
 ننهاد داوری در حقوق ایرا

 

 همقدم

در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده ، بگونه ایی که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته 

است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به 

ا داوری که در متن قرارداد مشخص شده ، عرضه می قانون و دادگاه، اختالف خود را به داور مرضی الطرفین ی

 .نمایند و حرف و نظر داور مالک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می شود 

قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث در باره  505الی  454در قوانین جمهوری اسالمی ایران در مواد 

اور ، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را داوری پرداخته است در خصوص داور باید گفت گاهی د

بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می نمایند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت 

یا مؤسسه ایی را بعنوان داور تعیین می کنند . نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور اینست که انتخاب 

مرحله ایی اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه داور در هر 

 .امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد 

محاسن ارجاع امر به داوری اینست که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختالفات مالی ، شراکتی و قراردادی 

ح دعوی در دادگستری است ضمن اینکه رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن کم هزینه تر از طر

الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد . عالوه بر این 

 .درسی جلوگیری می گردد بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر می باشد و از اطاله دا

 رتعریف داو

واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد ، قاضی ، عادل ، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختالف دو یا چند نفر .بنا 

براین مراد از داوری یعنی حکمیت است و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط 

تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر ، داوری عبارت است از رفع اختالف فی  غیر قاضی و بدون رعایت

مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب 

 .می کنند 

 6ست و در ماده در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده ا

اصطالح قاضی تحکیم بکار برده است . مراد از قاضی تحکیم  37قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 

کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد داوری 

 6ماده و  44حاکمیت دارد و شامل  37ادرسی مدنی مصوب کند . امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین د

 .باشد می 505 الی 454 ماده از یعنی  تبصره

 ؟ است داوری به ارجاع قابل دعاوی همه آیا 

قانون آئین دادرسی مدنی احصا  434برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست . مقنن این استثنائات را در ماده 

دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن ، طالق ، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از  نموده است بعنوان مثال



این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صالحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح 

 .و رسیدگی شود 

ورانی را انتخاب شوند که از مقررات نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختالفات ، دا

داوری اطالع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طوالنی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه 

خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطالع مانند بنگاه های معامالتی و اشخاص فاقد دانش 

تی االمکان اختالفات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع حقوقی خودداری و ح

 .نمایید 

 یداور انواع 

 .داوری به دو نوع ، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است 

اییم این نکته اشاره نمزمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در البه الی بندهای قرارداد به داوری اختیاری :

که در صورت بروز اختالف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه 

داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختالف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد 

 ار ابهامی گونه هر بطوریکه داوران یا داور مشخصات  دیکه به داوری ارجاع می شود ،قرارداد ذکر نکاتی مانند موار

 که است بهتر ، الزامیست اختالف حل در داور تعدد صورت در داوران تعداد همچنین و سازد مرتفع زمینه این در

 .یاید ن بوجود گیری تصمیم در مشکلی تا شود استفاده فردی عدد از یا نفر سه را آنها تعداد

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به 

ایشان محول می کنند .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ) شرکت یا سازمانی( باشد شخص 

در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین 

داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه 

 .قرار دهد 

 به داوری طریق از آن احوال و اوضاع به توجه با را مسئله یک حل دادگاه موارد از برخی در داوری اجباری :

می بیند و موضوع را برای حل اختالف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند  مصلحت

چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است 

 .مورد استفاده می شود 

ارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه د

به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر 

 ییکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . عالوه بر این داور م

 .کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود 

 :شرایط داوری

 :در صورت بروز اختالف و نزاع ، اشخاص تحت شرایط زیر می توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند 



 .طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند -5

قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است  454اع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده طرفین بر ارج-2

قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت  570. عالوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده 

 .الف مدنظر قرار گیرد طرفین )مذکور در ماده صدرالذکر (، موضوع معین که مورد اختالف و مشروعیت اخت

قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص  467حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده 

 :زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین 

 .کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند -5

 .اختالف ذی نفع باشندکسانی که در دعوی و یا  -2

 .کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند  -7

 .کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند -4

کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر -5

 .امور آنان باشد

کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ،  -6

 .در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند 

کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب -3

 .دعوی )اختالف( یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند 

 .کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان  -4

 .اص باال در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود اشخ خصوص در 

 انتخاب داور بعنوان توان نمی طرفین تراضی با چند هر مدنی دادرسی آئین قانون 466 ماده طبق  اما اشخاص زیر

 : کرد

 . هستند( ورشکسته و  اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ) محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه-5

 .اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند  -2

 .اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند  -7

قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی  430عالوه بر موارد مذکور ، ماده 

از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه را 

 ارکنانک همچنین و دادگستری بازنشسته یا و دیگر دستگاه در شاغل کارمندان اما.  شود می  های قضایی دیگر نیز

ی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست مستثن الذکر فوق ماده در مذکور قاعده از روزمزد و قراردادی

 .که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.

 هورجم رئیس  آیا  در اختالفاتی که یک طرف آن دولت ، مجلس ، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد

ص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در اشخا کلیه و مجلس نمایندگان یا و وزرا ،

الیحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  5این خصوص ماده 



کر قانون مارالذ 2تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده 5773کشوری مصوب 

 .مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است 

 :انتخاب داور

 داور انتخاب-2    انتخاب توسط طرفین اختالف -5انتخاب داور جهت حل اختالف به سه صورت انجام می شود : 

 هدادگا توسط داور انتخاب-7        ثالث شخص توسط

 حال. دارند را  ارجاع امر به داوری یک یا چند نفرقانون آئین دادرسی مدنی، طرفین اختالف حق  454طبق ماده 

 داوران یا داور تعیین در نتوانند طرفین و باشد نشده معین اختالف حل جهت داور تعداد داوری قرارداد در اگر

 از یک هر که ، داده را حق این طرفین به و نموده تکلیف تعیین  م.د.آ.ق 464 ماده چیست؟ تلکیف کنند تراضی

نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند . در این صورت هر یک  یک آنان

از طرفین که متعهد به معرفی داور شده ، می تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی 

 .ا بر داوری ثالث اعالم نماید نماید و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کند و یا رضایت خود ر

اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی -5موارد ارجاع به دادگاه :

 دادگاه به مراجعه حق م.د.آ.ق 457 ماده استناد به  ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر

طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و  توسط داور صورتیکه در-2   دارد را داور تعیین جهت

جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ) 

ورد م دادگاه اینصورت در اند داده قرار دادگاه توسط را داور تعیین ابتدا از طرفین اگر-7    ق.آ.د.م(. 460ماده 

 ضیترا مورد دادگاه ثانیاً  تراضی می بایست اوالً صالح برای رسیدگی به اصل اختالف و دعوی را داشته باشد .

 .باشد نخستین دادگاه طرفین

گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص 

 .د . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود ثالثی واگذار می نماین

امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب 

اور است . کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای د

داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون 

 .رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد 

 یعوامل زوال داور

تراضی و توافق با هم می توانند داور  بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت

 .را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند 

 :ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از  445طبق ماده 

 .باشد  تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته-5

 افوت یا حجر یکی از طرفین دعو-2



ورشکستگی یکی از -5عالوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : 

-7     ( باشد حقوقی شخص دو هر یا و طرفین از یکی صورتیکه در)  حقوقی شخص انحالل-2   طرفین دعوا

صورت اقاله ) بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ( و یا فسخ معامله ای که در آن  در یعنی داوری موضوع انتفای

 .داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود 

 :موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت 

 :انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از  437طبق ماده 

 موجه عذر  بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. ) مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها-5

 (.شود نمی تلقی

 .بدون عذر موجه استعفا نماید-2

 .از رای دادن خودداری کند -7

عالوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور ، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول 

ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس ) عملیاتی که موجب فریب  505جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده 

، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران طرف مقابل شود ( ، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران 

برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی 

 .ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد 

 


