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  :چکیده
  

همانگونه کـه در قـانون آیـین دادرسـی در امـور مـدنی بـاب هفـتم را بـه موضـوع داوري اختصـاص داده            
داوري که به بیـانی همـان دادرسـی تحکیمـی مـی باشـد ،کـه در ایـن نـوع دادرسـی اشـخاص بـه             است و 

انتخاب خود فرد مرضی الطرفین را انتخـاب مـی نماینـد تـا فـی مـابین آنـان بـه حـل و فصـل اختالفـات            
ایــن ویژگــی را دارد کــه داوري بــا ســرعت بــه مراتــب )دادگــاه(در مقایســه بــا دادرســی تحکمــی.بپــردازد

امـا سـئوالی کـه بـه ذهـن متبـادر مـی شـود ایـن اسـت           .زینه کم تر به امور رسیدگی خواهد کردبیشتر و ه
ــر؟   ــا خی ــد دادگــاه داراي ضــمانت اجــرا مــی باشــد ی ــا رأي داور همانن چــرا کــه اصــحاب دعــوا   کــه آی

بایستی نسـبت بـه الزم االجـرا بـودن رأي داور اطمینـان خـاطر داشـته باشـند کـه بخواهنـد دعـواي خـود             
ــ ــد  را از طری ــل نماین ــل و فص ــم     .ق داوري ح ــه رأي داور ه ــود ک ــواهیم نم ــان خ ــه بی ــول مقال و در ط

نبزداراي ضمانت اجرا می باشد و ایـن ضـمانت اجـرا ضـروري بـه نظرمـی رسـد تـا حکومـت بتوانـد در           
  .جهت حفظ نظم عمومی و قاعده الضرر و قاعده حرمت مؤمن اعمال حاکمیت نماید
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  :تعریف داوري
  

ــا انتخــاب   -1 ــه شــخص ثالــث از ســوي طــرفین و ی ــراي رســیدگی ب ــزاع ب ارجــاع اختالفــات و ن
ــق      ــیدگی از طری ــدور رأي را رس ــات و ص ــل اختالف ــل و فص ــراي ح ــاه ب ــوي دادگ ــث از س شــخص ثال

   1. نامندمی) دادرسی تحکیمی(داوري
داوري عبــارت اســت از حــل و فصــل اختالفــات  بــین طــرفین در خــارج از دادگــاه بــه وســیله -2

  2. شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را بدین جهت انتخاب نموده باشند
ــا     -3 ــالقوه ی ــات ب ــی در مرافع ــدارد ول ــی ن ــه ســمت قضــاء در دســتگاه دولت داور کســی اســت ک

رأي نیــز بـه معنــاي تصــمیم  . دهـد  خصــومت نمـوده و رأي مــی بالفعـل رســیدگی قضـایی کــرده و فصـل    
  3.قاضی یا داور در فصل خصومات است

ــوب    ــوقی مص ــات حق ــول محاکم ــانون اص ــواد  1329در ق ــري م ــا 757قم ــت  779ت ــه حکمی را ب
ــود  ــده ب ــفند. داوري اختصــاص داده ش ــت   1306در اس ــانون حکمی ــوان ق ــا عن ــانونی ب  17در  4شمســی ق
قــانون اصــول محاکمــات حقــوقی کــه داوري را  779تــا  757گزین مــوادمــاده بــه تصــویب رســید و جــای

  . به اختیار طرفین قرار داده بود گردید
قــانون  779تــا  757شمســی ایــن قــانون صــریحآ نســخ شــد و مــواد   1313مجــددأ در بهمــن مــاه

قــانون قــدیم آیــین  1318تــا اینکــه در ســال  5اصــول محاکمــات حقــوقی نیزکماکــان منســوخ بــاقی مانــد
ــواد    دادر ــانون م ــن ق ــه در ای ــید ک ــه تصــویب رس ــا 632ســی ب ــت و در   680ت ــه داوري اختصــاص یاف ب

 454قـانون قـدیم را نسـخ کـرد، مـواد      529نهایت قانون جدید آیین دادرسـی مـدنی کـه بـه موجـب مـاده       
  6. قانون جدید را به داوري اختصاص و کماکان پابرجاست 501تا 

ــی    ــق و تراض ــاظ تواف ــی از لح ــوع دادرس ــن ن ــطح    در ای ــاهراً در س ــالحیت داوران ظ ــرفین، ص ط
قضــات منصــوب دادگــاه هســت، امــا در عمــل داور اختیــارات کمتــري از قاضــی دارد، زیــرا صــالحیت   
قاضی هـیچ ارتبـاطی بـه توافـق و تراضـی طـرفین دعـوا نـدارد و همـین عـدم وابسـتگی بـین صـالحیت              

ادره از سـوي قاضـی منصـوب    شـود کـه اصـحاب دعـوا بتواننـد آراء صـ      قاضی و توافق طـرفین مـانع مـی   
  . بینی کرده است و مراجعه به دادگاه باالتر بالاثر نمایندرا جزء از طریقی که قانون پیش

                                                             
  داوري در حقوق ایران، پایگاه نشر مقاالت حقوقی حق گسترشکیبا گهر، مرتضی، بررسی مقررات - 1
 503، 1390آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، چاپ نوزدهم، تهران، دراك، . شمس، عبدااهللا- 2
 1778، ص 3، چاپ اول، ج1378جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژي حقوق، تهران، گنج دانش،  - ٣
  62، ص )ششم(دوره هاي قانونگذاري مجموعه مصوبات - 4
  93، ص )نهم(مجموعه مصوبات دوره هاي قانون گذاري - 5
  503همان، . شمس، عبداهللا - 6
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تــوان عــاملی در راســتاي محــدود رســیدگی بــه نحــوه داوري و خــارج از محــاکم حکــومتی را مــی
علیـه  ف محکـم کردن حاکمیت دولتهـا برشـمرد امـا اجـراء حکـم داور نیـز در صـورت عـدم اجـرا از طـر          

  . له به دادگاه هستدر گرو مراجعه محکوم
نکتـه مهــم و حــائز اهمیــت در دادرســی آن اســت کـه ارجــاع امــر بــه داوري تحــت هــر شــرایطی   
منوط بـه توافـق قـرارداد کتبـی و یـا شـفاهی طـرفین دعـوا اسـت مگـر اسـتثنائاً در امـور خـانواده کـه در               

داوري جهـت صـلح و سـازش یکـی از تکـالیف مقـام        موارد فـوق بـه تجـویز قانونگـذار ارجـاع امـر بـه       
  . کننده استرسیدگی

ــت   ــوقی و قضــایی مســتقل از حکوم ــاي حق ــین نهاده ــه  داوري از اول ــوده ک ــدیم ب ــا در دوران ق ه
شـده اسـت و حـال در تعریـف     طرف و غیروابسـته بـه حکومـت بـه سـمت داور انتخـاب مـی       شخص بی

گــوییم کــه داوري عبــارت اســت از فصــل اخــتالف داوري بــه صــورت زیــر ابتــدا در تعریــف داوري مــی
بـین طـرفین در خـارج از دادگـاه بـه وسـیله شـخص یــا اشخاصـی کـه طـرفین یـا ثالـث آنهـا را در ایــن              

  1. اند باشندجهت انتخاب نموده
شـود کـه داوري کـه بــه منظـور رفـع اخـتالف بـه وســیله        گونـه اســتنباط مـی  از تعریـف فـوق ایـن   

ــا اشخاصــی مــیدادگــاه صــورت مــیدادرســی غیــر از دادرســی در  ــه گیــرد و شــخص ی تواننــد داور را ب
ــم   ــث ه ــه ثال ــد و البت ــا شــخص   ( انتخــاب خــود مشــخص نماین کــه در داوري ممکــن اســت دادگــاه ی

ــه   ) دیگــري کــه مســتقیماً در اخــتالف نقــش نداشــته باشــد  حــق انتخــاب داور را خواهــد داشــت کــه ب
ــه داوري طــرفین دعــوا بایســت  ــه  جهــت ارجــاع اخــتالف ب ــا یکــدیگر ترتیبــی را اتخــاذ نماینــد کــه ب ی ب

باشـد  نامـه داوري موسـوم اسـت داراي تعریـف خـاص و انـواع گونـاگون وشـرایط مشـخص مـی          موافقت
  .که به ترتیب به آن خواهیم پرداخت

توانند با معرفی فرد یا افرادي به  داوري اقدام به رسیدگی خارج از محکمه است که طرفین اختالف می
فیه را به او ارجاع نمایند از این رو انتخاب داور با  باشد موضوع متنازع که مورد قبول طرفین می عنوان داور

شوند که مورد اطمینان، اعتماد و احترام طرفین بوده و  توافق طرفین حاصل میگردد و افرادي انتخاب می
 .بهتر آن است که متخصص در امور مورد اختالف مستحدثه باشند

دادرسی در امور مدنی  قانون آیین 470تواند باشد چرا که مقنن در ماده  ت قضایی نیست و نمیداور از مقاما
کلیه قضات و کارکنان اداري شاغل در محاکم قضایی را از مبادرت به امر داوري منع نموده  1379سال 

رسیدگی  هاي داوري، مسئله از جمله خصیصه. است، حتی اگر این انتخاب از سوي طرفین اختالف باشد
ها در محاکم دادگستري و مسئله اطاله دادرسی، داوري  به دلیل حجم وسیع پرونده. سریع به اختالفات است

                                                             
  502شمس، دکتر عبداهللا، همان، -  1
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از مواردي است که باعث کاهش حجم و زمان رسیدگی به اختالفات است داوران در رسیدگی و راي تابع 
داوري را رعایت کنند، از آن جا که مقررات آیین دادرسی در امور مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به 

گذار براي اجراي راي داور که محصول اراده و توافق طرفین است، ضمانت اجرا قائل گردیده و با  قانون
بایست تطابقی  تعیین ضمانت اجراء درصدد حمایت از راي داور برآمده است بنا بر این مفاد راي داوري می

که مقرر  79قانون آیین دادرسی مدنی سال  482ا مفاد ماده صحیح و منطقی با موازین قانونی مخصوص
:دارد می  

»حق نباشد دمخالف با قوانین موج و  راي داور باید موجه و مدلل بوده  

بنا بر این راي داوري عالوه بر موجه بودن و با استدالل بودن نبایست مخالف با قوانین موجد حق باشد تا 
عنصر مهم راي داور داراي  2اجراء را داشته باشند و در صورت فقدان ارزش و اعتبار حمایت قانونی جهت 

خصیصه اجراء نبوده و قابل ابطال در مراجع ذیصالح قضایی است ضمانت اجراء راي داور مراجع احکام 
.دادگستري بوده و از این طریق قابل اجراء است  

 
آن که ضمانت اجراء داشته باشد،  همان گونه که بیان شد داوري نهادي خصوصی است و راي داور براي

باید در قوانین به آن تصریح و امکان استفاده از قدرت قانون براي آن وجود داشته باشد یعنی راي داوري، 
اعتباري مشابه آراء محاکم قضایی را داشته باشد تا حکومت در راستاي حفظ نظم عمومی و قاعده الضرر و 

ت نموده و راي داور منطبق با قواعد موضوعه و قوانین جاریه به قاعده حرمت مومن بتواند اعمال حاکمی
اجراء برساند تفکیک آراء داوري داخلی و خارجی از این حیث مورد فایده است، که چگونگی اجراء و 

قانون آیین دادرسی مدنی  662دهد براي اجراء آراء داخلی باید منطبق با ماده  شناسایی آراي مزبور نشان می
 .تقاضاي اجراء نمود از دادگاه

داوري داخلی به معناي اخص عبارت است از داوري که کلیه عوامل متشکله آن از قبیل ماهیت داوري تا 
قابلیت اصحاب دعوا و داوران، قانون قابل اجراء و محل اجراي راي داور به یک قلمرو سیاسی و حکومتی 

اختالف بین دو نفر اتباع ایران نسبت به به خصوص مربوط بوده باشد مثال وقتی که موضوع داوري حل 
دعوایی که موضوع آن در ایران بوده و به وسیله داوران ایرانی با رعایت قانون ایران مورد رسیدگی واقع 

رسد این تعریف کافی نباشد  شده باشد چنین رایی داوري داخلی به معنی خاص کلمه است ولی به نظر می
 .کند به داوري مزبور وصف خارجی بودن اعطاء نمیچه صرفا فقدان یکی از عوامل فوق 

متاسفانه در حقوق ایران مالکی به منظور تعیین قابلیت راي داوري مشخص نشده است منظور از تابعیت 
  راي داور، با تسامح تعیین کشوري است که راي داور به آن کشور مربوط است

  ضمانت اجراء آراء داوري داخلی
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هاي موجود و قانونی از جمله راي داوري داخلی  اولین ضمانت اجراء آراء داوري داخلی در اجراء کلیه آرا .
عدل و انصاف است در حقوق ایران عدل و انصاف به مفهوم ناشی از وجدان و فطرت آمده محل قاعده 

کم عقل و وجدان شود ح عدل و انصاف مواردي است که حس برقراري موازنه حقوق در انسان تحریک می
 .دهد در چنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل می

یی وجدان و عدالت و انصاف است و جمله مشهور أاولین عامل و ضمانت اجراء هر ر می رسدبه نظر 
ایست که احتیاج به قاضی ندارد اولین ضمانت اجراء درونی اجراي آراء داوري منبعث  وجدان یگانه محکمه

 .نصاف استاز عدالت و ا

گفتیم که مهمترین ضمانت اجراي آراء داوري اجراي اختیاري راي است که خود از امتیازات اساسی داوري 
از لحاظ حقوقی توافق و تراضی به داوري متضمن این تعهد ضمنی است که طرفین ملزم . رود به شمار می

د معموال محکوم علیه راي ان در عمل هم، چون طرفین با رغبت به داوري مراجعه کرده. به اجراي راي باشند
له ناگزیر شود براي اجراي راي داوري، به محاکم  آید که محکوم کند و کمتر پیش می را طوعا اجرا می

دادگستري متوسل شود، زیرا از نظر طرفین، فرض بر این است که راي یا تصمیم داور یا داورانی را که 

اند، یک تصمیم مطلوب و قابل قبول است و دلیلی ندارد که از آن عدول  هخودشان انتخاب و منصوب کرد

اجراي اختیاري راي داوري به عنوان قاعده، هم علت تراضی طرفین در رجوع به داوري است و هم . نمایند
پذیرند که نتیجه رسیدگی یعنی راي  طرفین با توافق به داوري در واقع پیشاپیش می. نتیجه ضروري آن

اگر قرار شود، پس از انجام داوري و صدور راي، براي اجراي آن . را محترم شمارند و اجرا نمایند داوري
به محاکم دادگستري رجوع کنند و موضوع دعوي همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوري و فلسفه وجودي 

تجاري، علل و موجبات هاي  براي اجراي اختیاري آراء داوري به ویژه در داوري. شود آن با سوال مواجه می
 .دیگري هم وجود دارد

چنانچه . اولین و مهمترین ضمانت اجراي راي داوري به صورت اختیاري، کیفیت خود راي داوري است
پیش از این گفتیم، شیوه داوري و راي داوري همانقدر خوب و کارآمد است که داوران درست انتخاب شده 

  باشند و درست عمل کرده باشند

جارت و بازرگانی حسن نیت و احترام به تعهدات اهمیت فراوانی در حفظ اعتبار و آبروي تجار در عرصه ت
اجراي اختیاري راي داوري، بهترین دلیل بر حسن نیت و پایداري بازرگانان به تعهدات و . و بازرگانان دارد

 .دهند هایی است که می وعده

هاي بازرگانی، مقرراتی براي تنبیه انضباطی  اتاقاي، سندیکاهاي صنفی یا  هاي حرفه در بعضی از انجمن
اشخاصی که از اجراي داوري سرباز زنند، وجود دارد، اگر تاجر یا یک شرکت تجاري به خاطر عدم اجراي 
راي داوري به چنین مجازات صنفی و انضباطی محکوم شود، اعتبار و حیثیت تجاري او در معرض تهدید 
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 .گیرد قرار می

زمانی، راي داوري از حمایت سازمان داوري مربوطه برخوردار است که به اجراي هاي سا در داوري
تاجر یا شرکتی که در یک پرونده محکوم شده، ممکن است فردا در . کنند اختیاري راي داوري کمک می

دعواي دیگري نزد همان سازمان داوري حاکم شود و نیاز دارد که سازمان داوري مربوطه، براي اجراي راي 
 .کند راي داوري را که علیه او صادر شده اجرا نماید ک به او رساند و بنابراین سعی میکم

هاي دوجانبه و چندجانبه که در مورد اجراي آراء داوري و  وجود مقررات و قوانین داخلی یا کنوانسون
 ضمانت اجراهایی قانونی، انگیزه مهمی در ترغیب محکوم علیه به اجراي اختیاري راي است

شود تصمیمات و آراء داوري استحکام  شود که چون داوري خارج از نظام قضایی انجام می ی گفته میگاه
نگرند و به همین لحاظ اجراي آن با  راي دادگاه را ندارد و بعضا قضات با دیده تردید به راي داوري می

جامع به این انتقاد پاسخ . دشواریهایی مواجه است و به هرحال به آسانی اجراي محاکم دادگستري نیست
 . محتاج مقایسه بین شیوه داوري و رسیدگی قضایی محاکم است که در جاي خود باید بحث شود

اي از داور  هاي اجراي راي داوري نیز ناشی از عملکرد بد پاره انصاف این است که بخشی دیگر از دشواري
شود، داوري همانقدر خوب و کارآمد  ته میاینکه گف. یا داوران و ناآشنایی آنها با موازین حقوق داوري است

اي از امتیازات داوري و کفایت  زیرا بخش عمده. است که داوران خوب و کارآمد باشند سخن درستی است
و مطلوبیت آن براي حل و فصل دعاوي تجاري در گرو دانایی، تخصص و کفایت و درست عمل کردن 

هاي انتخاب  نیست همین جا بگوییم که یکی از شیوه بد. شوند کسانی است که به عنوان داور منصوب می
داوران خوب و کارآمد، استفاده از خدمات مراکز و سازمانهاي داوري مانند مرکز داوري اتاق بازرگانی ایران 

  است

  

  

  

  

 :نتیجه گیري

در صورتیکه راي داوري به صورت اختیاري اجرا نشود، اجراي اجباري آن مورد حمایت قانون است و از 
اما امتیاز داوري در مرحله اجراي راي فقط محدود به این نیست که . ضمانت اجراي قانونی برخوردار است

هرگونه راي داوري فوري و بدون چون و چرا اجرا شود، بلکه وجه مهمی از این امتیاز در این واقعیت 
واقعیات یا قانون صادر نهفته که بتوان جلوي اجراي راي داوري مخدوش یا رایی را که آشکارا بر خالف 
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به عبارت دیگر، درست است که در آراء داوري، اصل بر اجرا است و عدم اجرا استثناء . شده است، گرفت
است، اما امتیاز داوري از حیث اجراي راي، در صورتی کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و 

به  .له باشد هر دو طرف راي محکوم علیه و محکوممتعادلی از ضمانت اجراهاي قانونی براي حفظ حقوق 
له قرار دهد، و هم براي  نحوي که هم ضمانت اجراهاي الزم را براي اجراي راي داوري در اختیار محکوم

محکوم علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر راي داوري فاقد ارکان یک راي صحیح 
مانند رایی که بر اساس مدارك  –هاي جدي حقوقی و قانونی است  بو عادالنه است یا اگر دچار آسی

وجه اول این نظام متعادل اجراي آراء . مجعول یا متقلبانه صادر شده بتواند جلوي اجراي آن را بگیرد
داوري، همان مقررات مربوط به اجراي اجباري احکام است و وجه دوم آن، همان مقررات مربوط به 

در قانون معموال تحت عنوان موارد رد درخواست اعتراض به اجراي راي یا درخواست ابطال راي است که 
چنانچه خواهیم دید، هر دو وجه در قوانین . شود اجراي راي داوري یا موارد بطالن راي، از آن نام برده می

 .بینی شده است المللی اجراي احکام داوري پیش هاي بین داخلی یا کنوانسیون

که اعتراض به اجراي راي داوري و امکان ابطال آن، از بر خالف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد 
شود، اتفاقا وجود مقرراتی در قوانین  اشکاالت شیوه داوري است و باعث تاخیر در حل و فصل دعوي می

دهد جلوي آراء داوري مخدوش یا نادرست گرفته شود و حتی  المللی اجازه می هاي بین داخلی یا کنوانسیون
راي داوري، به طور . رین امتیاز اسلوب داوري از حیث اجراي راي داوري استراي ابطال گردد، مهمت

الرعایه نیست، همچنان که حکم دادگاه همیشه چنین  مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و الزم
نیست، مگر اینکه منطبق با توافق طرفین و نیز منطبق با اصول و موازین دادرسی صحیح و قانونی صادر 

باشدکنترل قضایی راي داوري در مرحله اجراء مهمترین وسیله براي تضمین سالمت داوري و قابل شده 
با وجود اعتراض به رأي داور، این رأي قابل . م.د.آ.ق 493بر اساس ماده و همجنین ، تماد بودن آن استاع

ه به داوري است و زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوري و ترغیب افراد در جهت مراجع. اجراست
چون رأي داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن 

نامه اصالحی قانون تشکیل  آیین 29قانون اجراي احکام مدنی و ماده  5به صراحت ماده و  1.شود منتفی نمی
است؛ حتی اگر ) بدوي(دادگاه نخستین صدور اجرائیه  مرجع صالح براي  هاي عمومی و انقالب،  دادگاه

بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صالحیت صدور . حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد
   2.اجرائیه را داراست
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