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 چکیده

اختالفات شناخته شده است کـه ريشـه در توافـق طرفین دارد و امروزه با  وفصل حلآمیز برای  مسالمت ای شیوه عنوان بهداوری 

در حال گسترش است. با وجود  روز روزبههای ملی دارد،  توجه به مزايای بسیاری که رسیدگی داور نسبت به رسیدگی دادگاه

شرايط خاصی برای  گذار قانونهای حقـوقی قابل ارجاع به داوری نیستند يا  اين، موضوعاتی وجود دارد کـه از نظـر سیسـتم

روبروسـت. هدف اين  هايی محدوديتآزادی ارادة طرفین در رجوع بـه داوری بـا  راينارجاع به داوری مقرر نموده است. بنـاب

پژوهش بررسی موضوعاتی است که از نظر نظام حقوقی ايران قابل ارجاع به داوری نبوده يا وضعیت داوری در آن روشن نیست 

اين  کم ايـران به نتايج مطلوب برسیم.ی محـاهای حقوقی و تأکید بـر رويـة قضـاي و با ارزيابی مصاديق مشابه در ساير نظام

کند و در ادامه شرايط حاکم بر  پردازد و نقش داوری  را بیان می پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم داوری در نظام حقوقی می

تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ها نشانگر اين است که در  نتايج و يافتهبا روية قضائی مطالعه شده است.  داوری

اختالفات طرفین داوری توجه ندارنـد، بلكـه  وفصل حلگیرد و صرفاً به  ملی و مصالح نظام قضـايی هـر کشـور مدنظر قرار می

غیرقابل  بـوده، مبنـای اصـلی تعیـین مصـداق موضوعات گذار قانونمصـالح قضايی، منافع ملی و نظم عمومی کـه مـدنظر 

 ارجاع به داوری است. و ايـن موضـوعات در تمـام کشـورها يكسـان نیسـتند. 

 

 ، حل اختالف، روية قضائیگذار قانونهای حقوقی،  داوری، نظامهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

المللی  بین های در جهان امروز رقابت شديدی میان کشورها در زمینه گسترش و توسعه هر چه بیشتر داوری و جذب داوری

مداوم با اصالح و مدرن  طور بهپذير نیست. کشورها  وجود دارد. اين امر بدون قوانین و مقررات مناسب و مدرن داوری امكان

سازی قوانین، بسیاری از کشورها قواعد خود را از  کوشند. در روند مدرن سازی قوانین و مقررات خود برای تحقق اين مهم می

اند. در اين میان، بعضی از کشورها سیستم واحد را بر مبنای قانون  المللی آنسیترال اقتباس کرده اری بینقانون نمونه داوری تج

 شود المللی حاکم می های بین های داخلی و بر داوری های واحد يک قانون واحد بر داوری گزينند. در سیستم نمونه برمی

Abrishami, 2015).) 

المللی قواعد  های بین های داخلی و داوری دهند و برای داوری م دوگانه را ترجیح میاز طرف ديگر برخی از کشورها سیست

، نقطه عطفی در زمینه وضع مقررات 0972المللی سال  کنند. در ايران، تصويب قانون داوری تجاری بین ای تصويب می جداگانه

المللی بوجود آورد. تا قبل از تصويب  های بین داوری ای برای المللی بود، زيرا وضع اين قانون رژيم حقوقی جداگانه داوری بین

يها در ايران تابع نظام داوری واحد آيین دادرسی مدنی بودند که فاقد مفاهیم و قواعد مدرن داوری است  اين قانون، کلیه داور

معنا که قواعد داوری قانون المللی، نظام داوری دوگانه در ايران اعمال شد؛ بدين  اما از زمان تصويب قانون داوری تجاری بین

 گذار قانونالمللی حاکم شد.  های تجاری بین المللی بر داوری های داخلی و قانون داوری تجاری بین آيین دادرسی مدنی بر داوری

المللی داشت. با اين حال،  های بین المللی سعی در جذب هر چه بیشتر داوری های بین با تدوين قواعد جديد در زمینه داوری

رغم چنین تحوالتی، داوری آن طور که بايد در ايران گسترش نیافت؛ بنابراين به منظور توسعه داوری در ايران، برنامه پنجم  یعل

ای تحت عنوان اليحه جامع داوری کرده است )قانون  قوه قضائیه را مكلف به تدوين اليحه 600ماده  6توسعه در شق واو بند 

 وری اسالمی ايران(. برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمه

 

 لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه

ابتدا الزم است بدانیم، قضات دادگستری مكلف هستند رای خود را موجه و مدلل سازند، بنابراين ازاين جهت تفاوتی بین حكم  

د استدالل و استناد در رای قاضی و داور وجود نداشته و هر دو، تكلیف قانونی بر موجه و مدلل نمودن رای دارند. ضرورت وجو

ها بايد مستدل و  احكام دادگاه»دارد:  قانون اساسی مقرر می 022در اصل  گذار قانوندادگاه از چنان اهمیتی برخوردار است که 

متمم قانون اساسی سابق نیز دقیقاً همین  78اصل « مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حكم صادرشده است.

های عمومی  قانون تشكیل دادگاه 3ع را بیان کرده بود. مستدل و مستند بودن رای دادگاه در مقررات ديگری ازجمله ماده موضو

قانون آيین دادرسی کیفری هم  974قانون امور حسبی و ماده  69قانون آيین دادرسی مدنی، ماده  632ماده  4و انقالب، بند 

قانون نظارت بر رفتار قضات مستند و مستدل نبودن رای قاضی را در  01ماده  0ند مورد تأکید مقنن قرارگرفته است؛ حتی ب

تواند تعیین کننده  ای در مقام بیان اهمیت استدالل در رای معتقدند آنچه می رديف تخلفات انتظامی ذکر کرده است. عده

 (.0934)خدابخشی، « صورت و قالب آن»رای است نه « استدالل و نتیجه»ماهیت رای باشد 

توان به مواردی همچون ضرورت نظارت اصحاب دعوی بر صحت رای، آگاهی  درباره داليل الزام قاضی به مستند نمودن رای، می

محكوم علیه از علت محكومیت خود، توجه دادرس به ارزش رای صادره، اعطای ارزش علمی به رويه قضايی و تأمین هرچه بهتر 

 (.0980د )متین دفتری، تر عدالت و حقیقت اشاره کر و مطلوب
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نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان  آزادی دادرس در احراز واقع، در هیچ صورتی او را بی»استاد فقید دکتر کاتوزيان معتقدند:  

طرفی دادرس و امكان بازرسی انديشه  های مهم بی يكی از تضمین کند. الزام دادگاه به استدالل و تكیه بر قوانین، مبانی آن نمی

(. اصل توجیه رای که يكی از اصول بنیادين يا تضمین کننده عملكرد 0986:19)کاتوزيان، « های باالتر است او در دادگاه

آراء را  توان مشروعیت های حقوقی موردپذيرش قرارگرفته و می شود تقريباً در تمامی سیستم دمكراتیک در دادرسی تلقی می

 (.0936)غمامی و محسنی،  وابسته به آن دانست

کند  های اداری مقامات حكومتی متمايز می توان گفت که عنصر اساسی رای دادگاه که آن را از فرمان بنابراين به جرأت می 

در فقه بیشتر به نحوه اثبات دعوی و داليل اثبات، شرايط قاضی و آداب قضاوت اشاره شده  است.« مستدل بودن»همین وصف 

صوره »سوی فقها مطرح گرديده است. برای مثال در مورد شكل و صورت حكم آمده:  و در مورد حكم قاضی نیز مطالبی از

الحكم الذی الينقض ان يقول الحاکم: قد حكمت بكذا او قضیت او انفذت او امضیت او الزمت او ادفع الیه ماله او اخرج من حقه 

لحجه و ان دعواک ثابته شرعاً هم يكن ذلک حكماً و او يأمره بالبیع و غیره؛ و لو قال ثبت عندی او ثبت حقک او انت قد قمت با

 در اين راستا تأکید شده است که رای قاضی بر طبق موازين شرعی و با توجه به ادله طرفین باشد....«. يسوغ ابطاله 

 

 لزوم موجه و مدلل بودن رای داور

خصوصی طرفین است که پس از انتخاب قاضی  عنوان بهاختالفات بوده و در حقیقت داور  وفصل حلداوری يک روش خصوصی 

دارد. حكم داور نیز از « قضايی –قراردادی »کند، بنابراين داوری ماهیت  توسط آنها به منازعه رسیدگی کرده و رای صادر می

حیث اعتبار، تفاوتی با حكم قاضی منصوب ندارد و چنانچه محكوم علیه طوعاً آن را اجرا نكند، ذينفع با توسل به دادگاه 

نمايد. برای اينكه رای داوری قابلیت اجرا داشته باشد در درجه اول بايد دارای  قاضای اجرای رای را برابر مقررات قانونی میت

در هیچ يک از مقررات مبحث داوری قانون آيین دادرسی مدنی به نكاتی که الزم است در  گذار قانونخصوصیات يک رای باشد. 

اين قانون در رای دادگاه الزم الرعايه  632رسد تمامی آنچه که بر اساس ماده  اما به نظر میرای داوری درج گردد اشاره نكرده 

باشد به جز استناد به مواد قانونی، اصول حقوقی و ... که عدم ذکر آن در رای داوری  است، برای رای داوری هم ضروری می

در رای داور به معنای آزادی داور برای صدور رای خالف  کند. البته عدم ضرورت ذکر استناد ای به اساس رای وارد نمی خدشه

قانون و اصول نیست زيرا درصورتی که رای داور خالف قوانین موجد حق يا اصول مسلم حقوقی باشد قابلیت اجرايی ندارد و 

 ذينفع میتواند تقاضای ابطال آن را بنمايد.

و مدلل بودن رای داور همانند رای دادگاه تأکید نموده است. البته قانون آيین دادرسی مدنی، مقنن بر لزوم موجه  486در ماده 

که ازجمله اصول بنیادين « توجیه رای»کرد، بر اساس اصل  به چنین ضرورتی اشاره نمی گذار قانونرسد حتی اگر  به نظر می

ين توجیه و استدالل جزء قاضی خصوصی طرفین، مكلف به موجه و مدلل نمودن رای بود؛ بنابرا عنوان بهدادرسی است، داور 

بافرمان اداری محسوب « رای»شود ودرحقیقت وجه تمايز  الينفک رای داوری و هر رايی است که از مراجع قضاوتی صادر می

شود. اين موضوع برای بعضی از محاکم از چنان اهمیتی برخوردار است که در زمان درخواست ابالغ يا صدور برگ اجرايی  می

نمايند؛ برای مثال يكی از شعب  دادگاه عمومی  ور، از ابالغ و اجرای رای غیرموجه و غیر مدلل امتناع میبرای اجرای رای دا

»... اين گونه استدالل کرده است  36در خصوص درخواست اجرای رای داوری سال  34ای در سال  حقوقی تهران در دادنامه

ین دادرسی مدنی يكی از مراحل نظارت قضايی بر داوری، مقطع به بعد قانون آي 483نظر به اينكه مطابق مستفاد از مواد 

قانون  486و  4و  9داند: نخست مطابق مواد  اجرايی است و نظر به اين که دادگاه رای صادره را به جهات ذيل واجد ايراد می



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 682 -639، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

683 

 

جزئی و معین  طور بهو آور صادر شود  آيین دادرسی مدنی رای قضايی بايد مستند و مستدل و بر اساس اسباب توصیفی اقناع

راجع به يک موضوع تعیین تكلیف کند درحالی که در اين پرونده رای صادره يک مجموعه عبارات توصیفی و کامالً متفاوت با 

ای مستند شده است و در جمله،  شرايط شكلی حداقلی برای يک رای قضايی است که نه توجیه قضايی دارد و نه به هیچ قاعده

در مورد درخواست محكوم له مبنی  69/06/39همین دادگاه در رای ديگری مورخ ...«. واعد يادشده را ندارد. شرايط مذکور در ق

قانون آيین دادرسی مدنی رای داور بايد  486و  9مطابق مواد »... بر اجرای رای داوری در قسمتی از استدالل خود قید کرده 

ساده نیست بلكه تمهیدی برای معرفی يک رای صحیح است و الزاماً با  مستند و مستدل باشد و اين تكلیف تنها يک تشريفات

کند و به موجب قواعد حقوقی معتبر اجرای حق و تعهد مشروعیت  منطق اثبات اين اسباب موجهه نتیجه رای را توجیه می

شنهاد وحداکثر توصیه تقرير يابد. در مورد مطروحه اما رای نه اسباب توجیهی دارد و نه مستند حكمی و اساساً در مقام پی می

گردد که در آراء مذکور مستدل و مستند بودن رای داور در رديف اصول دادرسی تلقی شده  ؛ بنابراين مالحظه می...«شده است 

به قابل اجرا نبودن رای غیرموجه و غیر مدلل داور اشاره نكرده قاضی دادگاه از اجرای چنین رايی  ارگذ قانونو با وجود اينكه  

 متناع نموده است.ا

المللی داور مكلف به ذکر کلیه داليل در متن  قانون داوری تجاری بین 91ماده  6المللی، بر اساس بند  در داوری تجاری بین

باشد، مگر اينكه طرفین توافق کرده باشند که داليل رای ذکر نشود يا اينكه رای داور بر اساس شرايط مرضی الطرفین و  رای می

 آنها صادرشده باشد.پس از سازش 

 

 مفهوم مستدل، موجه و مدلل بودن رای 

قانون  022در مورد استدالل و استناد در رای دادگاه و داور، تعابیرمختلفی را به کاربرده، بدين شرح که در اصل  گذار قانون

نمايد. در مورد آراء  اشاره میهای عمومی و انقالب، به مستدل و مستند بودن رای دادگاه  قانون تشكیل دادگاه 3اساسی و ماده 

و شعب ديوان عالی کشور  6و  0های کیفری  قانون تشكیل دادگاه 63های جزايی، هم در قوانین سابق )ازجمله ماده  دادگاه

( و هم در قانون آيین 0978های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  قانون آيین دادرسی دادگاه 604و ماده  0928مصوب 

قانون آيین دادرسی  019( بر مستدل، موجه و مستند بودن رای دادگاه تأکید شده است. مواد 974فری فعلی )ماده دادرسی کی

، دادگاه را مكلف به ذکر جهات، داليل و مستندات در رای 0973قانون آيین دادرسی مدنی مصوب  632و  0908مدنی مصوب 

قانون آيین دادرسی مدنی برای رای داور  486گاه در امور حسبی و ماده قانون امور حسبی برای تصمیم داد 69اند. ماده  نموده

قانون آيین دادرسی کیفری بازپرس را مكلف کرده، قرار نهايی را  624اند و نهايتاً ماده  تعبیر موجه و مدلل بودن را به کار برده

و « مدلل بودن»، «موجه بودن»، «بودنمستند »، «مستدل بودن»به صورت مستدل و مستند صادر نمايد؛ بنابراين تعابیر 

 که در قوانین مختلف استعمال شده، قابل بحث است.« جهات»

 

 شود که عبارتند از: رای دادگاه از سه قسمت مختلف تشكیل می

ای از ادعای خواهان و دفاعیات خوانده و استدالالت آنها ذکر  مقدمه که در آن، مشخصات اصحاب دعوی، خواسته، خالصه -0 

 شود. می

اسباب موجهه، جهات و داليلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت يكی از دو طرف و انگیزه او در صدور حكم  –6 

شود که هم شامل ادله و هم شامل نص قانون يا روح آن و يا اصول است، به عبارت ديگر اموری که مبنا و اساس حكم را  می
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( اين قسمت از رای حالت اخبار دارد يعنی خبر از ادله و نحوه استفاده 0989توزيان، سازد. )کا دهد و آن را موجه می تشكیل می

( اين بخش دو قسمت دارد، اسباب 0976:080دهد برخالف نتیجه رای که يک امر انشايی است. )جعفری لنگرودی،  از ادله می

پرداخته و ادعای يكی از طرفین را با ذکر  موجهه موضوعی و اسباب موجهه حكمی، وقتی دادگاه در رای خود به ذکر استدالل

دهد، در حقیقت در مقام توجیه رای )مستدل کردن( و مدلل کردن آن است )اسباب  دلیل بر ادعای طرف مقابل ترجیح می

کند با ذکر  موجهه موضوعی(، بنابراين، اسباب موجهه موضوعی خود دارای دو بخش است، در يک بخش دادگاه تالش می

ای را که به دست آورده توجیه کند و در بخش ديگر با استفاده از ادله اثبات دعوی  طقی يا حقوقی مبانی نتیجهاستدالل من

نمايد. به اين ترتیب، توجیه رای همان مستدل نمودن است. البته توجیه رای الزم نیست مبسوط باشد  تصمیم خود را مدلل می

کوتاه باشد، گاهی ذکر يک عبارت کوتاه در رای، برای موجه شدن آن کافی بلكه به فراخور موضوع دعوا، ممكن است مفصل يا 

 است. اسباب موجهه حكمی نیز يعنی استناد دادگاه به مواد قانونی، اصول و ...

نمايد. البته واژه  نتیجه، منطوق يا مفاد رای، در اين بخش دادگاه تكلیف دعوی را از حیث قبول يا رد آن مشخص می –9 

 (914دانند. )همان،  بعضی از نويسندگان واژه نادرستی برای نتیجه رای )ذوالمقدمه( میمنطوق را 

گیرند، مگر اينكه منجر به صدور رای  الزم به ذکر است که اسباب موجهه موضوعی، مورد نظارت ديوان عالی کشور قرار نمی

ای که دارای  داشته باشد و اسباب توجیهی آن با ماده خالف شرع و قانون شود يا اينكه مفاد رای با يكی از مواد قانونی مطابقت

ق. آ. د. م.(؛ بنابراين بین اسباب موجهه رای و مفاد رای از حیث مستند قانونی  974معنای ديگری باشد تطبیق نمايد )ماده 

نتیجه رای  بايد هماهنگی الزم وجود داشته باشد. بدين ترتیب هر رايی، دو بخش ويژه دارد که همان اسباب موجهه و

باشند. در بین قضات اين مطلب رايج است که فقط نتیجه حكم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده و اسباب موجهه  می

که بنا بر عقیده بعضی از اساتید، حق اين است که بین اسبابی که اساس و مبنای منطوق  دارای اين اعتبار نیستند. درحالی

 (0989شود تفاوت گذارد. )کاتوزيان،  عقیده دادرس در استدالل او اعالم می عنوان بهکه گیرد و جهاتی  حكم قرار می

دهد و بدون وجود آنها تصور صحت حكم امكان ندارد؛ اين گونه جهات دارای  بعضی از جهات، ارکان دادرسی را تشكیل می

اليل بپردازد يا از اموری ياد کند که ارتباط اعتبار امر قضاوت شده هستند؛ اما درجايی که دادرس فقط به تجزيه وتحلیل د

های خود بپردازد، قطعاً اين امور دارای اعتبار امر قضاوت شده  مستقیم با فصل دعوا ندارد و صرفاً به بیان عقايد و انگیزه

 (0989نخواهند بود. )کاتوزيان، 

احراز مالكیت خواهان حكم به خلع يد صادر نمايد با اين اوصاف چنانچه قاضی در دعوای خلع يد، در ذکر اسباب موجهه رای با 

يا با عدم احراز مالكیت حكم به بطالن دعوی بدهد اين احراز يا عدم احراز مالكیت از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. به 

ب حكم است( نسبت به عبارت ديگر، اين قسمت، الزم الينفک حكم است و به اعتبار لزوم الينفک )نه به اعتبار اينكه جزو اسبا

 (0976:089شود. )جعفری لنگرودی،  متن حكم، داخل در حكم بوده و از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می

اند تعاريفی از آنها را ارائه  در قانون تعريف نشده، اما نويسندگان حقوقی تالش کرده« مدلل»و « موجه»، «مستدل»های  واژه

هات و داليل از سويی و استدالل از سوی ديگر تمايز قائل شد، بدين نحو که جهات را از منظری نمايند. در حقیقت بايد میان ج

به جهات موضوعی و حكمی تقسیم و جهات موضوعی را اسباب ايجاد تعهد )عقد، ايقاع و واقعه حقوقی( و جهات حكمی را 

ثبات امور موضوعی ادعاست که هدف دادرسی را تشكیل قانون حاکم بر موضوع تلقی کرد. درحالیكه داليل اصوالً ناظر به ادله ا

جهات و »توان محصور در عناوين  داده و از اين حیث مفهومی متفاوت از خود جهات خواهد بود. استدالل حقوقی را نمی
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چینش امور و  کلی متفاوت از اين دو مقوله بوده و امری جداگانه اما مرتبط با آنها است. استدالل نحوهطور بهکرد زيرا « داليل

 (0934شود. )عارفعلی،  قضاياست که بر منطوق و نتیجه رای منتهی می

شود ولی در معنای خاص با آن متفاوت است و معنای  بعضی هم معتقدند موجه بودن در معنای عام، شامل مدلل بودن هم می

نگريستن به مسائل مورد اختالف است به کننده و همه جانبه  خاص موجه بودن، مبتنی بودن آن برجهات عقالئی، منطقی وقانع

نحوی که خواننده احساس کند همه امور مورد اختالف قطعی يا احتمالی مورد توجه دادگاه بوده و پاسخ روشنی به انتظار 

اصحاب دعوی داده است و معنای مدلل بودن به معنای خاص هم توجه به داليل اثباتی و نوعی است که  ممكن است به 

 (0939يا با ارزيابی مفصل داليل همراه باشد. )خدابخشی،  صورت مختصر

 

 بطالن رای داوری با رویه قضائی

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین يک اختالف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضايی، به فرد يا افرادی که 

 –اختالف آنها با سرعت بیشتر و هزينه کمتر و دقت باالتر  نمايند تا شهرت دارند مراجعه می« حَكَم»اصطالحاً در میان مردم به 

باشد که توسط داور يا هیات داوری  می« رأی»گردد. نتیجه اين رسیدگی  وفصل حلرسیدگی و  –نسبت به مراجع قضايی 

لذا اگر کسی که رأی ها(.  االجرا برای طرفین )به مانند ساير احكام دادگاه ای است و الزم گردد که قطعی و يک مرحله صادر می

علیه( بخواهد اعتراضی به رأی و يا شیوه رسیدگی بنمايد راهی به جز درخواست ابطال رأی  علیه او صادر گرديده )محكوم

داوری آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت. ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مكرر به 

 وفصل حلگردد که اين امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در  رأی داوری می ها جهت ابطال دادگاه

باشد، مغاير است. آراء داوری باوجود اينكه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص يا اشخاص منتخب  مابین می اختالفات فی

ها را  رار گیرد؛ زيرا همان داليلی که تجديدنظرپذيری آراء دادگاهتواند مورد اعتراض محكوم علیه ق آنان گذاشته شده است، می

نمايد و به طريق اولی اين ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس  کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می توجیه می

شود، در  کافی هستند صادر میها توسط قضات ذی صالح که دارای صالحیت اخالقی و دانش  شود؛ زيرا اگر آراء دادگاه می

هايی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به  شود که فاقد چنین ويژگی داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می

مراتب بیشتر از آراء مراجع قضايی است. به همین منظور علیرغم پذيرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی 

نی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آيین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار پیش بی

قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صالحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با 

 باشد. ور رأی خارج از موعد مقرر میمندرجات معتبر دفتر امالک و دفتر اسناد رسمی و صد

 

 نتایج

خالصه زمانی که قاضی در رای، پس از ذکر موضوع از زبان اصحاب دعوی به تحلیل و توصیف آن بر اساس جهات عقلی،  طور به

يا  مستدل»دهد، در حقیقت در مقام  پردازد و اقدامات انجام شده در جهت رسیدن به نتیجه را توضیح می منطقی و حقوقی می

پردازد  رای است، اما زمانی که به ذکر ادله اثبات دعوی که طرفین ابراز کرده يا خود رأساً به آن رسیده، می« موجه نمودن

باشد. به بیان ديگر تحلیل منطقی موضوع با تكیه بر مبانی علمی و حقوقی توجیه و  رای می« مدلل نمودن»درواقع در مقام 

« مدلل نمودن»بر داليل اثباتی ازجمله اقرار، شهادت شهود، اسناد و ... برای بیان نتیجه رای شود و تكیه  تلقی می« استدالل»



 هفق و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 682 -639، صفحات 0411 زمستان ،4 شماره ،7 دوره

636 

 

آن است. مالحظه چنین رايی، خواننده را بدون نیاز به مطالعه پرونده به درک نسبتاً روشنی از موضوع و درستی يا نادرستی 

« مدلل بودن»رای مترادف بوده و اين واژگان با « موجه بودن» با« مستدل بودن»رساند. با اين اوصاف  اقدام و تصمیم قاضی می

رای متفاوت هستند. فراموش نكنیم که مستدل يا موجه بودن رای، با صحیح بودن نتیجه حاصله از آن متفاوت است؛ به عبارت 

قناعت »ان مبانی ديگر مستدل بودن رای معادل صحیح بودن آن نیست. ضمن اينكه قاضی با موجه نمودن رای عالوه بر بی

باشد. همان گونه که از بررسی چارچوب قوانین داوری در  خود، به دنبال اقناع طرفین و مراجع عالی و نظارتی هم می« وجدانی

المللی سازگاری ندارد.  های مدرن بین برد که با رويه ها و افكار سنتی رنج می ايران مشخص شد، نظام داوری داخلی ايران از ايده

علی رغم مبنا قرار دادن _المللی  الخصوص تفسیر قانون داوری تجاری بین يگر تأثیر همین افكار در تدوين و علیاز سوی د

ايرانی با ايجاد برخی تغییرات نسبت به متن اصلی قانون نمونه تا حدودی از هدف اصلی و  گذار قانونباعث گرديد  _قانون نمونه

 توان چهار راه حل مطرح کرد:  وضعیت می روح قانون نمونه دور شود. برای اصالح اين

تواند به  اول؛ فقط سیستم داوری داخلی اصالح شود. در اين خصوص بايد گفت صرف اصالح سیستم داوری داخلی نمی .0

 المللی در ايران کمک کند.  توسعه و گسترش داوری بین

المللی  ه هر يک از قوانین داوری داخلی و بینالمللی جداگانه اصالح شوند. اصالح جداگان دوم؛ قانون داوری داخلی و بین .6

حل باشد، زيرا اين عمل همچنان باعث تداوم وجود دو نظام جداگانه و دو مبنای فكری متفاوت در  ترين راه تواند مطلوب نمی

 شود. وضع قوانین داوری می

ای  اصالح گردند. اين امر همان رويه المللی در قالب يک قانون سوم؛ هر دو قانون داوری داخلی و قانون داوری تجاری بین .9

در طرح اليحه جامع داوری پیش گرفته است. در چنین روشی همچنان دوگانگی سیستم حفظ گرديده و  گذار قانوناست که 

 باشد.  المللی است، نمی که يک گرايش جديد در داوری بین 6112مضافا مبنای اين اليحه قانون نمونه 

تواند قانون داوری واحد بر  ؛ به عبارت ديگر، ايران می6112واحد بر مبنای قانون نمونه چهارم؛ ايجاد سیستم قانونی  .4

مبنای قانون نمونه آنسیترال با حداقل تغییرات ايجاد کند و يا پا را فراتر از قانون نمونه گذاشته و با پر کردن خالءهای آن 

ترين گزينه برای سیستم داوری ايران  د. اين روش مناسبقانون جامعی مانند انگلیس و اسكاتلند و سوئد به تصويب برسان

باشد زيرا عالوه بر اينكه شفافیت و سهولت در فهم و تفسیر قوانین داوری ايران را در پی خواهد داشت، باعث ايجاد تحول  می

چنین اليحه پیشنهادی خواهد المللی و هم ها و افكار سنتی سايه افكنده بر قانون داوری داخلی ايران، قانون داوری بین در ايده

 شد.
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