاب نمایند.یکی دیگر از موجبات جذح داور را بایددر ماصحاب دعوا نی توانند با تراضی،اورابه دار

کلیه قضات کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین  111بیابیم.مطابق م

ی مطلق شمرده شود.این باشند.ممنوعیت کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در حاکم قضائی از داوری باید ممنوعیت

( بنابراین اگر داور 5813ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت  دستگاه قضائی در رعایت شان کارمندان قضائی است)شمس، 

گانه  1منصوب شده از وی دادگاه از جمله اشخاص مذکور در ان مواد باشند هریک از طرفین می توانند آنرا جرح کنند.در مواد 
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د ادغان نمود از آنجا که استقالل و بی طرفی اشخاص مذکور در این ماده در معرض تردید است اگر داور هم بای 134ماده 

البته  [منصوب شده از سوی دادگاه از جمله این اشخاص باشد قابل جرح است مگر اینکه طرفین درمورد آن تراضی نمایند

ر منصوب شده ازسوی دادگاه صحبت شده و در مورد اینکه شایان ذکر است که در قانون آئین دادرسی مدنی فقط از جرح داو

قانون  52در بند یک ماده ]داور یا داورانی که توسط خود طرفینن انتخاب می شوند چگونه قابل جرح هستند.ساکت است

ان عالوه بر قواعد داوری اتاق بازرگانی ایر 28داوری تجاری بین المللی که مقتبس از قانون نمونه آنستیدل می باشد و ماده 

اینکه عدم استقالل و جابنداری داور را از موجبات جرح می داند؛داوری را که واجد اوصاف مورد توافق طرفین نباشد هم قابل 

جرح می داندطرفین می توانند برای داور شرایط و ویژگی هایی را مقرر کند از جمله اینکه وی باید واجد صفات اخالقی خوب 

(و چنان چه این ویژگی 818،ص5811صنعتی و یا مالی وارد و آگاه باشد.)حمیدرضا نیکبخت،-جاریت-در زمینه های حقوقی

مقرر می دارد؛جرح داور خواه  55( ماده ICCها را نداشت قابل جرح می باشد.در سیستم داوری اتاق بازرگانی بین المللی )

ش کتبی توضیح دهنده واقعیات و اوضاع و احوالی که بخاطر فقدان استقالل یا سایر علل می تواند از طریق تسلیم یک گزار

مبنای جرح قرارمی گیرند به دبیرخانه صورت گیرد،اصطالح علل دیگر می تواند به بی طرفی داور اشاره داشته باشد البته از 

ی تخلف داور از آنجایی که برکناری داور میتواند ضمانت احرای تخلف او از وظایفش باشد کلمه علل دیگری می تواند به معنا

 وظایفش نیز باشد.

جایگزین صورت بگیرد تا روند داوری بالتکلیف باقی نماند.معمواًل انتظار می رود که شیوه تعویض داور نیز همانند فرآیند 

،(بطور معمول داور جایگزین طبق توافق طرفین یا بر اساس همان قواعد یا روشی که داور پیشین 5813،چانتخاب اولیه باشد)ک

  ، (5811صب شده بود تعیین و نصب خواهد شد.)حمیدرضا،ن

توجه  111-131-138درمورد تعویض داور در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی باید به مواد 

ز بین نمودودر صورت فوت،حجر،استفای داور،چنان چه طرفین ملتزم به داوری شخصی یا اشخاص معین شده باشند،داوری ا

 (،5811خص دیگری توافق نمایند)شمس،میرود و رسیدگی به اختالف در صالحیت دادگاه است مگر اینکه به داوری ش

 آغاز جرح :-5

 ابالغ 

کند یا ی طرفین داوری و خود داور باید از آن آگاه گردند. طرفی که داور را جرح میبرای اینکه مکانیزم جرح آغاز گردد، همه

د دالیل جرح را به اطالع طرف دیگر اختالف برساند. به منظور اجتناب از ابهامات و ایرادات بعدی، در مورد مرجع داوری، بای

رسد اگر داور دالیل جرح را مانند دیگر اوراق پرونده به طرف دیگر ابالغ دالیل جرح داور به طرف دیگر اختالف، به نظر می

 ( 5818د. )منصور جعفریان،شوابالغ نماید. شبهه و اختالف کمتری ایجاد می

ی دادگاه است که دالیل گیرد. لذا این وظیفهق آ د م چون جرح داور مطابق این قانون در دادگاه صورت می115ی طبق ماده

 جرح را به طرف دیگر و داور ابالغ نماید.

نه داوری آنسیترال است مقرر قانون نمو 21ی المللی که مطابق بند سه مادهقانون داوری تجاری بین 28ی بند سه ماده

چنین گزارش کارشناسی یا کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و هم» دارد:می

 با توجه به کلیات« ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم بر آنها استناد کند باید برای طرفین ابالغ شود.

المللی یکی از طرفین داور را جرح کند داور ملزم قانون داوری تجاری بین 58ی و اطالع این بند، چنانچه مطابق بند سه ماده

 به ارسال دالیل جرح برای طرف دیگر است.

به داور تسلیم البته الزم به ذکر است که متن این ماده مقرر کرده که لوایح، مدارک یا سایر اطالعاتی که توسط یکی از طرفین 

شود باید به طرفین ابالغ گردد، در حالی که نیازی به ابالغ این مدارک به هر دو طرف اختالف نیست زیرا یکی از دو طرف می
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خود از مفاد آن مدارک آگاه بوده، لکن گزارش کارشناسی یا ارزیابی باید به هر دو طرف اختالف ابالغ گردد. )منصور 

 ( 5818جعفریان،

المللی باید قائل به تفکیک شد. به این ترتیب که کلیه لوایح یا سایر قانون داوری تجاری بین 28ی در بند دو ماده بنابراین

اطالعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده باید توسط داور به طرف مقابل ابالغ گردد اما گزارش کارشناسی یا 

 نگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید باید به طرفین ابالغ شود.ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور به ه

قانون داوری نمونه  21ی المللی به بند سه مادهقانون داوری تجاری بین 28ی شایان ذکر است ایرادات وارد بر بند سه ماده

ه لوایح، مدارک یا سایر اطالعاتی که کلی»قانون داوری نمونه آنسیترال  21ی باشد. مطابق بند سه مادهآنسیترال وارد نمی

چنین هر گزارش کارشناسی یا توسط یکی از طرفین برای دیوان داوری فراهم شده، به طرف دیگر ابالغ خواهد گردید. هم

فین ابالغ خواهد طر به باشد متکی آن به خود گیریتصمیم هنگام داوری دیوان است ممکن که  مدرک دارای ارزش دلیل

 «شد.

قانون داوری نمونه  21ی المللی در مادهقانون داوری تجاری بین 28ی گردد که ایرادهای وارد بر بند سه مادهمی مالحظه

و با دستکاری غیر اصولی در متن قانون داوری نمونه آنستیرال  28ی آنسیترال موردی ندارد بلکه در تنظیم بند سه ماده

 (5818یاایرادات مطروحه ایجاد شده است. )منصور جعفر

شخص جرح کننده باید دالیل »قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران در مورد ابالغ دالیل جرح تصریح دارد: 21ی بند الف ماده

ر دوران )در سای مربوط، داور داوری، مرکز دبیرخانه به کتباً زمان هم ایالیحه  جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته طی

بنابراین طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی «یل شده باشد.( و طرفهای دیگری داوری اعالم نماید.صورتی که هیئت داوران تشک

المللی )آی. سی. سی.( نیز در باشد.در قواعد داوری اتاق بازرگانی بینی شخص جرح کننده میایران، ابالغ دالیل جرح وظیفه

ستقالل یا سایر علل باید بصورت کتبی به دبیرخانه دیوان جرح داور به علت عدم ا»اشاره شده است که  5ی بند یک ماده

 «تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است.

بنابراین به نفع طرف جرح کننده است که الیحه مزبور، توضیح کاملی را همراه با اسناد و مدارک حمایت کننده در برگیرد؛ 

رف جرح کننده فرصتی نخواهد داشت که هرگونه اظهارات یا لوایح شفاهی را در رابطه با جرح به دلیل آن، این است که ط

 ( .Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998 ppدیوان اعالم کند.)

 مواعد زمانی:-6

ده از آن حق طور که پیش از این گفتیم باب سوء استفای زمانی معین صورت بگیرد تا همانهر اعتراضی باید در محدوده

 اعتراض بسته شود. اعتراض به داور هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.

بطور کلی قرار دادن مهلت برای جرح، نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد. زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است 

باید به سرعت آن را ابراز نماید. بایست آن را به عنوان سالحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و نمی

هستند. )حمیدرضا باشند اما بطور کلی کوتاه بینی شده برای جرح در قواعد و قوانین داوری اگرچه متفاوت میهای پیشمهلت

 ( 5811نیکبخت،

آنها را افشا کند و  کند که فوراًتواند به جرح یک داور بینجامد، ملزم میمواعد زمانی، طرفی را که دارای اطالعاتی است که می

 ( 5831تواند به آنها استناد کند. )کریستوفرکچ،گرنه بعداً نمی

 115ی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، مدت زمان مشخص برای جرح داور در ماده

پس از اعالم در جلسه و در صورت غیبت از  توانندهر یک از طرفین می».... ی مزبور اشعار دارد: بینی شده است مادهپیش

حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت  که موجبات رد بعداًروز داور تعیین شده را رد کنند مگر این 51تاریخ ابالغ تا 

 ...«روزی است که علت رد حادث شده است 
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 اقط خواهد شد.بنابراین اگر طرف یا طرفین در مدت ده روز اقدام به جرح نکنند حق آنها س

قانون داوری نمونه آنستیرال است  58ی که مشابه بند یک ماده 58ی المللی مطابق بند یک مادهدر قانون داوری تجاری بین

توانند هرگونه توافقی در این زمینه به عمل آورند. در این بند هم توافق طرفین در مورد تشریفات جرح نافذ است و طرفین می

 5818حاکم بر داوری توافق طرفین اختالف سنگ زیربنای داوری محسوب گردیده است. )منصور جعفریان.مطابق قاعده کلی 

) 

در صورت نبودن توافق طرفین در »المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال قانون داوری تجاری بین 58ی طبق بند دو ماده

روز از تاریخ اطالع از تشکیل داوری یا اطالع از  51خصوص تشریفات جرح، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 

 «ای به داور اعالم کند و ... ، دالیل جرح را طی الیحه58ی هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده

ای هباشد. نکتمهلت پانزده روزه مندرج در این بند، با توجه به این که مسئله سرعت در رسیدگی را در نظر گرفته مقبول می

مقرر شده که در صورت اطالع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در  58ی که باید بدان توجه شود این است که در بند دو ماده

توانند دالیل جرح را به داور اطالع دهند. اما اوضاع و احوال مربوط به جرح داور در هر یک از طرفین می 58ی بند یک ماده

 است.ذکر شده  52ی بند یک ماده

قواعد داوری انجمن آمریکا، موعد زمانی پانزده روز را  1ی قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران و بند یک ماده 21ی بند الف ماده

الملل خصوصی سوئیس قانون حقوق بین 511قواعد داوری ایکسید و بند دو ماده  4ی اند. اما بند یک مادهبرای جرح، قرار داده

 اند که جرح باید فوراً و بدون تأخیر مطرح شود.اند، فقط تصریح نمودهبرای جرح مطرح نکردهمدت زمان خاصی را 

المللی مشاهده قواعد داوری اتاق بازرگانی بین 55ی ترین مهلتی که برای جرح در نظر گرفته شده را باید در بند دو مادهبیش

روز از تاریخ دریافت ابالغیه نصب داور  81استماع باشد باید ظرف  برای اینکه جرح از نظر شکلی قابل»دارد: نمود که مقرر می

، از حقایق و اوضاع و احوال مبنای روز از تاریخی که طرف جرح کننده 81یا از تاریخ تأیید او توسط دیوان داوری اتاق یا ظرف 

 «د ـ مطرح شود.در صورتی که چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابالغیه مذکور باش جرح مطلع شده ـ

درخصوص اوضاع و احوال مبنای جرح که طرف، قبل از دریافت اطالعیه انتصاب یا تأیید داور از آن آگاهی دارد، مهلت سی 

کند، به این معنی که طرف به این ترتیب در واقع از مهلتی ای شروع به جریان میروزه تنها از تاریخ دریافت چنین اطالعیه

دار شده یعنی از زمانی که او از حقایق و اوضاع و احوال مزبور آگاه شده است؛ برای مثال، اگر داور آتی بیش از سی روز برخور

با این وجود هنوز به  55ی اطالعات معینی را در اعالمیه استقالل افشاء کند، اما هیچ اعتراضی به او صورت نگیرد، بند دو ماده

بر مبنای اطالعاتی که قبالً بوسیله داور افشا شده جرح کند. مشروط بر اینکه جرح طرف اجازه می دهد که داور را از آن به بعد 

ظرف سی روز از تاریخ وصول تأییدیه داور بوسیله طرف انجام شود. قصور طرف از اعتراض به صالحیت داور، او را از حق جرح 

کند. بطور مشابه طرفی که اعتراض او به داور قبل از داور متعاقباً بر مبنای اطالعات افشاء شده قبل از تأیید داور محروم نمی

تواند اعتراضش را به عنوان جرح مطرح کند تأیید داور، ناموفق بوده است از آن به بعد )یعنی بعد از انتصاب و تأیید داور( می

 ,Yves, Derains, & Erica Schwartzرا رعایت کند. ) 58ی به شرط اینکه مهلت سی روزه مزبور در بند دو ماده

1998, p.177) 
 مراجع رسیدگی کننده به جرح :-7

 الف:مرجع رسید گی کننده به جرح داور در داوری سازمانی 

 در صورتی که داوری تحت قواعد داوری سازمانی انجام شود، معموالً موسسه مربوط یا یک ارگان ویژه راجع به جرح تصمیم

شود. از آنجا که تصمیمات سازمانی ربط آنها اتخاذ میهای ذیصمیم از سوی دیوانگیرد از این رو تحت قواعد داوری این تمی

های جرح ترافعی نیستند. این بدان معنی است که اگر چه تر ویژگی اداری دارند تا ویژگی قضایی، رسیدگیراجع به جرح بیش

دارند اما نه داور و نه طرف جرح کننده داور جرح شده و دیگر اشخاص درگیر در داوری فرصت اظهارنظر در خصوص جرح را 
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کند که موسسه داوری مزبور تا یابند. تبادل نظرات تنها بایستی تضمیندر دفاع از موضع خویش در موسسه داوری حضور نمی

 (5831حد امکان قبل از اتخاذ تصمیم از این امر مطلع است. )کریستوفرکچ،

ها در یک داوری در صورتی جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیینهای داوری در قواعد داوری خود، آیین سازمان

میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد در قوانین کشورهای مختلف ممکن است 

 باشند:یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی موثر می

 باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار دادگاه میتصمیم-5

گیرد، در این کشورها سازمان داوری بدون دخالت گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار سازمان داوری صورت میتصمیم-2

 کند.گیری میدادگاه در خصوص جرح تصمیم

ه این تصمیم در دادگاه ب اعتراض امکان اما گیرد، صورت داوری سازمان توسط  گیری درخصوص جرح، ممکن استتصمیم-8

ملی وجود دارد. در این کشورها، چنانچه طرفین درخصوص آیین جرح از جمله آیین جرح سازمانی توافق کرده باشند. طبق 

گیری تواند در خصوص جرح تصمیممقر داوری( و سازمان داوری می آن آیین عمل خواهد شد. )با رعایت قواعد آمره قانون

رضا کند اما پس از این ممکن است یکی از طرفین در اعتراض به این تصمیم، جرح را در دادگاه ملی طرح کند. )حمید

 (5811نیکبخت،

ی دارد اگر چه بطور معمول بین گونه که قبالً اشاره کردیم، در تشریفات جرح داور، توافق و اراده طرفین نقش اساسهمان

طرفین در این باره توافقی بطور مستقیم وجود ندارد اما ممکن است با انتخاب قواعد داوری سازمانی بطور غیر مستقیم این 

های داوری و در تشریفات مشخص شده باشد. بنابر این رسیدگی به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوری سازمان

 چنین قواعدی براساس مقررات قانون داوری انجام خواهد شد.صورت فقدان 

های سازمانی آن است که الیحه یا درخواست جرح که در آن دالیلی ذکر شده است، برای سازمان رویه معمول در قواعد داوری

ماید. اگر طرفین نشود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ میفرستاده می

مقتضی خواهد گرفت. )حمیدرضا  گیری نکند سازمان تصمیمنتوانند درخصوص برکناری داور توافق نمایند یا داور، خود کناره

 ( 5811نیکبخت،

چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، آن را وارد بداند، داور بر کنار خواهد شد، در غیر این 

رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض  صورت؛ جرح،

تواند جرح را در دادگاه ملی دارند که در چنین موردی جرح کننده ناموفق میباشد. بطور معمول قوانین داوری مقرر میمی

های داوری نیز تصمیمات مربوط به گاه وجود ندارد بطور معمول سازمانپیگیری کند. البته اجازه پژوهش خواهی از تصمیم داد

باشد که ممکن است دانند، البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری میجرح را غیر قابل اعتراض می

 (اجازه اعتراض را در دادگاه بدهد. )حمیدرضا نیکبخت،

یرد، مجمع عمومی دیوان داوری اتاق در المللی )آی. سی. سی.( صورت گری اتاق بازرگانی بیناگر جرح داور تحت قواعد داو

( در دیوان، رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن 512گیرد. )کریستوفرکچ، ص. این خصوص تصمیم می

آن از این حیث که آیا به موقع مطرح شده یا نه؟ دوم از لحاظ ماهوی، از این حیث که آیا ادله جرح، قانع کننده هست یا نه؟ 

 ( 5811گیری کند یا آن دو را تفکیک کند. )محسن محبی،تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیمیوان مید

اما در هر حال ابتدا دبیرخانه باید موضوع را به داور مجروح و نیز طرف مقابل و هم سایر اعضا هیأت داوری اعالم و به آنها 

تبی هر یک از طرفین و داوران راجع به جرح به کلیه طرفها و داوران مهلتی دهد که کتباً اظهار نظر نمایند. اظهار نظرهای ک

باشد. به شود. بنابراین تعهد دبیرخانه، درخواست نظرات داور مجروح و طرف مقابل و سایر اعضای هیئت داوری میداده می

تری را انجام ظرهای بیشعبارت دیگر دبیرخانه ملزم نیست که برای طرف جرح کننده فرصتی مهیا کند که طی آن اظهار ن
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 ,Yvesباشد. )دهد. چون در هر حال قصد کلی اجتناب از طوالنی شدن مباحثات میان طرفین و داوران در رابطه با جرح می

Derains, & Erica Schwartz,1998, p. 178) 
در مورد جرح قطعی  کند و تصمیم دیوانگیری مینهایتاً مجمع عمومی دیوان داوری درخصوص پذیرش یا رد جرح تصمیم

 ( 5831است و دیوان مکلف نیست دالیل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعالم کند. )کریستوفرکچ،

 ب:مرجع رسیدگی کننده به جرح در داوری موردی 

یا  اندی جرح در داوری موردی بسته به این است که آیا طرفین بر یک سری قواعد داوری توافق کردهمرجع رسیدگی به مسئله

گیرد و مرجع رسیدگی خیر؟ اگر توافق نموده باشند که تکلیف روشن است، جرح داور هم در چارچوب آن قوانین صورت می

کننده به جرح را هم آن قوانین مشخص نموده است. البته به شرطی که قوانین مذکور با قواعد آمره کشور مقر داوری مغایر 

 نباشد.

 ها چهارراه حل گوناگون برای رسیدگی به جرح وجود دارد:وریگونه دادر غیر این صورت در این

رسیدگی به جرح در جریان رسیدگی داوری بال درنگ یا ظرف زمان مشخصی به طرفیت خود هیأت داوری یا داور انجام -5

 شود.شود. اگر هیئت داوری یا داور جرح را رد کند اخذ تصمیم به دادگاه مقر داوری ارجاع میمی

 تری دارد.شود. این راه حل پذیرش بیشر جریان رسیدگی داوری به دادگاه محلی مقر داوری ارجاع میجرح د-2

 شود.جرح به دادگاه مقر داوری پس از صدور رأی داور یا داوران ارجاع می-8

اجرا خواهد شد. توان برای اخذ تصمیم در جرح به دادگاه محلی رجوع کرد که حکم داوری در آنجا در تمام موارد فوق می-1

 (5811)محمد کاکاوند،

نماید و باشد که پس از وصول اعتراض شروع به رسیدگی میق آ د م مرجع رسیدگی به جرح، دادگاه می115ی مطابق ماده

کند. بنابراین مرجع رسیدگی به جرح در داوری داخلی مطابق قانون اگر اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می

در صورت وارد بودن اعتراض دادگاه داور دیگری تعیین »که تصریح دارد  115ی دادگاه است و با توجه به شقّ آخر مادهمذکور 

 به نظر می رسد تصمیم دادگاه در مورد ایراد جرح قطعی است.« کند.می

ی است که داور به قید قرعه در مقام بیان امکان رد داور، مهلت رد داور،تاریخ شروع آن و پیامد رد، در صورت 115نص ماده

 115توسط دادگاه انتخاب شده، حال اگر داور از سوی خود طرفین، انتخاب شده باشد برای جرح و رد وی می توان به ماده

 استناد کرد؟

فقط اختصاص به موردی که داور به قید قرعه توسط دادگاه تعیین می شود ندارد، بنابراین رد  115از نظر دکتر شمس، ماده

ور در سایر موارد علی االصول امکان پذیر است و مهلت آن ده روز و مرجع رد، دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صالحیت دا

 ( 5811دادگاه است.)عبدا...شمس،

البته رویه قضایی در این مورد با توجه به وجود موافقت نامه داوری ممکن است چنین دعوایی را غیر قابل استماع بداند. 

در این صورت طرف ذی حق جرح می تواند منتظر بماند و پس از صدور رای داوری به استناد بند شش  (،5811شمس،)عبدا...

 تقاضای ابطال رای را نماید. 114ماده

المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال مرجع رسیدگی به جرح خود قانون داوری تجاری بین 58ی مطابق بند دو و سه ماده

تواند ظرف سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی داور مزبور جرح را رد کند طرفی که داور را جرح کرده می داور است و اگر

 تصمیم مربوط به رد جرح از دادگاه مقر داوری درخواست نماید که نسبت به جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

ه آنسیترال مرجع صالح برای رسیدگی به جرح، در وهلة اول، المللی و قانون داوری نمونبنابراین طبق قانون داوری تجاری بین

خود داور است اعم از داور منفرد یا هیئت داوری، به تعبیر دیگر داوری که جرح شده خود باید به دالیل جرح رسیدگی نماید. 

حیت رسیدگی صال« صالحیت مرجع داوری در رسیدگی به صالحیت خود»باید در نظر داشت که مرجع داوری براساس قاعده
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تواند در مورد داور می»دارد:قوانین مذکور تصریح شده است که مقرر می 53ی به صالحیت خود را داراست. به این امر در ماده

علت وجود این قاعده تفکیک هرچه  «نامه داوری اتخاذ تصمیم کند.چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتصالحیت خود و هم

 (5818ی از محاکم کشور مقر داوری است. )منصور جعفریان،تر مراجع داوربیش

ورزی داور در تنها خطری که پذیرش نظریه صالحیت داور برای تعیین صالحیت خود ممکن است در پی داشته باشد غرض

تقاضای تواند از دادگاه بررسی صالحیت خود است. به همین دلیل است در صورتی که داور، جرح را رد کند، متقاضی جرح می

رسیدگی به جرح را نماید. در مورد اینکه تصمیم دادگاه در مورد جرح قطعی است یا قابل اعتراض، باید گفت با مراجعه به 

گردد که تمامی قانون داوری نمونه آنسیترال مشخص می 58ی المللی و بند سه مادهقانون داوری تجاری بین3ی ماده

 شود.دیده قطعی و غیر قابل اعتراض محسوب میتصمیماتی که به دادگاه صالح محول گر

 اثر جرح بر داور :-8

ین جرح در تمام قوانین و مقررات داوری طریقی پذیرفته شده به نفع طرفین داوری است که اگر شک معقولی در استقالل و آی

 .Karlشود.)برکناری داور می طرفی داور یافتند اقدام به برکناری وی کنند. اگر جرح بجا باشد و پذیرفته شود منجر بهبی

Heinz Bockstiegel, , P. 132) 
البته باید به خاطر داشت که کوتاه شدن دست داور از جریان داوری فقط با آیین جرح نیست، فوت داور، استعفای وی و توافق 

د. اما چنانچه داور با آیین طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری یا مصالحه ایشان با یکدیگر هم، آنچنان اثری را دار

جرح بر کنار شود اصوالً دیگر امکان دخالت وی در داوری وجود ندارد ولی در استعفا امکان دارد و چنانچه طرفین الزم 

تشخیص بدهند، می توانند از داور مستعفی بخواهند که دوباره به فعالیت خود ادامه بدهد. اما در جرح، این فرض که طرفین 

اند دوباره بر سر کار بیاورند چندان عاقالنه نیست. داوری را که با طی کردن آیین جرح از آیین داوری بیرون رانده توافق کنند

 ( 5811)محمد کاکاوند،

الزحمه خویش را گردد که آیا چنین داوری استحقاق دریافت حقحال با پذیرش جرح نسبت به یک داور این سوال مطرح می

 دارد یا خیر؟

های سازمانی توان گفت ممکن است طرفین تکلیف موضوع را ضمن قراردادی مشخص کرده باشند یا در داوریمیدر پاسخ 

مقرراتی در این خصوص وجود داشته باشد اما در نبود توافق بین طرفین یا مقرراتی در موسسه داوری سازمانی، تکلیف 

شود؟ آیا در ابتدای انتصاب است یا ای جرح میر در چه مرحلهچیست؟ بهترین راه این است که به این نکته توجه کنیم که داو

در میانه جریان داوری یا در شرف صدور حکم؟ مسلم است که اوال این اصل بدیهی که طرفین داوری مقصودشان از پرداخت 

شد با در نظر گرفتن الزحمه به داور در زمانی است که وی کار خودش را انجام داده است و تصمیم خودش را اتخاذ کرده باحق

الزحمه شود، قطعاً هیچ استحقانی به دریافت حقاین اصل که به نظر، قدر متیقن است. داوری که در بدو انتصاب جرح می

 ( 5811نخواهد داشت. )محمد کاکاوند،

 توان از دو نظر طرفداری کرد:در حالت دوم می

الزحمه باشد، دوم: چون مقصود طرفین، پرداخت ی از حقاول: داور نسبت به اعمالی که انجامش مستحق دریافت بخش

الزحمه را هم نداشته باشد، چون داور الزحمه در برابر انجام دادن کار داور بوده است، داور استحقاق حتی بخشی از حقحق

باره آغاز شود و به جانشین احتماالً مجبور خواهد شد که دوباره پرونده را از ابتدا بررسی کند. جلسه یا جلسات استماع دو

بایست جلسه شورا برگزار کنند، به عبارت دیگر ممکن است که داور جانشین داور مجروح برکنار شده، طریقی اولی، داوران می

 به رجوع از هدفشان که  تمام آنچه الزم بوده است در پرونده را انجام دهد. افزون بر این اشکال، نظر اول با نظر اصحاب دعوا

 الزحمه حق بایدمی طرفین چون دارد، منافات است دادگستری دادگاههای به مراجعه به نسبت داوری بودن هزینه کم داوری

 داور است ممکن که بگیریم نظر در را نکته این اگر و بپردازند حکم صادرکننده داوران یا داور به یکباردیگر را شده مشخص
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کم از ای به داوران باشند دسترفین اگر ملزم به پرداخت حق الزحمهشین هم جرح شود و در فرض پذیرفته شدن جرح، طجان

 ( 5811منظر کم هزینه بودن داوری این چنین نظری نقض غرض از مراجعه به داوری خواهد بود. )محمد کاکاوند ،

وران حکم خود را اما حالت سوم این است که پس از جرح و قبل از صدور تصمیم مقام صالح برای رسیدگی به جرح، داور یا دا

صادر کند. در چنین فرضی اگر چه حکم داور یا داوران ممکن است مقبول یک طرف نباشد اما با صدور حکم داور، جریان 

باید به تعهدات خودشان در قبال داور یا داوران عمل کنند، که در فرض مورد بحث شود و طرفین داوری میداوری ختم می

 (،5811کاکاوند،  الزحمه است. )محمدپرداخت حق

 اثر جرح بر روند رسیدگی :-9

انتظار می رود ایراد به صالحیت داوران تا زمانی که درمورد آن تصمیم گیری شود.فرآیند داوری را حلق کندبا این وجود قواعد 

 داوری به ندرت به این امر اشاره می نمایند.

در این زمینه است.دلیل خوبی برای این سکوت وجود دارد ،قواعد  ( فاقد مقرره ایICCقواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی)

داوری به گونه ای طراحی شده اند که تا حد امکان تاثیر جرح بر فرآیند داوری کاهش یابد.در فاصله مواعد ،کار زیادی بر عهده 

به صالحیت در زمان بیکاری نسبی دیوان داوری نیست و لذا دلیلی برای تعلیق رآیند داوری وجود ندارد.در این صورت ایراد 

دیوان به آسانی قابل رسیدگی است بدون اینکه در تقویم شکلی که داوران تعیین کرده اند خللی پیش آید از سوی دیگر یک 

ق قاعده تعلیق می تواند کل داوری را با تاخیر مواج سازد و طرفی که قصد اختالل در فرآیند داوری را داردمی تواند آنرا به تعلی

کل آئین رسیدگی تفسیر کند.با این وجود اگر دیوانی بتواند هنگامی که دیگر به دعوی جرح رسیدگی نمی کند به رسیدگی 

 ( 5831یدگی ادامه دهد )کچ،داوری ادامه دهدباید قادر باشد در هنگامی که بع این ایراد رسیدگی نکرده است نیز به رس

ود تصریح دارد که در صورت جرح داور، رسیدگی داوری باید تا زمان اتخاذ خ 4ی قواعد داوری ایکسید در بند شش ماده

 تصمیم در این مورد معلق شود.

 در هر حال جرح، دو اثر بر روند رسیدگی داوری میتواند داشته باشد،که ذیال به آنها اشاره می کنیم.

ح شده کنار گذاشته شد. ادامه رسیدگی داوری باید گزینی داور: بعد از این که جرح داور با موافقت همراه شد و داور جر جای

 گزین صورت بگیرد تا روند داوری بالتکلیف باقی نماند.با داور جای

 (، 5831باشد.)کریستوفرکچ،رود که شیوه تعویض داور نیز همانند فرایند انتخاب اولیه میمعموالً انتظار می

اساس همان قواعد یا روشی که داور پیشین نصب شده بود، تعیین و بطور معمول، داور جای گزین طبق توافق طرفین یا بر

گزین داور کند؛ برای مثال، داور جاینصب خواهد شد. این روش در واقع با قصد طرفین درخصوص ترکیب دیوان تطبیق می

یوان داوری که منتخب یک طرف باید توسط همان طرف انتخاب گردد تا وی اطمینان حاصل کند که همانند طرف دیگر بر د

رأی نهایی را صادر خواهد نموده نفوذ و تأثیر دارد. لذا اگر جایگزین داور یک طرف توسط دادگاه یا شخص ناصب دیگری نصب 

گردد، آن طرف اعتماد خود را به دیوان داوری از دست خواهد داد. بنابراین گرچه یک طرف قباًل در انتخاب داور اولیه شرکت 

 (،5811ون باید حق انتخاب را داشته باشد. )حمیدرضا نیکبخت، نداشته است اما اکن

دهد تا داور دیگری را پیشنهاد دهد که ممکن است مجدداً در معرض ایراد البته پیروی از این روش این امکان را به طرف می

 ( 5831ای دیگر از دیوان کنار گذاشته شود. )کریستوفرکچ،صالحیتی قرار گیرد یا به گونه

دهند که های سازمانی به سازمان مربوطه این اختیار را میاین برای محدود کردن چنین حالتی، برخی از قواعد داوریبنابر

روش معرفی و نصب داور اولیه را بکار بگیرند و برخی از قواعد داوری نیز بطور کلی از روش معرفی نصب داور اولیه فاصله 

 ( 5811گیرند. )حمیدرضا نیکبخت،ا از طرفین میگیرند و اختیار انتخاب داور جایگزین رمی

شود بلکه، در موارد فوت، استعفاء، ناتوانی داور نیز ،جایگزینی و تعویض داور گزین داور فقط محدود به جرح نمیجای بحث

 گردد.مطرح می
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تی باشند؛ برای مثال، شوند ممکن است دائمی باشند مثل مرگ داور یا موقحوادثی که سبب اختالل در مأموریت داور می

تواند مجدداً به مأموریتش بیماری ممکن است برای مدت کوتاهی طول بکشد در این صورت بعد از رفع بیماری داور مزبور می

توان مدتش را تشخیص داد در اینجا مسئله ادامه دهد ولی گاهی اوقات بیماری برای مدت طوالنی ادامه دارد طوری که نمی

 Mauro. Rubinoیابد. )شود و داور نامبرده تعویض شده و مأموریتش پایان میمیتعویض داور مطرح 
smamartano,1998 p. 211) 

توجه  111و 131،138در مورد تعویض داور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی باید به مواد 

ین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معین شده باشند، داوری از نمود. در صورت فوت، حجر و استعفای داور، چنانچه طرف

(در 138بین می رود و رسیدگی به اختالف در صالحیت دادگاه است مگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند.)ماده

دیگری به جای غیر مورد التزام به داوری شخص معین، فوت، حجر و استعفای داور موجب زوال داوری نمی شود و باید داور 

متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد به عهده طرف مربوط است و 

اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی صورت گیرد. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را 

ند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف تعیین نماید، طرف مقابل می توا

اقدام نماید؛در صورتی که با پایان مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه 

ر مشترک یا داور ثالث باشد هر یک از طرفین می تواند به ( در صورتی که داور متوفی، محجور یا مستعفی، داو138نماید.)ماده

جای او شخص دیگری را انتخاب و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل اعالم نماید. چنانچه ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه 

( البته باید توجه داشت که 131هاقدامی به عمل نیاید ذی نفع می تواند برای تعیین جانشین داور به دادگاه مراجعه نماید.)ماد

ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری  131ماده 

او عمالً غیرممکن می شود،همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود. در صورتی که امری از سوی دادگاه به 

ارجاع شده باشد، اگر یکی از داوران استعفا دهد و یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکند و یا از دادن رای داوری 

خودداری نماید و بین دو داور دیگر در صدور رای اختالف حاصل شود، دادگاه به جای داور مزبور ظرف ده روز داور دیگری یه 

پیش از انتخاب، به اقتضای مورد،طرفین داور دیگری معرفی کرده  قید قرعه انتخاب می نماید؛ مگر اینکه

 (،5811()عبدا...شمس، 111باشند.)ماده

اگر یک داور به موجب قانون یا عمالً قادر به انجام »دارد: اشعار می 51ی المللی در بند یک مادهقانون داوری تجاری بین

و « یابدنجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود مسئولیت وی خاتمه میوظیفه خود نباشد و یا بنا به عللل دیگری موفق به ا

 شود.داور دیگری جانشین وی می 51مطابق ماده ی 

ابتدائاً به طرفین واگذار شده است. تا  51ی اتخاذ تصمیم در مورد ختم مأموریت داور به علّت عدم انجام وظیفه در بند دو ماده

)دادگاه مقر داوری(  3. اما چنانچه به توافق نرسند هر یک از آنها از مرجع مذکور در ماده خود طرفین در این باره توافق کنند

 گیری نماید.توانند درخواست کنند که در مورد ختم مأموریت داور تصمیممی

 اثر جرح بر رای داور :-11

ن چه علل جرح هرچند کمی پس از پس از صدور رای مامورین یا کار داور در عمل پایان می یابد.لذا به نظر می رسد چنا

صدور رای آشکار گردد.دیگر موضوع جرح نمی تواند علیه داور مطرح شود،به جای جرح  و اعتراض به داور باید از اعتراض به 

رای داور ودرخواست ابطال رای استفاده نمود چرا که رای توسط داور فاقد شرایط واوضاع و اوصاف الزم صادر شده 

 (،5811است)نیکبخت،

در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقالل وجابنداری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس از صدور رای 

به آن اعتراض و درخواست ابطال آن شودو چنان چه اعتراض وارد باشد،اگر رای را داوری واحد صادر نموده است قابل ابطال 
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در صورتی قابل ابطال است که رای داوری با نظرموافق و موثر داور محروح صادر شده  است و اگر هیئت داوری صادر نموده

 (،5811باشد.) کاکاوند،

ق.آ.د.م موارد ابطال رای داور را مطرح نموده است.اما در هیچ یک از این موارد تصریح نشده اگر رایاز سوی داور صادر  114ماده

.آیا این رای قابل ابطال هست یان؟مگر اینکه از بند شش ماده فوق استباط شده باشدکه جابنداری و غیر مستقل بوده است

کنیم که داوری که استقالل ندارد و بطور جابندارانه عمل می کند داوری است که مجاز به صدور رای نمی باشد،و از این 

ذیریم،سوالی در اینجا مطرح می جهت،درخواست ابطال رای صادر شده از چنین داوری را نمائیم.حال اگر این استنباط را بپ

شود،اینکه چنان چه به علت عدم اعتراض طرفیت،رای داوری قطعی گردد و تقاضای اجرای حکم داور از دادگاه مربوط می 

شود .چنان چه دادگاه متوجه شود،رای توسط داوری صادر شده استکه مستقل و بی طرف نبوده و با توجه به استدالل 

مجاز به صدور رای نبوده است آیا دادگاه می تواند قانون از اجرای رای داور امتناع  114ندشش مفوق،چنین داوری طبق ب

 نماید؟

همان طور که می دانیم ،با رعایت قوانین آمده اجباری است زیرا به منافع عمومی بستگی دارد و بدون اعتراض شخص ذی نفع 

را در صورتی که خالف آن باشد.ابطال کند.اما مخیره به منافع  نیز دادگاه مکلف است رأساً موضوع را بررسی و رای داور

 (،5812خصوصی افراد بستگس  دارد و دادگاه نمی تواند بدون اعتراض ذینفع به آن رسیدگی نماید)صدرزاده افشار،

وانین آمده و بنابراین اکر رای داوری از سوی داوری صادر شده باشد که مستقل و بی طرف نبوده صدور چنین رای بر خالف ق

 اخالق حسنه بوده.

حق الزحمه باشد.دوم:چون مقصود طرفین،پرداخت حق الزحمه در برابر انجام دادن کار داور بوده است،داور استحقاق حق 

بخشی از حق الزحمه را هم نداشته باشد،چون داور جانشین احتماالًمجبور خواهد شد که دوباره پرونده را از ابتدابررسی 

ر این اشکال نظر اول با نظر اصحاب دعوا که هدفشان از رجوع به داوری کم هزینه بودن داوری نسبت به مراجعه کند،افزون ب

به دادگاه های دادگستری است منافات دارد،چون طرفین می بایدحق الزحمه مشخص شده را یکبار به داورصادرکننده حکم 

ت داور جانشین جرح شود و در فرض پذیرفته شدن جرح طرفین،اگر بپردازند و اگر این نکته را در نظر بگیریم که ممکن اس

ملزم به پرداخت حق الزحمه به داوران باشنددست کم از منظر کم هزینه بودن داوری این چنین نظرای نقض غرض از مراجعه 

 به داوری خواهد بود.

یدگی به جرح،داور یا داوران حکم خود را اما حالت سوم این است که پس از جرح و قبل از صدود تصمیم مقام صالح برای رس

صادر کند.در چنین فرضی اگر چه حکم داور ممکن است مقبول یک طرف نباشد اما با صدور حکم داور،جریان داوری ختم می 

شود و طرفین داوری می بایدبه تعهدات حودشان در قبال داور عمل نمایند که در فرض مورد بحث پرداخت حق الزحمه 

 (،5831د،است)کاکاون

 نتیجه گیری :-11

هر داور در زمان قبول داوری باید بی طرف ومستقل از طرفین اختالف ،موضوع اختالف وافراد وابسته به طرفین باشد و در 

خالل رسیدگی وتا صدور رای داوری و یا اتمام داوری به هر دلیل بی طرف و مستقل باقی نماند بدین ترتیب شخصی که فاقد 

 عنوان داور است .د فاقد صالحیت برای منصوب شدن باین اوصاف باش

استقالل و بی طرفی ازشرایط ضروری وبنیادی است که یک داورباید واجد آنها باشد که در قوانین وقواعد داوری بطور ضمنی 

برای  این شروط الزامی شمرده شده و چنانچه داور منصوب شده فاقد این شرایط وهمچنین فاقدشرایط مورد توافق طرفین

،این مورد بصورت کتبی به اطالع طرفین دعوی یا سازمان داوری برسدتا طرفین در مورد بداور باشد باید به محض انتصا

چنین داوری تصمیم گیری نمایند،در غیر اینصورت جریان به جرح کشیده می شود .وجود حق جرح انتخاب یا عدم انتخاب 

مت داوری الزم وضروری است تاداوری بصورت عادالنه ومنصفانه انجام بپذیرد برای طرفین داوری درتامین روند صحیح و سال
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.جرح داور باعث طوالنی شدن فرآیند داوری می شود چه جرح در آغاز داوری صورت بگیرد چه در طول جریان داوری ،حتی 

ت کشی واخالل در روند داوری ممکن است به ابزاری در دست سودجویان وافراد دارای سو نیت تبدیل گردد که از آن برای وق

استفاده نمایند . با این حال برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده از حق جرح ،جرح باید در چارچوب مواعد زمانی معین 

صورت بگیرد تا عدم رعایت آن مواعد زمانی به معنی انصراف ازایراد جرح باشد .مرجع رسیدگی کننده به جرح هم باید 

 د جرح بسرعت اعالم نماید تا روند داوری با تاخیر مواجه نگردد.نظرخود را درمور

در داوری های سازمانی رویه معمول آنست که الیحه یا در خواست جرح به همراه دالیل جرح به سازمان فرستاه شود وآن 

در مورد برکناری داور با  سازمان نظر طرف دیگر وداور مربوطه یا دیوان داوری را دراین خصوص اخذ  نماید اگر طرفین نتوانند

یکدیگر توافق نمایند و یا داور خود نیز کناره گیری نکند این زمان سازمان تصمیم مقتضی میگیرد اگر سازمان یا شخص 

تصمیم گیرنده جرح را وارد بداند داور برکنار خواهد شد و در غیر اینصورت جرح رد  خواهد شد وقانون قابل اعمال برداوری 

که آیا این تصمیم قطعی است یا قابل اعتراض.البته اجازه تجدیدنظر خواهی وپژوهش خواهی از تصمیم دادگاه تعیین میکند 

 وجود ندارد معموال سازمان داوری هم تصمیمات مربوط به جرح را غیر قابل اعتراض می داند .

الحیت داور برای رسیدگی به مرجع رسیدگی به جرح خود داور میباشد که براساس قاعده صاما در داوری های موردی 

صالحیت خود به موضوع جرح رسیدگی واتخاذ تصمیم میکند در این صورت شخص جرح کننده می تواند در دادگاه مقر 

 داوری به این تصمیم اعتراض کند وتصمیم دادگاه در این مورد قطعی وغیر قابل اعتراض است .

اور جرح شده می شود و رسیدگی داوری با داور جایگزین ادامه می یابد اگر جرح با موفقیت همراه شود داور دیگری جانشین د

و رسیدگی هایی که قبل از ورود داور جانشین صورت گرفته به وی تسلیم می شود تا براساس آن داوری را ادامه دهد و هرجا 

 الزم بداند می تواند جلسات رسیدگی را تجدیدنماید.
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