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بررسی و تبیین ابالغ و اعتراض آرای صادره از داوری و دادگاها در 

 قانون داوری تجاری بین المللی قانون آیین دادرسی مدنی ایران و
 

 

 حقوق خصوصی دانشجوی کارشناسی ارشدرضا، علیزاده، 

 

r.alizadeh96@yahoo.com 

 

 
فصل اختالفات حل و  سرعت بخشیدن بهداوری یکی از مهم ترین راهکارهای : چکیده 

کاهش بار سازمان قضایی همچنین حقوقی و  عمومی، نظم ایجاد افراد، حقوقی

 ۷۴۴ ماده طبق که دلیل بدین رود می شمار به اختصاصی دادرسی نوع یک داوری است.

 دادرسی آیین مقررات تابع رای، و رسیدگی در داوری : مدنی دادرسی آیین قانون

داور باید پس از ختم رسیدگی  .کنند رعایت را داوری به مربوط مقررات باید ولی نیستند

رای صادر کند اما قانونگذار داور را مکلف به اعالم ختم رسیدگی ننموده است. ممکن 

است این سوال مطرح بشود که آیا آرای صادره از داوری مانند دادگاهها ابالغ و همچنین 

پاسخ به سوال یاد شده و به این  آثار آنها یکسان می باشد؟ در این پژوهش سعی شده در

سوال که آرای صادره از داوری و دادگاهها چه تفاوتی با هم دارند؟ آیا اعتراض به رای 

داور مانند دادگاهها می باشد؟ به بررسی و تبیین آیین دادرسی داوری و قانون آیین 

شده است. دادرسی مدنی دادگاهها و همچنین قانون داوری تجاری  بین المللی پرداخته 

این پژوهش در دو بخش اصلی ابالغ رای داور و اعتراض به رای داور واجرای آن با 

مطالعه تطبیقی و مقایسه ای، مباحث را تحلیلی و توصیفی مورد بحث و تبیین قرار می 

 . دهد تا موارد موجود در این زمینه روشن شود

 .دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین المللیرای، داوری، دادگاه، قانون آیین  :کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 1

داوری یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختالفات می باشد که طرفین یا اشخاص طبق موافقت نامه داوری      

ممکن خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد ویا منازعه احتمالی خود را که در آینده می توانند اختالفات 

در صورتی که بین اشخاص اختالفی  است پیدا شود به داور یا داوران به صورت قراردادی ویا شرط داوری ارجاع دهند.

بوجود آید و میان آنها موافقت نامه داوری باشد داور برای رسیدگی به اختالف آنها وارد رسیدگی می شود و پس از 
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تبادل لوایح و برگزاری جلسات استماع و بررسی و ارزیابی ادله رسیدگی به مرحله نهایی خود می رسد و باید نسبت به 

صمیم نماید. تصمیم داوران به صورت رای انشاء می شود در داوری همانند دادرسی رای داور الزم االتباع موضوع اتخاذ ت

صادره شده و دعوا فیصله می یابد در حالی که در سایر روش های حل و فصل اختالفات رای الزم االجرا صادر نمی 

رای اختالف می باشد. نمی باشد و از جهات مختلفی داشود. آرای صادره از داوری مانند آرای صادره از دادگاهها یکسان 

قانون آیین  دارای احکام خاص خود می باشد که رای داور و دادگاهها و همچنین اعتراض به رای داور اجرایابالغ و 

ن دادرسی مدنی این موارد را بیان نموده است در این پژوهش رای داور از لحاظ احکام داخلی و قانون داوری تجاری بی

  نی ایران مقایسه می شود. دالمللی مورد بررسی و با احکام رای دادگاهها در قانون آیین دادرسی م

 رای ابالغبخش اول: . 2

 ابالغ رای در دادگاهها مبحث اول:. 1.2

امضاء حکم دادگاه و قرار های قاطع دعوا، پس از اینکه در برگ دادنامه پاک نویس شد و دادرس یا دادرسان آن را   

( با توجه 999: 9831نمودند، باید حسب مورد، به اصحاب دعوا، وکال ویا نمایندگان آنان ابالغ شود. )شمس، جلد دوم، 

قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و  833به ماده 

ا حضور دارند به آنان ابالغ واال به مامور ابالغ تسلیم و توسط وی به اصحاب در صورتی که شخص یا نماینده قانونی آنه

 دعوا ابالغ می گردد.

برگ موضوع ابالغ طبق تشریفات قانونی، به  ابالغ رای در دو صورت واقعی و قانونی بعمل می آید. در ابالغ واقعی،   

برگ را دارد توسط مامور ابالغ تحویل شده در مورد اشخاص حقیقی به شخصی که صالحیت وصول  شخص مخاطب و

و در صورتی ابالغ قانونی اوراق قضایی و رای دادگاهها انجام می  .و رسید دریافت می شود و مراتب گزارش می گردد

شود که مفاد برگ ها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به آگاهی او رسانده شود در واقع 

وسط مامور ابالغ غیر ممکن می شود در این صورت ابالغ اوراق طبق تشریفاتی که قانونگذار معین ت تسلیم برگ ها

ابالغ رای به صورت واقعی و قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط ( البته 03، 7۴کرده ابالغ می شود. )همان: 

کم دادگاه غیابی باشد بصورت قانونی خاصی دارد همچنین این موارد در صورتی است که حکم حضوری باشد و اگر ح

امکان را فراهم  نابالغ رای با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی ای ابالغ از طریق روزنامه کثیر االنتشار بعمل می آید.

اعتراض شخص رای قابل می سازد که مهلت تجدید نظر خواهی و واخواهی مشخص شود و همچنین در صورت عدم 

 اجرا باشد.
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 ابالغ رای داور حث دوم:مب.2.2

                                               در داوری ابالغ .1.2.2 

هیئت داوران باید  ،ام داوری بر اساس مقررات قرارداد داوری یا قوانین موضوعهبا ارجاع اختالف به داوری و انج       

رای داوری را به دفتر دادگاه ارجاع کننده امر  ،نشده باشدالغ آن روش خاصی توافق پس از صدور رای چنانچه برای اب

دگاه برای اصحاب به داوری تسلیم نماید و دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دا

کی از داوران که . در نتیجه چون با صدور اعالم رای ، داوران از داوری فارغ شده اند اعالم نظر بعدی یدعوی ارسال دارد

باید بین دو  نحوه ابالغ اوراق قضائی در جریان داوری. در به منظور عدول از رای صادر شده باشد وجاهت قانونی ندارد

که داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می کند، و دوم موردی که  ی: اول، موردصورت قضیه فرق قایل شد

 .موافقت نامه داوری به اختالف رسیدگی می کند و طبقداوری خارج از دادگاه 

که داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری  در صورت اول یعنی موردی     

مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابالغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشکال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی 

طرفین دعوی و سابقه ابالغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطالع از نشانی طرفین ، و با 

استفاده از کوتاهترین طریق ممکن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به 

تعیین شخص  ه اختیارنسبت به داوری و احتماالطرفین در دادگاه بپرونده دعوت کند و چون فرض بر این است که 

اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شکلی که صورت بگیرد، ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم داور توافق کرد

موجود است (  ترتیب اثر نیز، چون داور ابالغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ) که در پرونده دادگا

به پرونده و صدور رای، ، به هر تقدیر رسیدگی ی مطالعه داوردردادگاه موجود استانجام می دهد و پرونده دعوی نیز برا

که داوری  یدر صورت دوم یعنی مورد نمی شود. ، بااشکال عمده ای مواجه حتی در غیاب یک طرف یا طرفین دعوی

سابقه ای از ابالغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی  گاه انجام می پذیرد، چون طبعادرخارج از دادگاه و بدون ارتباط با داد

، به طور جدی تری مطرح می است و اوراق قضائی به اصحاب دعوی، بخصوص به خواندهوجود ندارد، مسئله ابالغ دادخو

)داورها  : بینی شده استین دادرسی مدنی پیش قانون آئ 07۴در ماده  که همان طور. به آن می پردازیم شود که ذیال

اوراق دادرسی هم، که جزواصول ومقررات اصول محاکمه نیستند( : بنابراین مقررات مربوط به ابالغ ی تابع گدر رسید

و بعد قانون  13امکان رعایت مقررات مربوط به ابالغ ) مواد البتهالرعایه نیست. از طرف داور الزم  ، ظاهرادادرسی است

آئین دادرسی مدنی ( برای داور وجود ندارند، زیرا داور نه خود می تواند متکلف امر ابالغ بر طبق مقرارت آئین دادرسی 

فتر دادگاههای از طریق دو یا  می تواند مستقیما، و نه (امور ابالغ دادگستری را بازی کندمدنی بشود)یعنی نقش م
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از طرف دیگر رعایت تشریفات مربوط به ابالغ مامورین ابالغ دادگستری بخواهد. ابالغ اوراق قضائی را از  ،دادگستری

ست که اقتضای سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابالغ نیطبیعت داوری  از، دادگستری از مامورین ابالغ استفاده بخصوص با

، به قدری ، این امر با توجه به تشریفات آننزد داور به وسیله دادگستری انجام شود دعوای مطروحه هاوراق مربوط ب

نه تنها مسئله سرعت در رسیدگی بی معنی می گردد، بلکه خود مسئله داوری نیز منتفی می  هوقت خواهد گرفت ک

( و اگر دوماه )معموال هار نظر داور محدود استشود: برخالف آنچه که در دادگاهها جاری است ، مهلت رسیدگی واظ

، مهلت جریان ابالغ دادخواست به خوانده داور بخواهد مقررات آئین دادرسی را در مورد ابالغ رعایت کند، چه بسا در

ای بنابراین داور برای ابالغ دادخواست و اخطاریه ه ادامه رسیدگی داور باقی نماند.  داوری منقضی گردد و موردی برای

و بعد(  13نه تابع تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی )مواد و رای، حه نزد اومربوط به دعوای مطرو

باید توجه داشت که البته غ دادگستری استفاده کند. ارد که برای این امر از دایره ابالداست و نه امکان یا نیاز آن را 

وراق قضائی به معنای عدم لزوم ابالغ این اوراق به عدم پای بندی داور به رعایت تشریفات دادرسی مربوط به ابالغ ا

اصحاب دعوی نیست ، بر عکس چون داور ملزم به رعایت مقررات ابالغ نیست ، باید به هر نحوی که مقتضی می داند و 

طریقه  ، معنای آزادی داور، در انتخاب. می توان گفتاز ابالغ اوراق آگاه سازدان دارد، خوانده و خواهان را برای او امک

مزبور را به نحو اطمینان بخش انجام  وارداصحاب دعوی این است که بتواند م ابالغ اوراق قضائی مربوط به داوری به

دهد، نه اینکه مانند ابالغ اوراق قضائی در دادگستری ، گاهی به طور فرضی صورت بگیرد. مانند ابالغ وسیله مطبوعات 

نساخته است  آگاهازنشانی جدید خود  ده و دادگاه راکه تغییر محل اقامت دا و غیره ( و یا ابالغ به کسی933و1۷)مواد

برای ابالغ دادخواست و قرار  در صورتی که داور تمام مساعی خود را .قانون آئین دادرسی مدنی ( و غیره933)ماده 

برخالف آنچه در دادگاهها می گذرد، داور حق ندارد از  موفق به ابالغ نشود،  د ودادن خوانده در جریان داوری به کار بر

، تشریفات مربوط به ابالغ هرد. همان طور کوره ( ابالغ دادخواست را به عمل آو غی933،ماده 1۷طریق روزنامه )ماده 

 بخصوص به وسیله مطبوعات ، هم وقت گیر است )که با طبع داوری سازگارنیست ( و هم در صورت عدم مراجعه ذینفع

، وت آنان، داور می تواند برای ابالغ اوراق مربوط به اصحاب دعوی و دعرای رسیدگی او کافی نیست. بر عکسبه داور، ب

، تلکس و فاکس و آگهی معمولی در تلگراف ،دارد امر ابالغ را به وسیله تلفن، پستداور حق  تفاده کند.از سایر طرق اس

ام دهد و حتی با مراجعات مکرر به محل سکونت یا اقامت خوانده یا هر محل روزنامه ، رادیو، تلویزیون و امثال آن انج

که اگر ،امکان غیابی بودن رای داور د ودیگری که حدس می زند در آنجا باشد، ابالغ را به نحو اطمینان بخش انجام ده

استماع  ، موفق بهن داوریینان از اطالع وی از جریا، و با وجود حصول اطما وجود ابالغ دادخواست به خواندهداور ب

ی که در این شرایط صادر می کند،حضوری خواهد بود یا غیابی ؟ به نظر می رسد که رای داور مدافعات وی نشود. آیا را
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غیابی از طرف داور نه در  یامان صدور راغیابی فرض ندارد.  در داوری رای ن مواردی نیز حضوری است و اساسادر چنی

 .ت و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شودقانون پیش بینی شده اس

 . ابالغ رأی داور در قانون آئین دادرسی مدنی2.2.2

که داوری در  یه ، و مورددرع امر به داور را صارد کهم باید بین موردی که دادگاه قرار ارجا رای داور بالغدر ا          

، داور رای خود را تسلیم دیدیم ، چون همان طور که قباللدر مورد اوانجام یافته است ، فرق قایل شد. خارج از دادگاه 

 آید، زیرا سابقه ابالغ در پروندهنمی  کند، مشکلی از جهت ابالغ رای مزبور پیش  دفتر دادگاه صادر کننده قرار می

 موجود است و دفتر دادگاه در همان نشانی رای را به اصحاب دعوی ابالغ می کند. 

به عالوه با توجه به اینکه داور نیز در رسیدگی خود از نظر تماس بااصحاب دعوی و قرار دادن آنها در جریان داوری با 

 داور به اصحاب دعوی اصوال یابالغ رادفتر دادگاه مرتفع می گردد،  مشکلی مواجه نمی شود واگر بشود به وسیله

به ابالغ رای به  ، دادگاه بدون قید و شرط مکلفعنوان می شود که در این مورد همالبته ی پیش نمی آورد. مسئله ا

غ رای مزبور ابال در صورت وجود مشکل اساسی در رای داور دادگاه می تواند از ه، به این معنی کصاحب دعوی نیست

 .خودداری کند

فرق می کند،  ئله ابالغ رای داور در صور مختلف، مسری بدون دخالت دادگاه صورت گرفته، که داودر مورد دوم    

مدافعات آنان صادرشده و یا  استماع اظهارات و ، برحسب اینکه رای داور با دخالت اصحاب دعوی ویعنی باموضوع ابالغ

خوانده (  ن اوراق قضائی به اصحاب دعوی )بخصوصئخصوص خوانده ( و یا با ابالغ مطم)ببدون دخالت اصحاب دعوی 

درخواست ابالغ رای داور، دادخواست نیست تا در مورد آن  اوال .نمی شود برخورد ، به یک نحوصدور یافته یا بدون آن

اور نمی تواند غیابی تلقی شود تا مقررات رای دهت قابل اجرا باشد، ثانیامقررات ابالغ قانون آئین دادرسی مدنی از هر ج

رای مزبور از طرف مراجع رسمی صادر نشده است تا بتوان  ی در مورد آن رعایت شود، و ثالثامربوط به ابالغ احکام غیاب

 ، اعتماد کامل کرد ومقررات مربوط به ابالغ احکام را در مورد آن جاری ساخت . الغهای انجام شده در جریان داوریبه اب

 ابالغ رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی . 2.2.2

تکلیف برای دیوان داوری یا سازمان داوری مربوط مقرر  ندر اسناد بین المللی و در نظام های حقوقی گوناگون ای      

قانون داوری تجاری بین المللی مقرر می دارد:) پس  83ماده  ۷شده که باید رای داوری را به طرفین ابالغ نمایند. بند 

ق مطابق با ماده از امضای رای، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابالغ شود(. نحوه ابالغ رای همانند ابالغ سایر اورا
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( در صورتی که بین طرفین راجب نحوه و 600: 9818قانون داوری تجاری بین المللی انجام می شود. )شیروی،  8

 مرجع ابالغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

 رات سازمانی مزبور خواهد بود.الف( در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابالغ مطابق مقر   

 ب( داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابالغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.    

رشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس اج( متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سف    

 و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابالغ شده محسوب می شود که: 

 ( وصول آن به مخاطب محرز باشد.9  

 ( مخاطب بر طبق مفاد در خواست اقدامی کرده باشد.6  

   داوری تجاری بین المللی( انونق 8( مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.)ماده 8  

ین دادرسی مدنی با توجه به شرایط ق قضایی در دادگاهها طبق قانون آئهمانطوری که بیان شد ابالغ رای و اورا      

ین کرده باشد و در صورتی که داور خارج از دادگاه خاصی باید ابالغ شود ولی در داوری در صورتی که داور را دادگاه تعی

تعیین شود فرق می کند. در صورت اول مانند ابالغ اوراق دادگاهها انجام می شود و در صورت دوم شرایط خاصی بیان 

رای و  ابالغ 83و  8نشده و داور می تواند به طریق ممکن رای را به اصحاب دعوا ابالغ نماید. در داوری بین المللی ماده 

و داور رای را پس از امضای آن به هر اوراق داوری را برخالف قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی نموده است 

 ابالغ می نماید. 8یک از طرفین با توجه به ماده 

 اعتراض به رای داور و اجرای آنبخش دوم: . 3

 دادگاههاو تفاوت آن با رای داور  اعتراض بهمبحث اول:  . 3.3

    موارد اعتراض به رای داور -9

 : ی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی نداردار ین دارسی مدنیقانون آئ ۷31به موجب ماده  

  .ی صادره مخالف قوانین موجد حق باشدار( 9

  .ی صادر کرده باشداه مطلبی که موضوع داوری نبوده، رداور نسبت ب( 6

  .ی صادر نموده باشدااز حدود اختیار خود رداور خارج ( 8

  .ی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشدار( 7

 

چه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ی داوری با آنار( 0
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  .مخالف باشد

  .اندی نبودهامجاز به صدور ررانی صادر شده که ی به وسیله داوار(۴

  .اعتبار بوده باشدقرارداد رجوع به داوری بی( 3

نفع اخالق حسنه در تضاد است، اگر ذی ی داور با نظم عمومی وان معتقدند به استثنای موردی که ربرخی از حقوقدانا   

، باشد ۷31از بندهای مذکور در ماده ی داور مشمول یکی ای داور را درخواست نکند و را، بطالن ر۷31به استناد ماده 

 تقسیم مقام در داور اگر مثال عنوان به (. 83۷،ص983۴)مهاجری، .ی داور استادادگاه همچنان مکلف به اجرای ر

 از خارج داور اگر اما است بالاثر و باطل شرع با مخالفت دلیل به او یرا شود، قائل دختر و پسر برای مساوی سهم ترکه

ارتباط پیدا کند، به طرف دعوا مربوط است و اگر  عمومی نظم به کهآن از بیش مورد این باشد، داده یرا داوری مهلت

( . اما در مقابل برخی دیگر بر این 17۷،ص9830کرد )مدنی،بایست اعتراض میبود، میوی حقی برای خود قائل می

اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی  ، دادگاه مرجع درخواست۷31اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده 

ی اتواند رچند نفر نمیی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا ااست که ر

  (77۴- 7۷۴ص ،983۴االجرا و معتبر شمرده شود )شمس،داور قلمداد شده و الزم

 

 موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی  -6  

  :راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته تجاری بین المللی قانون داوری 88ماده 

  :( قابل ابطال است0ی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده )ار( 9

 

  .قد اهلیت بوده باشدالف ـ یکی از طرفین فا

ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت 

  .قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد

  .خواست داوری رعایت نشده باشدالغ اخطاریه های تعیین دار یا درج ـ مقررات این قانون در خصوص اب

  .د ـ درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دالیل و مدارک خود نشده باشد

ل تفکیک باشد، فقط هـ ـ داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قاب

  .بوده، قابل ابطال است داوری که خارج از حدود اختیارات اآن قسمتی از ر
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اشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود بوافقتنامه داوری نوـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق م

  .در این قانون باشد موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج 

  .( پذیرفته شده است0ده )ی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماازـ ر

  .ی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشداح ـ ر

ی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف اط ـ پس از صدور ر

  .مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است

در خصوص موارد مندرج در بندهای )ح( و )ط( این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می ( 6

تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی  ی داوری را به عمل آورد، از داورال رتواند پیش از آنکه در خواست ابطا

  .که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند

ی تصحیحی، از ری داوری اعم اااده ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ ر( این م9ی موضوع بند )ادر خواست ابطال ر( 8

    .( تقدیم شود، واال مسموع نخواهد بود0تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده )

 مهلت اعتراض  -8 

حق در مورد باب سوء استفاده از آن  تا زمانی معین صورت بگیردی هر اعتراضی باید در محدوده 13به موجب ماده   

تواند هر یک از طرفین می ۷31ماده  قاعده کلی مستثنی نیست این از هم ی داوری ا. اعتراض به ربسته شود اعتراض

ی برای افراد مقیم خارج از کشور )تبصره ماده اماه از تاریخ ابالغ ر 6ی و ظرف ای داور راروز بعد از ابالغ ر 63ظرف 

اصل دعوا را دارد حکم به ( از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به ۷13

ی از موارد مذکور در ابه درخواست رسیدگی کرده هرگاه ر ی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف استابطالن ر

 ی داور متوقف میادعوا و قطعی شدن حکم به بطالن ر باشد حکم به بطالن آن دهد و تا رسیدگی به اصل ۷31ماده 

از تاریخ  ین دادرسی مدنی قانون آئ 830روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده  63های ماند. مهلت

اگر چنانچه در  ۷31نمود این است که موارد مذکور در ماده ای که باید به آن اشاره رفع عذر احتساب خواهد شد. نکته

ی داور در احالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه ری داور را در این او ماه به آن اعتراض نشود نباید رروز یا د 63مهلت 

ارج از ی داور خادر صورتی که درخواست ابطال ر ۷16به موجب ماده   .آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند

در این زمینه قانون داوری تجاری  .نماید و این قرار قطعی استموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می

این قانون مقرر داشته: درخواست ابطال رای موضوع  88ماده  8بین المللی رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. بند 
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ی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید اداوری اعم از ری اابالغ راده ظرف سه ماه از تاریخ ( این م9بند )

   .( تقدیم شود، و اال مسموع نخواهد بود0دادگاه موضوع ماده )به

 مبحث دوم: اجرای رای داور. 3.3

یا دوماه از علیه حسب مورد بیست روز کند. قانونگذار به محکومی داوری را به اختیار اجرا میاعلیه معموال رمحکوم

ی علیه او ای داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رای فرصت داده است که راتاریخ ابالغ ر

اور قوت و قدرت بیشتری نسبت به ی داقانونگذار برای اجرای ر (7۷۴،77۴: 983۴)شمس، جلد سوم،پذیر است.امکان

ی متوقف به صدور اجرائیه است و به عالوه ماده امورد آراء دادگاه ها اجرای ردر  ی دادگاه قائل شده است؛ چرا کهار

ابالغ اجرا نماید؛ اما در روز پس از ی دادگاه را ظرف بیستاعلیه را مکلف کرده باشد رمحکوم قانونی وجود ندارد که

ی ادیگر، تکلیف به اجرای ربه عبارت  (83۷: 983۴)مهاجری، جلد چهارم، ی داور چنین تکلیفی وجود دارد.امورد ر

ی، این ارائیه نیست؛ بلکه به محض ابالغ رها، نیازمند صدور و ابالغ اجعلیه، برخالف احکام دادگاهداور توسط محکوم

  (17۷: 9830)زراعت، جلد چهارم، آید.تکلیف به وجود می

زمانی  جرائیه است. البته تکلیف دادگاهعلیه، تکلیف دادگاه به صدور ای داور توسط محکوماضمانت اجرای عدم اجرای ر 

را درخواست کند. درخواست اجرای له( با تسلیم تقاضا از دادگاه، اجرای آنی داوری )محکومانفع رشود که ذیایجاد می

ی داور که اباشد. پرداخت هزینه اجرای رنمی ی داور مستلزم دادخواست و ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسیار

بر اساس مفاد  (837: 983۴)مهاجری، جلد چهارم،علیه است.شود بر عهده محکومتوسط دادگاه تعیین میمیزان آن 

ی برابر مقررات قانونی اداور و صدور برگ اجرایی، اجرای ری اپس از درخواست اجرای رقانون آئین دادرسی  ۷33ماده 

)شمس، جلد ی داور نیز الزم الرعایه خواهد بود.ااجرای رم مدنی و اصالحات آن، در باشد. بنابراین قانون اجرای احکامی

های نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاهآیین 61قانون اجرای احکام مدنی و ماده  7به صراحت ماده  (731: 983۴سوم،

شد. عمومی و انقالب، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین )بدوی( است؛ حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با

   (703)همان،بنابراین در این خصوص دادگاه نخستین صالحیت صدور اجرائیه را داراست.

باشد، هر یک از  ۷31ی داور از موارد مذکور در ماده اهرگاه ر قانون آئین دادرسی مدنی ۷13بر اساس مفاد ماده 

را از دادگاه صالح درخواست کند و در ی ای داور، حکم به بطالن این رابعد از ابالغ ر روزتواند ظرف بیستطرفین می

 61ده ماند.طبق مای داور متوقف میاقطعی شدن حکم به بطالن، اجرای ر این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و

مرجع رفع اختالف ناشی از باشد. ی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیاقانون اجرای احکام مدنی، ر

ی ااز رفع ابهام و روشن شدن موضوع ردگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. بدین ترتیب پس ی داوری، داااجرای ر
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با وجود اعتراض قانون آیین دارسی مدنی  ۷18ی قابل اجرا خواهد بود.بر اساس ماده اداوری توسط مرجع صالح، این ر

جهت مراجعه به ی قابل اجراست. زیرا سیاست قانونگذار مبنی بر تقویت داوری و ترغیب افراد در ای داور، این رابه ر

ی داور براساس خواست طرفین صادر شده است، به صرف اعتراض یک طرف، آثار اجرایی آن اداوری است و چون ر

باشد، دادگاه قرار توقف اجرای  البته هرگاه دالیل اعتراض قوی (86۷: 983۴)مهاجری، جلد چهارم، شود.منتفی نمی

ی داوری را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر کرده و در صورت لزوم، از معترض تأمین مناسبی ار

 ق.آ.د.م.( ۷18اخذ خواهد کرد. )قسمت دوم ماده 

 نتیجه گیری. 4 

داوری یکی از مهم ترین راههای سرعت بخشیدن به حل وفصل اختالفات حقوقی می باشد که در رسیدگی تابع          

مقررات آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت کنند. پس از آنکه داور به موضوع رسیدگی کرد باید 

ا باید به طرفین ابالغ نماید، ابالغ رای و اوراق قضائی اتخاذ تصمیم نماید و رای صادر کندو داور پس از صدور رای آن ر

دادگاهها به دو صورت واقعی و قانونی به عمل می آید در حالی که در داوری،داور همچنان که تابع مقررات دادرسی 

موردی  .ل شدته باید بین دو مورد فرق قائنمی باشد در ابالغ اوراق و رای نیز تابع مقررات آوین دادرسی نمی باشدالب

موافقتنامه وارد عمل می شود.در مورد اول رای را به دادگاهی که داور  که داور توسط دادگاه انتخاب و موردی که طبق

را تعیین کرده تسلیم تا به طرفین ابالغ کنند.و در مورد دوم داور برای ابالغ اوراق به طرفین اختیار دارد به هر طریق 

مشخص شده که داور می تواند با فکس، تلگرام و  8و  83در داوری تجاری در ماده ممکن طرفین را آگاه سازد البته 

 امثال اینها ابالغ نماید.

بیان کرده که اگر مواردی که مشخص  ۷31در مورد اعتراض به رای داور ی قانون آئین دادرسی مدنی در ماده       

اعتراض نمود. و در داوری تجاری بین المللی در ماده  شده در رای داور وجود داشته باشد رای باطل و می توان از آن

قانون آئین دادرسی مدنی هر اعتراضی باید در محدوده زمانی  13بیان شده است.اما همچنان که با توجه به ماده  88

 بصورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد. قانونگذارصورت بگیرد در داوری نیز چنین می باشد. اجرای رای داور هم 

به رای دادگاه قائل شده چرا که آراء دادگاه باید با صدور اجرائیه اجرا شوند برای اجرای رای داور قدرت بیشتری نسبت 

 ولی آراء داوری به صورت اختیاری نیز اجرا می شود واین از اصول سرعت داوری است.
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