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 چکیده 

 صورتبه  ابتدا دور هایگذشته از   که است بشری یجامعه بزرگ دستاوردهای از یکی اختالفات آمیزمسالمت وفصلحل

 وفصلحل  در موجود هایشیوه میان در  .است شده پذیرفته درون جوامع در الزامی صورتبه سپس و اختیاری و خودجوش

پرکاربردترین ترینشدهشناخته  عنوانبه  داوری  ،اختالفات ساالنه  و شود می شمرده تجاری  اختالفات وفصلحل  یشیوه  و 

یافتن  ،راستا این در  .گیردمی  قرار  رأی  صدور و رسیدگی مورد داوران  توسط  دالر میلیون  صدها بر بالغ اختالفاتی  خاتمه 

هدف این تحقیق   .است برخوردار باالیی اهمیت از به داوری مربوط مباحث خالل در داوری دادرسی فرایند ختم و داور مأموریت

 یخاتمه به شرایطی که منجرتحلیلی به تبیین    -آن در حقوق ایران است و به شکل توصیفیخاتمه مأموریت داور و آثار  بررسی  

 المللیبین  قانون داوری  رویکردهای ترینمهم  از یکی عنوان به  ،داور جرح  بحث  به توان می  ازجمله که  پردازدمی  ،شودمی  داوری

  ،شامل شودمی داوری خاتمه یافتن به منجر که شرایطی دیگر  .نمود اشاره داوری خاتمه فرایند و داوری صحیح یشیوه  روند در

داوری زوال  ،داوری مدت انقضاء خصوص  در کلیاتی بررسی به ابتدا پژوهش این  . باشدمی داوری ختم و رأی صدور  ،قرارداد 

  . پردازدمی بارهدراین  بحث به داوری خاتمه نحوه در خصوص داوری مقررات و قواعد بررسی با  سپس و پرداخت خواهد داوری

  صدد  در پژوهش این کدامند؟ در داوری داوری  خاتمه اسباب که باشدمی این پژوهش این در شده مطرح یدغدغه و اصلی سؤال

 .  دهد ارائه قواعد این با همگام پاسخی در روند مطرح شده در این تحقیق مباحث به توجه  با فوق  سؤال به است

 

 . حقوق ایران ،جرح داور ،خاتمه داوری ،داوریهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

 ،بنتابراین ؛این روش حل اختتالف وجتود داشتته استت ،دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور ،از نظر تاریخی  ،داوری

 افزایش سبب آنچه .طوالنی دارد بس ای سابقه تاریخی نظر از ،اختالفات وفصلحل برای قضایی غیر ایی طریقه عنوانبه داوری

مهتم  منابع از یکی عنوانبه داوری موجب شده که است المللی بین تجاری روابط حوزه در آن کاربرد ،است شده داوری اهمیت

 2 به توان می را المللی( بین سطح در ویژه )به اختالفات وفصلحل های شیوه کلّی طور به .شود تلقّی الملل بین تجارت حقوق 

دیگتری  ،استت «ترافعتی االصتول ششتیوه علتی خود ماهیت به بنا که محاکم در قضایی رسیدگی ،یکی کرد: تقسیم گروه اصلی

 ،کارشناس به مراجعه ،سازش ،داوری است بر: مشتمل خود دوم گروه .است دعوی طرفین تراضی بر مبتنی ششیوه دوستانه« که

و خاتمه داوری بحثی است که در هتر متوردی  1توافق قبلی طرفین است ،آنها همه مشترك وجه یابی که واقعیت و میانجیگری

با توجه به اینکه در رسیدگی داوری رعایتت  .ممکن است اتفاق بیفتد و عوامل زیادی ممکن است باعث این اتفاق در داوری شود

و  شتودمیاختالف توسط داور موجتب خاتمته داوری   وفصلحلزم نیست برخی بر این باور هستند که تنها  تشریفات دادرسی ال

نیازی نیست که داور برای کشف حقیقت موضوع اختالف و احقاق حق اقدامی بکند به نظر می رسد این باور صحیح به نظر نمی 

 رسد

به توافق و اراده طرفین در انتخاب داور و روش رستیدگی و همچنتین باید در نظر داشت که ماهیت ویژه داوری به دلیل احترام  

داور ملزم بته رعایتت اصتول  ،چرا که در این روش مانند رسیدگی قاضی در دادگاه  باشدمیتسریع در رسیدگی و فصل خصومت  

ی نهایی داور أروز پس از ابالغ ر 20 نیز طرفین داوری  .دو باید در مورد موضوع اختالفی رأی صادر نمای  باشدمیدادرسی عادالنه  

ی داور ماننتد دعتاوی أه ربت دعتوای اعتتراض در  .ی داوری اقتدام نماینتدأمهلت دارند برای اعتراض به آن و درخواست ابطتال ر

مگتر اینکته مرتکتب تقصتیر  گیردمیخوانده طرف دیگر اختالف است و داور به هیچ عنوان طرف دعوا قرار ن  ،مطروحه در دادگاه

د دعوای مستقلی برای مطالبته خستارت توانمیه باشد که در این صورت طرفی که از تقصیر داور متحمل خسارت شده است شد

 .  باشدمیی داور نداشته و دعوای مستقلی  أمطرح کند و مشخص است که این دعوا ربطی به دعوای اعتراض به ر

مگر اینکته داوری قبتل از  .در خصوص موضوع اختالفی صادر نمایدی نهایی خود را أبنابراین خاتمه داوری زمانی است که داور ر

داوری بته بیتان ختتم داوری  55متاده  .فوت یا حجر یکی از طرفین از بین برود ،ی به دالیلی مانند توافق کتبی طرفینأصدور ر

خاتمته یافتته یتا متوقتف   رسیدگی داوری با صدور رأی یا به موجتب تصتمیم شداور« در متوارد زیترو بیان می دارد:    پردازدمی

مگر اینکه خوانده با ذکر ادله موجه بته آن اعتتراض نمایتد و شداور« بترای وی نفتع   ،الف( استرداد دعوا توسط خواهان  گردد:می

پ( توافق طرفین بتر  .ب( عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر  .قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند

هتای داخلتی در ث( در داوری .که شخص حقیقی باشتدت( فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی  .رسیدگی داوریختم  

قانون تجتارت تتا  419و  418مطابق مقررات ماده    ،که شخص حقوقی باشدصورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی

 .  گرددتعیین مدیر تصفیه داوری متوقف می

به بررسی آن ختواهیم پرداختت بررستی مقاله آنچه در این  .المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع استهای بیندر داوری

د به علل خاص و بنا به تصمیم خود داور یا توافق طرفین یا با تصمیم دادگاه توانمیاین مطلب است که خاتمه ماموریت داور که  

خاتمه مأموریت داور جایگزینی برای آن تعیین خواهد شد یا خیرو سواالتی   قضایی باشد چگونه صورت خواهد گرفت و آیا بعد از

 . به آن خواهیم پرداخت مقالهاز این قبیل که در این 

 
 .المللیبین  بازرگانی اتاق ایرانی کمیته انتشارات اول، چاپ المللی، بین بازرگانی اتاق داوری نظام ،1380 محسن، محبی، 1
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تمییز خاتمته داوری از خاتمته مأموریتت -آثار خاتمه داوری در حقوق ایران-تعیین اسباب خاتمه داوری  -هدف ما در این مقاله  

 . است داور

 

 تحقیقپیشینه 

 کتب ها: 

به چاپ رسانده است به ارائه قواعد حاکم بتر داوری  1378که در سال  المللیبینجنیدی در کتاب قانون حاکم بر داوری تجاری 

 طرفین توافق و نظر مورد اوصاف فاقد همچنین و اساسی رکن این دو فاقد شده منصوب داور چنانچه که دارد تأکیدو   پردازدمی

 . 2نهایتاً خاتمه سوق دهند و جرح جریان سمت به داور را ندتوانمی طرفین باشد

قاضتی  بته رجتوع حق به چاپ رسانده است به 1386داوران که در سال  جرح های آیین و در کتاب استانداردها کریستوفر ،کچ

 اعتمتاد که صورتی در که دارد اشارهوی  .دارد اشاره رسیدگی آیین بودن منصفانه به دارد و اشاره داوری در طرف بی و مستقل

 هتای گیترد آیتین قترار خطتر معرض در داوران از تن چند یا یک داوری یا دیوان فعل ترك یا فعل علت به ،داوران به طرفین

 بترای را روشتهایی نیتز داوری فرایند پذیرند و می را (دادرس رد( قاضی جرح امکان شرایطی محاکم تحت در قضایی رسیدگی

 . 3ارایه می دهد داوری مرجع از ،داوری یخاتمه و داوران گذاشتن کنار

 خصوص در مفصل بحث به چاپ رسانده است به 1393که در سال    المللیبین تجاری عنوان داوری تحت خود کتاب در شیروی

 و هتا ویژگتی ،شترایط داوری در خصوص المللیبین قواعد به کتاب این از مختلف های فصل در نویسنده .است پرداخته داوری

 جرح خصوص در بحث به فصل چند در بحث این روند در همچنین  .پرداخته است داوری جریان بر حاکم مقررات و خصوصیات

 جتایگزینی و مأموریتت داوران خاتمته همچنین و داوری دیوان نظر به اعتراض ،داوران جرح آیین داوران موجبات جرح داوران

 4. است پرداخته آنان

به چاپ رسانده استت  1380که در سال  المللیبین داوری درباره آنسیترال جدید مقررات عنوان مجموعه تحت کتابی در محبی

 . پردازدمی داوری بر شرایط حاکم خصوص در آنستیرال جدید مقررات به باالخص المللیبین مقررات گردآوری به

 

 مقاله:

به چاپ رستانده استت بته بحتث و بررستی در   1382حمیدرضا نیکبخت در مقاله شجرح وخاتمه ماموریت داوران« که در سال  

نکته ای که نویسنده بر آن تاکید دارد شرایط و عواملی است که باعث جترح داور و خاتمته   .پردازدمی  المللیبینخصوص داوری  

ذعان می کند که عالوه بر جرح داور که ممکن است باعث کناره گیری یتا برکنتاری نویسنده بر این نکته ا  .شودمیماموریت وی  

عدم توانایی انجام داوری و یتا تتاخیر غیرموجته در برگتزاری آن و نظتایر آن و   ،فوت  ،بیماری  ،او شود موارد دیگری مثل استعفا

 . 5شود نظایر اینها نیز ممکن است در جریان داوری واقع و باعث خاتمه ماموریت داور

 

 
 تهران  دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده انتشارات المللی؛ بین  تجاری داوری بر حاکم قانون( 1378) جنیدی 2

 تابستان  و  بهار حقوقی، مجله: نشریه عنوان داوران،، جرح های آیین و استانداردها(1386) کریستوفر کچ، 3

 المللی بین تجاری داوری( 1393) شیروی 4

 « داوران ماموریت وخاتمه جرح( ش1382) حمیدرضا نیکبخت 5
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 روش تحقیق

-تحلیلی و توصیفی با استفاده از کتابخانه و با مراجعه به منابع دست اول و معتبتر فقته و حقتوق متی ،روش کار در این پژوهش

 ،باشتدمیکه مبتنی بر قواعد و اصتول فقته اسال  ،ی توصیفی و تحلیل محتوایی متوننوعاً به شیوه  ،بدین ترتیب که مطالب  .باشد

 .  به مبانی آنها نیز دست یافت  ،تا عالوه بر طرح آراء و نظریات  ،گردیدهبیان 

 

 داوري

داور در اصل از کلمه دات به معنای حق و حقوق مأخوذ شده است چنانچه در ماتیکان هزار داتسان به داوران داوبران گفته متی 

داور به معنای خدا یا شخصی که بتین   .ور مبدل گشتشد و در اثر کثرت استعمال تبدیل به دابر و از آن پس به داور بر وزن خا

 .  6همچنین داور را به معنای دوا و درمان گفته اند .نیک و بد حکم باشد و انصاف دهنده استعمال شده است

 .داوری به معنی حکومت و قصد معامله و به معنی فصل خصومت و جنگ و شکایت و محاکمته از برهتان استتعمال شتده استت

ی با واژه داوری کامالً آشنا بوده است و داوری در ابیات شعرای پارسی زبان بته معنتای رای و قضتاوت کتردن آمتده ادبیات فارس

 7چنانچه حافظ می گوید:   .است

 الله ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق داوری دارم بسی یا رب کرا داور کنم

 و نظامی در دیوان خود می گوید:

 اوری که یارد که با وی کند داوریکسی را که دولت کند ی

در واقتع   .8معنای اصطالحی داوری قریب به معنای لغوی آن است و در زبان فارسی به معنای احقاق حتق و ترافتع آمتده استت

و بته آن داوری  شتودمیداوری یک نوع دادرسی غیر دولتی و غیر رسمی است؛ که به وسیله داور یا شقاضتی خصوصتی« انجتام 

 .  9گویند

ند در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از اقامه دعوا نتزد مراجتع رستمی صترف توانمیبه عبارت دیگر افرادی  

 . افراد مورد اعتماد و متخصص ارجاع دهند که به این حکومت خصوصی داوری یا شحکمیت« گویند نظر کرده و دعوی خود را به

داوری هتر   .باشتدمیدعاوی به اشخاص مرضی الطرفین دارای پیشینه تتاریخی روشتنی    وفصلحلداوری یا مراجعه افراد جهت  

قمری آمده بتود و   1329ول محاکمات حقوقی مصوب  قانون موقتی اص  779تا    757چند به شکل قانونی برای اولین بار در مواد  

هیچ گونه تعریفتی از  ،و یا قوانین خاص داوری  1379در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  

در  .آورده شتد 9/7/1376ایتران مصتوب  المللیبینبرای اولین بار تعریف داوری در قانون داوری تجاری   .داوری ارائه نشده است

بند الف ماده یک قانون مذکور آمده است که شداوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در ختار  از دادگتاه بته وستیله 

 .  10شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی«

 

 
 .166 تا 150ص از ،2/2 شماره ،3دوره وحقوق،  فقه سیاسی، علوم مطالعات ایران، حقوق در داوری در دادگاه مداخله بررسی ،1396  قوام، کریمی، و علی اهلل؛پورجواهری، روح انصاری، 6

 دیوان حافظ، چاپ اول؛ به اهتمام احمد مجاهد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 1384حافظ، شمس الدین محمد؛  - 7

 . دانش گنج تهران، قضائی، اسالمی علوم المعارف دایره ،1378 جعفر، محمد  لنگرودی، جعفری- 8
 . دانشگاهی  جهاد تهران، دهم،  چ انقالب، و  عمومی دادگاههای بازرگانی، و مدنی دادرسی  آیین ،1388سیدمحسن، افشار، صدرزاده- 9
 6ص از ،2/2 شماره ،3دوره وحقوق،  فقه سیاسی، علوم مطالعات ایران، حقوق در داوری در دادگاه مداخله بررسی ،1396  قوام، کریمی، و علی اهلل؛پورجواهری، روح انصاری، 10
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 تاریخچه داوري 

اختالفتات از  وفصتلحلدر طول تتاری   .مستخر  از داوری استداوری قدمتی بیش از نظام قضایی دارد و نظام قضایی به نوعی 

 ،در ایران نیز عالوه بر داوری سنتی و کدخدامنشانه که قدمتی دیرین دارد  .طریق داوری همواره اهمیت خود را حفظ کرده است

در طول بتیش از یتک قترن کته از تصتویب قواعتد داوری در ایتران  .داوری به تجویز قانونگذار نیز قدمتی بیش از صد سال دارد

با نیازهای تجاری روز  ،وش تغییرات بسیار بوده و لیکن ضعف و ناکارآمدی این قوانین و عدم تناسب آنمیگذرد این قواعد دستخ

موجب شده است که قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه کشور قوه قضائیه را مکلّف به تتدوین الیحته نهتاد مستتقل داوری و 

 ،ون جامع داوری تدوین شده که جتدای از ضتعف هتای کوچتکاینک پیش نویس قان  .تقدیم آن به مجلس جهت تصویب نماید

قانونی مطلوب به نظر میرسد در این قانون برای درخواست داوری و ابتالغ و تبتادل لتوایح شترایط و تشتریفاتی مشتابه شترایط 

همچنتین   .ددر خصوص مدت داوری دارای مقرراتی بدیع میباش  .م در نظر گرفته شده است.  د.  آ  .دادخواست و مقررات ابالغ ق  

و داوری داخلی را بطور جامع در دل خود جای داده و تا حد زیادی سعی در یکسان سازی این   المللیبینمقررات داوری تجاری  

در ایتن قتانون  .زبانی صریح به کار گرفتته شتده استت  ،قواعد شده است و در بسیاری از موارد برای جلوگیری از تفاسیر مختلف

 همچنتین پتیش .تقابل و جلب ثالث نیز در نظر گرفته شده است کته بتر جامعیتت آن متی افزایتد  دعاوی  ازجملهدعاوی طاری  

و داوری سازمانی در نظر گرفته است کته باعتث   المللیبیناقسام داوری را گسترش داده و مقرراتی خاص را برای داوری    ،نویس

 . 11گسترش قلمرو داوری میشود

 

 ماهیت حقوقی قرارداد داوري

تشارط و یا عقد تحکیم  ،تصالح ،چنان که قرارداد داوری را وکالت  ،هیت قرارداد داوری نظرات متفاوتی ابراز شده استدر مورد ما

گروهی داوری را نوعی وکالت می دانند و معتقدند که اصحاب دعوا به داور وکالت می دهند تا اختالف آنها وکالتتاً   .ذکر کرده اند

چرا که داور یک قاضی است و قاضی به رأی ضرورتاً و طبتق قضتا بایتد   ،ین نظر صحیح نبودهاما باید گفت که ا  ،گردد  وفصلحل

در حتالی کته وکیتل در انجتام   .به عبارتی داور باید براساس عدل و انصاف و به دور از جانبداری رأی صادر نمایتد  .مستقل باشد

نماید و ثانیاً می بایست در تمامی اقدامات ختود رعایتت وظایف خود اوالً باید در محدود اختیارات اعطایی از طرف موکل حرکت  

در حالی که داور به دنبال رعایت مصلحت نبوده و طبعتا یکتی از طترفین در داوری بایتد   ،غبطه و مصلحت موکل خود را بنماید

اینکته داوری ماهیتت استدالل به این مسأله که چون داوری مثل وکالت با فوق یا حجر از بین خواهد رفت دلیلی بر   ،ضرر ببیند

 .  (54: 1377  ،)کاتوزیان  .12وکالتی دارد نخواهد بود

 

 شرایط داوري در حقوق

 قرارداد و موافقت نامه داوری

قرارداد داوری مثل هر قرارداد دیگری است با این تفاوت که موضوع آن تعهد دو طرف قرارداد بر این موضوع است کته اختتالف 

هنگام انعقاد چنتین قتراردادی بته ایتن  .های دادگستری واگذار کنندفرد یا افرادی خار  از دادگاهموجود یا احتمالی آینده را به 

 :نکات دقت کنید

 
1. http://www.eazarhd.ir/portfolio/project-davar 

 . دادگستر نشر تهران، اول، چاپ کنونی، حقوق  نظم در مدنی قانون ،1377 ناصر، کاتوزیان، 12
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 .  در قرارداد شرح دهید ،به داور ارجاع شده است ،مورد یا مواردی را که حل اختالف راجع به آن-1

مثال نام و نام خانوادگی و سایر توضیحاتی را که نهایتاً   نوانع به  .نام و مشخصات کامل طرفین و داورها را در قرارداد بنویسید  -2

 .  در قرارداد منعکس کنید ،شودمیگونه ابهامی در این زمینه موجب رفع هر

در قانون سقفی برای تعتداد داوران تعیتین نشتده   .تعداد داوران بند دیگری است که بهتر است به قرارداد داوری اضافه کنید  -3

 .  گیری به وجود نیایدبهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا عددی فرد تعیین کنید تا مشکلی در تصمیماست؛ اما  

 عدم توافق طرفین در تعیین داور

 حتل  کته  دهیتگرد  مقترر  ایت  و  باشتند  نکرده  نیمع  را  داوران  ای  داور  یول  شده  داور  یمعرف  به  متعهد  نیطرف  چنانچه  که  شد  گفته

 توافتق  داور  انتختاب  در  حیصتر  طتور  بته  نتواننتد  ای  نخواهد  ،اختالف  بروز  زمان  در  ،نیطرف  و  شود  ارجاع  داور  نفر  کی  به  اختالف

 شتده یمعرفت ثالث داور ای  مشترك  داور  با  و  نییتع  را  خود  داور  ،مورد  حسب  ،اظهارنامه  مخاطب  که  دارد  وجود  امکان  نیا  ندینما

 ابتالغ   یتتار  از  روز  ده  یانقضتا  بتا  دتوانتمی  نفتعیذ  ،صتورت  نیتا  در  شودمین  حاصل  مزبور  موافقت  معموالً  البته  .دینما  موافقت

 قستمت .دیتنما مراجعته دادگتاه بته ،مشتترك داور ای ثالث  داور  ،مقابل  طرف  یاختصاص  داور  نییتع  یبرا  مورد  حسب  ،اظهارنامه

 اشتاره را گترید متوارد و داور نیتیتع بیتترت ،درخواستت یوهیش ،صالح  دادگاه  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  460  و  459  رموادیاخ

 . است داشته

 یمستعف ای محجور  ،یمتوف داور نیجانش نییتع در نیطرف توافق  عدم

 بته ملتتزم نیطترف چنانچه ،صورت نیا در .دهد استعفاء ای و شده محجور ،نموده فوت یداور به  انتخاب  از  پس  است  ممکن  داور

 بته  یدگیرست  و  شده  لیزا  یداور  ،باشند  شده  یمستعف  ای  و  شده  محجور  ،نمود  فوت  آنها  و  شده  ینیمع  اشخاص  ای  شخص  یداور

 یمتدن یدادرست نییآ قانون 463  ماده  .ندینما  توافق  یگرید  شخص  یداور  به  نکهیا  مگر  ،بود  خواهد  دادگاه  تیصالح  در  اختالف

 داور یجتابته یگرید( داوران)  داور  دیبا  ،نیبنابرا  و  شودمین  یداور  زوال  موجب  ،داور  یاستعفا  ای  حجر  ،فوت  ،مزبور  مورد  ریغ   در

 و  استت  مربوط  طرف  یعهده  به  ،باشد  یاختصاص  داور  اگر  ،یداور  نیچن  نیجانش  نییتع  .شود  نییتع  یمستعف  ای  محجور  ،یمتوف

 کته را ختود یاختصاص داور نیجانش نخواهد  مربوط  طرف  چنانچه  .شود  نییتع  یتراض  با  دیبا  باشد  ثالث  داور  ای  مشترك  داور  اگر

 نستبت  روز  ده  ظترف  که  دینما  درخواست  اظهارنامه  لهیوس  به  دتوانمی  مقابل  طرف  دینما  نییتع  شده  یمستعف  ای  محجور  ای  فوت

 نیتیتع یبترا ،دتوانتمی نفتعیذ دیتاین عمل به یاقدام  مهلت  یانقضا  با  که  یصورت  در  ،کند  اقدام  موصوف  داور  نیجانش  نییتع  به

 نیتیآ  قتانون  460  ماده  که  داشت  توجه  دیبا  البته  .(یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  460  ماده)  .دینما  مراجعه  دادگاه  به  ،داور  نیجانش

 ادامته زیتن داور حجتر بتا چتون امتا نموده  ینبیشیپ   یمستعف  ای  متوفا  داور  نیجانش  نییتع  یبرا  را  مزبور  بیترت  یمدن  یدادرس

 . شود  تیرعا دیبا داور حجر صورت در زین بیترت نیهم  ،شودمی ممکن  ریغ  عمالً  ،او یداور

 

 مرجع داوري در حقوق ایران

امتا در عتین  شتودمیحقوقی تر و ستازمانی تتر    ،اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدای خود را از دست داده و رو به رو پیچیده تر

عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هتایی استت کته درگیتر اختالفتی شتده انتد و   .ماهیت آن تغییری نکرده است  ،حال

با رأی صادر می نماید  ،نمایند که شخص خصوصی )و نه دادگاه دولتی( اختالف راند شخصاً آن را حل کنند و توافق می  توانمین

د اختتالف را توانمیند به داور اختیار صلح نیر تفویض نمایند در این صورت داور توانمیالبته طرفین    .و نه با مصالحه فصل نماید

 .  به سازش و سازش نامه ای که تنظیم می نماید فیصله دهد
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 واگذاري صریح طرفین

 داوران  ایت  داور  انتخاب  ندتوانمی  نیطرف  داور  به  رجوع  موارد  یهیکل  در  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  455  ماده  تبصره ی  موجب  به

 . دینما تیرعا را یداور از تیممنوع  به مربوط مقررات است  مکلف داور انتخاب در  دادگاه  .ندینما  واگذار  دادگاه به را

 

 تعیین داورچگونگی  

 :است نموده ینیشبیپ  قیطر سه از را داور انتخاب  قانونگذار

 دعوا اصحاب توسط( الف

 ثالث شخص توسط( ب

 دادگاه توسط(    

 

 دعوا اصحاب  توسط داور نییتع

 نتواننتد نیطترف و باشتند نشده نییتع داوران تعداد ،یداور قرارداد در که یصورت در م  .د  .آ  .ق   464  ماده  و  455  ماده  موجب  به

 داور عنوانبته هم را نفر کی و یمعرف را خود یاختصاص داور نفر کی  دیبا  نیطرف  از  کی  هر  ،کنند  توافق  داوران  ای  داور  نییتع  در

 یمعرفت بته  متعهد  ،قرارداد  ای  معامله  نیطرف  که  یموارد  در  م  .د  .آ  .ق   459  ماده  موجب  به  نیهمچن  .ندینما  نییتع  اتفاق   به  سوم

 یاختصاصت داور یمعرفت در نتواننتد ایت نخواهند اختالف بروز موقع در و باشند نکرده یمعرف را خود داوران ای داور یول شده  داور

 طترف  کیت  ،باشتد  نشتده  محتول  زیتن  ثالتث  شخص  ای  دادگاه  به  داور  نییتع  و  ندینما  یتراض  ثالث  داور  نییتع  در  ای  و  اقدام  خود

 به  نسبت  ای  و  دینما  داور  نییتع  درخواست  و  یمعرف  مقابل  طرف  به  یرسم  اظهارنامه  لهیوس  به  و  کرده  نیمع  را  خود  داور  دتوانمی

 یمعرف را  خود  داور  ،اظهارنامه  ابالغ   یتار  از  روز  10  ظرف  است  مکلف  ،مقابل  طرف  صورت  نیا  در  .کنند  یتراض  ثالث  داور  نییتع

 یبترا ،متورد حستب  دتوانتمی  نفع  یذ  ردینگ  صورت  یاقدام  شده  ادی  مدت  انقضاء  تا  هرگاه  .ندینما  یتراض  ثالث  داور  نییتع  در  ای

 .  دینما مراجعه  دادگاه به داور نییتع

 طتور  بته  دتوانتمی  زیتن  و  شتود  انجام  یاجداگانه  توافق  در  ای  و  یداور  موافقتنامه  در  است  ممکن  دعوا  اصحاب  توسط  داور  نییتع

 داور  کیت  دیتبا  نیطترف  از  کی  هر  ،باشد  نشده  مشخص  داوران  تعداد  یداور  موافقتنامه  در  چنانچه  .ردیگ  قرار  توافق  مورد  یضمن

 از کیت هر تعدد صورت در م .د .آ .ق  464 ماده طبق ندینما نییتع اتفاق  به سوم داور عنوانبه نفر  کی  و  دینما  یمعرف  یاختصاص

 خصتوص  در  .نتدینمایمت  نییتع  را  نفر  کی  مشترکاً  ،طرف  هر  گفت  توانیم(  خوانده  ای  خواهان  نفر  چند  مثال  یبرا)  دعوا  نیطرف

 دیتبا  حداکثر  داوران  تعداد  که  دارد  وجودعالئمی    البته  است  ساکت  قانون  باشد  فرد  عدد  به  دیبا  که  امر  نیا  یحت  و  داوران  یعده

 نیطترف یتراضت  با  زو   عدد  با  یحت  و  نفر  سه  از  شیب  نییتع  چه  اگر(  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  464  و  459  مواد)  باشد  نفر  سه

 شتده توافتق یگرید بیترت به که نیا مگر است اعتبار مالك تیاکثر یرأ ،داوران تعدد  صورت  در  ،حال  هر  در  .ندارد  یقانون  منع

 .  (یمدن یدادرس نییآ  قانون 474  ماده  تبصره ی)  باشد

 یمعرفت بته متعهد نیطرف چنانچه  قتیحق  در  .شود  انجام  یضمن  یتوافق  با  است  ممکن  دعوا  اصحاب  توسط  داوران  ای  داور  نییتع

 داور یمعرفت در نتوانتد ایت و نخواهتد نیطترف از کیت هر ،اختالف جادیا زمان  در  و  باشند  نکرده  نیمع  را  داوران  یول  شده  داوران

 یلهیوست بته و کترده نیتیتع را  ختود  داور  دتوانتمی  مقابتل  طترف  ،دیتنما  یتراض  ثالث  داور  نییتع  در  ای  و  اقدام  خود  یاختصاص
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 در .دیتنما  یتراض  درخواست  و  یمعرف  زین  را  ثالث  داور  و  دینما  داور  نییتع  درخواست  و  یمعرف  مقابل  طرف  به  یرسم  یاظهارنامه

 نیتیآ قتانون 459 متاده یاجرا در ،اظهارنامه ابالغ  یتار از روز ده ظرف ،زین مقابل طرف که دارد  وجود  احتمال  نیا  ،صورت  نیا

 .  دینما موافقت شده  یمعرف  ثالث داور نییتع  با و  یمعرف را خود یاختصاص داور  یمدن یدادرس

 

 ثالث شخص  توسط داور نییتع

 قانونگذار  .شود  وفصلحل  کندیم  انتخاب  ثالث  شخص  که  یداور  توسط  آنها  نیب  اختالف  که  کنندیم  توافق  نیطرف  ،اوقات  یگاه

 دعتوا  اصتحاب  که  است  یهیبد  نیبنابرا  ،است  ننموده  ینیشبیپ   ثالث  شخص  لهیوس  به  داور  نییتع  جهت  را  یخاص  قهیطر  و  وهیش

 اشتخاص کته یمتوارد در یطرفت از .سازند خبر با ،داور نییتع بر یمبن درخواستشان از را ثالث شخص ،توانندیم  یقیطر  هر  به

 .  شوند  دهیبرگز یداور به نیطرف یتراض  بدون ندتوانمین  ،دارند یداور از ینسب تیممنوع 

 ممنوع مطلق طور به یداور از آنکه یب شود دهیبرگز یداور به نتواند مشخص یموارد در شخص یعنی یداور از ینسب  تیممنوع 

 یختارج  اشخاص  مثال  .است  شده  ینیشبیپ   مقررات  ریسا  و  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  در  ینسب  و  مطلق  تیممنوع   نوع  که  باشد

 کته  یمتوقع  تتا  یختارج  و  یرانتیا  اتباع  نیب  واقع  یقراردادها  و  معامالت  مورد  در  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  456  ماده  موجب  به

 ایت داور بته را آن حتل اختتالف بروز صورت در که شود ملتزم انحاء از  ینحو  به  دتوانمین  یرانیا  طرف  است  نشده  جادیا  یاختالف

 منع نیا مخالف که یقرارداد و معامله  هر  .دارد  معامله  طرف  که  باشند  یتیتابع  همان  یدارا  آنان  که  دینما  ارجاع  یأتیه  ای  داوران

 شتده  منعقد  اختالف  بروز  از  قبل  که  توافق  موجب  به  چنانچه  .بود  خواهد  اثر  بال  و  باطل  دارد  مخالفت  که  یقسمت  در  باشد  یقانون

 یداور  رانیتا  حقتوق   در  .استت  مجتاز  او  انتخاب  است  آن  تابع  قرارداد  که  نباشد  یکشور  همان  تبعه  یخارج  داور  چنانچه  و  باشد

 را  یاشخاصت  یمتدن  یدادرست  نیتیآ  قتانون  469  ماده  که  دعوا  در  نفع  یذ  اشخاص  ای  باشدمین  ممنوع  علی القاعده  یخارج  اتباع

 . است دانسته ممنوع نیطرف تیرضا  بدون  دادگاه توسط را  آنها نییتع و مشخص

 م .د .آ .ق  468 متاده موجتب بته ثالتث توستط یداور یاختصاصت و یعمتوم طیشرا گرفتن نظر در ای داور انتخاب  صورت  در  لذا

 نتام و نتام و اختتالف موضتوع و نیطترف مشخصتات ریسا و یخانوادگ نام و  نام  ،یقبول  اخذ  و  داوران  ای  داور  نییتع  از  پس  دادگاه

 همته  بته  ابتالغ   یتتار  یداور  متدت  یابتدا  مورد  نیا  در  .دینمای  م  ابالغ  داوران  به  کتباً  را  یداور  مدت  و  اداورانی  داور  یخانوادگ

 .  باشد یحقوق  ای یقیحق است ممکن ثالث شخص  .باشدمی داوران

 یتعتداد  برابتر  دو  نیب  از  حداقل  را  داوران  ای  داور  ،دادگاه  مانند  ،دیبا  زین  ثالث  شخص  ایآ  که  است  نیا  شودمی  مطرح  که  یپرسش

 کته یمتدن یدادرست نییآ قانون 467 ماده مقررات د؟ینما انتخاب قرعه دیق به ،هستند  طیشرا  واجد  و  است  الزم  یداور  یبرا  که

 یقاضت شتأن تیترعا و یدادگستتر اعتبار و تیثیح حفظ جهت در و بوده دادگاه به  ناظر  تنها  ،نموده  ینبیشیپ   را  مزبور  بیترت

 .  باشدمین آن از  متابعت  به مکلف  ثالث شخص و است

 

 دادگاه  توسط داور نییتع

 :باشد صورت چند به است  ممکن  دادگاه توسط داور نییتع

 .  کنند یتراض داور انتخاب در  نتوانند ای نخواهند نیطرف که یموارد  در( 1

 و  تعلتل  ای  یکوتاه  آن  انتخاب  در  مقابل  طرف  و  شود  محجور  ای  استعفا  ای  فوت  ،نیطرف  یانتخاب  ازداوران  یاحد  که  یموارد  در  (2

 . شود داور  یمعرف از عجز  ای
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 .  باشد نموده  واگذار  دادگاه به را داور نییتع ،یداور  قراردادنامه میتنظ زمان  در نیطرف (3

 بتودن  خبتره  ،داوران  تیتاهل  مانند)  .ندینما  عمل  داشته  لحاظ  دادگاه  و  قانونگذار  که  یطیشرا  طبق  داوران  موارد  نیا  در  ،نیبنابرا

 .  (رهیغ  و  قرعه مراحل  ،یدگیرس در داور

 

 ممتنع داور نیجانش نییتع

 جلسته در یمتتوال بتار دو ایت و دهتد ءاستتعفا داوران از یکی اگر ،باشد شده ارجاع  یداور  به  دادگاه  یسو  از  یامر  که  یصورت  در

 یجا به دادگاه ،شود  حاصل  اختالف  یرأ  صدور  در  گرید  داور  دو  نیب  و  کند  یخوددار  یرأ  دادن  از  ای  و  دیننما  دایپ   حضور  یداور

 نیطترف ،متورد  یاقتضتا  بته  ،انتخاب  از  شیپ   که  نیا  مگر  ،دینمایم  انتخاب  قرعه  دیق  به  را  یگرید  داور  ،روز  ده  ظرف  ،مزبور  داور

 نیتیآ قتانون 474 متاده) .شتودمی شتروع دیجد داور قبول  یتار از یداور مدت ،صورت نیا در  باشند  کرده  یمعرف  یگرید  داور

 ی(مدن یدادرس

 

 داور نییتع از  ثالث شخص  يخوددار

 داوران ایت داور ثالث شخص ،صورت نیا در ،ندینما واگذار ثالث شخص به را داوران ای داور انتخاب  ندتوانمی  نیطرف  که  شد  گفته

 نیتیتع  از  استت  ممکتن  ،شده  داور  انتخاب  مأمور  نیطرف  توافق  با  که  یثالث  شخص  نمود  خواهد  نییتع  شد  گفته  که  یبیترت  به  را

 ،استت یقتیحق  شتخص  کته  اشاره  مورد  ثالث  شخص  نیا  مانند؛  شود  ممکن  ریغ   او  یسو  از  داور  نییتع  ای  و  دینما  یخوددار  داور

 یدادرست نییآ قانون 460 ماده) دستور به  ،صورت  نیا  در  ،شود  منحل  ،است  یحقوق  شخص  ای  . . .و  شود  محجور  ای  و  دینما  فوت

 بخواهتد او از و دارد اعتالم مقابل طرف به اظهارنامه لهیوس به و نییتع  داور  عنوانبه  را  یشخص  دتوانمی  نیطرف  از  کی  هر(  یمدن

 دیتاین عمتل بته یاقتدام مقترر مهلتت در چنانچه .دینما اعالم اظهارنامه  یتار از روز ده ظرف واحد داور مورد  در  را  خود  نظر  که

 .  (یمدن یدادرس نییآ  قانون 460  ماده)  دینما مراجعه  دادگاه به  ،داور نییتع یبرا  دتوانمی نفعیذ

 

 دادگاه توسط قرعه  دیق  به داور نییتع

 بعتداً ای و پرداخته داور انتخاب به قبل از دعوا  اصحاب  که  است  یاریاخت  یداور  موارد  جزء  نه  که  است  یامور  به  ناظر  موارد  نیشا

 اشتاره که یشرح به خاص موارد در دادگاه که است یاجبار یداور موارد جزء نه و اندکرده  نییتع  را  داوران  ای  داور  ،هم  یتراض  با

 انتختاب در گرید موارد با مورد نیا  آشکار  فرق   .ورزدی  م  اهتمام  یداور  قیطر  از  اختالف  مورد  مسأله  به  خود  صیتشخ  به  ،میکرد

 انتخاب را خود نظر مورد داوران ای داور دعوا اصحاب خود که یاریاخت یداور مورد در که چرا است قرعه« دیق بهش داوران ای  داور

 در  یولت  ،کندیم  انتخاب  ژهیو  طیشرا  با  را  خصوص  به  داور  خود  نظر  و  دیصالحد  به  دادگاه  هم  یاجبار  یداور  موارد  در  و  اندکرده

 از نتوع نیتا ،لیتدل نیهمت بته ورزدیمت مبتادرت قرعه دیق به داوران ای داور نییتع به دادگاه میشویم متذکر لیذ که  موارد  نیا

 ،یقبلت قترارداد موجتب به یداور مورد در .شودمی ییشناسا قرعه« دیق به یداور مواردش عنوان تحت و مشخصه نیهم با  یداور

 داور ،طترف کیت اختتالف بتروز مواقتع در و باشند نکرده نیمع قرارداد ای معامله ضمن در  را  خود  یداورها  ای  داور  نیطرف  هرگاه

 روز  ده  ظترف  در  که  است  مکلف  طرف  ،صورت  نیا  در  .کند  یمعرف  و  نیمع  را  خود  داور  دتوانمی  گرید  طرف  دیننما  نیمع  را  خود

 ننمتود اقتدام متذکور صتورت یانقضا تا هرگاه و  کند  اعالم  و  نیمع  را  خود  داور  مسافت  مدت  تیرعا  با  و  اظهارنامه  ابالغ   یتار  از

 چنانچته و نمتود خواهتد نیمعت را ختود  داور  کته  یطرف  درخواست  به  دارد  را  اختالف  موضع  به  یدگیرس  تیصالح  که  یدادگاه
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 احتراز  از  پس  و  کرده  یدگیرس  آن  به  قبالً  دادگاه  باشد  اختالف  نیطرف  نیب  یداور  به  راجع  یقبل  قرارداد  ای  معامله  اصل  به  نسبت

 «.  دنماییم نیمع را ممتنع طرف داور ،قرارداد  و  معامله

 باشند نکرده نییتع داور عنوانبه را  ینیمع اشخاص  ای شخص نیطرف که  یحالت -الف

 صتورت در کته شوند  ملتزم  حدهی  عل  قرارداد  موجب  به  ای  معامله  ضمن  در  ندتوانمی  نیمتعامل  م  .د  .آ  قانون  455  ماده  موجب  به

 اختتالف دیتتول از قبتل را ختود یداورهتا ای داور ندتوانمی زین و دیآ عمل  به  یداور  لهیوس  به  اختالف  رفع  آنها  نیب  اختالف  بروز

 داور عنوانبته نیمعت یاشخاصت  ایت  شتخص  نییتع  و  انتخاب  یعنی  ریاخ  قسمت  نیا  که  است  ممکن  چون  یطرف  از  و  کنند  نیمع

 . است گذاشته  دادگاه  عهده به را امر نیا  انجام م  .د .آ  قانون 459  ماده در  قانونگذار  ،باشد  نشده انجام  نیمتعامل توسط

 کنند یتراض داور انتخاب در نتوانند  ای نخواهند نیطرف  که یحالت  -ب

 باشتد یمختلفت موارد به ناظر است ممکن حالت  نیا  .پردازدیم  داوران  ای  داور  نییتع  به  قرعه  قیطر  از  دادگاه  زین  صورت  نیا  در

 حتل استت دهیگرد مقرر که یموارد در: شاست کرده ینیب شیپ  ریز شرح به( یمدن یدادرس  نییآ  قانون  460  ماده)  در  مقنن  که

 از  یکتی  داور  کته  یصورت  در  زین  و  ندینما  یتراض  داور  انتخاب  در  نتوانند  ای  نخواهند  نیطرف  و  شود  ارجاع  داور  نفر  کی  به  اختالف

 شتخص  بته  داور  انتختاب  کته  یمورد  هر  در  ای  کند  نیمع  را  او  نیجانش  نخواهد  نامبرده  طرف  و  دهد  استعفا  ای  شود  فوت  نیطرف

 با  ندتوانمی  نیطرف  از  کی  هر  ،باشد  رممکنیغ   او  طرف  از  داور  نییتع  ای  دینما  امتناع  داور  نییتع  از  شخص  آن  و  شده  واگذار  ثالث

 را ختود نظر اظهارنامه ابالغ  یتار از روز ده ظرف که دینما درخواست مقابل طرف از اظهارنامه  لهیوس  خود  نظر  مورد  داور  یمعرف

 ثالتث  لهیوست  او  انتختاب  کته  یداور  ای  یمستعف  ای  یمتوف  داور  نیجانش  نییتع  در  مورد  حسب  ای  و  کند  اعالم  واحد  داور  مورد  در

 «.  شد خواهد  عمل  ماده ریاخ قسمت برابر  ،دیاین  عمل به  یاقدام مهلت یانقضا  با که یصورت در  .دینما  اقدام  دهیگرد  متعذر

 

 مستندات داوري در حقوق ایران

 شوند  ملتزم  ،حدهیعل  قرارداد  موجب  به  ای  معامله  ضمن  در  ندتوانمی  نیمتعاملش  ،یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  633  ماده  به  توجه  با

 تولتد از  قبتل  را  ختود  یداورهتا  ایت  داور  نتدتوانمی  زین  و  ،دیآ  عمل  به  یداور  با  اختالف  رفع  ،آنها  نیب  اختالف  بروز  صورت  در  که

 .  کنند« نیّمع اختالف

 طترح  دادگاه  در  خواه  را  خود  اختالف  و  منازعه  ،گریکدی  یِتراض  با  ندتوانمی  ،دارند  دعوا  اقامه  تیاهل  که  یاشخاص  هیکل:  454  ماده

 .  دهند ارجاع نفر چند  ای  کی یداور به ،باشد یدگیرس از یامرحله هر در طرح صورت  در و  ،باشد  نشده  ای  شده

 اختتالف بروز صورت در که ندینما یتراض جداگانه قرارداد موجب به ای و ،شوند ملزم معامله ضمن ندتوانمی نیمتعامل:  455  ماده

 .  ندینما نییتع اختالف بروز از  بعد ای قبل را خود داوران  ای داور  ندتوانمی زین  و ،کنند مراجعه یدادرس  به  ،آنها نیب

 در  یدعتو  نیطترف: شدیتگویم  یاستالم  یشتورا  مجلتس  1373/4/15  مصوب  انقالب  و  یعموم  یهادادگاه  لیتشک  قانون  6  ماده

 ایت  شخص  ،میتحک  یقاض  از  منظور«  .  ندینما  مراجعه  میتحک  یقاض  به  ،خصومت  فصل  و  حق  احقاق   یبرا  ندتوانمی  ،توافق  صورت

 .  کند اریاخت  ینیّمع  یدعاو  ای یدعو در یرأ  صدور و یدگیرس یبرا را  او یدعو اصحاب که است یاشخاص

 نتزد را ختود اختتالف ،نیمابیف قرارداد موجب به که ندینمایم توافق و یتراض هم با  نیطرف  که  است  یقرارداد  یداور  موافقتنامه

 توافتق هتم بتا یاصتل عقتد ضمن شرط صورتبه زین یگاه و ندینما وفصلحل و نموده  مطرح  است  نیالطرفی  مرض  که  یاشخاص

 . کنند مطرح نیالطرف یمرض داوران  ای داور نزد را خود اختالف  که کنندیم
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 واژه از کته همچنتان نیبنتابرا« . . .  گریکتدی  یتراض  با  ندتوانمی  دارند  دعوا  اقامه  تیاهل  که  یاشخاص  هیکلش  م.  د.  آ.  ق   454  ماده

 صتحت  یبترا  یاساست  طیشرا  دیبا  قرارداد  نیطرف  م.  د.  آ.  ق   454  ماده  به  توجه  با  نیهمچن  و  شودمی  متبادر  ذهن  به  موافقتنامه

 نیطترف  تیتاهل  یمتدن  قتانون  190  یمتاده  در  عقد  صحت  یاساس  طیشرا  از  یکی  .کنند  تیرعا  را  طیشر  آن  و  باشند  دارا  را  عقد

 و باشتند« دیرش و عاقل و بالغ دیبا شوند محسوب اهل نیمتعامل نکهیا یبراش که است آمده  قانون  همان  211  ماده  در  و  باشدمی

 و محجور نیمجان و دیررشیغ  یاشخاص و  صغار  م.  ق   1207  ماده  بنابر  و  ستین  نافذ  نیمحجور  معامله  یمدن  قانون  213  ماده  بنابر

 قترارداد  دتوانتمی  هیستف  یمال  ریغ   امور  در  شد  متذکر  دیبا  را  نکته  نیا  یول  .هستند  ممنوع  خود  یمال  حقوق   و  اموال  در  تصرف  از

 اما  گردد  ذیتنف  یول  لهیبوس  دیبا  یداور  قرارداد  که  تفاوت  نیا  با  باشدمی  هیسف  همانند  زین  زیمم  ریصغ  تیوضع  کند  منعقد  یداور

 آنها قرارداد زین قراردد انعقاد صورت در  و  ندینما  قرارداد  انعقاد  به  اقدام  ندتوانمین  قصد  فقدان  واسطه  به  زیرممیغ   ریصغ  و  مجنون

 یدعتو دتوانتمین میقت یمتدن قتانون 1242 متاده موجتب به که گفت دیبا زین میق  لهیوس  به  یداور  قرارداد  مورد  در  .است  باطل

 ینتوع  زیتن یداور کته گفتت توانیم مالك وحدت با  عمومالای  مدع   بیتصو  با  مگر  دهد  خاتمه  و  صلح  به  را  هیعل  یمول  به  مربوط

 . است یضرور زین دادستان موافقت لذا  باشدمی سازش  و صلح

 

 يخاتمه داور  موجبات

به دو قستم فقتدان قابلیتت هتای  ،ایران المللیبینقانون داوری تجاری   14ماده  1با عنایت به بند    موجبات خاتمه مأموریت داور

می دارد: شاگر یک داور به موجب قتانون یتا عمتالً قتادر بته   6این ماده مقرر  .قانونی و فقدان قابلیت های عملی تقسیم می گردد

 .  مسئولیت وی خاتمه می یابد« ،جام وظایفش بدون تأخیر موجه نشودانجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به ان

داور انتخاب کرد چترا کته قتانون ایتن   عنوانبه  توانمیفقدان قابلیت قانونی: یعنی اشخاص را که در این گروه قرار دارند را ن  -1

 . ممنوعیت را برای آن ها قرار داده است

 . اند به کار خویش ادامه دهد خواه به دلیل مسافرتش و خواه بیماری داورفقدان قابلیت عملی: یعنی داور عمالً نتو  -2

 

 خاتمه ي داوري

 رأي صدور

 ایتن از13بگیرد قرار دوباره قضاوت د موردتوانمین دیگر ،است گرفته قرار قضاوت مورد که آنچه حقوقی کلی اصل یک موجب به

 است نشده مختومه امر اعتبار به تصریح اگرچه مدنی دادرسی آیین قانوندر   .شودمی یاد "مختومه امر اعتبار"عنوان تحت اصل

 داور در تعیتین شترکت و دخالتت کته اشخاصتی و طرفین درباره ی و دارد را اعتبار این ،باشد شده درست صادر رأی اگر ولی

 . 14است معتبر آنها مقام قائم و داشته اند

 :گیردمیقرار  بررسی مورد ادامه در ،ببخشد داوری رأی به را مختومه امر اعتبار است ممکن که مواردی

 قیتد شتودمی زایتل داوری نامه ی موافقت و یافته پایان داوری رأی صدور با که این خصوص در مدنی دادرسی آیین قانون در

طور  به و است موقّت داوری که است موضوع این گویای که کرده یاد داوری مدّت از متعددی موارد در ولی ،ندارد وجود خاصی

 .  می پذیرد پایان رأی صدور و رسیدگی از پس و تشکیل موضوعی به رسیدگی برای موقّت

 
 . 3 شماره ،37 دوره  سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله حقوق، فصلنامه المللی، بین تجارت و  داخلی  حقوق در داور رای ،1386حسین، خزاعی، 13
 مدنی  دادرسی آیین قانون 494 ماده 14
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 يداور يرأ ابطال

 صتالحیت دیگتر رأی بطتالن اعتالم یا ابطال صورت در و می روند کنار داوری سمت از ،کردند صادر را خود رأی وقتی داوران 

و  33 متاده ی متوارد از غیر به 35 ماده ی 1 بند ،ایران المللیبین تجاری داوری قانون در .ندارندرا  داوری موضوع به رسیدگی

 کته است داوری ذات موافق بودن رأی الزم االجرا و قطعیت .است نموده اعالم الزم االجرا ابالغ از پس و قطعی را داور رأی 34

 قانون 33 ماده ی 1 بند .است گرفته قرار اشاره مورد استثنا عنوانبه 34 و 33 ی ماده در مندر  موارد و اصل عنوانبه اینجا در

 باید ظرف رأی ابطال درخواست است داشته مقرر 3 بند در و ،است برشمرده را داور رأی موارد ابطال المللیبین تجاری داوری

 کته باشدمی آنسیترال نمونه ی قانون 34 ی ماده از برگرفته ماده این .شود تقدیم 6 ماده موضوع دادگاه به ابالغ تاری  از ماه 3

 . است نموده وضع مشابهی مقرره ی

 

 توافق طرفین

این رویکردی است کته معمتوالً در قتوانین و  .بیابد خاتمه و برسد پایان به داوری در طرفین توافق با است ممکن داور مأموریت

 زمتانی هتر کته استت داده طرفین به را اجازه و زمینه این نیز داوری قراردادی بودن مبنای .قواعد داوری پیش بینی می گردد

 ادامته نمتی خواهنتد که دیوانی داور یا که نمود ملزم را آنها توانمین و ؛برسانند پایان به و خاتمه را مأموریت داور باشند مایل

 .مدموریت داور و جتایگزین نمتودن او را دارا متی باشتند به دادن درخواست خاتمه حق شرایطی تحت طرفین از یک هر .دهند

 نتاروا تتأخیری و قصتور نمایتد آن در یا شود منع آن انجام از یا ،دهد انجام مثالً چنانچه داور نتواند وظایفش را به نحو مناسب

 پیچیده های مثالً نتواند از عهده زمینه ،نیستنشان دهد که از نقطه نظر خاصی قادر به مراقبت از جریان داوری   یا  ،باشد داشته

 .  15نماید گیری داور تصمیم مأموریت خاتمه ،توافق طرفین با یا خودش گیری کناره با یا مأموریتش  ،برآید ،دارد پرونده که ای

 

 فوت یا حجر داور

داوری شخص معین را شرط نموده باشتند و  ،طرفینمگر اینکه  16دفوت یا حجر داور علی القاعده اثری در اعتبار عقد داوری ندار

 طتی یتا معاملته ضمن اگر ،به این صورت که .آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی ننمایند

 بتا جتز و ختورد می هم به داوری دادرقرا او حجر و فوت با باشد مجهول شده معینی شخص ،داوری به اختالف حل دادی قرار

 طترفین یعنتی باشد شده داوری ارجاع به ابتدا از قضیه اصل اگر البته .داوری نیست به ارجاع قابل موضوع طرفین مجدد توافق

 انتختاب دیگتری داور ،داور حجتر یتا فوت با صورت این در ،حل شود داوری طریق از فقط آنها اختالف باشند که گذاشته قرار

 .  17شودمی

 

 
 . 46 شماره حقوقی، تحقیقات مجله داوران، ماموریت خاتمه و  جرح ،1386 حمیدرضا، نیکبخت، 15
 م .د. آ.ق 460 ماده 16
 . دراك  انتشارات تهران، اول، چاپ ،3جلد  مدنی، دادرسی آیین ،1384 عبدالحسین، شمس، 17
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 ابطال رأي داوري

اختالفات به معنای آن نیست که از  وفصلحلدر تمام دنیا روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای 

یتک  ی داورأابطال ر در قوانین ایران هم موضوع .یک حق بنیادین بشری محروم شوند عنوانبههای پذیرفته شده قضایی حمایت

 . اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است

آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند امتا در شترایطی هتم   ،ها که قابل تجدیدنظرخواهی هستندبرخالف آرای دادگاه

ی أاز دادگاه درخواست ابطال ر  ،ی داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاصأگونه است که این امکان برای متضرر از رروال به این  

 ،قانونگتذار در قتانون آیتین دادرستی متدنی ،شتودها را مرور کنیم مشخص میهای شکایت به آرای دادگاهگر روشا .داور را کند

 . بینی نکرده استی داور پیشأو اعاده دادرسی نسبت به ر خواهیفرجام  ،تجدیدنظرخواهی ،تقاضای واخواهی

نه تنها موجب تمایز بلکه متالك برتتری آرای داوری نستبت بته   ،ی داوریأالعاده اعتراض به رهای عادی و فوق عدم وجود روش

وان به بخشی از مواد مندر  تمی ،ی وجود داردأبرای مواردی که جای ابطال ر  ،ها است اما باز هم با وجود این برتریآرای دادگاه

 7قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم دید که در این ماده با شترح   489به ماده    با توجه  .در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد

 :اشاره شده استهای داخلی در داوری ی داورأابطال ر به جهات  ،بند

 :رأی داوری در متوارد زیتر بتاطل استت و قتابلیت اجرایی ندارد

 .  درأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باش-1

 . داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است-2

رأی که خار  از اختیارات داور است   در این صورت فقط آن قسمت از  .داور خار  از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد-3

 .  ابطال می گردد

 .  رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد-4

 .  رأی داور با آنچه در دفتر امالك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد-5

 .  مجاز به صدور رأی نبوده اند رأی به وسیله داورانی صادر شده که-6

 .  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد-7

ی داور جتزء أجهتات ابطتال ر ،کند که بگوییم با توجه به اینکه اصل بر قطعی بتودن آرای داوری استتمنطق حقوقی ایجاب می

در  :قتانون آیتین دادرستی متدنی  489متاده  توجه بنتد نخستت از  با    .موارد اسثتنائی هستند و باید به طور محدود تفسیر شوند

ی داور با قوانین ماهوی معارض باشد برای أتر چنانچه رمخالف با قوانین موجِد حقّ باشد با به عبارت دقیق  ،ی داورأصورتی که ر

به اینکه تنها ایتن توجه با  .ی داور باطل و قابلیت اجرا نداردأی داور مبتنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود رأمثال چنانچه ر

قانون آیین دادرسی متدنی بیشتتر جنبته   489ی داوری جنبه ماهوی دارد و سایر جهات مذکور در ماده  أجهت از موارد ابطال ر

اصتل  ،گفتت تتوانمیتر معنتای ستاده در .بدیهی است که این جهت بیشتر از سایر جهات مورد استفاده قرار گیرد  ،شکلی دارند

کنتد داور بته ایجتاب می  ،تری ماننتد اصتل حاکمیتت اراده استتدنی که خود ناشی از اصول بنیتادیحاکمیت اصحاب دعوی م

هتای حال اگر یکی از طرف .خواهد مورد رسیدگی و حکم قرار دهدکننده احترام بگذارد و آنچه را که وی میدرخواست  ،خواست

های دیگری از اختتالف ماننتد خستارت تتاخیر تواند به جنبهاختالف درخواست الزام به تحویل مبیع را از داور بخواهد داور نمی

https://www.yasa.co/revocation-arbitrator-vote
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خار  از حدود اختیتارات   ،قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: در صورتی که داور  489از ماده    3ر بند  د  .ی دهدأانجام تعهد ر

 .  18ی را باطل اعالم کردأتوان ری صادر کرده باشد هم میأخود ر

 

 نمودن داور یگزینجا

طرفین داوری مطترح  یانم ،و یا استعفای داور حجر ،فوت ،ور یکی از موضوعاتی است که در موارد خاص یعنی عزلجایگزینی دا

 .  به بررسی این موضوع می پردازیم قسمتدر این   .شودمی

 

 جایگزینی داور بعد از عزل

اختالفات خود انتخاب کرده اند ممکن است به هر دلیلی از اقدامات داور  وفصلحلمرجع داوری را جهت   ،در مواردی که طرفین

داوری باید داور یتا داوران جدیتدی را این صورت برای ادامه داشتن فرآیند   در  .نمایندعزل داور  مزبور رضایت نداشته و توافق بر  

 .  باشد« داور اختصاصیش هرچند که  باشدمیالزم به ذکر است که داور مزبور توسط یک طرف قابل عزل ن  .انتخاب نمایند  

 

 جایگزینی داور بعد از فوت یا حجر یا استعفاي داور

 ،استتعفای داورمقید تعیین شده باشد بتا فتوت یتا حجتر و یتا  ،اگر داور مزبور در موافقتنامه داوری: اگر داوری مقید باشد -الف

نتد بتا توافتق یکتدیگر داور توانمیالبته طرفین در چنین متواقعی    .نی داور نمی رسدداوری منتفی است و دیگر نوبت به جایگزی

 .  دیگری تعیین کنند

مقید تعیین نشده باشد در اینصتورت در خصتوص فتوت یتا حجتر یتا استتعفای داور   ،اگر داور مزبور:  اگر داوری مطلق باشد-ب

 .  طرف داوری باید جایگزین او را معرفی کند ،اختصاصی

خصوص فوت یا حجر یا استعفای داور مشترك طرفین داوری باید با توافق یکدیگر جایگزین داور را تعیین کننتد در صتورت در  

 .  با دادگاه خواهد بود ،امر جایگزینی داور ،عدم نصب داور توسط طرفین

تتا تعیتین داور جتایگزین  در مورد فوت یا حجر یا استعفای یکتی از اعضتای هیئتت داوری:  جایگزینی داور در هیئت داوری  - 

مگتر اینکته مباشترت  .ی می باشندأرسیدگی به وسیله سایر داوران ادامه می یابد و حتی مجاز به صدور ر  ،توسط طرفین داوری

ی از جانب طرفین شرط شده باشد و یا بین اعضای هیئت داوری اختالف پیش آید و اتختاذ تصتمیم بتا نظتر أداوران در صدور ر

 . داکثریت ممکن نشو

در موردی که اختالف از طرف دادگاه به هیئت داوری ارجاع شده باشد اگر یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهتد و یتا از دادن 

ی وجود نداشتته باشتد دادگتاه أاگر اختالفی میان داوران به وجود بیاید و امکان صدور ر  داوری ادامه می یابد و  ،ی امتناع کندأر

ند قبل از انتخاب داور توسط توانمیطرفین داوری    ینهمچن  .دیگری را به قید قرعه انتخاب خواهد کرروز داور د  10ظرف مدت  

 .  شودمیاز تاری  قبول داور جدید شروع  مدت داوری در این مورد  .دادگاه با توافق یکدیگر داور دیگری معرفی کنند

 

 
18.  https://www.yasa.co/blog/revocation-arbitrator-vote/ 

https://www.irandavari.com/10384/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1/
https://www.irandavari.com/10369/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1/
https://www.irandavari.com/10341/%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C/
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 خروج داور از حدود اختیارات تفویضی

در این مورد بیان شتده   .د از این اختیارات تجاوز نمایدتوانیمطرفین با توافق هم داور و اختیارات او را انتخاب می کنند و داور ن

است که داوری کامالً در محدوده ای متفاوت از دادگاه دولتی قرار دارد و اختیارات دادگاه وسیع تر است و اختیارات داور محدود 

دارای  ،داوری بتا توافتق طترفین در ،( امتا درستت از کته داور561:  1388  ،)شتمس  .19به اختیاراتی که طرفین بته او داده انتد

با این وجود باز هم دادگاه همانطور که در باال عنوان شده استت مکلتف بته   ،و در دادگاه توافقی در کار نیست  شودمیاختیاراتی  

محتدوده ی مداخلته ای دادگتاه را   ؛ ومشخص ذکر می کنتد  صورتبهرعایت میزان خواسته ای است که خواهان در دادخواست  

با تمام این اوصاف داور مکلف است که حدود اختیارات خود را رعایت کند و فقط در آن محتدود اقتدام   .تعیین می کندخواسته  

 ،در صورتی که داور خار  از حدود اختیار ختود رأی صتادر نمایتد  ،به صدور رأی نماید که طرفین خواسته اند و توافق نموده اند

مثل ایتن کته  .باطل است ،ن قسمتی از رأی که خار  از حدود اختیار داور صادر شدهفقط آ ،اگر رأی قابل تجزیه و تفکیک باشد

چنانچته رأی   .موضوع اختالف در داوری خلع ید از یک ملک باشد و داور عالوه بر خلع ید به جرات المثل هتم رأی صتادر کنتد

قانون آیتین  489ماده ی  3از رأی مصداق بند  این قسمت .قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد

 . دادرسی مدنی است که باطل و غیرقابل اجراست

چون وقتی داور از حدود اختیارات خود در   ،همین ماده باشد  2از مصادیق بند    489البته به نظر می رسد که این بند از ماده ی  

 . موضوعی رأی صادر کرده که موضوع داوری نبوده استبدین معنا است که نسبت به   ،شودمیصدور رأی خار  

 

 نتیجه گیريبحث و 

داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خار  از دادگاه به وسیله شخص یتا اشتخاص حقیقتی یتا حقتوقی مرضتی 

ر به معنی قاضی آمتده کلمته داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داو  ،در لغتالطرفین و یا انتصابی  

در حقوق هم این کلمته از معنتی لغتوی ختود دور نمانتده   .باشدمیبه معنی عادل    داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد

مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان از مداخله مراجتع رستمی صترفنظر کترده و   .است

مورد  ،اشخاصی بشوند که از نظر معلومات و اطالعات فنی و یا از نظر شهرت آنها به درستکاری و امانت  تسلیم حکومت خصوصی

 .  اعتماد مخصوص آنها هستند

متردم بترای   .اختالف همواره در ایتران متورد احتترام و اقبتال عمتومی بتوده استت  وفصلحل  هایشیوهیکی از    عنوانبهداوری  

گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم یا شتهر  ،دعاوی خود عالوه بر مراجعه به علما و فقها که منصب قاضی شرع داشتند  وفصلحل

 .  زم الرعایه می شمردندمحترم و ال ،خود مراجعه می کردند و تصمیم و رأی ایشان را در موضوع محل اختالف

امتا در عتین  ،شودمیحقوقی تر و سازمانی تر  ،اگرچه داوری امروزه سادگی ابتدایی خود را از دست داده و روز به روز پیچیده تر

عنصر جوهری و اصلی داوری حضور طرف هتایی استت کته درگیتر اختالفتی شتده انتد و   .ماهیت آن تغییری نکرده است  ،حال

نتد توانمینمایند که شخص خصوصی )و به دادگاه دولتتی( اختالفتی شتده انتد و نآن را حل کنند و توافق می  ند شخصاًتوانمین

و نه با  ،نمایدبا رایی که صادر می  ،شخصاً آن را حل کنند و توافق می نمایند که شخص خصوصی )و به دادگاه دولتی( اختالف را

د اختتالف را بته توانتمیدر این صورت داور   ،داور اختیار صلح نیز تفویض نمایندند به  توانمیطرفین    ،البته  .فصل نماید  ،مصالحه

 .  سازش و سازش نامه ای که تنظیم می نماید فیصله دهد
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صرفه جویی در هزینه و مخصوصاً اعتمتادی  ،اصالت تشریفات حذف می گردد؛ سرعت .داوری را دارای محاسن زیادی دانسته اند

داوری معایبی دارد که نبایتد نادیتده   ،در عین حال  .رند نیز از امتیازات داوری به شمار آمده استکه طرفین به قاضی منتخب دا

 .معایتب داوری استت ازجملهصرف نظر نمودن از برخی تضمینات شکلی و انصراف پیشاپیش از برخی طرق شکایت   .گرفته شود

زیترا در بستیاری متوارد متذاکرات  ،ل خصومت نمی گرددباید توجه داشت که داوری همواره موجب تسریع در فص  ،عالوه بر این

رأی داور  ،در اکثتر متوارد داوری داخلتی .مربوط به موافقت نامه ی داوری بیش از اندازه شروع به داوری را به تأخیر متی انتدازد

بتیش از  ،المللتیبینای در داوری هت ،و کار به اجرای اجباری رأی داور می کشد )البته  شودمیطوعاً از سوی محکوم علیه اجرا ن

مهمتر اینکه طرف بازنده همواره این گرایش طبیعی را دارد کته نستبت بته رأی داور  .(شودمینود درصد آرای داوری طوعاً اجرا 

اعتراض نموده و این مرتبه به دادگاه دولتی مراجعه نماید؛ امری که موجب گردیده سازماندهی دقیق تر شتکایت از رأی داور روز 

 .  زمینه را برای تاخیر بیشتر در فصل خصومت فراهم می نماید  ،در عین حال ،که خود ،ز بیشتر احساس شودبه رو

بتا رستیدن بته  ،باید گفت که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است که شتخص  ،در خصوص موجبات خاتمه ی مأموریت داور

سن قانونی آن را به دست می آورد اما شخص ممکن است بنابه جهات قانونی این حق را به طور کلتی یتا بترای متدت زمتانی از 

مثال به جهت رابطه ی خود با هر یک از طرفین دعوی یا بته   عنوانبهد  دست بدهد و از حق انتخاب شدن به داوری محروم گرد

دلیل شغل و موقعیت سیاسی اش و یا به خاطر تابعیتش و یا به دلیتل استتعفای ختویش و یتا توافتق در خاتمته دادن بته روش 

ماری شده و از لحتاظ جستمی شترایط داوری و یا در پاره ای موارد عمالً نتواند به داوری بپردازد مانند هنگامی که داور دچار بی

همچنین وقتی که داور فوت متی کنتد چترا کته تعهتد بته   .شودمینامساعدی دارد یا وقتی که داور مجبور به رفتن به مسافرت  

 کته در نتیجته عتواملی .شتودمیایفای مأموریت داوری تعهدی کامالً شخصی است و پس از فوت داور ادامه رستیدگی منتفتی 

 یتافتن پایتان و خاتمته باعتث . . .داوری و نامته موافقتت زوال و استعفا ،عزل ،فوتشامل:  شوند می داور مأموریت ختم موجب

 . شد پرداخته آن به پژوهش دراین که شودمی داور ماموریت

 

 پیشنهادها

 :باشدمیدستاورها و پیشنهادهای قابل ارائه به شرح ذیل  عنوانبهآنچه را که   ،در پایان

طرفین باید شخصی را به سمت داوری انتخاب نمایند که در مستقل و بی طرف بودن او شتبهه ای نباشتد؛ هرچنتد کته بتار   -1

اور و طترفین صتورت افشای واقعیت اساساً بر عهده داور قرار دارد ولی بهتر است در مرحله انتخاب داور دقت و تأمل از ستوی د

گیرد تا مجبور به جرح داور در مراحل رسیدگی نگردند چرا که جرح داور موفق نباشد و رد شود آثتار نتامطلوبی خواهتد داشتت 

د در نظرات داور هم موثر باشد و نیتز باعتث تتأخیر در توانمیزیرا ممکن است در روابط داور مجروح و طرف جرح کننده موثر و  

جرح یک داور به دلیل جانبتداری بتر آینتده   المللیبیناز سوی دیگر به لحاظ محدودیت تعداد داوران    .شدرسیدگی هم خواهد  

 .  داور ممکن است تردیدهایی ایجاد کند عنوانبهشغلی و حرفه ای او نیز مؤثر خواهد بود و نسبت به انتخاب او در دعاوی دیگر  

جهتات رد  ،قتانون آیتین دادرستی متدنی 91هم چنان که در ماده  ،مانبه نظر می رسد مطلوب آن است که قانونگذار کشور  -2

جهت رعایت اصل شفافیت در قانون نویسی و جلوگیری از تفاسیر متفاوت و اختتالف   ،دادرس را به تفکیک و تفصیل بیان نموده

بته وضتع مقرراتتی شتفاف در نسبت    ،همانند اصول اخالقی داوری انجمن وکالی بین الملی و نیز قوانین برخی کشورها  ،برانگیز

 .  اقدام نماید  ،خصوص مالك های استقالل و بی طرفی داور و یا الاقل بیان مصادیق عدم و بی طرفی
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داور تعیین نمود که آموزش های حقوقی الزم را دیده انتد   عنوانبهحتی المقدور باید اشخاصی را جهت رسیدگی به اختالف    -4

اختتالف  وفصتلحلبه عالوه از تخصص و تجربه کافی در زمینه موضوع قرارداد و  .دار باشندو از زمینه ها و سوابق حقوقی برخور

رعایت این مسأله به خصوص در مورد قراردادهایی که شامل موضوعات و مسائل حقوقی پیچیتده و   .راجع به آن برخوردار باشند

ادهایی معموالً متضمن مبالغی هنگفت متی باشتند و به ویژه آن که چنین قرارد .گسترده ای می باشند حایز اهمیت زیادی است

 . رأی صادره از جانب داور در سرنوشت طرفین موافقتنامه داوری تأثیر زیادی دارد

هنگام انتخاب داور باید دقت شود تا اینکه شخصی به این سمت برگزیده شود که به موجب قانون حاکم بر اهلیتش از داوری   -5

طرف مقابل   ،در صورت عدم توجه به محدودیت ها و ممنوعیتها  .نی برای انجام داوری را داشته باشندممنوع نباشد و قابلیت قانو

 .  د داور را جرح نماید که این امر سبب تأخیر در رسیدگی خواهد شدتوانمی
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