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 داوري -باب هفتم
 

توانند كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي -454ماده 
 هادادگاهبا تراضيييي يگديمر منازعه و افتخو فود را فواه در 

صورت طرح در هر مرحله اي از  شد و در  شده با شده يا ن طرح 
 رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

 
توانند ضييمن معامله مل ش شييوند و يا به متعاملين مي -455ماده 

موجب قرارداد جداگانه تراضيييي نمايند كه در صيييورت بروز 
توانند داور يا افتخو بين آنان به داوري مراجعه كنند و ني  مي

 داوران فود را قبل يا بعد از بروز افتخو تعيين نمايند.
 

تواننيد در كلييه موارد رجوع بيه داور، طرنين مي -تبصرر ه
 انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

 
باع  -456ماده  هاي واقع بين ات عامخت و قرارداد در مورد م

زماني كه افتخني ايجاد نشييده اسييت طرو ايراني و فارجي، تا 
به نحوي از انحاء ملت ش شيييود كه در صيييورت  تواندينمايراني 

تي ارجاع نمايد أبروز افتخو حل آن را به داور يا داوران يا هي
كه آنان داراي همان تابعيتيييي باشنيييد كه طرو معامله دارد. هر 

در قسييمتي معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشييد 
 كه مخالفت دارد باطل و بخاثر فواهد بود.

 
به  -457ماده  به اموال عمومي و دولتي  ارجاع دعاوي راجع 

وزيران و اطخع مجلس شييوراي هيأت  داوري پس از تصييويب
صورت مي سخمي  ر مواردي كه طرو دعوا فارجي و د. دگيرا

يا موضيييوع دعوا از موضيييوعاتي باشيييد كه قانون آن را م   
، تصيييويب مجلس شيييوراي اسيييخمي ني  باشيييد يص دادهتشيييخ
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 ضروري است.
ضوع و در هر مورد كه داور تعيين مي -458ماده  شود بايد مو

شخصات طرنين و داور يا داوران به طوري  مدت داوري و ني  م
شد تعيين گرد شتباه با ر صورتي كه تعيين داور بعد د. دكه رانع ا

ه به داوري ارجاع از بروز افتخو باشيييد، موضيييوع افتخو ك
 شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابخغ شود.

 
قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظي   -تبص ه

( قانون 139و سييي و ن     صييد كيبا رعايت اصييل  اندشييده
 باشند.اساسي تابع مقررات زمان تنظي  مي

 
به  -459ماده  يا قرارداد متع د  له  عام در مواردي كه طرنين م

معرني داور شيده ولي داور يا داوران فود را معين نگرده باشيند 
ند در معرني داور  يا نتوان ند و  و در موقع بروز افتخو نخواه
افتصاصي فيييود اقيييداش و ييييا در تعييييين داور ثاليييث تراضيييي 

ث ني  محول نشيييده نمايند و تعيين داور به دادگاه يا شيييخص ثال
تواند داور فود را معين كرده به وسييييله باشيييد، يك طرو مي

ست تعيين داور  اظ ارنامه رسمي به طرو مقابل معرني و درفوا
نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت 
ست ظرو ده روز از تاريخ ابخغ اظ ارنامه  طرو مقابل مگلف ا

 يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد. داور فود را معرني و
تواند حسب مدت ياد شده اقداش نشود، ذينفع مي ءهرگاه تا انقضا

 مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
 

ست حل افتخو به  -460ماده  در مواردي كه مقرر گرديده ا
شود و طرنين نخواهند يا نتوانند در انتخاب  يك نفر داور ارجاع 

راضيييي نمايند و ني  در صيييورتي كه داور يگي از طرنين داور ت
دهد و طرو نامبرده نخواهد جانشين او را  ءنوت شود، يا استعفا

معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شيييخص ثالث 
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واگذار شيييده و آن شيييخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين 
توانند با ين ميداور از طرو او غيرممگن باشيييد، هر يك از طرن

فود به وسييييله اظ ارنامه از طرو مقابل  مورد نظرمعرني داور 
ده روز از تاريخ ابخغ اظ ارنامه مدت درفواست نمايد كه ظرو 

مورد داور واحد اعخش كند و يا حسييب مورد در نظر فود را در 
كه انتخاب او  تعيين جانشيييين داور متوني يا مسيييتعفي يا داوري

 ءر صورتي كه با انقضاد. در گرديده اقداش نمايوسيله ثالث متعذ
م لت، اقدامي به عمل نيايد، برابر قسيييمت افير ماده قبل عمل 

 فواهد شد.
 

هرگاه نسيييبت به اصيييل معامله يا قرارداد راجع به  -461ماده 
داوري بين طرنين افتخني باشييد دادگاه ابتدا به آن رسيييدگي و 

 نمايد.اظ ارنظر مي
 

سبت به دادگاه معيني براي  -462ماده  صورتي كه طرنين ن در 
براي  دارتيصييخحانتخاب داور تراضييي نگرده باشييند، دادگاه 

تعيين داور، دادگاهي فواهد بود كه صخحيت رسيدگي به اصل 
 دعوا را دارد.

 
هرگاه طرنين ملت ش شده باشند كه در صورت بروز  -463ماده 

مايد و آن شيييخص شيييخص معيني داوري نها آن افتخو بين
نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران 
ديمري ني  تراضييي ننمايند، رسيييدگي به افتخو در صييخحيت 

 دادگاه فواهد بود.
 

در صييييورتي كه در قييييرارداد داوري، تعداد داور  -464ماده 
يا د ين داور ي يد در تعيي ين نتوانن ين نشيده باشيد و طرني اوران معي

ير داور  يك نف يد ي ين باي يرني يك از ط ير ي يد، ه يق كنن يوان ت
افتصاصيي ميعرنيي و ييك نفير بيه عنيوان داور سيوش بيه اتفياق 

 تعييين نماينيد.
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در هر مورد كه داور يا داوران، وسييييله يك طرو  -465ماده 

شيييود، انتخاب كننده مگلف اسيييت قبولي يا طرنين انتخاب مي
بتداي مدت داوري روزي است كه داوران د. انمايداوران را افذ 

قبول داوري كرده و موضيييوع افتخو و شيييرايي داوري و 
 ابخغ شده باشد.ها آن مشخصات طرنين و داوران به همه

به  توانينماشيييخاي زير را هر چند با تراضيييي  -466ماده 
 عنوان داور انتخاب نمود:

 اشخاصي كه ناقد اهليت قانوني هستند. -1
اشخاصي كه به موجب حگ  قطعي دادگاه و يا در اثر آن از  -2

 اند.داوري محروش شده
 

يا يگي از  -467ماده  به جاي طرنين  كه دادگاه  در مواردي 
كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه آنان داور تعيين مي

براي داوري الزش اسييت و واجد شييرايي هسييتند داور يا داوران 
 يق قرعه معين نمايد.الزش را به طر

 
دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و افذ قبولي، ناش  -468ماده 

و ناش فانوادگي و ساير مشخصات طرنين و موضوع افتخو و ناش 
باً به داوران  و ناش فانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كت

تاريخ ابخغ ابخغ مي تداي مدت داوري  يد. در اين مورد اب ما به ن
 باشد.همه داوران مي

 
اشيييخاي زير را به سيييمت داور  تواندينمدادگاه  -469ماده 

 تعيين نمايد ممر با تراضي طرنين:
 كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تماش باشد.-1
 باشند. نفعيذكساني كه در دعوا -2
كسيياني كه با يگي از اصييحاب دعوا قرابت سييببي يا نسييبي تا -3

 از طبقه سوش داشته باشند.درجه دوش 
باشييير امور يگي از -4 يا م يا وكيل  يل  يا كف كه قي   كسييياني 
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باشند يا يگي از اصحاب دعوا مباشر امور اصحاب دعوا مي
 آنان باشد.

صحاب دعوا -5 شان وارث يگي از ا سران ساني كه فود يا هم ك
 باشند.

صي كه قرابت -6 شخا صحاب دعوا يا با ا ساني كه با يگي از ا ك
سبي سوش با يگي از اصحاب  ن سببي تا درجه دوش از طبقه  يا 

 دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
كسيياني كه فود يا همسييرانشييان و يا يگي از اقرباي سييببي يا -7

صحاب دعوا  سوش او با يگي از ا سبي تا درجه دوش از طبقه  ن
جه دوش از يا زوجه و يا يگي از اقرباي نسييبي يا سييببي تا در

 طبقه سوش او دادرسي مدني دارند.
 كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.-8
 

كليه قضييات و كارمندان اداري شيياغل در محاك   -470ماده 
 داوري نمايند هر چند با تراضي طرنين باشد. توانندينمقضايي 

 
شود، هر يك در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي -471ماده 

توانند پس از اعخش در جلسه، در صورت حضور و ياز طرنين م
در صييورت غيبت از تاريخ ابخغ تا ده روز، داور تعيين شييده را 
رد كنند، ممر اين كه موجبات رد بعداً حادث شيييود كه در اين 

د. صورت ابتداي مدت روزي اسيت كيه عيلت رد حيادث گرد
نچه نمايد و چناادگاه پيييس از وصيييول اعتراس، رسيدگي ميد

 كند.اعتراس را وارد تشخيص دهد داور ديمري تعيين مي
 

بعد از تعيين داور يا داوران، طرنين حق ع ل آنان  -472ماده 
 را ندارند ممر با تراضي.

 
چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه  -473ماده 
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از قبيل مسانرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر 
امتناع نمايد، عخوه بر رأي  تعفا دهد و يا از دادننشيييده يا اسييي

جبران فسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري 
 محروش فواهد بود.

 
نسبت به امري كه از طرو دادگاه به داوري ارجاع  -474ماده 

امتناع رأي  شيييود اگر يگي از داوران اسيييتعفا دهد يا از دادنمي
اوري دو بار متوالي حضييور پيدا نگند دو نمايد و يا در جلسييه د

نانچه در د. چفواهند دارأي  داور ديمر به موضييوع رسيييدگي و
افتخو حاصييل شييود، دادگاه به جاي رأي  بين آنان در صييدور

يا از دادن فا داده  كه اسيييتع بار رأي  داوري  يا دو  ناع نموده  امت
متوالي در جلسييه داوري حضييور پيدا نگرده ظرو مدت ده روز 

ور ديمري به قيد قرعه انتخاب فواهد نمود، ممر اين كه قبل دا
به اقتضييييا خاب  مورد، طرنين داور ديمري معرني كرده  ءاز انت

ر اين صييورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد د. دباشيين
 شود.شروع مي

كه  مدتي  يا  مدت قرارداد داوري  كه داوران در  در صيييورتي 
بدهند و طرنين به داوري أي ر قانون تعيين كرده اسيييت نتوانند

شخاي ديمر صل دعوا ونق  ا شند، دادگاه به ا ضي نگرده با ترا
 نمايد.صادر ميرأي  مقررات قانون رسيدگي و

 
بار رأي  در موارد نوق -تبصرر ه يت داوران مخك اعت اكثر

 است، ممر اين كه در قرارداد ترتيب ديمري مقرر شده باشد.
 

يون به دادرسي جلب  -475ماده  ير قان يي كيه براب شخيص ثالث
شييده يا قبل يا بعد از ارجاع افتخو به داوري وارد دعوا شييده 

شد، مي صلي در ارجاع امر به داوري و با تواند با طرنين دعواي ا
تعيين داور يا داوران تعيين شيييده تراضيييي كند و اگر موانقت 

به  به دعواي او برابر مقررات  طور مسيييتقل حاصيييل نمرديد، 
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 رسيدگي فواهد شد.
 

به داوران  -476ماده  مدارك فود را  ناد و  يد اسييي با طرنين 
توانند توضييييحات الزش را از آنان اوران ني  ميد. دتسيييلي  نماين

بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمي  جلب نظر كارشناس ضروري 
 باشد، كارشناس انتخاب نمايند.

 
قانون  -477ماده  تابع مقررات  داوران در رسييييدگي و رأي، 

به داوري را  بايد مقررات مربوا  آيين دادرسيييي نيسيييتند ولي 
 رعايت كنند.

 
لي كشييف شييود كه ئهرگاه ضييمن رسيييدگي مسييا -478ماده 

داور مؤثر بوده و تفگيك رأي  مربوا به وقوع جرمي باشد و در
ي كه ج ات مدني از ج ايي ممگن نباشييد و همچنين در صييورت

دعوا مربوا به نگاح يا طخق يا نسيييب بوده و رنع افتخو در 
امري كه رجوع به داوري شيييده متوقف بر رسييييدگي به اصيييل 
نگاح يا طخق يا نسيب باشيد، رسييدگي داوران تا صيدور حگ  

نسيييبت به امر ج ايي يا نگاح يا  دارتيصيييخحن ايي از دادگاه 
 گردد.طخق يا نسب متوقف مي

 
سييند بدون تعيين عامل آن  در ريو ت ودعاي جعل ا -479ماده 

صورتي كه تعقيب وي به ج تي از ج ات قانوني ممگن  و يا در 
 .باشدينمنباشد مشمول ماده قبل 

 
شده در ماده   -480ماده  سي دادگاه 478حگ  ن ايي ياد  ( تو

خاب  كه داور را انت گاهي  يا داد به داوري  نده دعوا  جاع كن ار
شود و آن چه از مدت داوري در ابخغ مي كرده است به داوران

زمان توقف رسيييدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابخغ حگ  ياد 
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 شود.شده حساب مي
حگ  ن ايي  د،هرگاه داور بدون دفالت دادگاه انتخاب شده باش
 وسيله طرنين يا يك طرو به او ابخغ فواهد شد.

ندينمداوران  كه در امر توان فاد حگمي  يا  برفخو م ج ايي 
 بدهند.رأي  نگاح يا طخق يا نسب صادر شده

 
 رود:در موارد زير داوري از بين مي -481ماده 

 با تراضي كتبي طرنين دعوا. -1
 نوت يا حجر يگي از طرنين دعوا. -2

جه رأي  -482ماده  يد مو با خالفداور  لل بوده و م مد با  و 
 قوانين موجد حق نباشد.

 
وران افتيار صييلد داشييته باشييند در صييورتي كه دا -483ماده 

توانند دعوا را با صلد فاتمه دهند. در اين صورت صلد نامه مي
 اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.

 
داوران بايد از جلسيييه اي كه براي رسييييدگي يا  -484ماده 

شود مطلع باشند و اگر داور تشگيل ميرأي  مشاوره و يا صدور
آن امتناع نمايد، رأيي  ءيا امضارأي  در جلسه يا دادناز شركت 

شييود مناا اعتبار اسييت ممر اين كه در كه با اكثريت صييادر مي
شد. مراتب ني  بايد در برگ شده با  قرارداد ترتيب ديمري مقرر 

قيد گردد. ترتيب تشگيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت رأي 
د شييد. در براي حضييور در جلسييه، توسييي داوران تعيين فواه

مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به 
 آيد.مي به عملحضور در جلسه به موجب افطاريه دنتر دادگاه 

 
 اندشدهدر مواردي كه طرنين به موجب قرارداد مل ش  -تبص ه

كه در صورت بروز افتخو بين آنان شخص يا اشخاي معيني 
ي معين نشده باشد مدت آن سه داوري نماييييد اگر ميييدت داور
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ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجاش داوري به 
شود. اين مدت با توانق طرنين قابل داور يا تماش داوران ابخغ مي

 تمديد است.
 

چه طرنين در قرارداد داوري طريق فاصيييي  -485ماده  چنان
ند، داور رأي  براي ابخغ باشييي مگلف داوري پيش بيني نگرده 

فود را به دنتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا رأي  اسيييت
دادگاهي كه صييخحيت رسيييدگي به اصييل دعوا را دارد تسييلي  

 نمايد.
را بايماني نموده و رونوشت گواهي شده رأي  دنتر دادگاه اصل

 دارد.آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي
 

كلي و  به طورداور را به اتفاق ي رأ هرگاه طرنين، -486ماده 
در قسيييمت مردود بخاثر رأي  يا قسيييمتي از آن را رد كنند، آن

 فواهد بود.
 

صحيد -487ماده  اين قانون  309داوري در حدود ماده رأي  ت
مدت داوري رأساً با داور يا داوران است و پس از  ءقبل از انقضا

به درفواسييت داور، رأي  آن تا پايان م لت اعتراس به ءانقضييا
فواهد رأي  طرنين يا يگي از آنان با داور يا داوران صيادركننده

بود. داور يا داوران مگلفند ظرو بيسييت روز از تاريخ تقاضيياي 
تصيييحيحي به طرنين رأي  اتخاذ تصيييمي  نمايند.رأي  تصيييحيد

ابخغ فواهد شد. در اين صورت رسيدگي به اعتراس در دادگاه 
 ماند.مدت ياد شده متوقف مي ءقضاتا اتخاذ تصمي  داور يا ان

 
رأي  هرگاه محگوشٌ عليه تا بيست روز بعد از ابخغ، -488ماده 

داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا 
دادگاهي كه صييخحيت رسيييدگي به اصييل دعوا را دارد مگلف 
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داور برگ اجرايي رأي  طبق نفعيذاسيييت به درفواسيييت طرو 
 باشد.برابر مقررات قانوني ميرأي  جرايد. انصادر ك

 
داوري در ميوارد زيير بياطل اسيت و قيابليت رأي  -489ماده 

 اجرايي ندارد:
 صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.رأي  -1
صييادر رأي  داور نسييبت به مطلبي كه موضييوع داوري نبوده -2

 كرده است.
 
شد. در رأي  داور فارج از حدود افتيار فود -3 صادر نموده با

سمت از صورت نقي آن ق كه فارج از افتيارات رأي  اين 
 گردد.داور است ابطال مي

مدت داوري صيادر و تسيلي  شيده  ءداور پس از انقضيارأي  -4
 باشد.

داور با آنچه در دنتر امخك يا بين اصيييحاب دعوا در رأي  -5
دنتر اسييناد رسييمي ثبت شييده و داراي اعتبار قانوني اسييت 

 خالف باشد.م
رأي  به وسيييله داوراني صييادر شييده كه مجاز به صييدوررأي  -6

 اند.نبوده
 قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد. -7
 

يك از طرنين مي -490ماده  ماده نوق هر  ند در مورد  توا
داور از دادگاهي كه دعوا را رأي  ظرو بيسييت روز بعد از ابخغ
گاهي كه صيييخحيت رسييييدگي به ارجاع به داوري كرده يا داد

داور را بخواهد در اين رأي  اصيييل دعوا را دارد، حگ  به بطخن
صييورت دادگاه مگلف اسييت به درفواسييت رسيييدگي كرده، 

از موارد مذكور در ماده نوق باشد حگيييي  به بطخن رأي  هرگاه
آن دهد و تا رسييييدگي به اصيييل دعوا و قطعي شيييدن حگ  به 
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 ماند.داور متوقف ميرأي  بطخن،
 

نسيييبت به  488م لت ياد شيييده در اين ماده و ماده  -تبصرر ه
صي كه مقي  فارج از كشور مي شخا شند دو ماه فواهد بوا د. با

براي  488تعيين شييده در اين ماده و ماده هاي روع م لييييييتشيي
اين  306اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 

نع عذر احتسيياب فواهد پس از ر اندبودهآن  1قانون و تبصييره 
 شد.
 

چنانچه اصيييل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين  -491ماده 
رأي  طريق به داوري ارجاع شييده باشييد، در صييورت اعتراس به

داور و صيييدور حگ  به بطخن آن، رسييييدگي به دعوا تا قطعي 
 ماند.مي داور متوقفرأي  شدن حگ  بطخن

اوري از طريق دادگاه در مواردي كه ارجاع امر به د -تبصرر ه
داور باطل گردد، رسييييدگي به دعوا در دادگاه با رأي  نبوده و

 تقدي  دادفواست به عمل فواهد آمد.
 

داور فارج رأي  در صييورتي كه درفواسييت ابطال -492ماده 
د. نماياز موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درفواست را صادر مي

 ين قرار قطعي است.ا
 

داور مانع اجراي آن نيسيييت، ممر رأي  اعتراس به -493ماده 
آن كه داليل اعتراس قوي باشيييد. در اين صيييورت دادگاه قرار 
توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيييدگي به اعتراس و صييدور 

ضا صورت اقت صادرمي نمايد و در  سب  ءحگ  قطعي  تأمين منا
 ني  از معترس افذ فواهد شد.

 
چنانچه دعوا در مرحله نرجامي باشيييد، و طرنين با  -494ماده 

توانق تقاضييياي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد 
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يود، ديوان عالي كشور پرونده  ارجاع به داوري تشخيص داده ش
نده گاه صييييادركن به داد به داوري  نرجاش رأي  را براي ارجاع 

 دارد.فواسته ارسال مي
 

صي كه داور رأي  -495ماده  شخا نقي درباره طرنين دعوا و ا
و قائ  مقاش آنان  اندداشيييتهدفالت و شيييركت در تعيين داوري 

 معتبر است و نسبت به اشخاي ديمري تأثيري نخواهد داشت.
 

 دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست. -496ماده 
 دعواي ورشگستمي. -1
 دعاوي راجع به اصل نگاح، نسخ آن، طخق و نسب. -2
 
 

داوران به ع ده طرنين اسيييت  ال حمهحقپردافت  -497ماده 
 ممر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديمري مقرر شده باشد.

 
مهآيينداوري بر اسييياس  ال حمهحقمي ان  -498ماده  اي  نا

سال  سه  ست كه هر  ستري ت يه و به  باركيا سي وزير دادگ تو
 تصويب رئيس قوه قضائيه فواهد رسيد.

 
بالسويه بين آنان  ال حمهحقدر صورت تعدد داور،  -499ماده 

 شود.تقسي  مي
 

چه بين داور و اصيييحاب دعوا قراردادي در  -500ماده  چنان
شد، برابر قرارداد عمل  ال حمهحقفصوي مي ان  شده با منعقد 

 فواهد شد.
 

هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجاش وظيفه  -501ماده 
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توجه يك طرو يا طرنين دعوا گردد، داوران داوران ضرر مالي م
 بود. جبران فسارت وارده فواهند مسئولبرابر موازين قانوني 


