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  بشریت عالم  آخرین منجی      تقدیم به                   
  ) عج اهللا ( حضرت ولی عصر صاحب الزمان          

                                                  
   ما را زنـده کردوبخرات ط دت خـاباز یـا

  وانه کردـچشم را گریان و دل را ناگهان دی           
  روزو شب درحسرت یکباردیدارت گذشت

   لحظه مرگ آمدوجان ازفراقت رخت بست
  

     )رتضی شکیبا گهرم(                     
  مقدمه 

شخصی بـی   از قدیم االیام    داوري از اولین نهادهاي حقوقی وقضائی مستقل از حکومت ها در دوران قدیم بوده               
باالیی برخوردار بوده و در کمال بی طرفی دعـوي کـه بـه او       دانش وانصاف   از  که  غیر وابسته به حکومت     طرف  

پس از رسیدگی الزم دعوي و اختالف طـرفین  داور ، می گفتند داور مورد رسیدگی قرار می داده ارجاع شده را   
خود به داوري اشاره کرده اند کـه کـه ایـن             توس در نوشته هاي      هراس ، تاسی   . خاتمه می داده  راي خود    را با 

افالطـون  فیلـسوف بـزرگ نیـز در      ) 1( اشارات موئد آن است که داوري دریونان باستان نیز مورد توجه بوده             
در شـبه جزیـره   نوشته هاي خود به تاسیس داوري که مستقل از حکومت بوده اشـاره نمـوده اسـت ، داوري          

ات اشخاص و قبیله ها پیش از ظهور دین مبین اسالم     مصی از معمول ترین روش هاي ترك مخا       عربستان نیز یک  
طرفین الزم التباع بوده صادر  ارجاع موضوع راي خود را که برايبوده است داوران بر اساس عرف جاریه پس از  

که جـزء احکـام     ر گرفته   با ظهور دین مبین اسالم دادرسی تحکیمی از نوع داوري مورد تنفیذ قرا            . می نمودند   
امضائی می باشد داوري که ریشه در تاریخ وتمدن سالیان دور داشته بعنوان یکی از جهات ونقاط مثبت وخوب                    

امـا  مورد تایید دین اسالم قرار گرفته احکام شرایع پیامبران و ملل و اقوام مختلف نیز موئد این مطلب هـست        
م دادن اسـت در  ده شده است تحکیم بمعناي استوار داشتن و حکداوري در فقه با عبارت تحکیم بیشتر بکاربر    

) بینهما فابعثوا احکماً من اهله و کلماً  من اهلها ان یریداً اصالحاً یوفق اهللا بینهما    و ان خفتم شقاق     (آیه مبارکه   
ز باشد نکتـه  در فقه هر شخصی که قادر به شهادت باشد برهمین مبنا می تواند داور نی     . ظهور یافته است     ) 2( 

بلکه داوري که نـوعی  مهم و حایز اهمیت آن است که تحکیم و داوري فقط در مسائل زناشویی مصداق نداشته            
به . حل و فصل دوستانه و صلح آمیز می باشد در سایر روابط اجتماعی و منازعات اشخاص نیز قابل اجراء هست   

گفته می شود و این نوع جریـان دادرسـی    تحکیمی داوري خاتمه می یابد احکام   حکم  کلیه دعاویی که به     آراء  
دادرسی و ورسیدگی تحکیمی در نقطه مقابل یـک جریـان دادرسـی             . نیز به دادرسی تحکیمی معروف هست       
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رسیدگی آمرانه و ازسوي قاضی منصوب بوده قاضی که عـضوي از  تحکمی می باشد در جریان دادرسی تحکمی   
 رسیدگی وجریان دادرسی تحکیمی بیشتر مورد پذیرش عمـوم          . نظام هاي حقوقی وابسته به حکومت هاست        

مردم تا جریان دادرسی تحکمی بوده اما متاسفانه امروز عکس این موضوع مشاهده می شود که تامل برانگیـز                               
د و  در ادوار قدیم  تجار و کسبه عادي اقدام به توافق بر دادرسی تحکیمی از طریق داوري می نمودن                  . می باشد   

می سپردند و داوران نظر خود را بعنـوان راي اعـالم           ) داوران  ( با اعتماد کافی سرنوشت دعاوي را به اطرافیان         
پایبند بودند اما این مورد قبول و طرفین دعوي به آن ن اساس راي حاصل از جریان دادرسی تحکیمی  که برهمی 

 اجتماعی استکمال و پیشرفت علوم انحالل زنـدگی هـاي           اعتماد به مرور زمان با تغییر روند رو به رشد زندگی          
قبیله اي و خویشاوندي که درآن جماعت و دودمان که بعضاً رابطه خونی ونسبی با هم داشته از بـین رفتـه بـا                 
شکسته شدن حصارهاي قبیله اي وقومی و تغییر آداب و رسوم زندگی و بوجود آمدن محدودیت هاي مختلـف              

حقوق عمومی از سوي دولتها اشخاص را در مطالبه حقوق خصوصی خود نیز به سوي              در تصرف و تصمیم گیري      
محکمـه  رور ه مبسوق داده سابقاً نیز در کشور ایران بدواً دو نوع محکمه بوده که            حکومت  دستگاههاي وابسته   

 شرعیه کم کم حدف گردید اما همچنان نهاد دادرسی تحکیمی ازنوع داوري بـه قـوت خـود بـاقی و از سـوي          
   جریان دادرسی تحکیمی که قدیم االیام نیز مورد توجه عموم مردم بوده قانونگذار نیز به رسمیت شناخته شده

با تغییر وتحول جوامع تصویب قوانین مدون دستخوش فراموسی شده واشخاص دیگر کمتر از چنانچه گفته شد   
از این نوع جریان وردند اما قانونگذار   این نوع دادرسی استقابل نموده بیشتر به جریان دادرسی تحکیمی روي آ           

ن آیین دادرسی درحقوقی ایران دفاعه نمـوده و ایـن      تصویب مقرراتی چون فصل هفتم قانو     دادرسی همواره با    
نوع جریان دادرسی را مورد تاکید خود قرار داده است قانونگذار باتصویب قواعـدي در بحـث داوري سـعی در       

به عامه مردم نموده است قانونگذار ضمن معرفی ایـن نهـاد حقـوقی بـا     ی  این نهاد حقوق  بیشتر  معرفی نمودن   
کـاهش  وع داوري و سعی درتصویب مقررات خاص اقدام به ضابطه مند نمودن احکام دادرسی هاي تحکیمی ازن            

 در دادرسی هاي تحکیمی میـزان  و دارد غالباًًداشته  رادستگاه دادرسی تحکمی  دادگاهها      مومی به   مراجعات ع 
نسبت به احکام صادره بیشتر بوده چرا که خود آنها سرنوشت دعوي را باانتخاب خود به                ي در اشخاص    خرسند

که بر همین اساس اصوالً مگر در موارد استثنائی براي ابطـال احکـام   شخص یا اشخاص دیگر واگذار می نمایند    
میـت آن اسـت کـه در دادرسـی     داوري و نتیجتاً اطاله دادرسی دلیلی وجود ندارد نکته قابل تامل و مـورد اه             

توجه بـه   ید با   باکه ادله که حکم با آن به ثبوت می رسد           در حقوق ایران    تحکیمی نیز همانند دادرسی تحکمی      
بـوده کـه درغیـر    ) قوانین ماهوي ( طبایع مختلف بشر و عرف باید در حدي باشد که موافق قوانین موجد حق        

حـق در درجـه     بدیهی اسـت احقـاق      .  و قابل ابطال می باشد       اینصورت احکام تحکیمی اعتبار اجرائی نداشته     
نسخت برعهده حاکمیت می باشد برهمین مبنا حاکمیت با تاسیس جریان دادرسی تحکمی این تکلیف را انجام        
داده اما وقتی حقوق حه اشخاص ومرافعات ودعاویی با راعایت قواعد اصولی وتدوین شده از طریق نهادي غیـر          

حل وفصل باشد مداخله حاکمیت دردعاوي بنظر دور از شأن بوده و همـان جریـان   نیز قابل  وابسته به حکومت    
تحوالت اجتماعی و ایجاد محدودیت هاي حکومتی در مداخلـه     دادرسی تحکیمی سزاورتر و شایسته تر هست        
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ق حقوق افراد در حقوق عمومی که عهده دار اجراي آن حکومت ها بوده و هستند باعث شد که افراد جهت احقا
قضایی دولتی و جریان دادرسی تحکمی رفته و و این گمان که دعاوي خصوصی نیز عمومی خود به دستگاههاي  

به دسـت  تابع دادرسی تحکمی هست بیشتر در اشخاص تقویت و به مررور دادرسی تحکیمی متروك و کم کم                  
رسی تحکیمی ازنـوع داوري و     دادعدم ترغیب و تشویق و تشریح و تبین مزایاي          . فراموشی سپرده شده است     

 دادرسی کـه  اعالم روشن امکان ارجاع عمده دعاوي به این نوع از جریان دادرسی باعث محجور ماندن این نوع  
      نوع دادرسی تحکمی داشته و بیشتر به ترك مخاصمه و حـل وفـصل دعـاویی کمـک                  استقالل بیشتري نیز از   

پـس از تـشکیل   کـه  نهـاد حقـوقی داوري     و قواعد دادرسـی     به بررسی احکام     مقاله حاضر     هد گردید می نمو 
دستگاههاي سازمان یافته قضائی نیز به فعالیت خود ادامه داده و از سوي دولتهـا و مجـالس قانونگـذاري بـه                     

در متن موجود پیشآپیش از وجود کاستی هایی چون سهو قلم و ایرادهاي تایپی  پرداختهه  رسمیت شناخته شد  
تبین اهمیت و آشنایی    امید که در     طلبازخوانندگان محترم عذر تقصیر     عف هاي موجود    و سایر ض  مقاله حاضر   

   .  باشیم موفق بودهاشخاص با این نهاد حقوقی 
  لی من التبع الهدي عوالسالم                                                                                                

  ان راه حقیقتـبر ادامه دهندگ       دورد                      
  گسکره زیرانی / گهرمرتضی شکیبا                                                                                          
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   دادرسی تحکیمی داوري  یکی از انواع
و یـا   ) خـصم ومتخاصـم     (  ثالث از سوي طـرفین دعـوي         ارجاع اختالفات و منازعه براي دادخواهی به شخص       

ـ                      ی برگزدیدن شخص ثالث از سوي محکمه براي حل وفصل دعوي و صـدور راي را رسـیدگی از طریـق دادرس
صـالحیت  طـرفین   و تراضی   بلخاظ توافق   داوري  دادرسی تحکیمی از نوع     رد. تحکیمی از نوع داوري می نماند       

داور اختیـارات کمتـري از قاضـی دارد زیـرا           درعمـل   ادگاه هست اما    منصوب د قضات  در سطح   ظاهراً  داوران  
این عدم وابستگتی مانع این می شـود        لذا  صالحیت قاضی هیچ ارتباطی به توافق و تراضی طرغین دعوا ندارد            

 ی که قانون پیش بینی نموده و       از طریق جزء  مگر  را  منصوب  قاضی  اصحاب دعوي بتواند آراء صادر شده ازرسوي        
ی در عاملحکومتی را می توان محاکم و خارج از داوري رسیدگی به نحوء   . نمایند  اثر   بال به دادگاه باالتر     مراجعه

صورت عدم اجراي طـوعی از طـرف       اما اجراء حکم داور نیز در       برشمرد  حاکمیت دولتها   کردن   محدود راستاي  
ارجاع اهمیت در داوري آن است که       نکته مهم وحایز    . مراجعه محکوم له به دادگاه هست       گرو  محکوم علیه در    

  مگر اسـتثناعاً  دعوي هست   یا شفاهی طرفین     قرارداد کتبی و  ،  منوط به توافق    تحت هر شرایطی    امر به داوري    
یکـی از تکـالیف   جهت صلح وسارش به تجویز قانونگذار ارجاع امر به داوري     در موارد فوق    در امور خانواده که     

  . هست مقام رسیدگی کننده 
  رسی تحکیمی  داوري و میانجی گري ع دادانوا و تفاوت تشابه

هست کـه هـر دو از ایـن نـوع هـستند امـا از       از مشابهات مبرز این دونوع رسیدگی شیوه دادرسی تحکیمی       
  در میانجی گري لزوماً اشخاص دعوي قرارداد کتبـی یـا   -1تفاوتهاي بارز آن می توان به نکات فوق اشاره کرد   

مشترك ندارنـد امـا در داوري میـل مـشترك     مایند و هر دو طرف در تعیین میانجی قصد شفاهی منعقد نمی ن   
موجب تراضی طرفین در تعیین داور و عقد قرارداد داوري موجب پایبندي به دادرسـی تحکیمـی مـی گـردد                            

 راي از  تالش و فعالیت میانجی مطلقاً منجر به صلح وسازش یا خاتمه یافتن دعوي نمی گـردد عـدم صـدور            -2
سوي میانجی باعث می شود تا دعوي خاتمه نیابد اما در داوري تحت هر شرایطی داور راي خود را کـه خاتمـه                  

  . دهنده دعوا هست اعالم می کند 
  ) دادرسی تحکمی ( در مقابل )  داوري / دادرسی تحکیمی ( تشابه و تفاوت و مزایاي 

تفوات وتشابهات زیادي وجـود     ست با دادرسی تحکمی     بین دادرسی تحکیمی که داوري یکی از مصادیق آن ه         
قعیت اصـحاب  در هردونوع از جریان دادرسی مویکی از تشابهات موجود . دارد که به برخی از آنها می پردازیم  

از دیگـر  . دعوي است که درآن شخص مدعی و دیگري در مقام منکر به عبارتی خواهان و خوانده وجـود دارد              
م از سوي قانونگذار . د . آ .  ق 471درسی تکلیف صدور راي هست که در داوري در ماده         تشابهات این دونوع دا   

   م . د. آ .  ق 3مورد اشاره قرار گرفته و در دادرسی تحکمی یا همان قضاوت قاضی منصوب دولتی نیز در مـاده                 
  . قرار گرفته است  قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب مورد تاکید8 قانون اساسی ماده 167و اصل 

 رسیدگی داور به قواعـد آیـین        سی می توان به عدم الزام وپایبندي      بین این دونوع دادر    اما ازتفاوتهاي موجود  
و اصـول   دادرسی دادگاههاي عمومی وانقالب در امور مدنی که البته این عدم التزام به جزء باب هفتم مقررات                  

که در مقابل قضات منـصوب  می باشد  امور مدنی وجود  دارد کلی آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقالب در      
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دولتی که در محاکم مشغول به قضاوت هستند جزء در مواردي که قانونگذار آنها را استثناء نموده به کـل تـابع         
دومین تفاوت این دو نوع جریان دادرسی آن است کـه    . عمومی وانقالب هستند    قانون آیین دادرسی دادگاهها     

 بـررد راي داور راي مـردود را    اتفاق دو طـرف م . د  . آ  .  ق   486داوري از نوع تحکیمی مطابق ماده       در دعاوي   
می نماید اما در دادرسی تحکمی از سوي قضات منصوب موضوع اینگونه نبوده و اتفاق دو طرف بررد راي             بالاثر  

رتفع نمودن اثـر راي اعتـراض   قاضی منصوب موجب مردود و بالاثر شدن راي نمی گردد تنها راه ممکن براي م            
آن اسـت کـه در دادرسـی    ت این دونوع دادرسی واتفسومین . برآن و نقض دادنامه از سوي مرجع باالتر است   

 پیش بینی شده بود اما در قانون جدید که قانون سابق            1318هرچند در قانون قدیم مصوب      ) داوري  ( تحکیمی  
اما در نقطه مقابل این امکـان در جریـان دادرسـی    کان نداشته را نسخ نموده تامین خواسته و دستور موقت ام     

  . تحکمی از سوي قضات منصوب محاکم دولتی کمافی السابق موجود به قوت خود باقی است 
 مزایاي دادرسی تحکیمی از طریق داوري سرعت جریان دادرسی هست اما در مقابل دادرسـی تحکمـی از                   -1

            .ي التزام به قواعد آیـین دادرسـی اطالـه بیـشتري داشـته ودارد      سوي قضات منصوب به لحاظ محدودیت ها 
امـا از عمـده معایـب    . دادرسی تحکیمی در مقایسه با دادرسی تحکمی هزینه هاي کمتري را در پـی دارد          -2

  . عدم امکان تامین خواسته است که در دادرسی تحکمی این مزیمت وجود دارد ) داوري ( دادرسی تحکمی 
در جریان دادرسی به نحوء تحکیمی از نوع داوري در صورت توافق دو طرف راي داور مردود وبالاثـر مـی                       -3

گردد اما در جریان دادرسی تحکمی ازسوي قضات منصوب دولتی آراء جزء در صورت نقض در مراجع باالتر بـه       
ي به داوران بیـشتر و       دعو نوع داوري میزان دسترسی اصحاب     در جریان دادرسی از      -4. قوت خود باقی است     

                . بـوده و هـست  به قاضی منصوب از سوي دولـت در محکمـه و دادگـاه    راحتر از نوع جریان دادرسی تحکمی      
امـا   در دادرسی تحکمی دادرس مقام رسیدگی کننده به اصحاب دعوي تحمیل شده و حق انتخاب نداشته               -5

دارند که تعیین کننده سرنوشت دعوا بـا راي چـه شـخص ویـا               در دادرسی تحکیمی داوري طرفین دعوا حق        
  . اشخاصی رقم بخورد 

  : و قرارداد داوري  آثار توافق
پـیش از صـدور     قرارداد داوري به صورت قرارداد یا به صورت شرط ضمن عقد مانع رسیدگی ماهوي دعوي                 -1

  . به داوري می نماید و طرفین دعوي را ملزم به ارجاع اختالف می گردد راي داور در دادگاه 
 توافق به داوري به صورت قرارداد مستقل و ضمن عقد در هر دوفرض نسبت به اشخاصی کـه آن را منعقـد               -2

  ) م . د . آ .  ق 495م ( نموده اند وقائم مقام قانونی ایشان موثر است 
مفهـوم  ( ع مـی گـردد    قرارداد داوري و شروط ضمن عقد همواره الزم تلقی می گردد هر چند با فوت مرتف        -3

  )م . د . آ .  ق 481م  2 و  1 بند 472مخالف م 
  :داوري رسیدگی از طریق امکان موارد زوال 

  ) م . د . آ .  ق 481 م 1بند (  فوت یا حجر هریک از طرفین دعوا -1
  ) م . د . آ  .  ق 472م (  توافق طرفین در عزل داور  -2
  ل دعوا اصلی  منتقی شدن موضوع داوري بواسطه زوا-3
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  ) م . د . آ .  ق 474م (  صادر نشدن راي داور درمدت داوري -4
  ) م . د . آ .  ق 463م ( عدم معرفی داور و یا عدم امکان تعیین بنا به هر دلیلی  -5

  عزل داور با تراضی طرفین 
  تجویز امکان داوري در معامالت 

منازعه و اختالف خـود  می توانند با تراضی یکدیگر  ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند  454ماده 
را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي ازرسیدگی باشد ، به داوري    

  .یک یا چند نفر ارجاع دهند 
داد جداگانه متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرار: م . د . آ .  ق 455 مـاده   براساس

تراضی نمایند که درصورت بروز اختالف بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز می توانند داور یـاداوران                   
  . خود را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین نمایند 

اوري ایـن  و نهایتاً  امکان ارجاع آن به د ) منازعه و اختالفات    ( م  با بکارگیري     . د  . آ  .  ق   454درماده  قانونگذار  
این مفهوم را ذهن ایجاد می نماید که مطلق منازعات واختالف یعنی کلیه دعاوي اعم از اعمال حقوقی و وقـابع        

از متعاملین و معامله و امکـان تعیـین داور در آن             همان قانون    455حقوقی قابل ارجاع به اوري هست اما ماده         
 قانو مدنی چنین استنتاج 218 الی  182ز مفاد مادتین    مفهوم معامله در منابع حقوق موضوعه ا      . صحبت می کند    

مـی باشـد   )  قانون مـدنی  10ماده  ( می گردد که معامله شامل کلیه عقود قراردادها اعم از عقد معین و نامعین               
عمل کردن متقابل هست بیشتر به دادوسـتد    به معناي   ) عمل  ( امادرلغت معامله که مصدر باب مفاعله از ریشه         

ست برهمین اساس می توان گفت بی تردید دایره شمول امـوري کـه در صـالحیت داوري هـست          تعبیر شده ا  
 قانون مدنی مورد معامله بایـد  204خارج از واقیع حقوقی و منحصر به اعمال حقوقی هست چرا که مطابق ماده             

تعریـف فـوق   بـا  س مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم و یا ایفاء آن را می کنند بر این اسـا       
وقایع حقوقی که دسته اي از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون بوجـود               

) 3(می آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادي باشد مانند غصب و اتالف مال غیر یا غیر ارادي نظیر تولد شـخص                       
نمی توان به عنوان معامله مطرح نمود تا بر آن اساس بتوان بر     لذا وقایع حقوقی که اراده بر آنها حاکم نیست را           

م جزء دعاویی دانست که در آنها امکان ارجاع امر بـه داوري وجـود داشـته باشـد                   . د  . آ  .  ق   455طبق ماده   
امور م می توان ارجاع کلیه . د . آ .  ق 454با توجه به ماده البته هرچند طرفین دعوا توافق بر امر داوري نمایند 

  . به داوري را چه اعمال حقوقی چه وقایع حقوقی توجیه نمود 
  داور و تعیین روشهاي انتخاب 

  . انجام می شود م انتخاب داور از طروق ذیل . د . آ .  ق 455براساس تبصره ماده  
   انتخاب داور توسط خود طرفین دعوي-1
   شخص ثالث  انتخاب داور با توافق طرفین نسبت به تعیین داور از سوي-2
   انتخاب داور توسط دادگاه صالحیتدار-3
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  ه اموال عمومی ودولتی به داوري ارجاع داوري راجع ب
بعضاً مشاهده می گردد که دستگاههاي دولتی با اشخاص حقوق خـصوصی اعـم از شـخص طبیعـی و شـخص               

نجام مـی گیـرذد کـه در        قراردادهایی را منعقد وبواسطه آنها معامالتی ا       قانون تجارت    20حقوقی موضوع ماده    
جریان اجراء قرارداد و معامله ایراداتی واقع منجر به دعوا و اختالف بین طرفین قرارداد می شود موضوعه حایز     

آیا می . . . اهمیت آن است که آیا دستگاههاي دولتی و وابسته به دولت مانند اداره راه وترابري و اراده اوقاف و           
 بر طبق نص صـریح   پس از اقامه دعوي در محکمه ارجاع امر به داوري را بخواهند ؟ توانند ضمن قرارداد اولیه ویا    

ارجاع امر به داوري موکول به تصویب نهایی هیات ویران می باشـد و در مـواردي کـه طـرف دعـوي             م. د  . آ  .  ق   457ماده  
در بـسیاري از قراردادهـا   .  باشد خارجی باشد و موضع داراي اهمیت بیشتر ارجاع امر به داوري منوط به تصویب مجلس می       

توافقاتی تـدوین  دولتی بین اشخاص شاهد هستیم در مورد حل اختالف و فصل دعوي پیش از بوجود آمدن از طریق داوري           
می گردد و تشکیالتی نیز وابسته به واحدهاي دولتی که بیشتر نقش معاضدتی و مشاوره ایی را براي آن بخش دولتی عهدار              

  اختالف در حل وفصل اختالفات دعاوي در محکمه طـرح اور تعیین ومورد توافق قرار می گیرد تا درصورت      هست به عنوان د   
  از نقطه نظر حقوقیامضا و انعقاد قرارداد داوري توسط مؤسسات یاد شده که !  شود نشده و خارج از دادگاه رسیدگی

  از هیات وزیران ودر  به کسب اجازهموکول و متوقف است ) عقد داوري ( قرارداد فوق تأثیرلذا ولی بوده عقد فضولی همانند 
  .فاقد اثر حقوقی الزم می باشد به نحوء فضولی موارد خاص مجلس در غیر اینصورت عقد 

  ابالغ ارجاع امر به داورها  
ل م  پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري از سوي محکمه قرارداد داوري که مشتم     . د  . آ  .  ق   458مطابق ماده   

است بر مشخصات کامل طرفین دعوي اعم از نام ونام خانوادگی و اقامتگاه قانونی و همچنین موضوع دعوي در                   
که باید از طریق داوري حل وفصل گردد مکتوباً با قید مدت زمـان صـدور راي          مقام خواسته ، خواهان وخوانده      

 بعد از بروز اختالف بوده و داور در جریان موضوع براي داور یا داورها  ابالغ در مواردي نیز که ارجاع امر به داور      
ر مفـاد موضـوع اخـتالف    داوران به صورت فوق العـاده برگـزا  نیست دادگاه جلسه اي نیز جهت توجیه داور یا  

  . طرفین را بصورت روشن به داور یاداوران ابالغ می نماید 
  ارنامه  اظهارسال رفع ابهام هویت داور در قرارداد بوسیله 

 در حین قرارداد خود متعهد به تعیین داور بوده      دم چنانچه طرفین معامله و قراردا     . د  . آ  .  ق   459ق ماده   بر طب 
 یا پس از آن معرفی ننموده هر یک از طرفین مکلف به تعیـین داور خـود   دخود را در قرارداولی داور یا داوران     

م اعالم . د . آ .  ریال 156 اظهارنامه مطابق ماده بوده که پس از تعیین داور خود مراتب را به طرف دیگر باید طی
حداکثر ظرف دو روز تعیین شده از ر طرف مقابل یین داور نماید که در این صورت اگ       و از طرف مقابل تقاضاي تع     

  .تعیین داور نماید اقدام به ننمود طرف دیگر به دادگاه مراجعه تا دادگاه راساً تعیین سوي قانونگذار داور 
   فوت یا استعفاء داور پس از انتخاب : نکته 

ـ فوت یا استفاء کنـد  ، م مقرر داشته چنانچه داور پس از تعیین  . د  . آ  . ق   460قانونگذار حسب ماده     ا مقـرر  و ی
             شده باشد تا شخص ثالثی داور انتخاب نموده که آن شخص به این عمل مبادرت ننماید لذا هریک از طرفین 
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م تعیین داور به . د . آ .  ق 459صورت مطابق ماده  ارسال اظهارنامه داور خود را معرفی در غیر اینمی توانند با    

  . تقاضاي ذینفع در دادگاه صورت می گیرد 
   صالح با توافق طرفین دعوي دادگاه صالح به تعیین داور و استثناء تعیین دادگاهها

ادگاهی که اساساً صالحیت رسیدگی به اصل موضوع را مطـابق  م د . د  . آ  .  ق   461مطابق نظر قانونگذار در ماده      
                        641مقررات آیین دادرسی داشـته بـه طریـق اولـی در تعیـین داور نیـز صـالحیت داشـته مقـررات مـاده                          

د کـه  ناظر به مواردي هست که طرفین نسبت به دادگاه معین براي انتخاب داور تراضی نکرده باشنم . د  . آ  . ق  
نکته مهم و حایز اهمیت در ماده مذکور آن است که قانونگـذار  . در این صورت توافق طرفین الزم االجراء است    

علیرغم اینکه همواره در مقررات تعیین صالحیت ها این قواعد را آمره جلوه داده و افراد را مجـاز بـه انتخـاب     
این موضوع را خارج از الزامات صالحیت ها دانسته و          اما به استثناء در مبحث داوري       محل اقامه دعوي ندانسته     

  .شناسایی وانتخاب دادگاه صالح را به میل اصحاب دعوي واگذار نموده است 
  تعیین داور ازسوي دادگاه صالح 

  :می نماید به قید قرعه داور در قراردادهاي داوري دادگاه راساً اقدام به انتخاب درمواردپنج گانه ذیل 
  ) م . د . آ .  ق 460 و 459مادتین ( رفین درتعیین داور توافق نکرده باشند زمانی که ط -1
  ) م .د . آ .  ق 463 و 460م (زمانی که بر اثر استعفاء فوت یا محجور شدن داور باید داور جانشین تعیین شود -2
  ) م . د . آ .  ق 474م (  زمانی که یکی از داوران از دادن راي امتناع نمایند -3
  ) م . د. آ .  ق 455تبصره ماده ( زمانی که طرفین انتخاب داورراي طی قرارداد به دادگاه واگذار نموده باشند  -4
  ) م . د . آ . ق 460م ( وامنتاع ثالث جهت تعیین داور  انتخاب تعیین داور ازسوي ثالث -5

  :تعیین تعداد داورها 
اد داوري موضوع تابع اراده حین انعقاد قرارداد داوري بدیهی است در صورت تعییین داور از سوي طرفین قرارد       

هست اما در صورتی که حین قرارداد تعداد داورهـا و کیفیـت رسـیدگی روشـن نـشده باشـد مطـابق مـاده                                    
م باید عمل نمود هر یک از طرفین می توانند یک داور اختصاصی معرفی نمـوده و البتـه یـک                     . د  . آ  .  ق   464
  نیز به اتفاق با نظر طرفین دعوي بعنوان داور مشترك تعیین می شود امـا در صـورتی کـه داور قـبالً         سومداور

ن شده نخواهد یا نتواند بعنوان داور اقدام به رسیدگی دعوا کنـد لـذا  دادگـاه     تعیین شده باشد اما شخص معی      
به تعیین داور جدیـد اقـدام بـه         ضی  م راساً در صورت عدم ترا     . د  . آ  .  ق   463مطابق اختیارات حاصل از ماده      
  . رسیدگی و صدور راي می نماید 

  :داوري دادرسی تحکیمی از نوع قبولی داور شرط 
شروع فرآیند جریان دادرسـی موکـول   در دادرسی به نحوء داوري که از انواع دادرسی هاي تحکیمی می باشد     

لـف اسـت   خص انتخاب کننده داور یـا داوران مک م  ش. د . آ .  ق 465است به قبول داور یا داوران مطابق ماده     
   ) 4(راستاي اصل نسبی بودن اثر قرارداد هست در ضرورت بدست آوردن پذیرش داور . قبول داوررا اخذ نماید 
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   :انتخاب بعنوان داوراز اشخاص ممنوع 
 مختلـف از   شرایطوري اشخاص خاصی را بنا به دالیل وقانونگذار جهت رعایت مصلحت حقوق طرفین دعوي دا     

امر داوري منع نموده است که در صورت انتخاب آنها به سمت داوري و نهایتاً صـدور راي از سـوي ایـشان آراء      
    اشخاص فاقد اهلیـت قـانونی   -1: م . د  . آ    .  ق   462از سوي ایشان محکوم به بطالن هست مطابق ماده          صادره  

ن از داوري محروم شده اند مجاز به امر داوري نیستند  اشخاصی که به موجب حکم قطعی داداگه و یا دراثر آ-2
مکرر قانون مجازات اسالمی محکومیت هـاي قطعـی    62  از ماده – ز – ماده فوق العشاره در تکمیل بند       2بند  . 

کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بیان نمـوده بـر اسـاس نظـر مقـنن داوري از حقـوق         
 مشمول مقررات مجازاتهـاي تبعـی   ر همین اساس در صورت ارتکاب جرایمی عمدي کهاجتماعی می باشد لذا ب 

 مطـابق مـاده   -3.  مکرر قانون مجازات اسالمی باشد مانع بهرمندي از حقوق اجتماعی فوق می شـود            62 هدما
ـ  اقضات و یا کارمندان اداري که در محاکم قضایی مشغول به فع     م  . د  . آ  .   ق    470 رفین لیت هستند هر چنـد ط

کـه چنـین   د سـابق  . آ .  ق 645ماده ماده فوق با دعوي بر داوري آنها توافق داشته باشند نمی توانند داوري نمایند        
 نمی توانند داوري نمایند هر چند بـه تراضـی      در دعاوي مطروحه در دادگستري    کلیه کارمندان قضایی دادگستري     : اشعار داشته   

 هست قانونگذار منع فوق از مداخله در امر داوري را در قـانون سـابق   داراي تفاوت فاحشی   .طرفین دعوي باشـد     
خیـر بنظـر مطلقـاً قـضات وکارمنـدان          ا بوده امادر قانون     فقط در دعاوي مطروحه در دادگستري مطرح نموده       

  . دادگستري را در داوري خصوصی حتی در قراردادها پیش از طرح در دادگستري نیز منع نموده است 

  : از سوي دادگاه جزء با توافق طرفین  اشخاص خی برمنع انتخاب 
  :  ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین 469ماده 

  .  ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد 1
  .  ـ کسانی که در دعوا ذي نفع باشند 2
   ) 238. ( عوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند  ـ کسانی که با یکی از اصحاب د3
 ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر  4

  . امور آنان باشد 
  .  ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند 5
سانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی  ـ ک 6

  . از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفري داشته باشند 
ز  ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرباي سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقـه سـوم او بـایکی ا    7

  . اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقرباي نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسـی مـدنی دارنـد         
  .  ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان 8

ن حکومت بیشتر ایشان بر سرنوشت خود دعـوي خـود را در             اکذار جهت حفظ حقوق طرفین دعوي وام      قانونگ
م در نه مورد که به آنها اشاره می شود دادگاه را از انتخاب اشـخاص فـوق الـذکر               . د. آ  .  ق   469مقررات ماده   

کانه قانونگذار تراضی و توافق طرفین دعوا را موجبی جهت بر نموده اما با مصلحت اندیشی زیر     بعنوان داور منع    
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ارد هـشتگانه   طرف شدن این منع دانسته و در موارد توافق وتراضی طرفین امکان تعیین اشخاص موضوع مـو                
  . م را بالاشکال دانسته است . د . آ .  ق 469ماده 

  :تداي زمان داوري بنحوء محاسبه ا
م در صورت انتخاب داور از سـوي خـود ملکفنـد    . د . آ .  ق   465چنانچه گفته شده طرفین دعوي مطابق ماده        

خ داوري تاریخ اعالم قبـولی از سـوي   قبول داوري را از شخص داور اخذ و به دادگاه ارایه نمایند که ابتداي تاری      
 همان قانون پـس از  468ه خود اقدام به تعیین داور نموده باشد مطابق ماده ااما در موردي که دادگ  داور هست     

اخد قبولی و ابالغ موضوع داوري همچنین مدت معیین براي داور تاریخ ابالغ به همه داوران مدت تعیین شـده              
  .داوري ازتاریخ آخرین ابالغ داور محاسبه می شود آغاز می شود بدیهی است مدت 

  :رد داوراز سوي طرفین دعوا 
              467 و 459در صورتی که داور از طرف دادگاه تعیین شده باشد طرفین دعـوي بـر اسـاس مقـررات مـادتین                 

ـ                 . آ  . ق   الغ تـا ده روز داور  د م  می توانند پس از اعالم در جلسه در صورت حضور ودرصورت غیبت از تاریخ اب
چنانچه علت رد داور بعداً در جریان رسیدگی تحکیمـی داوري          تعیین شده از سوي دادگاه را مستدالً رد نموده          

داور بـه دادگـاه    حادث شود این حق مجدداً براي طرفین دعوي پدید می آید تا اعتراض خود را مبنـی بـر رد                 
عتراض علت اعتراض و تقاضاي رد داور را مورد بررسی قـرار         تقدیم نموده که دادگاه به هر نحوء پس از وصول ا          

  . داده و در صورت وارد تشخیص دادن اعتراض مجدداً اقدام به تعیین داور می نماید 
  : امکان عزل داور پس از تعیین از سوي طرفین 

فـق و تراضـی    را نمی توان عزل نمود مگـر بـا توا  اهتصاصی و داور مشترك هیچ یک از آن   پس ازتعیین داور اخ   
یکدیگر که البته این توافق و تراضی باید پیش از راي داوري به اطالع دادگاه برسد تا دادگاه مجدداً نسبت بـه                      

   . نصب داور جدید با شرایط موجود طبق مقررات قانونی اقدام نماید
  :مجازات امتناع داور از صدور راي 

برخی از علل و معاذیر موجه در تاخیر صدور راي از سوي داور        م با احصاء    . د  . آ  .  ق   473قانونگذار مطابق ماده    
که البته جنبه تمثیلی دارد مقرر داشته در صورتی که داوري بدون دالیل موجه در جلسه داوري حاضر نشده و                    
یا استعفاء دهد مضاف بر اینکه مکلف به جبران خسارت می باشد تا پنج سال نیز از انتخاب بعنوان داور محروم          

که در غیر ایـن  ید که استعفاء داور نیز موقوف است به اثبات معاذیر موجه          گردد از ماده فوق چنین بر می آ       می  
صورت دادگاه استعفاء آنرا نپذیرفته و عدم حضور وي نیز در جلسات داوري را  نیز موجب جبـران خـسارت و                      

  .ممنوعیت پنج ساله از داوري می داند 
  : ر داوري حقوق مجلوب ثالث و وارد ثالث د

 134 و   131 و   130م در صورت جلب ثالث به دارسـی و همچنـین مـادتین              .د  . آ  .  ق   139 و   135مطابق مادتین   
همان قانون ورود شخص ثالث به دادرسی در هرنحوء ثالث می تواند به جریان دادرسی داوري وارد شده لـیکن            
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م دعوي وي به صورت مستقل تفکیـک        . د  . آ    .  ق   475در صورت عدم تمایل و تراضی مطابق بخش آخر ماده           
  . شده و جداگاه در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد 

  :تسلیم مدارك مربوط به دعوا به داوران 
دعوي مکلفند اسناد و مدارك خود را که به دعوي داوري مربوط هـست بـه داوران تـسلیم                   اشخاص و طرفین    

نموده وتوضیحات الزم را به داور بدهند قانونگذار در دادرسی تحکیمی ازنوع داوري همانند دادرسی تحکمـی                 
ف به تسلیم اصـول  اصحاب دعوي اعم از خواهان و خوانده را مکلم . د . آ    .  ق   96در محاکم دولتی که در ماده       

اسناد خود که رونوشت آنها ضمیمه پرونده بوده وطرفین به آن استناد نمودنـد در داوري نیـز ارایـه اسـناد و                     
 96مدارك را به داوران مورد تاکید قرارداده البته ضمانت اجرائی نسبت به عدم تسلیم مدارك چنانچه در ماده              

عنـوان یکـی از   این خالء را مـی تـوان ب    م تعیین نگردیده که     .  د     .آ    .  ق   476شده در ماده    م تعیین   .د  . آ  . ق  
  .و نیاز به اصالح آنرا مورد اشاره قرار داد نواقص مبحث داوري برشمرد 

  نقش آیین دادرسی در داوري 
م ملزم به رعایت مقررات آئین دادرسی نیستند لیکن این پایبندي به         . د  . آ  .  ق   477داوران هرچند طبق ماده     

داور بـه  . که مربوط به مقررات داوري می باشد نمـی گـردد   ات آیین دادرسی مربوط باب هفتم این قانون     مقرر
سیدگی و حل و فصل و خاتمه دادن به دعاویی مطرح شده نزد وي از رعایـت برخـی      منظور تسریع در جربان ر    

د یک دادرس در اصـول کلـی        البته داور نیز مانن   قواعد آیین دادرسی که مربوط به دادگاهها هست معاف بوده           
  .قضاوت تابع مقررات الزام آوري که نشان  دهنده بی طرفی مقام رسیدگی کننده هست می باشد 

  اناطه رسیدگی در داوري 
                    م دو فـرض   . د  . آ  .  ق     19 تحکمـی از سـوي قـضات منـصوب چنانچـه مطـابق مـاده              رسیدکی  قانونگذار در   

یا سایر مراجع دیگر  به اثبات ادعاي باشد که رسیدگی به آن ادعا در صالحیت دادگاه        رسیدگی دعوي منوط   -1
را بـراي دادرس  باشد صدور قرار اناطـه   رسیدگی به ادعاي مطرح شده محتاج به اقامه دعوي مستقل            -2باشد  

در م . د . آ .  ق 487در ماده به همان نحوء قانونگذار در رسیدگی تحکیمی نیز ازنوع داوري       تجویز  نموده است     
ن وتکلیف در مـورد  ییتعرسیدگی و اور این اختیار را اعطاء نموده تا زمان دبه صورت وجود شرایط فوق العشاره  

  . صالح به رسیدگی در آن نیست اقدام به متوقف نمودن رسیدگی نماید موضوعاتی که داور 
   آراء داوري  آثار ویژگیها و 

مـستند و مـستدل   ا . ا . ج . ا .  ق   166که مکلفند آراء خود را مطـابق اصـل          داوران نیز همانند قضات منصوب      
نمایند باید احکام خود را موجه و مدلل نمایند قضات منصوب مکلفند آراء خود را به مواد قانونی مستند نمایند                   

 انین موجد حق   اما این تکلیف براي داوران پیش بینی نشده است در عین حال آراء داوري نیز باید مخالف با قو                  
 بر اساس آن راي صادر شده باید روشن باشد عدم توجه به مقررات    که  هم نیز   نباشد واصولی   ) قوانین ماهوي   ( 

  . م را می توان یکی از موجبات بطالن راي داوري برشمرد . د  . آ  .  ق 482ماده 
  : اما عمده ویژگیهاو آثار راي داوري به شرح ذیل می باشد 

  ) م . د . آ .  ق 495م ( موثر است حاضر بوده اند جریان دادرسی فقط نسبت به اشخاصی که در  راي داور -1
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 راي داور همانند دادرس مشمول قاعده فراق دادرس براي داور می باشد و مانع آن می شود تا داور راي خود -2
  . را تغییر داده و یا مجدداً در همان دعوي اظهار نظر نماید 

م . د .  آ.  ق 309مـاده   شرایط موجـود در  جزداوري مگر در موارد رفع سهو  قلم تصیح  و اصالح  تغییر راي  -3
   )م . د . آ .  ق 487م . ( ممکن نیست که اصالح راي حداکثر تا پایان زمان اعتراض هست 

  . رد نیست می باشد اما تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در داوري وابطالن اعتراض جهت  راي داوري قابل -4
در صورت عدم اجراء از سوي محکوم علیه به تقاضاي محکـوم لـه اجراییـه صـادر و                   داوري     نسبت به آراء   -5

  . مطابق قوانین اجراي احکام با محکوم علیه رفتار می شود  
ـ        راي داور در صورتی که       -6 ق مخالف قوانین موجد حق باشد همانند آراء دادگاهها که همواره قابل نقض از طری

  . قانونی می باشد بال اثر و باطل می باشد 
   وصدور راي داور مدت داوري 

بدیهی است رسیدگی به هر دعوا بنا به موضوع دعوي و دالیل موجود نیاز به زمـان متفـاوت و خـاص خـودرا                        
ـ            . د  . آ    .  ق   484داشته لیکن قانونگذار در تبصره ماده        وي م مدت داوري را در صورت عدم تعیین دقیـق از س

 که البته ابتداي آن روزي است که موضوع براي انجام داوري به داور یـا تمـام    ماه مقرر داشته 3طرفین دعوي   
اما این مدت بنا به توافق وتراضی طرفین قابل تمدید می باشد تصمیم اکثریت داوران در . داورها ابالغ می شود  

  . ي مقرر شده باشد که بر طبق آن عمل می شود صدور راي مناط اعتبار است مگر در مواردي که ترتیب دیگر
  ابالغ ، تصحیح و اعتراض و صدور اجرائیه براي آراء داوري 

 داور مکلف است راي خود را به دفتر دادگاهی که داوري را به وي ارجاع نموده یا      :ابالغ راي داوري    ) الف  
ین درحالی هست که طـرفین در قـرارداد         ا. صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید          دادگاهی که   

دفتر دادگاه پس از وصـول راي داور ضـمن          . داوري طریق خاصی براي ابالغ راي داور پیش بینی نکرده باشند            
حفظ اصل راي در بایگانی با تهیه رونوشت گواهی شده آن به تعداد طرفین دعوا آنـرا بـه دسـتور دادگـاه بـه          

  . ید تا مفاد آن به ایشان ابالغ گردد اقامتگاه اصحاب دعوي ارسال می نما
طرفین دعوي   486در صورتی که پس از ابالغ راي داور مطابق ماده           : رد و بالاثر نمودن راي داوري       ) ب  

. به اتفاق تمام یا قسمتی از راي داور یاداوران را رد نمایند آن راي در قسمت فوق مـردود وبالاثـر مـی گـردد             
کـه  ن راي داور یکی از تفاوتهاي موجود بین راي داور با راي قاضی منصوب هست      تراضی طرفین در بالاثر نمود    

طرفین تحت هر شرایطی مکلـف      دادرسی تحکمی از سوي قاضی منصوب       از طریق   در رسیدگی   در نقطه مقابل    
  . هستند بوده و به تبعیت وتمکین از راي دادرس 

 ـ هرگاه در تنظیم و نوشـتن راي   309ماده : ((م . د . آ .  ق 309مطابق ماده  :اصالح وتصحیح راي داوري ) ج 
دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه اي یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشـد تـا وقتـی     

اوري نیـز  در د )) . یا به درخواست ذي نفع ، راي را تصحیح مـی نمایـد         که از آن درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راساً       
م داور یا داوران در صورت نیاز تا قبل از انقضاء مهلت اعتراض اقدام به اصـالح راي   . د  . آ  .  ق   487مطابق ماده   
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م بوده و پـس از اصـالح راي   . د  .  آ.  ق 309مقررات ماده می نمایند که این اصالح وتصحیح راي در چهارچوب          
  . باید راي به طرفین ابالغ گردد مجدداً

در صورت عدم اعتراض محکوم علیه در فرجه مقرر وانقضاء مهلـت   :اجرائیه نسبت به راي داوري صدور  
                 488بیست روز بعد از ابالغ راي داوري دادگاه ارجـاع کننـده راي بـه داور مطـابق نظـر قانونگـذار در مـاده                   

اجـراي راي داور مطـابق   ادر نمـوده کـه   نفع طبق راي داور اجرائیه صخواست ذیم مکلف است به در   . د  . آ  . ق
  .  مقررات اجراي احکام مدنی صورت می پذیرد 

   داوري  موارد بطالن و عدم قابلیت اجرایی آراء
  .  داوري در موارد ذیل باطل و قابلیت اجرائی ندارند ءم  آرا. د . آ .   ق 489مطابق ماده 

اینکه راي داوري ناشی از یک قرارداد خـصوصی   توجه به با( .  ـ راي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد  1
  . )  قانون مدنی نباید مخالف قانون باشد 10بوده لذا مفاد این راي قراردادي مطابق ماده 

اصل الزم االجرا بودن قراردادهـاي  ( .  ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده راي صادر کرده است  2
هد به زیان ثالث و اداره فضولی اموال غیر مانع آن می شود تا داور بتواند در راي             خصوصی بین طرفین و منع تع     

  . ) وارد دعوي نمود واحیاناً حک بر له یا علیه وي صادر نماید خود جزء طرفین را 
  دراین صورت فقط آن قسمت ازراي که خارج از .  ـ داور خارج ازحدود اختیار خود راي صادر نموده باشد 3

  . ت داور است ابطال می گردد اختیارا
  .  ـ راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد 4
   ـ راي داور با آنچه در دفتر امالك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داراي اعتبار قانونی 5

 آرائ مخـالف   قانون ثبت73 از ماده در راستاي اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی مستفاده       ( . است مخالف باشد    
  . ) سند رسمی محکوم به بطالن هست 

  .  ـ راي به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور راي نبوده اند 6
درصورتی که کاشف بعمل آید موضوع قابل طرح در داوري  . ( وع به داوري بی اعتبار بوده باشد ـ قرارداد رج 7

   )با سقوط اصل فرع نیز از میان می رود  –اذا تسقط االصل سقط الفرع( تبع آن بی اثر می گرددراي داور نیز به  نبوده لذا
  آراء داوري اعتراض به 

اعتراض نسبت به راي داور مانع اجراي راي داور نیست اما در صورتی که دادگاه اعتراض را قوي تشخیص دهد                    
اجراي حکم را صادر نماید که در این صورت تا زمان اتمام            م قرار توقف    . د  . آ  .  ق 493می تواند به استناد ماده      

که البته به نظر دادرس واگذار شده می تواند         اجراي حکم متوقف دادگاه در صورت اقتضاء        رسیدگی به اعتراض    
  . جهت توقف اجراي حکم تامین متناسب از متقاضی اخذ نماید 

  دعاویی غیر قابل طرح در داوري 
م دعاویی که امکان ارجاع آن به داوري نیست احصاء نموده اسـت  . د .  ق ة آ       496 ماده   2 و   1قانونگذار در بند    

دعاوي ورشکستگی بلحاظ حساسیت خاص که ناخواسته با حقوق عمومی در ارتباط تنگاتنگ هست از شـمول                
ن ، طالق و    را داشته باشد خارج می باشد دعاویی مانند نکاح و فسخ آ           عاوي که امکان رسیدگی به نحوء داوري        

حتماً باید در جریان دادرسی تحکمی نزد قاضـی منـصوب در دادگـاه    به لحاظ اهمیت اجتماعی ومذهبی      نسب  
  . مورد رسیدگی قرار گیرد 
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  حق الزحمه داور نحوه تعیین دستمزد و 
          500حق الزحمه داوران بر اساس قرارداد بین ایشان وطرفین دعوا باید پرداخت شود لیکن اگـر مطـابق مـاده             

و قراردادي در میـان     تعیین نکرده باشند      م توافقی براي پرداخت حق الزحمه داور طرفین دعوا قبالً         . د  . آ  . ق    
 سال یکبـار توسـط وزیـر        3ین نامه اي که هر      یم حق الزحمه بر اساس آ     . د  . آ  .  ق   498نباشد باید طبق ماده     

 قوه قضائیه می گردد به داور پرداخـت گـردد امـا حـق     دادگستري پیشنهاد و به تایید و مصوب از سوي ریس      
  . م بالسویه بین داوران تقسیم می شود . د . آ  .  ق 499الزحمه در صورت تعدد داورها مطابق نص صریح ماده 

 1380 / 9 / 20: تاریخ تصویب -  15/10/1380 - 16563رسمی شماره  روزنامه
  ریال خواسته پنج درصد و نسبت000/000/50 تعیین شده تا داوري برابرمقررات ودر مهلت  حق الزحمه-1ماده

خواسـته خواهـد    ریـال سـه درصـد و مـازاد بـرآن دودرصـد      000/000/250به مازاد از پنجاه میلیون ریال تـا  
 .بودمگراینکه درقراردادداوري ترتیب دیگري مقررشده باشد

عیین قیمت ممکن نیست بـراي هـر داور   داوري در مواردي که خواسته مالی نیست و یا ت  حق الزحمه-2ماده 
دادگـاه   هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضاي حق الزحمه بیشتري داشته باشـد طبـق نظـر    پانصد

 .تعیین می شود
متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعیین و بر مبناي تعرفـه فـوق محاسـبه و      چنانچه دعاوي-3ماده 

 .عدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بودتشخیص مت.می گردد تعیین
 .داوري طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود  حق الزحمه-4ماده 
 اثناي کار داوري، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمـه داوران بـا توجـه بـه      چنانچه در- 5ماده 

 .اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود
 داوران باید در صندوق سپرده دادگستري تودیع و پس از انجام کار داوري طبق مقررات به ه حق الزحم-6ماده 

 .آنها پرداخت شود
 داوري مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنـاي هـر    چنانچه امر-7ماده 

کسر کیلومتر و روز  یال تعیین می گردد ریال و براي هر روز مقطوعاً دویست هزار ر500کیلومتر رفت و برگشت 
 .کامل محاسبه خواهد شد

نظر  امر داوري از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه هاي الزم و گمانه زنی که طبق  هزینه هاي- 8ماده 
 .داور ضروري باشد به عهده طرفین خواهد بود

رج از کشور باشد اخـذ روادیـد و هزینـه هـاي     انجام امر داوري مستلزم عزیمت به خا  در صورتی که-9ماده 
هزینه هـاي   اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر مربوطه

به عهـده متقاضـیان داوري   ) کل برابر مصوبه هیأت وزیرانپ هم ردیف مدیر(سفر و پرداخت فوق العاده روزانه 
 .می باشد

 مستندات و مدارك مربوط به داوري به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسـط داور،  ه چنانچ-10ماده 
 .هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد

  .است  به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده20/9/1380 ماده تهیه و در تاریخ 11نامه در   این آئین-11ماده 
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  تبانی وتقلب مجازات داوران در صورت 
نظارت الزم بر این نهاد دادرسی خصوصی در مقـررات          براي  با توجه به اهمیت داوري قانونگذار به همین لحاظ          

عناوین مجرمانه را پیش بینی نموده است بـه موجـب   از انحراف این نوع دادرسی جلوگیري  جزائی کشور براي    
زان وکارشناسان اعم از اینکه توسط دادگـاه معـین           و ممی  از داوران هر یک    : قانون مجازات اسالمی     588ماده  

شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تـصمیم       
نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدي از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است                       

   . زات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شدبه عنوان مجا
از سـوي داور  به نفع یکـی از طـرفین دعـوي را         جهت اتخاذ تصمیم    وجه یا مال    قانونگذار در ماده مذکور اخذ      

. درحکم ارتشاء دانسته و مجرم را به حبس و جزاي نقدي و مصادره امـوال محکـوم دانـسته              مشمول مجازات   
بـه   طرفین که در اثر تدلیس و تقلب یا تقصیر داور در انجام وظایف داور          امادر خصوص ضرر وزبان وارد شده به      

طرفین دعوي وارد شده داور را مسئول جبران خسارت دانسته است که بدیهی است جبران خـسارت موکـول              
. است به اثبات تقصیر وتدلیس و تقلب شخص داوردر انجام وظایف محول شده که نیاز به رسیدگی قضایی دارد  

رمورد مسیولیت انتظامی نسبت به داور همانند دادرس و وکیل با توجه به عدم وجود تـشکیالت منـسجم           اما د 
  تحلیل قواعد جهت داوري این نوع ضمانت اجرایی وجود ندارد البته عده اي دکترین حقوق و نویسندگان کتب 

ولیت ئارد در عین حال نوعی مس     با اذعان به اینکه داور مسولیت انتظامی به معناي دقیق واژه ند           آیین دادرسی   
و م می دانند که بـه موجـب آن داور در صـورت قبـول داوري     . د . آ .  ق 473شبه انتظامی براي داور در ماده       

   ) 5( سپس عدم حضور در جلسات داوري به راي دادگاه پنج سال از داوري محروم می شود 
  لمرو و حقوق و اختیارات و تکالیف داور ق
مـی توانـد   داور در مواردي که قادر به ادامه داوري نیست فقط با تبین معـاذیر موجـه خـود     : استعفاء  )  -1

  )م . د . آ .  ق 473م ( استعفاء خود را به مرجع تعیین کننده داوري اعالم نماید 
داور می تواند اسناد ومدارك طرفین را مطالبه        : اماکن مطالبه اسناد و مدارك ازطرفین دعوي         ) -2

 در داوري -) م . د . آ .  ق  476م  ( م انتخاب کارشناس نموده وموضوع را به کارشناسـی ارجـاع دهـد              عندالزو
 موضـوع را بـه    در مـواردي کـه داور یـا داوران      ( داخلی، داور یا داوران ملزم نیستند نظریـه ي کارشناسـی            

و این امر از جهـات بطـالن   ) ود البته بهتر است ابالغ ش( را به طرفین ابالغ کنند ) کارشناسی ارجاع می دهند    
   ) 7 ( .راي داوري نیست اما ابالغ نظریه ي کارشناسی در داوري بین المللی الزامی است

 داور مگر جزء قواعد ومقررات مربوط به داوري بـاب        :عدم التزام داور به قواعد آیین دادرسی         ) - 3
مدنی التزامی به رعایـت سـایر مقـررات آیـین        هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی وانقالب در امور          

  )م . د . آ .  ق 478م ( دادرسی ندارد 
مهم ترین معضل ما در داوري داخلی، اعتقاد قضات محترم : عدم امکان تامین خواسته در داوري     )- 4

ع شده به عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مواردي است که اصل اختالف به داوري ارجا          
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است البته این نظر مغایر با قانون نیست زیرا در قانون سابق، به ذینفع اجازه داده شده بود که از دادگاه صـدور         
ایـن نقیـصه از     . را درخواست نماید ولیکن این موضوع در قانون جدید حذف شده اسـت              خواسته  قرار تامین 

   ) 6 (نه بودن کاسته استودن رسیدگی و کم هزیامتیازات ارزشمند داوري مانند سرعت در رسیدگی، محرمانه ب
  : ختم دعوي از طریق صلح  ) -5

که در با سازش و تنظیم صلح نامه خاتمه دهد طرفین را داور در صورت  اختیار از سوي طرفین می تواند دعوي            
ي از طـرف    و در صورت استنکاف طرفین از اجراء همانند راي داور         قابل اجراست    صلح نامه معتبر و   این صورت   

  .ذینفع قابل تقاضاي اجرا از سوي محکمه صالح هست 
حدود قلمرو تصمیم داور در راي خود فقط منحصر است به طرفین دعوي کـه در دعـوا         :تصمیم داور    ) -6

و کسانی را که در دعوا حضور نداشتند شامل نمی شود راي داور نسبت به اشخاصی دخالت و شرکت داشته اند     
  . تاثیري ندارد چرا که راي داوري نباید مخالف قوانین موجد حق باشد جزء طرفین دعوي 

داور در صورت وجود قرارداد براساس قرارداد مستحق دستمزد         : استحقاق دستمزد و حق الزحمه       ) -7
از سوي رئیس قوه قضاییه مصوب      در غیر اینصورت براساس آیین نامه پیشنهادي از سوي وزیر داداگستري که             

  . ستحق دستمزد هست می گردد م
داور همچون دادرس و کارشناس در رسیدگی تحکمی مجاز بـه تبـانی و     : تکلیف رعایت بی طرفی      ) -8

 قانون مجازات اسالمی در صورت اخذ وجه و تـصمیم           588غرض ورزي با اصحاب دعوي نیست و براساس ماده          
. د .آ    .  ق   501هست ضمن اینکه ماده     مستوجب کیفر به نفع دهنده وجه در حکم رشوه گیرنده مرتکب به جرم            

م نیز که در خصوص پرداخت و جبران خسارات از سوي داور نسبت به طرفین بر آمده تاکیـدي بـر اصـل بـی            
  .طرفی و رعایت دقت در اختیارات محول به وي هست 

  : استنتاج و طرح پیشنهاد 
 مـاده  47پی می بـریم قانونگـذار   به اهمیت این مبحث با مطالعه باب هفتم قانون ایین دادرسی مدنی      

بـا  متاسـفانه  اما را به این نهاد دادرسی خصوصی از نوع دادرسی تحکیمی اختصاص داده است        قانونی  
و به  اداره می شود    نیز  این نهاد حقوقی که به صورت خصوصی        اینهمه توجه قانونگذار به مبحث داوري       

نادیده انگاشته شده این عدم توفیق و همواره ی بنا به کمبود اطالع عمومدولت وابستگی مستقیم ندارد 
در دعـاویی کـه بـه صـورت     بر این نهاد موجب تراکم و ازدیاد مراجعه افراد به دادگاهها عمومی توجه  

بی تردد تشویق وارشاد افراد به رسیدگی دادرسی تحکیمی از نوع داوري قابل رسیدگی هست گردیده 
اي صحیح مراجعات عمومی به دستگاههاي قضایی در صورت اجرو ارجاع امور به داوري عالوه بر کاهش 

مندي بیشتر افراد می شود برهمین اساس تـشکیل بخـشی خـصوصی          مقررات داوري موجب رضایت     
         جهت مدیریت امور داوري ونظارت بـر امـور داوري بـه حـتم      کانون سردفتران و یا کانون وکال     همانند

 وباال رفتن رضایت مندي عمومی و رسـیدن بـه   ه و شلوغی محاکم   کاهش تراکم پروند  عث  می تواند با    
  . عدالت و حقوق شهروندان شود به امید روزي که این مهم عملی گردد 
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در  شـان  عقاید ونظریـات و اندیـشه هـاي    که با اهداء     بزرگوار حقوق علماي   اساتید   ،در پایان از دکترین     
کثرت متاسفانه دردانی وتشکر را داشته و ازاینکه کمال قند ه او پژوهش ما را یاري نمودتکمیل این مبحث 

خود جهت جبران این کوتاهی و به همین لحاظ نموده طلب یر عذر تقص ان مانع درج اسامی گردیدشاسامی 
بـه  هست بـا کمـال خـضوع وخـشوع      هرچند ناچیز   قطره اي سرگردان    که  این پژوهش وتحقیق حقوقی را    

  . م بازمی گردانایشان بی کران دریاي معرفت 


