
 

 

  و بررسی زوال داوري به دلیل فوت یکی از طرفین دعوا نقد
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  مخالفت با قوانین موجد حق به دلیلابطال رأي داوري خواسته: 

  دادگاه عمومی تهران 16شعبه بدوي:  کننده رسیدگیمرجع 

  استان تهران تجدیدنظردادگاه  15شعبه تجدیدنظر:  کننده رسیدگیمرجع 

  

  وقایع پرونده .1

 يرأابطـال   هـا  خواهاندادگاه عمومی تهران،  16در دعواي مطروحه در شعبه 

و مقـررات موجـد حـق     ا قوانینآن ب مخالفت به دلیلرا  18/12/1391داوري مورخ 

عدم اقامـه دلیـل در ایـن     به دلیل. دادگاه بدوي حکم به بطالن دعوا اند کردهتقاضا 

صادر شده بـه شـرح فـوق مـورد تجدیـدنظرخواهی       يرأخصوص صادر کرده است. 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران بـدون   15محکوم علیهم دادنامه بدوي واقع و شعبه 

داوري با قـوانین و   يرأمبنی بر مغایرت  ها تجدیدنظرخواهانورود در ماهیت ادعاي 

ورخ داوري را به این دلیل که احد از طرفین شرط داوري م يرأمقررات موجد حق، 

 مـؤخر  بـه دلیـل  فوت کـرده بـوده، داوري را    26/11/1386در تاریخ  15/12/1372

  
  .علمی گروه حقوق دانشگاه شاهدعضو هیات  *

sattarzarkalam@gmail.com 
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 يرأو نتیجتاً حکم به ابطال  1داوري نسبت به تاریخ فوت زایل شده تلقی يرأبودن 

  داوري صادر کرده است.

از آنجا که هریک از دادگاه بدوي و تجدیدنظر مبانی قانونی متفـاوتی را بـراي   

یاد شده امکان پـذیر نیسـت.    يرأ، مقایسه دو اند دادهتند قرار توجیه آراي خود مس

فـوت یکـی از     به علتدر نتیجه در این تحقیق مبانی قانونی و حقوقی زوال داوري 

دادگاه تجدیدنظر مورد نقد و بررسـی قـرار    يرأطرفین داوري مد نظر است و فقط 

 قرارگیـرد مـورد توجـه    بایـد  کـه که در آراي صادره ذکر شده  هایی یختار. گیرد یم

، فوت یکی از اصحاب دعوا در تـاریخ  15/12/1372عبارتند از: شرط داوري به تاریخ 

ــري در تـــاریخ   26/11/1386 داوري کـــه در تـــاریخ   يرأو  2/10/1380و دیگـ

  صادر شده است. 18/12/1391

  و بررسی نقد .2

  فوت یکی از اصحاب دعوا به دلیلالف) مبانی حقوقی زوال داوري 

 نظره بقانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً در حکمی که مطلق  481ماده  2بند 

فوت یـا حجـر یکـی از طـرفین داوري را موجـب زوال داوري تلقـی کـرده         رسد یم

  است.

مبانی حقوقی زوال داوري در نتیجه فوت یا حجر یکـی از طـرفین    درخصوص

فـوت را الزم   دلیـل  بـه داوري نظریات گوناگونی بیان شده است. برخی زوال داوري 

و برخی دیگر بـدون اشـاره بـه ماهیـت رابطـه بـین        2اند دانستهبودن قرارداد داوري 

قـرارداد داوري نسـبت    " :اند هــگفته و ــرداختــاصحاب دعوا و داوران، به آثار آن پ

هرچنـد کـه    کند ینمبه شخص اصحاب معامله مربوط است و از آنها به غیر سرایت 

  
ي داوري دلیـل  رأبودن فوت نسبت به تاریخ  مؤخر اشتباهبه دادگاه تجدیدنظر  15ي شعبه رأالبته در  .1

کـه   شود یمي آمده مشخص رأي داوري و فوت که در رأزایل شدن آن ذکر شده که با توجه به تاریخ 

  ي داوري نسبت به تاریخ فوت است.رأبودن  مؤخرمبتنی بر اشتباه بوده و منظور 

)، 1380انتشارات گنج دانش، چاپ اول ( سومجلد شرح قانون آیین دادرسی مدنی، علی مهاجري،  .2

 .307و  306ص ص

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2016.22302
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همـین   ییـد تأدر . 1"قائم مقام شخص طرف قـرارداد داوري باشـد...  آن غیر، وراث و 

...وراث متوفا یا نماینده قانونی محجور مکلف به تبعیت "مفهوم گفته شده است که 

در این نظریات منظور از قرارداد داوري، توافق اصحاب  "2.باشد ینماز قرارداد داوري 

است نـه   )ا قرارداد داورياصحاب دعوا براي ارجاع اختالف به دادگاه (شرط داوري ی

  قرارداد بین اصحاب دعوا و داور براي قضاوت و حل و فصل اختالفات.

، از منطـوق و مفهـوم   شود یمدر آنچه به ماهیت توافق راجع به داوري مربوط 

نتیجه گرفـت کـه توافـق     توان یمقانون آیین دادرسی مدنی  481ماده  2حکم بند 

است که تا زمان حیات و  ي مبتنی بر نوعی اذناصحاب دعوا براي ارجاع آن به داور

. در شـود  یمیا تا زمانی که اهلیت یکی از طرفین باقی است غیر قابل برگشت تلقی 

اراده مشـترك اصـحاب دعـوا     از ،اختیـارات داور گفـت،   توان یمتوضیح این دیدگاه 

آن طـرفین دعـوا بجـاي احقـاق حـق از طریـق مراجـع         براساسکه  گیرد یمنشات 

قانون اساسـی و قـوانین عـادي مرجـع عـادي تظلمـات        به موجبکه  -دادگستري 

اختالفات خـود را خـارج از دادگـاه و توسـط      آیند برمیدر صدد  - شود یممحسوب 

کنند. محتـواي قصـد اصـحاب دعـواي      فصل حل و شود یمشخصی که داور نامیده 

، حقـی  بهموضوع دعوا و نه اخبار  درخصوصاد وضعیت حقوقی جدید داوري، نه ایج

بلکه اذنی است که مشترکاً توسط آنـان بـه داور بـراي قضـاوت بـین طـرفین اعطـا        

از هـم گسـیخته شـود. ولـی      توانـد  یمبا اراده مشترك دو طرف نیز  و فقط شود یم

. برخـی  شود یمهمانند عقود اذنی دیگر این اختیار با فوت یا حجر اذن دهنده زایل 

 ": انـد  کردهاستدالل  چنینداوري حقوقدانان براي توجیه الزم بودن توافق راجع به 

 مـدنی  قـانون  10 مادهه مطابق کقرارداد داوري اعم از شرط یا قرارداد، عقدي است 

 ظـه حالبـا م . باشـد  یم وفاال الزمن ین طرفیگر بیقرارداد د ده و مانند هریدمنعقد گر

اصـل لـزوم قراردادهـا و همچنـین هـدف از       قانون آیین دادرسی مـدنی،  472 ماده

  
آیین دادرسی مدنی: سازمان قضایی ج.ا.ا.، مراجع قضـایی عمـومی و    سید جالل الدین مدنی، .1

 .250 )، ص1376تشارات پایدار، چاپ اول ، (انصالحیت دعاوي ـاختصاصی و داوري، 

  .570 )، ص1384 پاییز(انتشارات دراك، چاپ دوم  جلد سومآبین دادرسی مدنی، عبداهللا شمس،  2.
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ارجـاع امــر بــه داوري، ضــرورت لــزوم قـرارداد داوري قابــل توجیــه اســت هرچنــد   

انتقـاد، حجـر یـا فـوت هـر یـک از       قابـل   حکمی در 481 ماده 2در بند  گذار قانون

در تعـارض   الزم، اما این امر با ماهیـت عقـود   داند یمطرفین را موجب زوال داوري 

از جایز، استحقاق هر طرف بـر فسـخ   الزم اصلی در تمایز عقود نیست؛ چراکه معیار 

غالب  هاي ویژگیعقد به فوت و جنون و حتی در مواردي سفه از  اللعقد است و انح

  .1"است... ز عقود جای

آثار توافق راجع به داوري باید گفـت؛ از آنجـا کـه احقـاق حـق از       درخصوص

طریق دادگستري و مراجع قضایی یک حق اساسی است و حـل و فصـل اختالفـات    

و جنبـه   شـود  یمـ شـمرده   خـواهی  تظلـم ادگاه خالف این حق مراجعه و خارج از د

 را آناستثنائی دارد، لذا آثار توافق را باید محدود و محصور به کسـانی دانسـت کـه    

دیگر، با توجه به استثنائی بودن حل و فصـل اختالفـات از    به عبارت. 2اند کردهاراده 

مضـیق تفسـیر    بـه طـور  طریق داوري، شروط و قراردادهاي ناظر به داوري نیز باید 

 هـا  دادگاهشود و نباید به اشخاص دیگري غیر از طرفین دعوا تسري داده شود. رویه 

  .3دهد یمقرار  ییدتأموضوع داوري را مورد  درخصوصضرورت چنین تفسیري 

  
مجله مطالعات  ،رضایی یا تشریفاتی داوري، قرارداد تطبیقی عهمطالرضا دشتی و عباس کریمی، محمد .1

البتـه در   .102بویژه ص  115تا  99ص ص، 1392، بهار و تابستان 1شماره  4دوره  حقوق تطبیقی،

خود قابل انتقاد است چون زوال داوري پس از فوت  481ماده  2این نقل قول، قابل انتقاد دانستن بند 

یا حجر یکی از طرفین داوري، همانطور که بیان شد با اصل حق مراجعه عموم به مراجع دادگستري و 

  .قابل توجیه است به خوبیاستثنائی بودن حل و فصل اختالف از طریق داوري 

 بـر ایـن  خــود صــراحتــاً  16/6/1382مورخ  965در دادنامه شماره  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27شعبه  .2

نیست و مانع مراجعه آنـان بـه    مؤثرتاکید کرده است که تعیین داور و ارجاع به داوري نسبت به اشخاص ثالث 

 هـاي  دادگاهرویه قضایی  زنـدي، داوري،  مرجع عام رسیدگی نخواهد بود. نک.: محمد رضا به عنواندادگاه 

  .23و  22ص. ص) 1389انتشارات جنگل، جاودانه چاپ دوم ( تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی،

دادگاه تجدید نظر اشاره کرد کـه   35شعبه  9/9/1384مورخ  1361از آن جمله باید به دادنامه شماره  .3

قرارداد اختالف طرفین در تعبیر و تفسیر قرارداد  15...موضوع حکمیت مندرج در ماده  "بر اساس آن، 

موضوع خواسته خـارج   که در این پرونده اساساً اختالفی در تعبیر و تفسیر وجود ندارد و بلکه باشد یم

از تعبیر و تفسیر قرارداد و مربوط به اجراي قرارداد بوده و از این رو با طرح دعـوا، دادگـاه مکلـف بـه     

 



  45/  زوال داوري به دلیل فوت یکی از طرفین دعوانقد و بررسی 

باید گفت، هرچند این  شود یمدر آنچه به توافق طرفین دعوا و داور مربوط 

و حتی با فوت یا  2الزام آور است و 1دادي دارد قرار ماهیت ،طرفینرابطه نسبت به 

و  شود ینمحجر داور یا اعالم عجز وي از انجام داوري و یا استنکاف از آن نیز زایل 

که حل و فصل اختالفات خارج از دادگاه و توسط  ییها اراده، زیرا پذیرد ینمانحالل 

 474همچنان معتبر هستند. این نتیجه از قسمت اخیر ماده  اند کردهداور را تجویز 

...در صورتی که  "آن:  براساسقانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است که 

در مدت قرارداد داوري یا مدتی که قانون معین کرده  شده تعیینداوران در مدت 

بدهند و طرفین به داوري اشخاص یگر تراضی نکرده باشند،  يرأاست نتوانند 

در  چندهر ". کند یمصادر  يرأدادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و 

فوت یا حجر داور گفته نشده است ولی تردیدي نیست  درخصوصاین ماده مطلبی 

ور باشد که نتیجه بیماري یا فوت دا تواند یمکه عدم توانایی موضوع این ماده 

و اختیار طرفین براي انتخاب داور یا داوران  کند ینمبخودي خود داوري را زایل 

، فوت یا 3اند کردهجدید همچنان پابرجاست. در نتیجه برخالف آنچه برخی ادعا 

بلکه اصل رجوع به داوري باقی است و فقط  شود ینمحجر داور موجب زوال داوري 

زمانی که طرفین نتوانند بر داوري یک شخص یا اشخاص معین دیگري تراضی 

ماده  2. در نتیجه آنچه در بند کند یمکنند، دادگاه، صالحیت براي رسیدگی پیدا 

قانون آیین دادرسی مدنی راجع به زوال داوري گفته شده مربوط به قرارداد یا  481

  .گیرد ینمداوري است و قرارداد بین اصحاب دعوا و داور را در بر  شرط

 
مــورخ  86در همـین مفهـوم، دادنامــه شـماره     ".باشــد یمـ خواســته مطروحـه   درخصـوص رسـیدگی  

ي رأآن، دادگـاه   وجببه مدادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل توجه است که  15شعبه  29/1/1385

ي داوران رأدر حـالی کـه    اند نداشتهداوري را به این دلیل که داوران اختیاري بیش از تفسیر قرارداد 

 ص فراتر از تفسیر قرارداد است، باطل اعالم کرده است. نک.: محمد رضا زنـدي، پیشـین، بترتیـب ص   

  .129-128و  81-82

1. Thomas Clay, L'arbitre, (Dalloz 2001), pp. 477-479. 
بعـد از تعیـین    "قانون آیین دادرسی مدنی بر این نظر صحه گذاشته است. مطابق این ماده:  472ماده  2.

 ."داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر به تراضی 

  .373 )، ص1379، (نشر میزان ي آیین دادرسی مدنیها ستهیباقدرت ا...واحدي،  3.
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قانون آیین دادرسی  481ماده  2ب) تحلیل قلمرو حکم موضوع بند 

  مدنی

مطلق داوري را در صورت فوت یا حجر  به طورحکم قانون ظاهراً  هرچند

بتوان بین موردي که فوت یا  رسد یم به نظرولی یکی از طرفین دعوا زایل دانسته 

 هاي وضعیتحجر قبل از ختم رسیدگی داوري اتفاق افتاده و موردي که این 

ع شده ــداوري واق يرأحقوقی پس از ختم رسیدگی داوري ولی قبل از صدور 

  باشند قائل به تفکیک شد.

هنگامی که جلسه داوري در زمان حیات طرفین داوري بدون حضور و یا با 

ولی قبل از ختم  شود یمیا وکالیشان یا با دریافت لوایح طرفین تشکیل  حضور آنان

داوري بدون تردید  شود یمیا محجور  کند یمرسیدگی داور، یکی از طرفین فوت 

قرارداد یا شرط داوري  براساس. مثال بارز در این مورد زمانی است که یابد یمزوال 

ی از طرفین قبل از رسیدن جلسات ــص شده و یکــمشخ ،داوريداد جلسات ــتع

 بیفتدفوت کند یا محجور شود و یا فوت و حجر زمانی اتفاق  شده تعیینبه تعداد 

که داور موضوع را به کارشناسی ارجاع داده ولی هنوز نظریه کارشناس یا 

. اند نکردهپیدا  را آنکارشناسان صادر نشده و طرفین فرصت اظهارنظر نسبت به 

گاه تجدیدنظر موضوع نقد را باید از مصادیق این فرض شمرد. در داد 15شعبه  يرأ

و فاصله زمانی طوالنی بین تاریخ فوت طرفین دعوا و تاریخ  يرأحقیقت از مفاد 

سال  5سال پس از فوت یکی از اصحاب دعوا و  11داوري یعنی حدود  يرأصدور 

از فوت اصحاب نتیجه گرفت که ظاهراً داوري پس  توان یمپس از فوت طرف دیگر، 

دعوا و توسط وراث یا قائم مقام یکی از طرفین داوري سازمان داده شده است. 

 يرأبدیهی است که در چنین وضعیتی داوري با فوت طرفین زایل شده بوده و 

  معتبر تلقی شود. توانسته ینمداوري 

هنگامی که فوت یکی از طرفین داوري پس از ختم رسیدگی  ،در مقابل

داوري که پس از فوت  يرأافتاده باشد داوري را باید معتبر دانست و داوري اتفاق 

 یکی از اصحاب دعوا یا هر دوي آنها صادره شده نیز صحیح و معتبر تلقی خواهد

زمانی که داوران مطابق مقررات قانونی یا توافق شد. در توجیه این نظر باید گفت 



  47/  زوال داوري به دلیل فوت یکی از طرفین دعوانقد و بررسی 

راجع به داوري انتخاب و با تشکیل جلسات داوري و استماع نکته نظرات طرفین 

. 1کنند، داوري را باید با پایان موضوع آن خاتمه یافته تلقی کرد يرأاقدام به صدور 

قانون آیین دادرسی مدنی دیگر فرصت اعمال  481ماده  2در چنین شرایطی بند 

 هایی يدشوارداوري ممکن است با  2یپیدا نخواهد کرد. البته احراز ختم رسیدگ

نکرده است، بویژه  بینی پیشروبرو شود، چون قانون معیار مشخصی را در این مورد 

قضایی دولتی نیز معیاري براي تعیین زمان  هاي رسیدگیدر حقوق ایران، حتی در 

قانون آیین دادرسی مدنی آثار متعددي  هرچند 3نشده بینی پیشختم دادرسی 

. در عین حال، در عمل، ختم داوري در بسیاري از 4نظر گرفته است براي آن در

و اقرارهاي طرفین داوري و همچنین از صورتجلسات داوري و  ها اعالمموارد از وراي 

  سایر قرائن و امارات قابل تشخیص است.

با این همه، صرف اینکه فوت یا حجر یکی از طرفین پس از ختم رسیدگی 

داوري کافی نیست،  يرأواقع شده براي معتبر دانستن  يرأداوري و پیش از صدور 

بلکه ضرورت دارد عالوه بر آن، داور یا داوران از یک سو، به تشریفات مقرر در توافق 

  
قانون آیین دادرسی مدنی این نکته مورد اشاره مقنن قرار نگرفته است، شاید بدیهی بودن ایـن امـر   در  .1

المللـی سـال    قانون داوري تجـاري بـین   31ر ماده موجب عدم تصریح به آن بوده است. در مقابل صد

یـاد شـده    31ي نهایی را از موارد ختم رسیدگی دانسته است. البته این انتقاد بر ماده رأصدور  1376

  استفاده شده است. "ختم رسیدگی  "از  "ختم داوري  "وارد است که بجاي عبارت 

2. Ordonnance de cloture. 

در حقوق فرانسه ضرورت صدور ختم دادرسی و آثار آن در قانون آیین دادرسی مدنی آن کشـور پـیش    .3

، 761، 760مـوارد مقـرر در مـواد    ختم دادرسی در  ": این قانون 782بر اساس ماده  .بینی شده است

گونه چمورد هی تواند ینمباید بصورت قراري که ضرورتی به مدلل بودن آن وجود ندارد و  780و  779

 783. مـاده  " ردیـ گ یمـ اعتراضی قرار گیرد، اعالم شود. تصویر این قرار در اختیار وکالي طرفین قرار 

پس از صدور قرار  ": دارد یممقرر  782وضوع ماده همان قانون نیز در توضیح آثار قرار ختم دادرسی م

 این صورتارائه کرد، در غیر  توان ینمختم دادرسی، هیچگونه الیحه و هیچگونه مدارك و مستنداتی 

  "ارتجاالً قرار رد آن اعالم خواهد شد.

 دعوا به طور کلی)،ناظر به استرداد (قانون آیین دادرسی مدنی  107به بند (ج) ماده  توان یماز آن جمله  .4

 همان قانون راجع به سازش و ...اشاره کرد. 184(ناظر بر دعواي ورود شخص ثالث) و ماده  130ماده 

  فصلنامه رأي: مطالعات آراي قضایی/  48

حتی ، و از سوي دیگر 1شرط یا قرارداد داوري) پایبند بوده باشند(راجع به داوري 

یدگی نظیر اصل حق در صورت فقدان چنین تشریفاتی، اصول اساسی حاکم بر رس

رعایت شده باشد. اصولی که  3و اصل تناظري یا تدافعی بودن بودن رسیدگی 2دفاع

دادرسی عادالنه است که داور هم باید به آنها  هرگونهاز آنها نام برده شد الزمه 

توجه کند. از دید حقوقدانان فرانسوي متخصص در زمینه آیین دادرسی مدنی و 

قاعده طالیی  "یک  دافعی بودن رسیدگی باید همانندداوري، اصل تناظري یا ت

دیگر  به عبارت. 5داوري نیز رعایت شود هاي رسیدگیدر  "4مدنی يها یدادرس

رعایت حق دفاع و اصل تناظري بودن یا تدافعی بودن رسیدگی و برخی اصول 

  .6قضایی دولتی و داوري مشترك هستند هاي رسیدگیدیگر، در 

فات مقرر در توافق راجع ــت تشریـدون رعایــداوري ب يرأه، اگر ــدر نتیج

یا بدون توجه  ناآنز طرفین یا استماع نکته نظرات به داوري یا بدون حضور یکی ا

که فوت یا حجر یکی  هرچندبه دالیل و مستندات ابرازي طرفین صادر شده باشد، 

  باشد معتبر نخواهد بود. تحقق یافتهپس از ختم رسیدگی  ،طرفیناز 

  

  
ي تـابع مقـررات آیـین    رأداوران در رسـیدگی و   ": دارد یمـ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر  477ماده  .1

 9551/7ت کنند. برابر نظریه شـماره  دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعای

آیین باب هفتم از قانون  به موجب، قضاییهاداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه  23/12/1379مورخ 

جمله انتخاب داور یا داوران، موضـوع اختالفـی کـه بـه داور ارجـاع       دادرسی مدنی مصوب مسائلی من

  ...به طرفین واگذار شده است.،...ترتیب تشکیل جلسات، نحوه دعوت و رسیدگی شود یم

2. Droit de la defense. 
3. Principe du contradictoire. 
4. Règle d'or de la procédure civile. 

مجلـه تحقیقـات    ،عبداهللا شمس، اصل تناظراهی از مفهوم، مصادیق و آثار اصل تناظر نک.: براي آگ .5

  .86تا  59 ص ص، 36و  35شماره  ،1381بهار تا زمستان  ،حقوقی

6. Thomas Clay, op.cit., pp. 157-175. 


