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 چکیده

باشد، که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن  های قضایی، روشی برای حل اختالفات اشخاص می نهاد داوری در کنار رسیدگی

دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی  وفصل حلدهند برای  ح میاشخاص ترجی

در این مقاله ابتدا به بررسی مفاهیم  طرفانه باشد، دارای اهمیت است. یاست، اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی ب

کند و در ادامه نیز به بررسی ماهیت آن اختصاص دارد. نتیجه ضمن این مقاله  بیان میپردازیم و داوری و پیشینة آن را  می

های مختلف نشان از توسعه قضایی افکار عمومی داشته است و داوری در واقع در عرض  اینکه تاریخچه داوری در ادوار و عرصه

ها نشانگر  نتایج و یافته. (0941ی و فالح، مجنون )صحرایی ده باشد کند ولی یک سیستم خصوصی می سیستم دولتی عمل می

، موجب به حداقل رسیدن اختالفات و افزایش المللی بیناین است که همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری 

 امور از طریق داوری گردیده است. وفصل حلرغبت بازرگانان به 

 

 ل اختالف، قضاوت خصوصیداوری، قضاوت خصوصی، حهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

با توجه به اینکه یکی از مشکالت موجود در نظام حقوقی کشور ما ایران، افزایش روزانه طرح دعاوی، باألخص دعاوی حقوقی و 

رسد عوامل  های سراسر کشور گردیده است. که به نظر می های ورودی به دادگستری خانوادگی باعث افزایش تعداد پرونده

در این افزایش حجم ورودی تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند. مانند ساختار قضایی، وجود قوانین موضوعه یا متعددی 

تواند باعث  ها می کننده و حتی در کنار آن نقش کارمندان دستگاه قضایی که همگی این حتی نقش مقام قضایی رسیدگی

حلی برای  ند. بنابراین در این تحقیق درصدد آن هستیم تا بتوانیم راهها گرد افزایش طرح دعاوی یا باال رفتن حجم پرونده

های مختلف یا حتی مراجع مختلف که در کنار مرجع دادگستری وجود دارند بیابیم از  از راه  کاهش دعاوی مطروحه با استفاده

یق مراجع داوری اشاره کرد که این توان به مصالحه و حتی سازش از طر های از بین بردن اختالفات بین مردم می بهترین روش

که افراد در زمان بروز  صورت آزادانه و با میل و رضایت قلبی طرفین باشد یا این تواند به های مختلفی دارند مثالً می امر شیوه

اختالف  عنوان داور انتخاب نموده تا به موضوع باشند به صورت تخصصی می اختالف، افرادی را که دارای علم و دانش حقوقی به

ها ارائه دهد. اگر در اثر وجود مرجع داوری و در رأس آن ورود شخصی به نام داور از  حل را به آن ها رسیدگی و بهترین راه آن

نماید و یک سند رسمی  نهایت اختالف منجر به صدور گزارش اصالحی گردد مرجع داوری اقدام به صدور گزارش اصالحی می

تجدید نظرمی.باشد و فوراً از طریق واحد  ازنظر ارزش اثباتی و قانونی این گزارش قطعی و غیرقابلدهد و  را به افراد تحویل می

توان از دادگاه تقاضای ابطال  شود البته در صورت وجود شرایطی می ها اجرا می  محترم اجرای احکام حقوقی مستقر در دادگاه

دالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد رای داوری نمود. نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد ع

ها  نظر وجود ندارد و ماهیّت این نهاد حقوقی مدت داوری از چه ماهیّتی برخوردار است. در رابطه با ماهیّت نهاد داوری اتفاق

رد چهار نظریه ماهیّت موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مو

تواند  ها می قراردادی، ماهیّت صالحیّتی، ماهیّت مختلط و ماهیّت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه

 (0941آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. )مافی وتقی پور درزی نقیبی، 

المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است. ما بر آنیم که به این  داوری تجاری بینهای ملی در مورد  از آنجائی که طرز فکر دادگاه

سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با 

گیرد.  اب قانون مناسب مورد بررسی قرار مینگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخ

های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی  یافته

طور  از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صالحیتی و قراردادی داوری به

 تنیده شده است. ناپذیر درهم جدایی

 

 اهمیت پژوهش

ناپذیر فرایند قضایی که موجب طوالنی شدن دادرسی شده  های اجتناب های قضایی در کنار پیچیدگی افزایش روزافزون پرونده

که به سبب ماهیت  هایی است در بسیاری از موارد نارضایتی مردم را به همراه دارد. این درحالی است که کم نیستند؛ پرونده

اختالف و یا پیش پااُفتاده بودن آن به سادگی قابل حل در فرایند داوری هستند، و ضرورتی وجود ندارد؛ که حتماً تمامی فرایند 

قانون دادرسی در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. به طوری که از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختالفات در 

شود. اما نهاد داوری در جمهوری اسالمی ایران قوانین پراکنده دارد و این قوانین ایرادات  وفصل حلتری  ان بسیار کوتاهمدت زم
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دهی این  رسد، نیاز است که این قوانین باید در یک قانون جامع تجمیع شود و متولّی نظام وخألهایی نیز دارند. که به نظر می

 نهاد نیز مشخص گردد.

 

 ها واژه مفاهیم و

طرفین انتخاب  اختالف اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق وفصل حل«: داوری»

 شوند؛ می

حقوقی معین قراردادی  توافق کتبی طرفین بر ارجاع اختالف موجود یا احتمالی ناشی از یک یا چند رابطه«: موافقتنامه داوری»

 داوری؛ یا غیر قراردادی به

 شود؛ اختالف انتخاب می وفصل حلشخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور «: داور»

ای و  در صورتی که داوری با اخذ پروانه بر اساس مقرّرات این قانون باشد، داوری حرفه«: ای ای و داوری غیر حرفه داوری حرفه»

 ای است؛ حرفهدر غیراین صورت داوری غیر

و اگر به عهدة چند « داور واحد»اختالف به عهده یک شخص حقیقی باشد  وفصل حلهرگاه «: هیأت داوری»و « داور واحد»

هر یک اعضای »یا « هیأت داوران»یا « داور واحد»اعم از « داور»است. در این قانون کلمه « هیأت داوری»شخص حقیقی باشد 

 است؛« هیأت داوری

المللی است که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری یکی از طرفین  داوری در صورتی بین«: داوری داخلی»و « المللی داوری بین»

به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد یا اقامتگاه یکی از طرفین خارج ازایران بوده و یا اختالف مربوط به روابط حقوقی ناشی 

از کشوری به کشور دیگر یا محل اجرای قرارداد خارج از کشور اقامتگاه یکی از طرفین باشد،  از مبادله کاال یا خدمات یا سرمایه

 در غیر این صورت داوری داخلی است؛

تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام  001شخص حقوقی دارای قواعد و آئین داوری که مطابق ماده«: سازمان داوری»

 اندهی و نظارت بر آن است؛امور اداری مرتبط با داوری و سام

داوری وقتی سازمانی است که حل اختالف به سازمان داوری محول شده باشد، در غیر «: داوری موردی»و « داوری سازمانی»

 این صورت داوری موردی است؛

اوست.  دادگاه یا هرشخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قانون یا توافق طرفین تعیین داور به عهده«: مقام ناصب»

های رسمی به اعتبار مقام ایشان ارجاع نمایند، از نظر این قانون  هرگاه طرفین حل اختالف خود را به شخص حقوقی یا مقام

 شود؛ شخص یا مقام مزبور مقام ناصب محسوب می

ه اصل دعوا را دارد کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی ب های داخلی دادگاه ارجاع در داوری«: دادگاه صالح»

المللی دادگاه حقوقی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و دادگاه حقوقی تهران در  های بین و در داوری

مواردی که مقر داوری مشخص نشده یا مقر داوری خارج از ایران باشد، دادگاه صالح است. رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری 

 گیرد. صصی صورت میهای تخ در شعبه

ای از حیث مسایل آموزشی، حضور درجلسات، داوری الکترونیک و  ارتباط و نظارت مرکز بر داوران حرفه«: مؤسسه داوری ناظر»

 شود. گیرد که از این حیث، مؤسسه ناظر نامیده می های داوری صورت می ها به واسطه یکی از مؤسسه سایر مؤلفه
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 اهداف و اصول كلی داوري

ترین  طرف، با کمترین هزینه و درسریع عادالنه اختالفات توسط داور مستقل، بی وفصل حلاز داوری دستیابی به هدف  -0

 زمان ممکن است؛

داوری حاصل تراضی طرفین در ایجاد عدالت از طریق یک مرجع غیردولتی است که در چارچوب قانون از قدرت اجرایی  -0

 برخوردار است؛

اختالفات مدنی خود مانند  وفصل حلهای قانونی در مورد چگونگی  رد قواعد آمره و ممنوعیتتوانند جز در موا طرفین می -9

های داوری توافق نمایند؛ دخالت و  نصب داور، تعیین مقر داوری، قواعد و آئین حاکم بر جریان رسیدگی، نحوه ابالغ و هزینه

 نی است؛نظارت دادگاه در امور راجع به داوری محدود به موارد مصرّح قانو

 

 ماهیت نهاد داوري

شود و  در مورد ماهیت نهاد داوری چهار نظریه مختلف وجود دارد: داوری قراردادی است که با قصد و رضای طرفین منعقد می

شوند که حل و فیصله منازعه و اختالف خود را به شخصی غیررسمی واگذار کنند. یکی از پرسشهای  طرفین دعوا متعهد می

، مسئله ماهیت حقوقی داوری است. به عبارت دیگر باید دید داوری دارای چه نوع ماهیتی است؟ درواقع، اساسی در داوری

مشخص شود که مرجع داوری اختیار استماع و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوی را از کجا اخذ کرده است؟ داوری گاهی به یک 

تواند اثرات مختلفی را  ضایی که هرکدام از این حاالت، میعمل قراردادی نزدیک میشود و گاهی به یک عمل قضایی و یا شبه ق

بر داوری و داوران و رأی داور داشته باشد؛ زیرا اگر ماهیت داوری قراردادی باشد، طرفین اختالف، اصوالً خواهند توانست با 

 توافق، هرگونه اختالفی را به داور منتخب خود واگذار نمایند. 

یاری این است، که طرفین اختالف با توافق هم تصمیم بگیرند که دعوای بین آنها به وسیله هدف از داوری قراردادی یا اخت

داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در امر مورد اختالف 

باید مطابق تمایل آنان  مابین طرفین دارد و می ارداد فیقرار دهند. در نظریه قراردادی، داوری نهادی است که ریشه در قر

مدیریت شود. اگر ماهیت نهاد داوری، صالحیتی باشد، داوری یک روش شبه قضایی است که ریشه در قرارداد طرفین دارد. بر 

ن برای انعقاد یک سو طرفی داند از یک های قراردادی و صالحیتی می طبق نظریه مختلط که ماهیت داوری را ترکیبی از نظریه

قرارداد داوری و انتخاب داوران، آزادند و انتخاب قانون حاکم مبتنی بر ماهیت قراردادی داوری است و از سوی دیگر، نقش 

قضایی داوری مربوط به جریان رسیدگی داوری و اعتبار توافقنامه داوری است که منوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی 

ای است که در مرحله اول جنبه خصوصی دارد و کامالً  وجب این نظریه، نهاد داوری یک شیوه دومرحلهمحل داوری است. به م

متکی به اراده طرفین است. در مرحله دوم یا مرحله اجرای رأی، داوری واجد ویژگی عمومی میباشد که مستلزم نظارت دولت 

 ردادی و غایت صالحیتی با یکدیگر همزیستی دارند. بر داوری است. درنتیجه، داوری مفهومی است که در آن منشأ قرا

Berger, Klaus Peter, 2007)) 

ای خود انتظام، خود اختیار و متکی به خود در معامالت تجاری  بر مبنای نظریه مستقل یا خودآیین، نهاد داوری شیوه

ن است. در این قسمت، پس از تعریف و رود و منظور از آن اجرای اهداف جامعه تجار در سراسر جها المللی به شمار می بین

ها، به اثر پذیرش هر یک از آنها در موقعیت داوران، ماهیت آراء داوری و انتخاب قانون مناسب  توضیح هر یک از نظریه

یک ازنظریات مطروحه ازلحاظ نظری و عملی حمایت جهانی یا حتی  پردازیم. توجه به این نکته ضروری است که هیچ می
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نظام حقوقی خود برداشتی متفاوت از ماهیّت داوری  به خود جلب نکرده است و کشورها هر یک به فراخور ای را منطقه

 ((Lew Julian et al, 2013دارند.

 

 قرارداد داوري 

قرارداد داوری توافقی است، بین طرفین که اساس کار داوری بر آن مبتنی است. به همین جهت، شرایط عمومی قراردادها در 

سازد؛ که اقدامات ضروری را در جریان  ها قابلیت اعمال را دارد. قرارداد بین داور و طرفین اختالف داور را مکلف میمورد آن

گیری در  نظر از این مطلب، هدف چنین قراردادی واگذاری اختیار به اشخاص ثالث برای تصمیم داوری به عمل آورد. صرف

وری منعقده بین طرفین دعوی مقدمه جریان رسیدگی داوری است، قرارداد خصوص اختالف طرفین است. درحالیکه قرارداد دا

شود. قرارداد داوری به  ای در اجرای قرارداد سابق بین اطراف اختالف محسوب می های اختالف وسیله الحق بین داور و طرف

به وسیله طرفین در قرارداد یا بعد به منظور انجام داوری، داور تعیین شده  های داوری کافی نیست. تنهایی برای آغاز رسیدگی

 ((Rubio et al., 1990با این انتخاب اعالم نماید.  باید موافقت خود را  ازآن می

 

 اختالف وفصل حلهاي جایگزین  ترین روش رایج

 داوري-1

به اختالف یا بخشند که  شود که طرفین اختالف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صالحیت می داوری به فرآیندی اطالق می

 (7: 0944االجرا صادر نمایند. )شیروی،  اختالفات مورد نظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آنها را فیصله داده و رای الزم

باشد و در سیستم حقوقی  المللی است. داوری دارای سابقه دیرینه می اختالفات بین وفصل حلهای حقوقی  داوری یکی از روش

شود. تقریباً تمام نویسندگان کالسیک حقوق  ای از آن استفاده می قرار گرفته است و بطور گسترده داخلی نیز مورد استقبال

اند. برخی از نویسندگان به ویژه گروسیوس حتی  الملل از ویتوریا و سوارز تا گروسیوس و واتل داوری را مورد تأیید قرار داده بین

 0941منش،  چی و نژندی کردند. )صلح های مسیحی حمایت می قدرتهای  از داوری اختالفات از سوی مجالس یا کنفرانس

:009) 

دهد داوران مطلوب خود و قانون حاکم بر رسیدگی را برگزینند و  شیوه داوری این امتیاز را دارد که به متنازعین امکان می

 (00: 0930های الزم در حوزه موضوع نزاع دست یابند. )نیکبخت،  سان به تخصص بدین

اختالفات اقتصادی تشکیل شده است. هریک از این مراکز  وفصل حلالمللی برای  مراکز متعددی در سطوح ملی و بین امروزه

انجمن داوری »، «0المللی اتاق بازرگانی بین»خود هستند. برای نمونه،  داوری، دارای آیین دادرسی و قواعد داوری مختص به 

« 9گذاری خارجی اختالفات ناشی از سرمایه وفصل حلالمللی  مرکز بین»و « ناتاق داوری ازجمله نهادهای لند»، «0آمریکا

های بومی منطقه،  ای بر اساس ویژگی آیند. همچنین، در سطح منطقه متشکل و مشهور داوری در سطح جهان به شمار می

 .اند مراکز داوری برای فیصله اختالفات تجاری و اقتصادی ایجاد گردیده

 

                                                           
1
 . international chamber of commerce 

2
 . American arbitration association 

3
 . international center for settlement of investment disputes 
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 مذاكره -2

ترین و مؤثرترین گزینه برای حل اختالفات است. مذاکره روش  ترین، متداول ترین، آسان ترین، معمول یکی از قدیمیمذاکره 

موجبات رضایت طرفین را جلب نموده تا ایی است که  حل خالقانه مستقل حل اختالفات بوده و هدف از آن، پیدا کردن راه

 (92: 0932هریک از آنان بتوانند منافع خود را حفظ کنند. )عرفانی، 

اندازی از موفقیت در حل  مذاکره معمواالً مستلزم این معنی است که طرفین با حُسن نیت گفتگو کنند، به نحوی که چشم

 (02اختالف و حصول نتیجه وجود داشته باشد. )همان: 

 

 هاي نیک )مساعی جمیله( تالش-3

اختالف، روش مساعی جمیله است. در این روش حل اختالف، شخص یا  وفصل حلمحدودترین شکل مداخله شخص ثالث برای 

های تفاهم بین دو کشور را فراهم آورد و به طور محرمانه  کوشد که زمینه نفع نباشد، می قدرت ثالثی که در اختالف ذی

ه طرفین اختالف بقبوالند و طرفین اختالف را به مذاکره رو در رو ترغیب نماید بدون آن که خود پیشنهادهای خود را ب

( به عبارت دیگر، شخص ثالثی )یا یک دولت ثالث( طرفین را 009: 0939مستقیماً در مذاکرات دخالت داشته باشد. )فرحسا، 

یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد. به مذاکره یا از سر گرفتن مذاکره قبلی تشویق و ترغیب نماید و 

 0930دولت ثالث ممکن است به ابتکار خود یا به درخواست یکی یا هر دو طرف اختالف، دست به مساعی جمیله بزند. )فورگ، 

:94) 

پیشگیرانه به منظور شوند، ممکن است دارای دو هدف باشند: یکی هدف  تالش نیک برحسب زمان و موقعی که بکار گرفته می

بخشی به منظور پایان دادن به  المللی و دیگری، هدف پایان جلوگیری و اجتناب از بروز برخورد مسلحانه و حل مناقشه بین

 (72: 0941منش،  چی و نژندی باشد. )صلح اختالف میان طرفین می

 

 گري  میانجی-4

طرفی به  یین منعطف برای حل اختالف است که در آن میانجی بیآور، محرمانه و با آ ای ارادی، غیرالزام گری شیوه میانجی

گری مستلزم  بخش باشد. فرآیند میانجی کند که برای هر دوی آنها رضایت ای تالش می درخواست طرفین برای رسیدن به نتیجه

کند.  کمک میمشارکت شخص ثالثی است که میانجی نامیده شده و به طرفین جهت حصول به یک توافق دوجانبه یا آزاد 

حل به اطراف دعوی ندارد  گیری در این فرآیند با طرفین است. به عالوه، میانجی هیچ قدرتی برای تحمیل یک راه اختیار تصمیم

حل مورد توافق،  ای از رسیدگی و قبل از امضاء راه توانند هر زمان که بخواهند و در هر مرحله و نیز هر یک از طرفین دعوی می

نماید. از حیث  وفصل اختالفات طرفین می طرفی است که سعی در حل نظر نمایند. در واقع، میانجی شخص بی رفاز ادامه کار ص

گری را نپذیرد و این  تواند میانجی گر این است که می کند. خصوصیت اصلی میانجی ماهوی، میانجی از قاعده خاصی تبعیت نمی

 ( 0931ی اجباری ندارند و نظر میانجی الزامی و اجباری نیست. )محبی، های ثالث در مورد پذیرش پیشنهادهای میانج که دولت

غیررسمی هم  وفصل حلگویند، پیشنهاد  تر، برای حل اختالف معموالً میانجی بر اساس آنچه طرفین به او می به عبارت دقیق 

همین جهت، الزم نیست دقیقاً با حل مؤثری برای رفع منازعه است و به  دهد. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه می

گری و هم از نظر  گری امری است اختیاری، یعنی هم از لحاظ میانجی حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد. میانجی

گری و دخالت در حل اختالف طرفین نیست و طرفین هم مجبور  طرفین اختالف بدین معنا که هیچ دولتی مجبور به میانجی
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گر جنبه توصیه داشته و طرفین در پذیرش یا رد آن آزاد  گری نیستند. به عبارت دیگر، پیشنهادهای میانجی یبه قبول میانج

 (32، 0941منش،  چی و نژندی خواهند بود. )صلح

 

 كارشناسی-5

بین را از ما دهند که برخی از اختالفات فی الملل اقتصادی، طرفین قرارداد ترجیح می با توجه به پیچیدگی قراردادهای بین 

ای دارد و مستلزم  اختالفات جنبه فنی و حرفه وفصل حلکنند. چرا که اختالفات عمدتاً  وفصل حلطریق ارجاع به کارشناسی 

های بانکی بین  گذاری و موافقتنامه اظهارنظر حقوقی و قضایی صِرف نیست. چنانچه در قراردادهای پیمانکاری، تجاری، سرمایه

المللی  ( یا کارشناسان فدراسیون بینWB) بسته به نوع اختالف معموالً نظر کارشناسان بانک جهانیطرفین اختالف بروز کند، 

FIDIC مهندسان مشاور
4
شود. یا چنانچه اختالفی در مورد کیفیت خدمات ارائه شده  المللی اخذ می و سازمان حسابرسی بین 

های تخصصی فصل الخطاب خواهد بود. معموالً  و شرکت ها بروز کند، نظر یک نهاد کارشناسی دارای صالحیّت در سازمان

شود و یا ممکن است متعاقب بروز اختالف مورد  بینی می مراجعه به کارشناس و کسب نظر وی از قبل در قراردادها پیش

اختالف است  کنند، نوع ای که طرفین بر روی آن اتفاق نظر پیدا می موافقت طرفین قرار گیرد. در این قراردادها، اولین مسئله

که قابل ارجاع به کارشناسی است؛ و دومین موضوع تعیین کارشناس )حقیقی یا حقوقی( است که رسیدگی اختالف به وی 

    ( 991:0943شود. )حسینی،  محول می

 

 روش كدخدامنشی و سازش -6

است، زیرا مشتمل بر یک روند تر و یک گام قبل از مرحله داوری  گری رسمی کدخدامنشی و سازش معموالً نسبت به میانجی 

دهند. سپس، برای حل موضوع،  دهندگان، موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می رسمی است که در آن سازش

  (24: 0930کنند. )نیکبخت،  پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می

االختیار خود را برای نشست  نمایندگان تام هر کدام از طرفین باید -هایی بدین شرح است که نخست این روش دارای مشخصه

دادرسی خصوصی معرفی نمایند که بتوانند در همان جلسه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. بدین جهت، معموالً یکی از مدیران 

تر گیری و کسب نظر مقامات باال شود که بتواند در جلسه تصمیم الزم را بگیرد و ضرورتی به تعویق تصمیم ارشد انتخاب می

 (12:0944گردد. )شیروی،  طرف برگزار می جلسه دادرسی در حضور فرد ثالث بی -وجود ندارد. دوم

 

 نقش اطاله دادرسی باوجود داوري

آید و غیرممکن است. سرعت  تنهایی از عهده قاضی برنمی عده زیادی از حقوقدانان معتقد هستند که کاهش زمان دادرسی به

ای به شمار  یافته ضرورتی مورد اتفاق در میان دکترین بوده و از مبانی هر نظام حقوقی توسعههای قضایی از دیرباز  رسیدگی

منظور  ها در حوزه دادرسی است ناظر به الزاماتی در جهت تسریع در دادرسی به ترین دغدغه ویژه از اصلی رود. این مهم که به می

بازی زمانی کمتر است. در این راستا افزایش نیروی انسانی،  های دادرسی و رعایت حقوق متهم، حفظ اعتبار و کاهش هزینه

منظور کاستن از حجم تورم  زدایی از برخی عناوین مجرمانه به دیده در حوزه جرائم تخصصی، جرم استفاده از کادر آموزش

                                                           
4
 . International Federation of Consulting 
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عنوان  ضا زدایی، بهها به نهادهای خارج از صالحیت تام قضایی تحت مبانی سیاست ق کیفری  و نیز واگذاری بخشی از رسیدگی

 باشند. بررسی می راهکارهای مؤثر قابل

های در گردش طوالنی است. طوالنی بودن  های دادرسی و نیز حجم زیاد پرونده های قضایی به دلیل پیچیدگی رسیدگی 

شدن  شود.  عالوه بر آن به صالح جامعه و خانواده نیست. طوالنی رسیدگی در محاکم قضایی موجب سرگردانی مردم می

شود. بنابراین اصالح قانون باهدف  دادرسی در دعاوی خانوادگی موجب تیره شدن روابط در خانواده و بروز مشکالت حادتر می

توسعه قلمروی داوری همراه با رفع معایب مقررات موجود به مصلحت بوده و اقدامی در مصالح خانواده و جامعه و دستگاه 

 (099ص  ،0937باشد. )هدایت نیا،  قضایی می

این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی افراد باعث نارضایتی عمومی یا بعضاً کاهش اعتماد به دستگاه قضایی، کاهش عدالت 

تر از همه به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر  ها در مراجع قضایی و مهم و امنیت در سطح کشور، تراکم پرونده

 دهد. هش میبازدارندگی مجازات را کا

 

 نتایج

در دنیای کنونی و در کشاکش روابط گسترده و پیچیده اجتماعی و اقتصادی،  بروز اختالفات امری طبیعی و غیرقابل اجتناب 

باشد. البته هدف غایی و مقصود،  است. تجربه تاریخی گویای انتخاب نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختالف برتر و بهتر می

های حل  باشد و این معنا به عنوان هدف راهبردی همواره ملحوظ نظر طرفداران انواع روش همه ابعاد آن میرعایت عدالت در 

باشند. تنها دو روش قضایی و  های انتخابی امیدوار نیل به عدالت مطلوب می ها یا تکنیک اختالف است و هر یک از آنها با روش

. در روش قضایی اعتقاد بر این است که نباید دقت را فدای سرعت کرد و گردد داوری منتهی و منتج به صدور رأی یا حکم می

باشد  فرایند دادرسی شامل مراحل مختلف رسیدگی مانند بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث می

ضایی است. از طرف دیگر حامیان العین دستگاه ق های متعدد، در واقع اهتمام بر احقاق حق و ارتقای کیفیت، نص و رسیدگی

روش دیگر حل اختالف یعنی داوری معتقدند نهاد داوری به دالیل دارا بودن امتیازات انحصاری همچون هزینه کمتر و رعایت 

اصل سرعت به عنوان فاکتور تعیین کننده در جهان تجارت و اقتصاد و اجتناب از تشریفات زائد و جایگاه قراردادی و پایگاه 

 .ی داوری، آن را به آلترناتیو مناسب و بهترین بدیل روش قضایی تبدیل کرده استتوافق

مهمترین شاخصه و ویژگی آرای داوری اصل قطعی بودن آرای داوری است. این مهم محصول حقوق نوین داوری است که در 

بندی  مللی قرارگرفته است. در تقسیمال های حقوقی و قواعد و مقررات بین سطح جهانی تثبیت گردیده و مورد تأیید اکثر نظام

گردد؛  توان گفت: که دوره اول داوری به دوران سنّتی و تاریخی داوری و قبل از قرن بیستم اطالق می ادوار تاریخی داوری می

خی های بازرگانی وارد دوره دوم تاری که متناسب با روابط ساده جوامع ساده بشری بوده است. با گذر زمان و توسعه فعالیت

ایم، که ویژگی بارز آن پیدایش مقررات و قواعد داوری و خصوصاً خصوصیت قطعی بودن آرای داوری در سطح جهانی  شده

ها را به هوش برتر  تری برخوردار بوده و احیاناً انجام داوری است. دوره آتی، حقوق نوین داوری است که از چهره پیشرفته

 .خواهد سپردای  افزارهای رایانه مصنوعی و سایر نرم

از مهمترین اوصاف حقوق آرای داوری ابتناء قراردادی و غیردولتی و غیرقضایی بودن آنها است. عالوه بر تحلیل حقوقی مبانی 

المللی حاکی از قطعی بودن آرای داوری است. روی هم رفته  قطعیت آرای داوری، مجموعاً رویکرد قانونگذاران داخلی و بین

ای و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای داوری دارد که  المللی داوری نیاز حکایات از داوری یک مرحله و بین قواعد داوری مراکز ملی
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الوصف به طور استثنائی تجدیدنظر در آرای داوری در صورت تصریح در موافقتنامه داوری  دلیل و مستندات آنها بیان گردید. مع

های داوری در این خصوص با فقدان نص صریح مواجهیم،  اکثر موافقتنامه و وفق قانون شکلی حاکم بالمانع است، هرچند که در

لیکن در موارد قانونی قابلیت اعتراض به رأی داوری، صدور قرار توقف مانع از اجرای حکم خواهد بود. بنابراین فرایند داوری 

است و قابل واخواهی و تجدیدنظر و  ای ای است، بدوی و تجدیدنظر( یک مرحله )برخالف پروسه قضایی که معموالً دو مرحله

خواهی و غیره نیست. البته در مواردی که ارکان داوری دچار اشکال و ایراد است و در مواردی چون مخالفت با قوانین  فرجام

ور، رأی اعتباری قرارداد یا سایر موارد قانونی تدابیری اندیشیده شده است تا با درخواست ابطال یا بطالن رأی دا موجد حق یا بی

اعتبار کرد. در قوانین حاضر، نواقص و اشکالت زیادی در مقررات مربوط به داوری وجود دارد و در عمل طرفین و  صادره را بی

علیه حتی  شوند. از معایب مقررات فعلی اینکه معموالً پس از صدور رأی داوری، محکوم ای مواجه می داور نیز با مشکالت عدیده

ی یا مستندات داوری جدید به رأی صادره به عنوان درخواست رأی داوری اعتراض نموده و اختالفات بدون داشتن دالیل کاف

مابین مجدداً در محاکم و نوعاً به نحو ماهوی )برخالف قانون( مورد رسیدگی قرار گرفته  که موج اطاله بیشتر رسیدگی و  فی

ینکه بیشتر دعاوی چون ورشکستگی و دعاوی خانوادگی و نیز تداوم اختالف است. همچنین از دیگر اشکاالت مقررات داوری ا

روز و عدم تحوّل الزم در مقررات و نیز  باشد و نبود قوانین کارآمد و به دعاوی راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نمی

الیحة جدید داوری در  گردد؛ موارد مزبور در تصویب سازی از دیگر مشکالت نهاد داوری است که پیشنهاد می عدم فرهنگ
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