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  اهداء

  شود به پيشگاه ميدر هفته دفاع مقدس، مجموعه حاضر اهداء 
  رادمرداني كه با اخالص تمام در راه دفاع از ميهن اسالميان

  ي جاودانه در طول هشت ها جان فشاني نموده، حماسه
  فريدند؛ به ويژه به قهرمانان و پهلوانانسال دفاع مقدس آ

  ملت ايران كه افسانه ي مقاومت خرمشهر را بر  واقعي 
  .سرلوحه داستان ايثار و شهادت انسان در بستر تاريخ حك نمودند
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  مقدمه

 در نظام دانشگاهي ايران، مجموعه آيين دادرسي مـدني در سـه درس جداگانـه و بـه ترتيـب زيـر       
ـا       سازمان قضايي ايران در درس نخست مورد بازشناسي قرارمـي          ابتدا: شود ميآموزش داده    گيـرد ت

ـين درس،           دانشجويان با تشكيالت دادگستري و مراجع قضايي اير        ـپس در دوم ـنا گردنـد؛ س ان آش
آيين دادرسي به معناي خاص كلمه و يا به عبارت ديگر شيوه طرح دعوا در مراجع قضايي، جريان                  

پـذيرد پرداختـه      آن و درنهايت ختم دادرسي كه به طور معمول از طريق صدور رأي صـورت مـي                
ـين دادرسـي مـدني بـه        دو بحث از مباحث     . شود ي شرح داده مي   شود و چگونگي اجراي رأ      مي آي

ـا ايـن دو مبحـث              سومين درس از دروس آيين دادرسي مدني محول مي         ـنايي ب گردد كه بدون آش
اين دو بحث كه هركدام عنوان يكـي از دو  . يابد   پراهميت، دانش اين رشته از علم حقوق كمال نمي        

  .باشند دهند به اين شرح مي  را تشكيل ميبخش اصلي كتاب حاضر
ـاي                 ط بهبخش اول    واري دادرسي اختصاص يافته و همانطوركـه از كلمـه طـواري بـه معن

آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي كه شرح آن در درس آيين دادرسـي مـدني                   حوادث برمي 
در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كـه مربـوط بـه اصـحاب               . افتند  گذشت اتفاق نمي   )2(

ـادي     يع طبيعي همچون يكي از اصحاب دع      دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقا        واست بر جريان ع
 موارد به حـق      از طواري دادرسي درخيلي  . دهند ميگردند و آن را تحت تأثير قرار         دعوا عارض مي  

ـان بـه     ند و در بسياري از موارد نيز دست   افت مي اتفاق   يدر دادرس  آويز اصحاب دعوا و يا وكـالي آن
ـته از امـو          . گيرند  ن قرار مي   دادرسي و يا انحراف آ     ةمنظور اطال  ـابراين، گرچـه ايـن دس ـام   ربن   در تم

خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست انـدركاران امـر قـضاء                ميها به چشم ن     دادرسي
ـادي دادرسـي نباشـد، كمتـر از آن                   اعم از قضات و وكال     ـان ع  و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جري

  .نيست
ـيو     ميي مورد مطالعه قرار     در بخش دوم كتاب، داور     ـا ش ـات        ةگيرد ت  حـل و فـصل اختالف

خصوصي مردم به وسيله قضات منتخب خود آنان تبيين گردد و معلوم گردد چگونه داوري شكل                
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3 آيين دادرسي مدني 
گيرد، آيين رسيدگي در داوري به چه شرحي است، ضمانت اجراي آراء صادره از سوي داوري                 مي

جع قضايي در تشكيل داوري، ابالغ و اجراء آراء         كدام است و درنهايت ميزان دخالت قضات و مرا        
مباحثي كه در نظام نوين دادرسي روز بـروز پـر           . است راء داوري در چه حدي    آو نيز رسيدگي به     

ـاوي در دادگـستري                      ـاهش دع ـات مـردم و ك رونق تر شده، كارآمدي آن براي حل و فصل اختالف
  .بيشتر گرديده است
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  1دعوا طواري

 آينـده،  معنـاي  به لغت در و بوده صفت طاري است؛ طاري ژهوا از مكسر جمع طواري
 حـادث  و طـاري  معنـاي  ميان بنابراين،. 2است عارض و داده روي ناگاه آينده، در ناگاه

 طـاري  ولي، باشد  مي توقع مورد كه است اتفاقي حادث كه نحوي به دارد وجود تفاوت
» متوقع غير ايجادي امر «هب را طاري توان  مي درهرصورت،. نيست متوقع كه است اتفاقي

 دور چنـدان  خـود  لغـوي  معناي از نيز دادرسي طواري اصطالحي معناي. نمـود تعريف
 در كـه  رويـدادهايي  كليـه  «از اسـت  عبـارت  اصطالح در دادرسي طواري است؛ نيفتاده
 عـادي  جريـان  «كـه  شـد  تاكيـد  اين از پيش. »بيافتند اتفاق است ممكن دادرسي جريان

 آن طـاري  امـر . شـود   مـي  شروع دادخواست تقديم با كه دارد مختلفي مراحل» دادرسي
 دادرسـي  در اتفـاقي  طـور  بـه  بلكه شود  نمي مطرح جريان اين در اًالزام كه است اتفاقي
 اي حرفـه  وكـالي  توانـايي  كـه  بـس  همـين  دادرسي طواري اهميت در. گردد  مي حادث

. شـود   مـي  مـشخص  رسـي داد طـواري  از اسـتفاده  در آنان مهارت بررسي با دادگستري
 از ناشـي  يـا  و باشـند  ايرادات مانند اصلي دعواي از ناشي است ممكن دادرسي طواري

 خارج طواري اين است ممكن همچنين). اول فصل (اصلي دعواي در تأمين درخواست
 نـوع  از يـا  و جديـد  دعـواي  طـرح  از ناشي طواري مانند شوند مطرح اصلي دعواي از

  ).    دوم فصل (هستند خصيش و خارجي كه باشند طواري

1.Les incidents de procédure 
دكتـر  كوشـش بـه  1385) تهـران، دانشگاهانتشارات:تهران(دهخدا،متوسطفرهنگامه،نلغتدهخدا،اكبرعلي.2

  1926 صدوم،جلدشهيدي،جعفرسيددكترنظرزيرسلطاني،اكرمومهركيايرجدكترستوده،غالمرضا
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  بخش اول
  طواري دعوا

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



  

   1فصل
  اصلي دعواي از ناشي دادرسي طواري

 ايـرادات  طـرح  از ناشي دادرسي طواري نخست. شود  مي بررسي فصل دو در بخش اين
 از ناشـي  طـواري  بـه  سـپس،  و) اول مبحـث  (شـد  خواهـد  بررسـي  اصـلي  دعواي در

  .پردازيم مي) مدو مبحث (اصلي دعواي در تأمين درخواست
  

  اصلي دردعوي 1ايرادات ازطرح ناشي دادرسي طواري :اول مبحث
 بـاب . اسـت  شدن داخل معناي به و» ورود «آن مجرد ثالثي مصدر و افعال باب از ايراد
 داخـل  و كـردن  وارد معنـاي  به باشد فعل ساختن متعدي براي چه چنان واژه اين افعال
 بهانه كردن، اعتراض معناي به بيشتر لغوي استعمال در ايراد حال، اين با. باشد  مي كردن

 خـواه  اعتـراض،  هرگونـه  به عام، معناي در اما. 2است آمده كردن وارد اشكال و گرفتن
 ادعـا  الـف  مثـال  عنـوان  بـه  گوينـد؛   مي ايراد مقابل طرف دعواي به شكلي، يا و ماهوي

 كه كند  مي ادعا ب بلمقا جهت در است، وي مديون ريال هزار پنجاه مبلغ ب كه كند  مي
 معنـاي  در صـورت  ايـن  در. اسـت  كـرده  وارد خسارت او به ريال هزار پنجاه هم الف

 محسوب اعتراض يك ب ادعاي اينجا در. شود  مي حاصل تهاتر دين دو بين اصطالحي
 نيـست  فـوق  معنـاي  به ايراد فصل اين مطالعه مورد موضوع كه كرد توجه بايد. شود  مي

1.Les exceptions de la procédure 
  284صاول،جلدهمان،دهخدا،اكبرعلي.2
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)3(آيين دادرسي مدني  4

 دادرسي آيين حقوق اصطالحي معناي در ايراد است؛ توجه وردم آن خاص مفهوم بلكه
 از نظـر  صـرف  دعوا نفس و خود به اعتراض طرح از است عبارت خاص، صورت به و

 مطـرح  مقـرر  موعد از خارج دعوا كه فرضي مانند مثال عنوان به. ادعا مورد حق ماهيت
 دعـوا  سـبب  و طـرفين  و موضوع اين با رابطه در يا و بوده صغير مدعي اينكه يا و شده
 ،بنـابراين . اسـت  وارد دعوا خود به ايراد موارد اين تمام در. است شده صادر حكم قبالً
 نـدارد؛  وجـود » دعوا موضوع «به نسبت خاص معناي به ايراد طرح امكان گفت توان  مي
 ماننـد  باشـد   مـي  ماهيـت  از دفـاع  درواقع، شود  مي مطرح دعوا موضوع مقابل در چه آن

  .زوجيت رابطه احراز يا نكاح اثبات دادخواست يا معامله ثمن يا و وجه مطالبه
 اسـت  درآورده خود عقد به را او الف شخص كه است مدعي زني مثال عنوان به

 آن چنـد  هـر كه است مدعي هم مرد مقابل در نمايد  نمي زندگي تشكيل براي  اقدامي اما
 بـه  آن زمـان  هـم  اكنون و ودهب موقت ها  آن عقد ولي، است درآورده خود عقد به را زن

 ماهيـت  در دفـاع  بلكـه  گـردد   نمـي  محـسوب  ايـراد  مـرد  ادعاي اين. است رسيده پايان
 كه دفاعياتي چه اگر كرد تاكيد بايد. كند  مي مخدوش را زن ادعاي موضوع زيرا باشد  مي
 گونـاگون  بـسيار  دعـاوي  موضوعات تنوع دليل به شوند  مي مطرح دعوا ماهيت برابر در

 نتيجـه . باشـند   مي مندرج قانون در و مشخص پيش از ايرادات نوع و تعداد ولي، هستند
 ايـرادات  بودن وارد صورت در كه نحوي به است متفاوت نيز ماهوي دفاع و ايراد طرح

 بـه  دادرس تـصميم  مـاهوي  دفـاع  نتيجـه  در و نمايد  مي صادر دعوا رد به حكم دادرس
  . يابد مي نمود حقي بي به حكم صورت

 تفـاوت  ايـراد  و دفـاع  ميان كه گردد  مي روشن شد گفته چه آن از صورت،هر در
 شـود؛   مـي  مطـرح  دعـوا  موضـوع  بـه  نسبت دفاع ولي، دعوا خود به نسبت ايراد است؛

 و محـصور  غيـر  موضوعات تنوع دليل به دفاع ولي، اند  شده احصاء و مشخص ايرادات
 قمار بطالن از كه مدني قانون 654 ماده حكم رسد  مي نظر به ،رو  از اين  هستند گوناگون

ــدي گــرو و ــد مــي ســخن آن از ناشــي دعــاوي و بن ــاظر گوي ــه ن ــرادات ب ــوده اي  و نب
 در و مـاهوي  رسـيدگي  بـه  ملزم قاضي آن نتيجه در كه نمايد  مي مقرر را ماهوي  حكمي
 دادرسـي  آيـين  جديـد  قـانون  73 ماده. شود  مي حقي بي به حكم صدور احراز صورت

 هـر  از اسـت  عبـارت  دادرسـي  ايـراد «: نويـسد   مي ايرادات تعريف در نيز فرانسه مدني

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



5  طواري دادرسي ناشي از دعواي اصلي                                                              
 ايـن  چنـد  هر رود  كارمي به دادرسي كردن اعالم ناحق يا غيرعادي منظور به كه اي  هوسيل

 ايـرادات «: كنـد   مـي  مقرر نيز قانون اين 74 ماده. »شود دادرسي جريان تعليق موجب امر
 واال شـود  مطرح طرح، قابليت عدم اعدف يا ماهوي دفاع هرگونه از پيش و همزمان بايد
 اسـت  منـوال  بدين وضع نيز باشد  عمومي نظم ايراد مبناي اگر حتي. نيست پذيرش قابل
 كـه  اسـت  اسـتنباط  قابـل  نحو بدين ماهوي دفاع مفهوم نيز قانون اين 71 ماده از» [...]
 از پس دگاهدا رو  از اين  و سازد  مي مواجه خدشه با را مدعي ادعاي مستقيماً ماهوي دفاع

  . كند مي اظهارنظر آن به نسبت ماهوي بررسي
 البتـه  اسـت  پرداخته ايرادات موضوع به مدني دادرسي آيين قانون 92 تا 84 مواد

 امـا  اسـت  شده مطرح ايرادات مصاديق  تمامي مواد اين در كه نيست معني بدين امر اين
 دسـته  سه به كه شده قررم مواد اين در ايرادات موارد ترين عمده كه شد مدعي توان  مي

 و ،)دوم بنـد  (طرفين به ناظر ايرادات ،)اول بند (دادگاه به ناظر ايرادات: شوند  مي تقسيم
  ). سوم بند (دعوا خود به ناظر ايرادات سرانجام

  
   دادگاه به ناظر ايرادات :اول بند
 و) ب( مـرتبط  امـر  ايراد و مطروحه امر ايراد ،)الف (صالحيت عدم ايراد به مبحث اين

  :شود مي تبيين ذيالً كه دارد اختصاص) ج (دادرس رد ايراد
   1صالحيت عدم ايراد) الف
  ). دو (محلي يا) يك (است ذاتي صالحيت به نسبت يا دادگاه صالحيت عدم ايراد

   2ذاتي صالحيت .1

 نظام در باشد؛  مي درجه و صنف نوع، حيث از دادگاه صالحيت مبين ذاتي صالحيت
 حيـث  از يكديگر به نسبت كلي طور به اداري و قضايي مراجع يتصالح ما حقوقي
 حقـوقي   عمـومي  دادگـاه  ماننـد  3اختـصاصي  و عمومي يها  دادگاه صالحيت و صنف

1.Les exceptions d'incompétence 2.Compétence d'attribution 3.ـاه بگـوييم  اگر.داردوجودنظراختالفاختصاصييااستعموميدادگاهيخانوادهدادگاهكهاينبارابطهدرايم گفته ـانواده دادگ خ كـه ديگـري عمـومي اهدادگـ دراگرپرونـده هـست، نيـز خانوادگيدعاويفصلوحلبهقادركهعموميدادگاهازاستاي شعبه حيثازدادگاهدوهرزيرانمايدصادررسيدگيازامتناع قراراستموظفدادگاهشود،مطرحكندرسيدگيدعاوياينبهتواند نمي
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 يهـا   دادگـاه  صـالحيت  و نوعـاً  يكـديگر  بـه  نـسبت  انقـالب  دادگاه برابر در كيفري
  .  باشند مي متفاوت ذاتاً درجه جهت از عالي و نخستين

   1محلي صالحيت.2

 برابرنـد  ذاتي  صالحيت حيث از دادگاه دو كه شود  مي مطرح هنگامي محلي صالحيت
 دعـاوي  بـه  رسـيدگي  در هـا   آن صالحيت دادگاه، مقر و محل در اختالف دليل به اما

  . است گشته متفاوت
 و نباشـد  دعوايي به رسيدگي به صالح محال يا و ذاتاً خواه دادگاهي اگر بنابراين،

 مثـال،  عنوان به. دارد وجود صالحيت عدم ايراد طرح امكان گردد طرحم او نزد دعوا آن
 دادگـاه  در را خـود  دعــوي  خواهـان  امـا  اسـت  برازجان در واقع زميني دعوا موضـوع
 عـدم  قرار ايراد صورت در بايد اصفهان دادگاه صورت، اين در كند  مي مطـرح اصفهـان

. اسـت  رسيدگي به صالح برازجان دادگاه تنها محلي حيث از زيرا نمايد صادر صالحيت
 خوانـده  اسـت  شـده  مطـرح  انقـالب  دادگاه در سفته وجه مطالبه دعواي فرضي در يا و

  .  كند ايراد دادگاه صالحيت به تواند مي
 آيـين  قـانون  87 مـاده  منطـوق  بنـابر  و ايـرادات  تمـام  مانند صالحيت عدم ايراد

 عـدم  ايـراد  دانـست  بايـد . گردد حمطر دادرسي جلسه اولين پايان تا بايد مدني دادرسي
 سـبب  آنكه مگر شود  نمي مطرح دادرسي طي در و اول جلسه از پس معموالً صالحيت

 و سـلب  دادگـاهي  از را رسيدگي صالحيت قانونگذار كه زماني مثل شود حادث متعاقباً
 دادگـاه  آن بـه  را مطروحه هاي  پرونده حتي و ،ها  پرونده تمام جديد دادگاهي تأسـيس با
 ايـراد  رسيدگي اول جلسه از پس و دادرسي خالل در توان  مي موارد اين در. دهد جاعار

  . نمود مطرح را صالحيت عدم
 ايـراد  بـه  ابتـدا  همان در است موظف دادگاه گردد مطرح اول جلسه در ايراد اگر
، شـود  مطـرح  دادرسـي  طـول  در و بعـدي  يهـا   زمان در ايراد اگر اما . 2نمايد رسيدگي

پرونـده كهاييعمومدادگاهاستاختصاصيدادگاهيخانوادهدادگاهكهنظرشويماينبهقايلاگراما،.هستندبرابرذاتيصالحيت ونكردهصادرقرارياًمستقلًدادگاهصالحيتعدمايرادبهنسبتبدويدادگاههرگاه:  نيزوقضات؛انتظاميعاليدادگاه30/11/1313ـ 1593 شمارهحكم.»استتخلف نكردهصادرايرادقبولياردبابدرمستقليقراردادگاهونمودهدادگاهصالحيتبهايرادكهعليهمدعي«.Compétence territoriale. 2.1  .استاختصاصيدادگاهيخانوادهدادگاهمانظربه.نمايدصادرصالحيت عدمقراربايدشدهمطرحاودنز
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7  طواري دادرسي ناشي از دعواي اصلي                                                              
 درهنگـام  و داده ادامه را خود ماهوي رسيدگي تواند  مي بلكه نداشته وظيفه ديگر دادگاه
 صـالح  را خـود  دادگـاه  اگر صورت اين در. نمايد رسيدگي نيز ايراد اين به رأي صدور

  . كرد نخواهد رأي انشاء به اقدام ندانست
 بـه  مربـوط  ايـراد  خـالف  بـر  محلي صالحيت عدم ايراد مورد در رسد  مي نظر به

 ايـراد  دادرسـي  اول جلسه در نفع ذي اگر دارد،  عمومي نظم در ريشه كه ذاتي صالحيت
 گونـه  ايـن  فلسفه و مدني دعواي ذات بودن خصوصي به توجه با ننمايد مطرح را خود

 دادگـاه  بـه  يـابي  دسـت  تـسهيل  و دعاوي كردن محلي مصلحت در ريشه كه صالحيت
 ،رو  از اين  و است پذيرفته اًضمن را دادگاه صالحيت خوانده كه است اين بر فرض دارد،
 آيـين  قـانون  371 ماده 1 بند مخالف مفهوم (كند مطرح را ايرادي چنين تواند  نمي ديگر

 نيـز  خـواهي  نظـر  تجديـد  باب در قانون اين 352 ماده تقرير ر غم   علي). مدني دادرسي
 دانست فرضي به ناظر محلي صالحيت درباره را آن حكم و بود ديدگاه اين به قائل بايد
 مـاده  رسد  مي نظر به بهتر عبارت به. است كرده ايراد بدوي مرحله در آن به نفع ذي كه

 شـود،  تبيـين  حقـوقي  اصول و آن بر حاكم مباني از استفاده با بايد كه باشد مجمل 352
 استفاده خود حق از كه فردي درخصوص نيست منطقي ايراد اين مبناي به توجه با زيرا

 انـشاي  بـه  اقـدام  دعوا ماهيت راستاي در هم بدوي دادگاه و ننموده ايراد طرح و نكرده
  . كند رسيدگي ايراد آن به مجددآ باالتر دادگاه نموده، رأي
   1مرتبط امر و مطروحه امر ايراد) ب

 همان در و اشخاص همان بين دعوا اگر مدني دادرسي آيين قانون 84 ماده 2 بند مطابق
 امـر  ايـراد  (باشـد  رسـيدگي  تحـت  و شده اقامه قبالً يديگر عرض هم دادگاه يا دادگاه

 كامـل  ارتبـاط  خواهـان  ادعاي با كه باشد دعوايي نيست، دعوا همان اگر يا و) مطروحه
 اصل به عنايت با و بند، بنابراين. كند ايراد بدان تواند  مي نفع ذي ،)مرتبط امر ايراد (دارد
 و شود رسيدگي دادگاه دو در نبايد دعوا يك به متعارض، آراء صدور از جلوگيري لزوم

ــ  1336 شـماره حكـم .»اسـت تخلـف نشدهفسخپژوهشيمرحلهدرحكماينونمودهاظهارنظرآن به نسبتنهاييرأيضمندر اداري،نظرتخلفازقضاييموازينشهيدي،موسيازنقلبهقضات؛انتظاميعاليدادگاه 1317/4/29 ـ 1379 شمارهوحكم1317/4/29  Les exceptions de litispendance et de connexité.1  47 و 46 صص،106 و 101 ترتيببههاي شماره،1340،علميچاپخانه
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 در و جداگانـه  و متفـرق  صـورت  بـه  نبايد دارند هم با كامل ارتباط كه دعاوي همچنين
 مـاده  در مقـنن  بيـشتر  كيـد أت مورد اخير مورد. گيرند قرار رسيدگي مورد مختلف شعب
 لكامـ  ارتباط كه ديگري اگردعاوي« ماده اين موجب به است؛ قرارگرفته قانون اين 103

 جـا  يـك  هـا   آن  تمـامي  به باشد،دادگاه مطرح دادگاه همان در دارند شده طرح دعواي با
 تعيين با شعب از يكي در باشد شده مطرح شعبه چند در چه چنان و نمايد  مي رسيدگي

 دعـوا  اصـحاب  يا وكال ماده اين مورد در. شد خواهد رسيدگي جا يك اول شعبه رييس
 نيـز  المللي بين عرصه در همچنين. »نمايند مستحضر ار دادگاه مربوط دعاوي از مكلفند

 رافـع  خـارجي  دادگـاه  در دعـوا  همـان  بـودن  مطـرح  مـدني  قانون 971 ماده موجب به
  . بود نخواهد ايراني دادگاه صالحيت

 در دعـوا  يـا  شـود،   مي مواجه دعوا طرح سبق يا مطروحه امر با دادگاه كه  هنگامي
. اسـت  شـده  مطرح قبالً ديگري عرض هم دادگاه رد اينكه يا و شده مطرح دادگاه همان

 بـه  رسـيدگي  با كه است طبيعي و شود  مي صادر توامان رسيدگي قرار نخست فرض در
 در دعـوا  ًاسـابق  كـه  دادگـاهي  دوم فرض در. شود  مي منتفي دوم دعواي نخست دعواي

 دادگـاه  و بوده رسيدگي به قادر باشد، عرض هم دادگاه اين با اگر است شده اقامه آنجا
 دادرسـي  آيـين  قـانون  89 مـاده  (نمايـد  صادر رسيدگي از امتناع قرار است مكلف دوم

 در هم دعوا كه موردي مانند باشد شده مطرح عرض هم غير دادگاه در دعوا اگر). مدني
 توقيف قرار صدور با اخير دادگاه است، مطرح بدوي دادگاه در هم و نظر تجديد دادگاه

 را خـود  رأي سـپس  و كنـد  صادر را نظرخود تجديد دادگاه تا دشو منتظر بايد دادرسي
 دادگـاه  نفـع  بـه  توانـد   نمـي  و است محسوب تالي دادگاه بدوي دادگاه زيرا، نمايد؛ انشا

 توقيـف  قـرار  كنـد  صـادر  توانـد   مي دادگاه اين كه قراري تنها فلذا كند صادر قرار باالتر
  ).دنيم دادرسي آيين قانون 19 ماده مالك (است دادرسي

 حيـث  از كـه  شـوند  مطـرح  ييهـا   دادگـاه  در دعـاوي  از كـدام  هـر  كه حالتي در
 اسـت  شـده  مطـرح  آنجـا  در دوبـاره  دعوا كه دادگاهي هستند متفاوت محلي صالحيت

 صـادر  سـابق  دادگاه شايستگي به صالحيت عدم قرار تواند  مي رسيدگي از امتناع ضمن
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  ). مدني دادرسي آيين قانون 89 ماده روح (كند
   1دادرس رد ايراد) ج
 رسـيدگي  از بايـد  زيـر  مـوارد  در دادرس «مدني دادرسي آيين قانون 91 ماده موجب به

 تـا  سـببي  يـا  نـسبي  قرابت )الف: كنند رد را او توانند  مي نيز دعوا طرفين و نموده امتناع
 )ب. باشـد  داشـته  وجـود  دعـوا  اصـحاب  از يكي با دادرس بين طبقه هر از سوم درجه

 امـور  متكفـل  يـا  مباشـر  طرفين از يكي يا و باشد طرفين از يكي محذوم يا قيم دادرس
 دعـوا  اصحاب از يكي وارث او فرزند يا همسر يا دادرس )ج. باشد او همسر يا دادرس

 يـا  داور يـا  دادرس عنـوان  بـه  شـده  اقامـه  دعـواي  موضـوع  در سابقاً دادرس )د. باشد
 و همـسر  يا و طرفين از يكي و دادرس ينب )ـه. 2باشد كرده اظهارنظر گواه يا كارشناس

 تـاريخ  از و بـوده  مطرح سابق در يا و باشد مطرح جزايي يا حقوقي دعواي او فرزند يا
 نفـع  داراي او فرزنـد  يـا  همسر يا دادرس و. 3باشد نگذشته سال دو قطعي حكم صدور

 دادرس رد ايراد به ماده اين در مذكور موارد. »باشند مطروح موضوع در شخصي
1.La récusation. 2 .»ازنقـل كشور،ديوانعاليچهارمشعبه31/4/1330ـ 1282 شمارهراي( »نيستماهوياظهارنظرخواستهتأمينقرارصدور ــ  1998 شـماره  حكـم (»اشـد ب نمي موضوعاصلدرمداخلهوعقيدهاظهارنظر،ازمانعدادگاهصالحيتبهراجععقيدهاظهار«  ؛228)صپيشين،:ازنقلكشورعاليديوانهشتمشعبه 1327/1/9 ـ 10 شمارهراي( »نخواهدبوددعواهمانماهيتدراوعقيدهاظهارمانعدعواردقرارمورددردادرسانازيكيعقيدهاظهارسبق«  ؛)226صتا،بيهاشمي، چاپخانهحقوقي،قسمتقضايي،رويهمجموعهمتين،احمد شـماره حكـم (»باشـد  نمـي موضوع اصلدرمداخلهوعقيدهاظهارنظر،ازمانعدادگاهصالحيتبهراجعاظهارعقيده«69. ص،)1382 رهـام، :تهـران (حقـوقي، قـضايي، اصـول عبـده، بروجـردي محمـد ازنقـل كـشور، عاليديوان1319/9/20 سـابقا دعـوا  موضـوع دردادرسكهاستموارديبهراجع ]كنوني 91 مادههـبند[ مدنيدادرسيآيينقانون 208 ماده 7 شق«  .) 69 پيشين،صعبده،بروجرديمحمد:ازنقلكشور،عاليديوان20/9/1319ـ2998 حكـم .»شود نميمحسوب دعويموضوعدرعقيدهاظهارحكممقدماتبهرسيدگيدردخالتوباشدكردهعقيدهاظهار 226. صهمان،متين،احمدازنقلبهچهارم،شعبه 1330/4/31 ـ 1282 شماره دادرسبادعواازاصحابيكيبينبايستيمداخلهازدادرسبودننوعممبراي«حتيو»نيستردموجب  انتظاميشكايت«.3 آيـين قـانون  208 مـاده  5 شـق مـشمول  رامورددادرسازيكيشكايتصرفوباشدموجوداي جنحهياجناييدادرسي احمـد : ازنقلكشور،عاليديوانهشتمشعبه،1056-1327/6/31 شمارهرأي(»نمايد نمي) 91 مادههـشق(مدنيدادرسي قـانون  208 مـاده درنمايندامتناعرسيدگيازبايدمدنيدعاويدردادگستريدادرسانكهمواردي«.)227 صهمان،متين، شـده قاضيمحكوميتبهمنجركهآنولوانتظاميشكايتچونواستگرديدهقيد ]كنوني 91 ماده[  مدني دادرسيآيين انتظامي شكايتپروندهقاضيازدعوااصحابازيكيكهاينفرضبهبنابراين،نيستبورمزمادهدرمذكورموارداز باشد سـاير يـا شـكايت  موضـوع پروندههمانبهتواند مينامبردهدادرسد،گردصادرهماوانتظاميمحكوميتحكموبنمايد جلـسه درحقوقيادارهمدني دادرسيآيينمشورتيكميسيوننظريه.»كندرسيدگياستشاكيبهمربوطكههايي پرونده   42/12/24 مورخ
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 مكلـف  دادگـاه  باشـد  نشده طرح ايرادي چنين كه مواردي در حتي و اند موسوم
 خواهـد   انتظـامي  تخلـف  زمينـه  آن در وي تعلـل  چه، كند توجه آن به رأساً است

 گفـت  بايـد  ،رو  از ايـن  . نـدارد  وجود قانوني موارد در جز دادرس به ايراد امكان . 1بود
 قـانون  341 مـاده  در اي  روي نـين چ. باشـند   مـي  حصري ماده اين در منصوص ايرادات

 امـر  اين اين، وجود با. است گرفته قرار اتباع مورد نيز فرانسه مدني دادرسي آيين جديد
 كليـه  شـامل  و عمـومي  مـواد  از «را مـاده  ايـن  در مـذكور  ايرادات كه نيست آن از مانع

  .   كنيم تلقي » 2[...] اختصاصي و عمومي و كيفري و مدني از اعم دادگستري يها دادگاه
  ايرادات ناظر به طرفيت دعوي: بند دوم

) الف(توان در دو بند مطالعه كرد؛ ايرادات ناظر به صالحيت خواهان             مياين ايرادات را    
  ).ب(و ايرادات ناظر به صالحيت خوانده 

   خواهان صالحيت به ناظر ايرادات) الف
 و) دو (خواهـان  سـمت  ازاحر عدم ايراد ،)يك (خواهان اهليت عدم ايراد به بند اين در

  . پردازيم مي) سه (خواهان نبودن نفع ذي ايراد
   خواهان صالحيت عدم ايراد .1

 دعـوا  طـرح  كه آنجا از صورت، اين در باشد استيفا اهليت فاقد خواهان است ممكن
 نيـز  را دعـوا  طـرح  اهليـت  باشد نداشته استيفا اهليت كه كسي است، حقوقي عملي

 توانـد   مـي  خوانـده  مـدني  دادرسي آيين قانون 84 ماده سه دبن مطابق. داشت نخواهد
 عـدم  صـغر،  قبيـل  از جهـات  از جهتي به را خواهان دعواي رد قرار صدور تقاضاي

 محـضر  از ورشكستگي حكم نتيجه در اموال در تصرف از ممنوعيت يا جنون، رشد،
 حتـي  هستند  عمومي نظم به وابسته الذكر فوق مسائل چون حال، اين با. بنمايد دادگاه

خـودداري وامتناعتأخيروكندخودداريرسيدگيازبايست ميموقعهمانازونبودهجايزقانوناًدادگاهحاكم دخالـت ديگـر ،باشـد نـشده ايراديدعوااصحابطرفازكهاينولوكردپيداوجودحاكمردموجباتكههمين«  .قضاتانتظاميعاليدادگاه -13/2/1313ــ 1356 شـماره رأي.»اسـت تخلـف آنشدنقطعيازقبلوقرارصدورازپسبالفاصلهرسيدگي بـه شـروع يـا وقـرار صـدور درتـأخير  . نمايدرسيدگيموضوعبهباشدردبرمبنيقراركهصورتيدرقانوني مـدت گذشـتن ازبعـد ودادهراايـراد ردقـرار بدواًبشودصالحيتشبرايراديچهچناناستموظفدادرس«.1 .قضاتانتظاميعاليدادگاهـ1327/5/13ـ4341 شمارهرأي.»استتخلفرسيدگي از 69. صهمان،عبده؛بروجرديمحمد: ازنقلكشور،عاليديوان4/11/1319ـ1037 شمارهحكم.2
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  .باشد مي قرار اين صدور به ملزم ببرد پي ها آن به نيز خود دادگاه اگر

   خواهان سمت احراز عدم ايراد .2
 دعـوا  خواهان گردد؛  مي دعوا طرح جهت وي شايستگي عدم موجب نيز خواهان سمت فقدان

ـام  قائم كمك با يا و كرده دعوا طرح به اقدام اًشخص خود يا ـانوني،  مق ـا  قـراردادي  هنماينـد  ق  ي
ـا   شـركت  مدير وكيل، قيم، وصي، ولي، از اعم قضايي يا قانوني ـا  خـصوصي،  يه  نماينـدگان  ي
ـته  دعـوا  طـرح  حـق  باشد ها  سمت اين فاقد مدعي اگر بنابراين،. دولتي ادارات  خوانـده  و نداش

  ). 84 ماده 5 بند (كند ايراد بدان تواند مي
    خواهان نبودن نفع ذي ايراد .3

 طـرف  از يـا  باشـند  ذينفـع  موضوع آن در كه نمايند دعوا طرح توانند  مي يكسان تنها
 به). 84 ماده 10 بند و مدني دادرسي آيين قانون 2 ماده (باشند داشته نمايندگي ذينفع
 شـود  پر بايد اوست زمين در كه چاهي كه كند  مي شكايت ب از الف فرد مثال عنوان

 اسـت  معتقد زيرا كند  مي مطرح را خواهان نبودن ذينفع ايراد ب فرد. گردد تخريب و
اً اساسـ  چـاه  ايـن  و است كرده وارد ضرري او به چاه نه و است دولت نماينده نه ب

  . ندارد الف به ارتباطي
 اًفرضـ  نيست ذينفع شده دعوا وارد كه ثالثي اما باشند  مي ذينفع دعوا طرفين گاهي

 مـدعي  بـرادران  از يـك  هر كه صورت اين به باشد مطرح برادر دو بين دعوا همين اگر
 تزلـزل  باعـث  ديگـر  بـرادر  دو دعواي كه دليل اين به سوم برادر اما هستند چاه مالكيت
 برادر سخن. خواهد  مي را چاه تخريب دادگاه از و شود  مي دعوا وارد است شده خانواده

ـ  شـخص  نبودن نفع ذي ايراد فلذا ندارد دفاع از محلي باشد  مي ثالث وارد كه سوم  ثثال
  .  گويند مي هم» ثالث رد ايراد «را آن كه گردد مي مطرح

    خوانده صالحيت به ناظر ايرادات) ب
 همچنـين ). دو (او سمت عدم يا و) يك (اند خوانده اهليت عدم به ناظر يا ايرادات اين

  ).سه (نباشد خوانده متوجه دعوا است ممكن
   خوانده اهليت عدم ايراد.1

 نداشـتن  دليل به خواهد  مي دادگاه از كه گردد  مي مطرح دهخوان خود توسط ايراد اين
 پـسربچه  يـك  كه عليه مدعي فرضاً. كند صادر را وي طرفيت به دعوا رد قرار اهليت
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 اشـكال  محـل  او عليـه  دعـوا  طـرح  است نرسيده قانوني سن به چون گويد  مي است
 نداشـته  اهليـت  دهخوان اگر كه دارد  مي مقرر باره اين در قانون اين 86 ماده. باشد  مي

 نماينـده  اگـر  صورت اين در. كند امتناع دعوا ماهيت در دادن پاسخ از تواند  مي باشد
 صـادر  را ومقتـضي  داده ادامـه  خـود  رسيدگي به دادگاه شود مشخص او صالح ذي
 تعيـين  زمـان  تا دادرسي توقيف و اهليت عدم قرار صدور دادگاه وظيفه واال نمايد  مي

 قـانون  105 و 86 مـواد  و حسبي امور قانون 56 مواد از مستفاد (است قانوني نماينده
   .1)مدني دادرسي آيين

    خوانده سمت احراز عدم ايراد .2
 را خوانـده  سمت عدم ايراد تواند  مي خواهان باشد نداشته دعوا در سمتي خوانده اگر

 دگـاه دا در اما، كند  مي طرح دعوا  سهامي شركت عليه فردي مثال عنوان به كند؛ مطرح
 دعـوا  رد قـرار  دادگـاه  چه اگر اينجا در. شود  مي حاضر او معاون مديرعامل، جاي به

 جلـوگيري  نيـز  اسـت  سـمت  فاقـد  كـه  فردي دفاع و حضور از ولي، كند  نمي صادر
  . شود مي

   دعوا توجه عدم ايراد .3
 89 ماده و 84 ماده 4 بند (گردد  مي صادر دعوا رد قرار نباشد خوانده متوجه دعوا موضوع اگر

 بـا  لنـدن  در تـاجري  بـه  فرش فروش براي فردي مثال عنوان به). مدني دادرسي آيين قانون
 واقـع  در امـا،  نمايد  مي تأييد را لندني تاجر پاريسي، تاجر. كند  مي مشورت پاريس در تاجري

 تـاجر  عليـه  اگـر  اينجـا  در. دهـد   نمـي  را ها  فرش صاحب پول و بوده كالهبردار لندني تاجر
 خواهـد  مواجه ايراد اين با بداند، مسئول را او فرش فروشنده و گردد مطرح دعوايي پاريسي

  .   نيست او متوجه دعوا فلذا ندارد دعوا اين در مدخليتي و سمت پاريسي تاجر زيرا شد
  دعوا خود به ناظر ايرادات :سوم بند

دادگـاهمكلف شـود، ثابتبردادگاهبدويخواندهاهليتمعدهرگاهحسبيامورقانون 56 مادهازمستفادمطابق«.1 ازطـرف قـيم تعيـين منتظـر نمودهمتوقفرارسيدگي ]كنوني 105 و 86 مواد[ مدنيدادرسيآيينقانون 290 و 200 مناطموادطبقبركهداردآناقتضايدادگاهتكليفاين.دهداطالعدادسرابهراواقعهقيمتعيينبراياست 226. صهمان،متين،احمدازنقلبهكشور،عاليديواندومشعبه31/2/1321 – 2/9060 شـماره حكـم ؛»داشـت نخواهـد مـوردي خواهـان دعـواي ردقـرار صـدور وگـردد دادسـرا 
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 سـابقه  و) ب (دعـوا  طـرح  شيوه ،)الف (دعوا موضوع به ناظر است ممكن ايرادات اين

  . شوند مي تبيين ذيال كه باشند) ج (آن طرح
  دعوا موضوع به ناظر ايرادات) الف
 عـدم  ايـراد  و) يـك  (قانوني اثر فقد ؛ايراد هستيم مواجه ايرادات دسته دو با ما اينجا در

 ماهيـت  در دفـاع  واقـع  در ايـرادات  ايـن  شـد  بيان قبالً كه طور همان). دو (مشروعيت
  . است كرده محسوب ايراد را ها آن مسامحتاً قانونگذار و باشند مي

   قانوني اثر فقد ايراد.1
 عنـوان  به. باشد نداشته قانوني اثر ثبوت فرض بر دعوا كه شود  مي مطرح جايي در ايراد اين

 قـبض  كه  هنگامي تا ،رو  از اين  است وقف و هبه عقد صحت شرايط از قبض دانيم  مي مثال،
 بـا  شخـصي  اگر حال، اين با). مدني قانون 798 و 59 دموا (نيست صحيح عقد نيابد تحقق
 منـافع  اجـرت  وي از و بدهـد  خوانده طرفيت به دادخواستي است له موقوف اينكه ادعاي

 قـانوني  اثـر  فاقـد  وي دعواي است نشده واقع قبض كه حالي در كند مطالبه را موقوفه مال
  . شود مي صادر دعوا رد قرار 84 ماده 7 بند مطابق و بوده

  دعوا مشروعيت عدم ايراد .2
 خواهـان  اگـر  اسـت؛  تـصور  قابـل  آن موضوع و سبب به نسبت دعوا بودن نامشروع

 بـازي  (دعوا سبب بدهد دادگاه به قمار از حاصل وجه مطالبه خواسته به دادخواستي
 قـانون  654 مـاده  (نيست مسموع بطالن دليل به آن دعواي و باشد  مي نامشروع) قمار
 قبـول  بـه  زن يـك  الـزام  دادخواسـت  شخـصي  كـه  وقتي نيز و) يمدن دادرسي آيين

 و نامـشروع  او دعـواي  موضـوع  كنـد   مي تقديم دادگاه به را نامشروع رابطه برقراري
  .است بطالن به محكوم

   دعوا طرح شيوه به ناظر ايرادات) ب
 زمـان  مقابل در گاه و) يك (شوند  مي مطرح دعوا جزميت عدم برابر در گاه ايرادات اين

  ). دو (آن طرح
   خواسته جزميت عدم ايراد .1

 احتمـالي  و بـوده   جزمـي  بايـد  دعـوا  مـدني  دادرسي آيين قانون 84 ماده 9 بند مطابق
 طـرفين،  ــ  آن اركـان  به نسبت توان  مي را دعوا بودن احتمالي و جزميت عدم. نباشد
 يعنـي  اسـت  مـشكوك  يـا  مظنـون  دعـوا  طرف گاهي كرد؛ تحليل ـ موضوع و سبب
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 اسـت  ترديد محل خوانده به فعل انتساب ولي، دارد وجود قضيه اصل اثبات الاحتم
 ماننـد  اسـت  خواسـته  خـود  بـودن  احتمالي و ظني دليل به جزميت عدم نيز گاهي و

 بـي  بـه  كلـي  طور به و نكرده معين را فسخ سبب خواهان بيع فسخ دعواي در اينكه
 امـري  را دعـوا  سـبب  خواهـان  تاس ممكن گاه نيز و كند  مي استناد داد قرار اعتباري

 سـبب  خواهـان  كـه  مـوردي  ماننـد  دارد وجـود  آن وقوع احتمال صرفا كه دهد قرار
  .كند مي معرفي صنعتي يها دستگاه عيب يا كارفرما فعل را مدني مسئوليت دعواي
 نمـود  خواهـد  صـادر  دعـوا  رد قرار است  جزمي غير يا محتمل كه دعوايي مورد در دادگاه

 آن پـي  در و نقص رفع اخطار صدور ،رو  از اين ). قانون اين 84 ماده 9 بند به ناظر 89 ماده(
  .  باشد مي قانوني محمل فاقد است يافته رواج غلط به كه دادخواست رد قرار

   دعوا اقامه زمان ايراد .2
 زمـان  مـرور  بـه  1318 مـصوب  سـابق  مـدني  دادرسـي  آيين قانون بعد به 731 مواد

 اسـتناد  بـه  توانست  مي صورتي در دادگاه آن 732 ادهم موجب به و داشت اختصاص
 كنـوني  قانون در. باشد شده ايراد اًصريح جهت اين به كه كند رد را دعوا زمان مرور
 نظريـه  و ديـدگاه  بينـي  پـيش  عـدم  اين علت. است نشده بيني پيش زمان مرور ايراد

  .ددان مي شرع مخالف را ايراد اين كه بود اساسي قانون نگهبان شوراي
 خوانـده  نيـز  مهلت اصطالحاً كه دعوا اقامه زمان ايراد از متفاوت زمان مرور ايراد اما
 ولـي  شـنود   نمي را مطروحه دعواي اًصرف دادگاه زمان مرور ايراد پيرو است؛ شود  مي
 ايفـا  را آن خـود  ميـل  به خوانده اگر و است باقي خواهان دعواي مبناي ماهوي حق
 ايـراد  مقابـل،  جهـت  در ). 1مدني قانون 266 ماده (گيرد پس باز را آن تواند  نمي كند

 در آن مطالبه كه شود  مي مطرح ادعا مورد حق ماهيت اصل به نسبت دعوا اقامه زمان
 زمـان  مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون مثال، عنوان به. است خاصي مهلت به مقيد قانون

از  اسـت  داده قـرار  بـدوي  دادگـاه  رأي ابـالغ  از پس روز 20 را خواهي نظر تجديد
 دادگاه به خواهي نظر تجديد جهت دوم و بيست روز در خواه نظر تجديد اگر رو  اين

راآنخود ميلبهمتعهداگرباشد نميمطالبهحققانوناًلهمتعهدبرايكهتعهداتيمورددر«:مدنيقانون 266 ماده.1 .»بودنخواهدمسموعاواسترداددعوينمايداايف
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 1162 مواد حكم است همچنين. شود  مي مواجهه دعوا اقامه زمان ايراد با كند مراجعه

  .نوشتيم آن درباره اين از پيش كه 2ولد نفي مهلت درخصوص  1مدني قانون 1163 و
 3شده قضاوت امر اعتبار ايراد يا مختومه امر ايراد: دعوا طرح بقهسا  به ناظر ايراد) ج
 يـا  مختومـه  امـر  اعتبـار  ايراد گستره و مبنا ـ يك پردازيم؛  مي قسمت دو در ايراد اين به

  . شده قضاوت امر اعتبار قاعده اجراي شرايط ـ دو و شده؛ قضاوت
   شده قضاوت امر اعتبار ايراد يا مختومه امر ايراد گستره و مبناي .1

 هـم  حقوق علم از شاخه هر ولي، است عدالت اجراي حقوق علم هدف كه دانيم  مي
 تـاجر  از حمايت تجارت حقوق هدف مثال عنوان به است؛ خود خاص هدف داراي

. گردنـد   مـي  تفـسير  كلي روح اين تحت ما تجاري قوانين تمام لذا باشد  مي سرمايه و
 كنـد   مي ايجاب هدف اين. است ومتخص فصل نيز مدني دادرسي آيين خاص هدف

 نمـود  صـادر  قطعـي  حكم آن درباره دادگاه و شد رسيدگي آنكه از پس دعوا يك تا
  . نباشد ها دادگاه در طرح قابل ديگر
 صحيحي آراء نوعاً ها  دادگاه. 4است دادگاه آراي صحت اماره نظر به هدف اين مبناي
 كنـيم،   مـي  قلمـداد  صـحيح  را هـا   آن و كنيم  مي اعتماد ها  آن رأي به لذا كنند  مي صادر

 مراجـع  و نماينـد   مـي  اشـتباه  رأي صـدور در ها  دادگاه قضات گاه  گه واقع در هرچند
 چــون  امـا  دارد، قرار دعوا اصحاب فراروي آن از شكايت و رأي در بازنگري متعدد
 تحجـ  هـارا   آن رأي باشـد   مي قانون با منطبق و واقعيت با منطبق ها  دادگاه رأي غالباً

شوهر يافتناطالعتاريخازپسعادتاًكهمدتيدربايدولدنفيدعويقبلموادمورددر «:مدنيقانون 1162 ماده1 از مـاه دوانقـضاء ازپـس مزبـور دعويحالهردروگردداقامهباشد ميكافيدعوياقامهامكانطفلتولداز مطلـع شوهركهمورديدر«:مدنيقانون 1163 ماده.»بودنخواهدمسموعطفلتولدازشوهريافتناطالعتاريخ اوبـه طفـل الحاقموجبكهنوعيبهباشند،نموده مشتبهاوبرراتولدتاريخونبودهطفلتولدحقيقيتاريخاز كـشف تـاريخ ازمـاه دوولدنفيدعوينزمامرور مدتشود،مطلعتولدحقيقيتاريخازشوهربعدهاوباشد »بودخواهدخدعه
.مادهذيل،1378 ميزان،كنوني،حقوقينظمدرمدنيقانونكاتوزيان،ناصردكتر2

3.Res judicata. 
امـاره كه ايم گفتهاما.استدليلمغلوبامارهالقاعدهعليوشوند ميتقسيممطلقونسبيبهاماراتكهدانيم مي - 4 عـدم يـا  وجوددرحقوقاستادانمياننظراختالفوجودبا.داردايستادگيومقاومتتابدليلبرابردرلقمط اي اسـتاماره ايـراد ايـن مبنـاي كهراها دادگاهآراءصحتامارهبتوانشايدما،حقوقينظامدرمطلقامارهوجود .كنيمتلقيمطلق
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 ايـراد  اين ،رو  از اين  . 1نماييم  مي اعتماد شدن قطعي از پس ها  آن صحت به و دانيم  مي
 3شود مي اجرا  2شده قضاوت امر اعتبار قاعده اجراي جهت در
 اسـت  ايـرادي« نمـود  تعريف گونه اين را شده قضاوت يا مختومه امر ايراد توان  مي
 در انـد   گرفتـه  قـرار  طعـي ق حكم مـورد گذشته در كه دعاوي مجدد طرح به كه

  . »گردد مي وارد دعوا طرفين و موضوع سبب، وحدت صورت
 آرايـي  چـه  همچنـين،  است؟ ايراد و اعتبار اين مشمول مرجع كدام تصميم اينكه اما

   هستند؟ اعتبار اين داراي
 در نظـر  تجديـد  قابـل  و قطعـي  را ها  آن رأي مقنن كه آنجا از قضايي شبه مراجع در

 بـا  ارتبـاط  در مـشكلي  مـا  حقـوق  در كه شد اين به قايل بايد داند مي خاص مراجع
 مبناي تواند  مي مراجعي چنين سابق رأي و ندارد وجود قضايي شبه مراجع آراء اعتبار
  . باشد مختومه امر ايراد

 اعتبـار  ايـن  مـشمول  قطعـي  آراء هـم  اداري و دادگستري قضايي مراجع درخصوص
 بـا . شود  مي نيز ها  دادگاه آراء شامل شده قضاوت يا مهمختو امر ايراد ،رو  از اين  هستند

 آيين قانون 199 ماده (شود صادر قرار يا حكم شكل به است ممكن رأي هر حال، اين
 هـا   بحـث  و نيـست  گفتگويي هستند اعتبار اين داراي احكام اينكه در). مدني دادرسي

 شـد؛  تفكيـك  بـه  قائـل  هـا   قـرار  اقسام ميان بايد باره اين در. است قرار اعتبار به ناظر
 قـرار  ماننـد  نمايـد   مي صادر پرونده به رسيدگي جريان در قاضي كه اعدادي قرارهاي

 امـا . هـستند  اعتبـار  ايـن  فاقد غيره و شهود شهادت استماع يا كارشناس به امر ارجاع
 شـوند   مي رسيدگي جريان از پرونده شدن خارج و مختومه موجب كه نهايي قرارهاي

 ،رو  از ايـن   باشند  مي اعتبار اين داراي  4دانان حقوق ميان نظر اختالف وجود ر غم   علي
  .اند كردهملحوظ 1351 و 1350 موادرادرآنفرانسهمدنيقانوننويسندگانكهگويند ميRes judicata pro veritate habetur آنبهالتيندر1

2.L'autorité de la chose jugée 
.ششمچاپ،1383 ميزانشده،قضاوتامراعتباركاتوزيان،ناصردكتر:ك.ربارهايندر3
،1380ميـزان، مـدني، دادرسيآيينشمس،عبداهللادكتر.بعدبه 93 شبعد،به 139 صصپيشين،:ك.ربارهايندر4 مـدني،  دادرسـي آيينمرداني،نادردكتروبهشتيجوادمحمد:نيزو.بعدبه 817 شبعد،به 476 صص،1 جلد .261 صدوم،جلد،1385 ميزان،
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 اركـان  كـه  زماني تا شده قضاوت امر اعتبار گردد صادر دعوا رد قرار اي  پروند در اگر
 اگـر  مثال، عنوان به. است استناد قابل است، نكرده تغيير آن سبب ويژه به و اعتبار اين

 تـا  كنـد  صـادر  دعوا رد قرار دادگاه و شود رد اندهخو اهليت عدم دليل به اول دعواي
 اعتبـار  مبنـاي  توانـد   مي ايراد اين است نرسيده قانوني سن به خواهان هنوز كه  هنگامي

 ايـن  نمود دعوا طرح مجددآ و رسيد اهليت به خواهان اگر اما. باشد شده قضاوت امر
  .باشد ايراد اين بنايم تواند نمي ديگر شده صادر قرار و نيست طرح قابل ديگر ايراد

 امـا،  باشـد  نداشـته  را رأي صدور صالحيت رأي صادركننده مرجع اگر اين، وجود با
 امر اعتبار مبناي تواند  مي رأي اين آيا نمايد صادر را خود رأي امر اين به توجه بدون

   باشد؟ شده قضاوت
 صـالح  غيـر  دادگـاه  رأي نخـست  نظر براساس. است طرح قابل نظر دو باره، اين در

 شهرت از كه دوم نظر مبناي بر. باشد اعتبار مبناي تواند  نمي محلي خواه و ذاتي خواه
 يهـا  دادگاه آراء براي اعتبار اين رسد  مي صحيح نيز نظر به و است برخوردار بيشتري

 مـانع  محلي صالحيت عدم اند گفته كه طور همان بنابراين. دارد وجود نيز صالح غير
 دادگـاهي  اگر[...]« گفت بايد نيز ذاتي صالحيت عدم درباره و  1نيست احكام اعتبار
 دادگاه شود، قطعي نيز او تصميم اين و بشناسد صالح امري به رسيدگي براي را خود
 عنوان به . 2»نشناسد معتبر را او حكم بهانه بدين و بداند ناصالح را او تواند  نمي ديگر

 را كالهبـرداري  شـكايت  به رسيدگي صالحيت انقالب دادگاه كيفري امور در نمونه،
 حكـم  و رسـيدگي  شـكايت  بـه  امـر  اين به توجه بدون انقالب دادگاه اگر اما، ندارد
  .گيرد قرار شده قضاوت امر اعتبار ايراد مبناي تواند مي حكم اين كند صادر

 دانـست  يكديگر برابر در قضايي مراجع احكام ويژه بايد را ديدگاه اين اين، وجود با
 كـه  شود موضوعي به رسيدگي وارد دادگستري قضايي غير مرجع يك اگر ،رو از اين 

 شـده  قـضاوت  امـر  اعتبـار  به اعتقاد كه ييآنجا از ندارد را آن به رسيدگي صالحيت
 عنـوان  بـه  صـالح  دادگـاه  به مراجعه حق از افراد شدن محروم موجب آراء اين براي

.الف 69 ش،106 صهمان،كاتوزيان،اصردكتر.1
  .الف 69 ش،108 صپيشين،.2
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 نمونه عنوان به . 1بود اعتبار دمع به قائل بايد گردد،  مي تظلمات واحد و  رسمي مرجع
 ادعـاي  متعلـق  كه اموري به نسبت رسيدگي به صالح ثبتي نظارت هيأت كه دانيم  مي

 مـوردي  در ثبتي نظارت هيأت اگر حالت، اين در. باشد  نمي است ديگري حق وجود
 فاقـد  او رأي شـود،  ديگـري  نفـع  به طرف يك حق اسقاط باعث كه كند صادر رأي

 رسـيدگي  قابـل  دعـوا  سبب و موضوع اصحاب، اتحاد ر غم   علي سئلهم و بوده اعتبار
  . است دادگاه در مجدد
 مند  بهره مختومه امر اعتبار از امري كه است اين شد غافل آن از نبايد كه ديگري نكته
 دعـواي  در اگر ،رو  از اين  آن، مستندات و اسباب نه و بوده حكم موضوع كه شود  مي
 دعـواي  اگـر  گـردد،  صادر حكم سند آن بنابر و باشد استناد مورد خاص سندي اول
 رأي بـه  تـوان   نمـي  گـردد  مطرح ترديد و انكار يا جعل ادعاي سند اين مورد در دوم

  .آن موضوع نه است بوده حكم مستند سند اين زيرا نمود استناد قبلي دادگاه
 شده تقضاو يا مختومه امر اعتبار شمول دايره درباره رسد  مي نظر به صورت، هر در
 كـه  كنـيم  شـك  گـاه  هـر  گـردد   مي دعوا طرح حق اسقاط باعث ايراد اين كه آنجا از

 از را آن و شـويم  مضيق تفسير به قائل بايد خير يا باشد  مي ايراد اين مشمول موردي
  . بدانيم خارج شمولش

   شده قضاوت امر اعتبار قاعده اجراي شرايط .2
 به ذيال كه شرط سه تحقق شده قضاوت امر يا مختومه امر ايراد تحقق براي بنابراين،

  دعوا؛ دو اصحاب وحدت .2 دعوا؛ دو موضوع وحدت .1: است الزم پردازيم مي آن
  .2دعوا دو سبب وحدت .3

  دعوا دو موضوع وحدت .1 .2
 اسـت  چيزي دعوا موضوع باشد؛ يكسان دعوا دو موضوع بايد ايراد اين استماع براي

 شـخص  مثـال  عنوان به. است گرفته قرار او حكم دمور و شده خواسته دادگاه از كه
 ب شـخص  امـا  دهـد،   مـي  را مـستأجره  عين تخليه دادخواست ب شخص عليه الف

816 ش،475 صهمان،شمس،عبداهللادكتر:ك.رنظراينتاييدبراي.1
بعـد،ش بـه  166 صهمان،شده،قضاوتامراعتباركاتوزيان،ناصردكتر :ك.ربارهايندرتفصيليمطالعهبراي.2 .بعدبه119
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 و اسـت  كرده منعقد رهـن قرارداد الف فرد با بلكه نيست مستأجر كه شود  مي مدعي
 .دهـد   مي تحويل را مرهونه عين كند دريافت را الرهانه مال هرگاه قرارداد اين مطابق
 صادر را رأي ب فرد نفع به و كنند  مي تأييد را بودن رهن نظر تجديد و بدوي دادگاه

 از دادگـستري  صـندوق  بـه  الرهانـه  مال پرداخت با الف شخص بعد مدتي. نمايند  مي
 در. بگيرد تحويل را مرهونه عين تا شود  مي رهن فك به حكم صدور خواستار دادگاه
 دوم دعواي موضوع زيرا كند استناد مختومه امر دايرا به تواند  نمي ب فرد دوم دعواي

 بـه  مـستأجره  عين تخليه خواهان مجدداً خواهان اگر اما است، متفاوت اول دعواي با
  .  بود طرح قابل ايراد اين شد مي سبب همان

   دعوا دو اصحاب وحدت .2 .2
 حطـر  قابـل  ايـراد  ايـن  نماينـد  مطـرح  را دعوا همان مجدداً اول دعواي اصحاب اگر

 قـدرت  كنـد   مـي  طـرح  شخص يك كه دعوايي كه داشت توجه بايد همچنين است،
 بـه  ابتـدا  شخـصي  اگر بنابراين. گيرد  مي نيز وي قانوني مقامان قائم از را مجدد طرح

 وحدت كند اقدام اصيل عنوان به سپس و نمايد دعوا طرح قيم يا وصي وكيل، عنوان
 الـف  شـخص  اگر مثال عنوان به. ودش  نمي استماع ايراد و نشده محقق دعوا اصحاب

 در ندهـد،  حكـم  يـد  خلـع  به دادگاه اما، كند مطرح يد خلع دعواي ب شخص عليه
 اسـتناد  قابـل  ايـراد  ايـن  كنـد  مطـرح  يد خلع دعواي ب عليه ج فرد اگر دوم دعواي
 بـوده  ج قـانوني  مقام قائم الف يا و الف قانوني مقام قايم ج شخص آنكه مگر نيست
 خواهـد  صـادر  دعـوا  رد قرار مختومه، امر ايراد دليل به دادگاه صورت اين در. باشد
  .نمود

   دعوا دو سبب وحدت .3 .2
 داليلـي  و حقـوقي  واقعه يا حقوقي عمل از است عبارت كلي طور به جهت يا سبب

 باشـد  يكسان دعوا دو سبب اگر معنا بدين. دهد  مي تشكيل را دعوا حقوقي مبناي كه
 جهـت  به قرارداد بطالن خواسته به دعوايي نمونه عنوان به. تاس طرح قابل ايراد اين

 امـا . كند  مي صادر وي حقي بي به حكم دادگاه و شود  مي طرح بيع ثمن بودن مجهول
 ايـن  در. اسـت  اقالـه  يا تفاسخ جهت به قرارداد بطالن مدعي دوم دعواي در خواهان

 دوم دعـواي  بـا  اول دعـواي  جهـت  امـا  بوده يكي دعوا اصحاب و موضوع دعوا دو
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  . نيست طرح قابل شده قضاوت امر ايراد ،رو از اين است متفاوت
  

  دعوا در تأمين درخواست از ناشي دادرسي طواري :دوم مبحث
. اسـت  آمده كردن حفظ و كردن بيم بي كردن، آرام كردن، ايمن معناي به لغت در تأمين

 ويـژه  بـه  مـذكور،  غـوي ل معناي همان كردن تأمين از مقصود نيز  1حقوقي اصطالح در
 برابـر  در يـا  و واهي دعواي داليل، خواسته، به نسبت مورد حسب كه است كردن ايمن

 آيـين  قـانون  155 تا 149 مواد موضوع كه دليل تأمين. شود  مي انجام بيگانه اتباع دعواي
 بنـد  (خواسـته  تأمين ولي، باشد  مي دادرسي طواري گستره از خارج است مدني دادرسي

) سـوم  بنـد  (بيگانه اتباع دعواي برابر در تأمين و) دوم بند (دادرسي هزينه مينتأ و) اول
  .شوند مي بررسي ذيال كه هستند دادرسي طواري نتيجه در و اتفاقي امور از
  

  دعوا در خواسته تأمين درخواست از ناشي دادرسي طواري: اول بند
 تـأمين  آثـار  و) ب( خواسـته  تـأمين  قـرار  صـدور  شـرايط  ،)الف (خواسته تأمين مفهوم

  .باشند مي مبحث اين موضوع ،)ج (خواسته
   خواسته تأمين مفهوم) الف
  .شود مي برسي آن) دو (ماهيت سپس و) يك (تعريف خواسته تأمين ابتدا بند اين در
  خواسته تأمين تعريف .1

 از پـس  يـا  دادرسي اثناي در خوانده كه دارد وجود احتمال اين همواره است روشن
 محكوميـت  از قبـل  يا و نموده تلف را خواسته باشد قادر اجرا از قبل و حكم صدور

 تـدبيري  اسـت  الزم ،رو  از اين  كند، ديگران نام به را خود اموال كليه دين پرداخت به
 ديـون  كردن تأمين. شود تأمين او خواسته و محفوظ خواهان حقوق تا شود انديشيده

 است شخصي تأمين ،تأمين نوع ترين يابتداي است؛ داشته وجود نيز گذشته ادوار در
 گفته شخصي عمل به اصطالح در تقاص. گويند  مي مقاصه يا تقاص آن به فقه در كه
 از يـا  كنـد  انكـار  را خـود  دين مديون و باشد داشته مالي ديگري ذمه در كه شود  مي

685 ص،1 جلدهمان،دهخدا،اكبرعلي.1
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 مـال  آن از مـديون  مـال  به دسترسي صورت در مستقال او و ورزد امتناع آن پرداخت

 آن فـروش  از پـس  نباشد، طلبكار حق جنس از مديون مال اگر و بگيرد را دخو حق
  .  1شود مي ناميده مقاص كار اين فاعل. بردارد را خود حق

 قواعـد  اساسـĤ  كـه  چـرا  نيـست  ميسر كنوني حقوق در و امروز شخصي، حق احقاق
 تـدوين  خـصوصي  و شخـصي  دادرسـي  نفـي  منظور به دادرسي يها  آيين و حقوقي

 قـانوني  منـصوص  مـوارد  در مگر ندارد عملي امكان تقاص حاضر حال در و اند  شده
 و قواعـد  بـه  توجـه  بـا  تقـاص  انجام است ممكن ديگر، سوي از. مشروع دفاع مانند

  . شود مرتكب كيفري مسئوليت مستوجب موجود كيفري مقررات
 داين. است قراردادي  اقدامي كه دارد وجود شخصي طور به حق تأمين از ديگري نوع

 اينكـه  يـا  و بدهـد  وي رهـن  بـه  را خود ملك دين، تأمين براي خواهد  مي مديون از
 ايجـاد  غـرب  سـنتي  حقوق در مكاره بازارهاي در يتأمين چنين. نمايد فراهم ضامني

 بودمناسـبي  مكلـف  داد  مـي  انجـام  اي  نسي معامله شخصي اگر كه نحوي به بود شده
  . بسپارد
 اولين كه است قضايي مراجع توسط خواسته تأمين تاس رايج امروزه كه تأمين شكل سومين

 آيـين  سـابق  و كنـوني  قـوانين  در و شـد  بينـي  پيش فرانسه مدني دادرسي آيين قانون در بار
 1379 مصوب مدني دادرسي آيين قانون 129 تا 108 مواد. يافت بازتاب نيز ما مدني دادرسي

  . پردازد مي عنوان اين به
 توقيف معناي به خودرا 121 ماده در و نكرده ارائه خواسته مينتأ از خاصي تعريف قانونگذار

 را خواسـته  تـأمين  دانـان  حقوق از اي  عده. است كرده تلقي منقول غير و منقول از اعم اموال
 خويش نفع به حكم صدور از قبل عليه مدعي اموال از مدعي كه اند دانسته تضميني و وثيقه

 اقـدام « از اسـت  عبـارت  خواسته تأمين موجز نحو به ام نظر به. 2خواهد  مي دادگاه طريق از
    .»شود مي مقابل طرف اموال توقيف به منتهي كه خواسته حفظ جهت قضايي

   خواسته تأمين ماهيت .2
317. ص،2 جلدالرحيم،عبدخطاللمعه،حشر،)ثانيشهيد(عامليجبعيالدينزين.1
1092 ش،134 ص،1378 دانش،گنجحقوق،ترمينولوژيلنگرودي،جعفريجعفرمحمددكتر.2

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



)3(آيين دادرسي مدني  22

 تـصميمات  از آن فـصل  و باشـد   مـي  قـضايي  تصميمات جنس از خواسته تأمين قرار
 شـود  رد خواهـان  ادعاي راگ ،بنابراين. است آن بودن موقتي و تبعي مقدماتي، نهايي
 مقـنن  و) مـدني  دادرسي آيين قانون 120 ماده (رود  مي بين از نيز خواسته تأمين قرار

 طـرح  خواسـته  تـأمين  تقاضـاي  از پـس  خاصـي  زمان در كند  مي مكلف را اشخاص
 اجـرا  قابـل  رأسـاً  قرار اين كه آنجا از حال، بااين). قانون اين 112 ماده (نمايند دعوي

  . شود مي جدا دادگاه مقدماتي تصميمات ايرس از باشد مي
 كـه  است اين در) قانون اين بعد به 310 مواد (موقت دستور و خواسته تأمين تفاوت

. شـود   مـي  صادر متقاضي فوري موقعيت حفظ براي  دومي و خواسته حفظ براي اولي
 مـادر  لكـن  اسـت  او پدر عهده به طفل حضانت دادگاه حكم براساس مثال، عنوان به

 وي بر جنون آينده ماه در و بوده ادواري جنون به مبتال او پدر كه شود  مي مدعي وي
 از يكـي  به طفل ادعا، اثبات زمان تا كند  مي موقت دستور تقاضاي لذا شود  مي عارض
 است مال حفظ به ناظر خواسته تأمين كه حالي در. شود سپرده كودكان درماني مراكز
 لكـن  بگيـرد  تحويل ديگر ماه سه در بايد را مبيع كه شود  مي مدعي فردي آنكه مانند

 را آن تــأمين تقاضــاي دارد وجــود عليــه مــدعي جانــب از آن تلــف احتمــال چــون
  . 1نمايد مي

  خواسته تأمين قرار صدور شرايط) ب
 خواسـته  بـودن  تـأمين  قابـل  ،)دو (خواسته بودن مطالبه قابل) يك (نفع ذي درخواست

 تبيـين  ذيـالً  كـه  است قرار اين صدور شرايط از) چهار (تأمين بودن توجيه قابل و) سه(
  . شوند مي

  متقاضي درخواست .1
 قـراري  چنـين  رأساً تواند  نمي دادگاه و كند درخواست را خواسته تأمين بايد نفع ذي

 دعـواي  در كـه  اسـت  كسي نفع ذي). مدني دادرسي آيين قانون 2 ماده (نمايد صادر
 همـراه  بـه  را خواسـته  تـأمين  معمـوال  عمـل  در و شـود   مي محسوب خواهان اصلي

دو آنرابطـه گفـت بايـد رو از اينشوند مييكيخواستهتأمينوموقتدستورمصاديقگاهكهداشتتوجهبايد.1 .نمودتقاضادادگاهازرادوهرتوان ميخاصمورديكدريعني.باشد ميوجهمنخصوصوعموم
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 تقديم را اصلي دادخواست روز ده ظرف است مكلف واال دهد  مي اصلي دادخواست

 دعـوا  مـورد  ديـن  است ممكن گاه). مدني دادرسي آيين قانون 112 ماده (كند دادگاه
 صـورت  ايـن  در باشـد  شـده  صـادر  تأمين قرار 114 ماده موجب به ولي نباشد حال

 طـرح  قابـل  دعـوا  كـه  شـود   مـي  محاسبه زماني از 112 ماده در مقرر روزه 10 مهلت
  . است

 كاغذ برگ روي بر را آن توان  مي و ندارد خاصي شكل درخواست اين درهرصورت،
 دفـاع  نيز خواسته تأمين شفاهي درخواست از توان  مي نظر به حتي و نوشت معمولي

 قـضايي  عـرف  بـر  نـا ب دادخواسـت  روي بر درخواست اين معموال حال، اين با كرد
 بـراي  صالح مرجع. است حكم صدور زمان تا تأمين درخواست زمان. شود  مي نوشته

 را دعـوا  اصل به رسيدگي صالحيت كه است دادگاهي نيز خواسته تأمين درخواست
 تقاضـاي  كـه  ديـد  خـواهيم  باشـد  داور صالح مرجع اگر). قانون اين 111 ماده (دارد

 دارد را طـرفين  دعـواي  به رسيدگي صالحيت كه دشو  مي دادگاهي از خواسته تأمين
  ). مدني دادرسي آيين قانون 460 و 459 ماده به ناظر 111 ماده(

  خواسته بودن مطالبه قابل .2
 اينكـه  يـك  باشـد؛  شـرايطي  داراي اسـت  الزم باشد مطالبه قابل خواسته اينكه براي

 يـا  و نرسـد  فـرا  بعـدآ  آن مطالبـه  زمان كه معنا بدين باشد منجز و حال بايد خواسته
 حـال  قـانون  ايـن  114 ماده وفق اين، وجود با. نباشد شرطي تحقق به مشروط اينكه
 در و باشد  رسمي سند به مستند خواسته است؛ شده مواجه استثناء دو با خواسته بودن

 دوم. اسـت  الزم شـرط  دو هـر  تحقـق  ماده اين مطابق. باشد تفريط يا تضييع معرض
 كـه  اسـت  معلوم وقتي خواسته). قانون اين 113 ماده (باشد علومم بايد خواسته اينكه

 آن موضـوع  كـه  اسـت  اين خواسته بودن معلوم نوع بهترين و نباشد مردد يا مجهول
 مقـدار  و وصـف  و نوع بايد است كلي عين خواسته كه صورتي در. باشد معين عين
  . است ممكن غير و باطل برنج تن چند كلي تأمين اال و باشد معلوم و معين آن

   خواسته بودن تأمين قابل .3
 ،رو  از ايـن   نمـود  حفـظ  موقـت  طـور  بـه  را آن بتوان كه است تأمين قابل اي  خواسته

 حتـي  و تخليـه  تمكـين،  درخواسـت  مانند ندارند تأمين قابليت مالي غير موضوعات
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  .نمود صادر موقت دستور موارد اين در است ممكن چند هر مشاع مال افراز
  تأمين توجيه قابليت .4

 مجاب و مدلل بايد خواسته تأمين تقاضاي كه معناست بدين تأمين بودن توجيه قابل
  : شود مي توجيه قابل شيوه دو به تأمين تقاضاي. باشد كننده
 عبارتند كه داند  مي موجه خود به خود را موضوعات برخي تأمين مقنن گاه اينكه يك

 ج و الـف  يهـا   بنـد  (شده واخواست ريتجا سند يا  رسمي سند به مستند خواسته از
 اسـناد  تنظـيم  تـشكيالت  ايجاد از هدف چراكه). مدني دادرسي آيين قانون 108 ماده

 مقـنن  احتـرام  مـورد   رسـمي  سـند  صـاحب  و اسـت  ها  آن صاحبان از حمايت  رسمي
 سـند  بـه  متكي آن خواسته كه دعوايي در خوردن شكست احتمال وانگهي،. باشد  مي

 الزم  رسـمي  اسـناد  هـا   آن بـه  كـه  را اسـناد  از اي  هدست. باشد  مي كم بسيار است  رسمي
 خواسـته  تـأمين  مـستند  وقتي دليل اين به اجرايند قابل خود به خود گويند  مي االجرا

  .  باشد مي توجيه قابل خود به خود تأمين تقاضاي گيرند مي قرار
 ها  آن واستهخ تأمين باشند شده واخواست اگر سفته و برات چك مانند تجاري اسناد
 دارنـده  تقاضـاي  مجرد به است مكلف محكمه دعوا اقامه از پس«. است توجيه قابل

 مـدعي  اموال از را برات وجه معادل است شده اعتراض تأديه عدم علت به كه براتي
 310 مواد به حكم اين). تجارت قانون 292 ماده(» نمايد توقيف تأمين عنوان به عليه

 دربـاره  ايـن،  وجـود  با. است ناظر نيز سفته درباره 307 ماده و چك مورد در 314 و
 تأديـه  عـدم  واخواسـت  بـه  مربـوط  فقط ماده اين كه داشت توجه بايد سفته و برات
 آن از توانـد   نمـي  نكـول  و قبول از امتناع يا و نكول واخواست درباره مدعي و است

ـ  توجه با جهت اين از نيز چك براي تأديه عدم گواهي. كند استفاده  وحـدت  راي هب
   . 1است شده واخواست جايگزين 7/10/1369 ـ 536 شماره رويه

 توجيـه  قابليـت  خواسـته  تـأمين  تقاضاي براي تواند  مي دعوا اصحاب عمل اينكه دو
بـراين، بنـا .كنـد  نمي پيداچكباارتباطيشدهقيدتجارتقانون 280 مادهدركهسفتهوبراتواخواست [...]» .1 286 ـ284 ص،1383 ميزان،،)1381 ـ1328(كشورعاليديوان  عموميهيات رويـه وحـدت آراءكامـل مجموعـه عباسـي، مريموحسينيانمحمدمهدي:ازنقلبه «[...] باشد ميواخواست منزلـه بـه شـده مراجعـه بانـك بـه روز 15 مـدت دركـه چـك وجهتأديهعدمبهدايرعليهمحالبانكگواهي
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 اگـر  خواهـان؛  سـوي  از يـا  و شود  مي انجام خوانده سوي از يا كار اين. نمايد ايجاد

 اموال فروش از پس اينكه مانند دهد قرار تفريط يا و تضييع مورد را خواسته خوانده
 تأمين تقاضاي) ماده اين ب بند (كند فرار كشور از خارج به و دريافت گذرنامه خود

 اسـت  مـشكل  اثبـات  حيـث  از كه ييآنجا از توجيه نوع اين. شود  مي توجيه خواسته
  . افتد مي اتفاق محاكم در كمتر

 آن از حـاكي  اغلـب  وي عمـل  كند  مي ايداع را احتمالي خسارت خواهان كه  هنگامي
 سـند  داشـتن  بـدون  تواند  مي ،رو  از اين  است مطمئن خود حقانيت به نسبت كه است

 خود درخواست خواسته، احتمالي تفريط يا تضييع اثبات حتي و تجاري سند رسمي،
 است دادگاه اختيار در احتمالي خسارت ميزان تعيين). قانون اين د بند (كند توجيه را
 خواسـته  درصـد  12 تـا  10 مـيزان به امروزه معموال كه) قانون اين 108 ماده تبصره(

  .  شود مي تعيين
 تقاضـاي  108 ماده ج و ب الف، بندهاي در مذكور موارد تمام در فوق، مراتب به بنا

 قـرار  احتمـالي  خـسارت  تأديه بدون است مكلف دادگاه و بوده موجه خواسته تأمين
 خـسارت  ديهأت مقنن كه است ماده آن دال بند درخصوص فقط و كند صادر را تأمين

 تنهـا  مـاده  ايـن  تبـصره  ،رو  از ايـن   اسـت  دانـسته  الزم تقاضا توجيه براي را احتمالي
  . 1باشد مي بند اين به منصرف

   خواسته تأمين آثار) ج
) يـك  (است اجرا قابل قانون در مقرر نحو به خوانده اموال به نسبت خواسته تأمين قرار

درخواسـت  قبـول بـه مكلفدادگاهكهاستموارديبهراجع 1379 مدنيدادرسيآيينقانون 108 مادهچهاگر«.1 ايـن بـه نمـود  تفكيـك يكديگرازراها آنبايدكهداشتهتوجهمتفاوتيمصاديقبهمقننامااستخواستهتأمين دروباشد تفريطياتضييعمعرضدركهخواستهوضعيتببنددرودعوامستندرسميتالفبنددركهمعني خواهانجانب ازاحتماليخسارتتوديعبدونكهنمودهتكليفايجاددادگاهبرايخاصقانونمقرراتجبند خـسارت توديـع  بـه مشروطراتأمينقرارصدوركليطوربهدبنددركهحاليدر.بپذيردراتأميندرخواست مـستند يـا ب بنـد بـا منطبقخواهانخواستهكهصورتيدربنابراين،نموده،مادههمانتبصرهبراساساحتمالي راخواسـته  تـأمين درخواسـت احتمـالي خـسارت توديعبدوندادگاهاشدبجوالفهاي بندمصاديقازدعوي رااحتمـالي  خـسارت خواهانكهكردخواهدصادرراتأمينقرارصورتيدردادگاهموارداينغيردر.پذيرد مي .»موارديرسانه باشد ميمذكورمادهدبندبهناظرصرفا 108 مادهتبصرهگفتتوان مينتيجهدر.نمايدتوديعنقدا وقوانينشدهتنقيح مجموعه:ازنقلبهقضاييه،قوهتدوينوحقوقياداره17/10/1379ـ6511/7شمارهنظريه 146. ص،1 جلد،1384رسمي،روزنامهقضاييه،قوهقضاييتوسعهوحقوقيمعاونتاهتمامبهحقوقي،مقررات

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



)3(آيين دادرسي مدني  26

 گـردد  توقيـف  خوانـده  از امـوالي  و شده اجرا خواسته تأمين قرار اگر حتي حال، اين با
 پـي  در آثاري خود كه) دو (برود بين از آن اثر و شده زايل طرقي به هم باز است ممكن

  .پرداخت خواهيم ها آن به ما و دارد
  آن چگونگي و خواسته تأمين اجراي .1

 فـوري  را پرونـده  است مكلف دفتر مدير باشد شده تأمين درخواست كه صورتي در
 از فـارغ  و اداري اي  هجلـس  در را خواسـته  تـأمين  قرار دادگاه و برساند دادگاه نظر به

 دادرسـي  آيـين  قـانون  115 مـاده  (كنـد   مـي  صادر مقابل طرف به اخطار و تشريفات
 ظـرف  دارد حق وي و شده ابالغ مقابل طرف به فورآ صدور از پس قرار اين ،)مدني

 به جلسه اولين در دادگاه صورت، اين در كه كند اعتراض آن به ابالغ از پس روز 10
 قبول قرار كه آنجا از ولي،) قانون اين 117 و 116 ماده (كند  مي رسيدگي او اعتراض

 آراء هماننـد  ،)قـانون  ايـن  119 ماده (است نظر تجديد قابل غير خواسته تأمين رد يا
 و شود  مي انجام ابالغ از پس يا خواسته ينتأم قرار اجراي. باشد  مي االجرا الزم قطعي

 تفـريط  يـا  تـضييع  باعـث  اجـرا  تـأخير  و نبـوده  ممكن فوري ابالغ كه مواردي در يا
  ).  قانون اين 117 ماده (شود مي ابالغ سپس و اجرا تأمين قرار ابتدا گردد خواسته

 قابليـت  كه شوند  مي توقيف خوانده اموال از دسته آن خواسته تأمين اجراي لحظه در
 خواسـته  تـأمين  نتيجه در كه  هنگامي ،بنابراين باشد داشته وجود ها  آن از دين استيفاي

 و 129 مـواد  (باشـد  ديـن  مستثنيات از نبايد مال اين رود فروش به شده توقيف مال
 دو مقـدار  به ها  اغ و امالك محصوالت از همچنين،. 1)مدني دادرسي آيين قانون 524
 از و  حتمي مستثنيات از را سهم باقي مقنن گويي و شود  يم توقيف خوانده سهم سوم
 باشـد  شـده  آوري جمـع  محـصول  اگـر . است كرده محسوب  دين شده معين پيش

 بـه  را اجـرا  زمان خوانده واال نمايد  مي توقيف و مشخص را خوانده سهم اجرا مامور
وافـراد عليـه محكومنيازموردمسكنـالف:ازاستعبارتنديمستثنيات«:مدنيدادرسيآيينقانون 524 ماده.1 اثاثيـه  ــ جعليـه؛ محكـوم شانبامتناسبونيازموردنقليهوسيلهـبعرفي؛شيونرعايتباويتكفلتحت داسـت؛ الزمويتكفـل تحـت افـراد وخـانواده عليـه، محكومضروريحوايجرفعبرايكهزندگينيازمورد ـ هـ شود؛ ميذخيرهآذوقهعرفاكهمدتيبرايويتكفلتحتافرادوعليهمحكوماحتياجقدربهموجودـĤذوقه كـسبه، كـار ابـزار ووسايلـوآنان؛شانبامتناسبوتحقيقوعلماهلبرايتحقيقاتيوعلميابزاروكتب- »باشد ميويتكفلتحترادافوعليهمحكوممعاشامراروسيلهكهاشخاصيسايروكشاورزانپيشهوران،
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 حـضور  بـا  متعـدد  دفعـات  در يـا  و باره يك به آن برداشت و داده اطالع اجرا مامور
 برداشـت  محـصول  ميزان برداشت امر در دخالت بدون تا آيد  مي عمل به اجرا مامور
 مـاده  (دارنـد  حـضور  حـق  موقع اين در نيز او نماينده يا خواهان. كند تعيين را شده
 ارزيـابي  فورا هستند تضييع معرض در كه محصوالتي اين، وجود با). قانون اين 127

 آن از حاصـل  وجه و روند  مي فروش به دادگاه رتنظا و تصميم با تشريفات بدون و
  ).127 ماده تبصره (شود مي توديع دادگستري سپرده حساب به
 در تنهـا  و شـود   مي توقيف مال همان فقط باشد معين عين خواسته اگر اين، وجود با

 قابـل  اسـت  معين عين اينكه وجود با اينكه يا و نبوده معين عين خواسته كه صورتي
 ايـن  123 و 122 مـواد  (شـود   مـي  انجام خوانده اموال ساير از توقيف ،نباشد توقيف
 و بـرداري  صـورت  و منقـول  غيـر  و منقـول  امـوال  توقيـف  نحوه قانونگذار). قانون

 منقـول  اموال و خوانده  استخدامي حقوق توقيف و شده توقيف اموال حفظ و ارزيابي
 قـانون  112 تـا  61 مـواد  مقـررات  مشمول را است موجود ثالث شخص نزد كه وي

 دادرسـي  آيين قانون 126 ماده (است دانسته 1356 سال مصوب مدني احكام اجراي
  ). مدني

 بـه  نسبت اولويت حق داراي اند كرده توقيف به اقدام زماني ترتيب به كه طلبكاراني
 تسليم عدم دليل به مثال عنوان به كسي را معيني ملك كه فرضي در ولي باشند  مي آن

 مـاده  (داشـت  نخواهنـد  حقـي  آن بـه  نـسبت  طلبكـاران  ساير باشد ردهك تأمين مبيع
  ).قانون اين128

 كرده توقيف يا و كند توقيف خواهد  مي دادگاه كه مالي عوض به تواند  مي نيز خوانده
 از يكـي  يـا  دادگستري صندوق در مال همان ميزان به بهادار اوراق يا نقد وجه است
 كـرده  صادر را تأمين قرار كه دادگاهي از تواند  يم او همچنين. بگذارد وديعه ها  بانك

 اينكـه  به مشروط بنمايد ديگر مال به است شده توقيف كه را مالي تبديل درخواست
 كمتـر  شـده  توقيف قبالً كه مالي از فروش سهولت و قيمت نظر از شده پيشنهاد مال

 و هكـرد  رسـيدگي  درخواسـت  اين به روز دو ظرف است مكلف نيز دادگاه و نباشد
 باشـد  شده توقيف مال عين كه مواردي در اين، وجود با. نمايد صادر را مقتضي قرار

  ). قانون اين 125 و 124 ماده (است خواهان رضايت به منوط آن تبديل
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   آن آثار و خواسته تأمين زوال .2
 توجه با گردد توقيف خوانده از اموالي اگر حتي و شود صادر خواسته تأمين قرار اگر
 اگـر  مثال عنوان به. دارد وجود آن زوال امكان است موقتي و تبعي قرار اين نكهاي به

 و كنـد  اعتـراض  آن بـه  روز ده ظرف وي خوانده به خواسته تأمين قرار ابالغ از پس
 تـأمين  كند فسخ را قرار اين رسد  مي فرا اعتراض از پس كه اي  هجلس اولين در دادگاه

 112 مـاده  مطـابق  يـا  و) مدني دادرسي آيين نونقا 116 ماده (رود  مي بين از خواسته
 دادخواسـت  خواسـته  تـأمين  درخواسـت  زمـان  از روز 10 ظرف خواهان قانون اين

 قرار دادگاه خوانده درخواست با صورت اين در كه كند  نمي تقديم دادگاه به را اصلي
 مرتفـع  تـأمين  قـرار  صـدور  موجب كه وقتي همچنين،. كند  مي لغو را خواسته تأمين
 خـود  بـه  خود تأمين است ممكن حتي و كند  مي صادر را تأمين رفع قرار دادگاه شود

 دادخواسـت  يـا  و دعوا استرداد يا خواهان عليه قطعي حكم صدور مانند شود مرتفع
 موجب به خواهان و شود اجرا تأمين قرار اگر صورت، هر در). قانون اين 118 ماده(

 خوانـده  نرسـد،  اثبـات  بـه  او براي حقي اي و شود دعوا بطالن به محكوم قطعي رأي
 تـأمين  قـرار  از كه را خسارتي قطعي حكم ابالغ تاريخ از روز بيست ظرف دارد حق

 مطالبـه . كنـد  مطالبـه  قـرار  صادركننده دادگاه به داليل تسليم با است شده وارد او به
 هزينـه  وپرداخـت  مدني دادرسي آيين تشريفات رعايت بدون مورد اين در خسارت

 دادرسـي  اصـول  رعايـت  نافي تشريفات رعايت لزوم عدم. گيرد  مي صورت درسيدا
 مفـاد  دفـاعي  حقـوق  بـه  احتـرام  اصـل  رعايت منظور به است مكلف دادگاه و نبوده
 تـاريخ  از روز ده ظـرف  دارد دفـاعي  چـه  چنان تا كند ابالغ مقابل طرف به را تقاضا
 رسيدگي طرفين داليل به العاده  وقف وقت در دادگاه . 1كند مطرح را آن داليل با ابالغ

 بدون مقرر مهلت در خوانده اگر است طبيعي. نمايد  مي صادر قطعي و مقتضي رأي و
 خـسارت  مطالبـه ) مـدني  دادرسي آيين قانون 306 ماده در مذكور موارد (موجه عذر

 او بـه  خواهـان  درخواسـت  بـه  است سپرده احتمالي خسارت بابت كه وجهي ننمايد
دادرسـي،  تـشريفات ازاصـول اينتمييزچگونگيوها آنتفسيرينقشودادرسياصولمفهوممحسني،حسن.1 121. و 120 صص،193 و 192 پياپيشماره،1385 تابستانوبهارمركز،دادگستريوكاليكانونمجله
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  ). قانون اين 120 ماده (شود مي مسترد

  
  دادرسي هزينه تأمين: دوم بند

 شـود   نمي اخذ تأمين ها  آن در كه مواردي و) الف (دادرسي هزينه تأمين شرايط و مفهوم
  :باشند مي مبحث اين موضوع) ب(

  دادرسي هزينه تأمين شرايط و مفهوم) الف
 مـانعي  آنكـه  ونبد حق احقاق براي تواند  مي كس هر و است تظلمات مرجع دادگستري

 بايـست   مـي  خواهـان  دعـوي  به اصل مطابق ،رو  از اين  كند؛ مراجعه آنجا به باشد كار در
 نامـشروع  جهـاتي  به اشخاص كه افتد  مي اتفاق گاه اما. نمود رسيدگي مجزا  اقدامي بدون
 موجـب  كـرده،  دعـوا  اقامـه  به اقدام ناآگاهي دليل به يا و ايذا يا غرض اعمال مثال براي
 كاري و ساز رو، همين از. گردند  مي دادگاه اوقات اشغال نيز و خوانده به ارتخس ورود
 ميـزان  كـاهش  داده، كـاهش  دعـاوي  چنين اقامه به را افراد تمايل تا رسد  مي نظر به الزم

 فـراهم  دعاوي ديگر به رسيدگي در را دادرسان بال فراغ و موجب را مراجع يها  پرونده
 دادرسـي  آيـين  قانون نيز و 1290 حقوقي محاكمات ولاص قانون در ما حقوق در. آورد
 عنـوان  تحـت  قـانوني  1339 سـال  در اينكه تا بود نشده بيني پيش مهم اين 1318 مدني
 در كـه  رسـيد  تـصويب  بـه  مدني دادرسي آيين قانون به مكرر 225 ماده به الحاق قانون
 مـاده  ايـن . است هشد گنجانده 109 ماده در ماده همان مدني دادرسي آيين كنوني قانون

 آن دادن بـه  موظـف  خوانـده  درخواسـت  بـه  دعوا خواهان كه است يتأمين بردارنده در
 موضوع، و نوع مبنا، لحاظ به ،تأمين نوع اين تفاوت وجود با اينكه ذكر قابل نكته. است

 مربـوط  مبحث در را آن نادرستي به 1318 سال قانون همانند قانونگذار خواسته تأمين با
  .  است آورده خواسته تأمين به

 اصـلي  دعاوي از اعم مدني دعاوي كليه در «مدني دادرسي آيين 109 ماده مطابق
 امـور  قـانون  كـه  مـواردي  اسـتثناء  بـه  حسبي امور به مربوط يها  درخواست و طاري يا

 از ناشـي  خـسارات   بـراي  تواند  مي خوانده است، داشته مقرر را دادگاه به مراجعه حسبي
 تقاضـاي  دادگـاه  از شـود  محكوم خواهان است ممكن كه الوكاله، حق و دادرسي هزينه
 خواهـان  باشـد،  طـاري  يـا  اصـلي  دعـوا  كه كند  نمي تفاوتي بنابراين،» [...] نمايد تأمين
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 درخواست به بودن، واهي صورت در اضافي دعوي خواهان يا ثالث كننده جلب اصلي،
 فرماسـت  حكـم  قاعـده  همين زني حسبي امور در. هستند تأمين دادن به موظف خوانده

 بـراي  كـه  اسـت  داشته مقرر را دادگاه به مراجعه حسبي امور قانون كه مواردي در مگر
 امـوال  در ورثـه  تـصرف  درخواست (االثر مفقود غايب به مربوط موارد از عبارتند مثال

 تـصديق  تركه، موم و مهر برداشتن تركه، موم و مهر درخواست و ،)فرضي موت غايب،
  .نيست الزم دعوا دادرسي هزينه تأمين سپردن ها اين در كه ... و وراثت انحصار

 هزينـه  تأمين قرار صدور ولي باشد واهي خواهان شده طرح دعواي است ممكن
 دادگـاه  و دارد خوانـده  درخواسـت  بـه  نيـاز  بيگانـه  اتباع دعواي تأمين همانند دادرسي

 بـودن  خـارجي  اخيـر  قـرار  الفبـرخ  اينجـا  در كـه  چند هر كند، چنين رأساً تواند  نمي
 داراي دعـوي  صـورتي  چـه  در اينكه در اما. نيست تأمين قرار صدور شرايط از خواهان
 دادرس اختيار در را آن و نداده ارائه را خاصي ضابطه و قاعده قانون است واهي وصف

 تـأمين  قرار صورتي در و نبوده قيد بي قرار اين صدور در نيز دادرس اما است داده قرار
 موجـه  جهـات،  ساير و دعوا وضع و نوع به توجه با «را درخواست كه كند   مي صادر را

: اسـت  بررسـي  قابـل  جهـت  دو از دعـوي  بـودن  واهـي  كه اند گفته دكترين در. »بداند
 باشـد  واهـي  موضـوعي  لحـاظ  بـه  اسـت  ممكن دعوي اينكه در . 1حكمي و موضوعي
  2نيـست  دليلـي  هيچ به متكي يدعو گاهي شده گفته كه گونه همان چه نيست، ترديدي

 چـه  چنان خواهان ادعاي موضوع اينكه مانند باشد واهي دعوي قانون لحاظ به اينكه اما
 همـان  كه (مورد اين چه. دارد تأمل جاي نمايد  نمي ايجاد خوانده عليه حقي شود احراز

 وارد اصـوال  دادگاه آن در كه است مواردي از ،)مدني دادرسي آيين قانون 84 ماده 7 بند
 كه حالي در ،)كنوني قانون 89 ماده (كند  مي صادر را آن رد قرار و نگرديده دعوا ماهيت

 حـال  و گذشـته  شكل از دادگاه كه است متصور فرضي در واهي دعوي رسد  مي نظر به
 بـه  اي دعـوايي  چنين كه يابد  مي در كند بررسي ماهوي لحاظ به را دعوي خواهد  مي كه

 و باشد شكلي ايراد داراي دعوا اگر ديگر، سوي از. رسد  نمي جامسران به فراوان احتمال
30 ص،3 جلدهمان،شمس،عبداهللادكتر.1
.پيشين2
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 دست خوانده به خسارت ورود فرض اصوال كند رد ماهيت در ورود بدون را آن دادگاه

 صـدور  بـراي  وجهي تا ندارد وجود كند ايجاب را تأمين قرار صدور كه اي  اندازه به كم
 پرونـده  احوال و اوضاع به توجه اب كه است دعوايي واهي دعوي پس،. باشد تأمين قرار

  . شد نخواهد خواهان له حكم صدور به منتهي دادگاه ماهوي رسيدگي فرض بر
 از غيـر  ديگـري  اقدام اينكه بدون خواهان دعواي كه دارد آن اقتضاي اصل كه گفتيم

 و و بـوده  اسـتثنايي  امـري  تأمين اخذ آنكه نتيجه شود، رسيدگي گيرد انجام دعوي اقامه
 تـأمين  قـرار  صـدور  براي دادرس ذهن ،رو  از اين  است؛ قانوني نص حد در فسيرت قابل

  .باشد شده دعوي بودن واهي بر قانع كافي حد به بايد مي واهي دعواي
  شود نمي اخذ تأمين ها آن در كه مواردي) ب
 خواهـان  كـه  نمـود  ادعـا  يا و كرد تأمين را دادرسي هزينه توان  نمي دعاوي از برخي در

  :مانند است كرده طرح يواه دعوي
 حـسبي  امـور  قـانون  كـه  مـواردي  در حـسبي  امـور  به مربوط يها  درخواست .1
 آيـين  قـانون  109 مـاده  (گذشـت  آن شـرح  كـه  اسـت  دانسته الزم را دادگاه به مراجعه
  ؛)مدني دادرسي
 ؛)قـانون  ايـن  110 ماده (باشد برات يا سفته يا چك ها  آن مستند كه اي دعاوي .2

 بـه  فـراوان  احتمال به آن در خواهان كه است دعوايي واهي دعواي از ودمقص كه گفتيم
 تجـاري  اسـناد  كه) برات و سفته و چك بر مبتني (مذكور دعاوي در اما رسد  نمي نتيجه

 ايـن  بـر  حـاكم  اصول به عنايت با برخوردارند، فراوان اعتبار از و بوده اخص معناي به
 كـه  پـذيريم   مـي  اسـت  افـزوده  ها  آن اعتبار بر كه) ايرادات توجه عدم اصل مانند (اسناد

 جهـت  ايـن  از و شـد  خواهـد  دعوا حاكم فراوان احتمال به اسناد اين بر متكي خواهان
 جريـان  سـرعت  اصـل  و داشـته  اعالم را اسناد اين از خود حمايت پيشاپيش قانونگذار

ـ  را تجـارت  در كننـده  تـسهيل  و ضـروري  اصـول  از يكي عنوان به بازرگاني دعاوي  هب
  است؛ نموده مراعات خوبي

 توجـه  مورد همواره اسناد گونه اين اعتبار حفظ رسمي؛ اسناد به مستند دعاوي. 3
. است برخوردار اي  هويژ حقوق از توجه، آن تبع به اسناد آن دارنده و بوده مقنن تاكيد و

 فلـسفه  خـالف  اسـناد  ايـن  به مستند دعاوي در تأمين گونه هر اخذ تجويز است بديهي
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  بود؛ خواهد ورمذك
 واهي. است دادرسي هزينه تأمين سر بر بحث متوقف؛ عليه شده طرح دعاوي .4

 از زمـاني  بهتر عبارت به دارد؛ بر در را اراده و اختيار عنصر منطق بر بنا نيز دعوي بودن
 اما باشد نموده دعوا اقامه خوانده عليه اختيار به وي كه خواست يتأمين توان  مي خواهان

 ايـن  جـز  اي  هچـار  و كند طرح دعوي متوقف عليه بايد  مي خواهان كه اضرح فرض در
 نظـر  بـه  عـدالت  خـالف   گـرفتن  گـشته،  دعـوا  اقامـه  به تحريك بهتر عبارت به و ندارد

  . رسد مي
  :باره اين در نكته چند اكنون و

 بپذيرد را دادرسي هزينه تأمين يا داده تشخيص واهي را دعوا دادرس چه چنان ـ
 و معقول مهلت بايد القاعده علي نمايد صادر تأمين قرار خوانده، ستدرخوا به و

 خواهـان  تـا  نمايد تعيين حاكم احوال و اوضاع و تأمين ميزان توجه با را متعارفي
 ندهـد  تأمين خواهان كه وقتي تا[...]«صورت، اين در. بسپارد تأمين مهلت آن در

 بـراي  دادگـاه  قـرار  در مقـرر  مدت كه صورتي در و ماند خواهد متوقف دادرسي
ــأمين خواهــان و شــود منقــضي دادن ــه ندهــد ت ــده درخواســت ب ــرار خوان  رد ق

  ).  قانون اين 109 ماده(» شود مي صادر خواهان دادخواست
 يـا  تعهد انجام در تأخير دعوا اقامه از منظور كه شود محرز دادگاه بر چه چنان «ـ

 يـا  حكـم  صـدور  ضمن در است مكلف دادگاه بوده، ورزي غرض يا طرف ايذاء
» نمايـد  محكـوم  دولـت  نفـع  به دادرسي هزينه برابر سه تأديه به را خواهان قرار،

  ).قانون اين 109 ماده تبصره(
 كـه  بيگانـه  اتبـاع  تـأمين  خـالف  بـر  واهي دعواي يا و دادرسي هزينه تأمين در ـ

 چـه  گـر . اسـت  نشده برده نام بدوي، از غير دادرسي ديگر مراحل از آمد خواهد
 از گيـري   پـيش  و طـرفين  برابـري  (بيگانـه  اتباع تأمين فلسفه ديد خواهيم Ĥنكهچن

 دادرسـي  هزينـه  و واهـي  دعواي تأمين با) ايراني خوانده براي احتمالي مشكالت
) خوانـده  بـر  وارد خـسارات  جبـران  و محـاكم  كار حجم افزايش از گيري پيش(

 ديگـري  از تـر  ملمـوس  ظاهر به اولي فلسفه چند هر ونيز يكديدگرند از متفاوت
 اطالـه  كـشورها،  سـاير  در بلكـه  ايران در نه امروزه كه داشت توجه بايد اما است
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 تـأمين  اخـذ  كـه  نكتـه  ايـن . اسـت  قـضات  و مردم اساسي مشكالت از دادرسي

 مخـصوص  باشد بيهوده دعاوي اقامه از گيري پيش جهت در مهم عاملي تواند  مي
. بگذاريم باز آراء از شكايت در را فرادا دست ترتيب بدين تا نيست بدوي مرحله

 به مربوط دعاوي در تأمين اخذ امكان تا نيست دست در دليل هيچ ديگر سوي از
 دادرسـي  آيـين  قـانون  109 مـاده  اطالق عالوه به بدانيم؛ منتفي را آراء از شكايت

 را حسبي امور حتي و طاري دعاوي در تأمين اخذ امكان كه نكته اين نيز و مدني
  :كه سازد مي رهنمون بدان را ما نموده بيني پيش
 خـواهي،  فرجـام  نظـر،  تجديد بدوي، از اعم (را دعوا كننده، رسيدگي مرجع اگر

 از خوانـده  درخواسـت  بـا ،  دهد تشخيص واهي ) دادرسي اعاده و ثالث اعتراض
 دادرسي هزينه صورت هر در رسد  مي نظر به چند هر. كند  مي تأمين اخذ خواهان

  .است نتأمي قابل
 نـوعي  بـه  واخواهي: اوالً: كه دليل بدين نمود جدا فوق موارد از بايد را واخواهي

 اخـذ  واخـواه  از بتـوان  تـا  گردد  نمي محسوب جديد دعواي و است بدوي دعواي ادامه
 از و دارد قـرار  خوانـده  مقـام  در است بدوي خوانده همان كه واخواه،: اًثاني. كرد تأمين

ـ . كـرد  تـوان   نمي دادرسي ههزين تأمين اخذ خوانده  و دادرسـي  هزينـه  تـأمين  اخـذ : اًثالث
 حقـوق  رعايـت  اصـل  خـالف  بر و وي دفاعي حقوقي با منافي واخواه از واهي دعواي
 توانـد   مي) بدوي دعوي خوانده (واخواه گفت بايد عكس، جهت در: رابعĤ. است دفاعي

 را) بـدوي  دعـوي  انخواهـ  (واخوانـده  واهـي  دعواي و دادرسي هزينه تأمين دادگاه از
  .  كند مطالبه
  

  بيگانه اتباع دعواي برابر در تأمين از ناشي دادرسي طواري: سوم بند
 اخـذ  شرايط ،)الف (تأمين فلسفه است؛ شرح بدين گردد  مي ارائه مبحث اين در چه آن

  ).ج (شود نمي اخذ تأمين استثنايĤ بيگانه اتباع از كه مواردي و) ب (تأمين
  نتأمي فلسفه) الف
 دربردارنـده  عمـل،  بـه  ذهن عالم از حقوق حياتي گذرگاه عنوان به مدني دادرسي آيين

 رعايـت  بـه  موظـف  تظلمـات  به رسيدگي در قضايي مراجع كه است مقرراتي و قواعد
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 هـر  در و كنـد   مـي  توجه جلب همه از بيش چه آن قواعد اين پود و تار از. هستند ها  آن
 و برابـر  شـرايط  در همـواره  بايـد  طـرفين  كـه  است اين آيد  مي نظر به دادرسي از مقطع

 مهـم  اين. گردد محقق عدالت و نشود دار خدشه آييني عدالت تا شوند محاكمه يكسان
از . اسـت  ها  دادرسي بنيادين اصول از كه است بوده ملحوظ نيز  اسالمي دادرسي نظام در

 براساس اين، وجود با. شود اداره اصل اين لواي تحت بايد دادرسي جريان تمام ،رو  اين
 ولـي  اسـت  بازنده خوانده و برنده خواهان همواره كه دانست مفروض بتوان شايد غلبه
 آمـد  گفتـه  دادرسـي  هزينـه  تـأمين  در كـه  طور  همان و نيست صحيح هميشه نتيجه اين

 تبعـه  خواهـان  كـه  فرضي در نكته اين. باشد اساس بي و واهي دعوا طرح است ممكن
 طـرح  از پـس  او اسـت  ممكـن  چـه . بود خواهد تر  لموسم و مهم است خارجي كشور
 براين، بنا. بماند باقي نشده جبران خوانده خسارات و گفته ترك را كشور دعوايي چنين

 اتبـاع «: اسـت  داشـته  مقـرر  و پرداختـه  موضـوع  ايـن  به 148 تا 144 مواد در قانونگذار
 گردند دعوا وارد ثالث شخص عنوان به يا و باشند اصلي خواهان چه خارج، يها  دولت

 و دادرسي هزينه بابت است ممكن كه خساراتي تأديه براي دعوا طرف درخواست به بنا
 از فقـط  تـأمين  اخـذ  خواسـت  در. بـسپارند  تأمين بايد گردند محكوم آن به الوكاله حق

  ).  144 ماده(» شود مي پذيرفته دادرسي اول جلسه پايان تا و ايران تبعه خوانده
   أمينت اخذ شرايط) ب
  :شمرد بر چنين را تأمين اخذ شرايط توان مي قانون اين 148 تا 144 مواد به عنايت با

 تواند  نمي دادگاه .3 باشد؛ ايران تبعه خوانده .2 نباشد؛ ايران تبعه دعوا خواهان .1
. شـود  درخواست دادرسي اول جلسه پايان تا بايد تأمين اخذ .4 و كند؛ اخذ تأمين رأساً
 بينـيم   مـي  اسـت  دعـوا  طرفين آييني برابري مخالف ماده اين كه ييآنجا از ترتيب، بدين
 خوانـده  درخواسـت  بـه  منـوط  را آن خوانـده  استفاده سوء از جلوگيري منظور به مقنن

  .  است نموده دادرسي اول جلسه پايان تا ايراني
 و رسـيدگي   درخواسـت  به نسبت است مكلف دادگاه «نفع ذي درخواست از پس

 دادرسـي  اسـت  نشده داده تأمين كه وقتي تا و نمايد تعيين را آن سپردن لتمه و مقدار
 فـراهم  مـذكور  شـرايط  چه چنان دادرس گفت بايد ترتيب، بدين. »ماند خواهد متوقف

 واحـوال  اوضـاع  كـه  فرضي در حتي تواند  نمي و نمايد اخذ را تأمين است موظف باشد
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  .زند سرباز يفتكل اين از است خواهان شدن پيروز از حاكي دعوا

 تجديدنظرخوانـده  و نيـست  بدوي مرحله در رسيدگي مخصوص تأمين اين اخذ
 صـرف  ،)147 مـاده  (بخواهـد  بيگانه خواه نظر تجديد برابر در را يتأمين چنين تواند  مي
 او سـپردن،  صـورت  در كـه  خيـر  يا باشد سپرده تأمين بدوي مرحله در او اينكه از نظر

). قـانون  اين 147 و 146 مواد (بدهد تأمين مرحله اين يها  هزينه به نسبت است مكلف
 كننـده  درخواسـت  خـواه،  فرجام (خواهان به 144 ماده به توجه با توان  مي را حكم اين

 بـا . داد تـسري  نيـز  آراء از شـكايت  طـرق  سـاير  بيگانه) ثالث معترض و دادرسي اعاده
 مرحلـه  ادامـه  واخواهي مرحله چه، كرد؛ حكم چنين توان  نمي واخواه درباره اين، وجود

 دفـاعي  حقوق رعايت و است بوده خوانده نخستين دادرسي در واخواه و بوده نخستين
  . نمود اخذ را بحث مورد وي از نتوان كه. كند مي ايجاب گونه اين وي

 ثابـت  اغلـب  دادرسـي  انجـام  تا آغاز از دعوا طرفين يها  وهزينه دادرسي جريان
 خـارجي  تبعـه  از و كـرده  معـين  را تـأمين  جديد ميزان ندتوا  مي دادگاه ،رو  از اين  نيست

 ايـن  148 ماده (نمايد رد را وي دادخواست صورت اين غير در و بسپارد را آن بخواهد
 است كرده استفاده» [...] شود معلوم دادگاه بر چه چنان «عبارت از ماده اين در). قانون

 بـه  توجـه  با چه، باشد؛ واندهخ درخواست از پس شدن معلوم نظر، به آن، از مقصود كه
 اجـازه  رأسـاً  دادگاه به و گفته سخن خوانده درخواست لزوم از كه قانون اين 144 ماده

 مـدني  دعواي ماهيت بودن خصوصي به عنايت با و است، نداده را تأمين اين به تمسك
   .  است  1موضوعي قلمرو در طرفين تسلط بر اصل امور، اين در دادگاه نبودن نفع ذي و
   شود نمي اخذ تأمين اًاستثنائ بيگانه اتباع از كه مواردي) ج

 مـوارد  آن در كه است شده وارد آن بر استثناهايي و نيست مطلق تأمين اخذ لزوم قاعده
  ):قانون اين 145 ماده (است يتأمين چنين سپردن از معاف خارجي تبعه

 بـه  مقـنن  اينجـا  در ند؛باش معاف تأمين دادن از ايراني اتباع او متبوع كشور در .1
  . است كرده توجه كشورها متقابل رفتار و المللي بين نزاكت

 اعتبار حفظ هدف نيز دعوي اين در باشد؛ چك و سفته برات، به راجع دعاوي .2
1.Le principe dispositif. 
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  . باشند مي جامعه در ثروت آسان گردش وسيله كه است اسناد گونه اين
 از حمايـت  قانونگذار فهد صورت اين در باشد؛ متقابل خارجي تبعه دعواي .3

 نكـرده  دعـوا  طـرح  بـه  اقدام رأساً خارجي خوانده چه است بوده خوانده دفاعي حقوق
   .    1است شده تحريك دعوا به واقع در و است

 كـه  ييآنجـا  از نيـز  دعاوي گونه اين در باشد؛  رسمي سند به مستند كه دعاوي .4
 طرفين برابري نا موجب وي از تأمين اخذ است زياد دعوي در خواهان پيروزي احتمال

  .گردد مي رسمي اسناد اعتبار تضعيف و
ـاوي  و ثبـت  بـه  اعتـراض  قبيل از شوند  مي اقامه  رسمي آگهي اثر بر كه دعاوي .5  عليـه  دع
  .2 تسا دعوي اقامه به بودن مجبور تأمين اخذ عدم علت سوم بند همانند نيز مورد اين در متوقف؛

285. ص،2 جلدهمان،دفتري،متيناحمددكتر.1
1،355 صهمان،افشار،صدرزادهمحسنسيددكتر.2
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    2 فصل

  جديد دعواي طرح از ناشي دادرسي طواري

 شـود   مـي  مطـرح  دعواي اصحاب ميان گاه جديد دعواي طرح از ناشي دادرسي طواري
  ). دوم مبحث (ثالث شخص دخالت با گاه و) نخست مبحث(

  
  دعوا اصحاب بين جديد دعواي طرح از ناشي دادرسي طواري :اول مبحث
 اصـلي  دعـواي  لمـرو ق بـه  شده مقرر قانوني شرايط طبق دعوا طرح با تواند  مي خواهان

 توسـط  اقـدام  ايـن  گـاه  و) نخست بند (گويند  مي اضافي دعواي آن به كه بيافزايد خود
 هـا   آن بـه  ذيال ما و) دوم بند (گويند  مي متقابل دعواي آن به گه گيرد  مي صورت خوانده

  . پردازيم مي
  

 1اضافي دعواي: نخست بند

 شـرايط  سـپس  و) الـف  (پـردازيم   مي آن انواع و اضافي دعواي تعريف به ابتدا اينجا در
  ).ب (كنيم مي بررسي را آن طرح
  
   آن انواع و اضافي دعواي تعريف) الف

1.La demande additionnelle. 
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 تغييـر  نـوع  هر به اعم معناي در است؛ تعريف قابل اخص و اعم معناي دو در دعوا اين
 يـا  خواسـته  يـا  دعوا نحوه تغيير يا و خواسته افزايش يا كاهش از اعم دعوا، خواسته در

 اسـت  عبـارت  اخص معناي در و گويند  مي اضافي دعواي خواهان طرف از ،درخواست
 تقـديم  نيازمنـد  كـه  افـزايش  صـورت  به دعوا موضوعي گستره در تغيير نوعي اعمال از

  . باشد خواهان سوي از جديد دادخواست
 شده بيني پيش مدني دادرسي آيين قانون 98 ماده در اعم معناي به اضافي دعواي

 مـاده  به ناظر قانون اين 48 و 17 مواد از استفاده با توان  مي را آن اخص مفهوم و 1 است
  .  2كرد استنباط آن 98

 تـوان   مـي  كه نباشد دادخواست تقديم نيازمند اضافي دعواي است ممكن فوق مراتب به بنا
 عنـوان  بـه . بـرد  نام را درخواست يا خواسته يا دعوا نحوه تغيير يا و درخواست و خواسته كاهـش

ـال  ميليـون  چهار مبلغ استيجاري منزل اجاره بابت شخصي ال،مث ـا  اسـت  بـدهكار  ري ـين  در ام  ح
 دادرسـي  طـي  در خواهان اينجا در كند،  مي پرداخت خواهان به را ريال ميليون دو مستأجر دادرسي

 آن متـصرف  عليـه  ملكي مستأجر يا. دهد  مي كاهش را خود خواسته جديد دادخواست دادن بدون
ـار  ايـن  و خرد  مي را ملك آن دادرسي جريان در ولي نمايد  مي مطرح يد خلع دعواي ـا  ب  سـمت  ب
 اسـت  مـدعي  الف شخص يا. است كرده تغيير دعوا نحوه حالت اين در. شود  مي دعوا وارد مالك

ـاي  بـر  كـه  گـردد   مي تصويب قانوني است، بدهكار او به دالر هزار بيست ب فرد كه ـام  آن مبن  تم
  .دهد مي تغيير آن ريالي معادل به را خواسته او ،رو از اين باشد يالر معيار بر بايد مطالبات
 ديگري عنوان افزودن يا خواسته افزايش اضافي دعواي موضوع اگر اين، وجود با

 مثـال  عنـوان  به شود تقديم قانون وفق دادخواست است الزم باشد دادخواست ستون به
 ميليـون  شـش  مبلـغ  ب شـخص  هك است مدعي سفته فقره دو استناد به مدعي الف فرد

مراحـل  تمـام دركـرده تصريحدادخواستدركهراخودخواستهتواند ميخواهان«قانوناين 98 مادهموجببه.1 بادعوايكهاستممكنصورتيدردرخواستياخواستهيادعوانحوهتغييرياآنافزودنوليندككمدادرسي كـرده  اعـالم دادگـاه بـه راآندادرسـي اولجلسهپايانتاوباشدداشتهواحديمنشاءوبودهمربوطشدهطرح اضـافي دعـواي «:گويـد  مـي اضـافي دعـواي تعريفدرفرانسهمدنيدادرسيآيينجديدقانون 65 ماده.»باشد .»دهد ميتغييرراخودقبليادعاهايطرفيكآنموجببهكهدعواييازعبارتاست
شـود،دعواي اقامه [...] خواهانطرفازديگردعوايبهرسيدگياثنايدركهدعواييهر«قانوناين 17 مادهبربنا.2 تقديمدادخواسـت مـستلزم دادگـاه دررسـيدگي شـروع «قـانون آن 48 مادهمطابقو»[...] شود ميناميدهطاري .استدادخواستتقديممستلزماالصولعلينيزاضافيدعوايرو، از اين،»[...] باشد مي
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 خوانـده  از كـه  ديگري سفته سررسيد حلول به توجه با اما است است وي بدهكار ريال

از . دهـد  افـزايش  را خواسته مبلغ گيرد  مي تصميم دادرسي اول جلسه در دارد اختيار در
 مطالبـه  دادخواست شخصي يا. دهد  مي اضافي دادخواست مبلغ آن مطالبه جهت ،رو  اين

 دادرسـي  اول جلـسه  در سپس و كند  مي تقديم دادگاه به را استيجاري ملك وقهمع اجور
  . كند مي اضافه خواسته به نيز را تخليه

   اضافي دعواي شرايط) ب
 طـرح  نيـست  دادخواسـت  تقـديم  بـه  نيـازي  كه مواردي در جز شد گفته كه طور  همان

 دادخواسـت  تقـديم  دنيازمن مدني دادرسي آيين قانون 48 ماده مطابق نيز اضافي دعواي
 دادرسي اول جلسه پايان تا اضافي دعواي اقامه قانون اين 98 ماده مطابق وانگهي،. است

 بـدون  دادرسـي  مراحـل  تمام در را خواسته كاهش ماده اين اين، وجود با. است ممكن
 بـه  كه بوده قانون اين 2 ماده در مقرر حكم راستاي در كه است كرده تجويز محدوديت

 از را رسـيدگي  نفـع  ذي اينكه مگر كند رسيدگي دعوايي به تواند  نمي دگاهدا آن موجب
 صـرف  خـود  دعـواي  از بخواهد زمان هر تواند  مي كه است نفع ذي اين و بخواهد وي
  .دهد كاهش را خواسته ميزان يا نموده نظر

 سـوي  از كـه  شـده  محـسوب  طـاري  دعـاوي  از يكـي  نيز اضافي دعواي اگرچه
 وجـود  بايـد  القاعـده  علي و) مدني دادرسي آيين قانون 17 ادهم (شود  مي طرح خواهان

 مطـابق  ولـي،  كنـد  كفايـت  آن پذيرش براي منشا اتحاد يا كامل ارتباط شرط دو از يكي
 اضـافي  و اصلي دعواي ميان ارتباط تحقق هم دعوا اين پذيرش براي قانون اين 98 ماده

 آنجا از وضعيت، اين در. است شده دانسته الزم مقنن سوي از واحد منشاء داشتن هم و
 و اسـت  خـاص  98 مـاده  و عام 17 ماده كه گفت بايد نمود عمل قانون نص به بايد كه

 طـاري  دعـاوي  سـاير  به محدود و خورده تخصيص اخير ماده با قبلي ماده شمول دايره
 اتحـاد  و ارتبـاط  وجـود  اًصرف دعوا اين در كه شد اين به قائل بايد رو  از اين . است شده

 مـاده  اخيـر  شـق  معنـاي  به كامل ارتباط نوع نيست الزم و است شده دانسته الزم ءشامن
 كامل ارتباط وقتي دعوا دو بين[...] «ماده اين مطابق اينكه توضيح. باشد قانون اين 141

 مثـال،  عنـوان  بـه . »باشـد  ديگـري  در مـؤثر  يـك  هـر  در تصميم اتخاذ كه است موجود
 تقابـل  دعـواي  عنـوان  به مستأجر و دهد  مي را همستأجر عين تخليه دادخواست شخصي
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 طبيعـي . كنـد   مـي  ارائـه  را  رسـمي  سند تنظيم به الزام دادخواست دادرسي اول جلسه در
 دعـواي  به رسيدگي انتفاي موجب آن به حكم صدور و تقابل دعواي به رسيدگي است
 مؤثر گردي دعواي در دعاوي اين از يك هر به رسيدگي بهتر عبارت به و شود  مي اصلي
 صـرف  بـه  و ندانـسته  الزم را ارتبـاط  از حـد  اين قانونگذار اضافي دعواي در اما. است

 خواسـته  افـزايش  يـا  دعـوا  نحـوه  تغييـر  در لزومـا  چه است كرده قناعت ارتباط وجود
 توانـد   مـي  ارتباط صرف و نيست ديگر دعواي در مؤثر دعاوي اين از يكي در رسيدگي

  . باشد كافي
 گـاه  هـر  ،رو  از ايـن  . اسـت  دعـوا  جهت يا سبب همان دعوا شامن ديگر، سوي از

 دعـوا  دو آن منشأ باشد يكسان ،)آن مبناي حقوقي واقعه يا حقوقي عمل (دعوا دو سبب
 شـده  معوقه اجور مطالبه خواستار موجر آن در كه دعوايي در مثال عنوان به. است يكي
 بينـي  پـيش  فـسخِ  حـق  استناد به نيز را اجاره مورد تخليه اضافي دعواي عنوان به است
 اضـافي  و اصـلي  دعـواي  سـبب  اينجـا  در. كنـد   مي تقاضا دادگاه از قرارداد، آن در شده

  .است مستأجر و او ميان اجاره قرارداد
  

 1متقابل دعواي :دوم بند
 پذيرشش شرايط به سپس و) الف (آن ماهيت و دعوا اين تعريف به ابتدا مبحث اين در
  . پردازيم مي) ب(

  آن ماهيت و متقابل دعواي تعريف) الف
 طـرح  خواهـان  دعـواي  پـي  در توامـان  رسـيدگي  منظور به دعوا خوانده كه دعوايي به

 قانون 17 ماده (گويند  مي متقابل دعواي دارد منشأ وحدت يا كامل ارتباط آن با و كند  مي
 متقابل وايدع طرح به  الزامي خوانده . 2)قانون اين 141 ماده به ناظر مدني دادرسي آيين

 از ولـي  كنـد  اقامـه  بعـدها  را خـود  نظر مورد دعواي تواند  مي و ندارد خواهان برابر در
1.La demande reconventionnelle. 

لياصـ  خواندهبهكهدعوايي«:نويسد ميتقابلدعوايتعريفدرفرانسهمدنيدادرسيآيينجديدقانون 64 ماده.2 متقابـل  دعـواي كنـد اقـدام خودمقابلطرفدعوايسادهردازغيرمنافعيآوردندستبهبرايدهد مياجازه .»است
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 سرعت و توامان، رسيدگي محلي، صالحيت از عدول موجب متقابل دعواي كه ييآنجا

 بـه . كنـد   مـي  بيـشتر  را آن طـرح  رغبـت  كه است مزايايي واجد گردد  مي حق احقاق در
 كاشـان  در كـه  را خـود  استيجاري ملك تخليه است اصفهان مقيم كه مالك مثال، عنوان
 داده انجـام  استيجاري محل در را ييها  هزينه مستأجر مقابل جهت در و است شده واقع
 خـود  نظـر  مـورد  نتيجـه  بـه  زودتـر  واقـع  در دعوا اين طرح با خوانده. نمايند  مي است

 اسـتيجاري  محـل  بايد تدااب كرد  نمي طرح را متقابل دعواي اين خوانده اگر چه، رسد  مي
 را خـود  مطالبه دادخواست) اصفهان (خواهان اقامت محل در سپس و نمود  مي تخليه را

  . داد مي
 از و شـده  محـسوب  دفاع سو يك از كه معنا بدين است گانه دو ماهيت داراي دعوا اين

 آن بـه  رو  از اين . شود  مي تلقي حمله واقع در شود  مي طرح دعوا يك قالب در چون ديگر سوي
 اظهاري متضمن دفاع چيست؟ تقابل دعواي با دفاع ميان تمايز مالك اما . 1اند  گفته  تهاجمي دفاع
 دادخواسـت  به هم احتياجي و باشد  مي آن رد و اصلي دعواي مقابل در دفاع آن هدف كه است
 دنيم دادرسي آيين قانون 18 و 142 مواد در كه فسخ و صلح تهاتر، احتساب، مانند ندارد جديد
 لـيكن  شود  مي اقامه دادخواست موجب به متقابل دعواي «مواد اين موجب به . 2است شده مقرر

 شـود   مـي  اظهـار  اصلي دعواي از دفاع براي آنكه امثال و خواسته رد فسخ، صلح، تهاتر، دعاوي
 احتساب، عنوان «و» ندارد جداگانه دادخواست تقديم به نياز و شود  نمي محسوب متقابل دعواي

. »بـود  نخواهد 17 ماده مشمول نبوده، طاري دعواي شود، محسوب دفاع كه اظهاري هر يا ترتها
 با اًلزوم كه كند عنوان را جديدي ادعاي اصلي، ادعاي رد بر عالوه است ممكن متقابل دعواي اما

 ماننـد  .اسـت  دادخواسـت  تقـديم  نيازمنـد  مـدني  دادرسي آيين قانون 48 و 142 مواد به توجه
 ريال هزار 600 ب فرد كه شوند مدعي رسيد يك موجب به الف فـرد وراث كه موردي

 ديگر رسيدي در شده نوشته مطالب استناد به نيز ب فـرد مقابل در و است مديون او به
 وي حيات زمان در ها  خواهان مورث فرزندان از يكي به اندازه همان به كه كند  مي اظهار

1. Défense agressive.Cité par:Gérard CORNU et Jean FOYER ProcédureCivile,PUF,1996,3éd,p 375,n85 
متقابـل  دعـوي اسـت شـده اقامـه مـدعي طرفازكهصلحيقبالدرعليهمدعيطرفازمصالحهفسخدعوي«.2 ،»نـدارد  حدهعليدادخواستبهاحتياجيواستمحسوبدعواازدفاعمزبوردعويبلكهشود، نميمحسوب   73.صحقوقيقسمتـكشورعاليديوانتمييزيآرايحاويـعبدهقضايياصول917/1012شمارهرأي
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 را او التـدريس  حق جداگانه رسيدي در ها خواهان مورث و است داده درس و آموزش
 نيازمند خوانده قراردادي تهاتر تحقق دليل به اينجا در. است كرده تعيين وي دين معادل

 قـانون  142 و 18 مـواد  در كـه  تهـاتر  عنـوان  درباره ،رو  از اين . نيست دادن دادخواست
 يعنـي  قـضايي،  ترتهـا  شـامل  كه دارند نظر اتفاق ما دانان حقوق شده مقرر االشعار  فوق

 اگـر  بنـابراين، . 1شـود   نمي است ادعا اثبات و قضايي رسيدگي نيازمند كه تهاتر از نوعي
 در دادگـاه  كه بخواهد خوانده دعوا، رد و دفاع بر عالوه كه باشد نحوي به ادعا و اظهار
 دعـواي  دوگانـه  ماهيـت . كنـد  طـرح  تقابـل  دعواي بايد بگيرد تصميم هم ديگري مورد

 ايـن  شود توقيف اصلي دعواي اگر كه شويم ديدگاه اين به قايل شود  مي بموج متقابل
 طـرف  كـه  جــايي  در مثالً. شـود توقيف شود  مي محسوب نيز دفاع اينكه دليل به دعوا

). مـدني  دادرسي آيين قانون 105 ماده (شود  مي توقيف دعـوا دو هر كند  مي فوت دعـوا
 را دعـوا  ماهيت چون گردد  نمي رد دعوا اين برود بين از و شود رد اصلي دعواي اگر اما
 اگـر  دارد  مـي  بيـان  كـه  است استنباط قابل نيز 141 ماده اخير شق از حكم اين. دارد هم

 اسـت  مـستأجر  كه الف فرد مثال عنوان به. شود  مي رسيدگي جداگانه نباشد متقابل دعوا
 نياز دليل به موجر بلمقا در نمايد  مي مطرح را اجاره سند تنظيم الزام دعواي موجر عليه

 عـادي  سند و كند  مي گذشت خود دعواي از مستأجر. كند  مي تخليه درخواست شخصي
 را خـود  دعـواي  توانـد   مـي  و كند  مي پافشاري خود ادعاي بر موجر اما، داند  مي كافي را

 متقابل دعواي اينكه بر مبني ديوان رأي اين ،بنابراين. كند گيري  پي اصلي دعواي از فارغ
 بـه  رسيدگي انتفاء با و شود  مي رسيدگي اصلي دعواي با كه است طاري دعاوي نخس از

 ابطـال  قـرار  صدور و اصلي دعواي به مربوط دادخواست استرداد علت به اصلي دعواي
 اظهـارنظر  بـراي  مـوجبي  و شـود   مـي  منتفـي  هم طاري دعواي به رسيدگي دادخواست

 شده ارائه دعوا اين دوگانه ماهيت هب توجه بدون  2ندارد وجود طاري دعواي در ماهوي
  .باشد صحيح تواند نمي و
عمومي نظريهكاتوزيان،ناصردكتر:نيزو؛344 ص،1 جلد،1378 يه،اسالممدني،حقوقامامي،حسنسيددكتر.1 853 ش ، 509و 508 ص،1جلدهمانشمس،عبداهللادكتر:نيزو؛316 ش،465 ص،1379 دادگستر،تعهدات،
ادرسيد آيينتشريفاتبازگير،يداهللازنقلبهكشور،عاليديوانسومشعبه،5/10/1371ـ638/3شمارهدادنامه.2 55. ش،165 ص،3 جلد،1381 فردوسي،كشور،عاليديوانآراءدرمدني
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   متقابل دعواي شرايط) ب

 مـاده  در تصريح ر غم   علي حكم اين شود؛  مي طرح دادخواست موجب به متقابل دعواي
. اسـت  يـافتني  دسـت  نيـز  قـانون  اين 48 ماده اطالق از مدني دادرسي آيين قانون 142

 قـانون  60 تـا  48 مـواد  در كه دادخواست تقديم قانوني تشريفات كليه رعايت ،بنابراين
  . باشد مي ضروري است شده مقرر مدني دادرسي آيين

 در خوانـده  كـه  كـرد  توجه بايد اما شود؛  مي طرح خوانده سوي از متقابل دعواي
 ثالـث،  جلـب  دعـاوي  مقابـل  در تـوان   مي ،رو  از اين  است نظر مورد اعم معناي به اينجا
 شـخص  نمونـه  عنـوان  بـه . نمود مطرح متقابل دعواي تقابل، حتي و اضافي ثالث، ورود
 بـه  دعـوايي  ب شـخص  مـدتي  از پـس .  اسـت  نموده خريداري ب از را اتومبيلي الف

 ثمـن  كه شود  مي مدعي) خريدار (الف شخص. كند  مي مطرح او عليه ثمن تأديه خواسته
 هـم  رسـيد  و داده تحويـل  هـست  مشغول وي نمايشگاه در كه ب شخص كارمند به را

. شـود   مي خود كارمند عليه ثالث جلب دعواي طرح به ناگزير ب ،رو  از اين  است گرفته
 بـه  متعلق اتومبيل كه شود  مي مدعي دادگاه در حضور از پس) ثالث مجلوب (كارمند آن

 دليـل،  ايـن  بـه  و است نموده خريداري ب شخص از را آن اين از پيش و بوده خودش
 يـا  و. نمايـد   مـي  طـرح  ب طرفيـت  به  رسمي سند تنظيم به الزام بر مبني متقابلي دعواي

) خواهـان  (الف بين  رسمي سند تنظيم به الزام دعواي در ثالث ورود خواسته به شخصي
 دارد متقـدم  اي  نامـه  بيع كه الف. شود  مي وارد متاخر نامه بيع به استناد با) خوانده (ب و
 متقابـل  دعـواي  ثالـث  وارد طرفيت به و اضافي دعواي اصلي دعواي خوانده طرفيت به

  . كند مي تقديم فضولي بيع ابطال
 بـه  بها اجاره مطالبه دعواي ب عليه الف فرد ديگر مثالي در است ممكن همچنين

 فرزند شهريه هزينه با را بها اجاره كه شود  مي مدعي ب و كند  مي مطرح را ماه سه مدت
 براي كه گردد  مي مدعي اضافي ييدعوا در الف شخص اينجا در. است نموده تهاتر الف

 ب فـرد  مقابـل  جهـت  در ولـي  بپـردازد،  بهـا  اجاره بايد ب فرد هم بعد ماه شش مدت
 مـدعي  و كنـد   مـي  مطـرح  را اقاله دليل به اجاره قرارداد ابطال خواسته به متقابل دعواي

  . ندارد تفاسخ دليل به اجاره پرداخت بر مبني تعهدي ماه شش به نسبت شود مي
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 ديگـري  تقابـل  دعـواي  اولي تقابل دعواي مقابل در توان  نمي كه 1معتقدند برخي
 رسيدگي چه، . 3ندارد قانوني وجاهت و دليل زيرا است نقد قابل نظر اين .2نمود مطرح

 دفـاعي  دعـوا  اين برابر در متقابل دعواي خوانده كند  مي ايجاب گاهي درست و صحيح
  . است رسيدگي و دادخواست تقديم نيازمند كه كند

 وجـود  منـشاء  اتحـاد  يا و كامل ارتباط يا بايد اصلي دعواي و متقابل دعواي ميان
 وجود كامل ارتباط وقتي دعوا دو بين). مدني دادرسي آيين قانون 141 ماده (باشد داشته
 آراء از يكـي  خالف بر ،بنابراين. باشد ديگري در مؤثر يك هر در تصميم اتخاذ كه دارد

 رأي صـدور  از نيـازي  بي را دعوا دو ميان كامل ارتباط از مقصود كه كشور عالي ديوان
    ، است كامل ارتباط مضيق بسيار معناي كه  4است دانسته ديگر پرونده در

 هـا   آن به توامان رسيدگي كه شد دعوا دو ميان ارتباط از نوعي به قايل بايد نظر به
 دادرسـي  آيـين  جديـد  قـانون  70 مـاده . شود متعارض آراء صدور از جلوگيري موجب

 كـه  اسـت  نمـوده  قناعت  5كافي ارتباط به متقابل دعواي پذيرش براي نيز فرانسه مدني
 كـه  طور همان نيز دعوا منشاء. است ماهوي قاضي اختيار در نتيجتا و موضوعي امر يك
 در اجـاره  عقـد  ماننـد  خواسـته  مبنـاي  حقـوقي  واقعه يا عمل از است عبارت شد گفته

  .سرقفلي متقابل دعواي و هتخلي اصلي دعواي
 بايـد  متقابـل  دعـواي  قانون مطابق است؛ طرح قابل معيني زمان در متقابل دعواي

 مقـصود  و) مدني دادرسي آيين قانون 143 ماده (شود اقامه رسيدگي اول جلسه پايان تا
849 ش،504 صهمان،شمس،عبداهللادكتر.1
متقابل دعوايبربرمتقابلدعوايامكانعدممعنايبهكهكنند مياستنادزيرالمثلضرببهبارهايندرفرانسهدر.2 ازمنـصرف رامنعاينكشورايندانانقحقوحالاينباولي.Reconvention sur reconvention nevaut .است ايندر.شود ميطرحاصليخواندهمتقابلدعوايعنوانبرابراصليدرخواهانمتقابلدعوايكهاند دانستهحالتي اسـالميايران، جمهـوري دادگـستري قضاييوحقوقيمجلهمتقابل،دعوايواحدي،جواددكتر:ك.رارهبايندر.Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure civile,ep.cit p802,n 1256, 3  :ك.رباره 2 ش ¡9 ص،1370 ،2 شماره
از يكـي دررأيصدوركهاستايندعوادوبينكاملارتباطازمراد«: استگفتهراييدرنيزكشورعاليديوان.4 رد يااثباتموجبدوآنازيكياثباتياباشدديگردعوايمورددررأيانشاءازنيازيبيموجبدعوادوآن همـان، عبـده، بروجـردي محمـد ازنقـل به،24/2/1377ـ377/147775شمارهحكم«[...]گرددديگردعوي 209. ش،57ص

5.Lien suffisant. 
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 طرفين دعواي استماع و طرح قانوني موجبات كه است اي  جلسه رسيدگي اول جلسه از

 مـورد  مـستقال  بايـد  شـود  اقامـه  مهلـت  از خـارج  دعوا اين اگر بنابراين، . 1باشد فراهم
 تجميـع  بـر  مبنـي  قـانون  ايـن  103 مـاده  اجـراي  شرايط اينكه مگر گيرد قرار رسيدگي
 اصـلي  دعـواي  و دعـوا  اين به صورت اين در كه باشد محيا مرتبط دعاوي به رسيدگي

 مـاده  (فرانـسه  كـشور  بـرخالف  ما حقوق در ديگر، سوي از . 2شود  مي رسيدگي توامان
 ورود و ثالث جلب دعاوي توان  مي كه حالي در ،)مدني دادرسي آيين جديد قانون 567
 اقامـه  امكـان ) قـانون  ايـن  135 و 130 مـواد  (نمـود  طرح تجديدنظر مرحله در را ثالث

 درخـصوص  دانـان  حقـوق  ميـان  اما، ندارد، وجود نظر تجديد مرحله در متقابل دعواي
 دانـان  حقـوق  از برخي دارد؛ وجود نظر اختالف واخواهي مرحله در تقابل ايدعو طرح

 كـه  رسد  مي نظر به اما، . 3نيست طرح قابل نيز واخواهي مرحله در دعوا اين كه معتقدند
 مطـرح  نظـر  تجديـد  دادگـاه  در هـم  واخواهي كه باشد  مي  قديمي قوانين نظر اين مبناي

 كـه  آنجـا  از كـه  اسـت  اين  4اند گفته كه ورط همان صحيح نظر ترتيب بدين گرديد  مي
 او برابـر  در واخـواه  و شـود   مي مطرح بدوي مرحله خواهان شخص به نسبت واخواهي

 هـم  واخـواهي  هنگـام  در باشـد  دفـاع  متعارف و معقول فرصت از استفاده به قادر بايد
  .نمود ارائه تقابل دادخواست توان مي

. شـود   مـي  اقامـه  آنجا در كه باشد اهيدادگ ذاتي صالحيت در بايد متقابل دعواي
هيـات  آراقـضايي، رويـه عـه مجموازنقـل به،3/10/139 ـ 3031 شمارهكشوربهعاليديوانعموميهيأترأي.1 همان،1353 كيهان،حقوقيآرشيومدني،آراءـدومجلد،1342 سالتا 1328 سالازكشور،عاليديوانعمومي 43. ش،97 ص
]كنوني143ماده[ مدنيدادرسيآيينقانون 288 مادهبرابرچندهرزيرااستواردعنهمعترضدادنامهبراعتراض«.2 يرسـيدگ  اولجلـسه پايـان تاكنونيقانونمطابق[  دادرسيجلسهاولينتابايستيمتقابلدعوايدادخواست  گونـه هـيچ  شـود تقديممقررموعدازخارجكهمتقابليدعوايدادخواستبرايمزبورمادهدرلكنشودداده] اصـلي دعواي چهچناندادخواستيچنينبابرخورددردادگاهبنابراين، . استنشدهبينيپيشاجراييضمانت قانون 133 ماده صدرقسمتطبقبايدباشدعمليپروندهدوهرتوامرسيدگيكهباشدرسيدگيازاي مرحلهدر مـورد توامـا  متعـارض آراءصـدور ازاجتنابجهتبهراتقابلواصليدعوايدوهر]كنوني 103 ماده[ مذكور الذكرفوق قانون 282 و 281 ،271 موادمالكبهتوجهباتصوراينغيردرودهدقرارحكمصدورورسيدگي اذخـ اتورسـيدگي  موردمستقالرامتقابلدعواي،ثالثجلبوورودمباحثدر]كنوني 139 و 133 موادتقريبا[ 48ش،149بازگير،همان،صاهللايد:ازنقلبه،1373/10/13 ـ 18/573/73 شمارهرأي»دهدقرارتصميم
851 ش،506 صهمان،شمس،عبداهللادكتر.3
5. شف14 صهمان،واحدي،جواددكتر.4
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 ريـشه . شود  مي محلي صالحيت از عدول موجب متقابل دعواي شد گفته كه طور همان
 صـدور  از جلـوگيري  يعنـي  طـاري  دعـاوي  كليـه  هدف در بايد را عدول امكان مبنايي
 در[...]:«دارد  مـي  بيـان  نيـز  مـدني  دادرسي آيين قانون 17 ماده. دانست متعارض احكام

 مفهـوم  از حكـم  ايـن . »است شده اقامه آنجا در اصلي دعواي كه شود  مي اقامه اهيدادگ
 شـده  مقـرر  مـدني  دادرسـي  آيين قوانين در ذاتي صالحيت به راجع كه اي  عمومي مواد
 نظـم  در ريـشه  كـه  اسـت  استنباط قابل) مدني دادرسي آيين قانون 28 ماده مانند (است

  . دارد قضايي عمومي
  

  ثالث شخص دخالت جديدبا دعواي طرح از ناشي دادرسي طواري :دوم مبحث
 ايـن . كنند دخالت رسيدگي حال در دعواي در دعوا طرح با است ممكن ثالث اشخاص
 جلـب  آن به كه شود  مي ايجاد رسيدگي جريان در دعواي اصحاب ابتكار به گاه دخالت

 وارد ثيثـال  شـخص  ابتكـار  بـه  دعوايي است ممكن گاه و) نخست بند (گويند  مي ثالث
  .گويند مي) دوم بند (ثالث ورود آن به كه شود ديگران دعواي گستره

   1ثالث شخص جلب دعواي: نخست بند
 شخص دعواي طرح شرايط كنار در) الف (آن انواع و ثالث شخص جلب دعواي مفهوم
  . شوند مي بررسي مبحث اين در) ب (آن خاص احكام و ثالث
   آن نواعا و ثالث شخص جلب دعواي مفهوم) الف

 طرفيـت  بـه  دعـوا  اصـحاب  از يـك  هـر  ناحيـه  از كه است دعوايي ثالث جلب دعواي
. گـردد   مـي  مطرح شود  مي محسوب ثالث اصطالحاً و ندارد دخالتي دعوا در كه شخصي

 اصـحاب  از يـك  هـر «: دارد  مـي  مقرر باره اين در مدني دادرسي آيين قانون 135 ماده
 و جهـات  دادرسـي  اول جلسه پايان تا تواند  يم بداند، الزم را ثالثي جلب كه دعوا

 از دادخواسـت  تقـديم  بـا  جلسه از پس روز سه ظرف و كرده اظهار را خود داليل
 تجديـد  يـا  باشد نخستين مرحله در دعوا چه بنمايد، را او جلب درخواست دادگاه

1.L'intervention forcée 
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 مرحلـه  در او جلـب  امكـان  كـه  شود طرح كسي عليه ثالث جلب اگر ،رو از اين  . 1»نظر
 رد را ثالـث  جلب دادخواست بهانه اين به تواند  نمي دادگاه است داشته وجود نيز ويبد

 ثالـث  مجلـوب  خوانـده  و ثالـث  جالب اصطالحاً خواهان ثالث جلب دعواي در . 2كند
  . شود مي ناميده

 دعـواي  خواهـان  سـوي  از يـا  است ممكن ثالث جلب دعواي فوق مراتب به بنا
 منظـور  بـه  ثالـث  جلـب  اسـت  ممكن همچنين. ندهخوا سوي از يا و شود مطرح اصلي
 دعـواي  در پيـروزي  احتمال تقويت آن هدف اينكه يا و شود انجام مستقل حقي مطالبه
  .  باشد آن ادعاي اثبات تسهيل يا و اصلي

 اسـت  ثالـث  شـخص  جلـب  دعـواي  كننـده  مطـرح  خواهان كه  هنگامي بنابراين،
 انجـام  بـه  را دعوايي خواهد  مي اينكه كي كند؛ دنبال را هدف دو دعوا طرح از تواند  مي

 اسـت  ثالـث  مجلوب همراه به اصلي دعواي خوانده محكوميت اش خواسته كه برساند
 را ثالـث  شـخص  خواهـد   مـي  هـم  و اسـت  اصلي خوانده محكوميت دنبال به هم يعني

 سـند  صـادركننده  عليـه  ابتدا فرد تجاري اسناد دعاوي در مثال، عنوان به. نمايد محكوم
 را خـود  طلـب  تواند  نمي او از شود  مي متوجه كه  هنگامي اما كند،  مي مطرح دعوا تجاري
 تضامني محكوميت و كند  مي جلب دادرسي به را تجاري سند آن ظهرنويس كند وصول

 اثبـات  ثالـث  شـخص  يـك  جلب با دارد نظر در اينكه دوم. خواهد  مي دادگاه از را ها  آن
 بـدون  يابد  درمي خواهان كه افتد  مي اتفاق  اميهنگ حالت اين. كند تسهيل را خود دعواي
 قـانون  135 مـاده  تجـويز  مـورد  كه نيست ممكن دعوا بردن پيش ثالث شخص مداخله

 عين مالك كه موردي مانند. است گرفته قرار آمد، كه طور همان نيز مدني دادرسي آيين
:ميگويـد )ورودوجلـب (ثالـث دعـواي درخصوصكليطوربهفرانسهمدنيدادرسيآيينجديدقانون 66 ماده.1 هنگاميكـه واسـت ثالثوروددعواشود ميمطرحثالثسويازدعواكههنگامي.شود ميخواندهثالثمداخله دعـواي اسـت لياصـ طـرفين ميـان مطروحـه دادرسـي درثالثگرفتنقراردعواطرفآنموضوعكهدعوايي« .»استثالثجلبدعواشود ميخواندهدادرسيبهطرفينسويازثالث
در راثـالثي جلـب كـه دعـوا اصحابازيكهر]فعليقانون 135 ماده[ مدنيدادرسيآيينقانون 274 مادهطبق«.2 مجلـوب عليـه حكـم صـدور مـانع شـده جلـب دفاعبرايپژوهشيمرحلهدرفقطكهثالثيازنخستينمرحله فـوت كـه طـور همـان   [...]نمايندتقاضاراثالثجلبدادگاهازتوانند ميبداندالزمپژوهشييانخستينمرحله حكـم .»بـود نخواهـد جلـب دعـوا ردمجوزستيننخمرحلهدرمجلوبدخالتعدمنيزموردايندرشود نمي .كشورعاليديوانعموميهيأت15/11/1331ـ179 شماره اصراري
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 مـدت  انقضاي از پس) جديد مالك (اليه منتقل و كند  مي منتقل ديگري به را اجاره مورد
 مـدعي  متقابـل  دعواي موجب به مستأجر اينجا در. نمايد  مي را آن تخليه تقاضاي اجاره

 قـراردادي  طـي  1376 سـال  مـصوب  مـستأجر  و مـوجر  روابط قانون مطابق كه شود  مي
 بـا  ،رو  از ايـن   اسـت،  كرده پرداخت سرقفلي ريال ميليون 5 مبلغ قبلي مالك به جداگانه

  .كند مي اقدام خود ادعاي اثبات جهت قبلي مالك طرفيت به ثالث جلب دعواي طرح
 يكي شود  مي مطرح خوانده ناحيه از ثالث شخص جلب دعواي كه هم فرضي در

 كـه  اسـت  مدعي مثال،الف عنوان به. باشد وي نظر منظور است ممكن هدف دو اين از
 در اسـت،  زده خـسارت  وي بـه  كـودك  و كرده قصور او نگهداري در طفل قهري ولي

 است نموده كار اين به اقدام ديگري شخص تحريك به طفل كه است مدعي ولي مقابل
 اقامـه  طفـل  محـرك  عليـه  ثالـث  شخص جلب دعواي فلذا بوده مباشر از اقوي سبب و

 58 مبلـغ  بـه  را ملكـي  الـف  شـخص  نماينـدگي  به ب شخص اي  هقضي در يا و. كند  مي
 تأديه خواسته به دعوايي ماه 6 گذشت از پس الف. فروشد  مي ج شخص به ريال ميليون
 وقتـي  كـه  شود  مي مدعي ج شخص. كند  مي مطرح ج عليه تأخير خسارت و ثمن مابقي
 بعد سال يك را ثمن مابقي كه شد اين بر قرار نمود  مي خريداري ب شخص از را ملك

 شـخص  جلـب  دعـواي  دليل اين به است، بوده نسيه ابتدا از بيع و بدهد خريد تاريخ از
  . نمايد مي مطرح الف دعواي رد جهت به ج شخص عليه را ثالث

 ايـن  در كنـد  جلـب  دادرسـي  به را ثالثي واخواهي هنگام در تواند  مي نيز واخواه
 تـسليم  دادگاه دفتر به اعتراض دادخواست همراه به را جلب دادخواست بايد او صورت

 جهـات  عتـراض ا به رسيدگي جلسه اولين در دارد حق نيز واخوانده ديگر سوي از. كند
 را خـود  نظر مورد ثالث جلب دادخواست روز سه ظرف و كرده اظهار را خود داليل و
  ). مدني دادرسي آيين قانون 136 ماده (كند تقديم دادگاه به
   آن خاص احكام و ثالث شخص جلب دعواي شرايط) ب

 ادهمـ  حكم اطالق به بنا دعوا اين شود؛  مي طرح دادخواست تقديم با ثالث جلب دعواي
 طـرح  هـدف  از نظر صرف قانون اين 136 و 135 مواد و مدني دادرسي آيين قانون 48
 تـا  48 مـواد  در مذكور قانوني تشريفات كليه جري تبعĤ و دادخواست تقديم نيازمند آن
 و رونوشـت  و ثالـث  جلب دادخواست حال، اين با. است مدني دادرسي آيين قانون 60
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 در دادرسي جريان. شود تهيه نسخه يك عالوه به وادع اصحاب تعداد به بايد آن ضمايم

 هماننـد  آن ابطـال  يـا  رد مـوارد  نيـز  و دادخواسـت  شـرايط  ثالـث  شـخص  جلب مورد
 تـا  دادخواسـت  تقديم موقع از اگر). قانون اين 137 ماده (بود خواهد اصلي دادخواست

 يبـرا  آن ضـمايم  و دادخواسـت  فرسـتادن  براي كافي شده تعيين مدت دادرسي جلسه
 ابـالغ  دعـوا  اصـحاب  به و داده تغيير را دادرسي  جلسه وقت دادگاه نباشد دعوا اصحاب

  ).قانون اين 138 ماده (نمايد مي
 جلـب  دعـواي  اسـت؛  الزم نيز دعوا اين در طاري دعاوي  عمومي شرايط رعايت

 دادرسـي  آيـين  قـانون  17 مـاده  وفـق  جهت، اين به  1است طاري دعاوي از يكي ثالث
 ايـن  غيـر  در باشـد  شده ناشي منشأ يك از يا و داشته ارتباط اصلي دعواي اب بايد مدني

  . گردد رسيدگي جداگانه صورت به بايد ندارد ارتباط اصلي دعواي با اگر صورت،
 منظوررسـيدگي  بـه  ثالث شخص جلب كه نمايد احراز دادگاه هرگاه حال، هر در

 نمـوده  تفكيك اصلي استدادخو از را ثالث جلب دادخواست تواند  مي است شده طرح
  ). مدني دادرسي آيين قانون 139 ماده (كند رسيدگي جداگانه يك هر به و

 اصـحاب  بـراي  زمـان  ايـن  شـود؛  طـرح  خاصي زمان در بايد ثالث جلب دعواي
 رسـيدگي  اول جلسه پايان تا خود داليل و جهات ارائه و اظهار جهت اصلي دعواي

 سـه  ظـرف  داليـل  و جهات ارائه و ظهارا پي در نيز دادخواست تقديم مهلت. است
 باشد شده طرح نخستين مرحله در دعوا خواه است رسيدگي اول جلسه از پس روز

 ثالـث  جلـب  زمان). مدني دادرسي آيين قانون 135 ماده (نظر تجديد مرحله در يا و
 چنـين  بخواهد كه صورتي در نيز واخوانده و است واخواهي هنگام واخواه سوي از

 واخـواهي  بـه  رسيدگي اول جلسه در را خود داليل و جهات بايد كند طرح دعوايي
 ايـن  136 مـاده  (بدهـد  را خـود  دادخواسـت  روز سـه  ظرف سپس و ارائه و اظهار
 شـود  تقـديم  دادگـاه  به مهلت از خارج ثالث جلب دادخواست اگر ،بنابراين). قانون

بـادعواي ]كنونيقانون 17 ماده[ مزبورقانون 28 مادهطبقبركهاستطاريدعواينوعيكثالثجلبدعواي«-1 آنبـه عليحده]كنونيقانون 139 ماده[ مزبورقانون 281 مادهموجببهدادگاهياوشود ميرسيدگيتوأماًاصلي بهدادخواسـت هـم قـانوني تمبـر وباشـد معينبايدثالثجلبدعوايخواستهحالهربهونمايد ميرسيدگي   22/12/1364 مورخجلسهدرحقوقادارهمدنيدادرسيآيينكميسيونمشورتينظريه.»گرددالصاق
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   .  1نمود رسيدگي جداگانه و كرده تلقي مستقلي دعواي بايد
 نتيجـه  در و شـود   مي محسوب خوانده شود  مي جلب دادرسي به كه ثالثي صشخ

از ). قـانون  ايـن  139 مـاده  (بـود  خواهد جاري او درباره خوانده به راجع مقررات تمام
 متقابـل  دعـواي  اسـت  كرده مطالبه را حقي مستقال كه ثالثي جالب عليه تواند  مي ،رو  اين

 شـود   مـي  طرح مستقلي حق مطالبه هدف به هك ثالثي جلب دعواي در قاعدتاً. كند طرح
  . بنمايد خواسته تأمين تقاضاي نتواند لبجا آن براساس كه ندارد وجود مانعي

 ثالـث  جلب احكام از نيست؛ نظر تجديد قابل مستقال ثالث جلب دعواي رد قرار
 هنبود نظر تجديد قابل مستقال ثالث جلب دعواي رد قرار كه كرد اشاره نكته اين به بايد

 دادرسـي  آيـين  قـانون  140 مـاده  (كنـد   مـي  تبعيت دعوا اصل به راجع حكم از اًصرف و
 قابـل  خـواهي  نظر تجديد نصاب همچون داليلي به اصلي دعواي اگر ،رو  از اين  ،)مدني

 آن موضوع كه حالي در شود رد آن در مطروحه ثالث جلب دعواي و نيست نظر تجديد
 بنا. ندارد وجود آن از خواهي نظر تجديد كانام است، نظر تجديد قابل نصاب حيث از
 قـرار،  فسخ از پس شود، فسخ تجديدنظر مرحله در قرار اگر 140 ماده در مقرر حكم بر

 نمايـد   مي رسيدگي نظر تجديد عنوان به كه دادگاهي در اصلي دعواي با آن به رسيدگي
 ايـن  353 ادهم در مقرر حكم و  2درجه دو در رسيدگي اصل مخالف كه آيد  مي عمل به

.است قانون
 رسـيدگي  ثالـث  شـخص  جلـب  دعـواي  و اصلي دعواي به بدوي مرحله در اگر

 مرحلـه  در اگر اما باشند  مي مجدد بررسي قابل نظر تجديد مرحله در دعوا دو هر شوند
 ولـي  شـود  صـادر  حكـم  ثالـث  شـخص  جلب دعواي و اصلي دعواي به نسبت بدوي

 ايـن  در كنـد  خـواهي  نظـر  تجديـد  اصلي وايدع به نسبت فقط نظر تجديد در خواهان
 و تجزيـه  قابل موضوعĤ اگر شود  مي صادر كه رأيي كلي طور به رسد  مي نظر به صورت،
از  باشـد،   مـي  مـؤثر  ندارنـد  حضور دادرسي در كه كساني به نسبت حتي نباشد، تفكيك

 نتـوا   مـي  بـود  ثالـث  جلب دعواي به راجع بدوي رأي از تفكيك قابل رأي اگر ،رو  اين
44.ش،139 صهمان،بازگير،اهللايد:ازنقلبهكشور،عاليديوان 21 هشعب،1381/1/23 ـ 30/21 شمارهرأي.1

2.Le principe du double degré de la juridiction. 
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  قابليـت  اگـر  امـا  كـرد  رسـيدگي  اصـلي  دعـواي  به ثالث شخص جلب دعواي از فارغ

 عـدم  ر غـم    علـي  نيـست  توأمـان  رسيدگي جز اي  هچار نداشت وجود تجزيه و تفكيك
  . نيست ثالث جلب دعواي به نسبت خواهي نظر تجديد

 نظـر  تجديـد  مرحلـه  در جديـد  دعـواي  طـرح  اصوال كه دانيم  مي ديگر، سوي از
 مـستثني  مقـنن  كـه  مـواردي  در مگر) مدني دادرسي آيين قانون 362 ماده (ستا ممنوع
 در ثالـث  جلـب  دعواي اگر صورت اين در ثالث شخص جلب دعواي مانند است كرده

 وضـعيت  اين در شود  مي رسيدگي مرحله يك تنها آن به شود مطرح نظر تجديد مرحله
 قطعـي  ثالـث  جلب وايدع درخصوص نظر تجديد دادگاه رأي آيا كه است اين پرسش
 جلـب  دعـواي  با رابطه در كه است اين اول نظر دارد؛ وجود نظر دو باره اين در است؟

 مرجعـي  اولين زيرا شود  مي تلقي بدوي دادگاه حكم در نظر تجديد دادگاه ثالث شخص
 به رسيدگي بودن اي  همرحل دو اصل بنابر و است كرده رسيدگي آن موضوع به كه است

 هم نظر تجديد دادگاه كه باشد  مي صالح دادگاه در نظر تجديد قابل نيز رأي اين دعاوي،
ــرض ــت ع ــر. اس ــن ب ــر اي ــادات نظ ــادي انتق ــت وارد زي ــه از اس ــه جمل ــراي اينك  ب

 وانگهـي  نـدارد،  وجود چيزي چنين كه است قانوني مجوز به احتياج تجديدنظرخواهي
 متفـاوت  بـدوي  مرحلـه  با كه است خاصي تشريفات رعايت متضمن تجديدنظرخواهي

 جلـب  دعـواي  چـون  كـه  اسـت  چنين رسد  مي تر  صحيح نظر به كه دوم نظر اما،. است
 اصلي دعواي همراه است الزم و شود  مي مطرح اصلي دعواي با ارتباط در ثالث شخص
 بـدوي  مرحله در رسيدگي از پس ثالث شخص جلب دعواي عنوان به فلذا گردد مطرح

  .  نيست نظرخواهي تجديد قابل و شود مي برخوردار قطعيت از
  

    1ثالث شخص ورود دعواي: دوم بند
 آن اقامـه  شـرايط  و) الف (ثالث ورود دعواي انواع و مفهوم به است الزم مبحث اين در

  ). ب (بپردازيم
  آن انواع و ثالث شخص ورود دعواي مفهوم) الف

1.L'intervention volontaire. 
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 رسـيدگي  جريان در دعواي اصحاب طرفيت به ثالث شخص جانب از مطروحه دعواي
 مقـرر  بـاره  ايـن  در مـدني  دادرسـي  آيـين  قانون 130 ماده. گويند ثالث ورود دعواي را

 خـود  بـراي  اصـلي  دعـواي  اصحاب دادرسي موضوع در ثالثي شخص گاه هر«: دارد  مي
 بدانـد  نفـع  ذي طـرفين  از يكـي  شـدن  محـق  در را خـود  يا و باشد قايل حقي مستقال

 رسـيدگي  اينكه چه گردد دعوا وارد است نشده اعالم دادرسي ختم كه وقتي تا تواند  مي
 دعـواي  در كـه  طور  همان بنابراين» [...] نظر تجديد مرحله در يا باشد بدوي مرحله در

 براي مستقال ثالث وارد است ممكن است؛ نوع دو نيز دعوا اين گرديد تبيين ثالث جلب
 نفـع  ذي طـرفين  از يكـي  شدن محق در را خود است ممكن يا و شود قايل حقي خود
 سـند  تنظـيم  بـه  الـزام  خواسـته  بـه  ب عليـه  دعـوايي  الف شخص مثال عنوان به. بداند

 وي بـه  25/10/1382 در را ملكـي  ب شـخص  كـه  اسـت  مدعي و كند  مي مطرح  رسمي
 رسـيدگي  جريـان  در. باشـد   نمـي  وي براي  رسمي سند تنظيم به حاضر اما است فروخته
 را ملك اين ب كه ادعا اين با شود  مي حاضر دعوا آن در ثالث وارد عنوان به ج شخص

 خواهـان  ب شـخص  دعـواي  رد بـر  عـالوه  دليل اين به است بوده فروخته وي به قبالً
 محـق  در را خـود  ج شـخص  مـوردي  در يا و. شود  مي خودش نام به  رسمي سند تنظيم
. شـود   مي ايشان دعواي وارد ،رو  از اين  داند  مي نفع ذي) ب و الف (طرفين از يكي شدن

 كـه  را ملكـي  مثـال  عنـوان  بـه . گويند  مي تبعي يا تقويتي ثالث، ورود دعواي نوع ناي به
 دليـل  بـه  شـدن  اعـالم  ملـي  پي در اي  هادار اند كرده  مي زراعت آن در زارعان از اي  هعد

 ريشه حق مطالبه خواسته به دعوايي اداره آن عليه زارعان. است كرده تملك بودن موات
 وقـوع  محـل  در مـدتي  و داند  مي زمين مالك را خود كه ديگري شخص. كنند  مي مطرح
 در و بـوده  ريـشه  حـق  داراي آنجـا  در زارعان شود  مي مدعي است نداشته اقامت ملك
 دايـر  احـراز  موجـب  زارعـان  ريشه حق اثبات دعوا اين در. است بوده داير زمين نتيجه
 برنـده  از ثالث دوار عنوان به مالك ،رو  از اين . شود  مي آن بودن موات نفي و زمين بودن
  .    كند مي حمايت زارعان شدن

    آن خاص احكام و ثالث ورود دعواي شرايط) ب
ـانون  130 ماده اخير قسمت موجب به است؛ دادخواست تقديم نيازمند ثالث ورود دعواي ـين  ق  آي

 تـشريفات  كليـه  رعايت نيازمند و شود  مي طرح دادخواست موجب به نيز دعوا اين مدني دادرسي
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53  طرح دعواي جديدطواري دادرسي ناشي از                                                   
 رونوشـت  و ثالـث  شـخص  ورود دادخواست). قانون اين 60 تا 48 مواد (است دعوا طرح يقانون

 شـرايط  و باشـد  نـسخه  يـك  عـالوه  بـه  اصلي دعواي اصحاب تعداد به بايد آن ضمايم و مدارك
 وقـت  ثالـث  شخص دادخواست وصول از پس). 132 ماده (بود خواهد دارا را اصلي دادخواست

 بـراي  آن ضـمايم  و دادخواست از اي  هنسخ و گردد  مي اعالم نيز وي به اصلي دعواي به رسيدگي
ـاه  دستور به كافي وقت نبودن صورت در. شود  مي ارسال اصلي دعواي طرفين  جلـسه  وقـت  دادگ

ـاده  (شـد  خواهـد  ابالغ دعوا اصحاب به و تغيير دادرسي ـانون  ايـن  132 م ـات  وانگهـي، ). ق  ترتيب
 راجـع   عمومي مقررات برابر نظر تجديد يا نخستين چه مرحله هر در ثالث ورود مورد در رسيدگي

  ).قانون اين 134 ماده دوم شق ( است مرحله آن به
 وفـق  دعـوا  ايـن  ديگر سوي از است؛ طاري دعاوي  عمومي شرايط تابع ثالث ورود دعواي

ـا  كـه  اسـت  پـذيرش  قابل صورتي در و بوده طاري دعاوي از مدين دادرسي آيين قانون 17 ماده  ب
 كـه  نمايـد  احـراز  دادگاه هرگاه حال، اين با. باشد شده ناشي منشا يك از يا و مرتبط ياصل دعواي
 به رسيدگي به منوط اصلي دعواي به رسيدگي يا و است يارسيدگي و تباني منظور به ثالث دعواي
ـيدگي  جداگانه يك هر به و نموده تفكيك اصلي دعواي را ثالث دعواي باشد  نمي ثالث دعواي  رس

  ).قانون اين 133 ادهم (كند مي
 جلـب  دعـاوي  خـالف  بـر  نيـست؛  معيني زمان به مقيد ثالث ورود دعواي طرح

 اسـت  نـشده  اعـالم  رسيدگي ختم كه وقتي تا ثالث ورود دعواي اضافي، و تقابل ثالث،
. شـود   مي منعكس پرونده در دادگاه تصميم موجب به رسيدگي ختم. باشد  مي طرح قابل

 داليـل  بـه  رسـيدگي  و طـرفين  مـذاكرات  كه شود  مي ختم دادگاه هاي  رسيدگي هنگامي
 رسـيدگي  بـه  نيـازي  ديگـر  و اسـت  شده انجام دادگاه تشخيص به كافي نحو به ابرازي
 بـدوي  مرحلـه  در دعوا خواه باشد  مي رأي صدور معد پرونده عبارتي به و نيست بيشتر
  ).  قانون اين 130 ماده (نظر تجديد مرحله در خواه و باشد مطرح

 مـستقال  كـه  درصورتي ثالث وارد شود؛  مي محسوب خواهان استقاللي ثالث دوار
 شـود   مـي  محسوب خواه نظر تجديد يا خواهان مورد حسب باشد قايل حقي خود براي

 جهـت  در. باشد  مي برخوردار است شده مقرر ايشان براي كه حقوقي  تمامي از ،رو  از اين 
 تواننـد   مـي  و شده تلقي تجديدنظرخوانده يا خوانده او برابر در دعوا اصحاب نيز مقابل

 امكان به قايل بايد امر اين پذيرش نتيجه در. كنند طرح تقابل دعواي او عليه الجمله في
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  . شد قانون اين 108 ماده به عنايت با ثالث وارد سوي از خواسته تأمين تقاضاي
 شـد  گفته نظر تجديد مرحله در ثالث جلب دعواي خاص احكام مورد در چه آن

 مـاده  در مقـرر  حكـم  برخالف مقنن ديگر، سوي از است؛ صادق نيز ثالث ورود درباره
 دادخواست ابطال يا رد قرار آيا كه است نكرده مشخص مدني، دادرسي آيين قانون 140
 دادرسي اصول به باعنايت باره اين در. خير يا است نظر تجديد قابل مستقال ثالث ورود
 دادخواسـت  يا دعوا رد قرار اگر صورت اين در. باشد تر قوي نظرخواهي تجديد امكان
 دعواي به بايد بدوي دادگاه باشد رسيدگي حال در بدوي مرحله در پرونده و شود فسخ
 مرحلـه  در پرونده اگر و) مدني دادرسي آيين قانون 353 ماده (كند رسيدگي ثالث ورود

 ارسـال  دادگـاه  آن بـه  ثالـث  ورود دعـواي  موضـوع  باشـد  رسيدگي حال در تجديدنظر
 از مـانع  ثالـث  شـخص  دعواي رد يا و دادخواست ابطال يا رد صورت، هر در. شود  مي

  ).   قانون اين 134 ماده (بود نخواهد نظر تجديد مرحله در او ورود
 رد تـأثير  است؛ وابسته دعوا اين نوع به اصلي دعواي با ثالث دعواي پيوند حدود

 بـه  نـسبت  اصلي دعواي سازش حتي و دعوا و دادخواست استرداد دادخواست، يا دعوا
 بـه  باشـد  مـستقل  ثالـث  دعـواي  اگـر  كه است شكل اين به ثالث شخص ورود دعواي
 باشـد  اصـلي  دادرسـي   طـرفين  از يكي دعواي تابع اگر اما شد خواهد رسيدگي تنهايي
 و تبعـĤ  ثالث ورود دعواي اگر مثال عنوان به. است آن احكام مشمول ثالث وارد دعواي

 ثالـث  دعـواي  رود  مي بين از دليلي به خواهان دعواي و است شده طرح خواهان نفع هب
 كـه  كشور عالي ديوان آرا از برخي رسد  مي نظر به ،بنابراين. شود  مي ساقط آن تبع به نيز
 را اصلي دعواي به رسيدگي انتفاي ثالث ورود دعواي نوع به توجه بدون و كلي طور به

   . 1نباشند درست است دانسته ثالث ورود يدعوا به رسيدگي نفي موجب
   

  
  

سومشعبه، 21/4/1372 ـ 3/267 شمارهرأينيزوكشور؛عاليديوانسومشعبه،27/8/1371ـ 3/543 شمارهرأي.1 25 و 29 هاي شماره،82 و 93 صصترتيببههمان،بازگير،اهللايدازنقلبهكشور،يعالديوان
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  3 فصل
  شخصي خارجي طواري

 يـا  حادثـه  ايـن  كه نمايد  مي رو به رو مشكل با را دادرسي جريان خارجي اي  هحادث گاه
 زوال ماننـد  شخـصي  حقـوقي  يا و) اول مبحث (اهليت زوال و فوت مانند است طبيعي
  ). دوم مبحث (سمت
  

   شخصي طبيعي طواري :اول مبحث
 ايجـاد ) دوم بنـد  (اهليـت  زوال موجـب  بـه  يا) اول بند (فوت موجب به يا طواري اين
  . گردند مي
  

   فوت : اولبند
 نـسبت  دعوا جريان بر وي فوت يا كند فوت دادرسي جريان در دعوا اصحاب از يك هر اگر
ـ  قرار صدور با را رسيدگي دادگاه اول فرض در. خير يا و دارد اثر ديگران به  دادرسـي  فتوقي
 جانشين بايد مقابل طرف. كند  مي اعالم ديگر طرف به را مراتب نموده، متوقف موقت طور به
 شـد  كـار  ايـن  به قادر اگر. ماند  مي متوقف كند چنين او كه زماني تا دادرسي و كند معين را او

 جريـان  دوم فـرض  در. بنمايـد  را رسـيدگي  افتـادن  جريان به تقاضاي دادگاه از است مكلف
 شود  مي منتهي مقتضي رأي به و يابد  مي ادامه ديگران به نسبت او فوت به توجه بدون درسيدا
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  ).مدني دادرسي آيين قانون 105 ماده(
 توضـيح  اخـذ  بـه  نيـازي  چـه  چنان كند فوت دعوا اصحاب از يك هر وكيل اگر

 ادگـاه د و افتد  مي تأخير به دادرسي صورت، اين غير در ولي يابد  مي ادامه دادرسي نباشد
 دهـد   مي اطالع موكل به توضيح موارد ذكر با و كند  مي قيد مجلس صورت در را مراتب

 40 ماده (شود حاضر توضيح اداي براي مقرر موعد در جديد وكيل توسط يا اًشخص كه
   .1)قانون اين

 نظـر  تجديـد  حـق  كـه  كـساني  از يكـي  اگر كلي قاعده يك از اي  هنمون عنوان به
 ابـالغ  زمـان  از خواهي نظر تجديد مهلت كند فوت مهلت نقضايا از قبل دارند خواهي

  ).قانون اين 337 ماده (شود مي محاسبه وي وراث به
  

   اهليت زوال :دوم بند
 بـه  نـاظر  كـه  اهليـت  زوال است ها  دادرسي تمامي در قاطع اي  هواقع كه فوت خالف بر

 امـور  ايـن  كـه  دارد دادرسـي  در قاطع تأثير صورتي در باشد  مي تصرف يا استيفا اهليت
 دعـوا  اصـحاب  از يك هر اهليت اگر ،بنابراين. باشد دعوا مورد موضوع در دخالت مانع
 بـر  اسـتيفا  و تـصرف  اهليـت  زوال آيا كه كرد بررسي بايد شد، زايل دادرسي جريان در

 امـر  اين تأثير شوند مجنون خوانده يا خواهان اگر ،رو  از اين . خير يا است مؤثر دادرسي
 از يـك  هـر  اگـر  ولـي  شـود   مي عمل قانون اين 105 ماده وفق و است قاطع سيدادر بر

 كـه  صـورتي  در شـود  صـادر  دليل اين به ها  آن حجر حكم و شوند سفيه دعوا اصحاب
 عـادي  روال بـه  دادرسـي  جريـان  اوالّ است االتباع الزم فوق ماده حكم باشد مالي دعوا
 ورشكـسته  دعـوا  اصـحاب  از يـك  هـر  كه فرضي در است همچنين. يابد  مي ادامه خود

  . شوند
وكيلوحجرفوتصورتدر«:استداشتهمقرر25/11/1315مصوبوكالتقانون 56 مادهنيزاي حرفهحيثاز.1 بهراجعهواوراقناداساشخاص،تقاضايبهصلحماموريااميننيستپاركهكهنقاطيدروبدايتالعموممدعي ازمتوفيامورمتصدي ياوورثهاستنكافصورتدرومتوفيامورمتصديحضوربابودهوكيلنزدكهراها آن بـه واخـذ رااسـناد ياصـلح بدايتمحكمهنمايندهحضوربااومقامقايمياالعموممدعياسناد،واوراقتسليم متـصدي بـه گرفتهراا رسيداورونمايد ميامضاوتنظيمبابدوهردرمجلسيصورتونمايد ميردصاحبش .»دهد ميمتوفيامور
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 مقـرر   حكمـي  وكيل اهليت زوال فرض درباره مدني دادرسي آيين قانون در مقنن

ــا. اســت نكــرده ــاره ايــن در مــدني قــانون 682 مــاده حــال ايــن ب : «دارد مــي مقــرر ب
 مـانع  حجـر  كـه  امـوري  در مگر ]شود  مي وكالت بطالن موجب[ وكيل محجوريت[...]
 وكيـل  اسـت  ممكـن  كـه  ييآنجـا  از رسـد   مـي  نظـر  به حال، اين با. »نباشد آن در اقدام

 لحـاظ  از ثالـث  اشـخاص  حتـي  و موكل برابر در قانون يا قرارداد موجب به دادگستري
 او اعمـال  در مـؤثر  وي اهليـت  زوال كـه  شـد  نظـر  اين به قايل بايد باشد مسئول مدني

 شـدن  الوكالـه   ممنوع و تسم زوال وكيل اهليت زوال نتيجه حالت، اين در. 1بود خواهد
  .است وي

 تواند  مي افتاد مذكور فوقĤ كه وكالت قانون 56 ماده به توجه نيز اي  هحرف لحاظ از
 اولـي  طريق به وكيل فوت مورد در مدني دادرسي آيين قانون 40 ماده حكم. باشد مفيد

  .رسد مي نظر به اجرا قابل نيز او اهليت زوال و محجوريت درباره
 مـورد  حـسب  شـود   مي موجب آنان وكالي يا دعوا اصحاب از يك هر اهليت زوال

 موكل و قيم، تصفيه، مدير به ابالغ تاريخ از ايشان خواهي نظر تجديد الجمله في مهلت
  ). قانون اين 337 ماده (شود محاسبه

  
  سمت زوال: شخصي حقوقي طواري: دوم مبحث
 ذيـال  كه بدهد ستد از را دادرسي در خود سمت است ممكن حقوقي لحاظ از شخص

  . پردازيم مي آن به
  

  سمت زوال: اول بند
 نيز نمايندگي شود؛ طرح ديگري شخص از  مقامي قايم يا نمايندگي به دعوا است ممكن

 وكيـل  ماننـد  قـراردادي  نماينـده . اسـت  تقـسيم  قابـل  قـانوني  و قـراردادي  نـوع  دو به
 مقـام  قايم. امين و ولي ،قيم مانند قانوني نماينده و حقوقي اشخاص مديران دادگستري،

،1384نيكان،نسلدادگستري،وكيلمدنيمسئوليتقهرماني،اهللانصردكتر:ك.روكيلمدنيمسئوليتدرباره.1 83 تا 65 صصويژهبهدوم،چاپ

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



)3(آيين دادرسي مدني  60

 موصي مانند خاص مقام قايم و وراث مانند عام مقام قايم شود؛  مي تقسيم نوع دو به نيز
  . 1مستقيم غير دعواي در طلبكار قولي به و اليه منتقل له،

 مـاده  وفـق  شـود  زايـل  دليلي هر به مقام  قائم يا نماينده سمت اگر حالت، اين در
  .گرديد تبيين اًفوق كه شود مي عمل يمدن دادرسي آيين قانون 105

 اصـوال  امـر  ايـن  شـود  زايل استعفا يا عزل واسطه به دادگستري وكيل سمت اگر
 دادرسـي  آيـين  قـانون  40 مـاده  مطابق كه مواردي در مگر نشده دادرسي تأخير موجب

  .گذشت آن شرح كه باشد وي موكل از توضيح اخذ نيازمند دادگاه مدني
 نيز قانون اين 338 ماده وفق خواهي نظر تجديد الجمله في مهلت در سمت زوال

 مهلـت  گـردد  زايل خواهي نظر تجديد مدت انقضاي از قبل سمت اين اگر است؛ مؤثر
. شود  مي شروع شود  مي تعيين سمت اين به كه كسي به قرار يا حكم ابالغ تاريخ از مقرر
 تـاريخ  از خـواهي  نظـر  تجديـد  مهلـت  باشد حجر رفع واسطه به سمت زوال اگر ولي،
 ايـن  338 ماده (شود  مي آغاز است شده حجر رفع وي از كه كسي به قرار يا حكم ابالغ
  ).قانون
  
  
  

1.Action oblique.خـود مديونعليهخود،مديونجانشينيبهداينجمله،ازكه،استدعواييمستقيمغيردعوايـ 2/9/1313مصوباعسارقانون 36 ماده:ك.ر.كند مي طرح
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  2 بخش
  داوري
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  1فصل 

  تحقق داوري

توان گفت داوري به مفهومي كه در قانون  ميمقصود از تحقق داوري مرحله ايست كه 
طرفين يا در قرارداد اصلي يا در يعني . آيين دادرسي مدني آمده است تشكيل شده است

اعم از اينكه قبل يا بعد از وقوع ( ضمن توافقنامه اي مستقل به داوري تراضي كرده اند
توافقنامه داوري معتبر بوده، طرفين به داوري اشخاص خاصي ، )اختالف بوده باشد

 قبول ، داوران)يا به انتخاب داور توسط دادگاه يا ثالث تراصي كرده اند(تراضي كرده
بدين منظور الزم است تا از نظر حقوقي و مادي شرايطي فراهم ... . داوري كرده و 

  .شوند ميگردد كه هر يك جداگانه مطالعه 
  

  مفهوم داوري: 1تحقق حقوقي داوري: اول مبحث
مقدمه اين . استضروري م داوري وجهت مطالعه تحقق حقوقي داوري آشنايي با مفه

  .و اصطالحي داوري استآشنايي بررسي تعريف لغوي 
  

  تعريف داوري: بند اول
  : تعريف لغوي داوري)الف

1 - Constitution of arbitration tribunal- La Constitution du tribunal arbitral 
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شكايت پيش قاضي بردن، تظلم، يكسو كردن مرافعه، « داوري در لغت به معناي
 در لغت نامه دهخدا نيز ذيل واژه 1.آمده است» ... حكومت ميان مردم، قضاوت و 

 حكم ميان دو خصم حكومت، حكميت،عمل داور، قضا، «:داوري چنين آمده است
  . 2»...و

 حكم به معني داور و حكومه و حكومه در معناي داوري آمده ،در زبان عربي
براي نمونه در . داوري به معني قضاوت كردن و راي دادن نيز آمده است. است

  .  3مقصود از حكم، همان داوري و راي دادن است» باد بين العِمكَد ح قَ اهللاَنَّاِ«عبارت
رود  مي در مواردي بكار Arbitratorو Arbitrationي ها انگليسي واژهدر زبان 

دهند و داور نيز كسي است  ميكه طرفين جهت حل مشكل خود به راه حلي رضايت 
در اين معنا تكيه اصلي بر توافق طرفين است نه . 4كند ميكه در اين راه به آنها كمك 

  . نهاد داوري و وظايف او
 اعطاي صالحيت قضاوت به شخصي است كه به او داور ،يدر زبان فرانسه داور

داور نيز كسي است . هم چنين دادخواهي نزد داور به معناي داوري آمده است. گويند
  . 5شود ميكه از سوي طرفين اختالف جهت حل منازعه برگزيده 

  
  : 6 تعريف اصطالحي داوري)ب

ن را تحكيم يا حكومت و در فقه آ. داوري در اصطالح قضايي به فعل داور گويند
گفته و به خود داور نيز قاضي تحكيم كند او را محكم  ميآنكه ارجاع به داوري . 7گويند
هم چنين داور به كسي گويند كه طرفين منازعه، اختالف خود را به تراضي نزد . 8گويند

 . 1493. ، ص2، ج)، انتشارات امير كبير1386: تهران( معين، محمد، فرهنگ فارسي- 1
  .227. ، ص22، ج) ، چاپخانه وزارت ارشاد اسالمي1361: تهران(  دهخدا، علي اكبر، لغت نامه- 2
.89 و 68. ، ص)1382نشر ميزان، :تهران( ساكت، محمد حسين،دادرسي در اسالم- Oxrord advanced learner dictionary, Oxrord university press, fifth editon, 1995, p 51.5 - Larousse de pouche, Larousse,paris, 2005, p 45.6-Arbitration- L’arbitrage 7 - 4  . 390، ص 1، ج ) ، انتشارات اسالم1380:تهران( سياح، احمد، المنجد- 3
110، ص 1.  موسوي اردبيلي، عبد الكريم، فقه القضا ،ج-  8

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



65  تحقق داوري                                                                                       
با انتخاب و تراضي . كنند ميوي مطرح كرده و تعهد به پذيرش و اجراي نظر وي 

  . صب داور كامل استطرفين ن
رسي در ميان دداوري تا قبل از ظهور اسالم گسترده ترين و پذيرفته ترين شيوه دا

 در اين مفهوم داوري در همه موضوعات حتي در امور كيفري 1.عرب جاهلي بوده است
   .نيز مصداق داشت و اهميت آن بيش از امروز بود

م فتُن خِ اِو«: فرمايد مي است كه مبناي داوري در فقه، آن آيه از قرآن كريم: مبنا
/ ماهينَ ب اهللاِقَفِّوا يصالحا اِريدن يها اِهلِن اَا مِمكَ حه وهلِن اَا مِمكَوا حثُابعما فَهِينِ بقاقَشِ

از خانواده شوهر و حكمي از  مي اگر از آن بيم داشتيد كه در ميان آنان جدايي افتد حك
گر خواهان آشتي باشند خداوند ميان آنان سازگاري برقرار خانواده زن برگزينيد كه ا

از نظر وي . داند ميشيخ طوسي نيز اين آيه را از مباني مشروعيت حكميت . 2»كند مي
بدين معنا كه . كرد مياين آيه در مقام بيان داوري است وگرنه به انتخاب وكيل اشاره 

رسد استناد به اين آيه  مي به نظر. 3انتخاب حكمين بر سبيل تحكيم است نه توكيل
زيرا صرف نظر از موضوع آن كه رفع . بعنوان مبناي حكميت در فقه درست نباشد

اختالف و نه صدور حكم در روابط زناشويي است، نظر به خاص بودن موضوع آيه 
 اجراي راي داور، الزم مثالً. تواند در همه موارد و مراحل داوري قابل استناد باشد مين

آنچه . شود مياز اين آيه برداشت ن.... ودن راي داور، داوري در مسايل كيفري و االتباع ب
شود به ميانجيگري و تالش جهت صلح و سازش نزديك تر  از اين آيه برداشت مي

باري، چنانچه نظر حكم موضوع اين آيه بر نفاق و . است تا به داوري و صدور حكم
رد و تكليف ادامه زندگي زوجين به عدم مصالحه باشد نظر وي في نفسه نفوذي ندا

  . 4دست زوج خواهد بود

  .69.، پيشين، ص ساكت، محمد حسين- 1
. ، ج)1384انتشارات محراب فكر، : تهران(اهري، محمد علي، دانشنامه حقوق خصوصي،  انصاري، مسعود و ط-  2   . 639. ، ص1
. 417. ، ص4. ، ج.) ق1417نشر اسالمي، : قم(  شيخ طوسي، الخالف ،-  3
  .42.، ص2.، ج)مشهد، آل بيت(عالمه حلي، تحرير االحكام ،  4
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و يا آيه » 1دلالعموا بِحكُن تَاس اَ النّينَم بمتُكَذا حاِ«چنين آيه كريمه هم
نيز در اين زمينه قابل استناد » 2رون الكافِم هكاولئِ فَ اهللاُلَنزَما اَم بِحكُم ين لَم«شريفه
نيز ممكن ) غير قاضي(كه اشخاص عاديگردد  ميده مومات اين آيات استفااز ع. است

تواند در زمينه داوري نيز قابل  مياست در مواردي اقدام به صدور حكم نمايند و اين 
  . استناد باشد

و لَو«: گويد مي قاضي تحكيم چنين درخصوصمحقق حلي در شرايع اسالم 
 عيه ون الرَّ مِدواحِ بِصمانِراضي خَو تَ لَمعنَ. هتِالي وِتبثَم تَ، لَ قاضياًدِلَ البهلَقضي اَستِاِ
باري، فقهاي . 3»...كم الحِعدما بضاه رِطُرِشتَ ال يو. كما الحهملزَاما هينِ بِكمح فَيهِلَعا اِرافَتَ

از فقهاي معاصر نيز آيت . 4زيادي بر مشروعيت و مبناي حكميت قلم فرسايي كرده اند
ايشان حاكميت . داند را مبناي مشروعيت داوري مي عند شروطهم المومنوناهللا صانعي، 

  . 5كنند مياراده و رضايت طرفين را به عنوان مبناي داوري قلمداد 
رسد صرف استناد به اراده كافي نباشد؛ زيرا، با وجود پيش بيني قضاي  ميبه نظر 

لت نفوذ شرعي و حل و فصل اختالف از طريق قاضي منصوب بايد به دنبال اثبات ع
بايد مستنري يافت كه انصراف از مراجعه به قاضي منصوب و مراجعه به . اراده رفت

  .شيوه خصوصي حل و فصل منازعه را تجويز نمايد
داوري ممكن است قراردادي باشد و آن وقتي است كه ناشي از به هر تقدير، 

 باشد و 6اريممكن است داوري اجب. توافق طرفين مبني بر ارجاع قضيه به داوري باشد
 8 به اين داوري، داوري قانوني7.جاع به داوري به حكم قانون باشدرآن وقتي است كه ا

بايد توجه داشت كه داوري . گيرد ميشود كه در برابر داوري قراردادي قرار  مينيز گفته 
  58 نسا، آيه -  1
.44مائده، آيه -  2
  . 110، ص 1. موسوي اردبيلي، پيشين ،ج: به نقل از-  3
  . به بعد111.همان، ص:  براي ديدن اين نظرات رك به-  4
 statutory arbitration - 8   .1880. ، ص 3،ج)1381،  2انتشارات گنج دانـش، چ      : تهران(مينولوژي حقوق  جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در تر       - Mandatory arbitration- Arbitrage force ou obligatoire  7 - 6  . 17. ، ص1. ، ج)1386پرتو خورشيد، ( صانعي، يوسف، استفتائات قضايي، -  5
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چنانچه مراجعه به داوري، به حكم قانون، اجباري تلقي .  بر چند نوع است1اجباري

Compulsoryان شده باشد بد Arbitration ولي اگر مبناي اجباري بودن 2شود مي گفته
bindingداوري، توافق طرفين باشد بدان  arbitration گردد مي اطالق.  

 داوري تعريف نشده است و صرفا آثار و 1379در قانون آيين دادرسي مدني 
رفا به نقش  اين قانون ص454ماده  در. احكام آن مورد توجه قانونگذار بوده است

 در .تراضي در داوري اشاره شده است و گو اينكه داوري اجباري مغفول مانده است
 به تعريف داوري 1376 قانون داوري تجاري بين المللي 1بند الف ماده عين حال 

 عبارت است از رفع اختالف بين " داوري "«:  اين بندبراساس. اختصاص يافته است
بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي متداعيين در خارج از دادگاه 

زيرا، داوري در وهله . به نظر ما اين تعريف كامل نيست. »...انتصابي الطرفين و يا  مرضي
مگر . اول صدور حكم جهت حل و فصل منازعه است نه تالشي جهت رفع اختالف

عنا را در معناي عام بكار گرفته و صدور حكم را داخل در مرفع اختالف آنكه عبارت 
. بدانيم

در حقوق فرانسه، كتاب چهارم قانون آيين دادرسي مدني به داوري اختصاص 
 به 1507 الي 1491 مواد به داوري داخلي و 1491 الي 1442در واقع مواد . يافته است

در مراجع داوري داوري بين المللي و برخي موضوعات مربوط به اجراي آراي صادره 
داوري پرداخته 3تيب در اين مواد بيشتر به احكام، آثار و تشكيل به هر تر. خارجي پرداخته است

  . شده است و تعريفي از داوري ارائه نشده است
داوري ارجاع اختالف به «:   چنين آمده استArbitrationدر فرهنگ بالك نيز ذيل واژه 

 پس  كه از قبل بر اجراي رايي كه داور استمنتخب طرفين اختالف) ثالث(يك شخص بي طرف
توافقي است جهت اخذ و «چنينهم. »شود ميتوافق نمايد  مياز دادن فرصت دفاع به طرفين صادر 

. كنند مي اظهارنظر برخي از مسائل مورد اختالف درخصوصپذيرش راي اشخاص منتخبي كه 
دادرسي ...  وها طرفين جهت اجتناب از تشريفات دادرسي، طوالني بودن زمان دادرسي، هزينه

1 - Binding arbitration 2 - Susan ellis wild, Law dictionary, ( USA: WEBSTERS NEW WORD, 2006) ,P.29 3 - ف.م.د.آ. ق1452 براي مثال ماده.
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توان داوري را روشي جايگزين جهت حل  ميهم چنين . 1آورند ميكه به داوري روي  استعادي 
بدين ترتيب كه حل و فصل اختالف با رضايت طرفين به شخص يا . و فصل منازعه دانست

شود كه معموال با طي مراحلي از جمله استماع ادعاها، دخالت وكالي طرفين  مياشخاصي سپرده 
بطور طبيعي داوري تنها روش حل و فصل منازعه است كه در . گردد ميمنجر به صدور راي ... و 

  . 2گردد ميقرارداد طرفين پيش بيني 
 هدف از داوري، حل و فصل منازعه از 1996 قانون داوري انگلستان مصوب 1در ماده 

طريق ارجاع اختالف به يك شخص بي طرف بدون صرف وقت و هزينه غير ضروري اعالم 
  .3شده است

  

  تمييز داوري از مفاهيم مشابه: م دوبند
. باشد مي... ت ديگر مانند ميانجيگري و داوري از برخي جهات مشابه قضاوت، از جها

پس الزم است مقايسه اي بين مفهوم داوري و مفاهيم مشابه بعمل آيد تا تعيين حدود و 
  .   ثغور آن امكان پذير گردد

  
   تمييز داوري از قضاوت)الف

شخصي اقدام  ،بدين معني كه در هر دو. باشد ميات شبيه قضاوت داوري از برخي جه
. كند مي قضايي اظهارنظرهم چنين، هم داور و هم قاضي . دنماي مي صدور راي به

 قضايي، نظري است كه قاضي پس از رسيدگي به ادله مربوطه اظهارنظرمقصود از 
  :كند و داراي مشخصات ذيل است ميصادر 

 .3  . به صورت جزيي و خاص است.2.  امر مختوم استمشمول قاعده اعتبار. 1
 تعليق به شرط .5. باشد مي ن4مستند به بخشنامه. 4. مفاد اين نظر انشايي است نه اخباري

  1. باشد ميدر نظر قضايي ممنوع 
1 -Henry cambpell black, Blacks law dictionary: (Minnesota,1st reprint, 1984), p. 55. 2 -Susan ellis wild, op.cit ,P.29. 3 - the object of arbitration is to obtain the fair resolution of disputes by an impartial tribunal without unnecessary delay or expense; 4 -      داراي آثار حقوقي خارج از اداره نبوده و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اثر حقوقي است و تنهـا در رابطـه بـين                        هـا   بخـشنامه . است كه مقام صالح اداري به كارمندان تحت امر خود صادر مي نمايـد  بخشنامه،  دستورات كلي
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بدين . كند ميدگي به ادله طرفين صدور راي يداور نيز مانند قاضي پس از رس

 و به همين جهت داراي اعتبار استيك اختالف حل و فصل راي وي جهت معني كه 
 پس از صدور و ابالغ غير قابل تغيير است و بصورت قاضيراي . 2امر مختوم است

بدين معني كه صرفا ناظر به همان دعوايي است كه در . گردد ميخاص و جزيي صادر 
ي كند نه آنكه در پ ميبه همين ترتيب داور فصل خصومت . آن تعيين داور شده است

تواند مستند به بخشنامه باشد  ميراي داور ن. باشد... صدور فرمان، تصويب قانون يا 
زيرا بخشنامه بيشتر حالت يك دستور دارد تا يك حكم قانوني؛ در حاليكه ذات نظر 

 مدارك موجود در پرونده براساسقضايي و ماهيت حل اختالف به گونه ايست كه بايد 
 قضايي با اظهارنظربه تعبيري مفهوم . فصل گرددفوق حل و  و نه دستور مقام ما

 قضايي جهت اظهارنظرهم چنين از آنجا كه . باشد مياستقالل شخص نظر دهنده عجين 
رسد به  مي به نظر .تواند مشروط و معلق باشد ميگردد لذا منطقا ن ميحل اختالف صادر 

 است كه نظري قضايي.  قضايي بايد مورد ديگري افزوده شوداظهارنظرخصايص 
 طرق متعارف كسب علم، براساس مدارك موجود در پرونده و يا به عبارتي براساس

صرف نظر از انطباق نظر دادرس با واقعيت، اين مدارك موجود است . صادر شده باشد
بنابراين متصدي امر قضا بايد از طريق متعارف، . كند ميكه دارنده حق را مشخص 

   3.كسب علم كرده باشد
بدين معنا . زم االتباع بودن راي داور نيز بين اين دو شباهت تام وجود داداز لحاظ ال

 اينكه حكم داور درخصوصدر فقه . كه راي داور نيز مانند راي قاضي الزم االجراست
ولي در مورد مشروط . مانند راي قاضي منصوب است اختالف قابل اعتنايي وجود ندارد

عده . اختالف است) بعد از صدور حكم(ضا طرفين بودن الزم االجرا بودن راي داور به ر

.25، پاورقي ص )1377نشر حقوقدان، : تهران(حقوق قراردادهاي اداري اهللا، كليـات    انـصاري، ولـي   : رك... بخشنامه نمي تواند مخالف آيين نامه باشـد و          . روسا و كارمندان نافذ است    
.3653 ، ص 5 جعفري لنگرودي، محمد جعفر، پيشين،ج - 1
بدين معني كـه    ). ف. م. د. آ.  ق 1476ماده  ( در حقوق فرانسه نيز راي داور داراي اعتبار امر مختوم نسبي است            - 2 .ضوع داوري است داراي چنين اعتباري مي باشدراي داور درخصوص دعوايي كه مو
.29.، ص)ق1415انتشارات باقري، :قم( شيخ انصاري، قضا و شهادات ،-  3
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دانند و عده اي مانند  مياي مانند شهيد اول و ثاني و محقق اردبيلي چنين رضايتي را شرط ن
شيخ طوسي حتي بر نظر خود ادعاي اجماع . شيخ طوسي ظاهرا قايل به نظر مخالف هستند

  . 2اجماعي كه ادعاي تحقق آن به شدت مورد ترديد است. 1دارد
شيخ . دانند مي مي برخي از فقها وجود صفات قاضي را در داور نيز الزا

طوسي در مبسوط معتقد است كه داور نيز بايد همانند قاضي داراي كمال، 
زيرا با توافق طرفين به قضاوت داور، وي نيز شبيه . عدالت و اجتهاد باشد

 قوانين موضوعه در.  3شود و بنابراين بايد صفات وي را داشته باشد ميقاضي 
زيرا قاضي الجرم بايد حكم . ما اين نظر با اين اطالق پذيرفته نشده است

ي خاص و داشتن شرايط الزم ها قضاوت داشته باشد، يعني بعد از طي دوره
صالحيت و جواز قضاوت وي با تاييد عالي ترين مقام قضايي كشور رسيده 

ون آيين دادرسي مدني در حالي كه در مورد داور شرط خاصي در قان. باشد
  .پيش بيني نشده است

داوري . توان به تفاوتهاي داوري و قضاوت بي اعتنا بود ميحال ن با اين
اساس داوري . 4تاسيسي است كه ارتباطي تام به توافق طرفين و ذوق آنها دارد

توافق طرفين است و علي رغم وجود برخي مقررات ناظر به داوري اجباري و 
   هنوز هم اين توافق طرفين است كه به ،5داوران اجباري

بالرضا  بما حكم به بعد حكمه و قال : فاذا ثبت انه جايزا فاذا نظر بينهما فمتي يلزم حكمه في حقهما؟ قال قوم«-  1   .122. موسوي اردبيلي، عبد الكريم، پيشين، ص: نقل از. »الن عليه اجماعاواحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه فاذا تراضيا في ذلك الوقت لزم لزم حكمه و هو االقوي عندي؛ فمن قال ال يلزم بمجرد الحكم كان لكل ... و اذا امضا عليهمايلزم حكمه بما يلزم به حكم الحاكم و ه: آخرون
. 122. پيشين، ص موسوي اردبيلي، عبد الكريم، - 2
  . 165. ص. 8،ج ) ش1351المكتب المرتضويه، ( شيخ طوسي، مبسوط في افقه االماميه، - 3
ف.م.د.آ. ق1442 ماده - 4
در ايـن مـواد   . 1384 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مـصوب  37 و  36 براي مثال نك به ماده       - 5 بـراي مثـال در     . در سابقه قانونگذاري ايران نيز بايد گفت كه داوري در اوايل حيات خود حالت اجباري داشته اسـت                   . راف دهندمواد انصبافته است و طرفين نمي توانند نركيب داوران رسيدگي كننده را تغيير داده يا از مراجعه به داوري موضوع اين                    در واقع هم رجوع به داوري و هم تركيب داوران حالـت اجبـاري          . پيش بيني شده است حل و فصل مي گردد         37ي از اجراي قانون در هيات داوري اي كـه تركيـب آن در مـاده                 مقرر شده است كه برخي از اختالفات ناش         هر  -ماده اول     «: متن اين قانون به شرح ذيل است      .  داوري بيشتر حالت اجباري داشته است      1306قانون حكميت   
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اول محاكمه به عمل آمده و دعـوي در آن       ذيل رفتار خواهد كرد مشروط بر اين كه تقاضاي حكميت تا آخر جلسه              مواد  مطابقو گيرد محكمه طرف ديگر دعوي را به موافقت يا اين تقاضا تكليف طريق حكميت انجام بدايت و تجارت از محكمه تقاضا كند قطـع دعـوي بـه              -گاه در دعاوي حقوقي يكي از متداعيين محكمه صلح           عليـه در موعـد مقـرره تعيـين حكـم ننمايـد                هر گاه تقاضاي حكميت از طرف مدعي بشود و مـدعي           -ماده دوم        .دمحكمه بدايتاً طرح شده باش   ← .اين قرار قابل استيناف و تميز است    .عليه رسيدگي كرده قرار رد يا قبول ايراد را بدهد حكميت بايد به ايرادات مدعي جلسه قرار حكميت صادر خواهـد كـرد ولـي قبـل از صـدور قـرار                  اولين  بعد از استماع جواب مدعي عليه در       محكمه در محاكمات عادي بعد از وصول اولين جواب كتبي مدعي عليه و در محاكمـات اختـصاري                   -ماده سوم        .نيستحكم خود را معين ننمايد محكمه قرارداد عرض حال را صادر خواهد نمود و اين قرار قابل اسـتيناف و تميـز                       چنـان كـه تـا دو مـاه مـدعي            و  عليه بشود و مدعي امتناع نمايد دعوي توقيف         تقاضاي حكميت از طرف مدعي     هـر گـاه     - تعيين خواهـد بـود       4همچنين حكم ثالث را به قرعه مطابق ماده           محكمه از طرف ممتنع حكم او و      
اه در تعيين حكم ثالث تراضي نـشود محكمـه           هر گ  -تراضي تعيين نمايند      حكم معين كرده و حكم ثالث را به        ممكن است طرفين يك نفر را به تراضي براي حكميت انتخاب كنند و ممكن است هر كـدام يـك                     -ماده چهارم        .تميز نيست اين قرار قابـل اسـتيناف و        -قرار ارجاع حكميت خواهد داد        صالحيت محكمه و متداعيين محرز شده محكمه       و  هر گاه پس از رأي محاكم عالي يا به واسطه انقـضاء مـدت اسـتيناف و تميـز قابـل اسـتماع بـودن دعـوي                              → توانند حكم ثالث شوند و خود آنها نيز بايد از قبول حكميت امتناع نمايند مگر بـه                    اشخاص ذيل نمي   -ماده پنجم        .صورت اسامي اشخاصي كه به قرعه گذاشته خواهد شد سه روز قبل از جلسه بايد به طرفين داده شود -تبصره     .خواهد كردكمتر از سه نفر نباشد و محكمه آنها را نسبت به سنخ دعوي بصير و خبير بداند حكم ثالث را به قرعـه معـين                         از بين عده از اتبـاع ايـران كـه            نامه مقرر داشته با حضور متداعيين       در جلسه كه براي تعيين حكم و تنظيم حكم         ا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارد محاكمات جنـايي                كسي كه با يكي از متداعيين ي      ) ه (  .اش وارث يكي از متداعيين است كسي كه خود يا زوجه) د  (  .كسي كه قيم يا كفيل يا مباشر امور يكي از متداعيين است يا يكي از متداعيين مباشر امور او است) ج (  .اش يا يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارد  شخصاً يا زوجهكسي كه) ب (  .كسي كه در دعوي مطروحه ذينفع باشد) الف :(تراضي طرفين تواننـد در      قـضات و اعـضاء پاركـه نمـي         -از قرعه در رد آنها متفق نباشند          محكمه حضور داشته و طرفين قبل      در مقـر    -مسي شـده    توانند حكم شوند كه سن آنها بالغ به سي سال ش             كساني كه به وسيله قرعه مي      -ماده ششم        .علت رد و امتناع پس از قرعه و قبل از صدور رأي حكميت ايجاد گردد قبل از قرعه به عمل آيد مگر اين كهذكر و رد از طرف متداعيين بايد از طرف حكم قبل از قبول حكميت و از طـرف متـداعيين                    ال   امتناع فوق  -تبصره       .است تا درجه سوم دعواي حقوقي مطرحكسي كه مابين او يا زوجه او يا اقرباي نسبي او تا درجه سوم و يكي از متداعيين يا زوجه او يا اقربـاي نـسبي                   ) و  (  .يا جنحه داشته يا دارد تعيين حكم خواهـد شـد پـس از      جاي مستنكف مطابق ماده هشتمنمايند در ظرف سه روز پس از استنكاف به        رساند هر گاه يك يا چند نفـر از حكمهـا از قبـول حكميـت اسـتنكاف                    مي  در ظرف سه روز به امضاي حكمها       پس از تعيين حكم محكمه قرارنامه حكميت را تنظيم كرده و فوراً به امضاي طرفين دعـوي و منتهـا                     -ماده هفتم        .به حكميت معين شوند مطلقـاً   تواننـد   محكومين به جنحه و جنايت و اشخاصي كه به عنوان جنحه و جنايت در تحت تعقيب هستند نمي                      .حوزه مأموريت خود قبول حكميت نمايند مگر به تراضي طرفين
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در قرارنامـه   . شـود   در صورتي كه حكم يك نفر باشد سواد اوراق و اسناد پيش او فرستاده مـي                   →. او بفرستد قبول حكميت حكمها يك نفر از بين خود معين خواهند كرد كه محكمه سواد اوراق و اسناد طـرفين را پـيش                       نمايـد و ابتـداي آن از روزي          مدت حكميت را كه كمتر از سه و بيش از سي روز نخواهد شد محكمه معـين مـي                       .مدت حكميت)ج (  .ميزان مدعي به ترتيبي كه در مواد راجع به عرض حال مقرر است)ب (  .اسم و اسم خانواده و شغل متداعيين و حكم)1:(شود قيد ميحكميت نكات ذيل  تقاضاي يكي از متداعيين بر طبق ماده چهارم حكم مشترك ديگري تعيـين    خواهند داد و اال محكمه به     پنج روز   هر گاه حكم مشترك حاضر نشود دو حكم ديگر رسيدگي كرده رأي خود را در صـورت توافـق در ظـرف                      ) الف  (  ←: خواهد شد حاضر نشود به ترتيب ذيل رفتار در صورتي كه يكي از حكمها تا سه جلسه مماطله و مسامحه از حضور نمايد يا اصـالً سـه جلـسه                       -ماده هشتم        .طرفين مگر به تراضيتواند حكم شود  قضيه نميكسي كه قبول حكميت كرد و قبل از اتمام عمل و دادن رأي بدون عذر موجه استعفاء نمود تـا ده سـال در هـيچ                               .نمايد تجديد كندتواند مدت حكميت را به تقاضاي اكثريت حكمها يك مرتبه و به تراضي طرفين هر چند بار كه تقاضا                     محكمه مي      .اند نموده را قبولاست كه تمام حكمها كتباً حكميت  صورت عدم توافق محكمه بر طبق ماده چهارم حكم مختص را به قرعـه                رسيدگي نموده رأي خواهند داد و در      ور تا پنج روز حكم جديد حاضر نشود حكم مشترك و حكم مختص ديگـري               چنانچه از تاريخ ابالغ تقاضاي مزب          .كرد ديگري را از طرف تقاضا خواهددر صورت عدم حضور حكم مختص يكي از متداعيين حكم مشترك فوراً توسط محكمه كتباً تعيـين حكـم                   ) ب (  .نمايد مي ـ                        .معين خواهد كرد وانين و  حكمها در رسيدگي و حكم تابع مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نيستند ولي بايد مخالفـت بـا ق توانند از آنها توضـيحات شـفاهي بخواهنـد     متداعيين اسناد و مدارك و لوايح خود را به حكمها داده و حكمها مي                  .شرايط قرارداد حكميت ننمايند ها رسيده اسـت       حكمي كه به امضاي اكثريت حكم      -نمايد    قيد مي   سايرين امضاء نمود و اين امتناع را در حكم        ها در رأي توافق نموده و حكم ديگـر از امـضاي رأي امتنـاع نمايـد                   گي دو نفر از حكم    هر گاه پس از ختم رسيد          .و حكم و موضوع منازعه اسناد و مدارك و داليل رأي تصريح شود در رأي حكم بايد اسم و شهرت متداعيين توان تقاضاي تجديد نظـر كـرد مگـر ايـن كـه در                 از حكم حكم غير منفرد ده روز پس از ابالغ مي           -ماده نهم     →   ←. بق رأي حكم ورقه اجرائيه صادر خواهد كردمحكمه كه قرار حكميت داده مطا    .آن اعتبار را دارد كه به امضاي تمام حكمها رسيده باشد ه نفر از اشخاصي كه يا به تراضي يـا          شود از دو نفر حكم مختص سابق به انضمام س           هيأت تجديد نظر تشكيل مي         .نموده باشند قرارداد حكميت به تراضي اين حق را اسقاط داند و طرفين دعوا در رد آنها اتفـاق           محكمه از بين شش نفر از اشخاصي كه نسبت به سنخ دعوا آنها را بصير مي                    .شوند به طرق ذيل معين مي دعي به بيش از ده هزار تومان است به جاي تجديد نظر فوق مستأنف بـه شـرط دادن                    در دعاوي كه م    - 1تبصره       .حكم هيأت تجديد نظر قطعي است كند نمايند سه نفر را به قرعه معين مي مي هـاي بـدوي      تواند تقاضا كند كه محكمه استيناف صـالحيتدار در رأي حكـم             مي  )به  صدي چهار محكوم    (وديعه   انع از  تميز نيست و اين استيناف مـ        تجديد نظر نمايد حكم استيناف در صورتي كه رأي حكم را تأييد كند قابل                ←.  قانون اصول محاكمات حقوقي رفتار خواهد شد498 راجع به وديعه موافق ماده - 2تبصره     .هاي بدوي نخواهد بود الزحمه حكم تأديه حق
  :شود  در موارد ذيل حكميت مرفوع مي-ماده دهم   →
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است كه  كند در حاليكه در قضاوت اين قانون ميداوري و داوران صالحيت اعطا 
قانون است كه مراجعه به محاكم را تجويز . سازد ميصالحيت محاكم و حاكم را معين 

. شمارد ميكرده و حتي گاهي توافق طرفين مبني بر عدم مراجعه به دادگستري را باطل 
توانند داور رسيدگي كننده را تغيير دهند در حاليكه در  ميدر داوري طرفين هر لحظه 

  .  قضاوت به مفهوم مصطلح خود چنين اختياري متصور نيست
رغم وجود برخي مقررات ناظر بر صالحيت داور در نهايت اين طرفين  علي

يا (دولت قاضي درخصوصگذارند در حاليكه  ميهستند كه بر صالحيت داور صحه 
تواند  چنين داور نميهم. نمايد مياست كه صالحيت قضاوت را اعطا ) شارع

ها مكلف هستند رأي خود را در مدت حكميت بدهند و در صورتي كـه رأي حكـم پـس از                        حكم -ماده يازدهم        .جزايي ممكن نشود مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي ازاگر در حين رسيدگي كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه و جنايت و در حكـم حكـم نافـذ و                        ) ج (  .ا جنون يكي از متداعييندر صورت فوت ي) ب (  .در صورت تراضي طرفين كه بايد كتباً به محكمه ابالغ شود) 1 ( ها خارج از حدود اختيارات خود نسبت به مطلبي كه موضوع حكميـت نبـوده حكـم                   در صورتي كه حكم   ) الف   (  :در موارد ذيل رأي حكم باطل و از درجه اعتبار ساقط است    .نمايد محكمه به تقاضاي يكي از متداعيين آن را فسخ مي نقضاي مدت حكميت صادر شده باشدا به است كه طرفين دعوي بالسويه خواهنـد داد   الزحمه هر يك نفر حكم بدوي ربع عشر مدعي    حق -ماده دوازدهم       .وقتي كه طرفين به اتفاق حكم حكم را رد نمايند) ج (  . خالف سند رسمي حكم شده باشدوقتي كه بر) ب (  .داده باشند هـاي    حمـه حكـم   الز   حـق  -تقسيم را بين متداعيين به طريق ديگـر قـرار بدهـد               مگر اين كه حكم در رأي خود       كسي كه تقاضاي تجديـد نظـر    به است كه فقط شوند سه ربع عشر مدعي    مشترك كه براي تجديد نظر تعيين مي       الزحمه پس از رسيدگي و قطعي شدن رأي در صورت تقاضـاي تجديـد نظـر                  كرده است خواهد پرداخت حق     شود نخواهد بود و در صـورت اقـدامات            مخارج عدليه بيش از آن چه در وقت تقديم عرضحال داده مي            -صره  تب     .و محكمه مربوطه مسئول وصول و ايصال آن خواهد بود شود پرداخته مي توان به حكميت رجوع كـرد و در          اي از مراحل دعوي مي       در صورت تراضي طرفين در هر مرحله       -ماده سيزدهم        .است اجرايي حق اجراء دو عشر عشريه غير مستقيم مبني بر تباني و مذاكرات سابقي بوده حاكم محكمه محكوم به               يا بعضاً طبيعي نبوده بلكه مستقيم يا       هر گاه در محكمه انتظامي معلوم شد كه معرفي محكمه اشخاص را به جهت حكم مشترك كـالً                   -ماده چهاردهم        .واهد بودنظر نخ اين صورت حكم حكم قابل تجديد .تقاضاي حكميت نمايد بر طبق اين قانون رفتار خواهد شد اول بعد از تصويب اين قانونعاوي حقوقي كه فعالً در مراحل بدوي مطرح است هر گاه يكي از متداعيين در جلسه                 نسبت به د   -ماده پانزدهم        .انفصال ابدي خواهد شد
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به .  بسياري از مسائل مانند موضوعات كيفري اقدام به صدور راي نمايددرخصوص
  . تعبيري اين گونه موضوعات در صالحيت انحصاري مراجع قضايي است

 و انصاف يا بصورت تواند مستند به عدل ي داور دست كم در برخي موارد ميأر
در حاليكه ) 1376  بين الملليي قانون داوري تجار27 ماده 2بند (1كدخدامنشانه باشد
حال مستند به قانون، منابع معتبر اسالمي يا اصول حقوقي است كه راي قاضي در هر

  ). م.د.آ. ق3ماده (مغاير موازين شرعي نباشد
رك (ادرسي مربوطه اداره نمايد قانون آيين دبراساسقاضي بايد جريان دادرسي را 

در حاليكه داور اصوال تكليفي در رعايت تشريفات آيين دادرسي ) ف.م.د.آ. ق1ماده به 
  . 3و صرفا بايد اصول دادرسي را رعايت نمايد2) م.د.آ. ق477ماده (مدني ندارد

در فقه نيز بين داوري و قضا تفاوت قايل شده اند از جمله اينكه بين دو واژه قضا و 
 در عين حال تحكيم، 4.ت معنايي قايل شده اندوحكم كه در قرآن كريم بكار رفته است تفا

  . خود به معناي واگذار كردن قضاوت به شخصي است
  . ي زيادي ذكر شده استها در مورد شرايط داور و قاضي نيز تفاوت

كي در حقوق انگلستان بين داوري و دادرسي از طريق دادگاه شباهتها و قواعد مشتر
.  اشاره كرد1996 قانون داوري مصوب 31 و 30توان به مواد  ميبراي نمونه . وجود دارد

هم .  تعيين صالحيت داور، مرجع داوري استدرخصوص اين مواد مرجع صالح براساس
چنين همانند دادرسي، در داوري نيز ايراد به صالحيت مرجع رسيدگي كننده بايد در اولين 

 tribunal و courtي ها توان به تفاوت كاربرد واژه ميبا اين حال . فرصت دفاع اظهار گردد
شود و در مورد دادگاههاي  ميتوضيح اينكه براي داوري از واژه اخير استفاده . اشاره كرد

كاكاوند، : رك.  مركز داوري اتاق ايران صراحتا به انصاف استناد شده است171/5/82/36 در راي شماره -  1   .487.پيشين، صمحمد، 
.هم چنين طرفين مي توانند اختيار داور را در اين زمينه محدود نمايند. دالزم االتباع مي باش.ف.م.د.آ.ق 21 الي   13 و نيز    11 الي   4البته مقررات مواد    . داور اداره مي شود و لزومي به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني نيست            براساس اين ماده جريـان داوري براسـاس صـالحديد          .  صريح در اين معناست   . ف.م.د.آ. ق 1460 در حقوق فرانسه ماده      - 2
:   جهت مطالعه تفاوت اصول دادرسي و تشريفات دادرسي رك به- 3
  .  89.   ساكت، محمد حسين، پيشين، ص     -  4
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هم چنين مرگ داور از موجبات زوال داوري قلمداد . گردد مي استعمال courtدادگستري كلمه 

  . باشد مي چنين اثري نءولي فوت دادرس منشا) گلستان قانون داوري ان26ماده (شده است
  

  گري  تمييز داوري از ميانجي)ب

م الزم االتباع بوده و .د.آ. ق493 و 488 مفاد مواد براساسكند كه  ميداور رايي صادر 
االجرا بوده  بدين معني كه راي داور تا زماني كه نقض نشده است الزم. 1االجراست الزم

شود؛  مينوني مربوط به اجراي احكام محاكم به موقع اجرا گذارده و مطابق مقررات قا
گري، شخص ميانجي بيشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل  ولي در ميانجي

بعالوه نظر وي فاقد . بنابراين اصوال صدور راي از جانب وي منتفي است. خصومت
بعالوه . دادگاه بخواهدتواند اجراي نظر وي را از  ميقدرت اجرايي بوده و طرف ذينفع ن

 تلقي شده و داراي احكام و آثار خاص 2داوري در قوانين موضوعه يك نهاد حقوقي
 در داوري، داور بيشتر به .باشد ميگري صادق ن است ولي چنين امري در مورد ميانجي

گري تالش بر پيدا كردن راه حلي است  است ولي در ميانجي دنبال يك راه حل حقوقي
  . 3 هر دو طرف اختالف باشدكه مورد قبول

نوعي از ) براي نمونه در مقررات مربوط به طالق(اگرچه در برخي مقررات
گري را روشي عمومي در حل و  توان ميانجي گري پيش بيني شده است ولي نمي ميانجي

م .د.آ. ق189 و 188فصل منازعات دانست؛ بنابراين اگرچه قاضي بر طبق مفاد مواد 
تواند شخص  مي را تشويق به صلح و سازش نمايد ولي ديگر نمكلف است تا طرفين

 البته در برخي قوانين خاص به لزوم تالش جهت حصول .ثالثي را مامور اين امر نمايد
ي داوري مركزي ها  آيين نامه هزينه16براي نمونه در ماده . سازش اشاره شده است

 يا سازش در دعاوي كه به هزينه ميانجي گري« :داوري اطاق بازرگاني چنين آمده است
 14 در ماده .»ي اداري و حق الزحمه داوران استها شود، نصف هزينه ميمركز ارجاع 

آراي ) 34(و) 33( به استثناي موارد منـدرج در مـواد          - 1«:ب نيز چنين آمده است    .ت.د. ق 35 در بند يك ماده      - 1 صورت درخواسـت   االجرا است و در داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابالغ الزم               .Institution3 - Susan ellis wild, op.cit ,P.177- 2.»...شوند ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي) 6(كتبي از دادگاه موضوع ماده
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 نيز وظيفه اول انجمن حمايت از 1388قانون حمايت از مصرف كنندگان مصوب 
منظور   به«:  اين مادهبراساس. مصرف كنندگان كمك به حصول سازش عنوان شده است

،  كنندگان رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرفتسهيل و تسريع در 
توانند شكايات واصله از افراد حقيقي  كنندگان مي هاي حمايت از حقوق مصرف انجمن

اين قانون ) 12(ماده ) 4(و) 3(،)2(و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي
يا جهت رسيدگي )  عنهشاكي و مشتكي(بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين 

نامه نحوه تشكيل  آيين 18 در ماده . »قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند
تنفيذي قانون ) 21(جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 

 نيز به  مصوببرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
چنانچه طرفين اختيار مصالحه و «:بر اين اساس.  سازش اشاره شده استجايگاه صلح و

. تواند راي خود را بر مبناي مصالحه صادر كند ت ميأسازش را به هيات كنند، هي
 در حدود قوانين در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به رأساًچنانچه طرفين 

ناي مصالحه انجام شده صادر در اين صورت راي هيات بر مب. نمايند ميت اعالم أهي
گري را در حصول صلح و سازش از ياد  حال نبايد نقش ميانجيدر هر . »...خواهد شد

بندد تا طرفين اختالف دست از  ميشخص ميانجي نهايت تالش خود را بكار . برد
شود كه در  اين امر غالبا به صلح و سازش منجر مي. منازعه شسته و به توافق برسند

 قانون شوراهاي حل اختالف 1در ماده . شود  گزارش اصالحي متجلي ميقالب تنظيم
 يكي از اهداف تشكيل شوراهاي حل اختالف، حصول صلح و سازش بين 1387

اين قانون به وظيفه شورا مبني ...  و13، 12، 8در مواد .طرفين اختالف عنوان شده است
قانون شوراهاي رسد  ميبه نظر . بر تالش جهت صلح و سازش اشاره شده است

در . اختالف قانوني است كه به وظيفه دولت بر تالش جهت صلح و سازش تكيه دارد
 نيز به وظيفه كانونهاي پيش بيني شده 1384 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 36ماده 

 همان قانون تعريف شده 1 ماده 5كانونها در بند . جهت صلح و سازش پرداخته است
ز ارجاع امر به داوري منوط به شكست كانونها در حصول سازش  ني36اند و در ماده 

به عبارتي در اختالفات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه . اعالم شده است
ظاهر مواد بيانگر ثانوي بودن صالحيت . ميانجيگري مقدم بر داوري است... گذاري و 
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 در صورتي صالحيت 37ع ماده بدين بيان كه هيات داوري موضو. مرجع داوري است

گري خويش ناموفق عمل كرده   در انجام وظيفه ميانجيها يابد كه كانون ميرسيدگي 
  . باشند

در دادنامه . رويه قضايي نيز به تفاوت ميانجيگري و داوري اذعان دارد
 شعبه اول دادگاه تجديد نظر 82/1/787 صادره در پرونده كالسه 795شماره 

پيش بيني حل و فصل اختالفات از طريق :  آمده استاستان تهران چنين
در نتيجه درج چنين شرطي . 1كدخدامنشي ظهور در ارجاع امر به داور ندارد

در حالي كه توافق به . نفسه موجب سلب صالحيت از محاكم نخواهد شد في
ارجاع امر به داور موجب خواهد شد تا محاكم صالحيت رسيدگي به اختالف را 

  . دنداشته باشن
آ .گري در ق بدين نحو كه ميانجي. در حقوق فرانسه وضعيت متفاوت است

 اين 131ماده .  به مثابه يك نهاد حقوقي بوده و داراي احكام و آثار خاصي استف.م.د
 قاضي 131 ماده 1 بند براساس. گري اختصاص يافته است قانون به موضوع ميانجي

 شخص 2گري توافق طرفين به ميانجي تواند موضوع اختالف را با ميرسيدگي كننده 
 اين مواد شخص ميانجي بايد واجد اوصاف خاصي بوده در براساس.  واگذارد3ثالثي

  ... .  كرده و اظهارنظربايد  ) 131 ماده 3بند . كه اصوال سه ماه است(طي مدت معيني
به غير از . گري پيش بيني شده است در حقوق فرانسه چند نوع ميانجي

 موسوم است 4گري فاميلي عام كه در باال بيان شد نوع ديگري كه به ميانجيگري  ميانجي
 5گري فاميلي در اختالفات فاميلي ميانجي. ف مقرر شده است.م.د.آ. ق1071نيز در ماده 

ت صلح و سازش موضوع را به تواند جه ميبدين ترتيب كه قاضي . آيد ميبكار 
بدين .  قانون مدني فرانسه نيز آمده است255اين امر در ماده .گري ارجاع دهد ميانجي

: انتشارات جنگل(محمد رضا، داوري، رويه قضايي دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در امور مدني، زندي، -  1 Mediation 3 - Mediator- Mediateur4 - 8.2. ، ص)1388تهران،   - Family Mediation-Mediation Familial 5 - Family Matters– Affair Familial 
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تواند در مورد طالق زوجين را به ميانجي گري يك شخص كه با  مينحو كه قاضي 
  .طرفين يا يكي از آنها نسبت فاميلي دارد ارجاع دهد

در واقع حكميت . گري پيش بيني شده است در حقوق ايران نيز اين نوع ميانجي
 چيزي جز 1370ه طالق مصوب ت مربوط ب قانون اصالح مقررا1موضوع ماده 

از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه «:  اين مادهبراساس. باشد ميگري ن ميانجي
قصد طالق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختالف خود به 

چنانچه اختالف فيمابين از طريق . مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند دادگاه
كريم فرموده  آن طور كه قرآن (دگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند دا

حكمين موضوع اين قانون نه آنكه داور باشند و رايي . »...حل و فصل نگرديد) است
صادر نمايند كه الزم االجرا داشته باشد بلكه صرفا جهت رفع خصومت و سازش اقدام 

فق به آشتي نشوند موضوع در دادگاه پيگيري خواهد نمايند و در نهايت چنانچه مو مي
، 1از جمله اينكه در آيه مبناي اين قانون.  اين نظر در فقه نيز داراي سابقه است.شد

به خصوص فقهاي اهل سنت معتقدند . گري بوده است منظور از حكميت همان ميانجي
ر واژه كه مقصود از حكميت همان حكميت اصطالحي نيست؛ زيرا، مرجع ضمير د

بعالوه آيه در مقام بيان احكام ترافع و رجوع به قاضي . طرفين منازعه نيستندفابعثوا، 
نبوده است بلكه بيانگر لزوم تالش براي رفع اختالف و شقاق است نه صدور حكم 

اين نظر خالي از قوت نيست زيرا، در پايان آيه هدف از نصب حكم، . الزم االتباع
 نظر داوران موضوع آيه همانند نظر داور، 2. نه صدور حكماصالح روابط ذكر شده است

زيرا يا مبني بر اصالح و سازش است كه اين مبتني بر توافق . قدرت اجرايي ندارد
طرفين است و ارتباطي به داوري ندارد و يا آنكه نظر داور بر عدم امكان اصالح است 

زوج است و نظر داور في و نظر به جدايي دارد كه در اين صورت تكليف امر به دست 
  . 3نفسه قدرت اجرايي ندارد

  .35نسا، /ما فَابعثُوا حكَماً مِن اَِهلِه و حكَماً مِن اَهلِها اِن يريدا اِصلَاحاً يوفِِّقِ اهللاَ بينَهمان خِفتُم شِقاقَ بينِهِ و اِ-  1
.115. ، ص1. موسوي اردبيلي، پيشين، ج:  براي ديدن تفصيل مطلب و نظرات مختلف رك به-  2
ذنا واِن اِتَّفِقا علَي التَّفريق لَم يصح اَاللَ بِرَضي الزّوجِ في طَالق و فَاِن اِتَّفِقا علي اِصالحِ َعلي و اِن لَم يستَاِ...«-  3   . 42. ، ص2عالمه حلي، تحرير االحكام، ج . »...رضي المراه في البذلِ اِن كانَ خَلعا
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 قانون حمايت خانواده نيز نشانه اي ديگر براي اثبات آشنايي 10 و 6، 5مواد 

  . باشد ميقانونگذار ما با اين نوع ميانجي گري 
گري در موضوع حضانت  ف نيز به ميانجي.م.د. قانون آ373 و 10،2در ماده 

گري الزم االتباع نبودن نظر  مشترك در همه انواع ميانجينكته . فرزند اشاره شده است
  .ميانجي و رسالت وي در صلح و سازش طرفين است

گري تحت دو عنوان متفاوت آمده و هر يك  در اين قانون نيز داوري و ميانجي
  . موضوع مواد خاصي قرار گرفته اند كه همين امر در اثبات تفاوت اين دو كافي است

 1از مفهوم كارشناسي تمييز داوري )ج
تواند در مواردي كه الزم بداند موضوع را   مي"داور «: كند ميب مقرر .ت.د. ق25ماده 

م نيز به اختيار داور در ارجاع امر به .د.آ. ق476 ماده .»...كند... به كارشناسي ارجاع 
  اتخاذاگر براي... توانند   داوران نيز مي...«: اين مادهبراساس. كارشناس اشاره دارد

در اين دو قانون . ».تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند 
از مواد . تعريفي از كارشناسي نشده و حتي موارد رجوع به آن هم مشخص نشده است

 اظهارنظرآيد در مواردي كه  ميو نيز از مفهوم كارشناسي چنين برم .د.آ. ق249 و 248
كارشناس . گردد ميانش تخصصي باشد به كارشناسي مراجعه قضايي موكول به داشتن د

 نتايج اين موضوعات درخصوص و 2كند مي اظهارنظرصرفا در مورد مسائل موضوعي 
او مانند . ولي كار داور نتيجه گيري از مسائل موضوعي است. 3 كنداظهارنظرتواند  مين

 در ؛جرايي استكند و راي وي في نفسه داراي قدرت ا مي قضايي اظهارنظرقاضي 
حاليكه اعتبار نظر كارشناس موكول به مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضيه و 

هم چنين نظر به ماهيت كارشناسي، . پذيرش كارشناسي از سوي دادرس است
تواند نظر خود را مستند به عدل و انصاف نمايد يا آنكه در جهت صلح  ميكارشناس ن

ماده (آنكه قاضي چنين امري را به وي محول نمايدو سازش طرفين اقدامي نموده يا 
اي به وي  تواند الاقل در مواردي كه طرفين چنين اجازه ميولي داور ) ف.م.د.آ. ق240

1  - Expertise
.172. ، ص)1386ميزان، : تهران(  كريمي، عباس، ادله اثبات دعوا،- 2
  . 308.  ، ص3، ج)1386، 10دراك، چ : تهران(، ايين دادرسي مدني شمس، عبداهللا- 3
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  , ب.ت.د. ق27 ماده 3بند ( عدل و انصاف صادر كندبراساسداده باشند راي خود را 
  ).ف.م.د.آ. ق1497و ماده 

توان در بحث استفاده از قائف و عراف  يمي بحث كارشناسي را ها در فقه نشانه
قائف كسي است كه متخصص تشخيص نسب است و در الحاق افراد به . مشاهده كرد

به هر روي در فقه نيز نظر كارشناس في . يكديگر از نظر رابطه نسبي تخصص دارد
در فقه نيز . نفسه حجت نيست و پذيرش آن از جمله منوط به مطابقت آن با واقع است

ولي نظر قاضي . 1تواند معتبر باشد مي مسائل موضوعي درخصوصكارشناس صرفا نظر 
  .، داراي قدرت اجرايي استها تحكيم مانند راي قاضي و صرف نظر از برخي ترديد

در هر دو . يي بين داوري و كارشناسي وجود داردها با اين وجود مشابهت
 مبتني بر توافق شود، هر دو ممكن است مي اظهارنظر موضوع منازعه درخصوص

توانند  ميطرفين . طرفين باشند و داور و كارشناس هم توسط طرفين انتخاب گردند
در حالتهاي ). م.د.آ. ق268ماده ( عزل نمايندمانند داور، كارشناس را با توافق يكديگر
  . ....شود و بتكار دادگاه آغاز ميخاصي مراجعه به داوري و كارشناسي به ا

 درخصوصدهد تا  ميف به قاضي اختيار .م.د.آ. ق232 ماده در حقوق فرانسه نيز
بر اين .  كه نياز به نظر تخصصي دارد به كارشناسي مراجعه نمايد2مسائل موضوعي

  . نمايداظهارنظراساس كارشناس بايد بر طبق تعليم و زير نظر دادرس 
جعه ولي در مواد راجع به داوري اعم از داوري داخلي و خارجي اشاره اي به مرا

 به ترجمه اسنادي كه به زبانهاي خارجي 1499به كارشناسي نشده و تنها در ماده 
   .باشد توجه شده است مي

 قانون داوري انگلستان نيز به انتخاب كارشناس در داوري اشاره شده 37در ماده 
 از نظرات كارشناس بهره 3تواند در موضوعات فني ميبر طبق اين ماده داور . است
  .گيرد

  مييز داوري از قاضي تحكيم ت)د
 Question of fact- Question de fait3 - technical matters - 2  .515.، ص40.، ج)3. ش، چ1362دارالكتب االسالميه، ( شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكالم ، -  1
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قاضي تحكيم فردي جامع شرايط . 1قاضي تحكيم اصطالحي است كه ريشه در فقه دارد

قضاوت ولي غير منصوب از ناحيه متولي قضاست كه توسط طرفين دعوا براي دادرسي 
بسياري از فقها معتقدند كه قاضي تحكيم بايد همه شرايط قاضي . شود ميبرگزيده 

دهد و راي او  ميقاضي تحكيم نيز مانند قاضي دادگستري راي . 2 باشدمنصوب را داشته
  . داراي قدرت اجرايي است

با اين حال تفاوت قاضي تحكيم با قاضي منصوب از جمله در مشروعيت و عدم 
بي آنكه در پي بيان تفصيل اختالفات باشيم به همين اندازه . باشد ميمشروعيت در دوران غيبت 

دانند و غالب  مي برخي از فقها مراجعه به قاضي تحكيم را در دوران غيبت جايز كنيم كه ميبسنده 
 3.دانند ميهم چنين برخي از فقها در قاضي تحكيم اجتهاد را شرط ن. اين فقها اهل تسنن هستند

به عقيده برخي از . تفاوت ديگر قاضي تحكيم و قاضي منصوب در حوزه قضاوت اين دوست
شهيد . 4 در برخي امور مانند نكاح، قذف، لعان و قصاص جايز نيستفقها قضاوت قاضي تحكيم

  .5ثاني نيز قضاوت قاضي تحكيم را فقط در حق الناس پذيرفته است
 مراجعه به قاضي تحكيم براي حق الناس جايز است حتي اگر موضوع دعوا كيفري ظاهراً

يگري كه در آن مقتضي براي نمونه در مسالك االفهام نكاح، قصاص، حدود و موارد د. 6باشد
وجود دارد قابل ارجاع به قاضي تحكيم است زيرا خبر دال بر مشروعيت قاضي تحكيم، عام 

قانون آيين . اين در حاليست كه ارجاع موضوعات كيفري به داوري پذيرفته نشده است. 7است
ـ اس بِ النّلِشاكِن ممكِ الم نَمِ... «:االعظم بكار رفته است    اين عبارت عينا در كتاب الصحيح من سيره النبي           - 1 سيد جعفر مرتضي عاملي،    . »...صمانه الخَ كمِحرضي بِ حكيم ي  قاضي تَ  كونَن ي لي اِ و ع خاصمين اَ تَ الم لح بينَ الص هطريقَ   . 11. ، ص6.، ج.  ق1415انتشارات الهادي 
مجله مقاالت  : تهران(ه روش قاضي تحكيم از منظر فقه شيعه،        نجفي، زين العابدين، سيستم قضايي خصوصي ب       - 2 . 124. ، ص) 1384حقوقي و بررسيها، 
132ص . نقل از همان- 3
ملك النظر فيها اال االمام او من اليه النظر و قال االخرون يصح             القصاص الن لهذا االحكام مزيه علي غيرها فلم ي        فاذا ثبت انه سائغ جايز فففي الناس من قال يجوز فـي كـل االحكـام اال االربعـه النكـاح، القـذف، و اللعـان و                           «- 4 » ... الن كل من كان له ان يحكم  في غير االربعه جاز فيها كالمولي و عمـوم االخبـار يقتـضي الـذلك    في الكل . 165. ، ص8المكتبه المرتضويه، ج.  ش1351شيخ طوسي، المبسوط في الفقه االماميه، .
. 140. ن العابدين، پيشين، ص نقل از نجفي، زي- 5
. ، ج ) ش 1362دار الكتـاب االسـالميه،      : تهـران ( نجفي، محمد حسن، جواهر الكالم في شرح الشرائع االسالم،           - 6 . 40.، ص27
7 -» صحابِ االَرَ ظاهِوو ص ريحعضَ ببوت هذَم ثُها الح كم فـي ج  ـ ميـع مـا ي ـ  قِ ـ ع فيـه التَّ شهيد ثاني، زين العابدين بن علي عـاملي،  . موم الخبرمع و ع ضي في الج  قتَوجود الم  غيرها لِ   و دالح و صاصِالقِو كـاحِ النِّ المـال و نَداعي مِ
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 دادرسي مدني در اين خصوص سكوت اختيار كرده است ولي اين مطلب از لحن كلي آن قابل
  . برداشت است

  
  

  اقسام داوري: دوممبحث 
معيار اين تقسيم بندي تابعيت طرفين . داوري ممكن است داخلي باشد يا خارجي

المللي عبارتست   داوري بين...«:ب.ت.د. ق1 بند ب ماده براساسدر واقع . داوري است
ران تبعه داوري به موجب قوانين اياز اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه

داند كه  ميپس قانون داوري تجاري بين المللي داوري اي را داخلي » .. ..ايران نباشد
با اين مقدمه مبحث . ، ايراني باشد1تابعيت طرفين آن در زمان انعقاد موافقتنامه داوري

  .گيريم ميحاضر را در دو گفتار پي 
  

  داوري داخلي: اولبند 
آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل  1بند ت ماده 

عبارت »  داخليداوري تجاري««:كند مي مقرر اختالفات تجاري داخلي و بين المللي
است از اختالفات و دعاوي راجع به روابط و معامالت تجاري بين اشخاص حقوقي يا 

.  »حقيقي كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوري بموجب قوانين ايران، تبعه ايران باشند
براي نمونه مواردي . معيار فوق الذكر اگرچه مفيد است ولي هميشه مشكل گشا نيست

نمايند  ميداوري در كار نيوده و طرفين از طريق دادگاه به داوري ارجاع كه موافقتنامه 
شايد بتوان گفت در اين موارد معيار، تابعيت زمان ارجاع . بال تكليف گذارده شده است

تواند قضيه را  ميچون دادگاه نيز اصوال در صورت توافق طرفين . امر به داوري است
  . به داوري ارجاع نمايد

  .332. ، ص13. ، ج.) ق1416موسسه المعارف االسالميه، :قم(مسالك االفهام الي تنقيح الشرايع االسالم،
1  - Arbitration agreement- Le Convention d’arbitrage 
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. گردد ميمطرح ) و كال اشخاص حقوقي(  شركتهادرخصوصموضوع ديگر 

بي آنكه بخواهيم در پي تكرار . اهليت شركتها هميشه از مسايل بحث برانگيز بوده است
اختالف نظرات گذشته باشيم صرفا به اهليت شركتها از منظر موضوع نوشته حاضر 

  . پردازيم مي
 قانون تجارت، معيار تابعيت 591با توجه به ماده يك قانون ثبت شركتها و ماده 

بدين معني كه شركتها تابعيت كشوري را دارند كه مركز اصلي . شركتها اقامتگاه آنهاست
بنابراين چنانچه مركز اصلي شركتي در حين انعقاد توافقنامه داوري . 1شان در آنجا باشد

  . ديا در زمان ارجاع امر به داوري خارجي باشد، داوري از نوع خارجي خواهد بو
در . در حقوق فرانسه نيز بين داوري داخلي و بين المللي تفاوت است

ف معيار .م.د.آ. ق1492در ماده . ي داخلي صرفا موضوعات داخلي مطرح استها داوري
در اين .  داخلي تلقي شده استها بين المللي بودن داوري تصريح شده و ساير داوري
 در داوري داخلي صرفا يك نفع .قانون به موضوع منافع مطروحه توجه شده است

  .آيد ميداخلي مطرح است و موضوع نفع تجاري بين المللي به ميان ن
 بين داوري داخلي و خارجي تمايز 1996 قانون داوري 2در حقوق انگلستان، ماده 

 اين قانون، داوري در صورتي داخلي است كه محل 2مطابق ماده . قايل شده است
بر اين مبنا داوري كه محل آن خارج از انگلستان . ه باشدداوري در انگلستان واقع شد

مقررات قانون مزبور جز در مواردي كه تصريح شده باشد . گردد ميباشد خارجي تلقي 
  .  داوري داخلي جاري خواهد بوددرخصوصفقط 
  

  داوري بين المللي : بند دوم
يكي از طرفين در حقوق ايران معيار بين المللي بودن داوري، خارجي بودن حداقل 

آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق  1 بند ت ماده براساس. اختالف است
داوري تجاري بين «:فصل اختالفات تجاري داخلي و بين الملليايران در مورد حل و 

المللي آن است كه يكي از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوري، طبق قوانين ايران تبعه 
. 70. ،  ص)1386 ، 11سمت، چ : تهران(شركتهاي تجاري،.  اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت- 1
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ولي در حقوق فرانسه . در واقع معيار تعيين كنننده تابعيت طرفين است. »ايران نباشد
ف داوري در صورتي .م.د.آ. ق1492 ماده اسبراس. معيار منافع تجاري بين المللي است

  . باشد1بين المللي است كه موضوع آن مربوط به يك نفع تجاري بين المللي
نخست . داخلي يا بين المللي بودن داوري حايز آثار چندي است: آثار تفكيك

 2ي خاصها اينكه داوري داخلي اصوال مشمول قانون آيين دادرسي مدني و در داوري
ين مربوطه است ولي داوري بين المللي اصوال تابع قانون داوري تجاري مشمول قوان

همين امر در حقوق فرانسه نيز مشاهده ). ب.ت.د. ق36و 2مواد (بين المللي است
بدين توضيح كه داوري داخلي و بين المللي هر يك تابع مقررات جداگانه . شود مي

ي بين المللي مشمول مواد  و داور1491 تا 1442داوري داخلي مشمول مواد . ايست
  .  است1507 تا 1492

و بنابراين داوري نيز بين (چنين در مواردي كه طرف دعوا خارجي استهم
  .). م.د.آ. ق457ماده (تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز ضروري است) المللي است

 اختالفاتي كه در مورد داوري درخصوصب دادگاه صالح .ت.د. ق6مطابق ماده 
دادگاه عمومي مركز استاني است كه مقر ) اصوال(گردد  ميلمللي مطرح تجاري بين ا

داوري در حوزه آن قرار دارد ولي در داوري داخلي اصوال دادگاه صالح دادگاهي است 
  ). م.د.آ. ق462ماده (كه صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد

انون حاكم  و نيز ق3در داوري بين المللي موضوع قانون حاكم بر ماهيت داوري
ب به اين موضوع .ت.د. ق27 و 19براي مثال مواد . گردد ميبر آيين داوري مطرح 

توانند به شرط رعايت مقررات   طرفين مي.1« :19 ماده براساس. تصاص يافته استاخ
  .آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند

 مقررات اين قانون، داوري را  با رعايت"داور " در صورت نبودن چنين توافقي .2
و ارزش هرگونه  تشخيص ارتباط، موضوعيت. نمايد به نحو مقتضي اداره و تصدي مي

 چنين 27در مورد قانون حاكم بر ماهيت دعوا نيز ماده . » است"داور "دليل بر عهده 
1 - Interest of international trade- Des interest du commerce international 2 - 3... .  مانند داوري موضوع شرايط عمومي پيمان، داوري در بورس و - Law  applicable to substance of dispute 
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 برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختالف "داور " .1«:كند ميمقرر 

تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك . اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد برگزيده
مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور  كشور

مگر اينكه طرفين به  قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود،. تلقي خواهد شد
  .نحو ديگري توافق كرده باشند

 براساس قانوني به "داور " قانون حاكم از جانب طرفين  در صورت عدم تعيين.2
 مناسب تشخيص  ماهيت اختالف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض

  .دهد
تواند براساس عدل و   در صورتي كه طرفين صريحا اجازه داده باشند، مي"داور " .3

  .انصاف يا به صورت كدخدا منشانه تصميم بگيرد
يد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف  با"داور " .4

ولي در داوري داخلي اساسا چنين . »بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد
داور هم در آيين داوري و هم در ماهيت منازعه نظام حقوقي . گردد ميبحثي مطرح ن

ف نيز مطرح شده .م.د.آ. ق1494اين موضوع درماده . كشور متبوع را لحاظ خواهد كرد
بدين نحو كه قانون حاكم بر آيين داوري اصوال با توجه به قانون حاكم بر ماهيت . است

ي داخلي چنين بحثي مطرح نشده ها گردد در حاليكه اساسا در داوري مياختالف تعيين 
  ). ر قانون اخي1460ماده (و داور همان اصول مورد احترام محاكم را رعايت خواهد كرد
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   2فصل 
  تحقق مادي داوري

 وجود داور از مثالً. مقصود از تحقق مادي داوري، تشكيل داوري از لحاظ مادي است
چنين ن فصل به اركان تشكيل داوري و همدر اي. فاكتورهاي مادي تشكيل داوري است

نقش دادگاه در تشكيل مادي داوري عنايت شده است كه هر يك بطور مستقل مطالعه 
  . رددگ مي

  
  اركان تشكيل داوري: اولمبحث 

شود كه در تحقق داوري نقش داشته و بيشتر جنبه  ميدر اين مبحث به مواردي پرداخته 
در زمره اين موارد قرار دارند كه به هر يك ... وجود طرفين داوري، داور و . مادي دارند

  .جداگانه خواهيم پرداخت
  طرفين داوري : بند اول

  شرايط طرفين: الف
  :وجود دو شخص .1

. بنابراين الجرم بايد دو طرف داشته باشد. داوري براي حل و فصل يك منازعه است
تواند اصالتا و نيابتا توافقنامه  ميشود اينست كه آيا شخصي  ميسوالي كه مطرح 

داوري منعقد نموده يا اختالف را به داوري ارجاع دهد يا آنكه تعيين داور نمايد؟ 
الك سه دانگ يك قطعه زمين بوده و در سه دانگ ديگر فرض كنيم شخصي م

وكالت عام داشته به نحوي كه حق هر گونه تصرفي اعم از نقل و انتقال به هر كس 
حتي به خود و نيز اختيار پاسخ گويي به هر گونه دعوا و ارجاع اختالف به داوري و 
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ويش عليه حال چنانچه بخواهد جهت احقاق حقوق ادعايي خ. تعيين داوري دارد

  تواند قضيه را به داوري ارجاع دهد؟ ميموكل اقدامي بنمايد 
.  شود و از همين رو بايد قايل به جواز شد ميدر قوانين كنوني منعي مشاهده ن

تواند اختالف را اصالتا و نيابتا در دادگاه مطرح  ميبعالوه همان طور كه شخص 
ه هم طرح دعوا در دادگستري و چ. تواند تعيين داور كند مينمايد به همان ترتيب 

در مقابل . باشد مينيز ارجاع امر به داور هر دو از راههاي حل و فصل منازعه 
زيرا، اوال در تمامي مواد مربوطه به . توان به عدم جواز چنين داوري نظر داد مي

طرفين داوري اشاره شده است و گو اينكه براي قانونگذار وجود دو طرفي كه منافع 
اين امر از سكوت مواد مربوط . دارند هم بديهي و هم ضروري بوده استمتعارض 

 و 459مواد (به تعيين داور سوم و نيز شخصي كه به داوري وي تراضي شده است
بنابراين صرف نظر از اعتبار سكوت قانونگذار . آيد مينيز بر ) م.د.آ. ق460

... جود تراضي و موضوع، اشاره چندين باره به طرفين داوري و لزوم ودرخصوص
در مورد قياس مراجعه به . جملگي ظهور در ضرورت وجود دو شخص دارد

دادگستري و داوري نيز بايد گفت در دادگستري نظارت مرجعي بي طرف وجود 
دارد كه بقاي كار او هيچ ارتباطي با خواست طرفين ندارد ولي در داوري طرفين هر 

همين حكم ). م.د.آ. ق472ماده (ايندتوانند داور را عزل نم ميوقت كه بخواهند 
جريان داوري را به زيان خود ) و وكيل( شود تا همين كه شخص اصيل ميموجب 

البته همين امكان در طرح دعوا در دادگستري نيز به شكلي . ببيند داور را عزل نمايد
نكته ديگر . وجود دارد و اين ايراد وارد نيست) استرداد دعوا يا دادخواست(ديگر
دست كم در مواردي كه وكالت عام است ولي به . وع رعايت غبطه موكل استموض

اختيار ارجاع امر به داوري اشاره اي نشده باشد، ارجاع چنين اختالفي به داوري 
تواند در تضاد با غبطه موكل به حساب آيد ولي اگر به اين اختيار تصريح شده  مي

  .ه موكل دانستتوان صرف ارجاع به داور را خالف غبط ميباشد ن
به هر ترتيب علي رغم ايرادات منطقي و نتايج ناگواري كه ممكن است از نظر اول 

  . كند ميبرخيزد، نظام حقوقي ما و مقررات مربوط به داوري نظر اول را تاييد 
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غير از موضوع طرح دعوا به نيابت و به اصالت، . اهميت موضوع پوشيده نيست
قوقي با شخص حقوقي، اختالفات محجور با شخص ح) ان(موضوع اختالفات مدير

  . نيز از مثالهاي بارز اين حالت است... و 1نماينده قانوني 
در . طرفين داوري بايد هر دو از اشخاص خصوصي باشند : خصوصي بودن دو طرف.2

 قانون اساسي مانع از آنست كه 139م و نيز اصل .د.آ. ق457واقع حكم ماده 
در واقع .  قابل ارجاع به داوري باشد2دولتي و عمومياختالفات مربوط به اموال 

و در  ميشرط ارجاع به داوري تصويب هيات وزيران و اطالع مجلس شوراي اسال
  . باشد ميمواردي تصويب مجلس 

. ترديد خاصي وجود ندارد) دست كم در جهان تئوري( و دولتي3در مورد اموال عمومي
در .  تكليف امر معلوم نيست4 دولتيولي در مورد اموال سازمانهاي عمومي غير

. بر فرض كه چنين اختالفي قابل طرح در داوري باشد- 1
)   هيـات وزيـران     27/4/72مصوبه شـماره    ( آيين نامه اموال دولتي    2ماده  . مي تواند از طرف دولت منتقل گردد       بنابراين اموال دسته اول قابل انتقال نبوده ولي اموال دسته دوم          . دولت باشد ولي اموال دولتي ملك دولت است        قانون مدني، اموال عمومي آنست كه مورد استفاده عموم است بـدون آنكـه در تملـك                  25 و   26 براساس مواد    - 2 هـا، مؤسـسات و يـا         اموالي است كـه توسـط وزارتخانـه       : "اموال دولت   «:اموال دولتي را چنين تعريف مي كند       هـم  .  قانون اساسي حـاكم نمـي باشـد      139م و اصل    .د.آ. ق 457ماده  ولي ملك دولت به حساب نمي آيند منع         در نتيجه مي توان گفت درخصوص اموالي كه در اختيار دولـت هـستند              . باشد به معني دولتي بودن مال نيست      اين تعريف اموال دولتي اموالي اند كه به مالكيت دولت در آمده باشند و صرف اينكه مـالي در اختيـار دولـت                       مطـابق  . »آيند  درآمده يا در مي     لتشود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دو           هاي دولتي خريداري مي     شركت    . 195/35/86/36راي شماره  . 357كاكاوند، محمد، پيشين، :  چنين رك به
. در معناي عام خود شامل اموال دولتي نيز مي گردد.  اموال عمومي داراي دو معناي عام و خاص است- 3
:  فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي احصا شده اند سازمانهاي عمومي غير دولتي در قانون- 4   . سازمان تبليغات اسالمي- 9  . خرداد15 بنياد - 8  . كميته ملي المپيك ايران- 7  . بنياد مسكن انقالب اسالمي- 6  . بنياد شهيد انقالب اسالمي- 5  . كميته امداد امام- 4  . هالل احمر- 3  . بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي- 2  . درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد50 شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از - 1  :باشند  مي1366محاسبات عمومي كشور مصوب   قانون5دولتي موضوع تبصره ماده  واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته بـه آنهـا، مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي غيـر                     -ماده واحده       قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي 
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 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين 7برخي قوانين خاص مانند بند د ماده 

. ي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي استها اجتماعي، اموال صندوق
در عين حال نصي كه حكم . باشد ميبنابراين اين گونه اموال قابل ارجاع به داوري ن

رسد  ميبه نظر . را در مورد همه سازمانهاي مزبور مشخص كند وجود نداردقضيه 
 مزبور و عدم وجود ويژگي خاصي كه تفاوت اين اموال را 7با توجه به بند د ماده 

 قانون 10با اموال ساير سازمانهاي عمومي غير دولتي توجيه نمايد و نيز مفاد ماده 
 آيين نامه قانون اخير مصوب 18 و نيز ماده 1387شوراهاي حل اختالف مصوب 

فرض كرده و ) دولتي( بايد اموال اين گونه سازمانها را نيز اموال عمومي1388
 آيين نامه 18در واقع ماده . اختالفات ناشي از آن را قابل ارجاع به داوري ندانست

  .داند ميمفهوم اموال عمومي را شامل اموال موسسات عمومي غير دولتي نيز 
علي رغم اينكه در اين گونه .  عمومي، وضع اندكي متفاوت است1در پيمانهاي

 شرايط عمومي پيمان 53قراردادها موضوع قرارداد اموال عمومي است با اينحال ماده 
كه بر اينگونه قراردادها حاكم است صراحتا به لزوم و جواز ارجاع اختالف به داوري 

در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف  هرگاه )ج... «: اين مادهبراساس. اشاره كرده است
تواند درخواست ارجاع موضوع يا  مياختالف نظر پيش آيد، هريك از طرفها 

  . موضوعات مورد اختالف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد

شـود    مي غير دولتي تأسيس و اداره مي      توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمو         مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي      مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غيـر از شـركت و بـراي                      - 1تبصره      . سازمان تأمين اجتماعي- 10 اضـافه شـده    ... ريهاي خـاص، جهـاد دانـشگاهي و       بدين فهرست نهادهايي چون بنياد بيما     .(له خواهد بود    معظم اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحـت نظـر مقـام واليـت فقيـه هـستند بـا اذن           - 2تبصره      .دولتي باشد و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير ).است
: موافقـت نامـه   . 2مـاده   .  موافقت نامه پيمان درج شـده اسـت          2پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده            :پيمان . 1ماده :  شرايط عمومي پيمان2 و 1 براساس مواد - 1 ات دو طـرف ، موضـوع ، مبلـغ و مـدت      موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخـص            . اسـت ) پيمـان كـاري   (ولي بايد گفت مقصود از پيمان قراردادهاي مقاطعه كـاري         . پيمان در آن بيان شده است        . چنانچه كارفرما دولت باشد آنگاه به قرارداد پيمان عمومي نيز گويند
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 چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع .1تبصره 
  . ختالف شوراي عالي فني خواهد بودحل ا
 رسيدگي و اعالم نظر شوراي عالي فني، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات :تبصره

پس از اعالم نظر شوراي ياد شده، طرفها بر طبق آن عمل . شود ميمربوط انجام 
  .  »...نمايند مي

در عمل .  قانون اساسي در تعارض است139اجراي حكم اين ماده با نص اصل 
 هر قرارداد مجوزي از هيات وزيران صادر شده و بدين ترتيب تصويب درخصوص

  .گردد ميهيات وزيران اخذ 
 454 ماده براساس. طرفين داوري بايد اهليت طرح دعوا داشته باشند: اهليت طرفين .3
توانند با تراضي يكديگر منازعه  كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي«:م.د.آ.ق

باشد و درصورت طرح در  و اختالف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده 
 632ماده . »اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند هر مرحله

ب نيز .ت.د. ق2 ماده 2بند . قانون آيين دادرسي سابق نيز حاوي حكم مشابهي بود
  .به اهليت طرفين اشاره دارد

آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل  3در ماده 
شرط ارجاع اختالف به ت اقامه دعوي،  نيز اهلياختالفات تجاري داخلي و بين المللي

  .داوري مركز داوري اطاق بازرگاني دانسته شده است
حق يا جهت همان اهليتي است كه براي تصرف در اهليت الزم براي طرح دعوي 

بنابراين اگر شخصي اهليت تصرف در مالي را نداشته باشد . اجراي حق الزم است
 اختالفات راجع به درخصوصبه داوري را اهليت طرح دعوي و نيز اهليت ارجاع امر 

  . 1آن مال نخواهد داشت

ـ   307، ص   1شمس، عبـداهللا، پيـشين، ج     :  جهت مطالعه تفصيلي رك به     - 1 ز كريمـي، عبـاس، آيـين دادرسـي          و ني .64، ص 1386ميزان، : تهران(مدني،
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.باشند   نيز داشته1طرفين داوري عالوه بر اهليت بايد حق طرح دعوا:  حق طرح دعوا.4

حق طرح دعوا در واقع همان حق مراجعه به دادگستري به نحوي كه اين مراجع 
ع بر احراز شرايطي چون وجود اين حق فر. باشد تكليف به رسيدگي داشته باشند مي

حق طرح دعوا اصوال همراه با حق انصراف . باشد داشتن نفع در موضوع مرافعه مي
ازقبل (ممكن است طرفين دعاوي احتمالي ناشي از معامله اي را. باشد از آن نيز مي

كرده باشند؛ در اين صورت حق طرح دعوي را در آن خصوص از دست ) صلح
مگر آنكه . ارجاع امر به داوري را نيز نخواهند داشتخواهند داد و در نتيجه حق 

اگر طرفين «: قانون مدني مبين اين امر است766ماده . ترتيب جديدي اتخاذ گردد
بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه 
دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم 

ممكن است فقدان حق . »باشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگرددن
حق طبيعي حقي است كه . طرح دعوي به علت طبيعي بودن حق مورد ادعا باشد

مديون 2به تعبيري نتوان الزام قضايي. متعهد له آن قانونا حق مطالبه آنرا نداشته باشد
در مورد تعهداتي كه براي «:ره داردم به اين مطلب اشا. ق266ماده . را تقاضا نمود
باشد اگر متعهد به ميل خود آنرا ايفاء نمايد دعوي  مي حق مطالبه نمتعهد له قانوناً

هم چنين ايراد امر قضاوت شده به معناي عدم . »استرداد او مسموع نخواهد بود
زيرا مطابق اصل هر دعوي فقط يكبار قابليت . وجود حق طرح دعوي خواهد بود

م به وضعيت كنوني .د.آ. ق84 ماده 6از همين روست كه بند . رسيدگي ماهوي دارد
 بين همان اشخاص يا اشخاصي كه دعواي طرح شده سابقاً«:تدوين شده است

وا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي اصحاب دع
اين قرار كه در واقع به معناي . مورد ديگر قرار سقوط دعوي است .»شده باشد صادر

ن يبر ا. م آمده است.د.آ. ق107باشد در بند ج ماده  سقوط حق اقامه دعوي مي
 ممكن است كه استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي«اساس

1  - Right of action- L’action(le droit d’agir) 
2  - Enforcement
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در اين . نظر كند صرف يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي
  .  »صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد

تواند با خوانده يا به تعبيري  ميدر تمام مواردي كه خواهان حق طرح دعوي ندارد 
 در قبالً اگر اختالف مورد نظر مثالً. بهتر مدعي عليه توافقي مبني بر رجوع به داور نمايد

توان مجددا با توافق طرفين  ميدادگستري مطرح و منجر به صدور حكم قطعي شده باشد 
اشكال اصلي اين نظر در ناديده گرفتن اعتبار امر قضاوت . موضوع را به داوري ارجاع داد

تي با توافق به اين معني كه اختالفي كه مورد حكم قطعي واقع شده باشد ح. شده است
حال چنانچه بپذيريم كه شرط ارجاع . طرفين نيز قابليت طرح مجدد در دادگستري را ندارد

اختالف به داوري انست كه دعوا قابل طرح در دادگستري باشد آنگاه چنين اختالفي قابل 
 1318 قانون آيين دادرسي 632م كه تكرار ماده .د.آ. ق454ماده . ارجاع به داوري نيست

كليه اشخاصي كه اهليت «:مطابق اين ماده. د نيز تلويحا همين نظر را پذيرفته استباش مي
توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاهها  اقامه دعوا دارند مي
اي از رسيدگي باشد، به داوري  باشد و درصورت طرح در هر مرحله  طرح شده يا نشده

همين مطلب ب نيز بياني ديگر از .ت.د. ق2 ماده 2بند . »ديك يا چند نفر ارجاع دهن
توانند داوري اختالفات تجاري   كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي.2«:است
باشد و در صورت طرح  المللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده بين

ظاهر اين  .»انون به داوري ارجاع كننددر هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين ق
ماده مبين اين نكته است كه شرط ارجاع امر به داوري آنست كه يا اختالف در دادگاه 

توان گفت  ميپس . مطرح نشده باشد و يا اگر شده مورد صدور حكم قرار نگرفته باشد
دد است اختالفي كه مورد صدور حكم قطعي قرار گرفته است نه در محاكم قابل طرح مج

   .توان آنرا به داوري ارجاع داد ميو نه 
  

  :تكاليف طرفين: ب
  :طرفين داوري تكاليفي دارند كه به قرار ذيل است

  : تعيين داوران و تعداد آنها. 1
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ولي اگر در اين خصوص توافقي . اصوال تعيين داور يا داوران در اختيار طرفين است

صورتي كه در قرارداد  در«:واهد بودم خ.د.آ.ق 464نشده باشد موضوع مشمول ماده 
داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق 

عنوان داور   يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به  كنند، هريك از طرفين بايد
 هر صورت البته بايد توجه داشت كه تعداد داوران در. »اتفاق تعيين نمايند  سوم به

 تعداد داوران را يك يا چند نفر عنوان 454درست است كه در ماده . بايد فرد باشد
گردد ولي با نگاهي به ذات داوري و نيز مفاد  ميكرده و واژه چند شامل زوج نيز 

  . گردد مي لزوم فرد بودن تعداد داوران مشخص 464 و 463، 460، 459مواد 
آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل  10ماده 

. م دارد.د.آ.ق نيز حكمي مشابه اختالفات تجاري داخلي و بين المللي
ف نيز به لزوم تعيين داوران در موافقتنامه داوري اشاره كرده .م.د.آ.ق 1443ماده 
 اين ماده تعداد داوران بايد در توافق نامه داوري معين شده و يا آنكه براساس. است

در غير اين صورت موافقتنامه داوري . ضوابطي جهت تعيين آن پيش بيني شده باشد
 چنانچه تعيين داور ممتنع گردد تعيين داور يا 1444 ماده براساس. باطل خواهد بود

  . داوران بر عهده رييس دادگاه عالي خواهد بود
توان  تعداد داوران اشاره شده است و ميف به لزوم فرد بودن .م.د.آ. ق1453در ماده 

  . سكوت قانونگذار ايران را مبتني بر بديهي دانستن موضوع دانست
 قانون داوري به لزوم فرد بودن تعداد داوران اشاره 15در حقوق انگلستان و در ماده 

مع ذلك زوج بودن تعداد داوران موجب بطالن قرارداد داوري نخواهد . شده است
گردد كه طرفين انتخاب داور آخر را به دادگاه  ميدر اين صورت چنين فرض . بود

فين به تعداد هم چنين چنانچه طر. سپرده اند تا بدين ترتيب تعداد داوران فرد گردد
گردد كه به داوري داور واحد نظر  ميداوران اشاره اي نكرده باشند اينطور فرض 

 همان قانون در مواردي كه طرفين مكلفند داور 17 ماده براساسهم چنين . داشته اند
خود را معرفي نمايند، چنانچه يكي از طرفين از معرفي داوري خود امتناع نمايد، 

ص مورد نظر خود را انتخاب نموده و اين امر را به طرف تواند شخ ميطرف ديگر 
 روز پاسخي ندهد، داور انتخابي طرفي 7مقابل اطالع دهد؛ اگر شخص اخير ظرف 

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



)3(آيين دادرسي مدني  96

كه داور خود را معرفي كرده بعنوان داور منفرد صالحيت اتخاذ تصميم خواهد 
  . داشت

  تعيين موضوع داوري و اعالم مراتب به داوران.2
صحت اين توافق موكول بر تعيين . باشد ميوق به توافق طرفين داوري الجرم مسب

زيرا .  كننداظهارنظربعالوه داوران بايد بدانند كه در چه خصوصي . 1موضوع آنست
همين امر در مورد . دهد مي اظهارنظراين توافق طرفين است كه به داوران صالحيت 

رخواست خواهان است كه با اين تفاوت كه اين د. مراجعه به دادگاه نيز صادق است
 و 349، 2مفاد مواد (سازد مي مشخص اظهارنظرمحدوده صالحيت دادگاه را از لحاظ 

  ).م.د.آ. ق426بند الف ماده 
به بياني جهت حل و فصل يك . از طرفي نظر داوران واجد وصف قضايي است

ه م ب.د.آ. ق458ماده . بنابراين بايد موضوع اختالف مشخص باشد. اختالف است
طوري كه  شود بايد موضوع داوري به در هر مورد كه داور تعيين مي«:رح ذيل استش

درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختالف باشد، . تعيين گردد  رافع اشتباه باشد
طور روشن مشخص و مراتب به  داوري ارجاع شده بايد به  موضوع اختالف كه به

در موافقتنامه داوري الزم و ممكن نيست كه  الزم به ذكر است كه .»ابالغ شود داوران
موضوع اختالف دقيقا مشخص باشد و لي در قرارداد داوري موضوع اختالف بايد 

  ).م.د.آ. ق458ماده (بطور روشن مشخص و موضوع به داوران ابالغ گردد
.  به اين موضوع پرداخته است1448در قانون آيين دادرسي مدني فرانسه نيز ماده 

.  معين شده باشد3 بايد موضوع داوري2اول اين ماده در قرارداد داوري بند براساس
  .  در غير اينصورت قرارداد داوري باطل خواهد بود

:تعيين مدت داوري .3
ي طرفين جهت مراجعه به داوري، سرعت در حل و فصل منازعه ها نگيزهايكي از 

ه هر تقدير طرفين ب. اين مقصود با بي پايان بودن مدت داوري در تضاد است. است
compromise 3 - 2. 511 و 510 ، 508، ص 3 شمس، عبداهللا، پيشين، ج - 1  - L’objet du litige 
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ولي چنانچه ). م.د.آ. ق458ماده (داوري را معين و به داوران اطالع دهندبايد مدت

مدت داوري معين نشده باشد مهلت آن سه ماه است كه از روزي كه موضوع براي 
البته مدت ). م.د.آ. ق484تبصره ماده (گردد ميانجام داوري به داور يا داوران ابالغ 

كه توسط طرفين تعين شده باشد يا آنكه مدت قانوني حاكم بر داوري اعم از آن
توانند مدت  ميدر واقع طرفين موافقت نامه داوري . جريان باشد قابل تمديد است

  . نمايند... داوري را افزايش، كاهش، متوقف و 
 16/12/84 مورخ 1944 دادگاه تجديد نظر استان تهران، در دادنامه شماره 35شعبه 

ت در قرارداد داوري را از موجبات بطالن و بي اعتباري قرارداد داوري عدم قيد مد
م به توافق قبل از بروز اختالف به .د.آ. ق484 اگر چه تبصره ماده 1.تلقي كرده است

داوري شخص يا اشخاص معين اشاره دارد ولي اين داوري خصوصيتي ندارد تا عدم 
حسوب شده ولي در ساير قيد مدت در اين گونه داوري موجب بطالن داوري م

در قوانين مربوطه نص صريحي كه مويد . موارد از اسباب بطالن به حساب نيايد
شود و از اين رو بايد  ميبطالن داوري در فرض عدم تعيين مدت باشد مشاهده ن

  . باشد ميبنابراين راي مزبور غير قابل دفاع . اصل را بر عدم شرطيت قيد مدت گذارد
م متوقف .د.آ. ق478ت درحاالت خاصي مانند مورد ماده مدت داوري ممكن اس

) بعد از رفع مانع(در اين صورت مدت قبل از توقف با مدت بعد از توقف. گردد
  . جمع خواهد شد

براي . ي موضوع قوانين خاص نيز به مدت داوري اشاره شده استها در داوري
گي اتخاذ نامه نحوه تشكيل جلسات و چگون آييننمونه مدت داوري موضوع 

تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه ) 21(تصميمات هيئت داوري موضوع ماده 
. باشد مي ماه 4، 1388 مصوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هيئت موظف است ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع «:  اين آيين نامه14مطابق ماده 
اين مدت با . ي خود را صادر كندموضوع رسيدگي و رأ  اختالف به داوري، به

  . »گزارش توجيهي هيئت فقط براي يكبار و تا چهار ماه ديگر قابل تمديد است
.84. زندي، محمد رضا، پيشين، ص-  1
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 ماه از زماني 6در حقوق فرانسه چنانچه مدت داوري معين نشده باشد، مهلت آن 
). ف.م.د.آ. ق1456ماده (است كه آخرين داور، قبولي خويش را اعالم كرده باشد

ر با توافق طرفين يا درخواست هيات داوري يا يكي از طرفين و البته مدت مزبو
در حقوق فرانسه نيز عدم تعيين مدت . باشد ميموافقت دادگاه عالي قابل تمديد 

  . داوري موجب بطالن موافقت نامه داوري نخواهد بود
 50 ماده براساسولي . در حقوق انگلستان تعيين مدت داوري بر عهده طرفين است

تواند جز در صورت توافق خالف، مدت داوري را تمديد  ميوري، دادگاه قانون دا
  . نمايد

  قبولي داور يا داوران انتخابي .4

، و مفاد 465ماده (طرفين بايد قبولي داور يا داوران انتخابي خويش را اخذ نمايند
كه شروع اخذ قبولي داوران حايز آثاري متعددي است ). م.د.آ. ق473 و 468مواد 

در هر مورد كه داور يا « :م.د.آ. ق465 ماده براساس. اوري از جمله آنهاستمدت د
كننده مكلف است قبولي  شود، انتخاب داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي

ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و   .داوران را اخذ نمايد
فين و داوران به همه آنها ابالغ موضوع اختالف و شرايط داوري و مشخصات طر

م .د.آ. ق460 و 459هم چنين علي رغم سكوت قانون استفاده از مواد . »باشد  شده
هم چنين تكليف داوران به . موكول به اخذ قبلي قبولي داوران انتخابي است

   . فرع بر قبولي داوري خواهد بوداظهارنظررسيدگي و 
هم . نظيم سندي مبني بر همين امر محقق گرددتواند در قالب ت مياخذ قبولي داوران 

. چنين صرف پذيرش و شروع به كار داوري، خود مبين قبولي است
بر طبق اين ماده داوري . ف نيز مويد لزوم اخذ قبولي داوران است.م.د.. ق1452ماده 

  .محقق نخواهد شد مگر آنكه داوران قبولي خود را اعالم كرده باشند
بولي داوران در صورتي قابل بحث است كه توافق بر ارجاع امر بايد دانست كه اخذ ق

در توافق به ارجاع امر به . به داوري بعد از حدوث منازعه صورت پذيرفته باشد
  .  داوري ممكن است هنوز داورا معين نشده باشند تا بتوان قبولي شان را اخذ نمود

  تسليم اسناد و مدارك به داوران. 5
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البته . م طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تحويل دهند.د.آ. ق476 ماده براساس

عدم انجام چنين تكليفي موجب بي اعتباري داوري نخواهد بود و صرفا ممكن است طرف 
 موضوع داوري حكمي صادر درخصوصهم چنين اگر . ممتنع را با شكست مواجه سازد

اين امر به خصوص ). م.د.آ. ق480ماده (دهندشده باشد طرفين بايد آن را در اختيار داور قرار 
م متوقف شده و داور .د.آ. ق478 ماده براساسكند كه جريان داوري  ميزماني اهميت پيدا 
  .باشد ميمنتظر حكم دادگاه 

دادن توضيحات الزم به داوران .6
داوران . دداوران تسليم نماين  طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به«: م.د.آ. ق476مطابق ماده 

تصميم جلب نظر   توانند توضيحات الزم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ نيز مي
    .»كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند

پرداخت حق الزحمه داوران. 7
در واقع . م پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است.د.آ. ق497 ماده براساس

گاه كه هزينه دادرسي در نهايت بر عهده محكوم عليه قرار برخالف مراجعه به داد
ميزان حق الزحمه داوري . باشد ميگيرد هزينه داوري بر عهده هر دو طرف منازعه  مي

چنانچه بين . م آمده است.د.آ. ق498در آيين نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده 
برابر قرارداد عمل داور و اصحاب دعوا قراردادي در اين خصوص منعقد شده باشد 

   ).م.د.آ. ق500ماده (خواهد شد
 ”هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني نامه نحوه دريافت هزينه آيينالبته در 

موضوع ( هيات وزيران، تكليف پرداخت هزينه داوري  شوراي عالي فني1385مصوب 
 3ب ماده به موج.در وهله اول بر عهده خواهان است) 1 شرايط عمومي پيمان53ماده 

توانند براي حل سريع      هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، دو طرف مي                 ) الف  ختالف حل ا«.53 ماده - 1 بر حسب مورد ، به     ) ج(آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوري طبق بند                 شود    سازمان برنامه و بودجه اعالم مي      اجراي بخشنامه مربوطه را استعالم نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي             بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي                       قانون برنامه و    23هايي كه به استناد ماده        سائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه          در مورد م  . 1  .  عمل نمايد 2 و1هاي  روش تعيين شده در بند   . ، عمل كنند 
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چنانچه نتيجه داوري به . پرداخت هزينه داوري به عهده خواهان است«: اين آيين نامه
بيني در رأي صادر شده از خوانده دريافت  نفع خواهان باشد، هزينه داوري با پيش

ي داوري در اين مرجع مطابق مصوبه ها بايد توجه داشت كه ميزان هزينه. »شود مي
قانون الحاق موادي به قانون  3در واقع مطابق ماده .  شدهيات وزيران تعيين خواهد

ريزي كشور  به سازمان مديريت و برنامه«:تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني از   هزينهتأميناجازه داده ميشود به منظور 

اي كه   تعرفهبراساس را هاي مربوط متقاضيان داوري در مورد طرحهاي عمراني، هزينه
در . »به تصويب هيأت وزيران ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد

داوري مركز داوري اطاق بازرگاني تكليف پرداخت حق الزحمه داوران بر عهده طرفين 
در صورتيكه «:ي داوري اين مركزها  آيين نامه هزينه6 ماده براساس. داوري قرار دارد

ها خودداري كند،  فين از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم خود از هزينههريك از طر
ي مقرر پرداخت ها تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام كه هزينه ميطرف ديگر 

مفاد اين ماده مبين تكليف طرفين به . »نشده، رسيدگي به پرونده متوقف خواهد شد
رويه حاكم . باشد ميم .د.آ. ق497ماده پرداخت حق الزحمه داوران بوده و موافق حكم 

در قسمتي از راي . ي داوري تكيه داردها در مركز داوري اتاق ايران نيز بر تنصيف هزينه
. گردد ، عمل كنند   و قوانين و مقررات مربوط اعالم ميدر چارچوب پيمانهيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي ،                     است ،رسيدگي و اعالم نظر دوباره آنهـا بـه كارشـناس يـا               1در مورد اختالف نظرهايي كه خارج از شمول بند          . 2 اقـدام  ) ج( ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد ، بـراي حـل اخـتالف ، طبـق بنـد                       2 و 1هاي    شده طبق بند   ، به توافق نرسد يا نظر اعالم        2در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند              ) ب مرجع حل اختالف شـوراي عـالي       چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ،             . 1تبصره    . ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد توانـد درخواسـت      هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، هريـك از طرفهـا مـي                    ) ج  . ميگردد  . شـود     رسيدگي و اعالم نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مـي                  :  تبصره  . فني خواهد بود  لي فنـي ، تغييـري در تعهـدات قـراردادي دو طـرف              ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختالف به شوراي عـا         ) د  . نمايند  پس از اعالم نظر شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي     .»شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند دهد و موجب آن نمي نمي
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 قانون آيين 497نظر به ماده . 11-2«: اين مركز چنين آمده است146/47/85/36شماره 

جدول ي داوري بالمناصفه بر عهده طرفين است كه طبق ها نهيدادرسي مدني هز
ي داوري در مركز داوري و با توجه به آيين نامه حق الزحمه داوري مصوب ها هزينه
ريال است و با عنايت به اينكه علي ...  مصوب رياست محترم قوه قضاييه مبلغ 1380

ي داوري و اداري خودداري ها رغم مطالبه مكرر، خوانده از تاديه سهم خود از هزينه
م آمادگي و قبول خواهان براي واريز سهم خوانده از نموده است و با توجه به اعال

ريال بابت سهم خود از هزينه داوري در حق ... ي مزبور، خوانده به تاديه مبلغ ها هزينه
  .  1»...شود ميخواهان محكوم 

 قانون داوري انگلستان به برخي از وظايف طرفين داوري اشاره شده 40در ماده 
بايست همكاري الزم را با داوران داشته باشند و  مي اين ماده طرفين براساس. است

 قانون اخير 60ماده . 2شود را در اسرع وقت انجام دهند مياقداماتي كه از آنان خواسته 
بر اين اساس چنانچه توافق شده باشد كه . ي داوري پرداخته استها به موضوع هزينه

ي داوري را فقط يكي ها در صورت بروز اختالف، و صرف نظر از نتيجه داوري، هزينه
از طرفين متقبل شود، توافق مزبور الزام آور نخواهد بود مگر آنكه بعد از بروز اختالف 

 نحوه تقسيم و درخصوص قانون نيز مويد اعتبار توافق طرفين 62ماده . منعقد شده باشد
 همان قانون مسئوليت انفرادي و اشتراكي جهت پرداخت 28ماده . ستها پرداخت هزينه

ي متعارفي ها بموجب اين ماده طرفين مكلفند هزينه. هزينه داوري پيش بيني كرده است
   3.كه داوران متقبل شده اند را پرداخت نمايند

  
  داور: بند دوم

  .94. ، ص)1389شهر دانش، : تهران(كاكاوند، محمد، گزيده آراي داوري مركز داوري اتاق ايران، :  به نقل از- 1
2  - (1) The parties shall do all things necessary for the proper and expeditious conduct of the arbitral proceedings.   (2) This includes -  (a) complying without delay with any determination of the tribunal as to procedural or evidential matters, or with any order or directions of the tribunal, and  (b) where appropriate, taking without delay any necessary steps to obtain a decision of the court on a preliminary question of jurisdiction or law (see sections 32 and 45).
3 - '..The parties are jointly and severally liable to pay to the arbitrators such reasonable fees and expenses (if any) as are appropriate in the circumstances…' . 
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در واقع بدون وجود داور تحقق داوري . وجود داور از ديگر اركان تشكيل داوري است
م تصريح .د.آ. ق داوري سازماني در.تواند منفرد يا متعدد باشد ميداور . منتفي است

ب به داوري اشخاص حقوقي اشاره شده .ت.د. ق1نشده است ولي در بند الف ماده 
بر اين اساس ممكن است سازماني خاص يا شخص حقوقي معيني بعنوان داور . است

ي داخلي ها ب بعمل آمده ولي در داوري.ت.د.تجويز داوري سازماني در ق. تعيين شود
  . ستفاده استنيز قابل ا

  . داور بايد داراي شرايطي باشد و در ضمن بايد خالي از برخي موانع باشد
   شرايط و موانع داور)الف
م شرط خاصي براي داور مقرر نشده است و لحن قانون به نحوي است كه ظاهرا فقط .د.آ.قدر 

  .  استالبته ذكر موانع خود به خود مبين وجود شرايط داور. موانع را بر شمرده است
   موانع داور)ب

عنوان داور   توان به اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي« :م.د.آ. ق466 ماده براساس
  :انتخاب نمود

  .اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند. 1
موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم    اشخاصي كه به.2

كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در «:م.د.آ. ق470 ماده براساسهم چنين . »اند شده
ولي اشخاصي . »توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد محاكم قضايي نمي
 در 469ماده . توان آنها را با تراضي بعنوان داور  انتخاب نمود مينيز وجود دارند كه 

داور معين نمايد تواند اشخاص زير را به سمت  دادگاه نمي«:كند ميهمين خصوص مقرر 
  :مگر با تراضي طرفين

  .كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.1
  .نفع باشند  كساني كه در دعوا ذي.2
كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه   كساني.3

  .سوم داشته باشند
باشند يا  ر يكي از اصحاب دعوا ميكه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امو  كساني.4

  .يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
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  . كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.5
كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا . 6

يا حال دادرسي   تهدرجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذش
  .كيفري داشته باشند

 كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم .7
اقرباي نسبي يا  از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از

  .سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند
  . » مأموريت آنان كارمندان دولت در حوزه.8

ب بـانوان بعنـوان داور مـشاهده        شـود منعـي در انتخـا       ميهمان طور كه مشاهده     
پس حداقل اين است كه از قانون آيين دادرسي مدني در باب داوري منعي در               . شود نمي

در قوانين ديگر مانند قانون داوري تجاري بين المللي و         . گردد مياين خصوص استنباط ن   
بازرگاني هـم ممنـوعيتي مـشاهده       نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق       نيز در آيين نامه     

عمده مخالفين كساني اند كه     . با اين حال در فقه قائلين به نظر مخالف بسيارند         . شود نمي
اينان از آنجا كه مرد بـودن       . 1دانند ميوجود شرايط قاضي منصوب را در داور نيز الزامي          

توانند بپذيرند كـه داور تعيينـي زن         مينند طبيعتا ن  دا ميرا يكي از شرايط قاضي منصوب       
از نظـر وي از آنجـا كـه وجـود شـرايط             . محقق حلي از جمله اين مخالفين است      . باشد

.  2دانـد  مياست لذا طبيعتا مرد بودن داور را نيز الزامي           مي  قاضي منصوب در داور نيز الزا     
آيت اهللا موسوي اردبيلي    . ندارنددر مقابل فقهاي معاصر اعتقادي به لزوم مرد بودن داور           

معتقد است در برخي دعاوي مرد بودن شرط اسـت و در برخـي ديگـر زن بـودن و در                     
معيـار تـشخيص، موضـوع داوري       . ساير دعاوي تفاوتي بين داور مرد و زن وجود ندارد         

.861. ، ص4. از جمله محقق حلي، رك به، شرايع االسالم، ج-  1
  . و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن االمام و يعم الجواز كل االحكام«: همان-  2
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اگر موضوع داوري به گونه اي باشد كه زنان بهتـر از مـردان توانـايي قـضاوت و                   . است
. 1 دارند، داور بايد زن باشد و بالعكسصدور حكم

عده اي . خصوص لزوم وجود شرايط قاضي در داور اختالف استدر فقه در
شرايطي  اعتقاد به لزوم وجود چنين...  و 2مانند شيخ طوسي، محقق اردبيلي، محقق حلي

 تحكيم در قاضي«:محقق حلي معتقد است. دارند و حتي شهيد ثاني بر اين قول ادعاي اتفاق دارد
... اين شرايط شامل اجتهاد، عدالت، مرد بودن و . شرايط قاضي منصوب بايد وجود داشته باشد

  . »باشد مي
. 4نظر مخالف را برگزيدند... ، محقق عاملي، صاحب جواهر و 3عده اي نيز مانند شهيد اول

ط، طرفداران تقدير عدم لزوم اجتهاد قاضي تحكيم قولي قوي است ولي در مورد ساير شراي به هر
با نگاهي به متون فقهي دليل محكمي در لزوم همساني شرايط داور و . هر دو نظر داليلي دارند

از همين رو . طبيعتا داور بايد توانايي و شرايط صدور حكم را داشته باشد. 5شود ميقاضي مشاهده ن
رايطي در داور الزامي رسد اگر هم وجود ش ميبه نظر . تواند بعنوان داور عمل تعيين شود ميصغير ن

توان  ميپس . باشد اين به دليل وظيفه وي در صدور راي است نه شباهت وظيفه وي به قاضي
كه در صدور راي منصفانه نقش دارد بايد ... گفت آن دسته از شرايط قاضي مانند رشد، عدالت و 

هم . باشد ميالزامي ن ... در داور نيز وجود داشته باشد ولي ساير شرايط مانند اذن حاكم، مرد بودن و
گيرد پس طبيعي است كه  ميتوان گفت از آنجا كه قاضي صالحيت خود را از حكومت  ميچنين 

شود ولي در مورد داور از انجا كه  ميبايد داراي شرايطي باشد كه از سوي حكومت معين 
سوي حاكم صالحيت داور بسته به اراده طرفين منازعه است و ارتباطي به اعطاي صالحيت از 

  .  6باشد ميندارد لذا وجود صفاتي كه در قاضي منصوب شرط است در داور، شرط ن
  . 127 . منبع پيشين، ص-  1
. ، ص4، ج ) ق1409انتشارات استقالل، : تهران( محقق حلي، شرايع االسالم في مسايل الحرام و الحالل، -  2 861 .  
  .79.، ص.)ق1411دارالفكر، ( شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، -  3
. 126. موسوي اردبيلي، عبد الكريم، پيشين، ص-  4
  . »...الشروط في قاضي التحكيم و ان لم نجد ايضا دليال يعتد به في صحته علي وجه االطالق انا لم نجد مستندا العتبار تلك «: 47.، ص)ق1415ات باقري، انتشار: قم( شيخ انصاري، قضا و الشهادات ،-  5
  . 17. صانعي، يوسف، پيشين، ص:  براي ديدن نظر موافق رك به-  6
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  توافق داوري: بند سوم
در اين بند . بين موافقت نامه يا توافق در ارجاع امر به داوري و قرارداد داوري تفاوت است

  . شود ميابتدا به موافقتنامه داوري و سپس به قراداد داوري پرداخته 
  موافقتنامه داوري: الف

. موافقت نامه داوري يا توافق به ارجاع امر به داوري داراي دو معناي عام و خاص است
شود ولي در  ميدر معناي عام خود عالوه بر توافق به داوري شامل قرارداد داوري نيز 

گردد كه قبل از بروز اختالف صورت پذيرفته  ميمعناي خاص صرفا به توافقي اطالق 
توان گفت توافق به ارجاع امر به داوري توافقي است بين طرفين يك  ميپس . باشد

قانون . رابطه حقوقي مبني بر ارجاع اختالفات اتي ناشي از آن رابطه حقوقي به داوري
آيين دادرسي نيز ظاهرا بين توافق به داوري و قرارداد داوري يا الاقل در تراضي به 

گيرد و توافقاتي كه بعد از حدوث اختالف  ميداوري كه قبل از بروز منازعه صورت 
 1البته بند ج ماده ). 458براي مثال نك به ماده (شود تمايز قايل شده است  ميمحقق 

 توافقي "موافقتنامه داوري«:  اين مادهبراساس. ب اين تمايز را نپذيرفته است.ت. د.ق
ر مورد يك يا چند بعضي از اختالفاتي كه د است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا

قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش   رابطه حقوقي معين اعم از
  1. »...شود آيد، به داوري ارجاع مي

آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري  1چنين موافقتنامه داوري در بند خ ماده هم
 چنين تعريف اتاق ايران در مورد حل و فصل اختالفات تجاري داخلي و بين المللي

 فصل وتوافقي است بين طرفين كه به موجب آن حل » موافقتنامه داوري«:شده است
ضي از اختالفاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي تمام يا بع

يا غير قراردادي بوجود آمده يا ممكن است در آينده پيش آيد، به داوري مركز داوري 
داوري در ضمن قرارداد و  نامه داوري ممكن است به صورت شرطموافقت. ارجاع شود

شمس، عبداهللا، :  و شرط  داوري مي پذيرد رك به جهت ديدن نظري كه اين تفكيك را البته بين قرارداد داوري-  1   . 512. ، ص3. پيشين، ج
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توافق بر ارجاع آيد  ميان طور كه از اين بند بر هم. »1يا به صورت قرارداد جداگانه باشد
توانند در ضمن قرارداد توافق نمايند كه  ميطرفين . است مي امر به داوري داراي اقسا

. اختالفات آتي راجع به قرارداد يا رابطه حقوقي شان از طريق داوري حل و فصل گردد
ه بدين منظور توافقي مستقل  بيايد يا آنك2تواند در قالب شرطي در قرارداد مياين امر 

هم چنين ممكن است پس از بروز اختالف اعم از آنكه اختالف دردادگاه . بعمل آيد
در همه اين موارد ممكن . 4به ارجاع امر به داور تراضي نمايند3مطرح شده يا نشده باشد 

 است عالوه بر توافق به مراجعه به داور ترتيب انتخاب داور را معين سازند يا آنكه
توانند انتخاب داور را به شخص ثالثي يا  مي مثالً. اساسا داور يا داوران را معين سازند

توانند  متعاملين مي«:م مويد اين مطلب است.د.آ. ق455ماده . حتي به دادگاه واگذارند
موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت  ضمن معامله ملزم شوند و يا به

توانند داور يا داوران خود را قبل  مراجعه كنند و نيز مي   به داوريبروز اختالف بين آنان
داور، طرفين   كليه موارد رجوع به  در:تبصره  .يا بعد از بروز اختالف تعيين نمايند

البته بايد قيد . »انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند توانند مي
درمورد معامالت و قراردادهاي واقع بين اتباع «: وجه قرار داد را مورد تم.د.آ.ق 466ماده 

  نحوي  تواند به نشده است طرف ايراني نمي كه اختالفي ايجاد ايراني و خارجي، تا زماني
داور يا داوران يا هيأتي   از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختالف حل آن را به

هر معامله و   . باشند كه طرف معامله داردارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي
ــاده . »ف.م.د.آ.ق 1442مـاده   . قرارداد تعهد مي نمايند تا اختالفات ناشـي از آن قـرارداد از طريـق داوري حـل و فـصل گـردد                      شرط داوري توافقي است كه براساس آن طرفين        «:در حقوق فرانسه موافقتنامه داوري چنين تعريف شده است         - 1 ــستان مــصوب 6در م ــانون داوري انگل ــف شــده  1996 ق ــل تعري ــه شــرح ذي ــز داوري ب   .In this Part an"arbitration agreement" means an agreement to submit to arbitration present or future disputes (whether they are contractual or not) (1  .ارجاع مي دهندموافقتنامه داوري توافقي است كه براساس آن طرفين، اختالفات كنـوني يـا آتـي خـويش را بـه داوري                     «:است ني

2 -Arbitration clause - la clause compromissiore 3 -le compromis 4 -          دادگاه پس از اطالع از اين توافق وقت        . ا آنكه در دفتر خانه اسناد رسمي چنين توافقي بعمل مي آورند           نمايند ي  در اين حالت رويه عملي بر اينست كه طرفين در دادگاه حاضر شده و توافـق خـود را بـه دادگـاه اعـالم مـي . احتياطي تعيين كرده و قرار ارجاع امر به داوري را صادر مي كند
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قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بالاثر 

  . »خواهد بود
احتمال دارد طرفين بر ارجاع امر به داوري توافق كرده باشند ولي شخصي را بعنوان 

وافق كرده باشند يكي از طرفين داور تعيين نكرده يا آنكه اگر به داوري هيات داوران ت
 تعيين 460 و 459در اين حالت دو ماده . در تعيين داور اختصاصي همكاري نكند

درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده «:تكليف كرده است
نخواهند و يا   ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختالف

توانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و ن
تواند داور خود  طرف مي  باشد، يك دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده  تعيين داور به

طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور   وسيله اظهارنامه رسمي به  را معين كرده به
صورت طرف مقابل مكلف   اين در. داور ثالث تراضي كند  تعييننمايد و يا نسبت به 

است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور 
تواند حسب  نفع مي هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي. نمايد ثالث تراضي

كه مقرر گرديده  در مواردي«م چنينه. »دادگاه مراجعه كند  مورد براي تعيين داور به
يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب  است حل اختالف به
طرفين فوت شود، يا استعفا دهد و  نيز در صورتي كه داور يكي از داور تراضي نمايند و

داور طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب 
شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از  به

مورد نظر خود وسيله  توانند با معرفي داور طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي
اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه نظر 

حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا   اور واحد اعالم كند و ياخود را در مورد د
درصورتي كه با . مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد

   .»برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد  عمل نيايد،  اقدامي به  انقضاي مهلت،
عيني تراضي كرده باشند و به هر بديهي است اگر طرفين به داوري شخص م

دليلي داوري اين شخص مقدور نگردد الزامي براي تعيين داور ديگر نخواهد بود و حل 
: دارد ميم در همين خصوص اشعار .د.آ. ق463ماده . آيد مياختالف توسط دادگاه بعمل 
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هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختالف بين آنها شخص معيني «
داور رسيدگي كند و به داور يا   عنوان ري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند بهداو

. »داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختالف درصالحيت دادگاه خواهد بود
البته اگر تفسير قرارداد اين نكته را به ذهن برساند كه آن شخص موضوعيت نداشته و 

ه هر ترتيب در داوري حل و فصل گردد در اين صورت قرار بر اين بوده كه اختالف ب
  .  روشن خواهد شد459رسد تكليف قضيه وفق مفاد ماده  ميبه نظر 

ف كتبي بودن توافق .م.د.آ. ق1443نكته ديگر آنكه در قانون ايران برخالف ماده 
اگرچه در عمل تحقق داوري منوط به مكتوب . نامه داوري ضروري دانسته نشده است

  . باشد ميوافق نامه داوري بودن ت
  

  : ي توافق به داوري به قرار ذيل استها به هر تقدير ويژگي
. قرارداد داوري از جانب يكي از طرفين قابل فسخ نيست: غير قابل فسخ بودن. 1

م قائل شدن حق فسخ براي طرفين با .د.ا. ق472در واقع صرف نظر از حكم ماده 
بعد «: اين مادهبراساس. باشد در تضاد است ميهدف داوري كه حل و فصل منازعه 

از طرفي . »از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
توان قرارداد داوري را الزم دانست؛ زيرا با حجر و فوت يكي از طرفين زايل  مين

. يماحتمال ديگر آنست كه قايل به لزوم داوري شو. »م.د.آ. ق481. م(1گردد مي
 قانون مدني و 10بدين ترتيب داوري را يك قرارداد نامعين دانسته و آنگاه به ماده 

 نيز به اين صورت خواهد بود كه 481توجيه ماده . نيز اصل لزوم مراجعه نماييم
گيرد هر جا كه اين  ميچون داور بر خالف قاضي اختيار خود را از اراده طرفين 

به نظر . گردد ميز بين رفته و در نتيجه داوري زايل اراده زايل گردد اختيار وي نيز ا
زيرا در دادرسي از طريق دادگاه نيز اختيار . رسد اين احتمال نيز ضعيف است مي

شود و با اينحال فوت  ميقاضي از اراده طرفين يا دست كم از اراده خواهان ناشي 
  . ست با فوت آنها نيز منفسخ نمي شودني قانون مدني، بايد گفت عقد الزم عالوه بر آنكه از سوي يكي از طرفين قابل فسخ 185 علي رغم حكم ماده -  1
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 105 ماده( شود ميو حجر يكي از طرفين حتي خواهان موجب زوال دادرسي ن

شايد بتنوان گفت داوري يك قرارداد خاص با احكام خاص است كه با ). م.د.آ.ق
.1باشد ميقواعد جواز و لزوم قانون مدني قابل تحليل ن

زيرا در . به هر حال، در اين قسمت حقوق ايران با حقوق انگلستان تطابق ندارد
داوري تلقي نگرديده  قانون داوري انگلستان فوت يكي ازطرفين از اسباب زوال 8ماده 

در واقع در صورت فوت يكي . است مگر آنكه طرفين خالف اين را توافق كرده باشند
.2يابد مياز طرفين جريان داوري به طرفيت نمايندگان متوفي ادامه 

بطالن قرارداد اصلي به شرط داوري يا : استقالل موافقت نامه داوري از قرارداد اصلي. 2
گردد  مي دعاوي ناشي از آن قرارداد تنظيم درخصوصكه به موافقت نامه داوري 

در اين قسمت حقوق ايران و حقوق انگلستان انطباق دارند؛ زيرا طبق . يابد ميسرايت ن
  . قانون داوري انگلستان نيز اعتبار توافقنامه داوري از قرارداد اصلي مستقل است7ماده 

به اين معني . ارداد تشريفاتي استاز نظر ما قرارداد داوري يك قر: تشريفاتي بودن. 3
علي رغم سكوت قانون آيين دادرسي مدني، قانون داوري تجاري . كه بايد كتبي باشد

.  خود به لزوم كتبي بودن موافقتنامه داوري اشاره كرده است7بين المللي در ماده 
، يا موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد «:  اين مادهبراساس

يكي از  يا. مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور داللت نمايد
 آنرا "طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عمال

شرط داوري باشد نيز به منزله  ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن. قبول نمايد
 1443 قانون داوري انگلستان و نيز ماده 5در ماده   .مه مستقل داوري خواهد بودموافقتنا

 داوري اشاره شده 3قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به لزوم كتبي بودن توافق نامه
  . است

، 3. شمس، عبداهللا، پيشين، ج:  رك به.  برخي از اساتيد حقوق لزوم داوري را بدون هيچ تريدي پذيرفته اند-  1 Unless otherwise agreed by the parties, an arbitration agreement is not discharged by the death of a party and may be enforced by or against the personal representatives of that party.54 (1)- 2. 514. ص
3 -Agreements to be in writing- la clause compromissoire doit, etre stipule par ecrit dans la convention… . 
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رأي داور فقط درباره «:م.د.آ. ق495به موجب ماده : نسبي بودن آثار موافقتنامه داوري. 4
مقام آنان  اند و قائم ي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشتهطرفين دعوا و اشخاص

 ماده براساسهم چنين . »اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت معتبر است و نسبت به
عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها «: قانون مدني219
بنابراين . »له يا به علت قانوني فسخ شوداالتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقا الزم

از همين رو راي داور . آثار موافقتنامه داوري فقط دامنگير طرفين آن خواهد شد
به همين دليل .  اشخاصي كه طرف قرارداد داوري نبوده اند بي تاثير استدرخصوص

ر است كه راي داور نسبت به ثالث وارد يا مجلوب بي تاثير بوده و جنانچه ثالث د
ماده (تعيين داور دخالت نداشته باشد دادگاه بايد به دعواي او جداگانه رسيدگي نمايد

. »م.د.آ. ق475
 965در راي شماره . خورد ميدر رويه قضايي نيز آرايي كه مويد همين مطلب باشند به چشم 

 داگاه تجديد نظر استان تهران صراحتا به اين مطلب اشاره شده 27 شعبه 16/6/82مورخ 
موضوع از اين قرار بود كه بين تجديد نظر خواندگان توافقي مبني بر ارجاع اختالفات . ستا

پس از صدور راي داور، تجديد نظر خواه بر مبناي اينكه طرف . به داوري صورت گرفته بود
... ز دادگاه تقاضا نموده است وموافقتنامه داوري نبوده است رسيدگي به دعواي خود را ا

با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اينكه در قرارداد در ... «:نظر مقرر كرددادگاه تجديد 
كه في مابين تجديد نظر خواه و تجديد نظر خوانده رديف دوم تنظيم شده توافق و ... تاريخ 

و ..... كه بين ....تراضي براي ارجاع اختالف به داوري صورت نگرفته و در قرارداد در تاريخ 
ه تجديد نظر خواه مداخله اي در ان نداشته و ارجاع اختالف به داوري كه در منعقد شد.... 

قرارداد مزبور تصريح شده تاثيري نسبت به نامبرده ندارد و از اين جهت اعتراض وارد 
                                                                                                 .                                                 »...تشخيص 

مطابق اين ماده چنانچه راي .  قانون داوري انگلستان نيز داراي حكم مشابهي است72ماده 
تواند به  ميداور عليه ثالث موثر باشد و مشاراليه مدعي عدم موافقت در تعيين داور باشد، 

 از حقوق طرفين داوري در اعتراض به راي داور هم چنين اين شخص. دادگاه مراجعه نمايد
ف نيز .م.د.آ. ق1481ماده . تواند اعالم بي اعتباري راي داور را بخواهد  ميبرخوردار بوده و 
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در اين ماده به ثالث حق داده شده تا بي اعتباري راي داور را از . به اين موضوع پرداخته است

  .دادگاه صالح درخواست نمايد
. موضوع توافق به داوري بنا به ذات خود تا حدي مبهم است: ن موضوع توافقمشخص نبود. 5

معموال موضوع . زيرا هنوز اختالفي ايجاد نشده است تا تعيين دقيق موضوع توافق ممكن باشد
به . باشد مياين گونه توافقات، ارجاع اختالفات آتي ناشي از رابطه حقوقي خاص به داوري 

  . رداد داوري موضوع اختالف بايد دقيقا مشخص باشدهمين دليل است كه در قرا
  : قرارداد داوري: ب

. قرارداد داوري قراردادي است بين طرفين يك اختالف در ارجاع اختالف ايجاد شده به داوري
 و 1447مواد . موضوع اين قرارداد مشخص است و آن ارجاع اختالف ايجاد شده به داوري است

در مقايسه اين مواد با مواد مربوط به شرط . اوري پرداخته استف به قرارداد د.م.د.آ.ق1448
در هر حال مطابق اين مواد قرارداد داوري قراردادي است . شود ميداوري، تفاوت اين دو روشن 
  .  در آن مشخص است1گردد و موضوع اختالف ميكه بعد از وقوع اختالف منعقد 

  
  اجرت داوري: بند چهارم

اجرت داوري . ت داوري بر عهده طرفين منازعه استگفته شد كه پرداخت اجر
 قانون ايين دادرسي دادگاههاي 498نامه حق الزحمه داوري موضوع ماده  ايين براساس

بايست  مي اين ايين نامه طرفين براساس .گردد ميعمومي و انقالب در امور مدني تعيين 
اجرت . وري پرداخت خواهد شداجرت داور را در صندوق دادگستري بسپارند كه پس از انجام دا

 ريال خواسته پنج درصد و نسبت 50ر000ر000 مهلت تعيين شده تا داوري در دعاوي مالي در
 ريال سه درصد و مازاد بر ان دو درصد خواسته 250ر000ر000به مازاد از پنجاه ميليون ريال تا 

حق هم چنين . )1ماده (خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد
الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور 

طبق نظر .. پانصد هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حقالزحمه بيشتري داشته باشد 
طرفين سازش ،  كار داوريچنانچه در اثناي 3بعالوه، مطابق ماده ). 2ماده (شود دادگاه تعيين مي

1 - the subject matter of dispute 
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ممكن . الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود نمايند، تعيين ميزان حق
ي ديگري الزم باشد؛ در اين صورت ها است انجام داوري مستلزم مسافرت بوده يا آنكه هزينه

داوري مستلزم عزيمت به چنانچه امر «: بر اين اساس.  خواهد بود8 و 7موضوع مشمول مواد 
 ريال و 500خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 

براي هر روز مقطوعا دويست هزار ريال تعيين ميگردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد 
زني كه طبق  ي الزم و گمانهها ي امر داوري از قبيل هزينه انجام ازمايشها و تهيه نمونهها هزينه .شد

البته هزينه داوري در مركز داوري اتاق .  »نظر داور ضروري باشد به عهده طرفين خواهد بود
  .ي داوري استها بازرگاني وزارت صنايع و معادن داستاني جدا داشته و  مشمول آيين نامه هزينه

ي نيز قابل ارجاع به اين  اين آيين نامه، داوري داخل2 ماده براساسبايد توجه داشت كه 
هزينه ثبت دادخواست داوري، در مركز « اين آيين نامه 2 ماده براساسبه هر تقدير . باشد ميمركز 

ريال و در داوري بين ) دويست هزار (200, 000داوري اتاق بازرگاني ايران، در داوري داخلي 
ام تسليم دادخواست داوري از هزينه ثبت دادخواست داوري هنگ. باشد مييورو )پنجاه (50المللي 

ي ها خواهان دريافت خواهد شد و در هر حال غيرقابل استرداد است، ليكن بعنوان بخشي از هزينه
 آيين نامه، حق الزحمه داور در 4 با توجه به ماده .اداري سهم پرداخت كننده منظور خواهد شد

 ، 250, 000 ,000 تا 50 ,000, 001از  ريال، 2500000 ريال، 50000000دعاوي مالي تا خواسته 
 000 تا 1 ,000 ,000 ,001از ، مازاد% 2    1 ,000 ,000 ,000 تا 250 ,000 ,000از مازاد، % 3

 001از ، مازاد% 1    50 ,000 ,000 ,000 تا 10 ,000 ,000 ,001از مازاد،  % 1,5    10 ,000 ,000،
 000 ,000 ,000 تا 100 ,000 ,000 ,001ز ا، مازاد.% 5  100 ,000 ,000 ,000 تا 50 ,000 ,000،
  .مازاد خواهد بود./% 125    به باال500 ,000 ,000, 001از ، مازاد/.% 25   500،

در داوري سه نفري، حق الزحمه داوران تا سه برابر مبلغ مقرر «، 4 ماده  1تبصره طبق 
 داوري در داوري مجموع حق الزحمه. در جدول ذيربط براي داور منفرد، قابل افزايش است

براي هر يك از داوران اختصاصي طرفين، % 30براي سرداور و % 40سه نفري به نسبت 
در صورتيكه طرفين و داور يا داوران به مبلغ كمتري بابت حق «البته . »تسهيم خواهد شد

در دعاوي غير مالي هزينه .  »الزحمه داوري توافق كرده باشد، بهمان ترتيب عمل خواهد شد
حق الزحمه داوري در « :بر اين اساس.  آيين نامه تعيين خواهد شد10 ماده براساسي داور

مواردي كه خواسته مالي نيست يا تعيين ارزش خواسته ممكن نيست، در داوري داخلي براي 
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) يك هزار(ريال و در داوري بين المللي براي هر داور ) يك ميليون و پانصد هزار(هر داور 

ميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه كمتر يا بيشتري داشته باشد، چنانچه ك. يورو است
كند وپرداخت آن  ميدبيركل مبلغ معقول و متعارفي را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعين 

. ي مزبور را كاهش دهدها تواند هزينه ميالبته مركز داوري . »بالمناصفه برعهده طرفين است
تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعيت طرف  ميي داور ركزم«، 12مطابق ماده 

ي اداري را كاهش ها از بخش هزينه% 30 بعهده اوست، حداكثر تا ها دعوي كه پرداخت هزينه
  . »مديره مركز است دهد و تخفيف بيش از مبلغ مذكور با هيأت

در . شودممكن است دعوي مسترد يا به طريقي غير از مداخله داور به سازش منجر 
در صورت استرداد «:  اين مادهبراساس.  خواهد بود11اين صورت موضوع مشمول ماده 

 دعوي يا در صورتيكه دعوي براساس گزارش اصالحي يا سازش خارج از داوري مختومه

تواند با توجه به مرحله  ميمعذلك مركز داوري . شود ميشود، نصف هزينه داوري دريافت 
مبلغ متعارف كمتر يا ه ي داوري را بها ان كار انجام شده، هزينهرسيدگي و متناسب با ميز

بيشتري تعيين و دريافت كند و در صورتي كه از محل پرداختهاي طرفين مازادي وجود داشته 
  . »شود باشد، به پرداخت كننده مسترد مي

  
  نقش دادگاه در تشكيل داوري: مبحث دوم

حقق داوري نقش داشته و البته بيشتر بر عهده در مبحث قبل به مواردي پرداخته شد كه در ت
. شود ميمربوط  در اين مبحث تكيه بر عناصري است كه به نقش آفريني دادگاه. طرفين است

در بند اول به نقش دادگاه در تعيين اعتبار توافق داوري . گردد ميمبحث حاضر در دو بند ارائه 
  .ن داور اختصاص داردشود و بند دوم به نقش دادگاه در تعيي ميپرداخته 

  
  1نقش دادگاه در تعيين اعتبار توافق داوري: بند اول

  . افق داوري مد نظر است كه شامل قرارداد داوري نيز مي گردد در اين بند معناي عام تو-  1
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در اين مفهوم، .  است1در اينجا مقصود از اعتباردهي، شناسايي و به رسميت شناختن
به هر ترتيب اعتبار . گردد مياعتبار توافقنامه داوري موجب ترتب آثاري خاص 

 ماده براساس. گردد ميقاضي تعيين توافقنامه داوري يك امر حكمي است كه توسط 
هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين «:م.د.آ. ق461

اعتبار توافق نامه داوري . »نمايد  مياظهارنظراختالفي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و 
ممكن . منوط به وجود برخي شرايط و فقدان برخي موانع است كه مطالعه خواهند شد

است برخي از مطالب تكرار بعضي از مطالب پيشين باشد؛ ولي در اينجا به عنواني 
  : ديگر نگريسته خواهند شد

  
  شرايط اعتبار توافق نامه داوري: الف

اين . توافق نامه داوري يك قرارداد است كه بايد شرايط عمومي قرارداد را داشته باشد
به هر تقدير اعتبار موافقت نامه داوري . ت قانون مدني آمده اس190شرايط در ماده 
  :موكول است به

در اين خصوص در مبحث قبل توضيح كافي داده شد و نيازي به : اهليت طرفين.1
  .2تكرار آن نيست

ممكن است طرفين در ضمن موافقتنامه داوري، به داوري : اهليت داور تعييني. 2
ور بايد داراي اهليت در اين صورت شخص مزب. شخص خاصي توافق كرده باشند

ف .م.د.آ. ق1451قانون آيين دادرسي در اين مورد ساكت است ولي ماده . الزم باشد
به هر تقدير اگر مقصود از تعيين شخصي خاص، . به اين موضوع تصريح دارد

  . خصوص وي باشد عدم اهليت وي موجب بطالن شرط داوري خواهد بود
ني اشاره به لزوم كتبي بودن موافقتنامه داوري در قانون آيين دادرسي مد: كتبي بودن. 3

ولي رويه قضايي و نيز واژه موافقت نامه داوري مويد لزوم كتبي بودن . نشده است
رسد شفاهي بودن قرارداد ارجاع امر به  ميبنابراين به نظر . موافقتنامه داوري است

1 - Recognition 2  -508.، ص3.شمس، عبداهللا، پيشين، ج:  هم چنين رك به .  
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 بدان اقرار نموده داور في نفسه معتبر نباشد مگر آنكه طرفين به نحوي در نزد دادگاه

 1443 قانون داوري انگلستان و نيز ماده 5در ماده . و بر همين اساس مكتوب گردد
 داوري اشاره شده 1قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به لزوم كتبي بودن توافق نامه

  . است
. برخي از دعاوي قابل ارجاع به داوري نيستند:  قابل ارجاع بودن اختالف به داوري.4

  :اين گونه دعاوي به قرار ذيل استاهم 
مقصود از دعاوي عمومي دعاوي است كه موضوع آن از اموال :  دعاوي عمومي.1 .4

 ماده براساس. تعريف اين اموال در مبحث قبل آمده است. عمومي و دولتي باشد
داوري پس از   ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به«: م.د.آ. ق457

در مواردي   .گيرد زيران و اطالع مجلس شوراي اسالمي صورت ميو  تصويب هيأت
كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم 

  .»است تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسالمي نيز ضروري
باشد و به  ميچنين دعواي عمومي به معناي دعاوي كه در آنها جامعه ذينفع هم

 اگرچه حقوق خصوصي كه از 2.ي دادستان قابل طرح است نيز آمده استنمايندگ
ولي )  قانون مدني756مفاد ماده (شود قابل ارجاع به داوري است ميجرم ناشي 

توان گفت دعاوي كيفري قابل ارجع  ميپس . حقوق عمومي چنين قابليتي را ندارد
  .  جرم باشدبه داوري نيست مگر آنكه موضوع داوري، حقوق خصوصي ناشي از

 اين دعوا قابل ارجاع به داوري 496 ماده 1به موجب بند : دعواي ورشكستگي. 2 .4
رسد ساير دعاوي مرتبط نيز قابل ارجاع  ميعلي رغم سكوت قانون به نظر . نيست

براي نمونه قرارداد ارفاقي و اختالفات ناشي از آن مانند دعواي . به داوري نباشد
  . توان به داوري ارجاع داد مياقي را نابطال و فسخ قرارداد ارف

 496 ماده 2به استناد بند : فسخ آن، طالق و نسبدعاوي راجع به اصل نكاح، . 3 .4
  . اين دسته از دعاوي نيز قابل ارجاع به داوري نيستند

1 -Agreements to be in writing- la clause compromissoire doit, etre stipule par ecrit dans la convention… . 2  -509. همان، ص.
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: ارجاع اختالفات متصدي حمل و نقل دريايي با مسافر قبل از وقوع اختالف. 4 .4
  .  چنين شرطي باطل است1343ن دريايي  قانو118 ماده براساس

هر جا كه آثار . توان به يك قاعده دست يافت ميبا نگاهي به اين گونه دعاوي 
. يابد داوري علي القاعده ممنوع است ميداوري به اشخاصي غير از طرفين داوري سرايت 

ط درباره طرفين رأي داور فق«: مطابق اين ماده. آيد ميم نيز بر .د.آ. ق495اين معنا از ماده 
مقام آنان معتبر است  اند و قائم دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته

در موارد ممنوعه يا منافع اشخاص ثالث . »اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت  و نسبت به
 اين نظر در فقه نيز. گردد ميمطرح است يا آنكه نفع عمومي مانع از طرح دعوا در داوري  

از جمله اينكه گفته شده است، داوري در لعان ممنوع است زيرا آثار آن به . مويداتي دارد
  . 1يابد ميغير متالعنين نيز سرايت 

به . اعتبار مواقفت نامه داوري مستقل از قرارداد اصلي است: 2استقالل موافقت نامه داوري .5
ري شده است باطل باشد بياني ممكن است قرارداد اصلي كه در ضمن آن توافق بر داو

آئين نامه نحوه ارائه خدمات مركز  9بند ث ماده . ولي شرط داوري معتبر شناخته گردد
 و نيز اق ايران در مورد حل و فصل اختالفات تجاري داخلي و بين الملليداوري ات

مطابق اين .  اشاره كرده است ب به استقالل موافقت نامه داوري. ت . د .  ق16ماده 
تواند در مورد صالحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار   مي"داور " .1«:ماده

يك قرارداد باشد  شرط داوري كه به صورت جزيي از. موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند
 "داور "شود، تصميم  اي مستقل تلقي مي از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه

نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري  في االثر بودن قرارداد  بطالن و ملغيدرخصوص
  .مندرج در قرارداد نخواهد بود

جز در ( حيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري در صورت ايراد به اصل صال.3
به عنوان يك امر مقدماتي،   بايد"داور ")صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند

قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد 
 .Separability of arbitration agreement - 2  .449.، ص3. ، ج)1389( خر المحققين، ايضاح الفوائد،  ف-  1
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 حين رسيدگي حادث شود ممكن است سبب آن در  از حدود صالحيت كه"داور "خروج 

به عنوان يك امر مقدماتي به صالحيت  "داور "چنانچه . اهوي به عمل آيددر ضمن راي م
روز پس از وصول ابالغيه آن از ) 30(تواند ظرف سي  بدهد، هريك از طرفين مي  خود نظر

تصميم و اتخاذ  درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي) 6(دادگاه مندرج در ماده 
تواند به   مي"داور "مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است . نمايد

  . نيز صادر كندرأيرسيدگي خود ادامه دهد و 
  

  نقش دادگاه در تعيين داوري: بند دوم
يكي انتخاب داوري بعنوان . نقش دادگاه در تعيين داوري از دو منظر قابل بررسي است

  . و ديگري تعيين داور استطريقه حل و فصل منازعه
در قسمت اول صرفا به نقش دادگاه در انتخاب داوري بعنوان روش حل و فصل 

و در قسمت دوم به مواردي خواهيم پرداخت كه در . اختالف پرداخته خواهد شد
ممكن است طرفين داوري را مرجع حل و . پردازد ميآنها دادگاه به انتخاب داوران 

داده باشند يا آنكه قانون داوري اجباري را مقرر كرده و فصل اختالف خويش قرار 
پس اين بند را . از همين رو طرفين مكلفند جهت طرح ادعا به داوري رجوع نمايند

در قسمت اول نقش دادگاه در تعيين داوري اختياري . گيريم ميدر دو قسمت پي 
  .شود يمگيرد و در قسمت بعدي داوري اجباري بررسي  ميمورد مطالعه قرار 

  
  نقش دادگاه در تعيين داوري بعنوان شيوه حل و فصل منازعه : مبحث سوم

  
  1نقش دادگاه در تعيين داوري اختياري: بند اول

. يا عدم انعقاد شرط يا قرارداد داوريستمنتها اين حق طرفن در انعقاد . كنند يا آنكه اساسا تن به داوري ندهند بايد توجه داشت در اينجا مقصود از داوري اختياري داوري ايست كه طرفين مي توانند به داوري مراجعه -  1 هاي خارجي نوعي از داوري پيش بيني شده است كه بدان  ولي در حقوق. ورزيده و به دادگاه مراجعه كنددر سيستم ما يكي از طرفين نمي تواند پس از انعقاد قرارداد يا شرط داوري از ارجاع امر به داوري امتناع  Nonbinding arbitration  در اين نوع داوري، طرفين ماخوذ به راي داور نبوده و مي توانند . مي شودگفته   .Susan ellis wild, op.cit ,P.29: رك. اختالف خود را در دادگاه مطرح نمايند
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توانند داوري را  ميآنها هستند كه . داوري در وهله اول محصول اراده طرفين است
ين توافقي دادگاه نيز در صورتي كه به چن. مرجع حل و فصل اختالف خود قرار دهند

به بياني، توافق به ارجاع امر به . پي برده باشد طرفين را به داوري ارشاد خواهد كرد
منتها دادگاه در اين بين بايد اعتبار . داوري موجب سلب صالحيت از محاكم خواهد بود

موافقتنامه داوري را احراز كرده، موضوع اختالف را از موضوعات قابل ارجاع به داوري 
  .. . .بداند و 

  
  نقش دادگاه در تعيين داوري اجباري: بند دوم

ممكن است در قراردادهاي الحاقي از طريق تحميل شرط داوري، ارجاع اختالف به 
 ناشي از حكم مستقيماًهم چنين ممكن است اجبار مزبور . داوري اجباري تلقي گردد

  . قانونگذار بوده و ربطي به اراده طرفين نداشته باشد
   :شرط مراجعه به داور در قراردادتحميل ) الف

در برخي موارد و از طريق گنجاندن شرط داوري در قرارداد طرفين ناگزيرند تا در 
: موارد ذيل از جمله همين مواردند. صورت وقوع منازعه به داوري مراجعه نمايند

 شرايط عمومي پيمان كه در پيمانها 53بر طبق ماده : پيمان مي شرايط عمو. 1
توانند در صورت بروز منازعه به داوري شوراي عالي فني  ميست طرفين حكام ا

البته توافق طرفين در مراجعه به شورا الزم نيست و صرف . مراجعه نمايند
اگرچه . مراجعه يكي از آنها كافي خواهد بود تا شورا صالحيت داوري بيابد

تياري دانسته  شرايط عمومي پيمان مراجعه به داوري را اخ53 ماده 3ظاهر بند 
است، منتها الزامي بودن گنجاندن اين شرط در قرارداد و نيز كفايت مراجعه يكي 

 شرط داوري نسبت به يكي از شود تا غالباً مياز طرفين به مرجع داوري موجب 
  . طرفين حالت اجباري بيابد

 - 5ماده  «: قانون توسعه صنايع پتروشيمي5به موجب ماده :  قراردادهاي نفتي.2
ختالفاتي كه بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرفهاي ديگر پيش آيد ا

بيني خواهد شد  پيش  چنانچه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



119  تحقق مادي داوري                                                                                 
مقررات مربوط به ارجاع   .رفع نشود از طريق سازش و داوري حل خواهد شد

  . »گردد بيني مي شاختالفات به سازش و داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پي
 اليحه قانوني مربوط به تفحص اكتشاف و استخراج نفت در سراسر 14ماده . 3

 اختالفاتي كه بين -ماده چهاردهم  «:به موجب اين ماده: كشور و فالت قاره
شركت ملي نفت ايران و طرفهاي ديگر پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره 

يني خواهد شد رفع نشود از طريق ب پيش دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد
مقررات مربوط به ارجاع اختالفات به سازش  . سازش و داوري حل خواهد شد

  .»گردد بيني مي و داروي در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش
 اين براساس.  نيز داراي حكم مشابهي است1353 قانون نفت مصوب 23ماده . 4

ركت ملي نفت ايران و طرفهاي قرارداد اختالفاتي كه بين ش رفع اختالفات« :ماده
بيني  پيش آيد هر گاه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه در هر قرارداد پيش

مقررات مربوط به ارجاع . نشود از طريق داوري حل خواهد شد خواهد شد رفع
آيين . گردد بيني مي اختالفات به داوري در هر قرارداد به نحو مقتضي پيش

د داوري مطابق قوانين ايران و محل داوري تهران خواهد بود مور  رسيدگي در
 بعد از بروز اختالف طرفين قرارداد نسبت به محل ديگري توافق آنكهمگر 
  .» اعتبار و تفسير و اجراي قراردادها تابع قوانين ايران خواهد بود .نمايند

هوري اسالمي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم  20ماده . 5
 رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت :20ه ماد « :1379 مصوب ايران

  اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصالحيت هيأت
شود و به  داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي

ود از واگذاري سهام قرارداد انتقال سهام  مقص.رسد امضاي طرفين قرارداد مي
چنانچه اختالفي از اين واگذاري . شركتهاي دولتي به اشخاص خصوصي است

  . مذكور حل و فصل گردد20حاصل گردد موضوع بايد موافق ماده 
البته مواردي وجود دارد كه قانونگذار تحميل يا گنجاندن شرط داوري را منع 

 هرگونه شرط  تحميل1343 قانون دريايي مصوب 118 براي مثال در ماده. كرده است
آثار ناشي «: ماده مزبور به اين شرح است. تمنع شده اس) قبل از بروز خسارت(داوري 
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در صورتي كه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطي  .از شرايط خاص
اشخاصي   رث و يانماينده او و وا (به منظور بري ساختن متصدي حمل در مقابل مسافر 

شده باشد و يا در مورد تحديد مسئوليت مبلغي كمتر از آنچه ) كه تحت تكفل او هستند
اثبات امر به عهده متصدي  در اين فصل ذكر گرديده تعيين شود و يا در مواردي كه

حمل باشد تغييري داده شود و يا آنكه شرط شود كه اختالفات به داوري و يا دادگاه 
باطل است ولي مبطل خود قرار داد كه تابع اين   ردد شرائط مذكورمخصوص ارجاع گ

 كه نامه معامالت شهرداري تهران آيين 11هم چنين است ماده . »فصل است نخواهد بود
 مثال ديگر ماده .ارجاع به حكميت را در پيمانهاي موضوع اين آيين نامه منع كرده است

 اين ماده نيز گنجاندن حق براساس . است1334 آيين نامه معامالت دولتي مصوب 29
  .  حكميت در قراردادهاي موضوع آيين نامه ممنوع اعالم شده است

  
  1 تحميل مراجعه به داور از سوي قانونگذار)ب

كنيم كه طرفين حتي بدون توافق و حتي بدون علم  ميدر اين قسمت مواردي را مطالعه 
در .  داوري حل و فصل نمايندبه وجود چنين قيدي مكلفند اختالف خود را از طريق

.  اين گونه موارد دادگاه  قبل از مداخله داور و ابتدائا حق رسيدگي نخواهد داشت
  :برخي از اين موارد به قرار ذيل است

اختالفات « :به موجب اين ماده. 1384 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 36ماده .1
گران، مشاوران سرمايه گذاري،  لهمعام/ بين كارگزاران، بازار گردانان، كارگزار 

اي آنها،  ناشي از فعاليت حرفهربط  ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذي
  .شود ميصورت عدم سازش در كانونها توسط هيأت داوري رسيدگي در
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء  5ماده .2

هرگونه اختالف ناشي از «: ارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهل و چه سياست
و فعاليت آنها و نيز اختالف بين ) 2(گذاري در صندوقهاي موضوع ماده  سرمايه

بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي «اركان صندوق در هيأت داوري موضوع قانون 
1 - Compulsory arbitration 
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يي مثل ها ، صندوق20مقصود از صندوقهاي موضوع ماده . »شود رسيدگي مي«ايران
  . باشد مي... وق بازنشستگي، صندوق سرمايه گذاري و صند

. 1388 مصوب قانون ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران 5تبصره بند ج ماده . 3
تبصره ـ به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضي نسبت به نظر «: اين تبصرهبراساس

الي بين صالح و حل اختالفات و يا رسيدگي به شكايات احتم دستگاههاي اجرائي ذي
» كميسيون سه نفره داوري«صالح موضوع اين قانون اشخاص و دستگاههاي اجرائي ذي

بهداشت، «هاي  وزارتخانه) حداقل دانشيار(مركب از متخصصان مرتبط با ايمني زيستي 
و با » سازمان حفاظت محيط زيست«و » جهاد كشاورزي«، »درمان و آموزش پزشكي

در . »گردد تشكيل مي» شوراي ملي ايمني زيستيرئيس «معرفي اين دستگاهها و حكم 
واقع هر كس كه به نظر وزارت جهاد كشاورزي، سازمان محيط زيست، وزارت بهداشت 

در اعطا يا لغو مجوزي كه مربوط به محيط زيست باشد ... درمان و آموزش پزشكي و 
  .معترض باشد بايد بدوا به هيات داوري مزبور مراجعه نمايد

كه البته 1/7/1358مصوب   اليحه قانوني دادگاه مدني خاص  3ده  ما2تبصره . 4
موارد طالق همان است كه در «:  اين تبصرهبراساس. امروزه قدرت اجرايي ندارد

قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده 
م فتُن خِاِفَ ( كريمه كند دادگاه بدواً حسب آيه تقاضاي طالق مي  قانون مدني1133

 اهللاََ  قفِّوا يصالح اِريدن ياِها فَهلِن اَماً مِكَ حه وهلِن اَماً مِكَوا حثُابعما فَهِينِ بقاقِشِ
ينَبه كانَاللَ  نَّما اِهع كند و در صورتي كه  موضوع را به داوري ارجاع مي) بيراا خَليم

البته امروزه مفاد . »به زوج خواهد دادبين زوجين سازش حاصل نشود اجازه طالق 
در قانون اصالح مقررات مربوط به طالق . تبصره به نوعي ديگر تكرار شده است

 از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد -ماده واحده   «:چنين آمده است
طالق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختالف خود به 

چنانچه اختالف فيمابين از طريق .  خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايندمدني  دادگاه
كريم  آن طور كه قرآن (دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند 

حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان ) فرموده است
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ثبت طالقهايي را كه  حقدفاتر رسمي طالق . را به دفاتر رسمي طالق خواهد فرستاد
  .»گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند

چنانچه نقص يا «:1386 قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو مصوب 4ماده . 5
عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان 

ه موجب احتمال صدمه جسمي باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي ك
يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از 

عرضه كننده مكلف است حسب   روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، سي
درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، 

 .مسترد داردكننده  بهاي آن را به مصرف

 در صورت بروز اختالف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل -1تبصره 
 به اين قرار 3 ماده 2تبصره . »باشد مياين قانون ) 3(ماده) 2(اختالف موضوع تبصره

 در صورت بروز اختالف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع – 2تبصره «:است
در هيأت حل اختالف مربوطه، متشكل از اختالفي حسب درخواست طرفين ابتدا 

دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي   كارشناس رسمي  نماينده عرضه كننده خودرو،
به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي الزم با اكثريت آراء صادر خواهد 

در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه . شد
دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دوماه انشاء .  پيگيري خواهد بودقابل

 در اين ماده اگرچه به لفظ داوري اشاره نشده است ولي سياق بيان قانون به .»رأي نمايد
باشند الزامي  مينحوي است كه مراجعه به مرجع پيش بيني شده كه ماهيتا مرجع داوري 

 آنكه در غالب موارد داوري اجباري تركيب داوري در قانون نكته ديگر. تلقي شده است
مع ذلك مواردي هم . آمده است و طرفين اختياري در تعيين داوران يا تغيير آن ندارند

براي . وجود دارد كه مراجعه به داوري اجباري ولي تعيين داور در اختيار طرفين است
  . قبيل است از همين1353 قانون نفت 23مثال داوري موضوع ماده 

  
  : نقش دادگاه در تعيين داور: مبحث چهارم
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در برخي موارد طرفين در تعيين داوري بعنوان روش حل و فصل منازعه اختالفي ندارند يا 

منتها انتخاب داور به نحوي از انحا به . آنكه اگر هم اختالفي بوده به نحوي حل شده است
دادگاه در تعيين داور در داوري اجباري هم چنين ممكن است . گيرد ميعهده دادگاه قرار 

  .پس بجاست كه اين قسمت در دو شماره مطالعه گردد. نيز نقش آفريني كند
م خالي از .د.آ. ق462قبل از ذكر موارد دخالت دادگاه در تعيين داور، ذكر حكم ماده 

كه به موجب اين ماده دادگاه صالح براي تعيين داور دادگاهي است . فايده نخواهد بود
  . صالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد

  
  :نقش دادگاه در تعيين داور در داوري اختياري: بند اول

  : تراضي در انتخاب داور از سوي دادگاه)الف
 455 تبصره ماده براساس. ممكن است تكليف دادگاه به تعيين داور نتيجه توافق طرفين باشد

توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا  ين ميداور، طرف  دركليه موارد رجوع به-«:م.د.آ.ق
كند،  جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كه دادگاه به البته در كليه مواردي. »دادگاه واگذار كنند

واجد شرايط هستند داور يا   بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري الزم است و
  ).م.د.آ. ق 467ماده ( ريق قرعه معين نمايدط داوران الزم را به

 اين براساس.  قانون داوري انگلستان نيز داراي حكم مشابهي است18صدر ماده 
گردد اين  ميتوانند در موارد خاصي مانند موردي كه انتخاب داور متعذر  ميماده طرفين 

ي جهت انتخاب يا انكه توافق نمايند در صورتي كه توافق. امر را به دادگاه واگذارند
داوان بعمل آورده و اجراي توافق غير ممكن شده است تكليف قضيه توسط دادگاه 

  . روشن گردد
  : امتناع يا ناتواني يكي از طرفين از تعيين داور اختصاصي يا عدم همكاري در تعيين داور ثالث)ب

معرفي داور درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به «:م.د.آ. ق459 مطابق ماده 
نخواهند و   شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختالف

يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند 
تواند داور  طرف مي باشد، يك دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده  و تعيين داور به

طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين  وسيله اظهارنامه رسمي به عين كرده بهخود را م
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صورت طرف مقابل مكلف  دراين. داور ثالث تراضي كند داور نمايد و يا نسبت به تعيين
است ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور 

تواند حسب  نفع مي مدت يادشده اقدام نشود، ذيهرگاه تا انقضاي . نمايد ثالث تراضي
  .»دادگاه مراجعه كند مورد براي تعيين داور به

  : از سوي يكي از طرفين يا ثالث) منفرد( عدم همكاري در تعيين داور)ج
يك نفر  كه مقرر گرديده است حل اختالف به در مواردي« :م.د.آ. ق460اساس ماده بر

نيز در  د يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند وداور ارجاع شود و طرفين نخواهن
صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد 

شخص ثالث واگذار شده  جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به
 غير ممكن باشد، و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او

مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل  توانند با معرفي داور هريك از طرفين مي
درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور 

حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه  واحد اعالم كند و يا
 صورتي كه با انقضاي مهلت، در. ب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايدانتخا

 و 459تفاوت ماده . »برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد عمل نيايد،  اقدامي به 
پردازد كه داوري  مي به موردي 459به اين ترتيب كه ماده .  در موضوع آن دوست460

  .  داوري منفرد است460آنكه موضوع ماده بصورت هيات داوري مطرح بوده حال 
. ف نيز به نقش داور در تعيين داور اشاره شده است.م.د.آ. ق1444در ماده 

 اين ماده چنانچه انتخاب داوران به عللي از قبيل عدم تحقق شروط انتخاب براساس
ر گردد متعذر شود رييس دادگاه عالي و د ميداور يا به عللي كه به يكي از طرفين بر 

هم چنين . صورت توافق طرفين رييس دادگاه تجارت داور را انتخاب خواهد نمود
به موجب اين ماده چنانچه طرفين داوران را به تعداد زوج . 1454است مورد ماده 

انتخاب نموده و تمهيدي نيز جهت انتخاب سرداور نيانديشيده باشند انتخاب داور بايد 
 نيز مفيد واقع نشوند ها چنانچه اين مالك. آيدي مدنظر طرفين بعمل ها  مالكبراساس

انتخاب توسط داوران انتخابي و در صورت عدم حصول توافق، توسط دادگاه بعمل 
  . خواهد آمد
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بر طبق . در حقوق انگلستان نيز به نقش دادگاه در تعيين داور توجه شده است

ن پس از طي  چنانچه داور انتخابي يكي از طرفي1996 قانون داوري 17ذيل ماده 
تواند عزل  ميتشريفات مقرر در اين قانون بعنوان داور منفرد تعيين گردد، طرف مقابل 

هم چنين چنانچه طرفين در داوران وصف خاصي را شرط كرده . او را از دادگاه بخواهد
  ). 19ماده (باشند احراز وجود اين شرط به عهده دادگاه خواهد بود

  داور در داوري اجباري نقش دادگاه در تعيين :بند دوم
صرف نظر از اجباري يا اختياري بودن داوري، ممكن است خود داور نيز به حكم قانون 

بدين نحو كه در برخي موارد مرجع . و فارغ از خواست طرفين معين شده باشند
توانند اقدام به  ميدر قانون پيش بيني شده است و طرفين ن... داوري، تعداد داوران و 

  .  نمايندتغيير آنها
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 37ت داوري موضوع ماده أهي
باشد كه يك  ميهيات داوري متشكل از سه عضو «: اين مادهبراساس: 1384مصوب 

عضو توسط رييس قوه قضاييه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در 
هاد سازمان و تاييد شورا به اختالف رسيدگي ي اقتصادي و مالي به پيشنها زمينه

توانند حتي با  ميشوند ن ميطرفين اختالفاتي كه در اين هيات رسيدگي . »... نمايد  مي
بنابراين چنانچه اختالفات . توافق هم اقدام به عزل و تغيير اعضاي هيات داوري نمايند

دگي بايد قرار عدم داخل در صالحيت هيات داوري در دادگاه اقامه شود، مرجع رسي
 را در صورتي 37هم چنين راي هيات داوري موضوع ماده . صالحيت صادر نمايد

  . داند كه توسط داوران تعييني قانون صادر شده باشد ميمعتبر 
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  3فصل 
  رسيدگي از طريق داوري

در اين فصل اصول حاكم بر داوري، حقوق و وظايف داوران و تشريفات حاكم بر 
  .  رد بررسي قرار خواهند گرفترسيدگي داور مو

  
  رسيدگي انحصاري از طريق داوري: اولمبحث 

  
  اصل رسيدگي انحصاري از طريق داوري: اولبند 

با توافق طرفين به ارجاع امر به داوري يا با انعقاد قرارداد داوري، تنها مرجع صالحيتدار 
 امر به داوري در واقع توافق بر ارجاع. جهت حل وفصل منازعه، داوري خواهد بود

در قانون آيين دادرسي مدني نص . موجب سلب صالحيت از محاكم خواهد شد
شود مع ذلك مفاد برخي مواد مانند ماده  ميصريحي كه مويد اين مطلب باشد مشاهده ن

 هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه در«:مطابق اين ماده.  بيانگر اين اصل است463
ص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا صورت بروز اختالف بين آنها شخ

داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند،   عنوان  نتواند به
اگر : مفهوم اين ماده چنين است. »صالحيت دادگاه خواهد بود رسيدگي به اختالف در

رد ممكن است در برخي موا. امكان داوري منتفي نشده باشد دادگاه حق رسيدگي ندارد
در اين صورت ابتدا بايد اصل . در وجود و اعتبار موافقت نامه داوري اختالف باشد

و چنانچه )  م.د.آ. ق461ماده (وجود و اعتبار موافقتنامه يا قرارداد داوري اثبات گردد
ر اين به بياني، د. گردد مياين امر اثبات شد آنگاه موضوع اختالف به داوري ارجاع 

رسيدگي خصوص وجود موافقتنامه داوري مخالف اصل ر دادگاه درفرض اظهارنظ
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ي مركز داوري ها الزم به ذكر است در داوري.( نخواهد بودانحصاري از طريق داوري

اتاق بازرگاني رسيدگي به وجود و اعتبار موافقتنامه داوري توسط خود ديوان داوري 
دمات مركز داوري اتاق يين نامه نحوه ارائه خآ 9ماده . مركز رسيدگي خواهد شد

  ). صريح در اين معناست...
بدين صورت كه پس از . ممكن است ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه باشد

دراين صورت رسيدگي دادگاه تا . طرح دعوا، طرفين توافق بر ارجاع امر به داور نمايند
مكن است پس چنين مهم). م.د.آ. ق491مفاد ماده (صدور راي داور متوقف خواهد ماند

از ارجاع امر به داوري يا پس از توافق يا قرارداد ارجاع امر به داوري يكي از طرفين 
اگر : شود ميدر اين صورت دو فرض مطرح . همان دعوا را در دادگاه مطرح نمايد

خوانده بر مبناي طرح دعوا در داوري يا وجود موافقتنامه داوري به صالحيت دادگاه 
 بايد با پذيرش ايراد تا روشن شدن نتيجه داوري، رسيدگي را متوقف ايراد نمايد دادگاه

اگر هيچ يك از طرفين موضوع داوري را به دادگاه گوشزد ننمايد سه احتمال . نمايد
 عدم تذكر اين مطلب به معني انصراف عملي از داوري است و .1: قابل طرح است

 دادگاه به محض .2). م.د.آ. ق486ماده (بنابراين دادگاه بايد به دعوا رسيدگي نمايد
 دادگاه به محض اطالع بايد .3. اطالع از داوري بايد رسيدگي خويش را متوقف نمايد

زيرا صرف نظر از آنكه در اين فرض اصل بر عدم . رسيدگي خويش را متوقف نمايد
انصراف از داوري است، در قوانين مربوطه موردي كه اين حالت را از جهات توقيف 

م نيز كه ايرادات را برشمرده .د.آ. ق84ماده . شود ميلحاظ كرده باشد مشاهده ندادرسي 
به هر تقدير . اشاره اي به طرح دعوا در داوري يا وجود موفقت نامه داوري نكرده است

 و به صرف اطالع از وجود موافقتنامه داوري يا ساًأتواند ر ميرسد دادگاه ن ميبه نظر 
زيرا، سكوت طرفين ظهور در . 1سيدگي را متوقف نمايدطرح قبلي دعوا در داوري، ر

 و 95 و 94رسد توسل به مفاد مواد  ميدر اين حالت به نظر . انصراف از داوري دارد
چنين طرفين مكلفند از جريان امر دادگاه را هم. درخواست توضيح از طرفين مفيد باشد

براي . دهد برخي از اساتيد معتقدند دادگاه مي تواند در صورت عدم ايراد خوانده به رسيدگي خويش ادامه .1 ، 3.شمس، عبداهللا، پيشين، ج: ديدن تفصيل بحث و هم چنين موضع قانون آيين دادرسي مدني فرانسه رك به .541.ص
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ون داوري تجاري بين المللي  قان8به هر حال ماده ). م.د.آ. ق103مفاد ماده (مطلع سازند
دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن  «:به اين موضوع پرداخته است

اقامه شده است بايد درصورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، 
 طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل دعواي

  .باشد االثر يا غير قابل اجرا مي و ملغي
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري  

 و به صرف وجود موافقتنامه داوري رأساًتواند  ميمطابق اين ماده دادگاه ن. »نخواهد بود
كي از طرفين آنهم تا پايان از رسيدگي امتناع كند بلكه امتناع از رسيدگي فرع بر ايراد ي

   . جلسه اول است
 دادگاه 25براي نمونه شعبه . رويه قضايي در پذيرش اين اصل مستقر شده است

طرفين هم ... «: چنين اظهار داشته است5/12/85 مورخ 1472تجديد نظر در راي شماره 
يش بيني شده پ.......و ....در همان قرارداد حل و فصل اختالفات از طريق داوري آقايان 

و قرارداد به امضاي نامبردگان هم رسيده و دليلي هم بر تراضي طرفين به عدول از 
قرارداد داوري ارائه نشده بنابراين با وجود قرارداد داوري طرح دعوي در مرجع قضايي 

به نظر . 1»... قانون مدني است10مخالف اصل حاكميت اراده در قراردادها و روح ماده 
 قانون 10 قانون مدني، اين طريقه استناد به ماده 766و 752ود مفاد مواد رسد با وج مي

 اگر طرفين بطور كلي -766ماده«: به شرح ذيل است766ماده . مدني قابل پذيرش باشد
تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در 

. 2»...صلح محسوب است 
  

  ائات رسيدگي قضايي پس از تشكيل داورياستثن: بند دوم
مقصود از رسيدگي قضايي، ورود دادگاه در ماهيت اختالف طرفين و اقداماتي است كه 

در بند اول ديديم كه با وجود موافقتنامه . دهد ميجهت حل و فصل منازعه انجام 
  . 119.  زندي، محمد رضا، پيشين، ص-  1
  .557. ، ص3.شمس، پيشين، ج:  هم چنين رك به-  2
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 تواند در موضوع اختالف مداخله ميداوري، از دادگاه سلب صالحيت شده و محكمه ن

در واقع مواردي وجود دارد كه دادگاه . پردازيم ميدر اين بند به استثنائات اين اصل . نمايد
  :كند ميحتي پس از شروع جريان داوري نيز حق مداخله در برخي امور را پيدا 

ممكن است پس از صدور راي داور، محكوم عليه به اصل قرارداد يا شرط   )الف
. م ناظر به همين امر است.د.آ. ق461ماده .  بي اعتبار بداندداوري حمله كرده و آنرا از اساس

هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختالفي «: اين مادهبراساس
تواند  ميبي اعتباري قرارداد داوري . »نمايد  مياظهارنظرباشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و 

در اين . باشد... قابليت ارجاع موضوع اختالف به داوري و نتيجه عدم اهليت طرفين، عدم 
اعتبار  صورت دادگاه به وجود و اعتبار قرارداد يا شرط داوري رسيدگي نموده چنانچه آنرا بي

. بداند خود وارد رسيدگي ماهوي خواهد شد
هرگاه ضمن «: 478مطابق ماده . يي اختالف استمورد دوم مربوط به جنبه جزا) ب
مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و رسيدگي 

ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا  تفكيك جهات مدني از جزايي
طالق يا نسب بوده و رفع اختالف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي 

يدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه اصل نكاح يا طالق يا نسب باشد، رس به
ادعاي جعل و «البته. »گردد مي صالحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طالق يا نسب متوقف

تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني 
  .»باشد نميل قب  ممكن نباشد مشمول ماده

اگرچه شايد از لحاظ تئوري : س از تشكيل داوري و سكوت خواندهرح دعوا پط) ج
شود  مياين مورد از جمله موارد استثنائات اصل رسيدگي انحصاري از طريق داوري تلقي ن

. شود تا دادگاه به اختالف موضوع داوري رسيدگي قضايي نمايد مي موجب ولي عمالً
  يحقوق و وظايف داوران در جريان رسيدگ: مبحث دوم

  
  حقوق داوران: اولبند 
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بدين معني ارجاع امر . در اينجا مقصود از حقوق، توانايي و اختياراتي است كه داور دارد
  .گردد به كارشناس يا انجام برخي آزمايشات نيز ذيل همين عنوان مطالعه مي

 در اين صورا. تواند پس از قبول داوري، استعفا دهد مي داور 473 مطابق ماده :استعفا. 1
ولي . چنانچه استعفاي وي مبتني بر عذر موجه باشد مسئوليتي گريبانگير وي نخواهد بود

اگر عذر موجهي در كار نباشد تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد 
مطابق ظاهر قانون، نفوذ استعفاي داور موكول به موافقت مرجع خاص يا حتي . شد

  . وثر خواهد بودطرفين نيست و به صرف اعالم، م
نيز به حق استعفاي داور ...  آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران 28ماده 

  . اشاره دارد
 نيز به استعفاي داور اشاره شده 1996 قانون داوري انگلستان مصوب 25در ماده 

فق  استعفا و آثار آن با داور توادرخصوصتوانند  ميمطابق اين ماده طرفين 1.است
قاعده . چنين مسئوليتهايي را نيز بر استعفاي وي مترتب نمايندهمبعمل آورند و 

 قانون داوري انگلستان نيز مورد 25 ماده 4م در بند .د.آ. ق473پذيرفته شده در ماده 
بدين معنا كه استعفاي داور چنانچه مبتني بر عذر موجهي . پذيرش قرار گرفته است

  . داشتباشد مسئوليتي در پي نخواهد 
توانند اسناد و مدارك مربوطه را از طرفين  ميداوران  :مطالبه اسناد و مدارك از طرفين. 2

 ماده براساس. توانند توضيحات الزم را از آنان بخواهند ميچنين هم. مطالبه نمايند
داوران نيز . داوران تسليم نمايند  طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به-«:م.د.آ. ق476
توانند از  ميرسد داوران  ميبه نظر . »...نند توضيحات الزم را از آنان بخواهندتوا مي

. طرفين دعوت نمايند تا شخصا در جلسه داوري شركت نموده اداي توضيح نمايند
. اين اختيار داوران منطبق با اختياريست كه براي دادرس پيش بيني شده است

اند حضور طرفين را ضروري اعالم تو ميم دادرس نيز .د.آ.ق 94 ذيل ماده براساس
  . نمايد

1 - Resignation of arbitrator. 
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توان چنانچه براي اتخاذ  ميم داور .د.آ. ق476وفق ماده  :ارجاع امر به كارشناس. 3

پيش بيني اين . تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايد
 قضايي، موكول به اشراف به يك اظهارنظرترتيب منطقي است؛ زيرا ممكن است 

  . ع فني و تخصصي باشدموضو
 آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق نيز به اين اختيار داور اشاره 46ماده 
 اين براساس. با اين تفاوت كه با تفصيل بيشتري به موضوع توجه كرده است. دارد

تواند راسا يا به درخواست هر يك از طرفين موضوع را به كارشناسي  ميماده داور 
 به اختيار داور در اخذ نظريه 46چنين بند ب ماده هم. د نفر ارجاع دهديك يا چن

رسد  ميبه نظر . تكميلي از كارشناس و نيز دعوت وي جهت حضور اشاره دارد
پذيرفتن اين ترتيب يعني اختيار داور در مطالبه نظريه تكميلي و نيز دعوت جهت 

به هر . ز قابل پذيرش باشدي خارج از مركز داوري اطاق نيها اداي توضيح در داوري
بازرگاني بدين نحو است كه قرار روي، رويه عملي داوري مركز داوري اطاق 

كارشناسي به طرفين ابالغ شده و حتي ممكن است كارشناسات در جلسه داوري نيز 
  .1حضور يابند

دعوت  و نيز 2 قانون داوري انگلستان نيز به اختيار داور در  ارجاع امر به كارشناس37ماده 
تواند از كارشناس  ميدر واقع داور . از وي جهت حضور در جلسه داوري پرداخته است

  3.بخواهد تا عالوه بر ارائه نظريه در جلسه داوري شركت نمايد
  توسط كارشناس... صدور دستور معاينه و بازبيني اموال، امكنه و . 4

 آيين 46شده است، منتها ماده به اين اختيار داور در قانون آيين دادرسي مدني اشاره اي ن
 بند الف براساس. نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق اختصاص به اين موضوع دارد

 يا به درخواست هر يك از طرفين، رأساًتواند در مواردي كه الزم بداند  ميداور «:اين ماده
از طرفين موضوع را به كارشناسي يك يا چند نفر ارجاع دهد و مقرر كند كه هر يك 

هرگونه اطالعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي او را به 
 appoint experts 3 - may allow any such expert, legal adviser or assessor to attend the proceedings - 2  . 155. به نقل از كاكاوند، پيشين، ص.  اين مركز127/36/84/36راي شماره :  براي نمونه رك به-  1

www.HaghGostar.ir دريافت شد ه از پايگاه نشر مقاالت حقوقى،حــق گــســـتـر



)3(آيين دادرسي مدني  136

مدارك مربوط، كاال يا ساير اموال و امكنه براي انجام معاينه و بازبيني فراهم آورد مگر 
  . »...اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده اند

به نظر . رتيب را اتخاذ نموده است قانون داوري انگلستان نيز همين ت39 ماده 4بند 
ي خارج از مركز داوري نيز خالي از اشكال ها رسد پذيرش اين اختيار در داوري مي

حداقل امر اين است كه اجرا نكردن دستور داور در همكاري با كارشناس . باشد
  . تواند اماره اي بر عليه طرف ممتنع باشد مي

توانند دعوا را با صلح  ميار صلح داشته باشند چنانچه داوران اختي :ختم دعوي به صلح.5
  ). م.د.آ. ق483ماده (خاتمه دهند

در قانون آيين دادرسي مدني به اختيار داور در صدور دستور موقت اشاره : صدور دستور موقت. 6
 درخصوص آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق كه 35اي نشده است ولي در 

پس اگرچه در مورد اختيار . ابليت اجرايي دارد بدان تصريح شده استي اين مركز قها داوري
ي موضوع قانون ايين دادرسي مدني ترديد وجود ها داور در صدور دستور موقت در داوري

 بند الف براساس. ي مركز داوري اين امر به صراحت پذيرفته شده استها دارد ولي در داوري
ط به موضوع اختالف كه محتاج به تعيين تكليف فوري تواند در امور مربو ميداور «:35ماده 

البته وفق بند ب همان ماده . است، به درخواست هر يك از طرفين دستور وقت صادر نمايد
دراين صورت متقاضي بايد ظرف . ممكن است دستور موقت قبل از شروع داوري صادر گردد

 ارجاع 35 تبصره ماده اساسبرنكته ديگر آنكه .  روز دعواي ماهوي خود را طرح نمايد10
اختالف به مركز داوري، به منزله پذيرش اختيارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تامين 

  . باشند ميمناسب است و طرفين ملزم به رعايت مفاد دستور 
اين مورد نيز در قانون آيين : تشكيل جلسه جهت استماع شهادت شهود و بررسي تاثير آن. 7

ي موضوع آيين نامه نحوه ها فول مانده است؛ مع ذلك در داوريدادرسي مدني مغ
 براساس. ارائه خدمات مركز داوري اطاق بازرگاني مورد عنايت قرار گرفته است

تواند در صورتيكه هر يك از طرفين جهت اثبات ادعا  مي اين آيين نامه، داور 45ماده 
ز تشكيل جلسه استماع، نام يا مدافعات خود به شهادت شهود استناد كند، بايد قبل ا

و مشخصات شهود و موضوع شهادت ايشان و ارتباط آن با موضوع داوري را كتبا 
شهود و ارتباط آن با موضوع داوري ثير موداي شهادت أتسليم كند، در صورت احراز ت
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كند جلسه اي براي استماع شهادت تعيين و از طرفين و شهود جهت استماع  ميداور مقرر 

   ... .آورد و  ميت بعمل شهادت دعو
م پرداخت حق الزحمه داور بر عهده .د.آ. ق497 ماده براساس :مطالبه حق الزحمه. 8

توانند شروع به كار خويش را منوط به توديع حق  ميدر واقع داوران . طرفين است
 قانون 498الزحمه داوري موضوع ماده  نامه حق يينآ 6ماده  (الزحمه داوري نمايند

چنين است ساير  هم.)سي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدنييين دادرآ
  ... . ي الزم از قبيل هزينه مسافرت، انجام آزمايش و ها هزينه

 براساس. ي مركز داوري اطاق بازرگاني نيز به اين حق اشاره شده استها در داوري
مواردي كه  به بعد آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق جز در 58مواد 

ي داوري در مركز داوري به ها طرفين طور ديگري توافق كرده اند، پرداخت هزينه
تساوي بر عهده خواهان و خوانده است كه بايد تا قبل از صدور راي به دبيرخانه 

تواند با مشورت داور  ميالبته در صورت امتناع طرفين دبير كل مركز . مركز بپردازند
  .رسيدگي را متوقف كند

 ”هاي انجام داوري توسط شوراي عالي فني نامه نحوه دريافت هزينه آيين 3 ماده در
گردد نيز به حق الزحمه داور توجه شده  مي كه بيشتر در پيمانها اجرا 1385مصوب 

البته ابالغ .  را بپردازدها  اين ماده خواهان بايد ابتدائا نيمي از هزينهبراساس. است
  .  خواهد بودها بقي هزينهراي داور موكول به پرداخت ما

 توديع نشده است از انجام ها تواند تا زماني كه هزينه مي اين مواد داور براساس
  .داوري و در برخي موارد از صدور يا ابالغ راي خودداري نمايد

الزحمه داور و ترتيب پرداخت آن  ه موضوع حق قانون داوري انگلستان نيز ب59ماده 
. رت اختصاص دارد به حق مسلم داوران در مطالبه اج63ذيل ماده . اختصاص دارد

ي ها  چنانچه بين طرفين ترتيبي جهت پرداخت هزينه61اساس ماده به هر ترتيب، بر
با اينصورت دادگاه در غير. همان ترتيب عمل خواهد شدداوري مقرر شده باشد به 

ق بند ب البته طب. سهم هر يك از طرفين را مشخص خواهد نمودرعايت جوانب امر 
 همان قانون هرگونه ترديد به نفع طرفي كه مكلف به پرداخت 63 ماده 5قسمت 
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 قانون نيز به اختيار داوران در اخذ 38ماده . 1باشد تفسير خواهد شد مي ها هزينه
  . ي داوري اشاره داردها تضمين از خواهان جهت پرداخت هزينه

 اصل مصونيت داوران اشاره در قانون آيين دادرسي مدني به: 2مصونيت داوران -9
به مسئوليت عمومي داوران توجه شده است؛  501ماده  در اي نشده است و تنها

هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر «: اين مادهبراساس
مسؤول جبران  مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني

بدين . شايد بتوان از اين ماده به مصونيت داوران رسيد. »ده خواهند بودخسارت وار
ترتيب كه داوران جز در صورت ارتكاب موارد منصوص در ماده اخير مسئوليتي 

 آيين ننامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري 66به هر روي، در ماده . نخواهند داشت
 اين براساس. ران استاطاق قيدي وجود دارد كه گويا ناظر به مصونيت داو

مسئوليت دبير كل و كاركنان مركز داوري و داوران، از حيث اجراي مقررات اين «:ماده
ي داوري همان است كه به موجب قوانين ذيربط مقرر ها آيين داوري و آيين نامه هزينه

  . »شده و مسئوليت ديگري متوجه ايشان نخواهد بود
 انگلستان به اصل مصونيت داوران  قانون داوري74 و 29به هر تقدير مواد 

دهند  مي اين ماده داوران در قبال اعمالي كه بعنوان داور انجام براساس. اختصاص دارد
خصوص ه درهمين قاعد. مسئوليتي نخواهند داشت مگر آنكه سونيتي داشته باشند

  . دهند نيز جاري است مياعمال اشخاصي كه از طرف داور اقداماتي را انجام 
  

  : وظايف داوران: مبند دو
  :صدور راي در مهلت تعيين شده )الف

چنانچه . شود اعالم راي نمايند ميداوران مكلفند در مهلتي كه از سوي طرفين تعيين 
). م.د.آ. ق484تبصره ماده (مهلت داوري معين نشده باشد اين مدت سه ماه خواهد بود

ف عدم صدور راي البته ضمانت اجراي اين تكليف مشخص نشده است و ظاهرا صر
1 - any doubt as to whether costs were reasonably incurred or were reasonable in amount shall be resolved in favour of the paying party. 2 - Immunity of arbitrators 
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در مهلت مسئوليتي در پي نخواهد داشت مگر آنكه مبتني بر تعلل بوده يا رنگي از 

 م خواهد.د.آ. ق473امتناع به خود گرفته باشد كه در اين صورت موضوع مشمول ماده 
چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل «: اين مادهبراساس. بود

يا از   امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد ومسافرت يا بيماري و 
دادن رأي امتناع نمايد، عالوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن 

در صورتي كه داوران  ... «: 474 در واقع مطابق ذيل ماده .»به داوري محروم خواهد بود
ين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون مع در
دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني   داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،  به

  .»...نمايد رسيدگي و رأي صادر مي
ي مركز داوري اطاق بازرگاني، مدت داوري در داوري داخلي سه ها در داوري

 آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز 49اده م(باشد مي ماه 6ماه و در داوري بين المللي 
  ).داوري اطاق

هرگاه ضمن رسيدگي «: م.د.آ. ق478موافق ماده : توقف رسيدگي در موارد خاص) ب
مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك 

وط به نكاح يا ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مرب  جهات مدني از جزايي
طالق يا نسب بوده و رفع اختالف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر 

اصل نكاح يا طالق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از  رسيدگي به
. »گردد مي  دادگاه صالحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طالق يا نسب متوقف

د حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طالق يا نسب صادر چنين داوران مكلفند مفاهم
  ). 480ذيل ماده (شده را محترم بدارند

داور مكلف است تا قبل از اتمام مهلت داوري، راي خود را صادر و : يأابالغ ر) ج
ابالغ راي به طريقي خواهد بود كه در موافقتنامه داوري تعيين شده يا انكه . ابالغ نمايد

چنانچه «. پذيرد ميديگري كه از سوي طرفين معين شده است صورت به هر ترتيب 
بيني نكرده باشند،  طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابالغ رأي داوري پيش

كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه  دادگاه ارجاع  دفتر  داور مكلف است رأي خود را به
  .»...مايدصالحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم ن
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ي مركز داوري اطاق بازرگاني، راي داور پس از امضا توسط ها البته در داوري
 آيين نامه نحوه ارائه خدمات 56ماده (دبيرخانه مركز داوري به طرفين ابالغ خواهد شد

  ).مركز داوري
اصولي چون اصل . داوران مكلفند اصول دادرسي را رعايت نمايند: رعايت اصل بي طرفي) د

در ذيل به اصل بي طرفي داور ... . في دادرس، اصل استقالل داور، دادن فرصت دفاع و بي طر
در قانون آيين دادرسي مدني به اين تكليف اشاره اي نشده است كه شايد به . شود ميپرداخته 

، داوران بايد مقررات مربوط به داوري را 477به هر تقدير مطابق ماده . علت بداهت امر باشد
 عموما جهت 469هم چنين مقررات ماده . يند؛ كه از جمله آن بي طرفي داور استرعايت نما

توان از مقررات پراكنده قانون، اين اصل را  ميرعايت اصل بي طرفي داور انشا شده است و 
  . استنباط نمود
 آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق بازرگاني صراحتا به تكليف داور 22ماده 

به موجب اين ماده داور بايد همزمان . ت اصل بي طرفي از ابتدا تا انتهاي داوري اشاره دارددر رعاي
با قبول سمت اعالميه اي مكتوب مبني بر تاييد بي طرفي خود امضا و به دبيرخانه داوري تسليم 

هم چنين پس از شروع داوري نيز داور مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال را . نمايد
ه در جريان داوري حادث شود و موجب ترديد در بي طرفي و استقالل او گردد فورا و بصورت ك

  . كتبي به دبيرخانه مركز و به طرفين اطالع دهد
به موجب .  قانون داوري انگلستان به اين تكليف داور اشاره دارد33 ماده 1قسمت الف بند 

  . پيشه نمايد 1اين ماده، داور بايد رفتاري منصفانه و بي طرفانه

1 - impartially 
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. 1، چاپ شانزدهم جلد 1378 دكتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، كتابفروشي اسالميه . 1 منابع فارسي و عربي)الف    :فهرست منابع و مĤخذ لجنه التحقيـق   : ، محقق و مصحح   1415، المقنع، موسسه االمام الهادي ع،       )الشيخ الصدوق ( محمد بن علي بن بابويه القمي        . 4  . ، چاپ دوم1385شورتي حقوقي، مجمع علمي و فرهنگي مجد،  بابك ايراني ارباطي، مجموعه نظرهاي م. 3  4.جلد  پانزدهم ، چاپ1377اسالميه  مدني، كتابفروشي امامي، حقوق  دكتر سيدحسن. 2 ، به كوشش دكتر غالرضـا سـتوده،        1385 علي اكبر دهخدا، لغت نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران،             . 14  .تهران، ويراست اول دانشگاه اتفشرده، انتشار نامه، لوح  علي اكبردهخدا، لغت. 13  ).1381 ـ 1328(عمومي ديوان عالي كشور   مهدي محمد حسينيان و مريم عباسي، مجموعه كامل آراء وحدت رويه. 12  1378.دانش،   دكترمحمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، گنج. 11  3. و 2، چاپ پنجم، جلد 1376وقي، اميركبير، المعارف حقوق، دانش نامه حق  دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، دايره. 10  2.، شرح اللمعه، خط عبدالرحيم، جلد )شهيد ثاني( زين الدين جبعي عاملي . 9  2.، جلد 1385 محمد جواد بهشتي و دكتر نادر مرداني، آيين دادرسي مدني، ميزان، . 8  .نا تا،بي  علوم سياسي دانشگاه تهران، بيجزوات كتاب خانه دانشكده حقوق و استاد محمد بروجردي عبده، اصول محاكمات حقوقي، مواد امتحانات مستخدمين قضايي، جزوه درسي موجود در بخـش                  . 7  1382. محمد بروجردي عبده، اصول قضايي ـ حقوقي، مستخرجه از احكام ديوان عالي كشور، قسمت دوم، رهام، . 6  3.، جلد1381شور، فردوسي،  يداهللا بازگير، تشريفات آيين دادرسي مدني در آراء ديوان عالي ك. 5  ).ع(في مدرسه االمام الهادي  ط طرفين دعوا بر جهات و موضوعات دعوا، مجله كـانون وكـالي              حسن محسني و محمد پور طهماسبي فرد، اصل تسل         . 31  1351. سيد محمد علي كشاورز صدر، تجديد رسيدگي، طرق فوق العاد رسيدگي در امور مدني، كتاب فروشي دهخدا، . 30  2.، جلد 1378 احمد كريم زاده، نظارت انتظامي در نظام قضايي، نشر روزنامه رسمي كشور، . 29  .، چاپ بيست و چهارم1378 دكتر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، شركت سهامي انتشار، . 28  .، چاپ سوم1378 دكتر كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، دادگستر، . 27  2.، جلد 1380 دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، شركت سهامي انتشار، . 26  .م،چاپ شش1383مدني، ميزان، دردعواي شده كاتوزيان،اعتبارامرقضاوت دكتر ناصر. 25  2. و 1، جلد 1380 دكتر ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ميزان، . 24  1385. دكتر نصراهللا قهرماني، ابراهيم يوسفي محله، مجموعه كامل مقررات وكالت، مجمع علمي و فرهنگي مجد، . 23  .، چاپ دوم1384 دكتر نصراهللا قهرماني، مسئوليت مدني وكيل دادگستري، نسل نيكان، . 22  1386. دكتر مجيد غمامي و حسن محسني، اصول آيين دادرسي مدني فراملي، ميزان، . 21  1384.زاده، حقوق مدني، اشخاص و محجورين، سمت   دكتر سيد حسين صفائي و دكتر سيد مرتضي قاسم. 20  1340.پخانه علمي،  موسي شهيدي، موازين قضايي از نظر تخلف اداري، چا. 19  1384. استاد محمد سنگلجي، قضا در اسالم، انتشارات دانشگاه تهران، . 18  . 3، جلد 1384 دكتر عبداهللا شمس، آيين دادرسي مدني، دراك، . 17  . 2، جلد 1382 دكتر عبداهللا شمس، آيين دادرسي مدني، ميزان، . 16  . 1، جلد 1380 دكتر عبداهللا شمس، آيين دادرسي مدني، ميزان، . 15  2. و 1دكتر ايرج مهركي و اكرم سلطاني، زير نظر دكتر سيد جعفر شهيدي، جلد  ها و چگونگي تمييز اين اصول از تـشريفات دادرسـي، مجلـه                حسن محسني، مفهوم اصول دادرسي و نقش تفسيري آن         . 32  1384.، پاييز 21دادگستري مركز، شماره  سعه قضايي قوه قضاييه، روزنامـه رسـمي         مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي، به اهتمام معاونت حقوقي و تو             . 35  2. و 1، جلد 1378 دكتر احمد متين دفتري، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، مجد، . 34  تا شمي، بيها  دكتر احمد متين، مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، چاپخانه. 33  1385.، بهار و تابستان 193 و 192 ، شماره پياپي24 و 23 شماره -كانون وكالي دادگستري مركز، دوره جديد
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، 1353، آرشيو حقوق كيهـان،      1342 تا سال    1328 مجموعه رويه قضايي، آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از سال             . 36 ق1415انتشارات باقري، : قم(، شيخ انصاري، قضا و الشهادات -51   .2، ج)، انتشارات امير كبير1386: تهران(معين، محمد، فرهنگ فارسي -50  ). 1386، مجد: تهران(كريمي، عباس،آيين دادرسي مدني -49    ،)1386زان، مي: تهران( كريمي، عباس، ادله اثبات دعوا، -48  ،)1389شهر دانش، : تهران(كاكاوند، محمد، گزيده آراي داوري مركز داوري اتاق ايران،  -47  .3، ج)1386، 10دراك، چ : تهران(يين دادرسي مدنيآشمس، عبداهللا،  -46  ،1، ج )انتشارات اسالم، 1380:تهران(سياح، احمد، المنجد -45    .22، ج)چاپخانه وزارت ارشاد اسالمي، 1361: تهران(  دهخدا، علي اكبر، لغت نامه-44  ).1388تهران، : جنگل(رويه قضايي دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در امور مدني، . زندي، محمد رضا، داوري  ). 1381، 2انتشارات گنج دانش، چ : تهران(رودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق جعفري لنگ-43  ،)1384انتشارات محراب فكر، : تهران(انصاري، مسعود و طاهري، محمد علي، دانشنامه حقوق خصوصي،   )1377نشر حقوقدان، : تهران( انصاري، ولي اهللا، كليات حقوق قراردادهاي اداري-42  ،)1386، 11سمت، چ : تهران(شركتهاي تجاري،. اسكيني، ربيعا، حقوق تجارت -41  1370 .،2 دكتر جواد واحدي، دعواي متقابل، مجله حقوقي و قضايي دادگستري جمهوري اسالمي ايران، شماره . 40  1368.هاي قضايي، كيهان،   يوسف نوبخت، انديشه. 39  .، چاپ يازدهم1382هاي زبان فارسي، مركز نشر دانشگاهي،   ابوالحسن نجفي، غلط ننويسيم، فرهنگ دشواري. 38  1349.وق كيهان، ، آرشيو حق1348 مجموعه رويه قضايي، آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از سال . 37  2.چاپ دوم، آراء مدني، جلد  موسسه المعارف االسالميه، :قم(ح الشرايع االسالم، شهيد ثاني، زين العابدين بن علي عاملي، مسالك االفهام الي تنقي-52 ،.) ق1416 ،.) ق1417نشر اسالمي، : قم( ، شيخ طوسي، الخالف -53 ). ش1351المكتب المرتضويه، (شيخ طوسي، مبسوط في افقه االماميه،  -54 . ، ج)1386پرتو خورشيد، (صانعي، يوسف، استفتائات قضايي،  -55 1، )مشهد، آل بيت(، حكامعالمه حلي، تحرير اال -56 ،) ق1409انتشارات استقالل، : تهران(محقق حلي، شرايع االسالم في مسايل الحرام و الحالل،  -57 .1387موسوي اردبيلي، عبد الكريم، فقه القضا،  -58 ،6.ج، . ق1415انتشارات الهادي ،  الصحيح من سيره النبي االعظم-سيد جعفر مرتضي عاملي،  -59 مجله مقاالت حقوقي و : تهران(، زين العابدين، سيستم قضايي خصوصي به روش قاضي تحكيم از منظر فقه شيعه،نجفي -60     )1384بررسيها، 

ب ـ منابع فرانسوي
1 - GÅrard CORNU, Vocabulire juridique, P.U.F,1987. 2 - GÅrard CORNU et Jean FOYER, ProcÅdure Civile, PUF, 1996, 3Åd. 3 - GÅrard COUCHEZ, ProcÅdure civile, Dalloz, 2000, 11eÅd. 4 - Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT et alli, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2005, 15eÅd. 5 - Nouveau code de procÅdure civile, avec le concours de Isabelle DESPRÜS et Pascale GUIOMARD, Dalloz, 2007, 98 eme Åd. 6 - Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, ProcÅdure civile, Dalloz, 2003, 27e Åd. 
7-Oxrord advanced learner dictionary, Oxrord university press, fifth editon, 1995 Henry cambpell black, Blacks law dictionary: (minnesota: 1st reprint, 1984 Susan ellis wild, Law dictionary, ( USA: WEBSTERS NEW WORD, 2006 

  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي  1386قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو   قانون اساسي  :قوانين
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143  فهرست منابع                                                                                                                
  ه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايرانآيين نام  1344آيين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب   آيين نامه معامالت دولتي   1358 اليحه قانوني دادگاه مدني خاص   1996قانون داوري انگلستان   قانون آيين دادرسي مدني فرانسه   1376قانون داوري تجاري بين المللي  1379قانون آيين دادرسي مدني  1353قانون نفت   ن مدني فرانسهقانو  قانون مدني  1373قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

ر غير علني بودن ب( اصول حاكم بر داوري-1: عناوين پيشنهادي جهت اضافه كردن مدني فرانسه. ق377,2,10 و 255مواد        Mediation. Arbitrage. Jurisdiction etatique. Expertice  آيين نامه حق الزحمه داوري   . يكي از وظايف قوه قضاييه را تهيه اليحه مناسب جهت داوري غير دولتي اعالم كرده بود 1383 مصوب فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسعه اقتصادي، اجتماعي و چهارم  قانون برنامه139بند ز ماده :  در مقدمه2.   )شده باشددادرس بر دادرسي در داوري بصورت كامل رعايت نمي شود زيرا قانون حاكم ممكن است از طرف اصحاب دعوي تعيين اصل تسلط . گاهي اوقات ارجاع به داوري از طرف دادگاه است: اصل ابتكار عمل شخصي يا خصوصي. خالف دادرسي
سابقه . 7ي داوري اجباري يا قانوني ها ويژگي. 6مصونيت داوران . 5روع داوري توانايي دادگاه در عزل داوران پس از ش. 4  1385 سياستهاي قضايي نظام مصوب 9بند : سياستهاي كلي نظام ابالغي از رهبري3 .     شرايط داور.  10مسئوليت كيفري . 9حجيت علم داور . 8. تاريخي داوري
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نمايه
.ها مربوط به صفحه است شماره

  
  173 دادخواست، ابطال 

  160 ،159 ،116 ،115 ،114 ،112 ،110 109، ،108 ،107 ،104 ،8 قانوني، ابالغ
  161 160، ،159 ،158 ،156 ،116 ،114 ،109 108، ،106 ،105 ،104 ،8 واقعي، ابالغ

  191 ،190 ،187 ،179 ،170 ،161 ،160 159، ،155 ،90 ،59 ،58 ،53 حكم، اجراي
  142 ،8 دادخواست، استرداد
  227 ،142 ،141 ،8 دعوا، استرداد

  162 پذيري، پژوهش اصل
  16 دعوا، اباصح تسلط يا حاكميت اصل

  233 ،109 دادرسي، بنيادين اصول
  264 ،254 ،228 ،189 ،54 دادرسي، اصول
  232 171، ،145 ،116 ،113 ،16 دادرسي، اطاله
  218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،181 149، ،23 ،11 شده، قضاوت امر اعتبار
  217 ،214 ،143 مختومه، امر اعتبار

  155 ،72 ،9 ،رأي به اعتراض
  156 ،9 عادي، اعتراض
  183 ،171 ،9 العاده، فوق اعتراض

 ،132 90،  ،83 ،81 ،78 ،77 ،76 ،75 ،70 ،69 68،  ،66 ،65 ،64 ،63 ،59 ،56 ،55 ،52 51،  ،47 ،27 ،26 ،23 ،11 ،5 دعوا، اقامه
143، 144، 145، 213، 214، ،223 228، 231، 232، 238، 245  

  174 ،164 ،147 ،146، 126، ،95 ،90 ،73 ،28 ،27 ،24 ،5 اقرار،
  65 ،64 ،63 ،7 قانوني، اهليت

  213 ،212 ،211 ،209 ،205 ،204 ،203 202، ،201 ،164 ،77 ،11 ،10 ايرادات،
  206 ،204 ،10 مطروحه، امر ايراد
  209 ،204 دادرس، رد ايراد
  211 ،209 ،10 اهليت، عدم ايراد
  211 ،10 دعوا، توجه عدم ايراد
  213 ،11 خواسته، جزميت عدم ايراد
  212 ،11 مشروعيت، عدم ايراد

  38 ،6 آب، چاه پروانه
ــأمين ــته، تـ  226، ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 219، ،208 ،158 ،154 ،136 ،135 ،134 133، ،127 ،83 ،40 ،11 خواسـ

227، 229، 249، 253  
  233 219، ،11 بيگانه، اتباع دعواي برابر در تأمين

  254 ،251 ،170 166، ،155 ،42 ،6 نظرخواهي، تجديد
  247 ،244 ،241 ،240 ،239 ،238 223، ،218 ،48 ،39 ،36 ،29 ،6 تخليه،
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145  نمايه                                                                                                              
  133 بودن، ترافعي
  263 ،235 ،94 طرفين، تسلط

  264 ،228 134، ،83 ،56 ،55 ،54 دادرسي، تشريفات
  166 134، ،132 ،56 ،55 ،8 رسيدگي، تشريفات
  152 ،9 ،رأي تصحيح
  91 75، ،59 ،58 ،57 ،55 ،53 ،52 ،51 ،50 49 ،،48 ،47 ،46 ،39 ،7 عدواني، تصرف
  240 239، ،237 ،236 ،21 ،12 ،5 دعوا، تعريف
  255 ،211 ،207 دادرسي، توقيف
  249 ،244 ،205 رسيدگي، اول جلسه
  253 ،248 ،244 ،205 ،170 ،168 ،141 129، ،128 ،127 ،125 ،122 ،121 ،120 98، ،97 ،92 ،79 ،72 ،8 دادرسي، جلسه
  248 ،176 ،130 ،125 ،124 122، ،114 ،112 ،110 ،8 يدگي،رس جلسه

  234 ،229 ،42 ،41 الوكاله، حق
  123 ،94 دفاع، حق
  217 210، ،52 ،46 ،26 ،23 ،5 دعوا، طرح حق
  155 ،154 ،147 ،145 143، ،141 ،139 ،17 ،9 ،8 دعوا، ختم

  235 ،206 ،181 ،53 بودن، خصوصي
 ،95 94،  ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 85،  ،84 ،83 ،82 ،81 ،75 ،72 ،66 ،56 55،  ،54 ،52 ،40 ،35 ،31 ،7 دادخواست،

96، 97، 98، 99، 100، 103،  ،105 106، 111، 112، 113، 115، 116،  ،117 118، 119، 120، 122، 123، 125،  ،132 133، 134، 
135، 141، 142، 147،  ،150 157، 158، 159، 160، 161، 163،  ،164 166، 167، 169، 170، 174، 175،  ،176 188، 194، 195، 
196، 201، 203،  ،212 213، 218، 222، 227، 232، 235،  ،237 238، 239، 240، 241، 242، 243،  ،244 245، 246، 248، 249، 
252، 254  

  135 ،132 ،131 ،8 فوري، دادرسي
  251 217، ،161 ،135 ،132 ،59 صالح، دادگاه

  244 ،242 ،166 ،160 ،151 127، ،106 ،105 ،104 ،90 ،76 دادنامه،
  223 ،222 ،221 ،158 154، ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 132، ،131 ،83 ،58 ،57 موقت، دستور

 243، ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،236 222، ،202 ،201 ،199 ،195 ،137 ،136 135، ،133 ،132 ،127 ،10 اصــلي، دعــواي
244، 245، 247، 248، 249، 250، ،251 252، 253، 254  

  243 ،239 238، ،237 ،236 ،12 اضافي، دعواي
  75 ،60 ،59 ،58 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 48، ،47 ،46 ،45 ،7 ،6 تصرف، دعواي
  254 ،251 ،250 ،249 ،248 247، ،246 ،242 ،168 ثالث، جلب دعواي
  33 ،31 ،30 ،5 شخصي، دعواي
  248 ،242 ،241 ،237 طاري، دعواي

  32 ،31 ،29 ،6 ،5 عيني، عوايد
  133 مالي، غير دعواي
  43 منقول، غير دعواي
  39 ،36 ،35 ،34 ،33 ،6 مالي، دعواي
  264 249، ،247 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 240، ،239 ،236 ،72 ،12 متقابل، دعواي
  45 ،44 ،6 منقول، دعواي
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 ،97 96،   ،95 ،94 ،89 ،87 ،85 ،84 ،83 ،79 78،   ،76 ،75 ،74 ،70 ،65 ،64 ،63 ،59 58،   ،57 ،55 ،54 ،53 ،38 ،25 ،9 ،أير
98، 99، 100، 104، 105،   ،107 114، 115، 116، 118، 120، 121،   ،122 124، 127، 128، 129، 130، 133،   ،136 141، 143، 

144، 146، 147، 148،  ،149 150، 151، 152، 153، 154، 155،  ،156 157، 158، 159، 160، 161، 162،  ،164 165، 166، 167، 
168، 169، 170،  ،171 172، 173، 174، 175، 176، 177،  ،178 179، 180، 182، 183، 184، 187،  ،188 189، 190، 191، 192، 
193، 194،  ،195 196، 205، 206، 207، 208، 209،  ،211 213، 214، 215، 216، 217، 218،  ،222 224، 227، 228، 229، 230، 
240، ،242 243، 244، 249، 250، 251، 252، ،253 254، 255، 259، 260، 261  

 ،241 239،  ،237 ،234 ،222 ،219 ،216 ،213 212،  ،211 ،210 ،208 ،203 ،169 ،154 143،  ،100 ،91 ،58 ،57 ،50 دعوا، رد
243، 246، 248، 250، 251، ،252 254، 256  

  257 ،256 ،255 ،12 اهليت، والز
  144 ،141 ،8 دادرسي، زوال

  254 ،155 148، ،147 ،146 ،145 ،144 سازش،
  173 ،154 ،144 دعوا، سقوط
 ،209 189،  ،175 ،169 ،166 ،151 ،150 ،110 108،  ،100 ،98 ،95 ،86 ،78 ،72 ،70 68،  ،67 ،66 ،63 ،57 ،56 ،10 ،7 سمت،

210، 211، 212، 237، 255، ،257 258، 259، 263  
  234 ،232 ،190 ،181 171، ،162 ،78 ،77 ،7 آراء، از شكايت
  216 ،130 ،111 96، ،95 ،73 ،28 ،27 ،24 ،5 شهادت،

  245 ،216 206، ،204 ،169 ،10 ذاتي، صالحيت
  245 ،240 ،216 ،207 206، ،205 ،169 ،10 محلي، صالحيت

 83، ،81 ،79 ،77 ،75 ،66 ،65 ،64 ،63 61، ،59 ،55 ،52 ،49 ،45 ،32 ،31 ،26 25، ،23 ،17 ،12 ،11 ،7 ،6 ،5 دعـــوا، طـــرح
135، 136، 144، 145، 196، 199،  ،201 207، 209، 210، 211، 212، 213،  ،216 217، 218، 233، 235، 236، 238،  ،240 242، 
245، 246، 247، 250، 252، ،253 261  

  257 ،12 شخصي، حقوقي طواري
  255 شخصي، خارجي طواري
  245 ،236 ،233 ،219 ،202 ،201 199، ،127 ،12 ،11 ،10 دادرسي، طواري
  201 ،199 ،17 ،10 دعوا، طواري
  255 ،12 شخصي، طبيعي طواري

  77 دعوا، استماع عدم
  257 ،256 ،255 246، ،241 ،159 ،127 ،78 ،12 فوت،

  67 ،66 ،57 ،56 ،7 مقامي، قائم
  45 ،44 ،43 ،33 ،31 ،30 منقول، غير مال
  44 منقول، مال

  115 ،8 كشور، از خارج مخاطبين
  214 ،213 ،80 ،79 ،78 ،77 زمان، مرور

  167 ،159 ،157 ،128 ،119 ،78 مهلت،
 ،191 190،  ،182 ،181 ،176 ،171 ،154 ،152 136،  ،132 ،131 ،113 ،77 ،76 ،75 74،  ،56 ،39 ،28 ،27 ،25 ،24 ،10 ،7 نفع،

206، 207، 209، 210، 217، ،218 221، 222، 232، 234، 235، 238، ،251 252، 254  
  257 ،248 ،210 ،194 ،191 ،73 ،72 71، ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،63 نمايندگي،

 245، ،235 ،233 ،193 ،188 ،179 ،170 161، ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 153، ،116 ،114 ،78 ،59 ،9 واخـــــواهي،
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  218 دعوا، اصحاب وحدت
  218 ،11 ضوع،مو حدت

  257 ،256 ،188 ،175 ،74 73، ،72 ،71 ،70 ،69 ،68 ،66 ،7 وكالت،
 230، ،229 ،228 ،219 ،187 ،176 ،163 145، ،144 ،142 ،132 ،96 ،95 ،93 ،92 56، ،40 ،39 ،37 ،11 ،6 دادرســـي، هزينـــه

231، 232، 233، 234  
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