
فات مبانی قانونی حل اختال
حقوقی از طریق داوری

:مدرس
عطااله پورحسین 

هوکیل دادگستری و مدرس دانشگا



داوری در قانون آئین دادرسی مدنی

–۳۵ماده

کهراآنچهجزاستدادرسیامربهراجعاختیاراتتمامشاملهادادگاهدروکالت
ایدبزیراموردرلیکنباشد،شرعخالفآن،درتوکیلیاکردهاستثناءموکل

:شودتصریحنامهوکالتدروکیلاختیارات

داورتعیینوداوریبهدعواارجاعدروکالت-۵

–۴۱۸ماده

دادگاه هایازصادرهرایگونههربهداردحقثالثشخصقبل،مادهمورددر
کهانیکسبهنیزداورحکمبهنسبتونمایداعتراضتجدیدنظروانقالبعمومی،

خصشعنوانبهمی توانندنداشته اند،شرکتداورتعییندرآناننمایندهیاخود
.کننداعتراضثالث



1مدنی داوری در قانون آئین دادرسی اجرای روند 

–۴۵۴ماده

نشدهایشدهطرحدادگاههادرخواهراخوداختالفومنازعهیکدیگرتراضیباتوانندمیدارنددعوااقامهاهلیتکهاشخاصیکلیه
.دهندارجاعنفر،چندیایکداوریبهباشدرسیدگیازایمرحلههردرطرحصورتدروباشد

–۴۵۵ماده

بهآنانبیناختالفبروزصورتدرکهنمایندتراضیجداگانهقراردادموجببهیاوشوندملزممعاملهضمنتوانندمیمتعاملین
.نمایندتعییناختالف،بروزازبعدیاقبلراخودداورانیاداورتوانندمینیزوکنندمراجعهداوری

–تبصره

.کنندواگذاردادگاهیاثالثشخصبهراداورانیاداورانتخابتوانندمیطرفینداور،بهرجوعمواردکلیهدر

–۴۵۶ماده

نحویهبتواندنمیایرانیطرفاستنشدهایجاداختالفکهزمانیتاخارجی،وایرانیاتباعبینواقعقراردادهایومعامالتمورددر
تابعیتیهماندارایآنانکهنمایدارجاعهیاتییاداورانیاداوربهراآنحلاختالف،بروزصورتدرکهشودملتزمانحاءاز

الاثر،بوباطلداردمخالفتکهقسمتیدرباشدقانونیمنعاینمخالفکهقراردادیومعاملههر.داردمعاملهطرفکهباشند
.بودخواهد

–۴۵۷ماده

.می گیردصورتاسالمیشورایمجلساطالعووزیرانهیاتتصویبازپسداوریبهدولتیوعمومیاموالبهراجعدعوایارجاع
شورایمجلستصویبدادهتشخیصمهمراآنقانونکهباشدموضوعاتیازدعواموضوعیاوخارجیدعواطرفکهمواردیدر

.استضرورینیزاسالمی



2روند اجرای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 

–۴۵۸ماده

کهصورتیدر.گرددتعیینباشداشتباهرافعکهطوریبهداورانیاداوروطرفینمشخصاتنیزوداوریمدتوموضوعبایدشودمیتعیینداورکهموردهردر
.شودابالغداورانبهمراتبومشخصروشن،طوربهبایدشدهارجاعداوریبهکهاختالفموضوعباشداختالفبروزازبعدداورتعیین

–تبصره

.می باشندتنظیمزمانمقرراتتابعاساسی،قانون(۱۳۹)اصلرعایتبااندشدهتنظیمقانونایناجرایازقبلکهداوریقراردادهای

–۴۵۹ماده

درانندنتویاونخواهنداختالفبروزموقعدروباشندنکردهمعینراخودداورانیاداورولیشدهداورمعرفیبهمتعهدقرارداد،یامعاملهطرفینکهمواردیدر
داورتواندمیفطریکباشدنشدهمحولنیزثالثشخصیادادگاهبهداورتعیینونمایندتراضیثالث،داورتعییندریاواقدامخوداختصاصیداورمعرفی

صورتایندر.دکنتراضیثالثداورتعیینبهنسبتیاونمایدداورتعییندرخواستومعرفیمقابلطرفبهرسمیاظهارنامهوسیلهبهکردهمعینراخود
اقدامدهیادشمدتانقضایتاهرگاه.نمایدتراضیثالثداورتعییندریاومعرفیراخودداوراظهارنامهابالغتاریخازروزدهظرفاستمکلفمقابلطرف
.کندمراجعهدادگاهبهداورتعیینبرایموردحسبتواندمیذینفعنشود

–۴۶۰ماده

داورکهصورتیدرنیزونمایندتراضیداور،انتخابدرنتوانندیانخواهندطرفینوشودارجاعداور،نفریکبهاختالفحلاستگردیدهمقررکهمواردیدر
آنودهشواگذارثالثشخصبهداورانتخابکهموردیهردریاوکندمعینرااوجانشیننخواهدنامبردهطرفودهداستعفایاشودفوتطرفین،ازیکی

.باشدممکنغیراوطرفازداورتعیینیانمایدامتناعداور،تعیینازشخص

درراودخنظراظهارنامه،ابالغتاریخازروزدهظرفکهنمایددرخواستمقابلطرفازاظهارنامهوسیلهخودنظرموردداورمعرفیباتوانندمیطرفینازیکهر
در.ایدنماقدامگردیدهمتعذرثالث،وسیلهاوانتخابکهداورییامستعفییامتوفیداورجانشینتعییندرموردحسبیاوکنداعالمواحدداورمورد

.شدخواهدعملقبل،مادهاخیرقسمتبرابرنیایدعملبهاقدامیمهلت،انقضایباکهصورتی



3مدنی داوری در قانون آئین دادرسی روند اجرای 

–۴۶۱ماده

اظهارودگیرسیآنبهابتدادادگاهباشداختالفیطرفین،بینداوری،بهراجعقراردادیامعاملهاصلبهنسبتگاههر
.نمایدمینظر

–۴۶۲ماده

تعیینبرایصالحیتداردادگاهباشندنکردهتراضیداوربانتخابرایمعینیدادگاهبهنسبتطرفینکهصورتیدر
.داردرادعوااصلبهرسیدگیصالحیتکهبودخواهددادگاهیداور،

–۴۶۳ماده

نخواهدشخصآنونمایدداوریمعینیشخصآنهابیناختالفبروزصورتدرکهباشندشدهملتزمطرفینگاه،هر
درالفاختبهرسیدگیننمایندتراضینیزدیگریداورانیاداوربهوکندرسیدگیداورعنوانبهنتواندیا

.بودخواهددادگاهصالحیت

–۴۶۴ماده

هرکنندقتوافداوران،یاداورتعییندرنتوانندطرفینوباشدنشدهمعینداورتعداد،داوریقرارداددرکهصورتیدر
.ندنمایتعییناتفاق،بهسومداورعنوانبهنفریکومعرفیاختصاصیداورنفریکبایدطرفینازیک

–۴۶۵ماده

رااوراندقبولیاستمکلفکننده،انتخابشودمیانتخابطرفینیاطرفیکوسیلهداوران،یاداورکهموردهردر
وداوریشرایطواختالفموضوعوکردهداوریقبولداوران،کهاستروزیداوری،مدتابتدای.نمایداخذ

.باشدشدهابالغآنهاهمهبهداورانوطرفینمشخصات



1اشخاص داوری موانع 

–۴۶۶ماده

:نمودانتخابداورعنوانبهتواننمیتراضی،باچندهررازیراشخاص

.هستندقانونیاهلیتفاقدکهاشخاصی-۱

.اندشدهمحرومداوری،ازآن،اثردریاودادگاهقطعیحکمموجببهکهاشخاصی-۲

–۴۶۷ماده

دوینبازحداقلبایدکندمیتعیینداورآنانازیکییاطرفینجایبهدادگاهکهمواردیدر
یقطربهراالزمداورانیاداورهستندشرایطواجدواستالزمداوری،برایکهتعدادیبرابر
.نمایدمعینقرعه

–۴۶۸ماده

وینطرفمشخصاتسایروخانوادگینامونامقبولی،اخذوداورانیاداورتعیینازپسدادگاه
میابالغداورانبهکتباًراداوریمدتوداورانیاداورخانوادگینامونامواختالفموضوع

.باشدمیداورانهمهبهابالغتاریخداوری،مدتابتدایمورد،ایندر.نماید



2موانع داوری 

–۴۶۹ماده

:طرفینتراضیبامگرنمایدتعیینداورسمتبهرازیراشخاصتواندنمیدادگاه

.باشدتمامسالوپنجبیستازکمترآنهاسنکهکسانی-۱

.باشندذینفعدعوادرکهکسانی-۲

.باشندداشتهسومطبقهازدومدرجهتانسبییاسببیقرابتدعوااصحابازیکیباکهکسانی-۳

.باشدآنانامورمباشردعوااصحابازیکییاباشندمیدعوااصحابازیکیامورمباشریاوکیلیاکفیلیاقیمکهکسانی-۴

:مواردسایر

.باشنددعوااصحابازیکیوارثهمسرانشانیاخودکهکسانی-۵

دادرسیالحیاگذشتهدردارنددعوااصحابازیکیباسومطبقهازدومدرجهتاسبیییانسبیقرابتکهاشخاصیبایادعوااصحابازیکیباکهکسانی-۶
.باشندداشتهکیفری

تاسببییاسبیناقربایازیکییاوزوجهیادعوااصحابازیکیبااوسومطبقهازدومدرجهتانسبییاسببیاقرابایازیکییاوهمسرانشانیاخودکهکسانی-۷
.دارندمدنیدادرسیاوسومطبقهازدومدرجه

.آنانماموریتحوزهدردولتکارمندان-۸

–۴۷۰ماده

.باشدطرفینتراضیباچندهرنمایندداوریتوانندنمیقضاییمحاکمدرشاغلاداریکارمندانوقضاتکلیه

–۴۷۱ماده

اوردروز،دهتاابالغتاریخازغیبتصورتدروحضورصورتدرجلسه،دراعالمازپستوانندمیطرفینازیکهرشودمیتعیینقرعهباداورکهمواردیدر
وصولازپسدادگاه.گرددحادثرد،علتکهاستروزیمدت،ابتدایصورت،ایندرکهشودحادثبعداً رد،موجباتکهاینمگرکنندردراشدهتعیین

.می کندتعییندیگریداوردهدتشخیصواردرااعتراضچنانچهونمایدمیرسیدگیاعتراض،



1داور و بر کناری ( استعفاء)موارد عزل ، انصراف

–۴۷۲ماده

.تراضیبامگرندارندراآنانعزلحقطرفینداوران،یاداورتعیینازبعد

–۴۷۳ماده

ازیاودهداستعفایانشدهحاضرداوریجلساتدرآنامثالوبیمارییامسافرتقبیلازموجهعذربدون،داوریقبولازپسداورچنانچه
.بودخواهدمحرومداوری،بهشدنانتخابحقازسالپنجتاواردهخساراتجبرانبرعالوهنمایدامتناعرایدادن

–۴۷۴ماده

اوریدجلسهدریاونمایدامتناعرای،دادنازیادهداستعفاءداورانازیکیاگرشودمیارجاعداوریبهدادگاهطرفازکهامریبهنسبت
.دادخواهندرایورسیدگیموضوعبهدیگرداوردونکندپیداحضورمتوالیباردو

دریمتوالباردویانمودهامتناعرایدادنازیادادهاستعفاکهداوریجایبهدادگاه،شودحاصلاختالفرایصدوردرآنانبیندرچنانچه
ضااقتبهانتخابازقبلکهاینمگرنمودخواهدانتخابقرعهقیدبهدیگریداورروزدهمدتظرفنکردهپیداحضورداوری،جلسه
.شودمیشروعجدیدداورقبولتاریخازداوریمدتصورت،ایندر.باشندکردهشمعرفیدیگریداورطرفین،مورد،

:همچنین

تراضیر،دیگاشخاصداوریبهطرفینوبدهندراینتواننداستکردهتعیینقانون،کهمدتییاداوریقراردادمدتدرداورانکهصورتیدر
.نمایدمیصادررایورسیدگیقانونیمقرراتوفقدعوااصلبهدادگاهباشندنکرده

–تبصره

.باشدشدهمقرردیگریترتیبقرارداد،درکهاینمگراستاعتبارمالکداوراناکثریترایفوق،موارددر

–۴۷۵ماده

دعوایینطرفباتواندمیباشدشدهدعواواردداوریبهاختالفارجاعازبعدیاقبلیاشدهجلبدادرسیبهقانون،برابرکهثالثیشخص
طوربهراتمقربرابراودعوایبهنگردیدحاصلموافقتاگروکندتراضیشدهتعیینداورانیاداورتعیینوداوریبهامرارجاعدراصلی

.شدخواهدرسیدگیمستقل،



2و بر کناری داور ( استعفاء)موارد عزل ، انصراف

–۴۷۶ماده

نظرجلبمیمتصاتخاذبرایاگروبخواهندازآنانراالزمتوضیحاتتوانندمینیزداوران.نمایندتسلیمداورانبهراخودمدارکواسنادبایدطرفین
.نمابندانتخابکارشناسباشدضروریکارشناس

–۴۷۷ماده

.کنندرعایتراداوریبهمربوطمقرراتبایدولینیستنددادرسیآیینقانونمقرراتتابعرای،ورسیدگیدرداوران

–۴۷۸ماده

ونباشدممکنجزاییازمدنیجهاتتفکیکوبودهموثرداور،رایدروباشدجرمیوقوعبهمربوطکهشودکشفمسایلیرسیدگیضمنگاههر
اصلبهرسیدگیبرمتوقفشدهداوریبهرجوعکهامریدراختالفرفعوبودهنسبیاطالقیانکاحبهمربوطدعواکهصورتیدرهمچنین

متوقفب،نسیاطالقیانکاحیاجزاییامربهنسبتصالحیتداردادگاهازنهاییحکمصدورتاداورانرسیدگیباشدنسبیاطالقیانکاح
.می گردد

–۴۷۹ماده

.باشدنمیقبلمادهمشمولنباشدممکنقانونیجهاتازجهتیبهویتعقیبکهصورتیدریاوآنعاملتعیینبدونسنددرتزویروجعلادعای

–۴۸۰ماده

آنوشودمیابالغداورانبهاستکردهانتخابراداورکهدادگاهییاداوریبهدعواکنندهارجاعدادگاهتوسط۴۷۸مادهدریادشدهنهاییحکم
دادگاه،دخالتبدونداور،هرگاه.شودمیحسابیادشدهحکمابالغتاریخازبودهباقیداوران،رسیدگیتوقفزماندرداوریمدتازچه

.شدخواهدابالغاوبهطرفیکیاطرفینوسیلهنهایی،بهحکمباشدشدهانتخاب

.بدهندرایشدهصادرنسبیاطالقیانکاحیاجزاییامردرکهحکمیمفادخالفبرتوانندنمیداوران



موارد انحالل داوری

–۴۸۱ماده

:رودمیبینازداوریزیرموارددر

دعواطرفینکتبیتراضیبا-۱

دعواطرفینازیکیحجریافوتبا-۲



شرایط رای داوری

–۴۸۲ماده•

.نباشدحقموجدقوانینبامخالفوبودهمدللوموجهبایدداور،رای•

–۴۸۳ماده•

بهکهاینامهصلحصورت،ایندر.دهندخاتمهصلحبارادعواتوانندمیباشندداشتهصلحاختیارداوران،کهصورتیدر•
.اجراستقابلومعتبرباشدرسیدهداورانامضای

–۴۸۴ماده•

درتشرکازداوراگروباشندمطلعمیشودتشکیلرایصدوریاومشاورهیارسیدگیبرایکهایجلسهازبایدداوران•
دادرارقدرکهاینمگراستاعتبارمناطمیشودصادراکثریتباکهرایی،نمایدامتناعآنامضاییارایدادنیاجلسه
برایدعوتویرسیدگنحوهوجلسهتشکیلترتیب.گرددقیدرایبرگدربایدنیزمراتب.باشدشدهمقرردیگریترتیب
حضوربهدعوت،بودهدادگاهطریقازداوریبهامرارجاعکهمواردیدر.شدخواهدتعیینداورانتوسط،جلسهدرحضور

.می آیدبعملدادگاهدفتراخطاریهموجببهجلسهدر

–تبصره•

ریداومعینیاشخاصیاشخصآنهابیناختالفبروزصورتدرکهاندشدهملزمقراردادموجببهطرفینکهمواردیدر•
ایداوربهداوریانجامبرایموضوعکهاستروزیازآنابتدایوماهسهآنمدتباشدنشدهمعینداوری،مدتاگرنماید
.استتمدیدقابلطرفینتوافقبامدتاین.شودمیابالغداوران،تمام



ابالغ رای داوری

–۴۸۵ماده

شپیداوری،رایابالغبرایخاصیطریقداوری،قرارداددرطرفینچنانچه
عارجادادگاهدفتربهراخودرایاستمکلفداور،باشندنکردهبینی

راوادعاصلبهرسیدگیصالحیتکهدادگاهییایاداوربهدعواکننده
.نمایدتسلیمدارد

بهراآنشدهگواهیرونوشتوهنمودبایگانیرارایاصلدادگاهدفتر
.داردمیارسالدعوااصحاببرایدادگاهدستور

–۴۸۶ماده

نندردکراآنازقسمتییاوکلیبطوراتفاقبهراداوررایطرفین،هرگاه
.بودخواهدبالاثرمردود،قسمتدررایآن



موارد تصحیح رای داوری

زروبیستتاعلیهمحکومهرگاه–۴۸۸ماده
دادگاهننمایداجراراداوریرایابالغ،ازبعد

کهدادگاهییاوداوریبهدعواکنندهارجاع
لفمکداردرادعوااصلبهرسیدگیصالحیت

رایطبقذینفع،طرفدرخواستبهاست
ربرابرای،اجرای.کندصادراجراییبرگداور،

.می باشدقانونیمقررات



1موارد بطالن رای داوری 

:ندارداجراییقابلیتواستباطلزیرموارددرداوریرای–۴۸۹ماده

.باشدحقموجدقوانینبامخالفصادرهرای-۱

.استکردهصادرراینبودهداوریموضوعکهمطلبیبهنسبتداور،-۲

ابطالاستداوراختیاراتازخارجکهرایازقسمتآنفقطصورت،ایندر.باشدنمودهصادررایخوداختیارحدودازخارجداور-۳
.می گردد

.باشدشدهتسلیموصادرداوریمدتانقضایازپسداوررای-۴

.باشدمخالفاستقانونیاعتباردارایوشدهثبترسمیاسناددفتردردعوااصحاببینیاامالکدفتردرچهآنباداوررای-۵

.اندنبودهرایصدوربهمجازکهشدهصادرداورانیوسیلهبهرای-۶

.استبودهاعتباربیداوری،بهرجوعقرارداد-۷

–۴۹۰ماده

دادگاهییاکردهداوریبهارجاعرادعواکهدادگاهیازداوررایابالغازبعدروزبیستظرفتواندمیطرفینازیکهرفوق،مادهمورددر
دگیرسیدرخواستبهاستمکلفدادگاه،صورتایندربخواهدراداوررایبطالنبهحکمداردرادعوااصلبهرسیدگیصالحیتکه

رای،بطالنبهحکمشدنقطعیودعوااصلبهرسیدگیتاودهدآنبطالنبهحکمباشدفوقمادهدرمذکورمواردازرایهرگاهکرده،
.ماندمیمتوقفداور

–تبصره

درهشدتعیینمهلتهایشروع.بودخواهددوماهباشندمیکشورازخارجمقیمکهاشخاصیبهنسبت۴۸۸مادهومادهایندریادشدهمهلت
عذررفعازپساندبودهآن۱تبصرهوقانوناین۳۰۶مادهدرمندرجشرحبهموجهعذردارایکهاشخاصیبرای۴۸۸مادهومادهاین

.شدخواهداحتساب



2موارد بطالن رای داور 

–۴۹۱ماده

وداوررایبهاعتراضصورت،ایندرباشدشدهارجاعداوری،بهطریقاینازوبودهمطرحدادگاهدردعوااصلچنانچه
.ماندمیمتوقفداور،رایبطالنحکمشدنقطعیتادعوابهرسیدگیآن،بطالنبهحکمصدور

–تبصره

تقدیمبادادگاه،دردعوابهرسیدگیگرددباطلداوررایونبودهدادگاهطریقازداوریبهامرارجاعکهمواردیدر
.آمدخواهدعملبهدادخواست

.نمایدمیصادررادادخواستردقراردادگاهباشدمقررموعدازخارجداور،رایابطالدرخواستکهصورتیدر–۴۹۲ماده
.استقطعیقرار،این

–۴۹۳ماده

جرایامنعتوقفقراردادگاهصورت،ایندر.باشدقویاعتراض،دالیلکهآنمگرنیست،آناجرایمانعداور،رایبهاعتراض
عترض،مازنیزمناسبتامیناقتضاءصورتدرونمایدمیصادرقطعی،حکمصدورواعتراضبهرسیدگیپایانتاراآن

.شدخواهداخذ

–۴۹۴ماده

هبارجاعمواردازموردیابنمایندراداوریبهامرارجاعتقاضایتوافق،باطرفینوباشدفرجامیمرحلهدردعواچنانچه
ه،خواستفرجامرایکنندهصادردادگاهبهداوریبهارجاعبرایراپروندهکشور،عالیدیوانشوددادهتشخیصداوری
.داردمیارسال

انآنمقامقائمواندداشتهداوریتعییندرشرکتودخالتکهاشخاصیودعواطرفیندربارهفقطداور،رای–۴۹۵ماده
داشتنخواهدتاثیریدیگر،اشخاصبهنسبتواستمعتبر



مواردی که قابل ارجاع به داوری نمی باشد

–۴۹۶ماده

:نیستداوریبهارجاعقابلزیر،دعاوی
ورشکستگیدعوای-۱
آن،فسخنکاح،اصلبهراجعدعاوی-۲

نسبوطالق



هزینه های داوری

–۴۹۷ماده

باریکسال،سههرکهاستاینامهآییناساسبرداوریالزحمهحقپرداخت
.درسیخواهدقضائیهقوهرئیستصویببهوتهیهدادگستریوزیرتوسط

.دشومیتقسیمآنانبینبالسویهالزحمه؛حقداور،تعددصورتدر–۴۹۹ماده

–۵۰۰ماده

شدهمنعقدالزحمهحقمیزانخصوصدرقراردادیدعوااصحابوداوربینچنانچه
.شدخواهدعملقرارداد،برابرباشد

–۵۰۱ماده

یکجهمتومالیضررداوران،وظیفهانجامدرتقصیریاتقلبتدلیس،اثردرهرگاه
خسارتجبرانمسئولقانونی،موازینبرابرداورانگردددعواطرفینیاطرف
.بودخواهندوارده



خسته نباشید


