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 99-79  ، صفحۀ 1400  بهار و تابستان ،  3، شمارۀ  های نوین، دورۀ دومردادها و فناوری دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قرا

داوری؛ بازبینی مفهوم رأی  شکایت از  ۀالعادفوق های بررسی روش
 بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران نهایی

 2پیرریکیمیا حاج ، 1نیما نصرالهی شهری 

 8/7/1400تاریخ پذیرش:   19/3/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده 

اختیار و صالحیت است    یفرایندداوری   ثالثی  افراد  یا  فرد  به  که در طی آن طرفین اختالف 
را   موردنظر  اختالفات  به  میرسیدگی  بهرأی    و  کننداعطا  را  الزمأر  منزلۀصادره  االجرا  یی 

نهایی و غیرقابل تجدیدنظر بودن آرای صادره   ،های نهاد داوریترین مزیتیکی از مهم  .پذیرندمی
، حالبااین   ود.ش های دادخواهی میموجب کاهش طول دادرسی و تعدیل هزینه  است که طبعاً

هایی روشگذار  همیشه صادق نیست و قانون   و  ضرورتاً  بودن آرای داوریمبنی بر نهایی  ۀگزار
  بودن ناممکنبا پذیرش فرض    ،این مقاله.  است  بینی کردهشپیداوری  را برای بازبینی ماهوی آرای  

طرق  به بررسی قابلیت اعمال    صرفاً  ،آرای داوری  درخصوصاستفاده از طرق شکایت عادی  
مراجع  از سوی  آرای صادره    دربارۀ   احصاشده در قانون آیین دادرسی مدنیشکایت    ۀالعادفوق

می آرا یشکا  العادۀفوقطرق  پردازد.  داوری  از  قانون    ت  مدنیدر  دادرسی  از عبارت  آیین   اند 
در داوری داخلی که تابعیت   ،دادرسی و اعتراض شخص ثالث. از این میان  ۀخواهی، اعادفرجام 

ایرانی است ثالث متصور است و در داوری تجاری    ،طرفین  به اعتراض شخص  امکان توسل 
است    دادرسیاعادۀ    نوعی   یالمللبین شده  شناخته  رسمیت  برای به  ثالث  اعتراض شخص  و 

یا   تأییددادگاه بدوی که در  رأی    است کهاین نکته ضروری  ذکر  شکایت از آرا ممکن است.  
ای قضایی رهمچون سایر آ که  دارد  آرای دادگاه قرار    ۀ، در زمرشودداور صادر میرأی    ابطال

 . است برای آن متصورشکایت  ۀالعاداستفاده از طرق عادی و فوقفرض 
  شخص   اعتراض  ،یدادرس  ۀاعاد  ،یخواهفرجام   ت،یشکا  ۀالعادفوقطرق    ،یداورکلیدی:  واژگان  

ثالث
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 مقدمه  
بنابراین    نیست.  اقاضی نیز از این قاعده مستثن  ؛گیردمی  قرار  اشتباه  معرض  در  انسان  یگاه

فرض اشتباه برای قاضی فرضی صحیح است؛ درنتیجه سیستم قضایی ما نیازمند ترتیباتی  
  . (140  ص  ،1391)شمس،    قطعی مورد شکایت قرار گیردرأی    هااست که با استفاده از آن

طور کلی عبارت از وسایلی »طرق شکایت به   .شودبه این ترتیبات طرق شکایت اطالق می 
که موجبات تجدید  برای این  ،که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شدهاست  

 .(98 ص ،1378)متین دفتری،  د«نخود را فراهم نمای یرسیدگی به دعوا
اصالحی و عدولی    هایروش را را به  توان طرق شکایت از آ بندی میدر یک تقسیم 

نزد مرجع عالی یا مرجعی غیر از مرجع  رأی    که در طرق اصالحی، شکایت از کرد  تقسیم  
می رأی    ۀصادرکنند مطرح  مطرح  مرجعی  همان  نزد  شکایت  عدولی  طرق  در  و  شود 

دادرسی و  اعادۀ  مورد شکایت را صادر نموده است که شامل واخواهی،  رأی    شود کهمی
 .(274، ص 1390)شمس،  استشخص ثالث  اعتراض

شود. بندی میتقسیم   العاده فوق   قعادی و طر  قطرق شکایت از آرا به طر  معموالً
موارد امکان استفاده از آن   ۀدر هم   اصوالًکه  شود  اطالق می  سازوکارهاییطرق عادی به  

دارد قانون   فقط درخصوصشکایت    ۀالعاد فوق   قاما طر  .وجود  که  گذار تصریح  آرایی 
. گذار بیان نموده استنموده است قابل طرح است و محدود به قیودی است که قانون 

 شود. دادرسی و اعتراض شخص ثالث میاعادۀ شامل فرجام،  العاده فوق طرق 

شکایت    ۀالعاد فوق   روش عنوان سه  به   ،دادرسی و اعتراض شخص ثالثاعادۀ  فرجام،  
آرا قانون    ،از  پیش در  قدیم  قانون  و  حقوقی  محاکمات  بوداصالح  شده  )شمس،    بینی 
 شود، شکایت از آرا دیده نمی  العادۀفوق اصطالح طرق    ،در قانون جدید  .(140، ص  1391

 .شودمی  کار گرفتههمچنان در ادبیات حقوقی به وفور به اصطالح این البته 
ها قطعی است مگر در دادگاه  یآرا»  :داردبیان میمدنی  قانون آیین دادرسی    5  ۀماد

موجب سایر قوانین قابل نقض  موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به 
. لذا هرگونه استاصل بر قطعیت آرا    در آیین دادرسی مدنیدر نتیجه،  «  یا تجدیدنظر باشد.

ا در  آر  ۀ. واژشوددر قانون مشخص    اًو باید صراحتاست  ی، خالف اصل  أشکایت از ر
  .(615، ص 1390)حیاتی،  گیردقانون مذکور حکم و قرار را دربر می
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 از   شکایت  حق  سابق  قوانین   موجببه   توجه به این امر نیز ضروری است که هرگاه
  ، گرفت   نادیده  را  مزبور   حق  تواننمی  جدید  قانون  به  استناد  با  باشد،  آمده  وجودبه رأی  
  قانون آیین دادرسی مدنی   9  ۀماد   موجبزیرا به   ؛باشد  شده  تصریح  قانون  که دراین  مگر

  زمان   در  مجرا  قوانین  تابع  فرجام،  و  تجدیدنظر  و  اعتراض  قابلیت   حیث  از  صادره  آرای..  ».
، 1390)شمس،  «  ...  شود  شناخته  خالف شرع  قوانین  آن  که این  مگر  باشدمیرأی    صدور

 .(285ص 

همچون صرفه  دالیلی  به  افراد  مراجعه جویی  امروزه  داوری  به  هزینه  و  وقت  در 
شود که در طی آن طرفین ی اطالق می فرایندبر    داوری.  (Mazirow, 2008, p.1کنند ) می

ثالثی اختیار و صالحیت می افراد  یا  به فرد  به اختالفات مورد نظر اختالف  بخشند که 
االجرا صادر الزمرأی    ودهد  می رسیدگی کنند. داور همچون قاضی اختالفات را فیصله  

عدالت   جادیا  برایتوافق    کیهاد داوری اساساً  ن  .(2ص    ،1395،  فروه  ،ی)فرهاد  کندمی
)مافی، تقی شود  این عدالت برپا می  یردولتیغع  مرج  کی   قیاز طر   که  است ی  صوصخ

 ,Kartuzov, 2015شود ) محسوب    دادگاه  برای  تواند جایگزینیو می  (1، ص  1396پور،  

p. 65)های  اصلی آن نسبت به سایر روش   ۀری که وجه ممیزواالجرا بودن آرای دا. الزم
دارد  استاختالف  حل   ۀدوستان قانون  در  نتیج  و  ریشه  داوری  آرای  اجرای    ۀامکان 

آنچه نهاد داوری را از دادگستری   های حقوقی به این نهاد است.بخشیدن نظامرسمیت
به این   ،بودن آن استایمرحله بودن آن، یکبر خصوصی عالوه  ،نمایدعمومی متمایز می

که هیرأی    معنا  از  میئصادره  تلقی  نهایی  داوری  و   .شودت  سریع  باعث  مزیت  این 
و یکی از دالیل رجوع طرفین به داوری است. شود  میاختالف  حل   فرایندشدن  هزینهکم 

  ا ی ی ممکن است داخل  یداور.  استای بر نهاد داوری حاکم  قانونی دوگانه  ظامدر ایران ن
 ی باشد. المللبین

دادرسی و اعتراض شخص ثالث اعادۀ  خواهی،  در این مقاله برآنیم که امکان فرجام
 .کنیمبررسی المللی  در داوری داخلی و بینرا داور رأی به 
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 در مورد داوری  1های حقوقی دوگانه نظام . 
ها ناظر به تقسیم داوری به داوری داخلی و داوری تجاری بندیترین تقسیم یکی از مهم 

عناصر اختالف و رسیدگی مربوط به یک نظام   ۀهم  ،ی است. در داوری داخلیالمللبین
یک عنصر خارجی وجود  کم  دستی  المللبینکه در داوری  درحالی   ؛حقوقی واحد است

ممکن است قانون حاکم بر قرارداد، اقامتگاه طرفین یا موضوع اختالف    ،دارد. برای مثال 
  فرایند ت بر  به نظام حقوقی دیگری تعلق داشته باشد. در داوری داخلی کنترل و نظار 

ی، اصل آزادی  المللبینو در مقایسه با داوری  است  رسیدگی از سوی مراجع قضایی بیشتر  
 (.Redfern, 2004, p. 12)  شودتر تفسیر میطرفین مضیق ۀاراد

به داوری وجود دارد  های حقوقی دو دسته قوانین و مقررات راجعدر بعضی از نظام
حاکم بر   حقوقی  نظام  لذا،.  استبودن آن قابل اعمال    المللیکه بنابر داخلی یا تجاری بین
در صورتی که هر دو طرف    ، مثالً. در ایراناستدوگانه    داوری در بعضی از کشورها

شود و در صورتی مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می  ،ایرانی باشند
المللی قانون داوری تجاری بینیکی از طرفین تابعیت خارجی داشته باشد،  کم  دست که  

 شود.اعمال می

قانون    درداوری  .  1-1 با  مقایسه  در  مدنی  دادرسی  آیین  ایران:  حقوقی  نظام 
 ی المللبینداوری تجاری  

 ایران ۀداوری در قوانین موضوع  ۀتاریخچ.  1-1-1

ا اولین  یداور   رانیدر  )   در  باربرای  هفتم  اصول »قانون    (799تا    757مواد  باب 
.  شد  ی نیبش ی ( پیشمس  یهجر  1290)   یقمر  یهجر  1329مصوب    «یت حقوقمحاکما

قانون   757  ۀماد   موجببه دارند  ک»  ،این  را  دعوی  )طرح(  صالحیت  که  اشخاصی  لیه 
به حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب   توانند منازعه خود را می

 یداور  ینوعکه به   یشمس  یهجر   1306مصوب    «تیقانون حکم».  «اند واگذار نمایندکرده 
پ  یاجبار مزبور    نیگزیجا  کردیم  ی نیبش ی را  در  ؛شدموارد  که  معنی  این  صورت    به 

اما  .  شددرخواست هریک از اصحاب دعوی موضوع اختالف لزومأ به داوری ارجاع می

 
1. Dualist 
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ه  اصالح شد  1308  نیفرورد  11مصوب    «ت یاصالح حکم»موجب قانون  به   هقانون ک  نیا
.  شدنسخ    حاًیصر  یشمس  یهجر   1313مصوب    «تیقانون حکم»  38  ۀموجب ماد، به بود

تر بود. همین قانون بعدأ اساس تدوین  مراتب جامعدرمقایسه با قوانین قبلی بهاین قانون  
 جهرمی،   )افتخار  تم قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری قرار گرفتفمقرارت باب ه

 632، در مواد  1318مصوب    یمدن  یدادرس  نییآ  م یدر قانون قد  یداور  .( 16  ص  ،1378
بعد   مادشد  یبینپیشبه  دادگاه   6  ۀ.  تشکیل  وقانون  عمومی  )   های  نیز  1373انقالب   )

دانسته مجاز  را  داوری  به  قانون جداست.    مراجعه  مصوب    یمدن  یدادرس  نییآ  دیدر 
نیز مجلس   1376در سال    .افتی اختصاص    یبه داور)باب هفتم(  به بعد    454  مواد،  1379

 المللی را به تصویب رساند.  شورای اسالمی قانون داوری تجاری بین
را مدنظر قرار داده و آن جواز   یداور  یها از جنبه  یکی   نیز  یقانون اساس  139اصل  

  ی موجب اصل مزبور، ارجاع دعاواست. به  یداور  به  یدولت  یهادولت و سازمان  ۀمراجع 
 رانیوز  تئیه  بیدر هر مورد موکول به تصو  یبه داور  ی و دولت  یبه اموال عمومراجع 

است و در موارد   یخارج  ی که طرف دعو  ی. در موردرسدبه اطالع مجلس ب  د یاست و با
این  کند.  یم  ن ییموارد مهم را قانون تع   و  برسد  زیمجلس ن  بیبه تصو  دی با  یمهم داخل

قانون آیین دادرسی مدن بینالزام در  قانون داوری تجاری  نیز منعکس شده ی و  المللی 
 است.

  سه یمقا  در  (یمدن   یدادرس   نییآ  قانون  تمفه)باب    یداخل  یداور  نیقوان .  2-1-1
   رانیا  یالمللن یب یتجار  ی داور قانون اب

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی همگام با قوانین مدرن داوری تنظیم نشده است  
ست. ایرادات زیادی به این قانون وارد  موجود در قوانین پیشین ا  سنت داوری  ۀو ادام

باعث   بعضاً  که  ایران  شرکت   میلیبیاست  تجاری  از سازوکارهای  استفاده  داوری   در 
 شود. می

قانون   کی  جادیا  برایاز جانب کشورها    بسیاری  یهاتالش   ،میالدی  1950  ۀدر ده
 رفت یانجام پذ  یهای حقوق داخلتیاز محدود  ییبا هدف رها  المللینیداوری تجاری ب 

قوانانجامید  شکست  هبکه   د  ن ی.  به کشور  از کشوری    با   ایگسترده   تفاوت  گریداوری 
هم  ؛داشت  گریکدی ت  لیدل  نیبه  فعال  قراردادی    المللنیب  جارتوکالی  مذاکرات  در 



 1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ  2دورۀ  های نوین                          قوق قراردادها و فناوری نامۀ حدوفصل

84 

به اختالف   گریداوری کشور د نیشرط داوری ارجاع دهنده به قوان رفتنی درخصوص پذ
داوری کمیسیون حقوق تجارت   ۀقانون نمون  1985در سال    سرانجامتا    ،خوردندیبر م
ابین رفع  جهت  در  )آنسیترال(  ملل  سازمان  تدو  نیالملل  نمونشد  نیمشکل  قانون   ۀ . 
کشورها   زیادی از  ه است و تعدادمورد توجه قرار گرفت  اریکشورها بس  انیدر م  ترال یآنس

  . رفتندیپذ یجزئ  یراتییبا تغ فقط  ای رییرا بدون تغ نمونه قانون 
مجلس شورای اسالمی ایران از سوی    1376ی در سال  المللبینقانون داوری تجاری  

 المللیبین  داوری  داخلی و  داوری   ،در نظام حقوقی ایران  آن،   از  پس  به تصویب رسید و
  با   را   الهام گرفته است و آن  آنسیترال   ۀنمون  قانون  از  قانون  شد. این  تفکیک  یکدیگر   از

ماد  بر  .است  داده  تطبیق  ایران  داخلی   شرایط  از  بند ب  در  ،  مذکورقانون    کی  ۀاساس 
معامله، زبان    یمحل اجرا  ،موضوع معامله   ، یداور  یا داخلی بودن  یالمللنی براستای تعیین  

در زمان انعقاد   نیاز طرف  یکی   کافی استفقط    بلکه  ،دندارن  یموضوعیتو ارز موردمعامله  
   نباشد. یرانیا یداور ۀنامموافقت 

آید، قلمرو اجرای این دو قانون از یکدیگر  طور که از نام این دو قانون بر میهمان
پذیر  داوری  روابط حقوقی  یو تمامدارد  متفاوت است. قانون آیین دادرسی مدنی عمومیت  

داند. این درحالی است که قانون داوری  مشمول خود میرا  ی  المللبیناعم از داخلی و  
و    )شجاعی  ی طرفین حاکم استالمللبینبر امور و روابط تجاری  فقط  ی  المللبینتجاری  

تفاوت از    .(5  ص  ،1396  ،همکاران موافقتدیگر  قانون شکل  این دو  داوری    ۀنامهای 
توافق    سندیی  المللبینقانون داوری تجاری    7  ۀکه طبق ماد  است بر  است که داللت 

به داوری نماید نتیجه شرط کتابت برای موافقت   طرفین بر ارجاع اختالفات   ۀنامو در 
مدنی    کهحالیدر  ،شده استیبین پیش داوری   دادرسی  آیین  شرایط شکلی   دربارۀقانون 
صراحتاً به صالحیت    ،یالمللبیندر قانون داوری تجاری  .  استساکت    داوری  ۀنامموافقت 

له نیز در قانون آیین دادرسی  ئداور در صدور دستور موقت اشاره شده است که این مس
تواند از متقاضی این قانون داور می  17  ۀمدنی مسکوت مانده است. همچنین، طبق ماد 

 . کندمین مناسب اخذ أر تصدور این دستو
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  یداور رأی  بودنداوری و نهایی  بودنیامرحله ک ی  اصل. 2

و طرح آن در رأی    شود، امکان رسیدگی مجدد بهصادر میرأی    هکهنگامی  ،در داوری
.  دشومی   وفصلو حلیابد  میاختالف پایان  و    هیج مرجع داوری یا دادرسی وجود ندارد

داور از اعتبار امر مختوم برخوردار شده است و  رأی    که  گفت توان  می  ،به عبارت دیگر
نمی طلب  طرفین  را  اختالف  همین  به  مجدد  رسیدگی  دلیل کنندتوانند  به  امر  این   .

باید    .استنهایی    شود،داور صادر میرأی    کهداور است و هنگامیرأی    بودنایمرحله یک
و   استطرفین از اعتبار امر مختومه  نسبت به    داوری صرفاًرأی    شود کهگرفته  درنظر  

از اصل نسبی ندارد و  اثری  ثالث  به اشخاص  پیروی مینسبت  آرا  )شیروی،    کندبودن 
 .(271 ص ،1395

پا  ،یدرخصوص داور   ، دشویداور صادر م رأی    کهیو هنگام  یدگ یرس  انی پس از 
کنند. به عبارت    جادیا  یرییخود تغ رأی    توانند دریو نم  شوندیم  یدگ یداوران فارغ از رس

  کهیشود هنگامیگفته م  لیدل  نیبه هم  .خود عدول کنند  میتوانند از تصمیها نم آن   ،گرید
 یمنظور بررساست و امکان مراجعه به داوران به   نظر  دیتجد  رقابلیگردد غی صادر مرأی  

اگر چه ممکن است   ؛( Mazirow, 2008, p.2)   وجود نداردرأی    مجدد پرونده و صدور
رأی   های حقوقی، حق طرفین بر توافق بر قابلیت تجدیدنظرخواهی ازبعضی از نظامدر  

پیش  درصادره  داور  ای  یداور  یهاامه نموافقت اکثر    بینی شود،  ارجاع    یمقررات  مورد 
 نشده است   یبینپیشرأی    لیو تکم  ریتفس  ح،یاز تصح  ری به غرأی    از  دنظریامکان تجد

 .(278 ص ،1395 ،یرویش) 

 ،مثال  برای.  استنظر    دیتجد  رقابلیو غ  ییداور نهارأی    ،یاکثر مقررات داوردر  
صورت به  دی آرا با  ۀیکل»:  دی نمایم  انیخود ب  34  ۀماد  2در بند    ترالیآنس  ی مقررات داور

آرا را   ۀیکل  دی با  نیآور باشد. طرفالزام  نیو نسبت به طرف  یینها  دیشود و با  میمکتوب تنظ
 «.کننداجرا  ریخأبدون ت

حقوق   در سا  ایران،  ینظام  دادگاه    یموارد  ،یمل  یحقوق  هاینظام   ریهمچون  که 
 یها را به دو گروه کلآن  شود ی نسبت به ابطال اقدام کند احصا شده است و م  تواندیم

در مهلت مقرر   نفعی ذ  یاما ابطال آن مستلزم تقاضا  است،قابل ابطال  رأی    .1کرد:    میتقس
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را اعالم رأی    نفع بطالنیذ  یمتعاقب تقاضا  ای  ساًأو دادگاه ر  استباطل  رأی    .2است.  
 .( 292)همان، ص  ستین  ینیمحدود به مهلت مع  ،اعالم بطالن نیو ا کندیم

در نظام حقوقی    شکایت در آرای داوری  ۀالعادفوق های  بررسی قابلیت اعمال روش.  3
 ایران

 گفتنی است.    شکایت از آرا داوریفرض این مقاله عدم امکان استفاده از طرق عادی  پیش 
شود،    منجر  دادگاهاز سوی است که شکایت به آرای داوری که ممکن است به ابطال آن  

آرای داوری   دربارۀزیرا بررسی دادگاه بدوی    ؛آیدحساب نمینوعی تجدیدنظرخواهی به 
مجاز  به ورود به ماهیت پرونده و رسیدگی ماهوی    دادگاه  اصوالًو  است  شکلی    صرفاً

نتیجه در  این    ،نیست.  می آنچه  آن  به  فرجام   بررسی  پردازدمقاله  اعادۀ  خواهی،  قابلیت 
 دادرسی و اعتراض ثالث نسبت به آرای داوری است. 

   رانیا یحقوق نظام در یخواهفرجام   .1-3
صادره و ارزیابی و رأی    رسیدگی بهفرجام به درخواست از دیوان عالی کشور برای  

فرجام طریق شکایتی با    .(376  ص  ،1399  )توکلی،   شودداوری در صوص آن اطالق می
زیرا دیوان عالی کشور    است،ت اصالحی  فرجام نه طریق شکای  فرد است.ماهیت منحصربه 

است    عدولیشکایت  و نه طریق    شودوارد در ماهیت نمیکند و  رسیدگی را تجدید نمی
  شود مطرح  رأی    ۀصادرکنند نزد مرجع  شکایت مجدداً  دخالت عناصر جدید، به علت  که

  خاص برای رسیدگی   مراجع  ۀدیوان عالی کشور در زمر  .(186  و  140  ص  ،1391  )شمس،
  . کندگاه در دعوایی حکم اجراشدنی صادر نمیو هیچ   شودبه دعواها درنظر گرفته نمی

 است.رأی  از شکایت  ادۀالع فوق طریق فرجام
مدنی  366  ۀ ماد  طبق دادرسی  آیین   از   است  عبارت  فرجامی  رسیدگی»  ،قانون 
 مقررات  و   شرعی  موازین  با   فرجامی  مورد درخواسترأی    انطباق  عدم   یا  انطباق  تشخیص

شود و درنتیجه نقض و  میفقط از نظر اجرای قانون بررسی  رأی    بدین معنا که  .«قانونی
، 1390)حیاتی،    نباید مبتنی بر ایرادات وارد بر ماهیت باشدید در دیوان عالی کشور  أیت
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های دیوان عالی کشور  ترین مسئولیتروشنی یکی از مهم این ماده همچنین به  .(615ص  
 1نماید. را بیان می مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین

 کند را ابرام و یا آن را نقض میدر فرجام، پرونده  دیوان عالی کشور   ،به بیان دیگر 
و صدور   کردنیدگی به ماهیت یعنی دوباره قضاوت شأن رسو در صورت نقض، چون  

شود که آیا به شکل قانونی رسیدگی  مورد بررسی واقع می  یرأ،  ی برای دعوی را نداردأر
  صالحیتی برای کشور    یعال  وانید  . (376  ص   ،1399  )توکلی،  و انشا شده است یا خیر

  پرونده را برای صدورو در نتیجه  ،  ندارد  خصومت   فصلو    ماهوی شایسته  یرأ  صدور
 .(381 ص ،1391 شمس، )  فرستدشایسته به مرجع پایین میرأی 

بیان  همان که  های  راه   است.رأی    از  شکایت  العادۀفوق   طریق  فرجامشد،  طور 
مگر در قانون تصریح    ،هیچ موردی وجود ندارددر  های شکایتی است که  راه   العادهفوق 
در نتیجه   (Dalloz Action, 2006-2007:  از  نقل  به  ،381ص   ،1390  )شمس،  باشد  شده

 شوند که در قانون تصریح شده باشند. آرایی قابل فرجام شمرده می
 .است  افتهی  اختصاص  یخواهفرجام   لماده به موارد قاب   دو  ،یمدن  یدادرس   نییآ  در

 علت  به  که  نینخستهای  دادگاه   یآرا  و  دنظریتجد  دادگاه  یآرا  یخواهفرجامقابل    موارد
 ن ییآ  انونق   367و    368  ۀماد   در  بیترت  به  را  اندافته ی  تیقطع  دنظریتجد  درخواست   عدم

 مواد  در  ،یمدن  امور  در  ها،دادگاه   فرجام  قابل  یآرا  ۀیلذا کل  .است  آورده  یمدن  یدادرس
 یآرا  از  یخواهفرجام   معمول،  طوربه   البته.  اندشده  شمارش   دیجد  قانون  368  و  367

 قرار   یبررس  مورد  که  آراست  از  دسته  نیا  یریپذفرجام  و  دیآیم  عملبه  دنظریتجد  دادگاه
  ی آرا   علیه،  محکوم   حقوق  حفظ   یبرا  شتری ب  گذارقانون   ،یموارد   در  حال،نیدرع  رد؛یگ یم

خارج از    آنچههر  ،جهیدرنت.  کندیم  اعالم  فرجام   قابل  ماًیمستق   زین  را  نینخست  یهادادگاه 
 اصل  گذاری ندارد و قانونخواه فرجام  تیباشد، قابل  مارالذکر  ۀماد  دو  درموارد مذکور  

بیان نموده استبه  368و    367فرجام بودن را در مواد    غیرقابل   ) شمس،   طور ضمنی 
 .(382ص ،1390

 
  یی قضا  ۀیرو  وحدت  جادیا  و  محاکم  در  نیقوان  حیصح  یاجرا  بر  نظارت  منظوربه  کشور  یعال  وان ید»:  یاساس   قانون  161  اصل  .1

 « .شودیم  لیتشک  کندیم  نییتع  هییقضا  ۀقو  سیرئ  که  یضوابط  اساس  بر  شودی م  محول  آن   به  قانون  طبق  که  ییهاتیمسئول  انجام  و
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قابلآ  مصادیق  ازرأی    اگرچه  موارد،   بعضی  در   ،حالدرعین   است،   فرجام   رای 
عالوه قانون  بنابراین،.  است   بسته  را  یخواهفرجام   باب  گذارقانون  موارد گذار  بیان  بر 
دسته خواهفرجام  ذیل  که  مواردی  آرای،  قرار   یبندی  فرجام  قابلیت  می  قابل  اما  گیرد 
  .آورده است 369 ۀ ی ندارد را در مادخواهفرجام 

  یداور در یخواهفرجام   .1-1-3
طور که بیان شد، داوری در حقوق ایران در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته همان

که با توجه به    ؛یالمللبین. قانون داوری تجاری  2  ،. قانون آیین دادرسی مدنی1است:  
 که کدام قانون حاکم گردد. شود تابعیت طرفین مشخص می

  به بعد به طرق اعتراض به   قانون آیین دادرسی مدنی  1481  ۀادم  ،حقوق فرانسهر  د
اعتراض است و نه داور نه قابل رأی    ،ماده   نیاست. بر اساس ا  افتهیداور اختصاص  رأی  

 ی ی در دو ماده درخصوص آراخواهفرجامدر حقوق ایران    دارد.  یخواهفرجام   تیقابل
دادی است و داور اختیار و  قرار  ۀداوری دارای جنبکه  حال آن  ،استشده  دادگاه صادر  

رأی    و(  243، ص  1398)نادعلی،    آورددست میه ب   ی دعواطرفین  ۀقدرت خود را از اراد
 . داد توان قرارقرار می ۀحکم و نه در زمر ۀداور را نه در زمر

ی در آیین دادرسی مدنی و داوری خواهفرجام حال با این مقدمه به بررسی قابلیت  
 پردازیم.ی میالمللبینتجاری 

 ی مدن یدادرس نییآمطابق   یدر داور یخواهفرجام  .1-1-1-3

بیان  همان  ۀیطبق نظر  است.رأی    از  تیشکا  ۀالعاد فوق فرجام طریق  شد،  طور که 
مقررات  با توجه به    ،هیی قضا  ۀقو  یحقوق  ۀادار  15/05/1382مورخ    2974/7  ۀشمار  یحقوق

فرجام   رقابلیاصل بر غ  ،یو انقالب در امور مدن  یعمومهای  دادگاه   یدادرس  نییقانون آ
 همان قانون.   368و   367مگر موارد مصرح در  ،ها استدادگاه  یبودن آرا

 368  ۀو در ماد  367  ،در ماد  قاضی دارد رأی    که ماهیتی متفاوت ازداور  رأی    حال
در قانون آیین دادرسی مدنی  داوری  رأی    گرفت  نتیجهتوان  ی نشده است و میبینپیش 

 ی ندارد.خواهفرجام قابلیت 
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 یالملل ن یب  یتجار یمطابق قانون داور یدر داور یخواهفرجام  .2-1-1-3
رأی    ی نسبت بهخواهفرجاملی نیز ردپایی از امکان لالمدر قانون داوری تجاری بین

فقط  ،  استرأی    شکایت از   ۀالعاد فوق ریق  که فرجام طداور وجود ندارد و با توجه به آن 
داور در رأی    در صورتی قابل اعمال است که تصریح شده باشد؛ لذا امکان اعتراض به

 ی نیز وجود ندارد.المللبینقانون داوری تجاری 

داور    یرأ   ا ابطالی  دیی تأکه در    یدادگاه بدو   یرأ   یخواهفرجام  .3-1-1-3
 شود ی صادر م

ی، المللبینقانون داوری تجاری    33  ۀو ماد  قانون آیین دادرسی مدنی  490ۀ  طبق ماد
مقرر    490  ۀ. مادداور را از دادگاه بخواهدرأی    تواند حکم به بطالنهریک از طرفین می

 ی داور از دادگاه رأی    روز بعد از ابالغ  ستیظرف ب  تواندیم   نیاز طرف  کیهر»دارد:  می
اصل دعوا را دارد،    بهی  دگ ی رس  تیکه صالح  یدادگاه  ایکرده    یکه دعوا را ارجاع به داور

به درخواست    است  صورت دادگاه مکلف  نیدر ا  ،داور را بخواهدرأی    حکم به بطالن 
آن دهد و    بطالن   فوق باشد حکم به  ۀاز موارد مذکور در مادرأی    هرگاه  کرده،  یدگ یرس

 « .ماندیم  متوقف داوررأی  شدن حکم به بطالن،یقطع به اصل دعوا و  یدگ یتا رس
  ت یدرخصوص قابلی، المللبینو قانون داوری تجاری  قانون آیین دادرسی مدنیدر 

داور رأی    ا ابطالی  تأییدکه در    یدادگاه بدورأی    از  یدنظرخواهیو تجد  یخواهفرجام 
، لذا در صورتی است  دادگاهصادره از  رأی    یی، أچنین ر  سکوت شده است.  شودی صادر م

و در غیر این دارد  ی  خواهفرجامباشد قابلیت    368و    367  ۀکه از موارد مصرح در ماد 
 ی نسبت به آن وجود ندارد.خواهفرجامصورت امکان 

ایران،  خواه فرجامقابلیت    ،درنتیجه حقوقی  نظام  داوری  در  آیین هم  ی  قانون  در 
 ی نشده است.بینپیش ی المللبینقانون داوری تجاری در هم و دادرسی مدنی 

 در نظام حقوقی ایران  دادرسیاعادۀ . 2-3

طرق   از  دیگر  آرا،    ۀ العادفوق یکی  از  لحاظ   استدادرسی  اعادۀ  شکایت  به  که 
به  آن  جهات  انحصار  و  می محدودیت  پذیرفته  خاص  موارد  در  و  استثنایی    شود طور 

  ، است رأی    دادرسی همچنین روش عدولی شکایت ازاعادۀ    .(137ص  ،1389  )نهرینی،
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دادرسی  اعادۀ  حکم مورد درخواست    ۀزیرا رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادرکنند
 سازد.ممکن می
معن  هاعاد به  لغت  دوباره   یدر  بازگردانبازگرفتن،  جا  یزی)چ  دنیگرفتن،  سر   یرا 

 بازآوردن، برگرداندن و برگشت است. ،خود(
حکم قطعی، به دلیل    ۀ رسیدگی مجدد به پرونده را توسط همان دادگاه صادرکنند»

دادرسی گوییم. به عبارت دیگر، جهاتی وجود اعادۀ  وجود جهات مذکور در قانون را  
برقراری آن جهات، دادگاه می از طرفین  دارد که در صورت  به درخواست یکی  تواند 

 (416 ص ،1399 )توکلی، «به دعوا رسیدگی کند.دوباره  دعوا،
نسبت به احکام   ی صرفاًدادرساعادۀ    ، قانون آیین دادرسی مدنی  426  ۀطبق صدر ماد

پذیر    امکانو حکم غیابی که مهلت داخواهی و تجدیدنظر آن سپری شده باشد   قطعی
قابل  قانون   ؛است را  احکام  فقط  است  اعادۀگذار  در  اعادۀ  و    دادرسی شناخته  دادرسی 

 ی آرادیوان عدالت اداری،    یداوری، آرا  یهای قاطع دعوا، آراحتی قرار  ،هاخصوص قرار
درخصوص احکام   .استنکرده  ی  بینپیش را  قضایی و تصمیمات امور حسبی  جع شبه مرا

صرفاً و  نیز  قطعی  یافته   احکام  قطعیت  که  عادی  احکامی  طرق  و  ازاند  رأی   شکایت 
  است شده  شده و حق واخواهی و تجدیدنظر ساقط    منتفیهمچون واخواهی و تجدیدنظر  

فقط احکام صادره از محاکم عمومی   همچنین، ظاهراً  .دادرسی دارند )همان(اعادۀ  قابلیت  
 .(7 ص ،1369 )واحدی، دادرسی دانسته است  ۀرا قابل اعاد

ماداعادۀ  جهات   سه  در  و  227و    426  ۀدادرسی  مدنی  دادرسی  آیین    18  قانون 
 است. شده تصریح  انقالب  و عمومی هایدادگاه  تشکیل قانون اصالحی
دادرسی را به شرح ذیل  اعادۀ  قانون آیین دادرسی مدنی جهات درخواست    426  ۀماد

 آورده است:
به احکام» قطع   ینسبت  ذ  افتهی  ت یکه  به جهات  اعادۀ  درخواست    لیممکن است 
 شود: یدادرس
 خواهان نبوده باشد.  یموضوع حکم، مورد ادعا .1
 از خواسته صادر شده باشد. شتریب زانیم حکم به .2
 به مواد متضاد باشد.   ای از استناد به اصول    یحکم که ناش  کیوجود تضاد در مفاد    .3
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توسط    درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبالً  یگریحکم صادره با حکم د  .4
 رت یمغا  نیموجب ا   یقانون  که سببصادر شده است متضاد باشد بدون آن   ادگاه د  همان
 باشد.

 کار برده که در حکم به   یو تقلب  حیله  ی دادرساعادۀ    ۀکنندطرف مقابل درخواست   .5
 مؤثر بوده است.  دادگاه
 هاآن بودن    یبوده که پس از صدور حکم، جعل  یحکم دادگاه مستند به اسناد  .6

 .باشد ثابت شده
مدارک   .7 و  اسناد  حکم،  صدور  از  آبه  یپس  دل  دی دست   تیحقان  لی که 

  ی دادرس  انیجردر   ادشدهیباشد و ثابت شود اسناد و مدارک    یدادرساعادۀ    ۀکننددرخواست 
 « نبوده است. ی متقاض اریدراخت مکتوم بوده و

  درخواست   است  یافته  قطعیت  که  احکامی  به  نسبت  است   ممکنیکی از جهاتی که  
 اسنادی   به  مستند  دادگاه  حکماست که    اینمبنی بر    426  ۀماد  6بند    ،شود   دادرسیاعادۀ  
شده باشد. برای تحقق این جهت    ثابت  هاآن   بودنجعلی  حکم،  صدور  از   پس   که   بوده
که حکم دادگاه   استدادرسی احراز شرایطی ضروری است: نخستین شرط در این    ۀاعاد

خواه رسمی. دومین شرط ناظر بر  باشد  ، خواه سند عادی  باشد  به استناد سند صادر شده
دادرسی بوده باشد. اعادۀ  که سند مجعول باید مستند حکم مورد درخواست    استاین  

. دالیل دیگر برای اثبات حق 1ای دو امر باشد:  تواند گویمی  استناد بر سند توسط دادگاه
ثر در ادعا بوده است. سومین و چهارمین شرط ؤ. سند م2طرف مقابل کافی نبوده است یا  

که مجعولیت سندی که حکم بر اساس آن صادر شده است  به ترتیب عبارت است از آن 
و    یهشتب)   دادرسی باشد  ۀباشد و مجعولیت آن پیوست دادخواست اعادشده  مشخص  

 .(133ص ،1381 ،یمردان
بند   درنظرداشتن  ماده    7با  مکتوم است    ذکرشایان  این  از جمله بودن سند  که  نیز 

 .استدادرسی اعادۀ جهات 

 ی مدن یدادرس  نییآ قانون در  یدادرس  ۀاعاد. 1-2-3
ایران، وضعیت   در »داور مشخص نیست.  رأی    دادرسی نسبت بهاعادۀ  در حقوق 

دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و در همان شرایطی اعادۀ  حقوق فرانسه،  
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ون جدید آیین دادرسی مدنی  نقا  1491  ۀها مقرر شده است، در مادکه برای آرای دادگاه 
ی شده و در صالحیت دادگاه پژوهش است که صالحیت رسیدگی به سایر  بینپیش فرانسه  
نسبت به آرای داوری را دارد. حق است که در حقوق ایران گرفته  های صورت شکایت

  ی دادرساعادۀ    شد،طور که اشاره  همان  (429،  1390)شمس،    «این کاستی برطرف شود.
 ی دادرساعادۀ  امکان    یمعنا که درصورت  نی. بدستاز آرا  ت یشکا  ۀالعادفوق  هایاز روش 

اصل بر عدم   ،گذارقانون شده باشد و در صورت سکوت    ح یکه در قانون تصر  وجود دارد
توان را نمی  یاماده  ،یمدن  یدادرس  نیی. در باب هفتم قانون آاست  یدادرساعادۀ  امکان  
  نموده باشد. حیتصر  یداور یرا درخصوص آرا یدادرساعادۀ که امکان   یافت

ها است و حکمی  ناظر به احکام دادگاه   426  ۀماد شد،  طور که بیان  همان   براین،عالوه 
کند را دربر  و مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی صادر می  454  ۀکه داور براساس ماد

 489  ۀداور نیز محدود به موارد مذکور در مادرأی    گیرد. رسیدگی دادگاه نسبت بهنمی
 .(127ص ،1381 ،یو مردان یبهشت)  استقانون مذکور 

   یالملل ن یب یتجار  یداوردر قانون   یدادرس  ۀاعاد. 2-2-3
  ی دگیرس   ۀدر دو مورد به داور اجاز  ،1376مصوب    یالمللبین  یتجار  ی در قانون داور

 مجدد داده شده است.
رأی   توان ابطالموجب آن می ی مواردی که به المللبینقانون داوری تجاری    33  ۀماد
رأی   اگر مبنای  ،این ماده«  ح»تصریح نموده است. در بند  کرد  را از دادگاه تقاضا  داوری  
از جمله موارد   ،شود ثابت هاآن بودنجعلی حکم، صدور از پس کهباشد  اسنادیصادره 

نسیترال یا کنوانسیون آداوری    ۀاگرچه در قانون نمونشده است و  شمرده  داوری  رأی    ابطال
له موارد  ی ما از جمالمللبیناری  جداوری ت  در قانون   ،نیویورک چنین امری وجود ندارد

داوری، مدارکی  رأی    موقعیتی که پس از صدور  به  «ط»در بند  داور است.  رأی    اعتراض به 
و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم  باشد  شود که دلیل حقانیت معترض    هیافت

 شده داور اشاره  رأی    عنوان یکی از جهات ابطالبه   ،ها شده است داشته یا باعث کتمان آن 
وجود   نسیترال یا کنوانسیون نیویورک آداوری   ۀاگرچه این مورد نیز در قانون نمون است.
نده مدارک کس انتظار ندارد خواهیچ  رود ومی  شمارهای قانون ما بهیکی از آسیب  ،ندارد

 .(304 ص ،1395 )شیروی، موردنیار خواهان را به او ارائه دهد
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بند   از سند مجعول    یطرف  ،یالمللبینقانون داوری تجاری    33  ۀ ماد  2طبق   ا یکه 
از    ،کند  درخواسترا    یداوررأی    ابطالکه از آن   شیپ  تواندی متضرر شده است، م  مکتوم

  توافق ی  گریبه نحو د  نیکه طرف  یمگر در صورت  د،یمجدد نما  یدگ یرس  یتقاضا  «داور»
 کرده باشند. 
سند مجعول و مکتوم بابی برای    426  ۀماد  7  و   6طبق بند    گفته شد،طور که  همان

 گشاید.  دادرسی را میاعادۀ 
محدود   یالمللبین  یتجار  یداور در قانون داوررأی    نسبت به  یدادرساعادۀ  جهات  

  ی بودن مدارکو اثبات مکتوم  یداوررأی    بودن مستندبه دو مورد شده است: اثبات مجعول
باعث   ایآن مدارک را مکتوم داشته    هیعلمعترض دارد و معترض   تیکه داللت بر حقان

اعادۀ  که جهات    یمدن  یدادرس  نییقانون آ  426  ۀبه ماد   وجهها شده است. با تکتمان آن 
فقط    یتجار  یگفت که قانون داور  توانیاست، م  کردهرا در هفت مورد احصا    یدادرس

در    یدادرساعادۀ  را از موجبات    جهات  ریو سا  رفتهیرا پذ  426  ۀجهت ششم و هفتم ماد
 ندانسته است. یتجار یداور

 33  ۀاز بند یک ماد  «ط»  و  «ح»های  شاید با احتیاط بتوان حکم مندرج در قسمت
ی را به داوری حقوق داخلی نیز تسری داد، زیرا داوری  المللبینقانون داوری تجاری  

ی  بینپیش ی خصوصیتی ندارد که در مقام سکوت قانون داخلی از مقررات  المللبینتجاری  
باید توجه داشت چنانچه مدت داوری ».  شودمانع تسری به داوری داخلی  آن،    شده در

اعادۀ رجع رسیدگی به  دادرسی کشف گردد، ماعادۀ  منقضی نشده باشد و یکی از جهات  
مخصوصاً بود.  خواهد  داوران  هیأت  برای دادرسی  داوران  صالحیت  که  مواردی  در   ،

اظهارنظر داوری، از بدو تا ختم اجرای یک قرارداد باشد. پذیرش این نظر با سهولت 
داور که مانع از اظهارنظر رأی  گیرد، زیرا فرض خارج از موعد بودنبیشتری صورت می

منتفی است، بنابراین هر زمان که داور بر اساس    شودمینسبت به قضیه  مجدد داوران  
صادره  رأی    تواند در، متوجه وقوع اشتباه شود میشودمیکشف    مدارک و اسنادی که بعداً

، 1395  و همکاران،  )فرهادی  «.شودمیدادرسی تعبیر  اعادۀ  تجدیدنظر نماید که از آن به  
 (4ص 
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داور صادر    ی رأ  ا ابطالی  دیی تأکه در    ی دادگاه بدو  یرأ  ی خواهفرجام   . 3-2-3
 شود یم

رأی   اختصاص دارد،   یداخل  یکه به داور  ی مدن  یدادرس  نییطبق باب هفتم قانون آ
که دعوا   یروز پس از ابالغ، در دادگاه  ستیظرف ب  489  ۀداور در موارد مذکور در ماد

به اصل دعوا را دارد، قابل    ی دگ یرس  تیصالح  ایاست    کردهارجاع    یرا ابتدائاً به داور
سو از  است.  مبه  گر،ید  یاعتراض  رس  ی حکم  رسدینظر  مقام  در  دادگاه  به    ی دگ یکه 

قانون باشد و در صورت    نیا  426  ۀمشمول ماد  ،کندیداور صادر مرأی    اعتراض وارده به
، و همکاران  فرهادی)   خواهد بود  یدادرساعادۀ  ماده قابل    نیوجود جهات مندرج در ا

 .(2، ص 1395

 اعتراض شخص ثالث در نظام حقوقی ایران. 3-3
به بحث اعتراض ثالث پرداخته است و   ن آیین دادرسی مدنیوقان  425تا    417مواد  

حضور نداشته  رأی    رسیدگی و صدوراحقاق حق برای شخصی را که در جریان    امکان
 .(70 ص ،1382 شلمزاری،  خدابخشی)  فراهم آورده است

به» شمار  رأی    اعتراض شخص  در  آن شخص،  که  وقتی  دعوی،  یک  در  صادره 
اصحاب دعوی قبلی نبوده و قایم مقام اصحاب دعوی قبلی نیز نباشد، ))اعتراض ثالث((  

 که برای اشخاص ثالث باز است.   استو تنها طریقی  (  404  ص  ،1399  )توکلی،  «نام دارد.
شود،  شکایت از آرا شمرده می  ۀالعادفوقاگرچه اعتراض شخص ثالث یکی از طرق  

ی  خواهفرجام؛ زیرا برخالف  است این طریق شکایت به طرق شکایت عادی نیز نزدیک  
طبق   .(463، ص  1390)شمس،    انددادرسی، آرای قابل اعتراض شمارش نشدهاعادۀ  و  
صادره از  رأی    ثالث حق دارد به هرگونه  .... شخص»   قانون آیین دادرسی مدنی  418  ۀماد

تجدیدهای  دادگاه  و  انقالب  نماید...نعمومی،  اعتراض  آرای   «.ظر  قرارها،  احکام، 
. اعتراض اندغیرقطعی، آرای قطعی، احکام حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث

قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب   ثالث در  ی شده بینپیش قمری،    1329شخص 
 .(463همان، ص )  است

 صادر  قراری  یا  حکم  ،شدهمطـرح  دعـوای  مـورد  در  که  مواردی  در  ،به عبارت دیگر
 تر ساده   عبارت  به  و  وارد بیاید  ضـرری  ثالـث  شـخص  حقوق  به  آن  اثر  بر  و  باشد  شده
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 آن   به  نسبت  دارد  حق  ثالث  ، شخصشود   ثالث  شخص  به   زیان  و  ضرر  ورود  موجب
 .(98، ص 1378)متین دفتری،  کند اعتراض قرار یا حکم

 یمدن  یدادرس نیی آ  قانون در داور یرأ  بهشخص ثالث  اعتراض .1-3-3
 ثالث   »... شخص  است که:شده  قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح    418  ۀدر ماد

 اعتراض   تجدیدنظر  و  انقالب  های عمومی،دادگاه   از  صادرهرأی    هرگونه  به   دارد  حق
  شرکت   داور  تعیین  در  آنان  ۀیا نمایند  خود  که   کسانی  نیز  داور  حکم  به  نسبت  و  نماید

 «.اعتراض کنند ثالث شخص عنوانبه توانندمی اندنداشته
ماد  به  توجه  درمی  418  ۀبا  دادرسی  آیین  آراقانون  که  نیز   ییابیم  داوری  قطعی 

در  این درحالی است که   خواهـد داشت.قابلیت اعتراض    هادادگاه   قطعی  احکام  همچون
 دیگر  اشخاص  بر  داور  رأی  کـه  اسـت  شده  تصریح  قانون آیین دادرسی مدنی  495  ۀماد

گونه به ذهن ممکن است این   495و    418  ۀ داشت. در جمع دو ماد  نخواهد  ثیرأت(  ثالث) 
و 14  ص  ،1392و حیدری،    ماده وجود دارد )سالمتیتعارضی میان این دو  که  شود  متبادر  

تعارض و    همان قانون  418  ۀبا مادقانون آیین دادرسی مدنی    495  ۀماد  ،رحقیقت د  .(15
دارد و بودن اثر آرای داوری را مقرر مینسبی  این قانون  495  ۀمادزیرا    ؛ اختالفی ندارد

تواند، می  داور نیزرأی    . درنتیجهها نداردتراض ثالث به آنبودن اثر آرا منافاتی با اعنسبی
شرکت    ها در تعیین داورآن  ۀا نمایندیها علیه ثالث )کسانی که خود  دگاه آرای دامانند  
به آن    این قانون  418  ۀموجب مادبه  تواندمی  ثالث  و  ( مورد استناد قرار گیرداندنداشته

 .(468، ص 1390)شمس، کند  اعتراض
مان  أدر صورتی امکان اعتراض ثالث وجود دارد که سه شرط ذیل تو  گفتنی است،
 وجود داشته باشد:

  عـدم  .3  و  اعتراض  مأخذ  عنوانبه  ثالث   حقوق  بقای.  2  ،ثالث  بـودننفـعذی  .1
 . اندکرده  صادر را اعتراض مورد رأی که داورانی یا داور تعیین در  ثالـث دخالـت

 ی الملل نی ب یتجار  یداوراعتراض شخص ثالث در قانون  .2-3-3
به اعتراض ثالث   یابیم که صراحتاًای را نمیی ماده المللبیندر قانون داوری تجاری  

قانون آیین دادرسی مدنی که حق   418  ۀاما ماد  ؛باشدکرده  ی اشاره  المللبیندر داوری  
گونه تفکیکی بین داوری داخلی  است هیچ کرده  بینی  اعتراض ثالث به آرای داوری را پیش 
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  دربارۀ   418  ۀبپذیریم که حکم مندرج در مادباید  و الجرم  نکرده است  المللی  و داوری بین
 المللی قابل اعمال است.آرای داوری داخلی و داوری تجاری بین

 ی رأ  ابطال  ای  دییتأ  در  که  یبدو  دادگاه  یرأ  به  ثالث  شخص  اعتراض. 3-3-3
 شود ی م صادر داور

ابطال  که یی  أر رأی    ۀ، در زمرکندداوری صادر میرأی    دادگاه در پی درخواست 
دادگاه   از  با  استصادره  ارتباطی  لذارأی    و  ندارد.  داور  از  اعتراض    ،صادره  ازآنجاکه 
دادگاه بدوی رأی    ، امکان اعتراض ثالث بهاست   ردادگاه نیز متصورأی    شخص ثالث برای

 شود وجود دارد. صادر میداور رأی  یا ابطال تأییدکه در 

 گیری نتیجه 
عبارت  یا  فرد  آورالزام  تصمیم  با  دادگاه  از  خارج  اختالف  وفصلحل از    است  داوری 

داخل  یداور.  است  اختالف  فااطر  قبول  و   اعتماد  مورد  که  افرادی است  یممکن   ای 
باشد.  المللبین مواردی  .است  یداور  نیطرف  تی تابع   ی بندم یتقس  نیا  ار یمع ی  در  حال 

ها طرق شکایت  ی شده است که به آن بینپیش موجبات تجدید رسیدگی به دعوا در داوری  
 شود. می از آرا گفته

در  شود.  می   تقسیم  العادهفوق طرق عادی و طرق    ۀطرق شکایت از آرا به دو دست
مگر مواقعی که    ،اصل بر این است که امکان شکایت از آرا وجود ندارد  العاده فوق طرق  

دادرسی و اعتراض شخص ثالث سه طریق  اعادۀ  فرجام،    است.شده  در قانون تصریح  
 اند. شناخته شده شکایت از آرا  ۀالعادفوق 

که نه در داوری داخلی و   ستشکایت از آرا  ۀالعادفوقطرق  ی ازجمله  خواهفرجام 
دو دادرسی در  اعادۀ  است. این درحالی است که  نشده  ی  بین پیش ی  المللبینی  نه در داور

شدن سند مجعول یا مکتوم پس از هو آن یافت  است  ی امکان پذیرالمللبینمورد در داوری  
رأی    حکم نهایی است که در این حالت امکان درخواست رسیدگی مجدد و اعتراض به

ی  المللبینداوری داخلی و  و اعتراض شخص ثالث از مواردی است که در    وجود دارد
 برای ثالث درنظر گرفته شده است.
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Extraordinary Means of Objection to Arbitral Awards; 

Revisiting the Concept of Finality of Arbitration Awards 

Nima Nasrollahi Shahri1, Kimia Hajpir Rey2 

Abstract 

Arbitration is the process during which the parties to a dispute grant third 

party/parties the authority to settle the dispute and undertake to accept the 

issued award as final and binding. One of the most important advantages of 

an arbitration award is its finality, which could naturally reduce costs and 

processing time. This said, it is not always the case that arbitral awards are 

final and the legislator has prescribed certain corrective mechanisms.  

Assuming that ordinary appeal procedures are not available for arbitral 

awards, this article sets out to examine the possibility of applying extra-

ordinary methods of appeal envisaged in Civil Procedures Act to arbitral 

awards. The extraordinary methods include appeal to the supreme court, 

retrials and appeal by third-parties. In domestic arbitration, where the parties 

are Iranian nationals, appeal by third-parties has been explicitly recognized, 

and in international commercial arbitration, retrial has in certain cases been 

envisaged, and appeal by third-parties is possible. Of course, court judgments 

on the request for annulment of arbitration awards could be subject to ordinary 

and extraordinary appeal mechanisms. 

Keywords: Arbitration, Extraordinary Means of Appeal, Retrial, Third Party 

Appeal 
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