
 

 )١ (در داوري
 غفور پاآنهاد: از 

 
  پيشگفتار-١

تـرين روش حـل و فـصل        با سابقه  داوري يكي از  
در ايـران   . باشـد   اختالفات در ميان مـردم مـي      

اسالمي از عهد باستان بويژه در عصر ساسانيان       
و در شبه جزيره عربستان قبل از ظهـور اسـالم         
رايج بـوده و تـرازوي عـدالت يادگـار شـيوه            
حقوقي داوري مصريان است و در جهان اسالم نيز       

٦.ايي شد شيوه داوري داراي اصل امض

تأملي در قرآن آرمي و توجه بـه شـأن نـزول و          
تفاسري آيات مربـوط بـه قـضا و داوري ماهّيـت           

منايانـد و   اي مـي    قرآني داوري را بنحو شايسته    
به حق و عدل و موافق منزلـه خداونـد متعـال          
حكم آردن و پريو هواي نفس نبودن اسـاس داوري        

ن و گردد و بلوغ و عقل و اميا    در اسالم حمسوب مي   
عدالت و علم به مباني فقهـي ، فـضل و صـرب و          
استقالل در رأي به حلاظ تسلط بر هواي نفـس از        

 . باشد  اّهم اوصاف و شرايط قاضي و داور مي
درهر يك از سيستمهاي حقـوق داخلـي ضـوابط و          

وضـع گرديـده    ) داوري(مقرراتي منّظم راجع به     
آه يا بطـور مـستقل و بعنـوان قـانون مـشخص            

و يا بصورت جزيـي     ) ئيس و انگلستان  مهانند سو (
) مثـل ايـران و فرانـسه     (از يك قـانون معـني       

اي آه در خـصوص    تدوين شده است و مهمرتين قضيه     
ماهيت داوري وجود دارد مسئله اعتبار و نفوذ       
قرارداد داوري است و بايد مانند هر قرارداد       

قصد و رضاي طرفني ـ  (ديگري شرايط صّحت معامالت 
وضوع معني آـه مـورد معاملـه ـ     اهليت آهنا ـ م 

مشروعيت جهت معامله ـ عدم خمالفت قرارداد با  
 .را داشته باشد ) نظم عمومي

مـورد  اي آه بايد در ايـن خـصوص         مهمرتين نكته 
توجه آامل قرار داده شود اين اسـت آـه آيـا          
طرفني حق دارند به موجب قرارداد اخـتالف خـود         

ه را خواه قبل و خواه بعـد از بـروز آن ، بـ         
داوري يك يا چند نفر يا شخص خمـصوصي واگـذار         

 منايند ؟ 
مقررات داوري اّولني بار در قانون موقيت اصـول        

بيين شـده و      پيش ١٨/٨/١٢٩٠حماآمات حقوقي مصوب    
 بـه تـصويب     ٢٩/١٢/١٣٠۶سپس قانون حكميـت در      

 ١٣١٣ و ١٣٠٧رسيده و متعاقبًا در قوانني مصوب       
دادرسي مـدني     و باالخره در قانون آيني     ١٣١٨و  
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چـون ريـشه در   ) داوري آاهنـان (و احتكـام   ) داوري( حتيكم   -١

مهبستگي و روش رايج دادرسـي در ميـان عـرب جـاهلي بـه مشـار                 
آمده است ، لـذا پيـامرب گرامـي اسـالم اصـل آن را تاييـد                   مي
.اند  فرموده) امضاء(

 



 

 تا ۴۵۴ در فصل هفتم از مواد      ٢١/١/١٣٧٩مصوب  
در .  بــه داوري اختــصاص داده شــده اســت ۵٠١

حقوق ايران در برخي از قوانني ماننـد قـانون         
مالك و مستأجر ـ قانون راجع به منع مداخلـه   
ــيت    ــامالت دول ــس در مع ــدگان جمل وزراء و مناين

اي هـ  نامه  ـ قانون محايت خانواده و آيني     ) ١٣٣٧(
معيين مسئله داوري بنحوي مورد استفاده قـرار        

 .داده شده است 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعريف  -٢  
داوري در لغت بـه معين ، قضاوت ، حكومت         
، حكميت ، حماآمـه آـردن ، يكـسو منـودن            
ميان نيك و بـد، حكـم ميـان دو خـصم ،             
قــضيه آــه پــيش داور برنــد ، از ميــان 

و داوري  آمده اسـت    ... برخاسنت اختالف و    
آردن حكـم آـردن بـني اخـتالف اشـخاص را            

گويند و بـالتبع حمـل داوري در واقـع            مي
در اصـطالح   . گـردد     دارالعدالت حمسوب مـي   

حقوقي داوري عبارتست از فصل خصومت بـه        
توسط غري قاضي و بـدون رعايـت تـشريفات          

 .رمسي رسيدگي به دعاوي در دادگاهها
بعبارت ديگر هرگاه بني دو يا چنـد شـخص          
اختاليف وجـود داشـته و بـراي رفـع ايـن            
اختالف به اشـخاص واجـد شـرايط و داراي          
صالحييت مراجعه منايند تا بـصورتي غـري از         

پذيرد نسبت به     آنچه آه در حماآم اجنام مي     
گريي شـود ايـن عمـل را          رفع اختالف تصميم  

داوري و آن شــخص يــا اشــخاص را داور   
 .نامند  مي

از داوري يا حكميـت در مـاده        قانونگذار بدون تعريف مستقلي     
 :م مقرر داشته است . د . آ ) ۴۵۴(
تواننـد بـا      آليه اشخاصي آه اهليت اقامه دعوي دارنـد مـي         « 

تراضي يكديگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاهها طرح           
اي از رسـيدگي      شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله          
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و طبـق مـاده     » .اع دهنـد    باشد به داوري يك يا چند نفر ارج       
توانند ضمن معامله ملزم شوند و        م متعاملني مي  . د  . آ  ) ۴۵۵(

يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي منايند آه در صورت بـروز            
تواننـد داور     اختالف بني آنان به داوري مراجعه آنند و نيز مي         

. يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختالف تعيني مناينـد              
وجه به احكـام صـريح مـذآور داوري بـا رسـيدگي قـضايي               با ت 

ــازه    ــررات اج ــابق مق ــراد مط ــوده و در داوري اف ــاوت ب متف
اند آه رسيدگي به اختالفات خود را از دخالت مراجع رمسي             يافته

دور آرده و حتت حكومت افراد غري رمسي واجد شرايط مـورد وثـوق              
 حكميـت را    توان داوري يا    بنا به مراتب مذآور مي    . قرار دهند 

 :چنني تعريف آرد 
 

داوري عبارتست از پـذيرش حكميـت داور بـا          *
شرايط خاص توسط طرفني دعوي به ارادة آهنـا و          
يا در موارد خاص مطابق تصميم دادگاه ومناط        
حل اختالف و قـاطع دعـوي قـرار دادن موضـوع            

 .*اختالف فيمابني
 

 انواع داوري-٢
 : منود بندي توان به سه نوع تقسيم داوري را مي

 

 : الف ـ داوري اجباري 
نوعي از داوري است آه ارجاع دعوي يا اختالف به صـورت داوري             

در . موآول و موقوف به توافق طرفني اختالف بـر داوري نباشـد             
دهـد و     مواردي دادگاه رأسًا حل مسائلي را به داوري ارجاع مي         

ا طرفني نقشي در اين موارد ندارند و در برخي از قوانني به آهن            
 قـانون محايـت خـانواده آـه          )۵(اشاره شده است مانند مـاده       

دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طـرفني دعـوي            : گويد    مي
را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق يـك تـا سـه داور                
ارجاع منايد و در صورتي آه مقتضي بداند رأسًا نيـز دعـوي را              

ري تـابع شـرايط داوري      اين داو . به داوري ارجاع خواهد آرد      
 دادرسي نبوده و مدت اعالم نظر داوران از طرف دادگاه            در آيني 
شود و در صورت عدم وصول نظر داوران در مهلـت مقـرر               تعيني مي 

منايد مگر اينكه طرفني به متديد تراضـي          دادگاه رأسًا رسيدگي مي   
 .آنند يا دادگاه متديد مدت را مقتضي تشخيص دهد

 

 ) : به تراضي(ري ب ـ داوري اختيا
باشد آه طرفني دعوي با تراضي هـم          نوعي از داوري يا حكميت مي     

گريند تا حل اختالف آهنا از طريق داوري اجنام و تـابع              تصميم مي 
بـدين جهـت    . حكومت داوران منتخب خود در موضوع اختالف باشند       
 . نامند است آه داوري را حكميت و داور را نيز حكم مي

 .شود ز به دو نوع تقسيم ميداوري اختياري ني
 طرفني دعوي قبل از اينكه اختاليف حادث شود مثًال هنگام عقـد             -١

مناينـد آـه حـل اختالفـات          قرارداد و در ضمن قرارداد قيد مـي       
فيمابني با داور يا داوران مورد تراضي آهناسـت و بـه ارجـاع              

 .باشد  امر به داوري قبل از بروز اختالف معروف مي
 بعد از بروز اختالف فيمابني به موجـب قـرارداد            طرفني دعوي  -٢

 آهنا رفـع     شوند آه در صورت بروز اختالف بني        عليحده ، ملتزم مي   
 .اختالف به داوري ارجاع داده شود

 

 : داوري قراردادي  ج ـ
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 عبارتست از نوعي حكميت داوران ناشي از قرارداد آـه طـرفني            
 اختالفات ناشي   به تراضي ارادة خود را بر حل و فصل دعاوي يا          

 .منايند از معامالت در قرارداد فيمابني تصرحيًا درج مي
امروزه در اغلب قراردادهاي منعقده بني اشخاص اعم از حقيقـي           
يا حقوقي ، حنوه حل اختالفات ناشي از موضوع و مفاد قـرارداد             
بطور صريح و روشن و منّجز در متون قراردادهاي مربـوط درج و             

پذيرد و شامل هر گونه قراردادها        اجنام مي غالبًا بصورت داوري    
اعم از اقتصادي ، بازرگاني و فين و ختصصي ، خدماتي و فرهنگي             

 .باشد  مي... و 
 

 قرارداد داوري و انواع داور -۴
قرارداد داوري عبارتست از سندي آـه حكايـت دارد از توافـق             
طرفني معامله مبين بر ارجاع هرگونه اختالف آـه بعـد از اجنـام              

خواه اين توافق بصورت عقد     . عامله آنان ممكن است حاصل شود       م
مستقل اجنام پذيرد ، خواه بنحو شرط ضمن عقـد اعمـال شـود و               
نيز چنانچه داور يا داوران را در آن توافقنامه معـني آـرده             

 .باشند و يا به موضوع داوري و حكميت اشاره شده باشد 
ص فصل يا خبش مشخـصي      االصول در قراردادهاي منعقده بني اشخا       علي

به چگونگي حل اختالف اختصاص داده شده و طي آن حنوه حل و فصل              
گـريي آهنـا      ، مرجع داوري و يا داوران ، شرايط و حمدوده تصميم          

 .منايند  را معني مي
 

داور در اصطالح حقوقي عبارتست از آسي يا        
ــرفني     ــط ط ــه توس ــي آ ــا مرجع ــي ي اشخاص

شود تـا    قراردادها براي حكميت انتخاب مي    
اي غري از دادرسي قضايي       در خصوميت به شيوه   

داوري منايد و چون موضوع مورد ارجاع بـه         
داوري اعم است از اينكـه قابـل طـرح در           

املللي باشد يـا خـري        دادگاهها يا حماآم بني   
 :توان داور را به صورت ذيل مطرح منود  مي

 

شود آـه   به داوراني گفته مي: الف ـ داور اختصاصي  

 يكي از طرفني قرارداد يا دعوي انتخاب شـده       از طرف 

 .باشد

داوراني هستند آـه مبعـوث طـرفني    : ب ـ داور ثالث  

قرارداد يا دعوي بوده و مـورد قبـول هـر دو طـرف           

 .باشند  قرارداد يا دعوي مي

مهان داور ثالث و يا سر داور است : ج ـ داور مشرتك  

يدا البته سر داوري يا حكم مشرتك در موردي حتقق پ      . 

. طـرفني چنـد داور داشـته باشـند       : آند آه اوًال      مي

تعـداد داوران اختـصاصي هـر طـرف مـساوي           : ثانيًا  

: ثالثـًا  . تعداد داوران اختصاصي طرف ديگر باشـد        

يك داور آه مورد قبول هـر دو طـرف باشـد بـه مجـع            
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ــود  ــافه ش ــشرتك  . داوران اض ــا داور م ــر داور ي س

 .شود   استعمال مياالصول در مقابل داور اختصاصي علي
  اصول داوري-۵

نظر به اينكه رسيدگي يا قـضاوت و بعبـارت ديگـر حكميـت در               
ــيوه ــه ش ــت   داوري ب ــضايي در دادگاههاس ــي ق ــري از دادرس اي غ

بنابراين رعايت اصول و قواعدي در اينگونه فصل خصومت ضروري          
 .است 

 قاعده عدل و انصاف ناشي از حسن :الف ـ قاعده عدل و انصاف  
راري موازنه حقوق در انسان و بـالتبع مبـتين بـر عقـل و               برق

شود   ترين اصول داوري حمسوب مي      وجدان آدمي است و يكي از ضروري      
. 

 

مطابق قانون اساسي و به اقتـضاي مبـاني   : ب ـ قاعده تساوي  
اخالقي و ارزشي مهه در برابر قانون يكسان هستند و احرتام بـه             

بنابراين . وامع مطرح است    حقوق ديگران بنحو مؤّآد در ميان ج      
لزوم رعايت حقوق اشخاص در جامعه بعنوان قاعده تساوي مـورد           

خواه طرفني افـراد باشـند، خـواه        . عنايت خاص هر داوري است      
 . افراد و سازماهناي دوليت يا اشخاص حقوقي

 

 آـه در حقيقـت ابـزار مقبـول و مناسـب      :ج ـ تناسب منطقـي   
بايست بر مبنـاي     ر داوري مي  استنباط احكام و اجتهاد است و ه      

معيارهاي حمكم و جاري و ساري در روابط منطقـي انـساهنا حكـم              
بدين ترتيب اصل تناسب منطقـي از حمـوري تـرين قواعـد             . آند  

 . داوري است 
 

 قواعد حقوقي خواه ناشي از بيـان علمـاي   :د ـ قاعده حقوقي  
علم حقوق و يا ضمن قانون معـيين گفتـه شـده باشـد و يـا از                  

يهيات عقلي و عريف بوده باشد يكـي از قواعـد مـسلم داوري              بد
 .است 

 

 عبارت از حصول اطمينان حقيقي و قلـيب بـر   :هـ ـ قاعده يقني  
حمق بودن طرفني اختالف يـا دعـوي بـه نـسبت مـشخص و معـيين از                  
ادعاهاي مطروحه بعنوان مثال در داوري يك موضوع مهندسي بـني           

آايف به استانداردها و اصول     آارفرما و پيمانكار توجه الزم و       
ترين مالك يقـيين در       تواند حموري   مربوط به مهان موضوع مهندسي مي     

 .احراز حق و بالتبع حكميت و داوري تلقي گردد
 

 چـون حتقـق داوري منـوط بـه     : ـ قائم به ذات نبودن داوري   و
ارادة طرفني دعوي است بنـابراين تراضـي طـرفني بـراي نبـودن              

. د  . آ  ) ۴٨١(في خواهد بود و طبق مـاده        داوري ، موضوع منت   
 :رود  م در موارد زير داوري از بني مي

  با تراضي آتيب طرفني دعوي-١
  با فوت يا حجر يكي از طرفني دعوي-٢

 

 ضمان داور در جـربان خـسارت مبـتين بــر   : ـ مسئوليت داور   ز
م . د  . آ  ) ۵٠١(مسئوليت مطلـق نيـست و مـستندًا بـه مـاده             

 اثر تدليس ، تقلب ، تقصري در اجنـام وظيفـه داوران             هرگاه در 
ضرر مايل متوجه يك طرف يا طـرفني دعـوي گـردد داوران برابـر               

 .موازين قانوني مسئول جربان خسارت وارده خواهند بود 
 

 از حيث امهيت موضوع و مطابق صـالحديد  :ح ـ حتديد صالحيت داور  
باشـد و بـه       قانونگذار ارجاع بعضي دعاوي به داور جـايز منـي         
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م دعاوي زير قابل ارجاع به داوري       . د  .  آ    )۴٩۶(موجب ماده   
 .نيست 

 
  دعوي ورشكستگي-١
  دعاوي راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طالق و نسب-٢
 

  حق و اسناد رمسيدط ـ صيانت از قوانني موج
 آ ـ د ـ م رأي داوري در مـوارد    ۴٨٩براساس مـاده  

 : نداردزير باطل است و قابليت اجرايي
 . رأي صادره خمالف با قوانني موجد حق باشد -١
 داور نسبت به مطليب آه موضوع داوري نبـوده رأي        -٢

 .صادر آرده است 
ده و داور خارج از حدود اختيار خود رأي صادره من      -٣

باشد در اينصورت فقط آن قسمت از رأي آه خـارج از        
 .گردد اختيارات داور است ابطال مي

ــادر و  رأي داور پــس-۴ ــضاي مــدت داوري ص  از انق
 .تسليم شده باشد 

 رأي داور با آنچه آه در دفرت امالك يا بني اصحاب       -۵
دعوي در دفرت اسناد رمسي ثبت شـده و داراي اعتبـار         

 .قانوني است خمالف باشد 
 رأي به وسيله داوراني صادر شـده آـه جمـاز بـه           -۶

 .اند  صدور رأي نبوده
 .اعتبار بوده باشد  بي قرارداد رجوع به داوري -٧

ب مصّرح و منّجزي آـه قانونگـذار بيـان        لبنا بر مطا  
تـرين و مهمرتيـن اصـول      آرده است يكي از اثر گـذار      

داوري رعايت آليه مقرراتي اسـت آـه بـراي اشـخاص           
اجياد حقي آرده است و يا اشخاص مطابق اسـناد رمسـي         

 .اند  اقدام به توافق آرده
 

منـدان اداري شـاغل در    ـ فقد صـالحيت قـضات و آار    ي
 حماآم قضايي ولو با تراضي 

نظر به اينكه ماهيت داوري پذيرش حل و فـصل دعـوي يـا رفـع                
باشد ، لـذا در صـورتي آــه قــاضي يــا               اختالف بني اشخاص مي   

آـارمندي از حماآم قضايي داوري امـري را اجنام دهد نقض غرضي           
آليه قـضات   م آمده است آه     . د   .   آ ۴٧آشكار است و در ماده      

تواننـد داوري       و آارمندان اداري شـاغل در حمـاآم قـضايي منـي           
 .منايند هر چند با تراضي طرفني باشد 

 

.  آ ۴۶۵ل داوري مطابق مـاده  قبوك ـ اختياري بودن  
 م . د 

در هر مورد آه داور يا داوران وسيله يكطرف يا طرفني انتخاب            
. ا اخـذ منايـد      آننده مكلف است قبـويل داوران ر        شود انتخاب   مي

ابتداي مدت داوري روزي است آه داوران قبـول داوري آـرده و             
موضوع اختالف و شرايط داوري و مشخصات طرفني و داوران به مهـه             

بنابراين بديهي است آـه اصـل حاآميـت         . آهنا ابالغ شده باشد     
دهد آه داوري بدون رضايت داور بـر او حتميـل             اراده اجازه مني  

 .شود 
 

 لزام قانون اساسي  ل ـ قاعده ا
صلح :  قانون اساسي مجهوري اسالمي ايران آمده است         ١٣٩در اصل   

دعاوي راجع به اموال عمومي و دوليت يا ارجـاع آن بـه داوري              
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در هر مورد موآول به تصويب هيات وزيـران اسـت و بايـد بـه                
در مواردي آه طرف دعوي خـارجي باشـد و در           . اطالع جملس برسد    

بايد به تصويب جملس نيز رسد موارد مهـم را          موارد مهم داخلي    
خربگان قانونگذار در تدوين قانون اساسي      . آند    قانون تعيني مي  

) اطالع و تـصويب   (در خصوص اموال عمومي و دوليت دو نوع الزام          
 .قائل شده است

الزام به جملس شوراي اسالمي در آليه مواردي است آـه مربـوط             
باشد و الزام بـه       ل آشور مي  به اموال عمومي و دوليت و در داخ       

تصويب جملس شوراي اسالمي در مواردي آه طرف دعوي خارجي باشـد            
و يا آليه موارد مهـم داخلـي البتـه بعـد از تـصويب هيـات                 

.  آ ـ د ـ م مقرر داشته است  ۴۵٧وزيران در اين ارتباط ماده 
ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دوليت بـه داوري پـس از              

. گـريد     زيران و اطالع جملس شوراي اسالمي صورت مـي        تصويب هيات و  
در مواردي آه طرف دعوي خارجي و يا موضوع دعوي از موضوعاتي            
باشد آه قانون آن را مّهـم تـشخيص داده تـصويب جملـس شـوراي                

 .اسالمي نيز ضروري است
 م ـ قاعده رد صالحيت داور 

توانـد اشـخاص     آ ـ د ـ م دادگاه منـي   ۴۶٩طبق ماده 
 . به مست داور معني منايد مگر با تراضي طرفني زير را

 آساني آه سن آنان آمرت از بيست و پنج سال باشد            -١
. 
 . آساني آه در دعوي ذينفع باشند -٢
 آساني آه با يكي از اصحاب دعوا فرابت سبيب يـا            -٣

 .نسبيت تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد 
مباشـر   آساني آه قيم يا آفيل يـا وآيـل و يـا              -۴

امور يكي از اصحاب دعوا باشند يا يكـي از اصـحاب            
 .دعوي مباشر امور آنان باشد 

 آساني آه خود يا مهسرانشان وارث يكي از اصـحاب           -۵
 .دعوي باشند 

 آساني آه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصـي            -۶
آه فرابت نسيب يا سبيب تا درجه دوم از طبقه سوم با            

د در گذشته يا حال دادرسي      يكي از اصحاب دعوي دارن    
 .آيفري داشته باشند 

 آساني آه خود يا مهسرانشان و يـا يكـي از اقـر              -٧
باال سبيب يا نسيب تا درجه دوم از طبقه سـوم او بـا              
يكي از اصحاب دعوي يا زوجه و يا يكي از اقر بـاال             
نسيب يا سبيب تا درجه دوم از طبقه سـوم او دادرسـي             

 .مدني دارند 
 . دولت در حوزه ماموريت آنان  آارمندان-٨

البته چنني مـوارد رد صـالحيت افـراد از بـاب عـدم              
صالحيت ذاتي نيست بلكه با توجه به خوف از يك نـوع            

الذآر است    جانبداري و محايت داوراني با مشخصات فوق      
. 

 

  ـ عدم امكان عزل داور  ن
بعد از تعيني داور يا داوران طرفني حق عزل آنـان را ندارنـد              

 ) .م. د . آ .  ق ۴٧٢ماده ( با تراضي مگر
 

 م . د .  ـ عدم تبعيت از مقررات آ  س
داوران در رسـيدگي و صـدور       ) م. د  .  آ   ۴٧٧(مطابق ماده   

رأي تابع مقررات آيـني دادرسـي نبـوده ويل بايـد مقـررات              
مربوط به داوري را رعايت منايند و چنانچه در مّقدمه شـرح            
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دم رعايت تشريفات و ضـوابط      داده شد ماهيت و طبع داوري ع      
 . دادرسي مدني است  مقرر در آيني

 

  دادگاه ضامن اجراي رأي داوري  ع ـ
داور ابزاري به منظور اجراي رأي خود در اختيـار نـدارد            

. م تصرحيًا مقرر گرديده اسـت       . د  .  آ   ۴٨٨ماده  درچنانچه  
هرگاه حمكوم عليه تا بيست روز بعد از ابالغ رأي داوري را            

و يا  ) آننده دعوي به داوري     دادگاه ارجاع ( ننمايد ،    اجرا
مكلـف  ) دادگاهي آه صالحيت رسيدگي به افعل دعوي را دارد        (

است به درخواست طرف ذينفـع طبـق رأي داور بـرگ اجرايـي              
صادر آند در اينصورت اجراي رأي برابـر مقـررات قـانوني            

 .باشد مي
 

  حكم به بطالن رأي داور با دادگاه است   ـ خ
) ط(ا توجه به محايت قانوني از امر داوري درموارد بنـد            ب

 روز بعـد از ابـالغ رأي        ٢٠توانـد ظـرف       هر يك از طرفني مي    
داور از دادگاهي آه دعوي را ارجاع بـه داوري آـرده يـا              
دادگاهي آه صالحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد حكـم بـه             
ه بطالن رأي داور خنواهد در اينصورت دادگاه مكلـف اسـت بـ            

درخواست رسيدگي آرده و هر گاه رأي از مـوارد مـذآور در             
باشد حكم به بطالن آن دهد و اگر چنني شود براساس           ) ط(بند  
 .رأي داور متوقف خواهد ماند ) م. د .  آ ۴٩٠(ماده 

 

 الزمحه داوري  ض ـ حق
نامه اسـت آـه       الزمحه داوري براساس آيني     االصول ميزان حق    علي

 وزير دادگـسرتي هتيـه و بـه تـصويب           هر سه سال يكبار توسط    
) م. د  .  آ   ۴٩٨مـاده   (رئيس قـوه قـضائيه خواهـد رسـيد          

چنانچه بني داور و اصحاب دعوي قـراردادي در خصوص ميـزان           
الزمحه منعقد شده باشد برابر قرارداد عمـل خواهـد شـد              حق
الزمحـه    و در صـورت تعـدد داور حـق        ) م. د  .  آ   ۵٠٠ماده  (

 )م. د .  آ ۴٩٩ماده (شود  م ميبالسويه بني آنان تقسي
الزمحه داوران    و اگر در قرارداد داوري در خصوص پرداخت حق        
. د  .  آ   ۴٩٧(ترتيب ديگري داده نشده باشد به موجب ماده         

 .الزمحه داوران بعهده طرفني دعوي است  پرداخت حق) م
 

  اشخاص ه رأي داوري ب ق ـ عدم تاثري
ه طرفني دعوي و اشخاصي     بديهي است آه رأي داوري فقط دربار      

انـد و قـائم مقـام         آه دخالت و شرآت در تعيني داور داشته       
نسبت بـه   ) م.  د  .  آ   ۴٩۵(آنان معترب است و مطابق ماده       
 .ساير اشخاص تاثريي خنواهد داشت

 

  اجراي رأي داور -۶
رأي داور در مورد طرفني دعوي و اشخاصي آه دخالت و يا شـرآت              

شـود و     د و يا قائم مقام آنان اجرا مي       ان  در تعيني داور داشته   
. د  .  آ   ۴٩٣مـاده   (اعرتاض به رأي داور مانع اجراي آن نيست         

در اينـصورت دادگـاه     . مگر آنكه داليل اعرتاض قـوي باشـد         ) م
قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسـيدگي بـه اعـرتاض و               

 منايد و در صورت اقتضاء تـامني مناسـب          صدور حكم قطعي صادر مي    
نيز از معرتض اخذ خواهد شد و اگـر دعـوي در مرحلـه فرجـامي                
باشد و طرفني با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري بنماينـد            
يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ديوانعايل           

آننـده    آشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر         
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و ) م. د  .  آ   ۴٩۴مـاده   (دارد      رأي فرجام خواسته ارسـال مـي      
االجرا خواهد بود     رأي داوري در اين قسمت براي طرفني دعوي الزم        

و در مواقعي آه اصل دعوي در دادگاه مطـرح بـوده و از ايـن                
طريق به داوري ارجاع شده باشد در صورت اعرتاض بـه رأي داور             
و صدور حكم به بطالن آن رسيدگي به دعوي تا قطعـي شـدن حكـم                

و ) م. د  .  آ   ۴٩١مـاده   . (مانـد     اور متوقـف مـي    بطالن رأي د  
چنانچه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبـوده و ناشـي             
از توافق طرفني بوده باشد در صـورت باطـل گرديـدن رأي داور              
رسيدگي به دعوي در دادگاه با تقدمي دادخواسـت بعمـل خواهـد             

 .آمد 
 

  ابالغ رأي داوري -٧
ر قراردادي آه بني طـرفني منعقـد        چگونگي ابالغ رأي داوري د    

شود و چنانچه در قرارداد نسبت به ابالغ          بيين مي   گردد پيش   مي
رأي تصميمي گرفته نشده باشد داور مكلـف اسـت بـه موجـب              

ــاده  ــاه   ) م. د .  آ ۴٨۵(م ــرت دادگ ــه دف ــود را ب رأي خ
آننده دعوي به داور يا دادگاهي آه صـالحيت رسـيدگي             ارجاع

در اينـصورت دفـرت     .  تـسليم منايـد      به اصل دعـوي را دارد     
دادگاه اصل رأي را بايگاني منوده و رونوشت گواهي شده آن           

 .منايد  را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوي ارسال مي
 

  اصالح رأي داوري -٨
قبــل از  )م. د .  آ ٣٠٩(تــصحيح رأي داوري در حــدود مــاده 

 آ  ۴٨٧ماده  (انقضاي مدت داوري رأسًا با داور يا داوران است          
و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعـرتاض بـه رأي             ) م. د  . 

داور به درخواست طرفني يا يكي از آنان بـا داور يـا داوران              
داور يا داوران مكلفند ظرف مدت      . آننده رأي خواهد بود       صادر
رأي .  روز از تــاريخ تقاضــاي تــصحيح رأي اختــاذ مناينــد  ٢٠

د شـد و در اينـصورت رسـيدگي بـه           تصحيحي به طرفني ابالغ خواه    
اعرتاض در دادگاه تا اختاذ تصميم داور يا انقـضاي مـدت يـاد              

 .ماند شده متوقف مي
 
 
اميــدوار اســت موضــوع داوري بــراي مهكــاران حمــرتم ذحيــساب و حــسابرسان * 

گرانقدري آه پريامون وظايف حموله ناگزير از اجـرا و تطبيـق و رسـيدگي و                
يت در وزارختانه ها و موسسات و شـرآتهاي دولـيت و            حسابرسي قراردادهاي دول  

وابسته به دولـت و در حمـدوة قـوانني ومقـررات مزبـور اعـم از عمـومي و                    
اختصاصي هستند موثر بوده باشد و با توجه به جتربيـات سـه دهـه اخـري در                  
قراردادهاي بني املللي از زمان مطالعه و تعيني چـارچوب قـرارداد يكـي از               

رتين خبشهاي هر قراردادي را داوري تلقي منائيم تـا حقـوق            روشن ترين و حمكم   
عد حقوقي و فقهي به تـضييع حقـوق        عامه آامًال رعايت و جهل به اصول و قوا        

 .  وادارمان نسازنداّميت
  

 انشاءاهللا 

ي
س
ر
ب
ا
س
ح
 
ش
ن
ا
د

 
/

 
ه
ر
ا
مش

١
٣

/
ز
ي
ئ
ا
پ

١
٣
٨
٣

۵٧ 

 


