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رأ 1يمتن

آقا آقا...ليخليخواسته وكالت طرف ...ميابراهيبه آقايبه خوانده مبلـغ...محمديت مطالبـه
ميدو هشت و پنجاه و دويليست و هزار چهار و شصت و هشتصد و ريون پنج و هفتاد و اليـست

خر به زيمربوط عوارض تراكم درصد پنجاه تفكيد آسانسور، رهنيربنا، وجه و گاز و آب برق، يك
تبديمال و كابيات معموليل كابينت دادرسMDFنتيبه خسارت پرداخت تأخيو تأديو استير . ه

دعوا مستند فتوكپيخواهان را عاديخود سند مشاركت(يمصدق سند 30/7/79مورخه ) قرارداد ،
مال12/3/81مورخهيعاد پرداخت قبض آسانسور، نصب و فروش به شـمارهيـمربوط قـرار...ات

است ا. داده به نظر بنديدادگاه حسب تنظ6نكه اشاره مورد مشاركت ويمابيفيميقرارداد خواهان ن
هر است گرفته قرار خواهان استناد مورد كه طرفيخوانده از تـضميك جهـت خـودين تعهـدات ن

ميمبلغ ريليكصد متـصداليون آقـاينزد بنـام مـشاراليـتود...يامـالك و دريع خـود حكـم را ه
ناش تعهدات تصريخصوص و اعالم موصوف قرارداد وياز سمت به كردهيح داور عنوان وبه اند

ضمنيداور شرط صورت به داور (العقدموصوف مـاده) يشرط صدر آ455موضوع ـ  قـانون نيي
قرارداديمدنيدادرس صورت به نه و داوراست مـادهيمستقل از458موضوع پـس معمـوالً كـه
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شمارهيا .1 دادنامه موجب به دادنامه تجد20/11/1386مورخ1505ن دادگاه ششم تهـرانيشعبه اسـتان دنظر
تجد رد از عيدنظرخواهيپس تأي، استييناً شده ابرام و .د
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آرافصلنامه  /48 »يرأ«ييقضايمطالعات
م منعقد اختالف و منازعه سويبروز از و داوريديشود بـه موضـوع ارجاع در صـورتيگر، بـه

ضمن رسشرط بر ناظر كه احتماليدگيالعقد اختالفات آيبه تعيدر اوالً، است اختالفيينده نوع ن
كل صورت به ميميصرفاً جزئيسور نه و ثان ...،يباشد تعيو زمانيياً، ظرف قـرارداديتوافقين يو

ا داوريدر نوع نين ممكن الجرم،يها و ماده...ست تبصره داور484برابر مدت قانون، بنا ...يهمان
تار از ماه سه قانون حكم و فرض داوريبه به اختالف ارجاع ثالثاً،يخ و بود كـه...خواهد آنجـا از

گرد مرتفع داوريموارد مواديدن در آ481 و 474، 463كه دادرسييقانون گرديمدنين ده،ياحصا
قض استيدر نشده حادث حاضر ن...ه خوانده و خواهان بنـديو شرح به كه مـشاركت6ز قـرارداد

رس اشاره، احتماليدگيمورد اختالف ناشيآيبه خود داورينده بـه را دعـوا موضـوع قرارداد ياز
كرده حتارجاع تعيالطرفيمرضداورياند را خود كردهيين بـهيبنـابرا ...اندن اخـتالف كـه مـادام ن،

نگرديداور ويارجاع داوريده به رجوع از پس قرارداديا مدت قانونيي، مقرر ماه سه يمنقضيا
نم باشد ذينشده قسمت وفق مادهيتوان دعوا474ل مذكور، قانون قابـلياز ابتـدائاً را مطروحـه
دادگا در تشخاستماع داديه ا . ص مادهنياز به مستنداً آ2رو، دادرسييقانون آنيمـدنين رد قـرار ،
م اعالم و قانون. گردديصادر مقررات وفق صادره بيقرار ظرف تـاريـ، از روز قابـليست ابـالغ خ

خواهيتجد تجديدنظر دادگاه استيدر تهران استان .دنظر
شعبهيرئ عموم125س تهرانيحقوقيدادگاه

مهمقد
مناسبشيپيرأ فرصت و بهانه طرحيرو، اساسيكيجهت ويترياز حـل بـا مرتبط مسائل ن

دعاو اختالفاتيفصل صـالحيعنيو قـضايمبحث تجـو. اسـتييت بـا گـسترشيامـروزه، و ز
داوريگزيجـايهاروش همچـون اختالفـات فـصل و حـل كارشناسـين سـازش، آن،ي، امثـال و

اختيسنتيهاچارچوب باب انحصاريدر رستيحاكميار در دعاويدگيها كـشيبه چـالش دهيبه
صالح مقوله و مفهوميشده لحاظ به مالحظهيت قابل تحول و استيياتوسعه تأسيا. افته ساتين

ويحقوق داوريبه ديژه تا رقيكه چشم به نگريروز بدان ميب دريسته حاضـر زمـان در كيـشـد
بخش محاكم، با مثبت قابليرقابت صالحيتياز دادهيا اختـصاص خود به را موصوف اقبـال. انـدت

كشورهاتيحاكم اكثر در ايدنيها به روشيا دعـاويخـصوصيهـان فـصل و نحـوهيحـل بـر ،
دادگاه دادگستراستدالل و عدالت كه دولـتيها نام به همواره اعمـاليهـارا و اجـرا خـود متبـوع

تأث   يم توجهيكنند، قابل طورير به است صـالحيگذاشته مقوله به قضات قـضايكه ازيدييت گـر
نميزاو آن تنگ رويا. نگرنديه و حقوق در تحول قضاين نياييه جزئـيران نحو به چند هر دريز و

داورمقوله استيخاص مشاهده و رصد نمونهيرأ. قابل آراياحاضر كهيبياز است آن  يطشمار



دعاويگزيجايهاروش فصل و حل ADR.(/..49(ين

طرف توافق به توجه با احتمالنيدادگاه اختالف رجوع به داوريدعوا اشاراتيبه از پس مبـاني، ،يبـه
شرا و داورياقسام وضعيط در را دعوا فعلي، استدالليت به بنا واقع، در و ندانسته استماع يهـاقابل

صالحيمق به آن، در ابتدائيد رأيت منتخب استيداور تصمياهم. داده وقتـيت دادگـاه آشـكاريم
مالحظهيم كه ايكنيمشود خصوص در قانونگذار آيم كه مطلب مالحظـهيـن فـرض در قـضات ا

داور بايشرط اختالف موضوع قرارداد ويدر دهند ادامه خود داوريد شرط به توجه با برعكس، يا
رس خودداريدگياز دعوا به ورود تعيو تكلييكنند، استين نكرده ترتيبد. ف روين قضايب، راييه

مؤيبا مثبِتيد و بدانيمدعاد حاضر صالحينوشتار كه چرا قضايم آنييت احكام و آثار و مفهوم و
دال به بنا همواره كه حاكميرا دادگاهيتيل انحصار سايدولتيهادر به است داشته حـليقرار طرق ر

دعاو فصل ويو به اختالفات داوريو استيتسرّيژه استدالل.  داده به توجه دادگاهبا اشارات و ها
پبه عشيشرح در كه فراز هفت در را بحث نوعيگفته، به حال مبـانين و مفهوم مـرتبطيداوريبا

خواه ادامه دادياست .م

طريداور) الف قانونيتنها نفيتخصيق و دادگاهيصالحيص هات
اساس159اصل مرجعياياسالميجمهوريقانون اعالم از پس دادگـستريران بـهيت

طر تنها شكايرسم«قيعنوان و نت»اتيتظلمات عنوان به بالفاصله منطقـي، ـ  ايجـه امـر،ي ن
م دادگاهيتشك«: كندياعالم تعل و صالحييها استين قانون حكم به منوط آنها اصليا. »ت ن
م مستقينشان رابطه به توجه با كه بيدهد دعـاويم فـصل و حـل نظـمين بـا اختالفـات و
امنيعموم دادگـستريو امـر جامعه، فـصليت مونوپـلو و انحـصار در لزومـاً خـصومت
ديحاكم نهاد به و بوده دادگـاهيـ  غيگريت از سـور از منـصوب قـضات و اجـازهيويهـا

ا در حيمداخله امر نمياتين ا. شوديداده وجود رويبا عملين، قانونگذاريه يعـاديهايدر
ا مورد البته اساسيكه قانون نگهبان مرجع مخالفت و نگرينيراد قرار آنز نـشانگر اسـت فته

عل موصوف اصل كه الزامياست قاعده ظاهراً آن، منطوق غرغم و مؤكد تخلـفيـآور قابـل ر
مين كند اقتضا ضرورت چنانچه و تخصصيست اصل به بنا محاكميتوان بار كردن كم ايـا

دل هر ديبه موجه بعضيل ترافعيدعاويگر، امور صالحيو در مراجـعيرا ريـ  غيعمـومت
داديردادگست بعضيا. قرار كميجاد و اداريهاونيسيمراجع اجرايخاص ـ  و و1يي ـ  بـه ژهي

كم. 1 مــادهيسيــماننــد شــهردار100 و 77ون هيقــانون ثبتــيــهــا، اخــتالف حــل مــادهيأت موضــوع
كم25 ــشور، ك ــالك ام و ــناد اس ــت ثب ــانون ــق ــادهيسي م ــوع موض ــره56ون به و ــت حفاظ ــانون ــردارق يب

جنگل آنهاز امثال و مراتع و .اها
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تصو از اصليپس شاهديب شده، استياد مدعا هم . بر دليبه عادين قانونگذار مجبوريل،
ترت همان است مكانيشده و صالحيب در اختالف حل ذاتيسم قـضايبـيت مراجـع بـايين

بيكدي اختالف در را ايگر غين مراجع دادگسترين قضاير مراجع كندييبا .1مقرر
سو تفسيدياز ايگر، اصل توسعه و اعطـايساسر بـه بحث، مراجـعيصـالحيمورد بـه ت
قضايغيعموم تـابعيير و وابستگان از حال هر به حاكميكه خالصـهيـن و محـدود هـستند، ت

است دهه . نشده ـ  اخيهـادر اي قانونگـذار سـايـر، همچـون داليران بـه بنـا قانونگـذاران ويـر ل
داور2يمالحظات به عنواني، به است داده نهـاديـاجازه دعـاويخـصوصك فـصل و ويحـل

حال در و تارياختالفات لحاظ به رقيخيكه عنوان به مليهمواره محاكم نگريب شـدهيبدان سته
كم به دادگاهاست، مساعدت و اك كه بشتابند بيها امر تخـصهن و تحـول خـود بـسينوبه اريص

صالحيمهم مرجعيبر و دادگاهيت مت شمار به طريا. 3روديها از مهـم قـانونيـن هفـتم بـاب ق
دادرسييآ ويمدنين به مادهيو تار454ژه لحاظ به كه پـذيآن داوريخچه ـ  اختيهـايرش 4ياري

حقوق نظام باقيايدر مـصوبيران، قانون شـورا1313مانده قـدريملـيمجلـس بـا يوقـت
پوش عمل جامه است، استياصالحات ا . ده مقررهيمطابق اقامـه«: ن اهليـت كـه اشخاصـي كليـه

ذ. 1 مادهيمطابق آ28ل دادرسييقانون موارد...«: يمدنين دادگاهيدر عمومكه از اعم نظاميها انقالبي، و
صالح غيبه مراجع قضايت نفيير خود كننديصالحياز برايت پرونده بدانند صالح را خود اختالفيا حل

د عاليبه شديوان خواهد ارسال .»...كشور
ا. 2 جمله مياز مالحظات مراجعهين كردن كم به دادگاهتوان به همچنمردم و تسريها رسين در بهيدگيع

مال قراردادياختالفات برديو نام اشخاص و .افراد
ترتيبد. 3 تجوين به توجه با خصوصيب، روش اختالفاتيز فصل و ويداوريعنيحل قانونگذار توسط

شورا مخالفت اساسيعدم قانون اصلينگهبان آن، اساس159با بديبايقانون تفسنيد ازيگونه كه شود ر
دعاويا فصل و حل جهت روش دو پس، قضاين نظام در اختالفات داردياييو وجود عموم: ران يروش

مرجع دادگاهيبا غيدادگستريهات مراجع قضايو خصوصكيازيدولتيير روش و بايسو صرفاً كه
داوريمرجع غيت نه سويو از است آن تفس. گريدير واقع، بيدر مقام در مزبور اير بايان كه است مطلب ن

تجو به داوريتوجه نميديز واژهيگر داور»يرسم«توان مقابل در غيرا روش عنوان رسميبه برده  بير كار
داور كه اينيچرا از رسميز پس ايبنابرا. استين بهتر عمومين، روش از كه است خصوصين استفادهيو

نهيكن و غيرسمم رسميو رسم. ير واژه از منظور آنكه، معنايمگر به داورياصليرا عنوانيو به را
استثنا فرعييروش .ميبدانيو

مقابليارياختيداور. 4 در اياجباريداوركه به دارد ناشيقرار اختالف كه است مفهوم رابطيازين هك
غييقرارداديحقوق تسب(يرقرارداديا استياتالف، غصب، زيفايب، و ضرر و ناشيناروا جرميان فقط ) از

تراض فقطيبا نه و طرف دو هر توافق آنانيكيو داورگونهآن( از در استياجباريهايكه بوده ، )مرسوم
داور قضاوتيبه نفريكيو چند حقوقيايا شخص شوديك . ارجاع
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مي دارند منازعدعوا يكديگر تراضي با دادگاهتوانند در خواه را خود اختالف و يـاه شـده طرح ها
مرحلهنشده هر در طرح صورت در و نفـرباشد چنـد يـا يـك داوري بـه باشـد، رسيدگي از اي

دهند ترتيبد. 1»ارجاع باين ايب، حقـوق در حاضـر حـال در كه بود آن بر ميـد از طـرقيـران ان
دعاويگزيجا فصل و حل كث)ADR(ين در تراضـيريكه مورد قراردادها وياز افـراد توافـق و

ماشخ قرار كميگياص سازش، مانند نمايسيرد از مركب طـرفيون كارشـناسيندگان هيـن، أتيـا
نظا و داوريكارشناسان فقـط آنها، مكانير عنـوان بـه كـه خـصوصيـاسـت فـصليسم و حـل

نف موجب دادگاهيصالحياختالفات مت موقعيا. شوديها براين ممتاز مقايداوريت ـ  در بـاي سه
تأسيسا حقوقير اسـتمشايسات مهـم علـت دو معلول داوركيـاز: به، ماهيسـو، ـ  واجـد تي

رأ2استييقضا كه بهيچرا مسبوق همواره كه داور نظر حكـميو بـه است اختالف و دعوا ك
رأ همانند طرفدادگاهيقانونگذار بر تحميها آن مين سويل از و نتيديشود عنـوان بـه جـهيگـر،

داوريعلتيمنطق مقررات وضع در قانونگذار شده، شياد آبه قانون هفتم باب دادرسـييرح ين
نيمدن سايو قوانيز واژه3نير همـان از اصـطالحات، و دريهـا معمـوالً كـه اسـت كـرده اسـتفاده

دادگاهيتوص و قضات اقدامات مف كار به ترتيبد. 4برديها دادگاهين بـاب، مواجهـه هنگـام بـه ها

ا.1 برايقانونگذار درياوليران بار سال20ن ماه نسخ 1313بهمن حكم«با - 1308مصوب»تيقانون
اخ( بيقانون داورهر كردن محدود و اصالح منظور به خود حكم«موضوعياجباريهاينوبه مورخ»تيقانون

سال29 بود1306فروردين شده مي-) وضع تجويز را اختياري داوري صرفاً كه را جديدي درمقررات  38كرد
ساخت آن جايگزين هشت.ماده باب موضوع مفصل مقررات مبناي كه بود مقررات همين واقع، آييندر قانون م

مصوب مدني گرديد1318دادرسي بعدي الحاقات و اصالحات ا. با از تاريچه، موادين شرح به قانونگذار خ
سال680الي 632 حكميت قانون از مالك اخذ داوري..13131با باب در را جامعي و آزاد نسبتاً مقررات

ا كه نمود تدوين هماختياري تغيمروزه اندك با مواد ويين هفتمر باب آييناصالح مدنيقانون دادرسي
مصوبدادگاه انقالب و عمومي ب1379هاي استهرا داده اختصاص .خود

تطب. 2 حقوق نظريقيدر ماهي، به مربوط داوريه مختلط nature(يت mixte(در فراوان مجادالت از پس
ماه پذيخصوص مورد آن، دكتريت استيرش گرفته قرار معتبر ا. ن آقايدر رابطه، متخصصين از نيگلدمن

داور معروفيبنام جمله طي، كه ميدارد اعالم ايداور«: كنديآن تشكيدر و قرارداديجاد آثاريوليل، در
مبانيبرا. »استييقضا از نظرياياطالع نكين :ه

B. Goldman, Les conflits de lois dans dans l'arbitrage international de droit prive, Receuil de
cours de La Haye, 1963, v. II, pp. 345 et s.

داور .3 .1376مصوبيالمللنيبيتجاريقانون
داور. 4 به اختالف و دعوا ارجاع طرفيمانند دعواي، تشكيداورين داور، جرح و رد داوري، جلسه الزاميل ،

تسليطرف به تكلين كارشناس، به امر ارجاع داوران، به خود مدارك و اسناد رعايم به داوران اصوليف ت
رسيدادرسييمبنا دادن ارتباط قاضيدگي، و طريداور توقياز داوريق رأيف بودني، مدلل و موجه داور،
رأيرأ ابالغ تصحدايداور، رأيور، محكوميح محكومداور، و رأيعلله رأيداوريه به اعتراض وي، داور

رأ به اعتراض مهلت آن، بطالن اجرايدرخواست آنهايرأيداور، امثال و .داور
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روشيترت و طرفييهابات قـريكه اختالفـات فـصل و حل جهت خود قرارداد در خـودياردادن
تراض و داوركردهيمقرر و نمياند نبايمحسوب اسـتماعيشوند، عـدم قـرار صدور به مبادرت د

ا . كنند رونياز بعضيرو، اشتباه ترتيه و شروط مالحظه با كه تلقـينچنيايباتيمحاكم با خواه ين،
داور عنوان به بيآنها مبادرت اختالفات فصل و حل مستقل طرق عنوان به خواه قـرار، صـدور ه

م دعوا استماع شدينمايعدم ايند، قابل دادگاههـايداً بـر و اسـت ـ  تجديراد بـاي كـه اسـت دنظر
تصم اييهاميمالحظه بـدوياز دادگـاه بـه پرونده اعاده و موصوف قرار نقض به نسبت نوع، ين

رس موجبات صالحيدگيمربوط، شمول ماهيو به محاكم دعـاويت فـراهميت را آنهـا موضـوع
شعبه. 1رندآو تجد12اتفاقاً، هميدادگاه در تهران استان طـيدنظر راستا شـمارهين  1150دادنامـه

ا 20/8/86مورخ كهيبا استدالل ا... «ن موضوعه حقوق اسـتثنايدر عنوان به آنچه موجبـاتران از
صالحيتخص دريص محاكم دعاويدگيرست داوريميبه كارشناسـيباشـد، نـه و ايـ»ياسـت

حقوقيتأس بدويسات دادنامه ه2يمشابه، كه كارشناسيرا نفره سه مادهيمقيأت در طيشـرا22د

ا .1 ايغالباً مين مطرح سوال و تكليراد كه چنيشود ترتيف پين اختالفات فصل و حل با مرتبط ينيبشيبات
چ اختالف موضوع قرارداد در ايشده پاسخ دادگاهيست؟ چون كه است دالن به الزاميليها شد گفته يكه

ايصالحينفيبرا قبال در خود ترتيت ضمانتين چنانچه ندارند خاص ازينيمعياجرابات تخلف جهت
مستقيعنيآن توسطيطرح دعوا طرفيكيم پياز دادگاه در اينيبشين در باشد، شروطنينشده صورت

الزام بودموصوف نخواهد طرف. آور است ممكن ايالبته به را خود ترتيكه مقين ميبات طرفيد الزام داند
خود تعهد انجام به را بهيتمكيعنيمقابل نسبت كميتشكن ديسيل تدارك اختالف حل دريون شده ده

رسيقرارداد بدويدگيا نظر اعالم سويو منتخبياز غيكارشناس و سازشگر كهيا بخواهد دادگاه از را ره
ا شاياز جهت اين به را مقابل طرف بتوان همچنيد و امر تمكين نظرين از اعالمين رأيه لزوماً يداوريكه

كرد الزام بود، ايراديايولنخواهد دارد وجود رأيكه كه است اين نظر شرايو در افراد معمولين يط
تحميقابل شوندگيت طرفيل و حتينيندارد ميكييا آنها پذياز از خودداريتوانند آنان نظر ! كننديرش
شماره. 2 ا. 29/4/86مورخ 326دادنامه شعبهيدر دادنامه، تبعيحقوقيعمومدادگاه30ن با ازيتهران ت

كهيهااستدالل سازمانيكيخوانده دولتيبيهااز مكانيمه است، كارشناسيمعروف نفره سه مادهيمقيسم در د
عموميشرا22 باربرمهيبيط داورينامه عنوان به مادهيتلقيرا به استناد با آ454و دادرسييقانون يمدنين

عد قرار صدور به بودمبادرت كرده دعوا استماع ا. م در ميآنچه زين تأمل و ذكر قابل ميان نظر به اياد نيرسد
تصو برابر كه دادنامهياست شهرهايهار محاكم از صادره عنوانيمتعدد به خوانده شركت كه كشور مختلف

مبن خود بدويمستند دادگاه به دعوا، استماع عدم قرار صدور لزوم ديدگيرسيبر به كردهيعواكننده ارائه حاضر
ا. است دادنامهيدر رسن محاكم استدالليدگيها، با بدويشبييهاكننده دادگاه استدالل همان پذيه با رشيمرقوم،
بيدفاع مكانيات پيمه، مادهينيبشيسم در عموميشرا22شده ميبيط نظر به كه را ويمه تبعات از فرار جهت رسد

ا اصليموانع توسط شده اساس139جاد قراردادهايتدويقانون در و بيبين به تحممهيمه ميگذاران شود،يل
كردهيتلقيداور صادر دعوا استماع عدم قرار ! اندو
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باربرمهيبيعموم سازمانهايكيينامه داوريبياز را عـدميتلقـيمه قـرار صـدور بـه مبـادرت و
رس جهت را پرونده و نقض بود، كرده صادر دعوا ماهيدگياستماع بـيـ  به مطروحـه ـتالف اخ نيت

بمهيب و بدومهيگر دادگاه به اسـتيگزار كـرده اعـاده ا.1مربوط در بحـث موضـوع دادنامـه نيـدر
شعبه عموم125نوشتار، تكتيحقوقيدادگاه با واقع در همـيهران بـر مبنـايه مفهـومينظـرين و

جزئيداور شرح ذيكه آن ميات نظر از مـايالً اعتقـاد بـه كه دعوا استماع عدم قرار صدور به گذرد،
مفهومينوع تجوييقضاتيصالحيتوسعه تأسيو بـه قـضاوت حقـوقيـز دولتـيـ  غيسات بـهير

واقع استيمفهوم كرده مبادرت است، .كلمه

قاضيتكل) ب ايف ضرورت بدون دعوا استماع عدم قرار صدور سويبه از خواندهيراد
نيا و حقوقدانان نزد همواره بحث گـاهين هـر كـه هـست و بـوده مطرح محاكم در ازيكـيز

دعوايطرف داورين، قرارداد و موافقتنامه آيموضوع كنـد مطرح دادگاه نزد محـضيـرا بـه دادگـاه ا
داو شرط مالحظه و تكليبايروقوف بر بنا كند) d'office(فيد صادر استماع عدم چنـيـقرار نيا

الزاميتكل و ايف به ندارد معنيوجود فرضين در فقط صـالحيكه بـه دعوا خوانده دادگـاهيكه ت
ن ( شرايآن تحت البتـهيا) يطيز مزبـور بحـث كرد؟ خواهد موصوف قرار صدور به مبادرت كند، راد

اس طرح قابل منظر دو داور: تاز منظر داوريازيالمللنيبيهاياز منظـر از و ازيملـيهـايكـسو
منظر. گريديسو از ايالمللنيبيهايداوراما قانونگذار مادهي، در داور7ران -نيبـيتجـاريقانون
تبع1376يالملل آنـسيبه نمونه قانون از اقتباس و ا2تراليت ـ  در تعني تكلييـخـصوص كـردهيـن ف

توضيبد. است قاضين كه داوريفيتكليح شـرط مالحظـه فـرض در استماع عدم قرار صدور يبه
رس به بلكه ندارد اختالف موضوع قرارداد صـورتيدگيدر در فقـط و داده ادامه خوانـدهيخود كـه

داور شرط به استناد با صـالحيبيدعوا بـه خواهـان و خـود اين دادگـاه رسـيـت از كنـد، يدگيراد
طرفيددارخو داوريو به را شرطين به البته داد، خواهد ايارجاع اوليكه جلـسه در موصـوف راد

آيدادرس عمل داوريول. 3ديبه در بديمليهاي، آنچنان نمـيهيموضوع نظـر كـهيبه چـرا رسـد

كالسه.1 . 1129/86پرونده
2.UNCITRAL

قاض. 3 دست گذاشتن باز با قانونگذار داوريمليالبته، سرنوشت به او كردن مسلط ويو به حتي، است داده ياجازه
ا صورت تعيدر مهلت در خوانده صورتييراد در شده، تشخكين داوريه قرارداد دهد ملغيص غيباطل، و قابلياالثر ر

ا به است، رسياجرا به و نكرده توجه مزبور رأيدگيراد و داده ادامه ايخود كه كند ميصادر امر اعمالين به منجر تواند
بديسل شود بديقه قضات كه شرح ترتين اختين صورتيب در داشت خواهند دليار هر به ازيكه نخواهد يدگيرسل

ميخوددار وجوديكند، عناويكيتواند رسياز به و ادعا را فوق دهديدگين ادامه . خود



آرافصلنامه  /54 »يرأ«ييقضايمطالعات

آ قانون هفتم باب در دادرسييقانونگذار حـاكم) 501 مادهيال 454مواد(يمدنين قـانون عنـوان 1به

ا داوريبر نوع تصرين حتيها، و ايضيتعريح نداردنيدر سـكوتيبنابرا. خصوص بـه توجـه با ن،
تكل خصوص در قانونگذار قاضيكامل فرضيمليف جستجويدر جهت شده، الياد جـرمپاسـخ

رويبا به قضايد كنييه قـضايرويبررس. ميمراجعه بـهييه محـاكم قـضات كـه اسـت آن نـشانگر
داور شرط مالحظه ايمحض منتظـر اخـتالف، و دعـوا موضـوع قرارداد ويـدر نـشده خوانـده راد

م استماع عدم قرار صدور به نمونهيرأ. كننديمبادرت اياحاضر، آراياز كـهيبـين اسـت شـمار
ديط حالآن در قراردادهايادگاه به استناد با خواهان خواسته الـزاميعـاديكه مربـوط، مـدارك و

قرارداد خر) خوانده(طرف به مربوط وجوه پرداخت زيـبه عـوارض تـراكم درصـد پنجـاه ربنـا،يد
غ و تصريآسانسور از پس است، بوده آن بندير به طـرف6ح آن مطـابق كـه دعـوا مـستند نيقرارداد
قرارد اصلضمن كردهياد احتمالتوافق اختالف حل مـدنيناشياند مـشاركت قرارداد منعقـدهياز

طريب از آنان مرضين داور گيالطرفيق صورت اين از دعـوا خوانـده آنكـه بدون و حيـرد بـهيـن ث
ايصالح دادگاه اعتراضيت و باشديراد آورده عمل پا2به قسمت در مـياني، اعالم تـا«: كنـديدادنامه

داوريزمان به اختالف نگرديكه قابليدعوا... دهيارجاع ابتـدائاً رايـخواهـان دادگـاه در اسـتماع ت
و صادر... نداشته آن رد .»گردديم... قرار

دل نگارنده، نظر چنيبه مستند و رويل اقدامين و بايه داوريرا مفهوم در مشخـصاًيد و
طرف454ماده به كه كرد جستجو ايمرقوم داورن بـر توافـق با است داده قـضاوتيجازه و

خصوص صالحياشخاص دادگاهي، شرحت به را نفـيها گذشت، نظر از قبل قسمت در يكه
ا. كنند از مميحقوقدانان صفت داورين ويزه عنوان كردهييداوريمنفيژگيتحت بـا. انداد

ا سؤاليوجود اين، شود مطرح است ممكن داوريكه اگـر كه است وواين اديـ  يژگـيجـد
دادگاه چرا پس است صدورشده به مبادرت صالحها عدم اينمتيقرار نـه مگـر نيـكننـد،

مدعا كه نوعياست واقع در هميصالحييشناسايفوق بـرات دريـ  داوريعـرض داوران ا
مل قضات و محاكم است؟يمقابل

تصوپس .1 قياز داورب بيالمللنيبيتجاريانون قانونگذار مادهه، داوريقوان36شرح بر حاكم يمليهاين
ب تفكيالمللنيو آيرا قانون كرد مقرر و دادرسييك مواديمدنين آ(680يال632سابق قانون هفتم نييباب

مدنيعموميهادادگاهيدادرس امور در انقالب مواد 79 مصوبيو كل) 501يال454حاضر بر داوريكه هايه
مل از بياعم داوريالمللنيو بر فقط پس آن از بود، باشديمليهايحاكم . حاكم

مجهول .2 خوانده دادنامه، مشخصات ستون حسب استالبته، نداشته مشاركت اساساً دعوا در و بوده . المكان
همانيول حت، شد گفته كه مجهوليطور صورت دادرسدر جلسه در حضور و خوانده نبودن ،يالمكان

تصم اتخاذ جهت ايدادگاه منتظر دعوا استماع عدم قرار صدور و نميم خوانده استيراد .مانده
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ميا نظر به وارد ظاهراً مزبور نبايول. رسديراد بـاي، قانونگـذار چنـد هـر كـه كـرد فرامـوش د
داوريصالحياعطا نهاد به قضاوت تـسريت و توسعه واقع در قـضايصـالحيمفهـوميكه ييت
غ صـالحيبه است، محاكم آنير شـده شـناخته قـسم سـه هـر در و مـصطلح مفهـوم بـه يعنـيت

محليصالح نسبيت ذاتي، مـواديو همچنـ28يالـ11موضوع بنـديو آ  قـ84مـاده1ن نييـانون
هريمدنيدادرس احكام و آثار به توجه دادگاهيبا مختص آنها، از اوالً،يمليهاك كـه چـرا اسـت

صالح اول قسم نسبيمحليعنيتيدو ماهيو به توجه داوريبا وابستگيت ديصـالحيو وانيـت
صالحيداور داوريبه شخص ا1ت در هرگز تأسي، حقوقين نميس صـالح      يبروز و ذاتـيكنـد يت

ممكنين كه براز مسامحتاً ا- يداورياست طرفياز كه جهت نفـين بـا دادگـاهيصـالحين هـا،ت
رسيوظ داوريدگيفه به را اختالف حل بسپارنديو داوران حـل-ا پروسـه بـه توجه با شود مطرح

صالح در بـياختالف مـواديت شـرح بـه محـاكم دخالـت 28و27ن مـورد، حـسب كـه مرقـوم
ديتجديهادادگاه و صـالحيعالوانيدنظر در اخـتالف حل مرجع عنوان به را ضـروريكشور يت

همچنيم و قضايسازد مرجع به پرونده ارسال ضرورت بـهتيصالحيين اعتقـاد عدم فرض در دار
ويصالح خود تعيت جهت تكلييا داورين مورد در اختالف، حل و حتـيف و انجـام قابل ياساساً
ن داوريتصور كه چرا مبنيست به توجه حاكميخصوصيابا وجهه بـهيـثان. نـدارديتيآن اعتقـاد اً،

رس بودن اصل و اصلدادگاهيدگيتقدم شرح به اساس159ها هيقانون اسـتناد مورد مكرراً أتيـكه
عاليديعموم استيوان گرفته قرار صالح2كشور از صحبت همي، بـرات حـداقليداوريعـرض

داور غيمليهايدر بلكه و مشكل استيرا ساخته ممكن   . ر

داور) ج به اختالف ارجاع يطرق
فراز در استدالليدادگاه بيهااز منظور به و زميخود داوران شروع بحـثيان در كه

بيآت به شد خواهد پرداخته آن داوريبه شرط تفاوت داوريان مستقل قرارداد پرداختـهيبا
مب واقع در كه انحصارياست طرق داورين به اختالفات بـهيعنييارجاع رجـوع بر توافق

داوريداور به رجوع و اختالف بروز از استيبعد اختالف بروز از بـه. قبل يداوررجـوع

قاض. 1 صالحيمليبرخالف صالحيكه به دادگاهيتش قضايبستگيت حوزه در كه فعالييدارد ميآن كنديت
صالح ديبرعكس، داوريت صالحيوان بستگيبه داور ويت كه چرا طرفيدارد دعوايمنصوب استين قرارداد ا

حاكم نه دارايو تا قضايت باشدييايجغرافييحوزه . خاص
عموميه.2 عاليديأت آرايوان در رويكشور صالحيوحدت تعارض مناسبت به البته خود ديه باادگاهت ها

غ ايردادگستريمراجع به مكرر طور به تأكي، امر تصرين و استيد كرده .ح
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مـاده كـه اختالف بروز از آ454بعد ـ  قـانون دادرسـيي بيمـدنين ـ  متكفـل ازي اسـت آن ان
كلياالميقد در تجاريام روابط در كشورها اقتصاديه استيو بوده . معمول

ا طرفيدر روش، قراردادين روابط در اختالف بروز از پس غيين قرارداديا نيمابيفير
طر با رابطه در آنكه بدون احتماليو اختالف حل تصميشاپيپيق بهيميش باشند كرده اتخاذ

توف عدم و اختالف بروز طـيمحض آن، دوسـتانه فصل و حل در بـهيتـوافقيق آن از كـه
داور« مستقل تصميتعب1»يقرارداد است، شده مير بايگيم نه را موجود اختالف و منازعه رند

طر بـه بلكـه دادگـاه به خـصوصيـمراجعه داوريعنـييق بـه توسـل ازيـبـا اعـم داوران ا
سازماني)Ad.hoc(يمورد نما)Institutionnel(يا فصل و ايحل آنكه ضمن طريند، بـرين ق

طر تئوريخالف لحاظ به دوم رعايحقوقيق اركانيو مـشكلياساست معاملـه يصـحت
دارا كه چرا معيندارد و مشخص موضوع با و طرف اخـتيعنـينيدو وحـل حـادث الف

ب طرفيمعهود استين تدريول. ن به قراردادي، روابط در داليج جايليبه در مورديكه خود
بررس و طريبحث است، گرفته گـسترشياقهيقرار سـرعت به و طـيابداع كـه آنيافـت

تجاريطرف قرارداد تصرين با همزمان و امر بدو همان تجـاريدر تعهـدات بـه ن،يمـابيفيح
اختيطر حل احتمالق منازعه و داوريالف همان كه پيرا ـ  است تعيشاپي مـشخصييـش و ن

طريا. كننديم داورين به رجوع پيق لحاظ به طريدايكه بـه نسبت حـدوديـش تـا اول يق
بيجد و است داوريد شرط عنوان تحت آن2يشتر مياز قـراردادياد روابـط در خواه يشود

گسترش سرعت بيبه است تجـاريطورهافته قـرارداد كمتر امروزه درسـطحيـوبـهيكه ژه
حاويالمللنيب كه داوريياست شرط . نباشديك

طر چه رعاياگر جهت از موصوف اساسيق اركان مهمـيت نقـص واجد اسـتيمعامله
اختال هنوز آن بر توافق هنگام به كه بنديايفچرا به توجهاً تا است نشده ن190 ماده 3جاد زيو

مدن216ماده عنوانيقانون به بتواند قرارداد، و توافق موضوع عنوان قـرارداد،يبه و معامله ك
ا بماندياز مصون بطالن به مربوط پذيول. راد به توجه با معـامالتي، و عرف در آن نفوذ و رش

جملهيب از قانونگذاران مردم، ان مادهيقانونگذار شرح به آ455ران دادرسـييقانون 3يمـدنين

1. Compromis
2. Arbitration clause )يسيانگلبه( اي Clause compromissoire )فرانسهبه(

ا.3 مقررهيمطابق مي«: ن بهمتعاملين يا و شوند ملزم معامله ضمن نمايندتوانند تراضي جداگانه قرارداد موجب
داوري به آنان بين اختالف بروز صورت در ميكه نيز و كنند ازمراجعه بعد يا قبل را خود داوران يا داور توانند

نمايند تعيين اختالف »...بروز
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رويا علين را ايه بيراديرغم فوقاً گرديكه تنفيان ايـد بـه توسـل و فـصليـذ و حـل روش ن
تجو آن احكام و آثار تمام با را كردهياختالفات ا . اندز ايمفهوم از كـه اسـت آن امر پـسيـن ن

استناينم به بندتوان چن3د بطالن شرطيمرقوم كردين ادعا و اعالم نظـر1را نقطه از چند هر ،
تئوريمبان تحليحقوقيو با رابطه در بحث توجي، و حقوقيل چنيه شرطيصحت كماكانين

است رأ. 2مفتوح در ايالبته، آنكه بدون دادگاه ايحاضر و اعتراض مورد امر گرفتـهين قرار راد
ظر اشاره اينيفيباشد، به ماهويز تفاوت طريبين دو داورين بـه اخـتالف ارجاع ويق كـرده

داور به اختالف ارجاع در است داشته شياعالم صورت ضمنبه رسرط بر ناظر كه يدگيالعقد
احتمال اختالفات آيبه در استيو كلييتع«نده صورت به اختالف نوع ميمين نهيسور و باشد

نوع»يجزئ به واقع در داوريتصريكه شرط در موضوع فقدان به به3استيح ظاهراً چند هر ،
م داورينظر در دادگاه، نظر از عقديرسد ضمن شرط صورت داور (به آن)يشرط موضـوع ،

ن مفقود كليكامالً طور به بلكه برايعنييست استيطرفياجماالً معلوم دادگاهيشا. ن منظور د
ايا به توجه با كه است بوده طرفين اصلينكه قرارداد تجارين ماهويو تعهدات بـهي، را خود

داور .1 اينيالمللنيبيهايدر تصويز با روش قانونين قانونگذاران استيب ا. شده بنديقانونگذار شرح به ران
ماده داور1ج طر1376مصوبيالمللنيبيتجاريقانون دو تجويهر را فوق تفكيق هرگونه رد با و بيز نيك

ا داورآنها موافقتنامه عنوان تحت دو هر استيز برده ايمقبول. نام عليت اختالفات فصل و حل روش رغمين
حقوقيا سوئييراد قانونگذار كه است بوده حد آن تا شده بندياد در مورخ178ماده 3س فدرال  1987قانون

ب حقوق بر خصوصنيناظر بهيايالملل موسوم كشور تمLDIPن هرگونه تفي، و بيكز ايك وين محكوم را دو ن
است كرده داورياعتبار«: مقرر قرارداد اينميك با توجيتواند و استدالل كهين شامل...ه موصوف كيقرارداد

ايايدعوا موضوع است، نشده اعتراضيجاد و طرفيكي[راد شود] نياز برايهمچن. »واقع مالحظهين
نكيهايقانونگذار مصوبيبلژيداورقانون 1677ماده : مشابه پاراگراف1972ك آ1020ماده 2، نييقانون

. هلنديمدنيدادرس
قانون.2 توجيمستندات در حقوقيكه چنيه شرطيصحت مواديمين كرد ارائه ذ10توان مادهي، و 216ل

غ مالك دو، آن از مادهيمهمتر مناقشه قابل مدن752ر رايقانون صلح عقد كه تنازي...«است رفع مورد در عا
و جلوگيموجود احيريا تنازع غيتمالاز و معامله مورد آنيدر ايتجو»ر در صلح عقد چون و است كرده نيز

خصوص بنابرايتيرابطه ميندارد داورين، مورد در را آن كردينيتوان اعمال و اجرا .ز
ا.3 وجود بعضيبا تفاوتين، به شدهيمحاكم داور(اد شرط در موضوع مĤالًيفقدان قانونو اشكال ) آنيعدم

كرده اعالم را آن بطالن و نكرده شعبهيبرا. اندتوجه عموم222نمونه، شمارهيحقوقيدادگاه دادنامه در تهران
فراز1554-26/11/84 ايدر با دادنامه كهياز استدالل مو...«ن داوريضوعاوالً، به گرديكه .....دهيارجاع
آنيتار] زين[ و رأ!»...باشدينممشخص] يداور[خ بطالن بر حكم استي، كرده اعالم و صادر . داور
كالسه ( )!84/1055پرونده
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صر و واضح قيطور آن در ليح و كردهيد بنابراست اختالفياند هرگونه اجراين، در قرارداد  يكه
تفسي طرفيا تعهدات نماير بروز اين محدوده در الجرم الزامـاتيد و تعهـدات خواهـديقـراردادن

پ كه طرفيشاپيبود معهود استيش ا. ن نگارنده، نظر توجيبه حدودين تا پـذيه ويقابـل اسـت رش
كسان واقع برايدر داوريتوجيكه شـرط صحت ويه ـ  بـه مـادهي بـه مـدن216ژه ـتناديقـانون اس

مكرده مقرر كه با«: داردياند معامله عيمورد كه خاصه موارد در مگر نباشد مبهم اجمـالد آنيلـم بـه
هم»  استيكاف واقع دارنـديدر نظر در را مالحظات داور. ن شـرط در كـه طـرفيچـرا اجمـاالًي، ن

احتماليم اختالف قيدانند تعهدات محدوده پيدر خواهـد وقـوع بـه قرارداد در شده هـريد وسـت،
توج جهت مزبور مستند ما نظر به حقوقيچند داوريه دريشرط و نبـوده رسا قابـلينتچندان جـه

ن مدن. ستيقبول قانونگذار اجماليچه، خاصهيعلم موارد به مربوط قراردادهـايعنيرا و ييعقـود
و خود كه است اسـتيپيدانسته كـرده اعالم را آنها طـ. شتر كـه ضـمان عقـد ضـامنيماننـد آن

د   يم مضمونيتواند تفصن از اطالع ضرورت بدون را جزئيٌعنه و بدهيل مضمويويات ايـلـهنٌبه
تفص شخصيليمعرفت ويبه مضمونٌييت به گا برعهده توجيبهتر. 1رديعنه، اين در اخـذيه رابطه ن
ماده از مدن752مالك تعريقانون در كه عباراتياست از صلح عقد طريف قـسم دو هـر قيـمشابه

داور به اختالف رايارجاع آن و كرده وي... «استفاده موجـود تنازع رفع مورد در جلـوگيـا ازيريا
احتمال غيتنازع و معامله مورد آنيدر ايتجـو»ر در صـلح عقـد چـون و اسـت كـرده رابطـهيـز ن

بنابرايتيخصوص ميندارد داورين، مورد در را آن كردينيتوان اعمال و اجرا .ز
سو همانيدياز مادهگر، كه تأكيصر 455طور طـرفيحاً اسـت، كرده تجـاريد قـرارداد درين

احتمال منازعه رجوع بر توافق داوريفرض همـانيبه ضـمن را آن اسـت ممكن امر، بدو همان از
اصل عقديمعامله ضمن شرط صورت به داور (و مستقليو) يشرط و جداگانه قرارداد موجب به ا

اصل قرارداد به ارجاع با ماهويمنتها سازند  منيو ترتيبد. عقد نباين بيب، ايد مستقلين قرارداد نوع ن
بروزيداور از قبل صورت هر در فصلكه و حل بر ناظر و احتمالاختالف قرارداديمنازعه با است

داور طريمستقل اخيدر قرارداد كه چرا شود اختالط اول ميق منعقد اختالف بروز از پس .2شودير

مدن695و 694مواد.1 يقانون
د. 2 اياز وجه سو، طريگر اصليفنكه قرارداد ضمن در داورين به نميرجوع شرط استيرا مختلف : كنند

ا به عقد انعقاد هنگام به اساساً است نكردهيممكن فكر امر داشتهياندن نظر در اگر نرسا توافق به درياند و ده
ب از لحظه مكانيآن خصوص در معامله خوردن هم به احتماليم اختالف فصل و حل سكوتيسم فعالً

اياخت در توافق به سپس و كرده دستيار خصوص .اندافتهين
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تار) د و داوريمدت شروع يخ
ا به توجه وضـعيبا در و بدواً است بوده معتقد صادره استماع عدم قرار شرح به دادگاه تينكه

رسيفعل به قرارداديدگيصالح اختالف طرفيبيبه انتفـاين فـرض در جز ، 463مـواد(يداورين
انقضاي) 481  و 474 قرارداديا قانونييمهلت اين) 484ماده(يداوريا از تأكيست جهـت ديـنـرو،

صالح عدم فعليبر مقطع در خود انقـضايت عدم قـانونيبه مـاه سـه نتيمهلـت در عـدميو جـه
رأ صدور جهت دادگاه مداخله ماهيضرورت امـريـ  در البتـه كـه اسـت كـرده اسـتناد ـتالف اخ ت

ـ  و  بهيول. استيدرست تأكي رأيـژه، از موضـع دو در دادگـاه ايمبنـيد داوريبـر شـرط در ينكـه
زمانييتع«العقدضمن ظرف مـيغ»  آنيبرا] مدت[ين نظر به انتقاد و نقد قابل است، . رسـديرممكن

م دادگاه واقع، كليدر از داوريخواهد شرط موضوع ايايبودن در كه كند استنتاج طريـنگونه قيـن
داور به اختالف نميارجاع ذاتاً پي، تراضـيشاپيتوان با تعيش مـدت توافـق الجـرم،ييـو و كـرد ن

داور« ا  [يمدت داوريدر ماده] هاينگونه تبصره اساس تـار... 484بر از مـاه اخـتالفيسه ارجـاع خ
داور ه . »باشديميبه مالزمهيچه، موضوعيبياچگونه فقدان كلـيـن شـريا در موضـوع طبـودن

تعيداور امكان عدم قراردادييبا مهلت ـ  نيداوريبراين طـرفي و چنـيست داورين تواننـديمـين
داور قرارداد انعقاد بدو همان در بـهيخواه نـسبت آن، بـروز از پـس خـواه و اختالف بروز از قبل

مدتييتع رأين اصـدار به مبادرت فرجه آن در داور توافـقيكه اگـر و كننـد توافـق كـرد، خواهـد
همان ننكنند، دادگاه كه درستيطور به داوريز مدت است، كرده ازياعالم مـاه سـه قـانون حكم به

داوريتار به اختالف ارجاع بوديخ خواهد داوران .1ا
بي،يبل عمده تفاوت داوريك شرط داورين مستقل قرارداد نيو زمـانيآن جهـت از ز

داور نمـيشروع توجه آن به محاكم قضات بعضاً كه دارد مـستقل. 2كننـد   يوجود قـرارداد در

طرف.1 داوريچنانچه قرارداد در مشخصين برايزمان رأيرا تعيصدور داوران باشندييتوسط كرده اين نيا
مجموع از ابهام بدون اصلامر داوريقرارداد داوريو شود استنتاج و رسياستنباط به موظف داوران ويدگيا

رأ تراضياعالم به موصوف مدت آنكه مگر هستند شده توافق فرجه تمديطرفيدر شودين صورت. د كهيدر
تعيمهلت قرارداد مادهييدر تبصره حكم به باشد نشده ابتدا...«484ن و ماه سه آن ازيمدت كهيروزآن است

برا داوريموضوع داوريانجام شوديبه ابالغ داوران تمام .»ا
شعبهيبرا. 2 تجد15 نمونه، تهريدادگاه استان شمارهدنظر دادنامه در ا4/7/90-900832ان به توجه نكهيبا

امضا با ذيداور داوريخود شرط متضمن قرارداد قبوليل تاري، بود كرده اعالم را عنوانيخود به را قرارداد خ
داوريابتدا تاريشروع به توجه با و رأياحتساب صدور تجديخ دادنامه داور، متضمنيتوسط دنظرخواسته

رأ اياورديابرام با داوريرا مدت كه استدالل انجام7 ين طول به دعوايماه بطالن بر حكم و نقض است، يده
اينخست بود كرده صادر حالين در بين فاصله كه رأياست صدور زمان تا اختالف بروز ناچيبسين ويار ز

قانون مهلت در استيخالصه كالسه ( بوده   ).900411پرونده
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ميداور منعقد اختالف بروز از پس داوريكه چنانچه وسيشود، به داوران طـرفيلهيا ايـك
دادگاه  (نيطرف نه ابتدا) و باشند، شده تاريداوريانتخاب از قبـوليخيلزوماً كـه داورياست

استي شده اخذ داوران داوريا). 465ماده(ا شرط مورد در حكم ـ  نين تعي كـه داورييـز ايـن
طرف توسط جـاريداوران و صـادق اسـت، گرفتـه صورت اختالف بروز از پس بـا. اسـتين

ا هميوجود در داورين، شرط فرضين در داوري، قيكه بـا قـرارداد انعقاد زمان در داوران ديـا
ذيامضا ويخود آن طريل هر به قبـوليقيا اعالم مثبِت اعـالميكه را خـود موافقـت اسـت،

ب چنكرده در است واضح پر فرضياشند تارينميداوريابتداين از قبوليتواند چـرايخ باشـد
اختالف هنوز اوالً، ثانيايكه و است نشده عليجاد طـرفياً، اختالف، بروز ازيكـيايـنيفرض

با اظهارنامهيآنان موجب به طريد هر ديا اثبات قابل داوريق انجام درخواسـتيگر آنـان از را
كينما اند در ابتدايه صورت تاريداورين داوريخياز انجـام جهـت موضـوع كه بـهياست

م ابالغ ماده(1شوديآنان مـورد).484تبصره در مزبـور داوريحكـم ـ  كـه سـوي از داوران يا
ت مييعدادگاه داورين مـستقل قـرارداد بـه مربـوط فـرض در خواه شـرطيشوند، در خـواه و

نيداور استي، صادق ).468ماده (ز

داور) ه اقاله و يانتفا
توج جهت درستيدادگاه دادن نشان و مبنيتصميه خود دعـوايم استماع امكان عدم بر

دل داوريبه شرط وجود ويل اقاله موارد عروض عدم به مضافاً اختالف، موضوع قرارداد در
نتيداوريانتفا جايكه آن صالحينيگزيجه اعاده موضـوعيو قـرارداد بـه نـسبت دادگاه ت

م استياختالف كرده استناد نيا. باشد، دادگاه كه موارد تأكين آنها به عبارتنديز است كرده د
داورييكتبيتراض: از اقاله طرف  تيا رأ)481ماده(نيوسط صدور عدم قانوني، مدت اييدر

ا. 1 بعضاً مادهيالبته، تبصره در آنچه كه دارد وجود تصور مورد484ن بر ناظر است داوريآمده كه اياست
پ امضايداوران با قرارداديذيشتر طريل هر به ديا قبوليق اعاليگر، را اعالمخود صورت در اال و باشند نكرده م

قبوليشاپيپ تاريش داوري، شروع تاريخ از ابالغينه داوريخ انجام درخواست تاريا از بلكه آنان بروزياز خ
بود خواهد ا. اختالف ما، نظر صحيبه تصور و نظر نين طرفيح است ممكن نسبتيست؛ اختالف بروز از پس ن

داو قرارداد تفاسخ و اقاله ويربه كنند داورياقدام اساساً، پيا كه را منتخب داوران قبوليشاپيا اخذيش را آنان
جاكرده به و عزل شخصياند ديآنان اشخاص جايگريا نمايگزيرا داوريبنابرا. ندين كه دارد ضرورت اين،

داور انجام به مبادرت وارده درخواست مالحظه از پس ويا. كننديداوران به امر دين مواردژه احدير ازيكه
داوريطرف داورين بر توافق از اختالفيپس بروز از قبل وليو آن از پس داوريا انجام از شود،يقبل محجور

ول مداخله لزوم به توجه قييقهريبا ويا اهميم حائز بسي، استيت .ار
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داوريقرارداد شرطيتوسط به داوران طرفيا داوريكه به دين تراضياشخاص نكـردهيگر
مادهيذ(باشند استنكاف)474ل تواناي، عدم معييا رسـيشخص در داور عنـوان به بـهيدگين

شرط به البته داورياختالف به اشخاصيشخصيكه نكننديدا توافق ا). 463ماده(گر نيـتـا
بحث ب . ستينيمقدار نيآنچه و حقوقدانان روين در قضايز آراييه تـشتّت و اخـتالف موجـب

ضمن اقاله امكان همانا داورياست ا . استيقرارداد مادهيسؤال به توجه با كه است كه481ن
ب مقام بيدر از بارز مثال داوريان رفتن صريكتبيتراضيعنيين طرفيو آيح است تراضـين يا

ضمن اقاله عمليو همينيو ايز منظور داشت؟ خواهد را حكم كهين است طـرفيكـين ن،ياز
داوريدعوا شرط ديموضوع طرف و كند طرح دادگاه در صـالحيرا بـه آنكـه بـدون تيگـر

ا از ايدادگاه جهت ماهين در دفاع به كند، بپـردازديراد دعـوا ـ  ايبرخـ . ت راي امـر ون ممكـن
تراضيديبرخ كه اشاره مورد مقرره مالك به استناد با صريگر و طـرفيمكتوب جهـتيح را ن

داور اقاله ضمنيامكان فسخ است، دانسته عملـيالزم كـردهيو رد ارا كمـا رويانـد، هيـنكـه
اينييقضا در استنيز مردد .1خصوص

بستگ سؤال به ايپاسخ تكليبه با رابطه در كه دارد امر تكليفين عدم قاضـيا بـهيف
داور شرط بر وقوف و مالحظه فرض در دعوا استماع عدم قرار ايصدور كدام طرفدار دهيـ،

رأيمالحظهيبرا. 1 مؤيك ضمنيكه اقاله ريداوريد شماره: ك. است مورخ221201806دادنامه
تجد12شعبه 2/12/88 تهرانيدادگاه استان قسمت. دنظر در ايرأازيدادگاه استيخود كرده استدالل : نگونه
ا...« به بندينظر مطابق چند هر اوالً، مورخ5نكه طرفيمابيفيميتنظ1/2/82قرارداد برين ناظر پرونده ن

فيانحصارياعطا ابداعيتوليندانش روش از حاصل مواد مصرف و كل(يد روانسازياصالح فوق ويه
زورگيخنثيروانساز ديو نوع به بتن صنعتيرگير و سدير ماده توسط قلمرويآن در فقط گلوكنات م

گرد) رانياييايجغراف تفسيمقرر در اختالف و مشكل گونه هر بروز صورت در اجرايريده قرارداد،يا
د به موادياورموضوع اطالق چه اگر و شود آ455و 454ارجاع دادرسييقانون خالف (يمدنين بر

داوريهايداور قانون و76يالمللنيبيتجاريموضوع مادهيبه مقتض) آن8ژه دادگاهيظاهراً كه است آن
داور شرط مالحظه و مشاهده محض تكليبه به حتيبنا و ايف صديبدون به مبادرت خوانده قرارراد ور

نما دعوا استماع ايعدم الّا عليد حاضر، پرونده در دعواينكه طرح دريرغم كه دادگاه در قرارداد موضوع
نوع به ناشيواقع و اجرايمرتبط حتياز و اطالع وصف با خوانده بوده، داوريقرارداد شرط به ياشاره

الييط ايك گونه هر بدون و صالحيحه به مبادرتيراد دادگاه، ماهت در دفاع قضيبه بديت و نموده نيه
تمكيترت با رسيب به صالحيدگين ضمنيو طور به واقع در دادگاه نيت صريو داوريمه شرط از عدوليح

نوع و داوريكرده شرط خصوص در اقاله و استيتفاسخ شده رسيبنابرا. حاصل صالحيدگين، تيو
خال ايدادگاه و خدشه هرگونه استياز .»...راد
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هست تفكر طرز تكل: ميو به پايچنانچه موصوف باشيف معتقد و ايبند در اصـليم صـورت ن
ضمن اقاله به مربوط سيمنتفيبحث صـدور بـا كـه چـرا بود عـدميستماتيـخواهد قـرار ك

قاض توسط دعوا ايحتياستماع ديبدون خوانده، مجاليراد ماهيبرايگر به دادگاه تيورود
نت در برايو دفاع امكان باقيجه ضمنينميخوانده اقاله بحث اساساً تا عمليماند شرطيو

بهيداور دادگاه آنكه مگر باشد، طرح داورقابل شرط نشوديوجود رايواقف آن خواهان ا
دارد نگاه مكتوم دادگاه نظر تكليول. از به پايچنانچه و معتقد بحث مورد نباشـيف بـهيبند م

معنيا براين شـرطيفيتكليقاضيكه بـر وقـوف فـرض در اسـتماع عـدم قرار صدور در
نشويداور ايقائل در فقط ضمنيم، اقاله كه است صورت بودقابلين خواهد .بحث

فرض در ما، نظر داوريبه شـرط وجـود خواهان دارديكه نگـاه مكتـوم دادگـاهيـرا ا
داوريعل شرط مالحظه ايرغم در قانونگذار سكوت به توجه با تكلي، خصوص، يبرايفين

رس به و نكند احساس دعوا استماع عدم قرار ايدگيصدور در دهـد ادامه صـورتيـخود ن
بوديبا آن بر بندد در قانونگذار هرچند تسه484 ماده1كه باب تراضـياز اقالـه، اثبـات يل

طرفيصريعنييكتب بيح از و اقاله جهت را داورين رفتن ولين است دانسته چنانچهيالزم ،
قض احوال و اوضاع به توجه با ايدادگاه حق از اطالع و علم با خوانده كه شود متقاعد راديـه

داو شرط به مستند ايرخود از ماهي، در و نكرده استفاده حق پرداختـهين دفـاع بـه دعـوا ت
ا در نبايـاست صـورت ترديـن داوريديـد قـرارداد اقالـه صـحت نتيدر در اعـادهيو جـه

دهيصالح راه خود به دادگاه ايت آنكه ضمن ماهيم، و مبنا با استنتاج قـراردادين يداوريت
داردين انطباق .ز

ديالطرفيمرض) و بودن اورن
فراز در نفـيدادگاه جهـت خـود استدالل بـايصـالحياز را داور شـخص دادگـاه، ت

ايتوص»نيالطرفيمرض«يژگيو خـصوص در موجـود مجادالت به هرچند است كرده نيـف
قضيژگيو در اساساً، و است نشده وارد آن احكام و آثار ضـرورتيو حاضر نيچنـيبـرايه

استيبحث نداشته ا. وجود وجود اجماليااشارهن،يبا ايولو خاليبه مجادالت فاين دهياز
بود .نخواهد
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طرف تعيچنانچه و انتخاب نحوه خصوص در ويين به داور داوريـن در منفـرديهـايژه
تصريق و ايحيد در باشند داورينداشته قـرارداد اطالق صورت، كـهيمقتـضين اسـت آن

مرض داور باشديالطرفيشخص ميبايعنين توافق با طرفد انتخابيشترك اختالف و دعوا ن
ه. شود اراده، حكومت به توجه با چيالبته، نيچ آن از مانع طرفيز كه خـوديست قرارداد در ن

حتي و داور انتخاب نحوه خصوص در آن از خارج ديا نحو به نمايگريداوران نـد،يتوافق
اخت تعيمثالً بهييار فقط را داور طرفيكين ثـالثينياز شخص به واگـذاريا ناصـب نـام بـه

ا كما مادهيكنند، در قانونگذار امريچن 465نكه تجـوين اسـتيرا كـرده ترتيبـد . 1ز ب،يـن
داوريالطرفيمرض بودن ناشين كه داوران ماهيا و مبنا قـراردادياز قيداوريت ـ  اسـت وي د

خاص نيصفت تصريكه طرفيازمند نتيح در و انتفـاين موجـب عـدميداوريجه فـرض در
طرف نيتوافق باشد، داور. ستين بر توافق اصل كه پايمادام با طرفيكيفقطيبنديولو نياز

باق كماكان آن طرفيبه چنانچه ايباشد، نرسند توافق به داور شخص خصوص در صرفاً نين
نماختال داوريف اصل بيتواند از ببرديرا هم . ن دليبه موادين شرح به قانونگذار كه است ل
طرف460و459 صـالحيكياينيبه دادگـاه بـه مراجعـه بـا است داده اجازه دو آن تدارياز

نماييتع درخواست را داور نصب و صـرين به بنا آنكه ضمن مـادهيند، عـدم460ح فـرض ،
خصوصيطرفيتراض در فرضن همانند داور كنـديتلقيشخص فـوت داور كه است شده

داوري طرفيكيا دهدياز استعفا تعين از ناصب مقام همـانييا و كند امتناع داور كـهن طـور
تصر مزبور ميمقرره كليح در ايكند حاويه اظهارنامه ارسال از پس فروض، داوريمعرفين

ن از نظر اعالم و اقدام عدم و مقابل طرف طرفياحبه شـرحيه به شده، ذياد ـ  كـه مـادهي ل
تجويتكل 459 و ذيف است، شده داور( نفعيز اصل بر بقا شرط برا) يبه دارد نييتعيحق

شود متوسل دادگاه به سو. داور تعيدياز به مبادرت خود كه قانونگذار انتفـاييگر، موارد ين
مواديداور شرح تراضـ481به عـدم اوالً، اسـت كـرده داوريطـرف  يمرقـوم انتخـاب در ن

ب از موجبات از را داوريمشترك اصل رفتن استين نكرده نبايـثان. اعالم شـوديـاً، تـصور د
مادهيذ ب474ل مقام در انتفايكيانيكه موارد استيداورياز كرده صـورت... «: مقرر يدر

داور«: 465ماده . 1 كه مورد هر وسيدر داوران، طرفيلهيا طرفيك ميا انتخاب .»....شودين
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داور قرارداد مدت در داوران مدتييكه در معيا قانون نتوانيكه است كرده رأن بدهنـديند
طرف داوريو به دين تراضياشخاص دعويگر اصل به دادگاه باشند، مقـرراتينكرده وفق

رأيدگيرسيقانون ميو دل»دينمايصادر معتقديلي، نظر انتفايبر به صـورتيداورين در
تراض استيعدم داور شخص كل. بر به موصوف مقرره بحـثيچه، موضـوع از منـصرف

كه چرا است احاضر موضوع تحقق مقررهيفرض جهتيصالحينيگزيجايعنين دادگاه ت
تراضيدگيرس عدم صورت در دعوا اصل داوريطرف«يبه بـه دين زمـان»گـرياشـخاص ي،

داور كه پياست داوران طرفشيا توسط خواه تعيتر، دادگاه توسط خواه شدهيين، لكـنن انـد
دل هر موجهيبه غيل قرارداديا مدت در موجه قـانونيـ  ير رأنتوانـستهيا ديـق. دهنـديانـد

د« غ»گرياشخاص كه اشاره مورد مقرره شخصيدر از تعير اشخاص قبلييا شده هستند،ين
ا گويدر منظور استين .ا

ا وجود ميبا نظر به بخـشين، دكتـريرسد نياز و رويـن قـضايـز اعتقـاديچنـييه ين
ا. ندارند نظر صورتيبه در گروه، وين قـرارداديالطرفيمرضيژگيكه در داور خصوص در ن

وليتصر باشد شده رويطرفيح بر نتوانند تفويين جهت شخص داوريك سـمت بـهيض
تراضيو و توافق چنيدستيبه در وضعيابند داوريتين اساس دعوايمنتفي، مربـوطيو

تع اييبه به بود نخواهد استماع قابل داور معنين طرفين دعـيكه بـود خواهنـد مكلف يوان
كننديتيماه طرح دادگاه در نظريا. را شعبهين كه تجد15است تهـرانيدادگاه اسـتان دنظر
شمارهيط ز31/2/85مورخ 261دادنامه عبارات قالب اختيدر استير كرده :ار

ا... « به مادهينظر حسب داور10نكه امر وصـفيقرارداد بـا بلكـه نبـوده مطلق
دا  [نيالطرفيمرض انتخاب پذ] وربودن فيامكان نحن ما در كه بوده اير امريه توجهـاً[ن

معرف داور رد سويبه از معرفيتجديشده و ديدنظرخواه داور نفـر سـويدو از يگـر
بنـابرا] دنظرخواندهيتجد است نشده داوريمحقق موضـوع دعـويمنتفـين و يبـوده
قضايبايميتيماه مراجع در گرددييد .»...مطرح
تبعيول الزمه اي، از داوريت كه است آن نظر هفتميمليهاين باب اساس بر مطروحه
آ دادرسييقانون ازيمدنين داوركيرا به تعييهايسو جهت از اطـالقييكه داور صفت ن

ق آنها در و ايديداشته بايدر كه خصوص مرضين باشنديطرفيد خين ازيا و ندارد وجود ر
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داوريد به سو اييهايگر از جهيكه ويقيعنيتن صـريالطـرفيمرضـيژگيد هـستند،ين ح
صالحيتقس نظر نقطه از و تفكيبيتيم به قائل آنها شوين ايك به معنيم اولين فرض در كه

داوريعني تعياطالق امر مزبور، صفت جهت تراضيياز عدم صورت در داور بـريطرفين ن
معي شخص مادهيك مطابق گرفـت460ن، خواهـد صورت دادگاه ـ . توسط فـرضيول در ،

ويتصريعنيدوم بر همانيژگيح صـورتموصوف، در اسـت، معتقد پانزدهم شعبه كه طور
تراض معيبريعدم شخص داوريك اساس بايمنتفين، اخـتالف موضـوع دادگـاهيـو در د

د و شود مجاليمطرح تعيبرايگر جهت دادگاه اگرييمداخله و ندارد وجود داور نصب و ن
چن دعوايهم بوديين نخواهد استماع قابل شود طرح دادگاه !در
همانيول مبنـاكن، بـه توجـه بـا شـد، اشاره كه ايداوريقـرارداديطور صـفتيو نكـه

كليالطرفيمرض صفت تصرين از نظر قطع داوران تصريحيه عدم ميا آن به مـايح نظر به باشد،
استدالل به چنيشيپيهابنا تفكين، مـستنديكين فاقـد و دريبنـابرا . اسـتيقـانونبالوجـه ن،

تراض عدم بريطرفيفرض وين داور رسـميك اظهارنامـه ارسـال بـا معموالً كه سرداور ازيا
مبنييسو مقابل طرف پاسخ و طرف رضـايك عـدم معرفـيبر فـرد بـر صـورتيت شـده

طريگيم تنها طرفيرد رجوع احدينيق، صالحيا دادگاه به آنان تعياز درخواست و وييـتدار ن
داور مينصب سرداور انتفـا1باشديا موجبات آنكه مگر شـرحيداوريقـانوني، دريبـه كـه

شوديا)ه(قسمت حادث گذشت، نظر از نوشتار پذبعال. ن پـانزدهميوه، شـعبه اسـتدالل رش
نت دعوايكه رد آن تراضييتعيجه عدم فرض در داور بريطرفين معـين داور لـزوميك و ن

دعوا طرح جهت دادگاه به ايتيماهيمراجعه نتياست، منطقـين خواهـديجـه دنبـال بـه را
د فرض در را آن كه تراضيعنيگريداشت و توافق سـردايطـرفيعدم انتخـاب در كـهن ور

مواد طرف464و459مطابق توافق تعيبا ميين نين بپذيشود ايريز حـاليـم در كـهين اسـت
سرداورييتع 459ماده تراضـين عـدم فرض در را ثالث داور وظـايصـريا از دادگـاهيحاً ف

شماره: ك.ر. 1 شع10/10/84مورخ 1035دادنامه از عموم21بهصادره درواقع . تهرانيحقوقيدادگاه
تجديتجد15شعبه در هميدنظرخواهيدنظر بدوياز دادگاه قرار كه است دادنامه دعوايمبنين بودن مردود بر
دل طريبه از اظهارنامه ارسال عدم مريل قانونق استداللياجع با داوريمنتفيعنيگريديالبته دليشدن ليبه

تراض رسيطرفيعدم لزوم و قضايماهويدگين مراجع در دعوا نتييبه اعتبار تأيبه آن استييجه كرده . د
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ميصالح نشان كه است داده قرار دعوايتدار چنييتعيدهد در داور فرضين بودهين مسموع
داور پابرجاستكماكيو .ان

و) ز و داورانيداوريشخصيهايژگيصفات ا

مرض مبنايالطرفياگر به توجه با داور بودن ويداوريقراردادين كليژگي، كـسانيعام يه
دعاو فصل و حل امر داور عنوان به كه مـياست عهده بر را اختالفات بـرخالفيگيو و رنـد

ق است، شده ادعا ايآنچه ويد قرارديژگين داور  در خاصـياد احكـام و آثار جهـتيواجد از
داور تراضيبطالن حصول عدم فرض داوريدر نيكييبه نفر چند ايـا وجـود بـا ن،يـست

ميطرف وين داوريخاصيژگيتوانند در را دريرا تخـصص بودن دارا مثالً كنند؛ شرط داوران ا
اختالف ديموضوع صفت هر قبيگريا سنياز معيل شغل ف . نيا داوريرضدر ـ  كـه داوراني ا

صفت ايفاقد در است شده شرط آن وجود كه ايباشند مكلفند صورت دهنـدين اطالع را امر ن
غ ايدر ناصبنير مقام فرض (صورت تعيدر ثالـثييكه شـخص عهـده بـر داوران نصب و ن

باشد شده داده طرفي) قرار عزليكياينيا حق تنها نه مورد حسب آنان ردياز و جرح آنـانا
رأ و داشت خواهند نيداوريرا ميصادره داوريز بلكـه، شـود مواجـه بطـالن بـا كـهيتواند

بـود خواهـد وارده خـسارات جبـران مسئول است، نداده اطالع را شرط مورد صفت از . فقدان
عنوانيديسو به مبنايگر، ملـيك قـضاوت بـا داوريمشترك بايـ، داوران بـيـا ويد طـرف

ا به باشند بايمستقل كه معنا احوالين و اوضاع هرگونه ترديد موجـب كه دريدهايـرا موجـه
استقالل بيخصوص ميطرفيا داوريآنان از قبـل آن منـشاء آنكـه از اعم ـ  باشـديشود دري ا

رس دهنديدگيطول اطالع شود، خو. حادث رابطه وجود طـرفيكـيبايشاونديمثالً، ايـنياز
موفقيسه در بودنشان عدميتيم طرفيكيتيموفقا دعواياز در ا . ن مـثالًيمنظور كـه اسـت ن

سهامدار شريداور شركتيا در طرفيكيك باشندياز دعوا طرف1ن آنكه مگر اي، به علم با نيـن
داور به ذيامر، تراضيشخص اينفع در كه باشند كرده توافق ويو انتخـاب صـورت بـهين

ا ظاهراً داور، داشتيادريعنوان هم.  نخواهد واقع، تقنيدر وجه امر مادهين آ469ن ـ  قانون نيي
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ب. استيمدنيدادرس و استقالل فقدان قانونگذار نظر از شـدهيطرفيچه، احـصا اشخاص در
ا هميدر به و است مفروض مقرره دلين تراضـين بـا جـز را آنـان شـدنيطـرفيل، داور از ن،

است كرده حك. 1ممنوع چند مقهر ايم در مورديد بر ناظر ماده تعين كـه ـ  است داوريي ايـن
م انجام دادگاه توسط وليگيداوران صورتيرد در موصوف حكم ـ  ني، تعي كـه داورييـز ايـن

طرف توسط وجوديداوران از اطالع بدون و هشتيكين ممنوعه اوصاف از مورد چند گانها
ميمق عمل به آن در جاريآيد صورتيد، در و هراست اثبات و اياحراز از مـوارد،يـك ن

ر بطالن موجبات ايداوريأاز ذكر عدم آنكه ضمن بود، مـادهيخواهد در مـورد بـه489ن
رأيكيعنوان بطالن موارد نميداورياز دلي، تلقيتواند آن اعتبار . شوديل

ا وجود ميبا نظر به تراضين، داوريرسد ايبر موضوع نمياشخاص را مقرره تـوانين
بعد اعتراض حق مسقط مطلق طور ادعايكياينيطرفيبه فرض در آنان داورياز خـروج

بي از موصوف داوران دانستيطرفيا استقالل ايدل. و استيل واضح امر انتخـابيتجو: ن ز
قبيا رضاين وجود فرض در داور عنوان به افراد داوريل به نبايت ـ  آنـان، اي بـه معنـيـد ين

بديتفس كه شود ترتير طرفين رأيب حتين را صـادريآنان طرفدارانـه مفـروض بـر بنا اگر
پ پذيشاپيشود، .اندرفتهيش

چن ما، اعتقاد استنتاجيبه عنـوانينيرفتنيپذين بـه عـدالت قواعـد خالف و ازيكـيست
مبنا ب. استيدادرسييقواعد كه شرايطرفيچرا هر در استقالل وجـوديـوجـود(يطيو عـدم ا

ويكي مادهيمقيهايژگياز در داور469د شخص با )در عنـواني، به همواره اوصـافيكـيد از
ويداور مĤالً و داوران رأيمميژگيا غيزه در شود اخذ ايصادره همانير گفتـهنصورت، كـه طـور

ب فقدان احراز رأيطرفيشد، بطـالن موجـب مورد، هر در استقالل شـديو خواهـد نكتـه. داور
د ذكيگريمهم اكه در آن ضرورير مينجا نظر ايبه قـضاتيـرسد بـرخالف اوالً، كـه اسـت ن

شرعيعرف ترتيو به ويكه و صفات وجود دانـشيخاصيهايژگيب بـودن دارا ماننـد آنها در
حقوقييقضا نيو نيو الزم داور اسـت، شرط احكام در اجتهاد دارايـز حتمـاً التيتحـصيست

مو. 1 اشخاص مادهالبته، باشنديعني 470ضوع شاغل آنكه از اعم غيقضات شاغليا ا(ر ريدر رابطه : ك.ن
مشورتينظر حقوق27/8/80- 7862/7 شمارهيه كل قضائياداره همچن) هيقوه اداريو كارمندان درين شاغل

قضا حتييمحاكم تراضيرا صورت نميطرفيدر كردين، انتخاب داور عنوان به .توان
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مبانيويحقوق به آشنا مباديا ويو و انحصارياختصاصيهايژگياحكام كـهيگريديو باشد
الزاميقضاتيبرا آنها وجود شده طـرفيبنـابرا . استياد قـرارداديـنين، اخـتالفيـايـك ك
رشيم شخص هر دارايتوانند و سن25يد ا(1سال از كمتر بالغ فرد به آنكه تراضـيمگر سن ين

به) كنند توجه بدون اجتماعرا رتبه قومييشغل، تعلق مذهبيا انتخـابيويو داور عنـوان به ،
ا كما قضيكنند، در اينكه موضوع دادنامه از كه طور همان حاضر مـيـه اسـتفاده نوشـتار شـود،ين

ملكـ معامالت بنگاه مالك و صاحب همان منتخب طـرفيداور كـه اسـت ويبـوده دفتـر در ين
من را دعوا موضوع مشاركت بودهقرارداد كرده .اندعقد

با داوريالبته در داشت توجه قراردادهايصنفيهايد در معموالً بـهيكه مربوط نمونه
حرفه و طـرفيهااصناف اسـت، مرسوم امـضايخاص بـا قـرارداد ضـمنين طـور بـه يآن

صنفيپذيم و سازمان توسط اختالف حل طرفيرند نيكه و دارنـد تعلـق آن به توسـطيـن ز
صنفكهيداوران همان تجارياهل عرف به و بوده حرفه بيا خـود ديـ  صنف از گـرانيشتر

رس مورد گيدگيواقفند، حاليا. رديقرار در سازمانين در كه صـنفيـ  غيداوريهـااست ير
مل از بياعم داوريالمللنيو اتاق بازرگانيرانيايمانند اتاق داوريالمللـنيبيا داورانيـ، ا

هستند حقوقدان داور.عمدتاً بـه مربوط شد گفته فوقاً دريسـازمانيهـايآنچه اال و اسـت
داوريمورديمليهايداور بي، در عمالً منتخب داوران غيا موارد صـرفاًيشتر و حقوقـدان ر

طرف وثوق و اعتماد داوريمورد قرارداد در آنكه مگر هستند بـهين آنهـا بـودن حقوقـدان به
تصريعنوان خاص شرط شوديك .ح
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