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خليل مجدالدين                  
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس

بخش نخست این نوشتار در شماره ی 98 نشریه ی گزارش )پاییز 1397( چاپ شده که بیش تر به تاریخچه و اشاره 
به مواد قانونی مربوط به داوری پرداخته است.

   پیرو مبحث قبلی و با توجه به سیاست های جدید قوه قضاییه در گسترش نهاد داوری و تشویق سازمان ها، 
شرکت ها ، تشکل ها و صنوف و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نکات کلیدی و کاربردی در خصوص 

امر داوری در این نوشتار آمده است.
1 - داور کسی است که دارای صالحیت های قانونی برای امر داوری بوده و با اذن حداقل یکی از طرفین دعوی 

می تواند نسبت به رسیدگی و صدور رأی بر اساس ضوابط قانونی داوری اقدام کند؛ 
2 - در صورتی که یکی از طرفین دعوی شخصی را به  عنوان داور انتخاب نماید، داور اختصاصی همان طرف 
محسوب                مرضی الطرفین  داور  کنند  انتخاب  به اتفاق  را  داور  دعوی،  طرف  دو  چنان چه  و  می شود  محسوب 

می شود؛ 
3 -  با توجه به این که انتخاب داور یا داوران با اراده ی هر یک از طرفین دعوی صورت می گیرد، عزل داوران 
انتخابی نیز در هر زمان با اراده ی بعدی هر یک از طرفین دعوی میسر است؛ مگر داور مرضی الطرفین که بایستی 

طرفین در عزل داور اتفاق نظر داشته باشند؛ 
4 - ممکن است انتخاب داور به یک سازمان و یا یک تشکل حقوقی محول شود. در این صورت، آن شخصیت 

حقوقی بایستی نسبت به تعیین یک شخص حقیقی برای امر داوری اقدام کند؛
5 - شخصیت حقوقی می تواند داور را عزل کند؛ ولی اگر اختیار انتخاب داور را از سوی طرف دعوی صرفًا برای 

یک بار داشته، امکان تعیین داور جدید بعد از عزل داور قبلی را ندارد؛
6 - اصل بر این است که داور یا داوران صرفًا حق صدور رأی در یک نوبت را دارند و صدور آرای متعدد و مختلف 
از سوی داور یا داوران صرفًا در صورت قبول طرفین دعوی امکان پذیر است و الغیر؛ ولی صدور رأی اصالحی 
موضوع مواد 309 و 487 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی جدید محسوب نمی شود و در واقع، رأی قبلی در موارد 

نکاتی چند در امر داوری
                              )بخش دوم(



99
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
7 

ان
ست

زم

50

احصاء شده در قانون قابلیت اصالح را دارد که در این صورت تسلیم رأی اولیه بدون رأی اصالحی ممنوع است. 
به هرحال، رأی اصالحی نیز باید قبل از انقضای مدت داوری و حداکثر تا قبل از اتمام مهلت اعتراض به رأی 

داوری صادر شود؛ 
7 - طرفین دعوی در مواردی که داور به وسیله ی دادگاه و یا با قید قرعه تعیین می شود، می توانند از تاریخ ابالغ 

ظرف 10 روز نسبت به رد داور با ذکر موجبات رد اقدام کنند؛ مگر این که جهات رد داور بعداً به وجود آید. 
   رد داور یعنی این که احتمال دارد داور به جهتی از جهات و به دالیل زیر بی طرفی در رسیدگی و صدور رأی را 
رعایت نکنند؛ در نتیجه، نباید اقدام به داوری در همان پرونده کند. موارد رد که در ماده ی 91 قانون آیین دادرسی 
مدنی قید شده برای قضات است، در مورد داوری هم مجری است که اصل ماده ی استنادی به شرح زیر است: 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند. 
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛ 

ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکلف امور دادرس یا همسر او باشد؛ 
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ 

د - دادرس قباًل در موضوع دعواِی اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛ 
هـ - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی منجر به رأی جزایی مطرح باشد و یا در 

سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛ 
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح شده باشند؛ 

8 - به نظر می رسد عالوه بر موارد مندرج در ماده ی91، هر یک از طرفین دعوی در صورتی که پس از تعیین داور 
از عدم وجود شرایط داوری موضوع مواد 466 و 469 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی مطلع شوند، بایستی مراتب 
را به داور اعالم کنند که در این صورت هم، داور یا داوران نمی توانند به امر داوری و صدور رأی مبادرت نمایند؛

9 - داوران پس از قبولی داوری بایستی نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام کنند و صرفًا در صورت وجود 
عذر موجه می توانند در جلسات داوری حاضر نشوند و استعفا و یا از دادن رأی خودداری کنند؛ در غیر این صورت، 
حسب اعالم و پیگیری طرفین دعوی و یا مراجع ذی صالح )در مواردی که دادگاه داور را تعیین کرده باشد، مرجع 
قضایی مذکور( داور عالوه بر جبران خسارات وارده به طرفین دعوی تا 5 سال از حق انتخاب شدن به داوری 

محروم خواهد شد؛ 
10 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند که مورد مذکور در ماده ی 472 قانون آیین 
دادرسی مدنی ذکر شده، اما به نظر می رسد ماده ی گفته شده ناظر به مواردی است که طرفین به اتفاق نسبت به 
تعیین داور مرضی الطرفین اقدام می کنند؛ زیرا پس از انتخاب داور مرضی الطرفین )به اتفاق( یکی از طرفین دعوی 

هر وقت اراده کند نمی تواند نسبت به حذف داور مشترک به شرح مذکور اقدام کند؛ 
11 - با توجه به این که داور در صدور رأی در واقع فصل خصومت می کند و یا به نوعی در قالب دادگاه خصوصی 
قسمتی از وظیفه ی حاکمیتی را که احقاق حقوق اشخاص است را انجام می دهد، مسئوالن دادگستری استان 
فارس )معاون محترم پیش گیری از وقوع جرم( اعالم کردند که اگرچه انتخاب داور بر اساس اراده ی طرفین دعوی 
صورت می گیرد؛ ولی بایستی داورانی در این حوزه اقدام به صدور رأی کنند که صالحیت های اخالقی، علمی و 
تخصصی در حد الزم را داشته باشند. به همین دلیل، نسبت به آموزش و تربیت افراد در زمینه ی داوری اقدام و 
برای داوران مجاز اقدام به صدور گواهینامه ی داوری با کد شناسایی خاص شده است و هم درصدد نظارت دقیق 
بر چگونگی عمل داوران است و در ادامه اعالم داشتند برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و شفاف سازی 
هر چه بیش تر، سامانه ای در قالب یک نرم افزار ایجاد و در اختیار مؤسسات مجاز داوری قرار داده و اسامی همه ی 
داوران مجاز را در کتابچه ای منتشر کرده اند و دادگستری همکاری قانونی در ابالغ و اجرای آرای داوری با شرایط 
فوق االشعار را با رعایت ضوابط مربوط از طریق محاکم عمومی حقوقی در سطح استان فارس انجام خواهد داد. 
یادآوری این نکته ضروری است که طرح گفته شده با این وسعت و دقت برای اولین بار در سطح کشور، در استان 

فارس اجرایی شده است؛
12 - اقدام مسئوالن دادگستری استان فارس و قوه ی قضاییه در مورد نهادینه کردن امر داوری یک جهت گیری 
کاماًل مثبت است و ایراداتی نیز در آن وجود دارد و یا در مدت اجرای طرح مشخص می شود که بایستی مورد 
مداقه قرار گرفته و مرتفع شود تا داوری در جامعه مورد اقبال عمومی قرار گرفته و تا حدودی تعداد پرونده های 

ورودی به دادگستری کاهش یابد؛ 
13 - بدیهی است برای حذف قانونی داورانی که در چارچوب آموزش و نظارت قوه ی قضاییه قرار ندارند، بایستی 

اقدام مسئوالن 
دادگستری استان 
فارس و قوه ی قضاييه 
در مورد نهادينه 
کردن امر داوری يک 
جهت گيری کاماًل مثبت 
است و ايراداتی نيز 
در آن وجود دارد و يا 
در مدت اجرای طرح 
مشخص می شود که 
بايستی مورد مداقه 
قرار گرفته و مرتفع 
شود
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نسبت به نسخ بعضی مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری از طریق تصویب قانون جامع داوری در 
مجلس شورای اسالمی اقدام شود تا موانع قانونی اقدام پسندیده ی مسئوالن محترم قضایی نیز برطرف گردد. در 

حال حاضر قوانین متعددی در مورد داوری وجود دارد که ضرورت بازنگری جدی آن ها وجود دارد؛
14 - در راستای اجرای طرح نمونه در مورد داوری به صورت منحصر به فرد در سطح استان فارس، مسئوالن 
دستگاه قضا در استان اعالم کردند که قرار است بعضی از انواع دعاوی اشخاصی را که به دفتر خدمات قضایی با 
دادگستری دعاوی خود را تسلیم می کنند، به مؤسسات داوری ارجاع دهند که تصمیم گفته شده علی رغم این که با 
مخالفت بعضی از حقوقدان ها مواجه است؛ ولی مبین جدیت سیاست جدید دستگا قضا در واگذاری بعضی دعاوی 
خاص به مراجع داوری است و طبعًا این تصمیم در صورت اقبال عمومی قابلیت گسترش در ارجاع سایر دعاوی 

را به داوری خواهد داشت؛
15 - با عنایت به موارد باال به نظر می رسد داورانی که در قالب آیین نامه های اجرایی، شیوه نامه و بخش نامه 
در مراجع مختلف مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان قصد ادامه ی فعالیت در این حوزه را دارند، بایستی با 
مراجعه به معاونت پیش گیری از وقوع جرم دادگستری نسبت به سپری کردن دوره های آموزشی و اخذ مجوزهای 
الزم اقدام کنند تا در صورت صدور رأی و درخواست ابالغ و اجرای رأی صادره از طریق محاکم عمومی حقوقی 
مشکلی برای ابالغ و اجرای رأی داوری ایجاد نشود. اگرچه با توجه به صراحت مواد 454، 455، 460 و 469 قانون 
آیین دادرسی مدنی ایرادهایی از نظر حقوقدان ها به این مهم وجود دارد؛ ولی آن چه مسلم است این که در اکثر 
جوامع در ابتدا نیازها در اجتماع آشکار می شود و سپس به وسیله ی عده ای اجراء می شود و به تدریج به صورت یک 
عرف درآمده و آن گاه دستگاه های مختلف مانند قوه ی قانون گذاری درصدد تصویب قوانین الزم و رفع ایرادهای 

احتمالی عرف ایجاد شده با رعایت قوانین مربوط برمی آیند؛ 
16 - با توجه به مباحث گفته شده در امر داوری به نظر می رسید که نیاز فوری برای سامان دهی هرچه بیش تر 
و ایجاد هیأت های داوری تخصصی در سازمان نظام مهندسی استان و دفاتر نمایندگی شهرستان وجود دارد؛ زیرا 
رسیدگی های غیرتخصصی در این بخش می تواند آثار منفی برای عوامل دخیل در ساخت وسازها داشته باشد؛ 
به ویژه این که در حدود اختیارات کارشناسان ماده ی 27 قانون نظام مهندسی ساختمان نیز داوری پیش بینی شده 
است و در صورتی که آموزش های حقوقی الزم به آن ها داده شود و یا این که در هیأت های داوری حداقل یک نفر 
حقوقدان حضور داشته باشد، آرای صادره هم دارای بار مثبت فنی و مهندسی و هم چنین حقوقی است و در این 

صورت احتمال ابطال چنین آرای داوری در مراجع قضایی بسیار کم خواهد شد؛ 
17 - نکته ی مهم این است که داوران بایستی در نحوه ی رسیدگی و صدور رأی، رعایت بی طرفی و عدل و 
انصاف را بر اساس آموزه های دینی و وجدانی کرده و آرایی را که صادر می کنند به صورت مستند، مستدل و عاری 
از هرگونه ابهام و با درج جزییات باشد؛ به نحوی که در مقام اجرا، دادورز برای اجرای رأی داوران ابهام نداشته 

باشد. در این صورت، به تدریج اقبال عمومی برای رجوع به نهاد داوری افزایش خواهد یافت؛
 18 - امور حاکمیتی دستگاه قضا که به موجب قانون صرفًا در اختیار قوه ی قضاییه است، قابلیت ارجاع به داوری 
را ندارد. به طور مثال، دعاوی ادارات و سازمان ها و نهادهای دولتی و شهرداری ها و سایر دعاوی مربوط به امور 
حاکمیتی را نمی توان به داوری ارجاع داد؛ مگر به حکم قانون و در مواردی هم با تصویب هیأت وزیران و مجلس 

شورای اسالمی امکان داوری در موارد اخیر وجود دارد؛ 
غیر  مراجع  به  حاکمیتی  غیر  امور  بیش تر  کردن  محول  امکان  و  جامعه  روزافزون  پیشرفت  به  توجه  با   -  19
دادگستری، به نظر می رسد که اختالف های دستگاه های دولتی و شهرداری ها و اداره های اوقاف و امور خیریه 
و . . . هم تا حدی که به حقوق عام و اموال عمومی )بیت المال و انفال( تجاوزی صورت نگیرد، بایستی به  طور 
کامل به خوِد آن ها واگذار شود؛ زیرا در حال حاضر گاهی شاهد طرح دعاوی اشخاص گفته شده بر علیه یکدیگر 
در محاکم قضایی با این توجیه که یکی از خوانندگان اشخاص غیر دولتی است، هستیم که بازنگری و مداقه در 

این خصوص بستر الزم برای حل بسیاری از مشکالت در این حوزه را مهیا می کند؛ 
20 - این نوشتار با استناد به قوانین مربوط و اطالعات برگرفته از تصمیم های مسئوالن قضایی تهیه و تنظیم 
شده است و درخواست می شود چنان چه نقطه نظر و یا نقدی در این مورد وجود دارد، مراتب را به این جانب و یا 

دفتر نشریه ی گزارش اعالم فرمایند.

منابع  
1 - قانون آیین دادرسی مدنی

2 - سخنرانی های مسئوالن قضایی در همایش استانی مدیریت فرآیند داوری در مورخ 97/10/12
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