
 

 

 

 

 

 

 

 المللی های ملی و بين شهروندی؛ مطالعه تطبيقی در نظام مبانی قطعيت آرای داوری و حقوق

 

 ، تهران، ايراندانشگاه عالمه طباطبائي ، دانشكده حقوق و علوم سیاسي،دانشجوي دكتري حقوق خصوصي *زاده فرسادعلي رسول

 ، تهران، ايرانئيدانشكده حقوق و علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطباگروه حقوق خصوصي، دانشیار  حميدرضا علومي يزدي

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 20/80/55پذيرش:  58/81/55دريافت: 

آغاز قرن بیستم و پس از طي دوران سنتي داوري، مقارن با ورود به دوره تاريخي و حساس حقوق داوري نوين چكيده: 

گوي سبقت و سرعت را از  ،يبوده و خصوصاً نیمه دوم قرن بیستم، اين نهاد حقوقي با اصل نهايي و قطعي بودن آراي داور

المللي داوري، چون قواعد آنسیترال و  محاكم قضايي ربوده است. حس  مقررات ملي اكثر كشورها و نیز قواعد و مقررات بین

نیويورك و نیز قواعد داوري ساير مراكز و مؤسسات  1958هاي متعدد و خصوصاً كنوانسیون قانون نمونه و مفاد كنوانسیون

اصل و قاعده قطعي بودن آراي داوري، پذيرفته شده و مورد تأيید دكترين حقوق داوري  ،ICCالمللي چون  نمهم داوري بی

االصول قطعي و  المللي، علي هاي ملي و چه در سطح بین نیز قرار گرفته است. رأي داور يا ديوان داوري چه در داوري

هاي عني هیچ مرجعي مانند محاكم تجديدنظر در رسیدگيو قابل تجديدنظر نیست  ي باشد مياي  رسیدگي آنها يك مرحله

د. اين موضوع هرچند كه ري درخواست ممیزي يا تجديدنظر كرقضايي باالتر از مرج  داوري وجود ندارد تا بتوان از رأي داو

مستند به در مقررات داوري ملي ما به صراحت بیان نشده است، ولي از مسلمات حقوق داوري و مستدل به داليل حقوقي و 

رعايت قوانین  الوصف در مواردي چون كشف فساد، حیله و تقل  يا خطاي چشمگیر داوري، عدممقررات قانوني است. م 

شكلي يا ماهوي كه مخل صحت رأي داوري و موج  تضیی  حقوق يكي از طرفین است، تدابیري انديشیده شده تا بتوان با 

د كه در اين صورت موارد مزبور در قلمرو استثنائات اصل قطعیت كراعتبار طرح دعوي ابطال يا بطالن، رأي داوري را بي

هاي گیرد. اين مهم از حقوق مسلم شهروندي است كه بر اصول كرامت انساني و صیانت از آزاديآراي داوري قرار مي

 د. كرم توان از آن محروغیرقابل سل  و دادخواهي آزادانه در مراج  صالح قانوني است كه كسي را نمي

بودن آراي داوري، قواعد داوري آنسیترال،  االجرا داوري، قطعیت آراي داوري، نهايي بودن آراي داوري، الزم واژگان کليدي:

 المللي قانون داوري تجاري بین

 JEL: F13, E37, O19, F37بندي  طبقه

 

 

 

 

 Ali.Farsad20@yahoo.com* نويسنده مسئول: 

 185-211 ،((33 پیاپي)1)9 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2871شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -5

تساهیل ارتباطاات موجا      هااي علماي و   پیشرفت

موجا  گساترش رواباط متقابال     گسترش روابط متقابل 

هااي ايان   تارين جنباه   شده است. از جمله مهام  ها انسان

روابط، رواباط تجااري اسات كاه تاأثیرات مساتقیمي از       

پیشاارفت داناا  بشااري گرفتااه اساات. گسااترش روابااط 

تجاري در كنار پیچیده شدن اين روابط باعث شده اسات  

تارين ابازار    رو به افزاي  نهند. دادگاه مهام  كه اختالفات

ند اما در كنار دادگااه،  رفت حل اين اختالفات به شمار مي

ديگري نیز وجاود داشاتند كاه از جملاه آنهاا       هاي روش

داوري است و از لحاظ قدمت بر دادگاه تقدم دارد )هادي 

 .(1385دارائي، 

تجربه تاريخي نشاان داده اسات كاه طريقاه حال      

هاسات.   ري بهترين و كارآمادترين ايان روش  اختالف داو

اصوالً ويژگي و شاخصه جذاب نهااد تااريخي داوري ايان    

است كه باه عناوان ياك سیساتم قاراردادي باه منظاور        

االياام ماورد    وفصل اختالفات، شناخته شده و از قديم حل

اقبال مردم قرار گرفته است. در واق  اساس بنیااد داوري  

، مبتناي بار توافاق طارفین     و شالوده و بنیان فلسافي آن 

اختالف و منازعه و اعرا  از مراجعه باه مراجا  قضاايي    

است. امروزه نهاد حقاوقي داوري گرچاه باديل مناسابي     

هاااي قضااايي اساات، امااا خااود تأساایس بااراي رساایدگي

كنناده اصال حاكمیات اراده    بديلي است كاه تضامین  بي

توانند بر تماامي  طرفین منازعه است. طرفین اختالف مي

ايند داوري و شرايط حاكم بر آن توافق كنند مگر آنكه فر

توافقات مزبور مخالف قوانین آمره قانون شكلي حاكم بار  

سو با قواعاد  داوري بوده باشد. در اين راستا و هم توافقات

المللاي، مهمتارين امتیااز و محاور      و مقررات ملي و باین 

بنیادين و اصل حاكم بر حقوق داوري يعني اصل قطعاي  

هاااي ملااي و زم االجااراء بااودن آراء صااادره در داوريو ال

المللي است كه چون برگ زريني بر تارك آراء داوري  بین

درخشان و نمايان است كه همسو با حقاوق شاهروندي و   

ده و آزادي قراردادي است كه منبعث از اصل حاكمیت ارا

 هاي حقوقي قرار گرفته است. تأيید تمامي نظاممورد

 ياساس يهاحلراه افتني، مقاله نيله مهم در ائمس

 يعماوم  يها تیوفصل اختالفات حاصله از فعالجهت حل

در  يتجااار ياز قراردادهااا يناشاا اياا يو خصوصاااً بازگااان

به مشكالت  توجهاست. امروزه با  يالملل نیو ب يعرصه مل

 هو اطالا  يبااال و كناد   يهاا  ناه يي كه باا هز يمحاكم قضا

 يمناسااب نيگزيجااا يهمااراه اساات، نهاااد داور يدادرساا

 ينهاد مردم نيو اقبال به ا تیمطلوب و دگرد ميمحسوب 

رو به  يداور يبودن آرا االجرا و الزم يبا فر  قاعده قطع

آن  قیا تحق نيا ا يراستا سؤاالت اصل نيدر ا است. يفزون

كه شامل نظاام جاام     ياست كه در منظومه حقوق داور

و  تیا عقط يقاانون  گااه يو جا يحقاوق  گاهياست، پا يداور

قاعااده  كياابااه عنااوان  يداور ياالجااراء بااودن آراالزم

 يكجاا و چگوناه اسات و اساسااً فلسافه حقاوق        ،يحقوق

 ؟است گرفتهقاعده از كجا نشأت  نيا يجاديا

 

 پيشينه تحقيق -2

اي باه بررساي    ( در مقالاه 1395ابراهیمي تركمان )

پیشینه و ماهیت حقاوقي دياوان داوري دعااوي اياران و     

ديوان داوري دعاوي ايران ده آمريكا پرداخت. اياالت متح

هاااي و ايااالت متحاده آمريكااا محصاول توافقااات بیانیاه    

الجزاير است كه براي رسایدگي باه اختالفاات و دعااوي     

سه ضابطه براي تشاخی    . نتايج نشان دادندتشكیل شد

عبارتناد از:  كه  المللي ديوان مطرح شده است ماهیت بین

 -2. المللاي باشاد  ي باین ساس دياوان، ساند   ؤسند م -1

هااي  طارف  -3. الملل باشدآن، حقوق بین قانون حاكم بر

الملال  كننده و اختیاردار ديوان، تابعان حقوق باین كنترل

مند باودن  بدون ترديد ماهیت ديوان مزبور با بهره د.باشن

المللاي اسات   يك ماهیت بین بیان شدهاز هر سه ضابطه 

الملال  رات حقاوق باین  گیاري از قواعاد و مقار   كه با بهره

 .الملل بوده استهاي مفیدي در حقوق بینگذار رويهپايه

اي باه بررساي    ( در مقاله1397امیني و منصوري )

مفهوم مدلل و موجه بودن رأي داوري داخلي پرداختناد.  

ي، يكاي از  أمدلل بودن ر و اصل موجهنتايج نشان دادند 

ي قضاات  تنها بارا  باشد كه نهاصول بنیادين دادرسي مي
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اسات. در   االتبااع  الزمآور است، بلكه باراي داور هام   مالزا

فاارغ از مرجا  ياا مقاام      يأ، وجاه تماايز اصالي ر   واقا  

در آن  اللتوجیاه و اساتد   ،صاادركننده باا دساتور اداري   

ديگر موجه و مدلل بودن از اوصاف ذاتاي   عبارت است. به

 ي درأباشد. الزام داور به موجه و مدلل نماودن ر ي ميأر

داوري داخلي به نحوي اسات كاه حتاي توافاق اصاحاب      

. همچنین كند دعوي او را از اجراي اين تكلیف معاف نمي

نظاور از موجاه   . مهاي مدلل و موجه مترادف نیستندواژه

به معناي )ي اين است كه قاضي أر بودن يا مستدل بودن

الزم نماياد و  منطقي براي رسیدن به نتیجاه   الشيت (عام

حقوقي، منطقي يا  اللي، همراه با استدأر رنظر خود را د

مطالعاه   طارف، باا  كه انسان بي نحوي ، بهكندعقلي ذكر 

روشني درياباد كاه قاضاي باراي رسایدن باه آن        ي بهأر

هاايي از  نتیجه، چه اقداماتي انجام داده و باه چاه جنباه   

كننده است ياا خیار؟   او قان  الشدعوا توجه كرده و آيا ت

كارگیري ادله ابرازي طرفین و  به ،ودناما منظور از مدلل ب

شاده توساط قاضااي در    نتیجاه تحقیقاات قاانوني انجاام    

 .ي استأراستاي اثبات نتیجه ر

 اي به مقايسه جايگاه ( در مقاله1389سروي مقدم )

باراي حال   دادگاه و داوري پرداخت. نتاايج نشاان دادناد    

المللاااي اختالفااات ناشااي از قااارارداد تجااااري باااین   

اي مختلفاي وجااود دارد كااه در میااان آنهااا هاشایوه

 داوري از اهمیااات بیشاااتري دادگااااااه و هدو شااااایو

تشاكیل   هبرخوردارند. از جمله نكات مشترك اين دو شیو

غاياات اجااراي آن رأي و در پرونااده، رساایدگي، صااادور 

امتیاازات و معايا  دو روش    هدر مقاام مقايسا  . اشاد بمي

ت منفااي خاااص خااود مزبااور، گرچاااه هرياااك از صااافا

برخوردار است، لیكن امتیازات داوري نسبت باه دادگااه،   

از جملاه حاق تعیااین  توجه به امتیازات مختلف آن،  باا

نحااوه رساایدگي، كمااي هزينااه، داور، قاااانون حااااكم و 

به مرات  بیشتر بوده رسمي و غیرعلني بودن، غیرسرعت، 

 كند. و لذا بهتر صرفه و صالح طرفین را تأمین مي

اي باه بررساي موانا      ( در مقاله1395خدابخشي )

 اقتصااادي حااق دادخااواهي در مرجاا  داوري پرداخاات. 

داوري، به عنوان جايگزين دادگاه دولتي، زماني موفق باه  

شود كه موان  استماع دعوا فصل عادالنه اختالف ميوحل

را برطرف و رفتار برابار باا طارفین را تضامین نماياد. در      

هااي  در دادگااه دولتاي، مسااعدت    هنگام اساتماع دعاوا  

هايي نظیر پذيرش دعواي اعسار به كمك قضايي در قال 

آيد تا موان  اقتصادي، سب  نق  حقاوق  افراد ناتوان مي

اولیه و بنیاديني مانناد حاق دادخاواهي و دفااع از دعاوا      

نشود. چنین مساعدتي، در داوري خالي از اشكال نیست  

باشاد،  توجه ماي كه گاه قابلزيرا داوران با دريافت هزينه 

شوند و نهادهاي داوري نیز مقررات حاضر به رسیدگي مي

اي در اين خصوص دارناد. وضاعیت يكاي از    گیرانهسخت

طرفین اختالف كه براي دفااع، نااگزير باه اقاماه دعاواي      

تقابل است، در صورتي كه توانايي پرداخت هزيناه داوري  

ن هزيناه اقادام   را نداشته باشد، روشن نیسات. داور بادو  

كند و اگار باه دعاواي او نیاز رسایدگي نشاود، رأي       نمي

داوري ممكن است به دلیل نقض حقوق بنیااديني مانناد   

دسترسي به عدالت، باطل گاردد. در ايان مقالاه، اشاكال     

مذكور با توجه به روياه قضاايي اروپاايي و راهكاار آن در     

موجا    هكاه با   شدحقوق ايران بررسي و از تحلیلي دفاع 

 ت.هاد داشا  ان، دادگاه صالحیت رسیدگي به دعوا را خوآ

قضاايي و دكتارين خاارجي باا      نتايج نشان دادناد روياه  

تحوالتي كه حقوق بنیااادين و مفاااهیم حقااوق بشاار     

داشته است، به اين سمت گراي  دارناد كاه اوالً مرجا     

 دلیال تواند بااه دعااواي تقاباال، تنهااا بااه      داوري نمي

توجه باشد و لازوم بررساي آن را   ينداشتن تمكن مالي، ب

ثانیاً كنترل قضايي  ،داننادالزمه رفتار برابر با طرفین ماي

رأي داور كه بادون توجاه باه ايان امار      به خود را نسبت 

محدود كردن بدون توجیه  با استناد به ،شاودصاادر ماي

دهناد تنهااا   كنند و اجازه نميحق دادخواهي، اعمال مي

مل شود، ثالثاً در بحاث اجاراي آراي   براسااس قارارداد ع

داوري خااارجي نیااز، هاام بااا اساااتناد باااه كنوانسااایون 

نیوياورك و هم براساس كنوانسیون اروپايي حقوق بشر و 

 باه گیااري الزم را  نیز مقاررات داخلااي خااود، سااخت   

نمايناد،  آورند و از اجاراي رأي داور امتنااع ماي   عمل مي
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باراي اسااتماع دعاواي    رابعاً از صالحیت مراجا  دولتاي   

شخ  ناتوان، دفاع كرده و راهكار رسایدن بااه عاادالت   

ي هاا داننااد كااه بااا اعمااال مسااعدت     را در ايان ماي

هااي دولتااي، دعاوا را خااود   قضاايي و معافیات از هزينااه  

ايان رويكارد در حقاوق     نظار پژوهشاگر،  به  كند.بررسي 

ايران نیز منطقااي اساات و بااا اصااول حقااوق داوري      

زيرا عالوه بار داليال ماذكور، توافاق باه        اازگاري داردس

حال  مسدود كاردن راه  داوري در هیچ حالتي، به معنااي

اختالف نیست. ايان راه، اصاوالً باه مرجا  داوري خااتم      

گاردد اماا باا تغییار شارايط و اركاان داوري اعام از     ماي

موضاوع، داور و نیاز طاارفین، بااه نحااوي كااه عمااالً      

باه داور ناممكن شود، صالحیت مرجا  قضاايي   مراجعاه 

 .گردد اعاده مي

 

 مباني نظري -3

 داوري

اخاتالف   ،داوري فرايندي است كاه باه موجا  آن   

طرفین نسبت به حقوق و تكالیف قاانوني خاود از طرياق    

فصال   و قضاوت يك ياا چناد نفار باه جااي دادگااه حال       

اساتاد    رناه داوياد  (. به اعتقااد  1396)شیروي،  گردد مي

داوري عباارت اسات از:   الملال،   زرگ حقوق تجارت باین ب

مسائل مربوط به روابط بین  وفصل حل ،فني كه هدف آن

يك چناد شاخ  ديگار     توسطدو يا چند شخصي است 

نام داور يا دواران كه اختیارات خاود را از ياك قارارداد     هب

دهناد   گیرند و براساس آن قارارداد رأي ماي   خصوص مي

 اي به آنان محول كرده باشاد  فهآنكه دولت چنین وفی بي

در خصاوص   ماا  متأسافانه در كشاور  (. 1384نیا،  )هدايت

گاذار   داوري تاكنون تعريف جام  و ماانعي توساط قاانون   

المللاي و   هاي بین ارائه نگرديده است. البته در كنوانسیون

آنسیترال نیز تعريفي از داوري به میان نیامده و شايد هم 

اما در بند الف مااده  ده است. به جهت بديهي بودن آن بو

عرياف شاده   المللي، داوري ت قانون داوري تجاري بین 1

داوري عبارت اسات از رفا    است. در اين بند آمده است: 

اختالفااات بااین متااداعیین در خااارج از دادگاااه بوساایله 

الطارفین ياا    شخ  يا اشخاص حقیقي يا حقوقي مرضاي 

و  باشاد  يتأسفانه تعريف فاوق نیاز كامال نما    م«. انتصابي

 (. 1398)منصوري،  داراي نواقصي است

در اين قسمت باه قطعیات پاارادايم حقاوق ناوين      

داوري و حقوق شهروندي پرداختاه شاده اسات. مفهاوم     

قطعي بودن آراي داوري با قطعیت آراي قضايي متفااوت  

است. در سیستم قضايي اياران، رأياي قطعاي اسات كاه      

ه دلیل انقضااي  مراحل بدوي و تجديدنظر را گذرانده يا ب

مهلت تجديدنظرخواهي قطعیت يافته است. هرچناد كاه   

در خصوص آراي قضايي بر حسا  مادعاي مقانن، آراي    

لایكن باه جهات وساعت       1دادگاه بدوي هم قطعي است

قلمرو و گستره وسی  موارد تجديدنظر، چنین ادعايي باه  

گردد ولي در خصوص قطعیت آراي  عنوان اصل تلقي نمي

تفااوت اسات. اكثار مقاررات داوري در     داوري، موضوع م

مورد امكان تجديدنظرخواهي در رأي داوري و اجابت آن 

(. 1391يزدي توسط مرج  داوري ساكت هستند )علومي

رسد كاه باه طاور اصاولي رأي داوري چاه در      به نظر مي

المللاي، قابال تجديادنظر     سطح ملّي و چه در سطح باین 

يادنظر وجاود   نیست و مرجعي باالتر از داوري جهت تجد

ندارد. كنوانسیون واشنگتون و مركاز داوري ناشاي از آن   

وفصال اختالفاات ناشاي از     نافر به حال  2موسوم ايكسید

هاي خارجي يكي از معدود متوني است كه  گذاري سرمايه

در آراي داوري صادره را تجويز صراحتاً امكان تجديدنظر 

. لیكن اماروزه اصال قطعیات آراي داوري در    3ده استكر

رديااده و تلويحاااً يااا تصااريحاً  سااطح جهاااني تثبیاات گ 

تأيید قرار گرفته است. ايان اصال پیشارفته حقاوق     مورد

، پارادايم حقاوق ناوين داوري   گانزعم نگارند داوري كه به

گردد، حائز فوايد و نتايج متعاددي از قبیال   محسوب مي

                                                           
هاي عمومي و انقالب در امور مدني:  قانون آيین دادرسي دادگاه 5ماده  -1

ها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا  آراي دادگاه»

« دنظر باشد.نقض يا تجدي در مواردي كه به موج  ساير قوانین قابل

هاي عمومي و انقالب  قانون آراي دادگاه 331همچنین مطابق تصريح ماده 

 در امور حقوقي قطعي است.

2 -ICSID 

توانند ضمن درخواست كتبي  هر يك از طرفین مي»ايكسید:  51ماده  -3 

 «از دبیركل، درخواست تجديدنظر در حكم را نمايند.
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دوديت و تفسایر  اي بودن پروسه داوري و محا  يك مرحله

بر اسااس ايان اصال اسات. معماوالً       مضیق موارد استثنا

انجام فرايند داوري با فرجاام صادور رأي قطعاي خاتماه     

يابد. برخي از نويسندگان حقوقي به غیر از روش حال   مي

اختالف داوري كه از ارزش و امتیاز قطعیت آراي قضاايي  

هاي جايگزين رسیدگي قضايي  برخوردار است، ساير روش

1هاي  را اصطالحاً تكنیك
ADR  اند مانند: صلح،  داده لق

هااي   گري كه وجه مشترك همه تكنیك سازش و میانجي

آور نبااودن تصاامیمات مزبااور قطعیاات نداشااتن و الاازام 

(. داوري يا حكمیت مانند روش 1395آنهاست )جنیدي، 

رسیدگي قضايي، از خاصایت و جنباه ترافعاي برخاوردار     

بوده و داور يا دياوان داوري پاس از رسایدگي و اساتماع     

اعیااات و توضاایحات طاارفین مبااادرت باار اصاادار رأي دف

نمايد. لذا نتیجه نهايي فرايند داوري در فااز تئورياك،   مي

صدور رأي داوري و با ماهیت قطعي است و حكم قطعاي  

اعتارا  و تجديادنظر نباشاد. ايان      حكمي است كه قابل

مزيت مهم و جاذباه حقاوق داوري كاه در قطعیات آراي     

ردد، همسو و موافاق باا حقاوق    گ صادره از آن متبلور مي

اي است و مبني بر حمايت و دفاع از  شهروندي هر جامعه

هاي غیر قابل سل  مردم و برخاورداري از   حقوق و آزادي

بیناي شاده در قاوانین و مقاررات و در     تمام مزاياي پی 

منادي اصااحاب داوري از آن باه طااور    ماانحن فیاه بهااره  

شاهروندي  منشاور حقاوق    56يكسان است. چنانچه بند 

دارد كه حق شهروندان است كه به اشعار مي 1395سال 

منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراج  صالح )من 

جمله نهاد داوري( دسترسي داشته باشند و هیچ كاس را  

 توان از اين حق محروم نمود. نمي

  عبارتند از:  اوصاف حقوقي آراي داوري

كاه قابالً    چنانچاه : داوري، طريقه حال اخاتالف   -

ها و طارق حال   اشاره شد اساساً داوري از مهمترين روش

اختالف فیمابین طرفین منازعه اسات. فرايناد داوري باا    

درخواست رسایدگي باه اختالفاات طارفین باه صاورت       

ياباد.  ترافعي آغاز و نهايتاً با صدور رأي داوري خاتمه ماي 

                                                           
1- Alternative Dispute  Resolution 

رسیدگي داوري به معناي خاص كلماه مانناد رسایدگي    

خالف دار اسات. بار  ز خصوصیت ترافعاي برخاور  قضايي، ا

هاااي حاال اخااتالف ماننااد كارشناسااي و    ساااير روش

میانجیگري يا مذاكره و سازش كه بدون ورود به ماهیات  

نظار بسانده   قضیه و اختالف و صرفاً به مساعدت يا اعاالم 

گردد. خصوصیت ترافعي يا اصال   نموده و رأيي صادر نمي

سایدگي قضاايي، يعناي    تراف  و تنافر در داوري مانناد ر 

اعطاي فرصت كافي به طرفین اختالف جهت طرح ادعاها 

يا امكان مناقشه آنها به طرف مقابل و استماع استدالالت 

و نیز بررسي استنادات ايشان است. اگرچه ايان اصال در   

هیچ يك از قوانین آيین دادرسي تصاريح نگردياده جازو    

طرفین اصول مسلم و حقوقي است و هدف از آن، برابري 

طرفي قاضي )داور( و در نهايت برقراري عدالت است. و بي

هااي  ناگفته نماند كه خصوصیت مزبور بار شااكله داوري  

يعني روش حل اختالف حااكم    عام به معني خاص كلمه

هااااي خااااص مانناااد داوري   باااوده و در سااااير داوري

قات ورزشي هاي فرهنگي و هنري يا داوري مسابجشنواره

و فاقد اثر و كارايي اسات  زيارا    زي داردبیشتر جنبه ممی

تر انتخاب نفارات  بیش ،هدف از داوري ،در اين گونه موارد

و داوري در مسابقات ورزشي با قوانین و  برتر و بهتر است

و  يود بیشتر واجد جنباه ماديريت اجرايا   قواعد خاص خ

فاً ما صار  مدنظرو با داوري  انتظام مسابقات مزبور را دارد

و از حیطه داوري باه   باشد شتراك لفظي ميداراي جنبه ا

 .كنیك حل اختالف، خروج موضوعي استمعني ت

يكاي ديگار از   توافقي و قاراردادي باودن داوري:    -

مباني و اصول مسلم شناخته شده در حقوق داوري، اصل 

توافقي و قراردادي بودن امر داوري ناشي از قاعده اساسي 

توافاق در رواباط    ،و بر اين اساس باشد ميحاكمیت اراده 

تأثیر اي يك اصل انكارناپذير و عدماشخاص در هر جامعه

(. لذا 1381اراده محتاج به دلیل مخصوص است )شمس، 

اساساً بر مبناي اين اصال مترقاي در عاالم حقاوق، نهااد      

داوري تأسیس و بنیان گرديده اسات. ماهیات حقاوقي و    

ر و مبنايي آراي داوري مبتني بار توافاق دو ياا چناد نفا     

ارجاع اختالف به داوري و اختیاري است  لیكن در ماوارد  
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نادري، داوري غیراختیاري يا اجباري نیز وجود دارد و باه  

بنااي بنیااد داوري   القاعاده سان   رسد كاه علاي  نظر مي

ناماه داوري باوده و چنانچاه موضاوعي     متكي بر موافقات 

خارج از حادود و ثغاور آن ماورد رسایدگي داوران قارار      

ابطاال اسات  زيارا فلسافه داوري و حكمیات      ابلگیرد، ق

مأخوذ و مبتني بر اسااس اختیاار و آزادي اراده طارفین    

اختالف است و چنانچه در مواردي اجباراً و الزاماً قاوانین  

ارجاع اختالفات به داوري تصوي  گرديده است ياا اصاالً   

قانون مزبور عملي نشده يا متعاقباً نساخ و كناار گذاشاته    

اننااد قااانون حكمیاات اجباااري مصااوب   شااده اساات. م

كه با تصوي  قانون آياین دادرساي ساال     92/12/1316

منسو  و كناار گذاشاته شاد هرچناد كاه ماوارد        1318

 معدودي در قوانین داوري الزامي نیز وجود دارد.

يكاي  : غیردولتي و غیرقضايي باودن آراي داوري  -

ديگر از مباني مهم و اوصااف آراي داوري توافاق طارفین    

تالف مبني بر رسیدگي به اختالفاات ايشاان خاارج از    اخ

سیستم محاكم دولتي ياا حااكمیتي اسات. اساسااً نهااد      

داوري يااك روش اساسااي و آلترناااتیو مناساابي جهاات   

جايگزيني رسایدگي قضاايي محااكم دادگساتري اسات.      

و  يیهدادرسي دولتي )به معني وسی  كلمه يعني قوه قضا

ناشااي از قااواي  حاكمیاات( باارخالف داوري، مسااتظهر و

هاا و مشاكالت    حكومتي است. لیكن داوري از پیچیادگي 

حقااوقي و از دادرسااي دولتااي بااه دور اساات )جنیاادي،  

داناان معتقدناد كاه در     (. از اين رو برخي از حقوق1387

كنار دادرسي دولتي، نوعي دادرسي غیردولتي باه وجاود   

آمده كاه آن را داوري گويناد و داور را قاضاي خصوصاي     

(. البته چنین اصطالحي فاقاد  1381ند )صدرزاده، انامیده

 است  زيرا به اعتقااد ساطور، نهااد   منطق صحیح حقوقي 

تاريخي داوري يك روش حل اختالف غیرقضايي و ساابق  

هاي دولتي و قضايي است. به نظر ما با توجاه   بر رسیدگي

هاي  به سابقه كهن و تاريخي داوري كه مقدم بر رسیدگي

ین تعبیري اگر غلط فار  نكنایم،   قضايي بوده است، چن

 حداقل تسامح در بیان بوده است.

ماحصال  : قطعي و الزم االجراء بودن آراي داوري -

نهايي فرايند داوري حداقل در فااز تئورياك، صادور رأي    

داوري ياا ماهیات قطعاي و اجراياي اسات كاه حقااوق و       

گردد. با توجه به هماین اصال   تعهدات طرفین تعیین مي

ه كلیدي است كه داوري مرسوم در محااكم  مبنايي و نكت

خانواده به عنوان ياك روش حال اخاتالف ياا داوري باه      

معناي خاص كلمه مورد تأيید قارار نگرفتاه اسات  زيارا     

( و 1395گردد )شهبازي،  منتج به صدور رأي قطعي نمي

اعترا  و تجديدنظر رأي قطعي رأيي است كه اصوالً قابل

ها و مطاابق  و بیشتر كشاور در نظام حقوقي ايران نباشد. 

االجراسات  اكثر قواعد دادرسي، آراي داوري قطعي و الزم

كه در بخ  بعدي مباني حقاوقي و مصااديق قاانوني آن    

 گردد.  بیان مي

يكااي از دسااتاوردهاي مهاام حقااوق نااوين داوري  

خصوصاً بعد از نیمه دوم قرن بیستم، فهور و باروز اصال   

ه داليال و مبااني   قطعیت آراي داوري است كه مستدالً ب

درك و اثباات  حقوقي و نیز براهین عقلي و منطقي قابال 

است. به تصمیم يا تصمیمات نهايي داور يا دياوان داوري  

گاردد، رأي  كه در ماهیت امر و اختالف ارجاعي صادر مي

معناي عام دارد ولي  2گويند. البته تصمیم داوري 1داوري

مار و قااط    تنها به تصامیم نهاايي داور كاه در ماهیات ا    

گااردد  لااذا دعااوي يااا اخااتالف اساات، رأي اطااالق مااي 

تصمیمات شكلي از قبیال تعیاین مقار ياا زباان داوري،      

استماع شهادت شهود يا ارجاع امر به كارشناس و غیاره،  

بااه  در ادامااهگردنااد.  رأي نهااايي داوري محسااوب نمااي

پرداخته شاده  توضیح مباني حقوقي قطعیت آراي داوري 

 است:

اساسااً  راردادي و جايگااه تاوافقي داوري:   ق پايگاه -

منشأ ايجابي و ايجاادي داوري، اراده و خواسات طارفین    

وفصال   منازعه و انتخااب آگاهاناه ايان روش جهات حال     

رو اسات. معماوالً در تماامي    مشكالت و اختالفات پای  

و للي احترام به اصل حاكمیت اراده الم مقررات ملي و بین

                                                           
1- Arbitral Award 
2- Arbitral Decision 
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يعنااي اصاال آزادي   مهمتاارين نتیجااه حاصااله از آن   

قراردادها موردتوجه و تأيید قرار گرفته است. در اساناد و  

المللي و خصوصاً منشور سازمان ملل متحد و  مقررات بین

المللي حقوق مدني و سیاسي به ايان موضاوع    میثاق بین

مهم تصريحاً و تلويحاً پرداخته شاده و ماورد توجاه قارار     

المیه جهااني  اع 21(. ماده 1371گرفته است )مجتهدي، 

اسااس و منشاأ   »نماياد كاه:   حقوق بشر صريحاً اعالم مي

در مقررات داخلاي ماا   « قدرت حكومت، اراده مردم است.

هم به كرات اصل حاكمیات اراده و نیاز آزادي قراردادهاا    

مورد تأيید و حمايت قرار گرفته و مصداق باارز آن مااده   

بنااي داوري نیاز متكاي باه     قانون مدني است. سن  11

نامااه داوري و توافقااات حاصااله اساات. چنانچااه  وافقااتم

اناد  نظر داشته و افهار داشتهدانان بر اين امر اتفاق حقوق

االصاول، اختیااري  يعناي    كه ارجاع امار باه داوري علاي   

 (.1395مبتني بر توافق طرفین است )شمس، 

بادون  : سرعت و اجتناب از تشريفات زائاد  رعايت -

مبااني و جهاات انتخااب     تارين شك از مهمترين و اصلي

نهاد داوري به عناوان باديل محااكم دادگساتري، حفاظ      

دادن ناااز دساات عاياات ساارعت در پروسااه دادرسااي و ر

ها و نیز جلوگیري از اطاله دادرسي اسات. رعايات   فرصت

اصل سرعت در عصر كنوني و در فرايند تحاوالت ساري    

اقتصادي، تجاري و صنعتي از مهمترين فاكتورهاي ماؤثر  

اند كه داوري بیشاتر   یین كننده است  از اين رو گفتهو تع

اين جهت به حیات خود ادامه داد كه طرفین اخاتالف  به 

مايل بودند منازعه آنهاا باا تشاريفات و هزيناه كمتار )از      

دادگستري( و با سرعت بیشاتر توساط اشخاصاي كاه در     

(. 1395اند، حل گردد )شمس، انتخاب آنها دخالت داشته

داوري نساابت بااه رساایدگي قضااايي از  توجااه بااه اينكااه

تشريفات كمتري برخوردار است، فقدان مقاررات عمومااً   

هااي  بر مانند ابالغ اوقات رسیدگي يا ساير اخطارياه زمان

رف  نق  و نیاز اباالغ احكاام صاادره در تساري  فرايناد       

گیاري از  هااي شااياني نماوده اسات. بهاره     داوري كماك 

ن فااكس و پسات   وسايل ارتباطي سري  و پیشارفته چاو  

هااا را در الكترونیااك يااا ارسااال پیامااك، انجااام داوري  

 ده است.ترين زمان ممكن فراهم كرسري 

اصال  : شامولي اصال قطعیات آراي داوري   جهان -

قطعیت آراي داوري از شامول جهااني برخاوردار باوده و     

هااي حقاوقي و   مورد قبول و پذيرش تقريباً تمامي نظاام 

است. حدود يك قرن است كه قوانین كشورها قرار گرفته 

داوري پس از عبور از دوره تاريخي و سنتي خود به دوره 

هااي ايان    جديدي وارد شده است. از مهمتارين شاخصاه  

المللي داوري و جهاني  دوره، پیداي  قواعد و مقررات بین

شمولي اصل ماورد نظار يعناي     شدن آن و خصوصاً جهان

با توجه باه   رسد كه قطعیت آراي داوري است. به نظر مي

جهاني شدن اقتصاد و رشد روزافزون و غیرقابال توصایف   

الملال، در   هااي پیشارفته و توساعه تجاارت باین      فناوري

اي نزديك عصر حقوق نوين داوري فراخواهد رسید.  آينده

هاي اصلي اين دوره، رشاد و توساعه و    از اوصاف و ويژگي

سازي و همااهنگي   تعمیم جهاني و سري  داوري و يكسان

یشتر مقررات و قواعاد داوري در ساطح جهااني خواهاد     ب

بود. عالوه بر مقررات داوري بیشتر كشورها كه حااكي از  

هاا  قطعیت آراي داوري آنها اسات، مقاررات كنوانسایون   

نیويااورك كااه نقاا  ارزنااده و  1958مانناد كنوانساایون  

مؤثري در توسعه نهاد داوري و اجاراي روان آراي داوري  

شمول ست، تماماً حاكي و راوي جهاندر جهان را داشته ا

 بودن قاعده قطعیت آراي داوري است. 

هاا و   يكي ديگار از شاخصاه  : گذارانرويكرد قانون -

مباااني حقااوقي قطعیاات آراي داوري، رويكاارد مثباات    

گذاران در اين خصوص بوده كاه نماياانگر قطعیات     قانون

المللي است. در مجماوع مقاررات    آراي داوري ملي و بین

قااانون آيااین  488ي مااا و در باااب داوري، ماااده  داخلاا

قانون داوري تجااري   35دادرسي مدني تلويحاً و نیز ماده 

المللي تصريحاً باه قطعیات آراي داوري تأكیاد شاده      بین

. همچنااین مقااررات داوري  (1398)منصااوري،  اساات

هااي داوري   المللاي، قواعاد داوري مراكاز و ساازمان     بین

در مجموع حكايت از قطعي مقررات داوري ساير كشورها 

بودن آراي داوري را دارد كه در قسمت بعد به آنها اشااره  
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خواهیم نمود. با وجود اصل قطعیات آراي داوري، برخاي   

از آنها ممكن است من غیرحق صاادر شاده ياا بارخالف     

مقررات شكلي حاكم صادر شده باشاند كاه در خصاوص    

ديشایده  المللي تادابیري ان  مورد در مقررات داخلي و بین

نف  بتواند با طرح دعوي ابطال يا بطالن،  شده است تا ذي

و از تضاایی  حقااوق خااود  كنااداعتبااار  رأي داوري را بااي

 جلوگیري نمايد.

ما از قطعیات آراي داوري باا قطعیات آراي     مدنظر

طور كلي متفاوت است. حسا  قواعاد عماومي     قضايي به

ین قاانون آيا   519آيین دادرسي مدني و مستفاد از ماده 

حكمااي را كااه  1318دادرسااي ماادني سااابق مصااوب  

رسیدگي ماهوي ديگري نداشته باشد، قطعي گويند. پس 

از انقالب شكوهمند اسالمي، قواعد قطعیت آراي قضاايي  

كاه   دستخوش تغییر و تحوالت اساسي گرديده، هرچناد 

رفته روند تقنیني به سمت و سوي مقاررات گذشاته   رفته

قااانون تشااكیل  معطااوف گرديااده اساات. بااه موجاا    

، آراي 1364هاي حقوقي ياك و دو مصاوب ساال    دادگاه

صادره از محاكم بدوي قطعي بوده، مگار در ماوارد ثالثاه    

اين قانون  يعني جايي كه قاضي قطا    12انحصاري ماده 

پیدا كند كه حكم صادره توساط خاود وي، غیرقاانوني و    

غیرشرعي است، قاضاي ديگاري قطا  باه ايان موضاوع       

ا اينكه قاضي در اصل صالحیت رسیدگي و حاصل نمايد ي

انشاء حكم را نداشته است. در ساير موارد اصل بر قطعاي  

گردد. با تصاوي  قاانون    بودن رأي محاكم بدوي تلقي مي

ها و نحوه رسایدگي   تعیین موارد تجديدنظر احكام دادگاه

مقاام  علیه يا وكیال و قاائم  ، محكوم1367به آنها مصوب 

نست با ادله و مدارك قابال اساتناد از   تواقانوني ايشان مي

رأي صادره تقاضاي تجديدنظر نموده و رسیدگي مااهوي  

مجدد را در خواست نمايد. امروزه حسا  فااهر قاوانین    

قاانون آياین دادرساي مادني مصاوب       331و  5)مادتین 

( اصل بر قطعي بودن احكام محاكم حقوقي اسات،  1379

البتاه باه    مگر در مواردي كه مستثني گرديده اسات كاه  

رسد به لحاظ وسعت دامناه ماوارد تجديادنظر و     نظر مي

قابل تجديدنظر بودن اكثر احكام صادره، باورداشات ايان   

االصاول آراي   ادعا سخت و بعید است. به هار حاال علاي   

گاردد كاه غیرقابال     قضايي حقوقي وقتي قطعي تلقي مي

تجديدنظر باشد ياا اينكاه درخواسات گردياده و توساط      

دنظر رأي بدوي تأيید و قطعاي شاده باشاد.    دادگاه تجدي

لذا ديگر حس  مقررات فعلي وقتي كاه حكام از مرحلاه    

االجراسات  تجديدنظر مااهوي صاادر شاود قطعاي و الزم    

(. در صورتي كه مقصود از قطعیت آراي 1381)صدرزاده، 

اي بااودن رساایدگي و االصااول يااك مرحلااهداوري، علااي

 بیااانبااا  .تغیرقاباال تجدياادنظر بااودن آراي داوري اساا

مقدمه فوق و پس از تحلیل علمي و عقلي مبااني بحاث،   

به بیان داليل نقلي يا استنادي خواهیم پرداخت. بدواً باه  

گذاران ملاي  تبیین مقررات حقوق داخلي و رويكرد قانون

و سااپس بااا رعاياات ايجاااز و اختصااار قااوانین داوري     

كشااورهاي مهاام و پیشاارفته و در پايااان قطعیاات آراي  

المللاي و مراكاز و    ا در آينه قواعد و مقررات باین داوري ر

 د.وجو خواهیم كرهاي مهم داوري جستسازمان

 حقوق شهروندي

 هااي اجتمااعي از  همچون سااير پدياده   شهروندي

تااريخي و   تحاوالت تاريخي شكل گرفتاه و متناسا  باا    

اجتماعي روند تكاملي خود را طي كرده است. شاهروندي  

ت و توصیف جايگاه و وضعیت از مفاهیم كلیدي در شناخ

مفهوم شهروندي ساه عنصار    .انسان حال و گذشته است

مهم حقوق، وفايف و مشاركت افراد جامعه در تعامال باا   

گیرد. حقوق شامل مجموعاه  دولت و حاكمیت را دربر مي

 .شاود حقوقي است كه طباق قاانون باه افاراد اعطاا ماي      

 هايي است كاه برعهاده  ولیتئوفايف شامل مجموعه مس

افاراد جامعاه باراي     تاالش افاراد اسات و مشااركت هام     

 .(1396 ر،پو )كافم كندرسیدن به اهداف را تعیین مي

 شاامل  كاه  اسات  عضويت موقعیت يك شهروندي

، برابري بر و است تعهدات و وفايف حقوق، از اي مجموعه

 فعاال  عضويت ،شهروندي .دارد داللت استقالل و عدالت

 برابري و معین جهاني قوقح با دولت در فرد غیرفعال يا

 شاهروندي  اسات.  شاده  مشاخ   ساطح  در در تعهدات

 نوع سه با دولت با رابطه در كه است اجتماعي جايگاهي
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 حقاوق  و سیاساي  حقاوق ي، مادن  شاامل حقاوق   حاق 

 باا  كاه دهاد   مي نشان را منزلتي و است همراه اجتماعي

 دهاد مي نشان مفهوم اين ،همچنین شود.اعطا مي قانون

 واحاد  ياا  اجتمااع  در جايگاهشاان  اعتبار به اشخاص كه

 رويكارد،  ايان  اسااس  بار  هستند.حقوقي  داراي سیاسي

 پاس  شاوند،  ماي  ساهیم  مشتركي زندگي در افراد چون

 ساب   باه  رو  ايان  از .هستند نیز وفايفي و حقوق داراي

 امور يا اقتصادي فعالیت در خواه مشترك، زندگي همان

 نسبت اظ اخالقيلح از همگان سیاسي، تعهد و فرهنگي

 شارايط  واقا   در شاهروندي . دارناد  وفاايفي  يكديگر به

 كه است (ملي دولت معموالً) سیاسي واحدي در عضويت

 كاه  كناد ماي  محافظت كساني ويژه امتیازات و حقوق از

)لطفاي و همكااران    دهناد ماي  انجاام  را معیناي  وفايف

1388). 

ابعاد حقوق شهروندي عبارتند از )ساالري و صفوي 

 (:  1396 سهي،

بعد مادني: شاامل ماوارد متعاددي از قبیال حاق       

آزادي، مصونیت از تعار ، آزادي بیاان، آزادي ماذه ،    

برابري در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض براساس جانس،  

نژاد، منشاأ ملاي ياا زبااني، حمايات از شاخ  در برابار        

اقدامات غیرقانوني دولت مانند حبس )غیرقانوني( يا كاار  

 د.باش اجباري مي

بعد سیاسي: حقوقي كه براي مشااركت فعاالناه در   

فرايندهاي آزاد حكومت، ضروري است و ماواردي مانناد   

حق رأي و امكان تصدي مسائولیت در ساطح حكومات،    

آزادي گردهمايي و تشكیل انجمن، آزادي دسترساي باه   

 گیرد. هاي سیاسي را دربر مياطالعات و امكان فعالیت

عي از حقوق مربوط بعد اجتماعي: شامل طیف وسی

به رفااه و امنیات اقتصاادي اسات و حاق زنادگي طباق        

اسااتانداردهاي رايااج زناادگي در يااك جامعااه را شااامل  

اجتماعي كه از آن به عضاويت   -حقوق اقتصادي شود. مي

كامل در عرصه اجتماعي جامعه نیز تعبیار شاده اسات و    

مواردي همچون حق مالكیت، حق كااركردن، براباري در   

 -مندي از خدمات اجتمااعي  لي، حق بهرههاي شغ فرصت

ي از تااأمین اجتماااعي و اسااتاندارد منااد بهداشااتي، بهااره

زندگي متناسا  باراي شاخ  و حمايات از شاخ  در      

مواق  بیكاري، پیري و از كارافتادگي، حق داشتن مسكن، 

حق دسترسي به كلیاه امكاناات خادماتي، حاق داشاتن      

هاي حاال و   هاي براي نسل و با آرام  زيست سالم محیط

زيستي و حاق دسترساي باه     آينده، توسعه حقوق محیط

 گیرد. محیطي را دربر مي اطالعات زيست

 

 روش تحقيق -8

 كيا باه عناوان    قیا تحق يها ، روشتحقیق نيدر ا

 ايا  قیا پاسخ به ساؤاالت تحق  افتني يمند برا فرايند نظام

و  يمنطق لیاستدالل و تحل وهیبا اتخاذ ش  حل مسائل، راه

 دیاساتفاده از نظار اساات    ،يا ده از متاد كتابخاناه  با استفا

 زیا و ن يتخصصا  اتيهاا و نشار   حقوق در كتا  و رسااله  

 يآور باه جما    يمقررات و قواعد حقاوق  راردادنمدنظر ق

آنهاا باه    لیا وتحل هيا و تجز فیاطالعات پرداخته و با توص

 قیجهت روش تحق نيكه از ا دیرس میخواه يریگ جهینت

در ايان  لاذا   .دیا نام يلا یتحل -يفیتوصا  ديرا با اين مقاله

طور مستوفي ابعاد مختلاف   تحقیق تالش شده است تا به

 جانبه قرار گیرد. مسئله مورد بحث و بررسي همه

 

 هاي تحقيق يافته -1

 قطعيت آراي داوري از منظر قوانين داخلي

اصل قطعي بودن آراي داوري در حقاوق موضاوعه   

فهور يافته كاه   داخلي ايران، در قوانین متعدد و متكثري

ترين ترين و كاربردي جهت رعايت اختصار تعدادي از مهم

 آنها در قسمت زير اشاره شده است: 

رساي مادني در بااب داوري    مقررات آيین داد -اول

هاااي در قااانون آيااین دادرسااي دادگاااه : 1379مصااوب 

عمومي و انقالب در امور مدني كه ما با تأسي از نام قانون 

ت قاانون آياین دادرساي مادني     سلف آن و جهت ساهول 

باه   511لغايات   454ناامیم، در بااب هفاتم از مااده     مي

مقررات داوري اختصاص يافته است. حس  مقرر در ماده 

علیه تا بیسات   هرگاه محكوم»اين قانون آمده است:  488
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ننمايااد، دادگاااه   بعااد از ابااالغ، رأي داوري را اجاارا روز 

ي كاه صاالحیت   كننده دعوا باه داوري ياا دادگااه    ارجاع

رساایدگي بااه اصاال دعااوا را دارد، مكلااف اساات تااا بااه   

نفا  طباق رأي داور، بارگ اجراياي      درخواست طرف ذي

« صااادر كنااد. اجااراي رأي براباار مقااررات قااانوني اساات.

كااه وفاق مقااررات، رساایدگي داوري   شاود مالحظاه مااي 

علیاه طوعااً    و در صورتي كاه محكاوم   استاي  مرحله يك

ت قطعاي و  د، طبعاً باه علا  كنم نسبت به اجراي رأي اقدا

گردد.  بودن رأي داوري، برگ اجرايي صادر مي االجرا الزم

از طرف ديگر بناابر داللات مقاررات عاام اجاراي احكاام       

 1356قانون اجراي احكام مدني مصاوب   1خصوصاً ماده 

هاي دادگستري هیچ حكمي از احكام دادگاه»آمده است: 

ينكه قطعي شاده ياا   شود مگر ا به موق  اجرا گذارده نمي

كند قرار اجراي موقت آنها در مواردي كه قانون معین مي

با اخذ وحدت مالك از اين ماده قانوني « صادر شده باشد.

چنانچااه رأي داوري هاام قطعیاات يافتااه باشااد، طبعاااً   

االجراست. لذا مجوز يا دستور صريح قاانوني منادرج   الزم

بار تكلیاف   قانون آيین دادرسي مدني دايار   488در ماده 

امااره و قريناه   قانوني دادگاه جهت صدور اجرايیه بهترين 

 است.  براي قطعیت آراي داوري

وري ايران )هناوز  اليحه جديد قانون جام  دا -دوم

اليحاه جاام  داوري توساط مركاز     تصوي  نشده است(: 

داوري اتاق بازرگاني و صناي  و معادن ايران و با همیااري  

ین حقوق داوري كشورمان اي از متخصصو مساعدت عده

تهیه و تنظیم گرديده و حس  مسموع در حال حاضر در 

كمیسیون قضاايي مجلاس شاوراي اساالمي و در نوبات      

اين اليحه پیشنهادي  99رسیدگي قرار گرفته است. ماده 

رأي داوري و رأي ساازش  »صريحاً مقرر داشته است كه: 

صاادره از ساوي داور، در صاورت اجتمااع سااير شارايط       

نوني باراي طارفین و قاائم مقاام قاانوني ياا قاراردادي        قا

و داراي اعتباار امار مختاوم     االجارا ايشان، قطعاي و الزم 

ايان اليحاه و در    2از مااده   2مضاافاً اينكاه بناد    « است.

وفصل قطعي اختالف بیان نموده  تعريف داوري، آن را حل

 است.

المللاي مصاوب    قاانون داوري تجااري باین    –سوم 

مناادرج در اياان قااانون در خصااوص    مقااررات : 1376

و باراي ماواردي    باشاد  ميالمللي در ايران  هاي بینداوري

ناماه داوري، يكاي از    است كه در زماان تنظایم موافقات   

طرفین به موجا  قاوانین اياران، تبعاه اياران محساوب       

المللي باودن داوري صارفاً وجاود     نگردد  يعني شرط بین

ايان   35ده عنصر خارجي تابعیت قلمداد شاده اسات. ماا   

به اساتثناي ماوارد   »قانون به صراحت اشعار داشته است: 

آراي داوري كااه مطااابق اياان  34و  33مناادرج در مااواد 

« االجراسات. قانون صادر شود قطعي و پاس از اباالغ الزم  

شود كه در اين قانون و باا پیشارفت حقاوق    مالحظه مي

داوري، تصريحاً قاعده يا اصل قطعیات آراي داوري بیاان   

 يده است.  گرد

در مقااررات داوري مراكااز داوري ايااران:  –چهااارم 

ايران مراكز و مؤسسات داوري زياادي وجاود دارناد كاه     

اكثراً غیررسمي و فاقاد مجاوزات الزم ياا فاقاد قواعاد و      

باشند. البته تعدادي از آنها ممكن است مقررات خاص مي

ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت شاده  در اداره ثبت شركت

اتفااق آنهاا فاقاد ساازوكار      باه  ن اكثريات قريا   باشد لیك

و طبعاً در جامعه مشهور و شناخته شاده   هستندمناس  

 باشند. مراكز داوري شناخته شده در ايران عبارتند از: نمي

حس  شواهد و قرائن، اولاین مركاز رسامي داوري    

كاه   است اي تهران سازماني در ايران، مركز داوري منطقه

آفريقاايي   -مشاورتي آسایايي    تحت نظر سازمان حقوقي

ناماه فیماابین    قرار دارد. اين مركز داوري متعاق  موافقت

ايجااد   13/12/1375ران ماور   سازمان مزبور و دولت ايا 

به تصوي   23/5/1381و قانون تأسیس آن مور   گرديد

مجلس رسیده كه به علت مخالفت شوراي نگهبان ماور   

نظاام  به تصوي  مجم  تشخی  مصالحت   21/2/1382

ناماه   موافقات  1مااده   2. باه موجا  بناد    1رسیده اسات 

تأسیس اين مركز، قواعد داوري آنسایترال بار آن حااكم    

                                                           
از ابالغ قانون اين مركز توسط رياست جمهوري در مورخه  پس -1

 منتشر گرديد.16981در روزنامه رسمي شماره  28/3/1382
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قواعد آنسیترال، تماام آراي   34ماده  2بوده و حس  بند 

 االجراست. داوري قطعي و الزم

اي تهاران اولاین مركاز    بعد از مركز داوري منطقاه 

ان، مركاز داوري  رسمي و قانوني داوري ساازماني در ايار  

اتاق بازرگاني و صناي  و معادن ايران است كه مورد اقبال 

مردم و بیشتر تجار ايراني قرار گرفتاه اسات. باه موجا      

 14/11/1381اساسنامه اين مركز كه در تااريخ   11ماده 

به تصوي  مجلس شوراي اساالمي رسایده اسات، كلیاه     

قانون هاي داخلي اين مركز تاب  مقررات مندرج در داوري

المللي تاب  قاانون   آيین دادرسي مدني و كلیه دعاوي بین

 المللي است.  داوري تجاري بین

سومین و آخارين مركاز داوري شاناخته شاده در     

ايران، مركز داوري كانون وكاالي دادگساتري اسات كاه     

 4/5/1384پیرو تصوي  اساسانامه آن در جلساه ماور     

اسات.   هیئت مديره اين كاانون رساماً تشاكیل گردياده    

 2اساسنامه مزبور و نیز تصريح ماده  1حس  تبصره ماده 

و تصامیمات داوري   نامه داوري اين مركز، اباالغ آرا آيین

با رعايت مقاررات قاانون آياین دادرساي مادني صاورت       

قطعااي و  گرفاات. لااذا آراي صااادره اياان مركااز، خواهااد 

االجراست. البته در ايران قوانین و مقاررات بسایاري   الزم

ص امر داوري وجود دارد كه تقريباً در همه آنهاا  در خصو

االجارا باودن آراي داوري تصاريح شاده     بر قطعاي و الزم 

 است. 

 قطعيت آراي داوري از منظر قوانين ساير کشورها 

در خصااوص قطعیاات آراي داوري طبعاااً بررسااي و 

تحقیق موضوع در مورد هماه كشاورهاي جهاان میساور     

و صارفاً باه مقاررات    نیست. ما در اين قسامت اختصااراً   

پاردازيم. در  برخي از كشورهاي پیشرو در امر داوري ماي 

كه آخرين بار در تاريخ اول  مقررات انجمن داوري آمريكا

بااب  و در  27اصالح شده است، در مااده   2111سپتامبر 

ده اسات كاه رأي باياد    شكل و اثر رأي داوري مقارر كار  

ي بالفاصله )پس از رسایدگي( باه صاورت كتباي از ساو     

 االجارا ديوان صادر گاردد و باراي طارفین قطعاي و الزم    

قانون آيین دادرسي مدني  1476است. همچنین در ماده 

مقرر گرديده است كه رأي داوري   1981فرانسه مصوب 

در خصوص اختالفي كه تصمیم  بر مبناي آن است، از 

همان لحظه صدور قدرت اعتبار امار مختاوم را داراسات.    

رأي داوري را بالفاصله پس از صدور شود كه  مالحظه مي

داراي اعتبار امر مختومه دانساته كاه در واقا  ايان امار،      

نتیجه مستقیم و مسلم اصل قطعي بودن آراي داوري در 

فرانسه است. همچنین مقررات قانون داوري كشور آلمان 

خود به صاراحت اعاالم    1155كه در ماده  1998مصوب 

و طرف اثر يكسان حكم رأي داوري براي هر د دارد كه مي

رسد كه مفاد ايان قاانون    نهايي دادگاه را دارد. به نظر مي

تر باوده   از قوانین و مقررات داوري ساير كشورها پیشرفته

و رأي داوري را عیناً جايگزين رأي قطعي محااكم نماوده   

است. در مقاررات قاانون داوري و ساازش هناد مصاوب      

چشامگیري  هااي   كه حقوق داوري آن از پیشرفت 1996

وده اسات كاه ياك    مقرر نم 351برخوردار است، در ماده 

آور تلقاي گاردد و    رأي داوري بايد نهايي )قطعي( و الازام 

ادعاهاا و اختالفاات خاود را    ها و اشخاصي كه  براي طرف

  .1االجراست اند الزم دهطرح كر

قطعيت آراي داوري در منظر قواعقد و مققرررات   

 المللي داوري  بين

در اداماه بحاث داليال قاانوني ياا باه       در خاتمه و 

عبااارتي قطعااي و نهااايي بااودن آراي داوري در حااوزه    

المللي  المللي به قواعد و قوانین داوري بین هاي بینداوري

ترين مراكز داوري سازماني اشاره شاده   و نیز مقررات مهم

 است: 

 المللي  قوانين داوري بين

مرباوط  المللاي داوري   ترين قواعد و قوانین بین مهم

به مصوبات و مقررات موضوعه توسط كمیسایون حقاوق   

الملل سازمان ملل متحد موسوم به آنسایترال  تجارت بین

الملال نقا    باشد كه در حاوزه حقاوق تجاارت باین    مي

مهمي را ايفا كرده است. آنسیترال تاكنون سه سند مهام  

المللاي تهیاه و تصاوي      و راهبردي در مورد داوري باین 

                                                           
قانون داوري و سازش هند يك رأي داوري بايد  35ج  ماده به مو -1

 آور باشد.نهايي، قطعي و الزام
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 1985قواعد داوري، در ساال   1976ال كرده است. در س

 2113المللاي و در ساال    قانون نمونه داوري تجاري باین 

گاذاران و  قواعد شفافیت در داوري اختالفات بین سرمايه

هاااي میزبااان باار مبناااي معاهاادات حماياات از   دولاات

گذاري )موسوم به قواعاد شافافیت( كاه در ساال      سرمايه

ه داوري تجاري سال قانون نمون 21بعد از گذشت  2116

ساال قواعاد    34هام بعاد از    2111الملل و در ساال  بین

داوري مااورد بااازنگري قاارار گرفاات )محبااي و كاويااار،   

1395.) 

 قواعد داوري آنسيترال 

هاااي مااوردي اياان مقااررات در اصاال بااراي داوري

متحاده  ايااالت  –تنظیم گرديده و در ديوان داوري ايران 

ر اياان مقااررات گااردد. دنیااز اياان مقااررات اعمااال مااي 

المللي اصل مفرو  يعني قطعي و نهايي باودن آراي   بین

( 2) 34بیني شده اسات. وفاق مااده    داوري صريحاً پی 

آنسیترال، تمام آراي ديوان داوري به صورت كتبي صاادر  

االجراسات و توساط   شده نسبت به طرفین، قطعي و الزم

  طرفین بايد كلیه آراء بدون تأخیر اجرا گردد.

 نمونه داوري آنسيترالقانون 

فقاط ياك ماتن پیشانهادي در زمیناه       ،اين قانون

المللي است كه آنسیترال با همفكري و  داوري تجاري بین

ن حقااوق داوري، تهیااه و تصااوي  و بااه  مشااورت فعاااال

پیشاانهاد كاارده اساات. قااانون داوري  كشااورهاي جهااان،

نیاز باا اقتبااس از     1376المللي ايران مصوب  تجاري بین

 32ماده  1ون تنظیم گرديده است. به موج  بند اين قان

اين قانون رأي داور نهايي باوده و صارف    135و نیز ماده 

 نظر از كشوري كه در قلمرو آن صادر شده قطعي است.

 المللي  قواعد و مراکز مهم داوري بين

، با توسعه و پیشرفت بیان شدهمانگونه كه قبالً هم 

هاا مراكاز و   روزه دهالمللي اما  حقوق داوري در سطح بین

المللاي و باا صاالحیت عاام در      هااي داوري باین  سازمان

رفتاه ايان مراكاز    بیشتر كشورها تأسیس گرديده و رفتاه 

توسعه رو باه فزوناي   هاي درحالداوري خصوصاً در كشور

است. در اين مقاله صرفاً به مقررات سه مركز داوري مهم 

  شده است:در خصوص قطعیت آراي داوري اشاره 

(ICC)المللقي   ديوان داوري اتاق بازرگاني بقين 
5 :

تارين مركاز داوري    ترديد امروزه مهمترين و جاافتااده بي

. اسات   ICCداوريالمللي و با صالحیت عاام، مركاز    بین

اين ديوان داراي مقررات اختصاصي است و آخرين بار در 

مورد بازبیني و اصالح قارار گرفتاه و نساخه     2112سال 

االجراست. به موجا   الزم 2112ماه مي  جديد آن از اول

مقااررات اياان مركااز رأي داوري بااراي   28ماااده  6بنااد 

 االجراست.  طرفین اختالف قطعي و الزم

 ي گذار وفصل اختالف سرمايه المللي حل مرکز بين

:(Icsid)
بر خالف بیشتر مراكز مهام داوري كاه توساط    2

 اند، ايكساید توساط ياك    هاي بازرگاني تأسیس شده اتاق

المللي موسوم به معاهده واشانگتون تأسایس    معاهده بین

ايان كنوانسایون،    25مااده   1گرديده است. براساس بند 

صالحیت اين مركز داوري شامل كلیه اختالفات حقاوقي  

هااي  گاذاري باین دولات    است كاه مساتقیماً از سارمايه   

باشد. مقاررات  متعاهد و يك تبعه دولت ديگر متعاهد مي

ن داوري شبیه بسیاري از مراكاز داوري  اين مركز و سازما

ايان   63لغايات   36بوده و اصول داوري آن شاامل ماواد   

اين كنوانسیون، حكام   53باشد. وفق ماده كنوانسیون مي

آور بوده و غیار از ماوارد خاصاي    صادره براي طرفین الزام

رسیدگي پژوهشي ياا اناواع ديگار نیسات. مالحظاه      قابل

و صاريح باه   طور شفاف  به شود كه در اين كنوانسیونمي

اي باودن و نیاز   قطعیت رأي داوري  يعناي ياك مرحلاه   

غیرقاباال تجدياادنظر و پااژوه  بااودن يااا ساااير طاارق   

 رسیدگي اعتراضرتصريح گرديده است. 

دياوان  متحده آمريكا: اياالت –ديوان داوري ايران 

داوري ايران و آمريكا برخالف ساير مراكز داوري عماومي  

، صرفاً يك مركز داوري باین دو دولات   و با صالحیت عام

مركاز داوري اسات كاه در     ايران و آمريكا تقريباً يك شبه

خصااوص رساایدگي بااه اختالفااات فیمااابین مااور       

                                                           
1- International  Chamber  of  Commerce 

2- International  Center  for  Settelment of Investment  

Disputes 
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هاي الجزايار تأسایس گردياده     و پیرو بیانیه 19/1/1981

(. توضایح اينكاه باه اساتناد     1392مافي، كاويار و است )

صامیمات و احكاام   وفصل ادعاها، تمام ت بیانیه حل 4ماده 

 االجراء خواهد بود. هیئت داوري قطعي و الزم

 استثنائات قطعيت آراي داوري 

گرچه اصل مفارو  و ثابات ماا در خصاوص آراي     

داوري تلقااي نهااايي و قطعااي بااودن آنهاساات، لاایكن در 

صورت تضیی  حقاوق احاد از طارفین داوري ياا پايماال      

یات  شدن حقوق وي برقراري موازناه منصافانه باین قطع   

آراي ناعادالناه اماري    داوري و جلوگیري از اجاراي آراي 

الزم و ضروري است. نظر به مرات  عدالت اجتمااعي كاه   

ركن و عمود خیمه دوام و قوام هر كشاور و ملتاي اسات    

نمايد كه در موارد متعددي چون خطا و اشتباه اقتضاء مي

و فساد داوري ياا   داور يا كشف فسادي از قبیل ارتشا بیّن

ر ماوارد  ه و تقل ، حاق اعتارا  ياا تجديادنظر را د    حیل

هاي اعترا  به آراي د. روشمعدود و محدودي تجويز كر

قطعي محاكم قضايي از طرق عادي عبارتند از: واخاواهي  

العااده   )درمورد آراي غیاابي( و تجديادنظر و طارق فاوق    

خاواهي.   عبارتند از: اعاده دادرسي، اعترا  ثالث و فرجام

ضایه اصال قطعیات آراي داوري، ماوارد     لذا باا حفاظ فر  

استثنائي بیان شده كه در واق  موان  اجاراي آراي داوري  

 گیرد. استثنائات قرار مي ياست، در قلمرو

ي كشاف  ح اينكه تمام شرايط خاص و استثنايتوضی

واقعیااات جديااد جهاات درخواساات تجدياادنظر بايااد بااه 

صراحت در قاوانین و مقاررات و نیاز قواعاد داوري بیاان      

يك تصمیم گرفته شده توسط  1هالبه اعتقاد ده باشد. ش

داوري ممكن است در مواردي ناديده گرفته شود. به طور 

خالصه اين كه وقتي براي دادگاه به وضوح ثابت شود كه 

اين حكم داوري به وسیله متقلبانه و يا فسااد باه دسات    

. آمده است يا زماني كاه حكام مزباور داراي ابهاام اسات     

نظر نوعاً در قوانین داوري و نیز قواعاد داوري  البته تجديد

اكثر قري  به اتفااق مراكاز داوري )باه جاز معادودي باا       

بیني نگرديده است  زيرا باا اصاول و    شرايط خاص( پی 

                                                           
1- Hall 

طعاي باودن   قواعد شاخ  حاكم بر داوري چاون اصال ق  

و مخااالف بااا منطااق و اصااول  آراي داوري مغااايرت دارد

يا محكوم بها، صاالحیت   محقوقي، چون اعتبار امر مختو

ي و خاص مرج  داوري و نیاز فاراغ داور پاس از    استثناي

و ناساازگاري آشاكار دارد. چنانچاه    صدور رأي، مخالفات  

دارد كاه داور پاس از فاراغ از داوري باا      فراغ داور اقتضاا 

صدور رأي، امكان ورود مجدد به موضوع را نداشته باشاد  

 (.1395)عابديان، 

ت كااه تجدياادنظر از آراي تااوان گفاا بنااابراين مااي

عنوان ياك   عنوان يك اصل بلكه به هاي داوري نه به ديوان

و در موارد محدودي پذيرفته شده است كه ماوارد   استثنا

 مذكور در ادامه خواهد آمد.

تجديدنظرخواهي ماهوي از زاويه ديگري،  اصل عدم

خالف خواسته طرفین داوري تلقاي گردياده و برخاي از    

انااد بااازبیني يااا  دراياان باااره گفتااهنويسااندگان حقااوقي 

تجدياادنظر قضااايي در رأي داوري اساساااً بااا انتظااار و   

ف و مغاايرت دارد  زيارا   خواست قراردادي طرفین اخاتال 

اند كه مرجا  داوري باه عناوان ياك دادگااه       دهتوافق كر

نون قاا  .(Abedian, 2011) دكنخصوصي اتخاذ تصمیم 

واهي تأكیاد  ختجديادنظر  فدرال آمريكا نیز بر اصال عادم  

تمااام  ده اساات. قااانون داوري فاادرال كااه عمااالً باار كاار

متحاده حااكم    المللي انجام شده در اياالت هاي بین داوري

انوني را حتي به دلیل اشتباهات ق است، تجديدنظر در آرا

. حتي (Rutledge, 2002)  دكن طور صريح تجويز نمي به

ر معتقدناد تجديادنظ   المللاي  داناان باین   اي از حقوق عده

و افهااار  ردماااهوي بااا ماهیاات رأي داوري منافااات دا  

اند كه تجديدنظر در يك حكام داوري مغاايرت باا     داشته

ماهیت خود داوري است  زيرا ممكن اسات در درازمادت   

 د اعتباار گارد   در معر  خطر توقف قارار گرفتاه و باي   

.(Voser & George, 2011) 
بااه معناااي  ،همچنااین اصاال قطعیاات آراي داوري

بلكاه مقصاود آن اسات كاه      باشد ميرت قضايي ننظا عدم

پااس از صاادور رأي داوري، رأي مااذكور ديگاار قاباال     

رسیدگي مجدد نیست. البته بر اصل ماذكور اساتثنائاتي   
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گاردد. در   وارد شده كاه ماان  از اجاراي رأي داوري ماي    

هاي ملي رأي صادره توساط داور ممكان اسات از     داوري

نون آيااین قااا 489حیااث جهااات تعیااین شااده در ماااده 

دادرسي مدني و طي مدت مشخ  و معاین در ماادتین   

همین قانون، مورد اعترا  قرار گیرد البتاه   491و  488

صرف اعترا  به رأي، مان  اجاراي آن نخواهاد باود. در    

صورتي كه اعترا  وارد باشد، تبعاً رأي داوري هم ابطال 

رأي ديگار قابلیات اجارا     ،و در چناین وضاعیتي   شود مي

المللي، رأي از  اشت. در قانون داوري تجاري بیننخواهد د

و طاي مادت ماذكور در     33جهات تعیین شده در مااده  

ن ماده ممكن است توساط طارفین ماورداعترا  قارار     اي

 34و در نهايت توسط دادگاه ابطال گردد. در مااده   گیرد

قانون مذكور نیز مواردي ذكر شده است كه با وجود آنهاا  

رأي داوري را باطل اعالم كند كه در  تواند رأساً دادگاه مي

واق  نافر به بطالن آراي داوري است. موارد اعتارا  باه   

رأي داوري در اليحه جديد قاانون داوري )كاه هناوز باه     

تصوي  نرسیده است( نیز تمهیداتي به عمل آمده اسات.  

الملال نیاز نظاام حقاوقي      در سطح حقاوق تجاارت باین   

سااوپاپ اطمینااان و الواقاا   اعتاارا  بااه رأي داوري فااي

ضمانت مطمئن به فعاالن تجاري و موج  حفاظ حقاوق   

آنهاست. البته همانطور كه قبالً اشاره شاد رسایدگي باه    

عنوان تأسیس حقوقي درخواست تجديدنظر و رسایدگي  

تحت عنوان درخواست ابطال به طور كلي با هم متفااوت  

است. شاخصه مهم يا تفاوت اساسي رسیدگي تجديدنظر، 

ماهیت دعوا و اخاتالف و بررساي دوبااره آنهاا و      ورود در

نهايتاً اتخاذ تصمیم مقتضي است، ولاي در رسایدگي باه    

القاعده مرج  رسایدگي حاق ورود در    دعواي ابطال، علي

ماهیت دعوا را نخواهد داشت. همچناین مبنااي حقاوقي    

پذيرش اعترا  باه رأي داوري، رعايات نظام عماومي و     

حقاوق احاد از طارفین     تضایی   حمايت از عدالت و عادم 

اناد هادف از    اين خصوص گفته داوري است. از اين رو در

درخواست ابطاال رأي داور از دادگااه، تجاويز رسایدگي     

مجاادد بااه ماهیاات رأي داوري نیساات، بلكااه حماياات از 

گذاشته شود  نظم عمومي است كه به مورد اجرا عدالت و

 (.1391)مافي و پارسافر، 

 

  نتيجه گيري و پيشنهاد -0

در دنیاي كنوني و در كشااك  رواباط گساترده و    

بااروز اختالفااات امااري  ،پیچیااده اجتماااعي و اقتصااادي

اجتناب است. تجرباه تااريخي گويااي      طبیعي و غیرقابل

انتخاب نهاد داوري به عنوان يك روش حل اختالف برتار  

باشد. البته هدف غايي و مقصود، رعايت عدالت و بهتر مي

عناوان هادف    و ايان معناا باه    باشاد  ميدر همه ابعاد آن 

هااي  راهبردي همواره ملحوظ نظر طرفداران اناواع روش 

هااي  ها يا تكنیاك و هر يك از با روشاست حل اختالف 

باشند. تنهاا دو  انتخابي امیدوار نیل به عدالت مطلوب مي

روش قضايي و داوري منتهي و مناتج باه صادور رأي ياا     

سات كاه   بر ايان ا  گردد. در روش قضايي اعتقادحكم مي

و فرايند دادرساي شاامل    نبايد دقت را فداي سرعت كرد

مراحاال مختلااف رساایدگي ماننااد باادوي، واخااواهي،     

 باشد ميتجديدنظر، فرجام، اعاده دادرسي و اعترا  ثالث 

هاي متعدد، در واق  اهتمام بر احقااق حاق و    و رسیدگي

العین دستگاه قضايي است. از طارف   ارتقاي كیفیت، نص 

ر حامیااان روش ديگاار حاال اخااتالف يعنااي داوري  ديگاا

معتقدنااد نهاااد داوري بااه دالياال دارا بااودن امتیااازات   

انحصاري همچون هزينه كمتر و رعايت اصل سارعت باه   

كننده در جهاان تجاارت و اقتصااد و     عنوان فاكتور تعیین

اجتناب از تشاريفات زائاد و جايگااه قاراردادي و پايگااه      

بهترين باديل   ترناتیو مناس  وتوافقي داوري، آن را به آل

 ده است. روش قضايي تبديل كر

ترين شاخصه و ويژگي آراي داوري اصل قطعي  مهم

بودن آراي داوري است. اين مهم محصاول حقاوق ناوين    

داوري است كه در سطح جهاني تثبیت گردياده و ماورد   

المللي  هاي حقوقي و قواعد و مقررات بین تأيید اكثر نظام

بنادي ادوار تااريخي داوري    قسایم ت. در تقرار گرفته اسا 

تاوان گفات كاه دوره اول داوري باه دوران سانتي و       مي

 گاردد كاه   ميتاريخي داوري و قبل از قرن بیستم اطالق 
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. باا  بط ساده جوام  ساده بشري بوده اسات متناس  با روا

هااي بازرگااني وارد دوره دوم    گذر زمان و توسعه فعالیات 

باارز آن پیاداي  مقاررات و    ايم كه ويژگاي   تاريخي شده

قواعااد داوري و خصوصاااً خصوصاایت قطعااي بااودن آراي 

داوري در سطح جهااني اسات. دوره آتاي، حقاوق ناوين      

تاري برخاوردار باوده و     داوري است كه از چهره پیشرفته

ها را به هوش برتار مصانوعي و سااير     احیاناً انجام داوري

 اي خواهد سپرد.  افزارهاي رايانه نرم

رين اوصاااف حقااوق آراي داوري ابتناااء  از مهمتاا 

قراردادي و غیردولتي و غیرقضايي بودن آنهاسات. عاالوه   

بر تحلیل حقاوقي مبااني قطعیات آراي داوري، مجموعااً     

المللي حاكي از قطعاي   گذاران داخلي و بین رويكرد قانون

بودن آراي داوري است. روي هم رفته قواعد داوري مراكز 

نیااز حكاياات از داوري يااك  المللااي داوري  ملااي و بااین

اي و غیرقابل تجديدنظر بودن آراي داوري دارد كه  مرحله

الوصاف باه طاور     داليل و مستندات آنها بیان گرديد. ما  

استثنائي تجديدنظر در آراي داوري در صورت تصريح در 

موافقتنامه داوري و وفق قانون شكلي حاكم بالمان  است، 

داوري در اياان  هاااي هاار چنااد كااه در اكثاار موافقتنامااه

خصوص با فقدان ن  صريح ماواجهیم، لایكن در ماوارد    

قانوني قابلیت اعترا  به رأي داوري، صادور قارار توقاف    

مان  از اجراي حكم خواهاد باود. بناابراين فرايناد داوري     

اي اسات،   )برخالف پروسه قضايي كه معماوالً دو مرحلاه  

و ي و قابل واخواه استاي  بدوي و تجديدنظر( يك مرحله

خواهي و غیره نیست. البته در مواردي  تجديدنظر و فرجام

كه اركان داوري دچار اشكال و ايراد اسات و در ماواردي   

اعتبااري قارارداد    چون مخالفت با قوانین موجد حق يا بي

يا ساير موارد قانوني تدابیري انديشیده شده اسات تاا باا    

درخواساات ابطااال يااا بطااالن رأي داور، رأي صااادره را   

 ياديا اشكاالت ز نواق  و ،حاضر نیدر قواند. اعتبار كر يب

 نیو در عمل طرف ردوجود دا يدر مقررات مربوط به داور

  ي. از معاشوند يمواجه م يا دهيبا مشكالت عد زیو داور ن

 ،يداور يمعماوالً پاس از صادور رأ    نكاه يا يمقررات فعل

مساتندات   اي يكاف ليبدون داشتن دال يحت هیعل محكوم

 يداور يعناوان درخواسات رأ   باه صاادره   يه رأب ديجد

مجادداً در محااكم و    نیمابیاعترا  نموده و اختالفات ف

قارار   يدگی)برخالف قانون( مورد رسا ي نوعاً به نحو ماهو

و تاداوم اخاتالف    يدگیرس شتریگرفته كه موج  اطاله ب

 نكاه يا ياشاكاالت مقاررات داور   گرياز د نیاست. همچن

 و يخانوادگ يعاوو د يرشكستگچون و ياز دعاو ياریبس

ارجااع   قابل يو خانوادگ يراج  به اموال عموم يدعاو زین

روز و مااد و بااهآكار نیود قااواننبااو  باشااد مااين يبااه داور

از  يسااز  فرهنا   عادم  زیا تحول الزم در مقاررات و ن عدم

 گاردد  يما  شانهاد یاست كاه پ  يمشكالت نهاد داور گريد

 سدر مجلا  ياورد ديا جد حاه يال  يموارد مزبور در تصو

 ناداناان و متخصصا   نظار حقاوق   مطماح  ياساالم  يشورا

  .ردیمجلس قرار گ ندگانيو نما يحقوق داور
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