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 چکیده:

اعتراض به رای داوری آنالین به عنوان مکانیزم تضمین کننده دادرسی منصفانه و عادالنه حق مسلم طرف یا طرفین اختالف است که مدعی 

قوانین و مقررات توسط داور یا داوران و یا طرف مقابل می باشند. این نتیجه  غیرعادالنه یا غیرمنصفانه بودن فرآیند رسیدگی داوران و عدم رعایت

ثاری آاز قواعد و مقررات پیش بینی شده در اسناد بین المللی موجود که در باب اعتراض به رای داوری مقررگردیده مستفاد می شود . با توجه به 

الن رای داوری و عدم اجرای آن در اثر اعتراض و همچنین در جهت پیشگیری از سوء که این اعتراض به دنبال دارد از قبیل امکان ابطال یا بط

 استفاده از این فرآیند توسط اشخاص دارای سوءنیت، تعیین ضوابط و مقررات حاکم و علم به آنها الزم و ضروری است. 

 

 اعتراض، رای داوری، داوری آنالین، ابطال رای، آثار اعتراض واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

نهاد داوری آنالین به عنوان شیوه ای از شیوه های مسالمت آمیز اختالفات با شکل گیری در فضای مجاز یو به دلیل برخورداری از مزایایی 

 همچون سرعت در رسیدگی ، کم هزینه بودن فرآیند آن ، تخصصی بودن و ....همواره بیش از سایر روش ها مورد استقبال طرفین قرار می گیرد.

علی رغم این موضوع در نتیجه فرآیند رسیدگی داوران، رای صادره علی القاعده له یک طرف و علیه طرف دیگر صادر می شود. در نتیجه شخص 

 محکوم علیه ممکن است فرآیند رسیدگی را عادالنه و منصفانه ندانسته و یا اینکه مدعی عدم رعایت قواعد و تشریفات حین رسیگی و یا به هر

به همین دلیل  یگر نسبت به رای صادره معترض باشد. اعتراض به رای داوری همواره یکی از مهم ترین مباحث در حقوق داوری است.دلیل د

اند قوانین و مقررات داوری هم های رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رای داوری را فراهم نمودهطور که آیینهمان

 کند تا عدم وجود شرایط اساسی بینی نموده تا اوصافی که یک رای باید واجد آن باشد را تضمینرأی داوری را پیش اعتراض به مساز و کاری بنا

ادره ین صرأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوان

 ضروری به به رای صادرهاعتراض برای ها و روشهایی در داخل سیستم داوری بال اثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین شده را

در گفتار اول به بررسی اعتراض به رای داوری آنالین  عمیم قوانین و مقررات داوری سنتیبا ت حاضر ما بر آن شدیم مقالهبنابراین در  .رسدنظر می

 .بپردازیم اعتراضآثار  بررسیبه  نیز دوم گفتاردر  و مصادیق آن و

 

 اعتراض به رای داوری آنالین 

 داوری اعم از سنتی و آنالین یک شیوه حل و فصل اختالف بصورت ارادی و اختیاری است و طرفین در ارجاع اختالفشان به داوری و حتی انتخاب

 یا شخص یوسیله به و دادگاه از خارج در طرفین بین خصومت فصل از است عبارت دیگر داوریداور، بصورت فعال دخالت دارند، به عبارت 

با این حال ممکن است یکی از طرفین )معموالً ( 3128،صدرزاده افشار .(باشند نموده انتخاب جهت این در را آنها ثالث یا طرفین که اشخاصی

عادالنه نداند و به رای صادره اعتراض داشته باشد. حتی ممکن است رای داوری، به حقوق شخص محکوم علیه( رای صادر شده توسط داور را 

شخص ثالثی خدشه وارد کند که در انتخاب داور و جریان داوری شرکت نداشته است. پس کامالً منطقی به نظر می رسد که قانونگذار، حتی 

در این خصوص به نظر میرسد تفاوتی  ( 3121شمس، )ی داوری را درنظر بگیرد.برای داوری که یک روش داوطلبانه است نیز طرق اعتراض به را

 بین انواع داوری از حیث سنتی یا آنالین بودن وجود ندارد. 

 مکانیسم مهمترین داور رای رسیدگی به اعتراض به ( 3121عسگری. ) ابطال رای داوری است .  درخواست همان داوران رای به اعتراض از منظور

 صالحیت دادگاهی تنها و است ملی داوری آرای مخصوص ابطال دعوی یعنی باشدمی ملی داوری آرای در ایرانی های دادگاه قضایی نظارت اعمال

 ابطال به منجر دعوی این چنانچه و باشد دادگاه آن مقر حقوقی نظام به متعلق ابطال دعوی موضوع رای که دارد را ابطال دعوی به رسیدگی

 ابطال روند .شودمی ممتنع نیز دیگر کشورهای در آن اجرای بلکه است کشور آن در رای مانع اجرای تنها نه ابطال این االصول علی شود حکم

 جنیدی، . (است ایران حقوق در داوری رای به اعتراض شیوه تنها نیز رای ابطال درخواست و قضایی نظارت اعمال مکانیسم مهمترین داور رای

3131 .) 

 ملّی مقررات نیز و المللی بین های کنوانسیون در ، المللی بین تجاری داوری در ها دادگاه مداخله کاهش جهت در جهانی گرایش گفت باید

 برای ها دادگاه دخالت خارجی، داوری آرای اجرای و شناسائی در نیویورک 3۵۹2 می 8۲ کنوانسیون جمله: از است، گردیده متجلی داوری
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 هب ها دادگاه کمک به ای اشاره هیچ و نموده بررسی را آراء اجرای و شناسائی بحث صرفاً کنوانسیون، این البته و است دهدا کاهش را آراء اجرای

 ( 31۵۹جواهری ، ) .است پذیرفته امکان حد تا هم را نیویورک کنوانسیون در مندرج اصول ترال،یسنآ نمونه قانون.است ننموده داوری جریان

 آنالیناعتراض به رای داوری مصادیق  1-1

 المللی به اعتراض به رأی داوربه منظور پیشگیری از ورود ضرر و زیان نسبت به طرفین دعوی داوری، فصل هفتم قانون داوری تجاری بین 

ی باشد مگر اینکه یکاالجرا مینماید قطعی و الزمالمللی صادر می آرایی که دیوان داوری مطابق مقررات قانون داوری تجاری بین پرداخته است.

ار شود اعتبالمللی بیالمللی مواردی را که ممکن است رأی داور بیناز موجبات عدم اعتبار رأی نسبت به آن صدق نماید. قانون داوری تجاری بین

 شود.احتا مشخص نموده است همچنانکه در قوانین داخلی داوری اغلب چنین مواردی مشخص میصر

به عنوان قواعد حاکم بر   11المللی مقتبس از قانون نمونه ) آنسیترال (جهات اعتراض به رای داوری را در ماده قانون داوری تجاری بین

به وجه اشتراک داوری سنتی و داوری آنالین و با استفاده از وحدت مالک می توان همین داوری آفالین احصاء نموده است ولی باید گفت با توجه 

 قواعد را در داوری آنالین به اجرا گذاشت.

 پردازیم.در ذیل به بررسی و تشریح برخی از موارد اشاره شده می 

 فقدان اهلیت طرفین 1-1-1
توان نسبت به آن اعتراض نمود. این انچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، میالمللی چنقانون داوری تجاری بین 11مطابق بند یک ماده 

های داوری مذکور در نامهطرفین در موافقت»آنسیترال است که مطابق آن اگر: قانون نمونه  11بند دو ماده  الف قسمت برگرفته از صدر قسمت

  به رای صادره اعتراض کرد.توان نسبت باشد می« های الزم...ای اهلیتفاقد پاره 3ماده 

آنچه که در این خصوص اهمیت دارد  تعیین قانون حاکم بر اهلیت است که اصوالً برای حمایت از افراد وضع شده و باید استمرار و دوام 

 (3131جعفریان،)  جا شدن اشخاص نباید حقوق مربوط به قوانین شخصی دستخوش تغییر و تبدیل شود.داشته باشد و با جابه

 معیارهای مختلفی برای تعیین قانون حاکم بر اهلیت طرفین داوری مطرح شده است که اهم آنها عبارتند از:

 مقررات تعارض قوانین کشور محل دیوان داوری -3

 الملل خصوصی صالحیت رسیدگی به اختالف را دارد، قانون حاکم بر قرارداد داوری.قانون متبوع دادگاهی که از نظر بین -8

 نون شخصی طرفینقا -1

توان گفت که معیار قانون شخصی طرفین که بعضی از مولفان به از میان تمامی نظرات موجود در این زمینه و با توجه به طبیعت اهلیت می

ناسایی نیویورک راجع به شالمللی و کنوانسیون دفاع از آن برخاسته و بعضی از آرای داوری آن را پذیرفته و کنوانسیون اروپایی راجع به داوری بین

 (  3112 ) اسکینی،اند مور تأیید قرار گیرد.و اجرای آرای داوری خارجی نیز آن را مدنظر قرار داده

 اعتباری موافقتنامه داوریبی -1-1-2
آن موافقتنامه حاکم موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر »المللی اگر قانون داوری تجاری بین 11مطابق قسمت بند یک ماده 

توان به رای اعتراض و  ابطال آن را درخواست کرد، این می« اند معتبر نباشد و صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشددانسته

 باشد.آنسیترال میقانون نمونه  11قسمت از قسمت اخیر پاراگراف الف بند دو ماده 

 11تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد چنانچه طرفین حسب مفاد بند یک ماده قانون حاکم بر قرارداد داوری می

رای ب قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند، محتمل است که قانون منتخب طرفین قرارداد داوری را معتبر نداند یعنی اگر شرایط الزم

مثل اینکه قرارداد داور یکی از شروط اصلی را فاقد باشد یا اینکه موضوع قرارداد داوری -طرفین مهیا نباشد اعتبار قرارداد برطبق قانون منتخب 

در چنین حالتی قرارداد داوری باطل و بال اثر خواهد شد.  -از موضوعاتی بوده که مطابق قانون حاکم بر قرارداد غیرقابل ارجاع به داوری بوده باشد

 کنوانسیون نیویورک نیز درج گردیده و فقدان اعتبار موافقتنامه را از موانع شناسایی و اجرای رأی قرارداده است. ۹ماده ( 3)این قاعده در بند 
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 هاعدم رعایت مقررات در خصوص ابالغ اخطاریه -1-1-3
های تعیین داور الغ اخطاریهمقررات این قانون در خصوص اب»المللی، چنانچه قانون داوری تجاری بین 11بند یک ماده « ج»مطابق قسمت 

آنسیترال قانون نمونه داوری  11توان ابطال رأی را درخواست نمود. این مطلب مقتبس از بند دو ماده می« یا درخواست داوری رعایت نشده باشد

 است.

م خارجی، از موارد عدم کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای احکا ۹همچنین عدم ارسال صحیح ابالغیه به طرفین در بند )ب( ماده 

شناسایی و اجرای حکم محسوب گردیده است.رعایت مقررات ابالغ شده، متضمن و حافظ منافع طرفین دعوی است. ابالغ صحیح، امکان عقیده 

راض به نماید و چنانچه مقررات ابالغ رعایت نشود موجب تضییع حق طرفین خواهد شد. از این رو حق اعتو نظر طرفین دعوی را تضمین می

  (3131، جعفریان )رأی را باید برای متضرر محفوظ دانست از این لحاظ بند مزبور با منطق قضایی سازگاری کامل دارد.

نمایند و به این علت نقض تشریفات یعنی موارد مربوط به ابطال رأی از روش تفسیر مضیق استفاده می 11دادگاهها غالباً در برخورد با ماده 

انجامد و محاکم ملی ایران باید در برخورد با آراء المللی نمیهای بینملی لزوماً در همه موارد به نقض تشریفات مقرر در پرونده مقرر در قوانین

ان لمللی ایراها مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی از این سیاست کلی تبعیت نماید بنابراین اگر ابالغ اخطاریهداوری خارجی یا آراء داوری بین

بر  تواند به استناد این امر حکمها طبق قانون مذکور رعایت نگردیده باشد دادگاه صالح میدرست انجام نگرفته و مقررات مربوط به ابالغ اخطاریه

 ، (31۵1امیر معزی،) بطالن رأی داوری را صادر نماید.

 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده -1-1-4
درخواست کننده ابطال )رأی( به دلیلی که خارج از اختیارات »المللی چنانچه  قانون داوری تجاری بین 11 بند یک ماده« د»طبق قسمت 

تواند درخواست نماید به اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری رسیدگی شود. این  می« بوده موفق به ارائه دالیل و مدارک خود نشده باشد

 قانون نمونه داوری آنسیترال اخذ شده است. 11ده قسمت، از عبارت آخر قسمت الف بند دو ما

تواند به علت عدم ارائه دالیل و مدارک خود تقاضای ابطال رأی را بکند که به دلیل خارج از اختیار  متقاضی ابطال رأی صرفاً در صورتی می

ک برای وی میسور بوده اما خود از ارائه آنها غفلت بودن، وی موفق به ارائه مدارک خود و دالیل مزبور نشده باشد. لیکن اگر امکان ارائه مدار

قانون اساسی چنانچه بدون رعایت شرایط مندرج در آن داور مبادرت به صدور رأی  31۵ورزیده باشد دیگر حق به عنوان مثال در خصوص اصل 

قانون آئین دادرسی مدنی قید گردیده است  12۵نماید از حدود اختیارات خارج شده و جزء موارد ابطال خواهد بود.همچنین در بند سوم ماده 

 .که تجاوز داور از حدود اختیارات خود از موارد ابطال رأی خواهد بود

 تشکیل هیات داوری برخالف قواعد -1-1-5

هیات  ترکیب»المللی یکی دیگر از موارد اعتراض به رأی داور در صورتی است که قانون داوری تجاری بین 1بند یک ماده « و»طبق قسمت 

ن نوداوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قا

 قانون نمونه داوری آنسیترال است. 11این قسمت مقتبس از قسمت الف بند دو ماده « باشد

 یابد بنابراین اگر طرفین در مورد ترکیباراده طرفین است که در قالب توافقنامه داوری تجلی میباتوجه به آنکه اصل برتر در داوری توافق 

کم اداوری در آئین دادرسی داوری به توافق رسیده باشند، مرجع داوری ملزم به رعایت مفاد مورد توافق طرفین است حتی اگر با مقررات قانون ح

ای میان طرفین وجود نداشته باشد و ترکیب داوری یا آئین دادرسی داوری مخالف قواعد گر توافقنامهبر داوری معارض باشد، از این رو صرفاً ا

 (3131جعفریان،  )توان درخواست ابطال رأی را مطرح کرد.المللی باشد میآمره قانون داوری تجاری بین

د. در بی طرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن بی طرفی با تمایالت ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختالف ارتباط دار

 بردن به بی به عنوان مثال دادگاههای انگلیس برای پی( 2131، کچ )شود. گفته می شود، از این رو از آن به عنوان یک استاندارد ذهنی یاد می

هیچ گاه به این طریق  سادگی امکان پذیر نیست و عمالً طرفی داور، دو طریقه پیش رو دارند: یکی احراز تعصب واقعی داور که اثبات آن به

های اجتماعی تعصب  گیرند آیا زمینه شوند. دوم احراز تعصب ظاهری داور که براساس رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط نتیجه میی متوسل نم
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امکان تشکیک راجع به بی طرفی داور یا قاضی در نظر ای باشند که  داور وجود دارد یا خیر؟ اگر رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط به گونه

 (312۵، کاکاوند )دیگران وجود داشته باشد، تعصب ظاهری وجود خواهد داشت.

بندی و رعایت این  طرفی، تأمین و تضمین داوری صحیح و ضمانت اجرای عدم پای در پایان این بند قابل ذکر است که ثمره استقالل و بی

 ( 3132، افتخارجهرمی )ست.اوصاف هم جرح داور ا

طرفی او دانست یعنی اگر داور، مستقل از طرف منصوب شده و در برخی از موارد از طرفهای  توان عاملی موثر در بی استقالل داور را می

طرفی  عدم بیطرف رسیدگی کند. ولی اگر داور مستقل نباشد زمینه مساعدی برای  ان گفت که او قادر است به نحوی بیتو دیگر باشد می

طرفی حالت ذهنی داور است. به عبارت دیگر استقالل،  گردد ولی بی به رابطه داور و طرف ناصب با طرف دیگر برمی اوست. استقالل عمدتاً

ی رفتار و  طرفی در نحوه شود و بی به روابط پیش از انتصاب داور و شروع داوری یا روابط داور با یکی از طرفین، هنگام داوری مربوط می اصوالً

 .( 3121، کچ .)در رسیدگی داور متجلی است

استفاده شده است، یعنی اگر داوری مستقل « یا»از قانون نمونه آنسیترال متوجه خواهیم شد که بین دو کلمه استقالل و بی طرفی از حرف 

ی طرفی همزمان رخ دهد. در حالی که در قانون باشد ولی جانبدار عمل نماید برای ایراد جرح کافی است و لزومی ندارد که عدم استقالل و ب

ی تداوری تجاری بین المللی ایران، عدم استقالل و بی طرفی، هردو در کنارهم حق جرح را ایجاد می کند. ذکر این نکته الزم است که غالبا وق

ان نمود که در این مورد قانون نمونه آنسیترال استقالل یک داور زیر سوال می رود بی طرفی وی هم محل تردید واقع می شود؛ بنابراین باید اذع

قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رأی داوری به وسیله داورانی  12۵ماده  1مطابق بند  .بر قانون داوری تجاری بین المللی ارجح می باشد

قانون  11۵که مجاز به صدور رأی نیستند در ماده  اند چنین رأیی قابل ابطال خواهدبود و اشخاصیصادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده

های دادرسی مدنی اشاره کرد از جمله: داوری شخصی قانون آئین 3الی  8توان به بندهای اند که از جمله آنها میآئین دادرسی مدنی قید گردیده

ا همسر داور ی -درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد داور با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا -که نفع شخصی در دعوا داشته باشد

داور با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت سببی و یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی  -داور وارث یکی از اصحاب دعوی باشد

یا یکی از اقرابای نسبی یا سببی تا درجه دوم از  داور یا همسر داور و -از اصحاب دعوی دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

 نطبقه سوم او دادرسی مدنی داشته باشند، از جمله موارد ابطال رأی صادر شده توسط داوران ذکر شده است و علت این امر این است که در چنی

 طرفی خارج خواهند شد.حالتی داوران مورد نظر از استقالل و بی

طرفی و استقالل داور در قانون آئین دادرسی مدنی از موارد اعتراض به رأی و در نتیجه منجر به بطالن رأی ینتیجه اینکه عدم رعایت ب

تواند تا پیش از اعالم نظر قطعی درباره طرح جرح، کماکان به شود میصادره توسط داوران عنوان شده خواهد شد. هنگامی که داور جرح می

رأی نیز صادر کند بنابراین ممکن است در زمانی که مرجع صالح در حال رسیدگی به جرح داور است داور وظایف داوری خود ادامه دهد و حتی 

 ( 3131جعفریان،  )مبادرت به صور رأی کند که در چنین حالتی چنین رأیی قابل ابطال خواهد بود.

 
 مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض  -1-2

مرجع درخواست صدور حکم بطالن رای داور، دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع »قانون جدید آئین دارسی مدنی میگوید:  1۵۲ماده  

مقرره پیش بینی شده در قانون فوق الذکر در مورد آراء داوری داخلی «.ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

میکند اما در داوری های بین المللی ، باید گفت که دعوای اعتراض به رای داوری، باید در کشوری مطرح شود که رای متعلق به آن است. صدق 

 به بیان دیگر، تنها دادگاه های کشوری صالحیت رسیدگی به درخواست ابطال را دارند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع»

  «رای موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی می گردد. دادگاه،

با این توضیح، باید به دنبال معیارهایی برای تشخیص وصف داخلی یا خارجی آراء باشیم. به همین جهت، دراین قسمت به تعیین وصف داخلی 

 ( 31۵۹جواهری،) در نظام حقوقی ایران می پردازیم.یا خارجی بودن رای، یکی در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی و دیگری 
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 تعیین اوصاف داخلی یا خارجی رای در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی : -1-2-1

 زمانی که تمام عناصر داوری از جمله تابعیت طرفین دعوای داوری، محل برگزاری داوری یا قانون قابل اعمال و محل اجرای رای با یک قلمرو 

ارتباط دارد، برای تشخیص داخلی بودن رای صادره مشکل چندانی وجود ندارد و چنین رایی داخلی محسوب می شود. امادرشرایطی که  سیاسی

همه عوامل ارتباط مذکور، مربوط به یک کشور و یک صالحیت نباشد، کنوانسیون های بین المللی، با هدف یکنواخت سازی راه حل های موجود، 

ی تعیین تابعیت رای ارائه داده اند که مهمترین آن ها دو معیار محل صدور و قانون حاکم بر آئین داوری است که به بررسی آن معیارهایی را برا

 خواهیم پرداخت.

 معیار جغرافیایی یا محل صدور : -1-2-1-1

ه داوری، به این نتیجه می رسیم که در ژنو در زمین 3۵13نیویورک و  3۵۹2از بررسی کنوانسیون های مختلف بین المللی همچون کنوانسیون 

میان تمام عوامل ارتباط ، عامل ارتباط محل صدور، برای تشخیص تابعیت رای، اولویت و ترجیح دارد. اهمیت آن اندازه ای است که حتی بر 

ر بوده و در تمامی این مقررات ، بر ذکر مقررات داوری نهادهای داوری همچون اتاق بازرگانی بین المللی و یا قانون نمونه آنسیترال نیز تأثیرگذا

که  تمحل صدور رای یا معیارهایی برای تعیین آن تأکید شده است. بر این معیار که از مقبولیت نسبتاً عامی برخوردار است این انتقاد وارد اس

ظ مجازی بودن کل یا اکثر روال انجام همیشه تعیین محل صدور رای براحتی ممکن نیست؛ و این مشکل مخصوصاً در داوری های آنالین به لحا

داوری و در داوری های بین المللی که عوامل متعددی وجود داشته و موضوع را به چندین کشور مرتبط میکند، موجب نارسایی این معیار در 

کیک مادی کلمه نیست. پس از تفتعیین تابعیت شده است. در پاسخ به این ایراد گفته شده است که محل داوری لزوماً به معنای محل فیزیکی و 

مفهوم حقوقی محل داوری از محل مادی آن باید گفت محل داوری به معنای حقوقی آن است که قابلیت اعمال قانون داوری کشور محل داوری 

 د، پس همان محلی کهرا به دنبال می آورد، که بوسیله طرفین در قرارداد داوری مشخص می شود. در  نتیجه به ندرت منشأ اختالف قرار میگیر

قر م در رای داوری ذکر میشود، علی االصول بعنوان مقر داوری در نظر گرفته می شود مگر اینکه مکان فوق الذکر با اراده صریح طرفین در تعیین

 داوری منافات داشته باشد که در این صورت اراده طرفین باید مقدم داشته شود. 

 معیار قانون آئین دادرسی :-1-2-1-2

قانون آئین دادرسی حاکم بر داوری، مالک دیگری است برای تعیین تابعیت رای داوری؛ با این توضیح که اگر قانون آئین دادرسی کشوری، بر 

ی داوری اعمال شود، داوری و به تبع آن رای صادره، دارای تابعیت همان کشور خواهد بود حتی اگر محل برگزاری آن در کشور دیگری بوده و را

، معیار آئین 3۵۹2و کنوانسیون نیویورک  3۵13در آنجا صادر شده باشد. برخی از کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون اروپایی نیز 

ی لدادرسی را درکنار معیار جغرافیایی پذیرفته اند هرچند معیار قانون آئین دادرسی، بصورت مستقل یا ترکیبی، وارد برخی نظام های حقوقی م

لبنان و یونان گردیده و برخی نویسندگان آن را عاری از تزلزالت معیار جغرافیایی دانسته اند، ولی برخی دیگر از نویسندگان از جمله همچون 

ه ک لعیا جنیدی، بر این باورند که این معیار نیز دارای اشکاالت و نارسایی های عملی و نظری است زیرا به لحاظ عملی، بندرت اتفاق می افتد

ن بر داوری در سرزمین یک کشور و به موجب قانون داوری کشوری دیگر توافق کنند. بعالوه این معیار از لحاظ نظری نیز، باگرایش های طرفی

 جدیدی که به غیر محلی و غیر ملی کردن داوری از نظر شکل وجود دارد، سازگارنیست. 
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 تعیین وصف داخلی یا خارجی رای در نظام حقوقی ایران  -1-2-2

 جایگاه معیار محل صدور )جغرافیایی(:-1-2-2-1

در نظام حقوقی ایران، هیچ گونه صراحتی در زمینه  پذیرش یکی از معیارهای ارتباطی که در قسمت قبل بیان شد و یا حتی عامل ارتباط  

پذیرش عامل جغرافیایی وجود دارد، به این نتیجه دیگری ، در زمینه  داوری وجود ندارد. اما می توان از نظر دکترین و شواهد و قرائنی که دال بر 

رسید که در تعیین تابعیت رای داوری، گرایش به سمت عامل ارتباط محل صدور است  این نظر آنجایی بیشتر تقویت می شود که مطابق  دیدگاه 

و به جهت غلبه خصیصه شبه قضایی در آراء غالب، رای داوری عملی قضایی است که باید ماهیت آن را از قرارداد داروی منشأ آن تفکیک کرد 

گی و تداوری ، از لحاظ  تعیین تابعیت نیز تابع قواعد احکام قضایی دانست. همانگونه که در احکام دادگاه ها، محل صدور رای، مالک تعیین وابس

ه عامل ارتباط جغرافیایی تعیین می گردد و تابعیت رای است، تابعیت آراء داوری و به تبع آن، داخلی یا خارجی تلقی کردن آن ها نیز بوسیل

عوامل ارتباط دیگر در مقابل آن رنگ می بازد و معیار قانون آئین دادرسی، حداقل در دادرسی های مشمول قانون آئین دادرسی مدنی ایران، 

قانون آیین دادرسی مدنی جدید، برای اداره  133نمی تواند در ارتباط با تعیین تابعیت رای، نقشی ایفا کند. بعالوه باید دانست که هر چند ماده

ن داوری ، به طرفین و داوران آزادی زیادی داده است، اما این آزادی ها نیز در چارچوب قانون آئین دادرسی مدنی و در حدود قواعد امری ای

 قانون در زمینه داوری است.

 جایگاه معیار آئین دادرسی :-1-2-2-2

به تصویب نرسیده بود، این اطمینان وجود داشت که مقررات حقوقی ایران به معیار آئین دادرسی  3131ری سال تا زمانی که قانون داوری تجا

 یترتیب اثر نداده است؛ اما برخی مقررات این قانون باعث ایجاد این پرسش و تردید شد که آیا معیار آئین دادرسی در حوزه داوری های تجار

حل صدور رای شده است ؟! این سوال و تردید از آنجا بوجود آمد که قانون جدید برخالف قانون نمونه آنسیترال بین المللی جایگزین معیار سنتی م

نظر  )که قانون مادر محسوب می شود( قلمرو اجرای خود را به ایران محدود نکرده و برخالف الگوی قانون مادر، قلمرو مکانی برای اعمال خود در

قلمرو شخصی و قلمرو موضوعی اکتفا شده است. پس عدم در نظر گرفتن مقر داوری دال بر تعیین قلمرو مکانی، نگرفته است و فقط به تعیین 

ید ظهور در این مطلب دارد که قانونگذار سعی در امکان اجرای قانون مزبور در خارج از ایران نیز دارد. موضوع دیگری که در قانون داوری جد

خود اجرای آرای داوری را بصورت مطلق و بدون در نظر  11ت که قانون نمونه آنسیترال در بند یک ماده باعث ایجاد این تردید شده این اس

ای جگرفتن محل صدور آن پذیرفته است،  اما قانون جدید نه تنها این اطالق را نپذیرفته است، بلکه برخالف آنچه انتظار میرفت قانونگذار به 

ی در ایران، رژیم اجرایی خود را به آرای داوری صادره به موجب این قانون مقید کرده است و به نوعی این مقید کردن این اطالق با قید صدور را

مطلب را می رساند که معیار آئین دادرسی را بصورت ضمنی پذیرفته است. با این وجود بدلیل تشتت و تعارضی که در قانون داوری جدید وجود 

ئین دادرسی مخصوصاً اگر بصورت مستقل باشد )نه مکمل( پیش می آید، چنین نتیجه گیری از قانون دارد و مشکالتی که از پذیرش معیار آ

همچنان مورد تردیددارد. شاید تنها راهی که برای روشن شدن قضیه باقی می ماند این باشد که در آینده با تفسیری که رویه قضایی در این 

 جدید و نیز معیار تعیین تابعیت رای داور مشخص شود. زمینه ارائه می دهد، قلمرو مکانی قانون داوری 

با این وجود، در حال حاضر نیز شواهد و قرائن دال بر وجود وابستگی بین تابعیت رای و محل صدور آن کم نیست و این همان تشتت و تعارضی 

وری جدید اشاره کرد که لزوم تعیین محل داوری را قانون دا 8۲است که باید بگونه ای حل شود. از جمله این قرائن می توان به بند یک ماده 

هم لزوم درج محل داوری را در رای داوری، بیان داشته  1۲ماده  1توسط طرفین و در صورت سکوت آنان توسط داوران مقرر می دارد و بند 

 باشد. است. وجود چنین شواهدی است که میتواند حکایت از توجه قانونگذار بر معیار محل صدور رای داشته
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وجه ت باتوجه به دالیل فوق و دالیل متعدد دیگر که این مبحث مجالی برای بیان تمام آن ها ندارد، بهتر است که براساس قانون داوری جدید و با 

ار محل به صالحیت دادگاه های مرکز استان مقر داوری جهت ابطال و اجرای آراء صادره، حداقل معیار اصلی تعیین تابعیت رای را همان معی

 صدور یا مقر داوری بدانیم و به این شکل تشتت و تعارض موجود در این قانون را سامان بخشیم.

ل وآنچه که تا اینجا بحث گفته شد در مورد مالک ها و معیارهای تعیین تابعیت رای، به این جهت بود که دعوای ابطال و یا اعتراض، علی االص

خواست ابطال یا اعتراض متعلق به آن است اقامه گردد؛ اما همچنان که گفته شد آنچه که از معیارهای باید در دادگاه حقوقی که رای مورد در

تشخیص تابعیت درقوانین مختلف برمی آید این است که قطعیتی دراین موضوع وجود ندارد و با وجود اینکه مالک محل صدور رتبه اول را دارد 

کشوری، غیراز کشور محل صدور، صورت گیرد، بسیار محتمل است که کشور مزبور خود را صالح اگر صدور رای بر اساس قانون آئین دادرسی 

 برای رسیدگی به دعوای ابطال بداند. 

هرچند مطالب نظری فوق در عمل دارای فروض مختلف و پیچیدگی بیشتری می شود مانند اینکه رای در خارج از کشور محل اعتراض صادر 

کشور دیگری هم بر آن حاکم باشد و یا اینکه رای در کشور محل اعتراض ولی بر اساس قانون آئین دادرسی کشور  شده و قانون آئین دادرسی

دیگر و یا  بصورت برعکس صادر شده باشد؛ اما در داوری برخط این مسئله پیچیدگی بیشتری نیز پیدا می کند زیرا همچنان که در فصل بعد 

، در داوری برخط بدلیل این که پروسه داوری بصورت الکترونیکی و مجازی انجام می شود، تعیین مقر داوری درباره تعیین مقر داوری خواهیم دید

و محل صدور رای بسیار سخت تر خواهد بود زیرا ممکن است هر یک از طرفین و داوران در مکان های جغرافیایی مختلفی از هم قرار داشته 

ورت الکترونیکی برگزار شود و در نهایت داوران رای را بصورت الکترونیکی صادر کنند. در این شرایط باشند و جلسه استماع و یا شور داوران بص

 نمی توان مکان هیچ یک از داوران یا طرفین را بعنوان محل صدور رای و مقر داوری قلمداد کرد.

ن جهانی و بین المللی نیز هماهنگی کامل پیدا نکرده اند، به نظر نگارنده، تا زمانی که قانونگذاری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته و قوانی

بهترین روش برای تشخیص مقر داوری، زمانی که طرفین مقر داوری را مشخص نکرده اند و داوری هم بصورت موردی است )زیرا در داوری 

عد آن سازمان بر داوریشان حکم فرما باشد( این سازمانی وقتی که طرفین داوریشان را به یک سازمان داوری ارجاع می دهند، می پذیرند که قوا

ی راست که اراده ضمنی طرفین در نظر گرفته شود و اگر ممکن نبود، آئین دادرسی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با موضوع دارد حاکم بر داو

 قرار دهیم و به این شکل تابعیت رای را تعیین کنیم.

 آنالین گفتار دوم :آثار اعتراض به رای داوری

 : ممانعت از اجرای رای داوری 2-1

 ی رایاعتراض شخصی که رای علیه وی مورد استناد قرار گرفته است به رای داور آثاری را به دنبال دارد. اولین اثر این اعتراض ممانعت از اجرا

 شود. صادره است. این مهم از مقررات کنوانسیون های بین المللی که در ذیل بیان میگردد، افاده می

شرط اجرای رای در کشور محل صدور، نهایی شدن آن است. مقصود از نهایی  3۵83ماده یک کنوانسیون ژنو مصوب  8بر اساس قسمت ت بند 

شدن آن است که امکان هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن وجود نداشته و قطعی شده باشد. پس در صورت اعتراض به آن و با تحقق این موضوع 

دن زائل می گردد لذا با زوال این وصف اجرای رای نیز ممکن نیست. تنها راه اثبات این مهم که رای صادره واجد چنین وصفی وصف نهایی ش

ژنو نقشی عمده و اساسی به  3۵83است ارائه اجازه اجرا بوسیله دادگاه کشور مبدأ است که با این اوصاف مقررات و رژیم اجرایی کنوانسیون 

( دالیلی که ارائه آنها از سوی محکوم ۹نیویورک )قسمت ه بند یک ماده  3۵۹2ری اعطا نموده است. بر اساس کنوانسیون دادگاه های مقر داو

ی حعلیه مانع اجرای رای داوری می شوند این است که مشارالیه اثبات نماید رای صادره نسبت به طرفین الزام آور نیست یا به وسیله مرجع صال

ردیده یا رای صادره بر مبنای قانون آنجا صادر شده ابطال یا معلق شده است. آنچه از این مقرره برداشت می گردد این که رای در آنجا صادر گ
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است که در حالتی که راه اعتراض نسبت به رای مفتوح باشد رای الزام آور نبوده و امکان اجرای آن وجود ندارد که این مهم به عنوان هدف 

ستور اجرای دوگانه و آوردن عبارت الزام آور( توسط دادگاه ها نیز پذیرفته شده است. این نکته نیز الزم به ذکر است طراحان کنوانسیون )حذف د

که الزام آور بودن رای به عنوان شرط لزوم جهت اجرای آن به موجب قوانین و مقررات کدام مرجع یا محل تعیین می گردد. به عبارت دیگر 

نماید که رای صادره آیا واجد خصیصه الزام آور هست یا خیر؟ بر اساس تعبیر قضایی غالب قانون قابل اعمال را قوانین کدام کشور مشخص می 

نسبت به آن حاکم نمی دانند که بر اساس مقرره فوق الذکر این قانون، قانون کشوری است که به عنوان کشور مبدأ رای در آنجا یا به موجب 

 قانون آنجا صادر شده است.

به عنوان وجه تمایز مقررات کنوانسیون ژنو و کمیسیون نیویورک می تواند مطرح گردد این است که بر اساس قواعد تعیین شده در آنچه 

کنوانسیون ژنو، صرف درخواست ابطال رای در کشور مبدأ برای عدم اجرای رای در کشورهای دیگر طرف قرارداد کافی بود، حال آنکه در 

درخواست ابطال، مانع از اجرای رای نیست و طراحان کنوانسیون برای تضمین حق طرف بازنده )محکوم علیه( با کنوانسیون نیویورک صرف 

حسن نیت چنین پیش بینی نمودند که درخواست ابطال رای از مرجع صالح، زمانی مانع اجراست که مرجعی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم 

را مقتضی بداند. به عبارت دیگر صالحدید و تشخیص مرجع عمل درخواست، مناط و مالک عمل قرار نزد او مطرح است تعویق دستور اجرا حکم 

و بند  ۹3ماده  1)بند  3۵1۹می گیرد. مستند برداشت های فوق الذکر ماده شش کنوانسیون نیویورک می باشد. مطابق کنوانسیون واشنگتن 

ابطال رای داده شود دادگاه چنانچه مطابق اوضاع و احوال، مقتضی و مناسب تشخیص دهد ( در صورتی که صرفاً تقاضای بازنگری یا ۹8پنج ماده 

می تواند اجرای رای تحت رسیدگی را متوقف سازد و در صورتی که شخص ضمن درخواست ابطال تقاضای توقیف نیز نموده باشد توقیف اجرا تا 

 ( 312۵،اسکندری . )هنگام صدور حکم، نسبت به درخواست اجباری است

 

 : ابطال یا بطالن رای داوری  2-2

ن یحال به عنوان اثر دیگر اعتراض می توان گفت : در صورتی که در اثر اعتراض تصمیم مرجع صالح به ابطال یا بطالن رای داوری منتهی گردد ا

 ابطال آثاری را در پی خواهد داشت که در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. 

حکم تعلیق یا ابطال اثر فرا سرزمینی دارد. مطابق این دیدگاه رای صادره به عنوان پدیده حقوقی بر اساس اصول و قواعد بر اساس دیدگاه سنتی  

حاکم در نظام حقوقی کشور مبدأ به وجود می آید و استمرار وجود و واجد اثر حقوقی بودن بر اساس همین نظام حقوقی مشخص می گردد. اثر 

ی که بر اساس قانون کشور مبدأ رای صادره داوری ابطال گردد در کشور محل درخواست اجرا، نمی تواند واجد آن اثر این نظر آن است، در صورت

ین اابطال شده در  کشور مبدأ باشد. به عبارت دیگر اثر ابطال رای در کشور مبدأ را، باید عدم امکان اجرای آن در کشورهای دیگر دانست. که 

ومی حقوق و هم مطابق رویه مراجع قضایی کشورها می باشد. مضافاً اینکه نظام های حقوقی ملی در به اتفاق اکثر نکته هم اقتضاء مبانی عم

کشورها اعتبار رای داوری خارجی و الزام آور بودن آن و حتی در مواردی نهایی شدن آن جهت اجرای رای را، یک شرط ضروری تلقی می نمایند 

اجد شرایط نخواهد بود و همچنین مقررات کنوانسیون های بین المللی که در باال به آن ها اشاره گردید به که رای ابطال شده از این جهت و

 خوبی مؤید انعکاس نظریه کالسیک می باشد. 

نابراین است. ب در مقابل این دیدگاه نظریه و دیدگاه نوینی وجود دارد که بر اساس آن، رای داوری دارای ماهیت بین المللی و فاقد کشور و تابعیت

ته شقطع نظر از تلقی یک سرزمین خاص از رای داوری مبنی بر ابطال یا تعلیق آن، رای مزبور می تواند واجد اثر حقوقی بوده و قابلیت اجرا دا

ای حقوقی ملی، باشد و به عبارتی به حیات حقوقی خود ادامه دهد. هدف و غایت این دیدگاه عالوه بر مستقل نمودن رای داور نسبت به نظام ه

حذف حق نظارت دادگاه های محلی نیز می باشد که بیشتر کشورها از سلب حق نظارت بر داوری هایی که در سرزمینشان برگزار می گردد 
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 هاستقبال نمی کنند، لذا طرفداران افراطی این نظریه به دنبال سرزمینی کردن اثر حکم ابطال و تعلیق رای می باشند یعنی حتی در صورتی ک

ه برای داور در کشور مبدأ ابطال گردد همین رای می تواند در کشور دیگر قابلیت اجرا داشته باشد. به بیان دیگر طرز تلقی کشور مبدأ نسبت 

 رای تاثیری نخواهد داشت .

صادره از داوری آنالین نیز  حال به نظر نگارنده به نظر می رسد قواعد مذکور به عنوان قاعده عمومی بوده و با توجه به اطالق آن شامل رای

میگردد. قدر متیقن آن است که تا تعیین مقرره خاص برای داوری آنالین قواعد مزبور در خصوص آنها نیز مجری خواهد بود و عدم اجرای این 

 قواعد نسبت به داوری آنالین مستلزم پیش بینی شرط خالف قاعده عمومی می باشد که تاکنون پیش بینی نشده است.

 بطالن ذاتی رأی داوری -2-2-1

 المللیقانون داوری تجاری بین 34و ماده  33( تفاوت ماده  1

المللی با عنوان بطالن رأی قانون داوری تجاری بین 11المللی به موارد ابطال پرداخته شده و در ماده قانون داوری تجاری بین 11در ماده 

در خصوص  11اساساً باطل و غیرقابل اجراست و در خصوص موارد سه گانه مطرح شده در ماده  گانه بیان شده است که در آنها رأی داورموارد سه

المللی ایران نیاز نیست و فقط ضمانت اجرای آن این است که دادگاه چنین قانون داوری تجاری بین 1بطالن رأی داور، به دادگاه موضوع ماده 

ابتدا در مورد بطالن رأی داوری حکم  11کند اما در مورد بندهای ماده د شناسایی و اجرا نمیباش 11رأیی را که از مصادیق یکی از بندهای ماده 

 )ود.شآید و شناسایی و اجرا نمیقضایی صادر می کند آنگاه در صورت صدور حکم به بطلن و قطعی شدن آن حکم رأی داوری باطل به شمار می

 ( 313۵علیزاده،

باشد باید تالش نماید تا موارد ابطالل را اثبات المللی کسی که نسبت به رأی صادره معترض میری بینقانون داوری تجا 11در خصوص ماده 

ق.د.ت.ب.ا. به لحاظ اینکه مقنن  11باشد ولی در خصوص ماده نماید و بدون اثبات و ارائه دلیل از جانب معترض دادگاه مکلف به رسیدگی نمی

د نیازی به اثبات آن توسط محکوم علیه نیست بدون درخواست معترض در صورت احراز موارد مندرج در باشمعتقد به بطالن ذاتی رأی داور می

 شود.ق.د.ت.ب.ا. حکم به بطالن صادر می 11ماده 

قانون  11مهلت سه ما از تاریخ ابالغ رأی پیش بینی شده است در حالیکه در ماده  11از سوی دیگر برای درخواست ابطال مطابق ماده 

 بینی نشده است.المللی مهلتی پیشری تجاری بینداو

 ( مواردی که رأی داوری بطالن ذاتی دارد2
مقتبس از قسمت  11المللی در سه بند احصا گردیده است بند یک و دو ماده قانون داوری تجاری بین 11موارد بطالن ذاتی رأی داور در ماده 

 رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود. 11وص موارد مندرج در ماده آنسیترال است. در خص( قانون نمونه II( و )ب I)ب 

 موارد فوق الذکر عبارتند از:

 صل ازطریق داوری نباشد.و ف  در صورتی که موضوع اصلی اختالف به موجب قوانین ایران قابل حل -3

 قواعد آمره این قانون باشد.در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخالق حسنه و یا  -8

 شویم: نظم عمومی، اخالق حسنه و قواعد آمره.رو میاصطالح روبه 1با  11در بند دو ماد 

 پردازیم:اکنون به تعریف هر یک از موارد ذکر شده می

ر مجموعه مفاد در قواعد المللی، و اگباشد نه نظم عمومی بیننظم عمومی: با توجه به قید اخالق حسنه، نظم عمومی داخلی مدنظر می

ول حقوقی برای حسن جریان امور راجع به اداره کشور و حفظ امنیت و اخالق در روابط بین افراد باشد بطوری که نتوانند با قرارداد از آن عد

 شود.نمایند نظم عمومی داخلی نامیده می

ود ششود یا عمل به آن نیکو تلقی میت آن الزم شمرده میاخالق حسنه: قواعدی که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک جامعه رعای

 ( 31۵1امیر معزی،  )باشد. مقررات اخالقی در قوانین بدون ضمانت اجرا نیستند.و فاقد ضمانت اجرا می
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)  .ه در حقوق ایرانالمللی است نه تمامی قواعد آمرقواعد آمره: منظور از قواعد آمره صرفاً قواعد آمره مندرج در قانون داوری تجاری بین

 ( 3131،جعفریان

 نالزم به ذکر است که اگر در قرارداد داوری با توافق بعدی به داورها حق سازشی داده شده باشد تصمیم داور مشمول مقررات نخواهد بود.بدی

قبالً  ی بدهد که به موجب سند رسمیترتیب اگر داور حکم به مالکیت کسی صادر نماید که برابر آن مالک رسمی نباشند یا رأی به استرداد مبلغ

تواند برخالف اسناد رسمی حکم بدهد. پرداخت شده است؛ اساساً حکم داور باطل است. ولی در صورتی که داور اختیار سازشی داشته باشد می

؛ برخالف سند ثبت شده باشد پس اگر داور اختیار سازش داشته باشد حق دارد که اراده باطنی طرفین را کشف کند چنانچه اراده باطنی هر یک

 ( 3138نژاد، اسدی )تواند برخالف سند رسمی حکم کند.داوری می

المللی ایران حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بین 11ماده  1شود.در هر صورت بند در قانون نمونه یافت نمی 11ماده  1مشابه بند 

واقع شده فقط در صورتی باطل است که مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر باشد  رأی داوری راجع به اموال غیرمنقولی که در ایران

تواند هنگام صدر رأی مقرات قوانین آمره و نیز اسناد رسمی را کنار گذارد.با توجه به اینکه کند، میاما داوری که با حق سازش رسیدگی می

شود و نیز با توجه به فقدان تعریف مفهوم تجاری در قانون جدید اصوالً درج )بند ی محسوب نمیمعامالت مربوطه غیرمنقول اساساً معامله تجار

قانون داوری تجاری بین المللی محل تأمل است، زیرا روابط ناشی از معامالت غیرمنقول اصوالً تجاری نیست تا بتواند به داوری تحت  11( ماده 1

 اشد.قانون مذکور ارجاع و منتهی به حکم شده ب

نفع نیست، عالوه بر این برای درخواست بطالن در موارد در مواردی که اساساً رأی داوری باطل است نیازی به درخواست ذی 11مطابق ماده 

بدهد در گذار مهلتی را مقرر نکرده است و در هر زمان دادگاه وجود یکی از علل بطالن را احراز نماید، باید به آن حکم مذکور در ماده فوق، قانون

 ( 3138نژاد،اسدی )حالی که در قانون نمونه مهلت سه روزه مقرر شده است.

تواند بعنوان حقی قابل اسقاط تلقی شود عالوه بر این به طور کلی حق اعتراض به حکم صادره، حتی از طریق توافق صریح طرفین نیز نمی

ر؟ در نهایت از طریق قانون محل داوری که حاکم بر آئین رسیدگی داوری مساله که آیا اسقاط حق استیناف از حکم صادره معتبر است یا خی

 گردد.است احراز می

د توانآور بودن حکم نمیولی خصیصه الزام« آور خواهد بودکلیه تصمیمات دیوان، نهایی و الزم»دارد که قواعد دیوان مقرر می 18ماده  8بند 

باشند، تعمیم داده شود این مساله بطور کلی پذیرفته شده که یک تصمیم قضایی انی ناقص میبه تصمیمات قضایی که بطور جدی و غیرقابل جبر

ویسندگان المللی بوسیله رویه دولتها و نظرات نوجود اصل بطالن در حقوق بیناعتبار تلقی گردد.تواند باطل و بیالمللی براساس مبانی خاص میبین

تواند حاوی نقصی باشد که امکان الملل این مساله را به رسمیت شناخته که حکم داوری میبینموسسه حقوق  323۹شود و در سال حمایت می

 النبطالن آنرا فراهم سازد به نظر این موسسه، بطالن قرارداد داوری، تجاوز از حدود اختیارات، اثبات فساد و خطای اساسی چهار مبنا جهت بط

 باشند.المللی میاحکام داوری بین

ت المللی در قرارداد داوری یا سکودیگر، قاعده بطالن یک اصل کلی پذیرفته شده است و اشاره به قاعده قطعیت احکام داوری بینبه عبارت 

 کند.قرارداد داوری در مورد بطالن از امکان اعالم بطالن حکم در شرایط خاص جلوگیری نمی

ایاالت متحده آمریکا است  –است در واقع قواعد دیوان داوری دعاوی ایرانقواعد داوری آنسیترال که در این نوشته مورد بحث قرار گرفته 

الملل )آنسیترال( تهیه گردیده است. هیات عمومی دیوان طبق که براساس مقررات داوری کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین

سد رخاص دیوان، اصالحاتی در آن انجام داد. در این بنابراین به نظر نمیهای الجزایر و به منظور هماهنگ ساختن مقررات یاد شده با ماهیت بیانیه

 سکوت قواعد داوری آنتسیترال بیانگر تمایلی مبنی بر نادیده گرفتن مقررات کنوانسیون به جای هماهنگی با آن کنوانسیون باشد.

این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختالف  حوزه اعمال قواعد داوری آنتسیترال در اختالفات ناشی از یک قرارداد مشروط بر

شود و المللی محدود نمیخود را به موجب قواعد داوری آنسیترال به داوری تسلیم نمایند بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین

 اعد داوری آنسیترال است.المللی هم قابل ارجاع به قواختالفات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیربین
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دهد بنا به دلیلی علمی، نام موسسه یا شخصی که به عنوان مقام ناصب مقام ناصب عنصر اساسی را در قواعد داوری آنسیترال تشکیل می

خدمات اداری موثری  شود و تعیین مقام ناصب به عنوان مقامی کهعمل خواهد کرد باید قبالً در شرط داوری یا موافقتنامه داوری جداگانه مندرج 

 ( 3121، محبی )نهایت مفید باشد.تواند بیکند میرا برای طرفین مهیا می

 پردازیم:ذیالً به بررسی مواردی که، عدم رعایت آنها موجب ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق داخلی است می

 
 )عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ( ابطال رای داوری-2-2-2

تواند همان بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است. در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می

وده قرارداد داوری بسیار مهم بقانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر 

 و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.

المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده های بینرویه کنوانسیون

کند.این در صورتی است که حتی یک قانون حاکم را به داورها واگذار می گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیینطرفین می

انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین 

اند بلکه های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفتها کلیه نظامدر این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. تنه

 ( 3131جنیدی، )آید.بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی

هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت  3۵ماده  8بند 

ور دامقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال 

 هکند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادلهم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می

 ) اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.

 ( 31۵۹صفایی، 

 

 نتیجه گیری 

در پی بروز اختالف فی مابین اشخاص، طرفین اختالف به دنبال حل و فصل آن با باالترین سرعت و صرف کمترین هزینه می باشند که این 

اهداف سبب گردیده که داوری آنالین به عنوان شیوه ای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختالفات مورد استقبال قرار گیرد. در نتیجه فرآیند 

ان، موضوع اعتراض به رای داوری اعم از آنالین و آفالین موضوعی است که از سوی محکوم علیه یا متضرر از رای در جهت تضمین رسیدگی داور

دادرسی عادالنه ، جلوگیری از ورود ضرر من غیرحق و همچنین پیشگیری از اجرای آراء غیر صحیح مطرح می گردد که این مهم به عنوان حق 

اد بین المللی و قوانین ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شده و قواعد و اصول حاکم بر آن پیش بینی گردیده است. مسلم مشارالیه در اسن

ن الزم این اعتراض آثار متفاوتی از جمله امکان ابطال یا بطالن رای صادره و همچنین امکان عدم اجرای آن را به دنبال خواهد داشت.آنچه بیان آ

ن است که اگر چه تاکنون مقرره ای خاص در زمینه داوری آنالین و اعتراض به رای این نوع داوری پیش بینی نگردیده ولی و ضروری می باشد ای

جازی مبا توجه به قواعد و اصول حاکم بر داوری آفالین و اینکه وجه تمایز این نوع داوری و داوری آنالین صرفا از حیث محیط برگزاری در فضای 

فت این قواعد و مقررات، در داوری آنالین متناسب با شرایط آن نیز مجری می باشد. با این حال و علی رغم این موضوع شرایط می باشد ، باید گ

 .حاکم بر داوری آنالین و گستره استقبال از آن می طلبد که قوانین و مقرراتی خاص این نوع داوری پیش بینی گردد
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