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 مقدمه

داوري در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلفات خود را 

نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این 

مردم و هم دادگاه ها در اختلفات  داوري ها شد و داوري کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم

علی الخصوص اختلفات تجاري و مالی از داوري استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع 

می کنند.علت این امر از یک سو مزایاي داوري بر دادگستري و از سوي  به داوري را تشویق

ق به قانونی گفته می قانون موجد ح دیگر در مشکلت ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد.

شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکليفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در 

قوانين ماهوي و هم در قوانين شکلی ممکن است یکی از مواد قوانين موجد حق باشد. از طرفی 

و لزم به ذکر است که داوري در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به ميل 

اراده ي خود موافقت کنند که به جاي آنکه دعاوي آنها در مراجع دادگستري رسيدگی شود 

توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گيرد.مقصود از داوري، حل و فصل دعاوي بر طبق همان 

اصولی است که قضات در تصميم گيري رعایت می کنند.گاها ممکن است داور رایی صادر 

نين موجد حق باشد که پژوهشگر در این تحقيق به بررسی مخالفت راي کند که مخالف با قوا

داور با قوانين موجد حق می پردازد و تلش کرده که موضوع را با روش کتابخانه ایی و جمع 

آوري اطلعات، مورد تحليل و بررسی قرار دهد. ضمنا هدف محقق از نگارش این پژوهش 

راي داور با این قوانين و درستی و نادرستی این  شناخت قوانين موجد حق و چگونگی مخالفت

دیدگاه است و در نهایت محقق اميدوار است با نگارش این پژوهش قدمی هرچند کو چک 

 در پر کردن خلءهاي موجود در این زمينه بردارد.

  



 



 

 لاو بخش
 داوری درقواعد موجد حق شناخت 

 ؛در خصوص امکان یا عدم امکان اعتراض به آراء داوري سه دیدگاه وجود دارد

زیرا اعتراض  : راه اعتراض جز در مواردي که راي داور باطل می باشد، امکان پذیر نيست.1

 با فلسفه داوري که تسریع در حل اختلفات است، سازگاري ندارد.

 باشد اما اعتراض را باید محدود به موارد خاصی نمود.: آراء داوري قابل اعتراض می2

: تمامی آراء داوري نيز مانند آراء دادگاه ها از سوي محکوم عليه قابل شکایت و اعتراض 3

می باشد، زیرا احتمال اشتباه در آرا وجود دارد و گشوده بودن راه اعتراض، سلمت آرا را 

 1کند.می بيشتر تضمين

 
قانون آیين دادرسی مدنی، راي داور باید موجه و مدلل بوده و  482به موجب ماده ي 

 مخالف با قوانين موجد حق نباشد.

قانون آیين دادرسی مدنی، اگر راي داور مخالف با قوانين  489ماده ي  1و به موجب بند 

 ل اجرا می باشد.موجد حق باشد، باطل و غير قاب

                                                           
 366، آیين دادرسی مدنی، صفحه 1390زراعت، عباس،  1
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داوري داراي عناصر قراردادي و قضایی است و بر اساس عنصر اخير، داور باید به همان 

ترتيبی با موضوع مطرح شده در نزدش رفتار کند که دادرس منصوب از سوي دولت رفتار می 

ي داورها باید داوري را نه فقط بر اساس قواعد آیين رسيدگی قابل اعمال بر جریان داور کند.

اگر در جریان  به انجام رسانند، بلکه مقتضيات عدالت طبيعی را هم به طور دقيق رعایت کنند.

قواعد موجد حق  1داوري یا در راي داور، تخلف از قانون پيش آید، جریان داوري باطل است.

می باشد که قاضی باید آنها را در نظر داشته باشد و از صدور راي  2همان قواعد تعيين کننده

بين وراث، بين متروکات اختلفی ایجاد و به داوري ارجاع می  مثال: 3مخالف آنها پرهيز کند.

کمتر از آنچه در قانون  داور نمی تواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا سهم وارثی را شود.

تواند مالی را که ارزش آن در حد سهم اوست به اما می نظر گيرد.به آن پيش بينی شده در 

زیرا آنها  منظور از قوانين موجد حق، قوانين مدنی می باشد..عنوان سهم الرث آن تعيين نماید

بنابر این هرگاه در اعتراض به  هستند که در روابط اجتماعی براي افراد ایجاد حق می نمایند.

وه ي رسيدگی و عدم رعایت قوانين آیين دادرسی اعتراض کند، راي داوران، معترض به نح

قانون آیين دادرسی مدنی رد می نماید ولی هرگاه اعتراض  477دادگاه آن را به استناد ماده ي 

قانون آیين  489به عدم رعایت یکی از قوانين مدنی نماید و اثبات کند، دادگاه به اسناد ماده ي 

 5براي روشن شدن امر این مثال بيان می گردد. 4ابطال می نماید.دادرسی مدنی راي داوران را 
                                                           

 994اشميتف، کلیو ام، حقوق تجارت بين الملل، جلد دوم، صفحه  1
قواعد تعيين کننده قواعدي هستند که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعيين می کنند در مقابل حقوق تضمين کننده قرار  2

 (18، صفحه 1، آیين دادرسی مدنی، جلد 1384)شمس، عبدال،  دارند.
 553، صفحه 997شمس، عبدال، آیين دادرسی مدنی،جلد سوم، شماره ي  3
 12، صفحه 6، جلد 1385حقوق مدنی، امامی، سيد حسن، 4
کسی در دادگاه به طرفيت دیگري به استناد سند رسمی دعوایی اقامه می نماید و مطالبه ي یکصد هزار ریال می کند.دعوا در جلسه ي  5

ی نماید. رسيدگی به داوري سه نفر ارجاع می گردد.داوران پس از رسيدگی راي به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادر م

در اخطاري که براي شرکت در جلسه به من داده شده بود، رعایت مسافت  -محکوم عليه به شرح زیر به راي داوران استناد می کند:الف

سندي که دليل بر  -به توضيحاتی که نوشته ام داوران ترتيب اثر نداده اند. ج -نگردیده و در جلسه ي رسيدگی نتوانستم حضور یابم. ب

ن است به استناد آنکه عادي می باشد رد نموده اند. دادگاه دو اعتراض اوليه ي معترض را به راي داوران به استناد آنکه: اول پرداخت م

رعایت مسافت در اخطاریه، مربوط به اخطار صادر از دادگاست.ثانيا عدم توجه داوران به توضيحات، بر فرض صحت، از موجبات ابطال 

د می نمایند.اما ترتيب اثر ندادن داوران به سند عادي، از نظر آنکه ارزش سند از حقوق مدنی به شمار می رود و راي داوران نمی باشد، ر
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-قوانين موجد حق، نقطه مقابل قوانين تضمين کننده ي حق هستند و چنانچه از نام آن برمی

منظور از قوانين موجد  آید، براي یک طرف حق و براي طرف دیگر تکليف ایجاد می کنند.

مانند مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت و  است.حق، قوانين مربوط به حقوق مادي و ماهوي 

آن قسمت از مقررات قانون آیين دادرسی مدنی که مربوط به حقوق شکلی نيست و ناظر به 

که مقنن تصریحا خسارت تادیه را بر اساس قيمت سالنه  552يمانند ماده حقوق ماهوي است.

ین دادگاه نمی تواند برخلف این بنابرا مقرر داشته است. که بانک مرکزي اعلم می کند،

تصریح قانونی راي صادر نماید و داوران هم نمی توانند بيش از این رقم به عنوان خسارت 

-چرا که این قبيل امور، در قلمرو قوانين موجد حق هستند و جنبه تاخير تادیه راي اعلم نمایند.

قوانين موجد حق، قانونی است پس  1ي آمره داشته و تخطی از آن براي هيچ کس مجاز نيست.

کند و نظري به منازعه و اختلف و طرز که موضوعی از موضوعات حقوقی را بيان می

رسيدگی مراجع و اثبات واقعه ي حقوقی ندارد و ناظر به قوانين مربوط به حقوق مادي و 

موازین ماهوي است مانند اینکه در تقسيم ترکه، سهم دختر را برخلف قانون مدنی و اصول و 

شرعی که نصف سهم پسر است مساوي یا بلعکس منظور دارند که برخلف قسمت اخير ماده 

 قانون مدنی است که مقرر می دارد: 907ي 

 ”اگر اولد، متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برد“...

انين آمره و مرتبط با نظم عمومی است بنابر این راي داوري که مغایر با این قانون که از قو

 2صادر شده باشد، طبعا قابليت اعمال و اجرا ندارد و باطل و کان لم یکن است.

توانند صرفا بر طبق عدل و انصاف راي دهند و باید مانند مقصود این است که داورها نمی

ت قانون نهای دادرسان رسمی، قوانين را رعایت کنند و در صورت تخلف راي باطل است.

گذار آنها را از رعایت مقررات قانونی که صرف جنبه ي تشریفاتی داشته باشند، معاف کرده 

                                                                                                                                              
قانون آیين دادرسی مدنی می باشد، دادگاه راي داوران را ابطال می  489ماده ي  1سند براي دارنده آن ایجاد حق می کند از موارد بند 

 نماید.
 380، بایسته هاي آیين دادرسی مدنی، صفحه 1387واحدي، قدرت ال، 1
 209، حقوق داوري داخلی، صفحه 1391کریمی، عباس،  2
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اند و ظاهرا در برابر قانون شکلی استعمال می در فقه به همين معنی قانون ثبوتی گفته .1است

ي با توجه به اینکه مراجع قضایی در مقام رسيدگی به دعوي ابطال راي داور به ادعا 2شود.

می بایست صرفا از منظر مخالفت یا عدم مخالفت راي داور با قوانين  مخالفت با قوانين موجد

می دهند، لذا دادگاه ها نمی توانند استنباط داور از  موجدحق موضوع را مورد بررسی قرار

موضوع و دلیل ابزاري را مورد بررسی مجدد قرار داده و با فرض وجود عقيده ي مخالف، 

 ا اعمال نمایند.به عنوان مثال:نظر خود ر

چنانچه داور رابطه ي حقوقی طرفين اختلف را بيع تلقی کرده ولی آثار و نتایج آن را مورد 

توجه قرار ندهند، دادگاه می تواند راي داور را در خصوص عدم توجه به قوانين ماهوي ناشی 

بودن یا نبودن رابطه ي حقوقی از عقد بيع را ابطال نماید اما دادگاه نمی تواند در مورد بيع 

 طرفين، اظهار نظر نماید.

بر  قوانين موجد حق را معادل قوانين معنوي قرار داده بود. 1313قانون حکميت  18ماده ي 

حکم ها در رسيدگی و راي تابع قواعد اصول محاکمه نيستند ولی باید شرایط “ اساس این ماده:

باید موجه بوده و مخالف با قوانين معنوي)قوانين راي حکم  قرارداد حکميت را رعایت کنند.

 ”.موجد حق( نباشد

 
برخی حقوقدانان معتقدند مشخص نيست منظور قانون گذار از قوانين موجد حق، قواعد آمره 

ار دارند.بنابر این است یا منظور از قوانين موجد حق، قوانينی است که در برابر قوانين شکلی قر

توان رسد نمیبه هر تقدیر به نظر می 3قوانين موجد حق کليه قوانين ماهوي را شامل می شود.

به عبارتی، یکی دانستن قوانين موجد حق و قوانين  همه ي قوانين ماهوي را موجد حق دانست.

توان مفهوم مقابل قوانين موجد همچنين نمی تواند در همه ي موارد درست باشد.ماهوي، نمی

قانون مدنی در خصوص تکليف به انتشار  1حق را قوانين شکلی دانست. براي نمونه ماده ي 

                                                           
 90، آیين دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، صفحه 1388متين دفتري، احمد،  1
 521، ترمينولوژي حقوق، صفحه 1377جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  2
 16،صفحه نيکبخت، حميدرضا، نقش توافق طرفين در تعيين آیين رسيدگی داوري بين المللی 3



13 /بخش اول:شناخت قواعد موجد حق در داوری   

 
قانون ظاهرا یک قانون ماهوي است نه شکلی، ولی نمی توان آن را موجد حق دانست.همچنين 

موجد حق  لزوم ابلغ اوراق به طرفين دعوي یک قانون شکلی است ولی نمی توان آن را

پذیرفتن این نظر متضمن این معناست که داوران می توانند قوانين شکلی را نقض  ندانست.

رسد در تشخيص قوانين موجد کنند ولی می بایست قوانين ماهوي را رعایت کنند.به نظر می

اي که ماده اي خاص در آن آمده حق باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه

به عبارتی براي نمونه اگر با ماده اي از قانون آیين دادرسی مدنی  مد نظر قرار داد. است را

اگر در  بور بررسی نمود.زروبه رو هستيم باید همان ماده را صرف نظر از تعلق آن به قانون م

مقام بيان شرایط ایجاد، انتقال، زوال حق باشد، موجد حق است ولی اگر مربوط به شرایط 

 ، نحوه ي اقامه ي دعوا، مهلت ها، مواعد و... باشد، موجد حق محسوبمطالبه ي حق

با عنایت به این معنا می توان گفت قوانين موجد حق مفهومی محدودتر از قوانين  گردد.نمی

 1ماهوي می باشد و مقصود قواعد اصلی ماهوي و مبنایی مدنظر قانونگذار بوده است.

، ردادگاه در مقام رسيدگی به اعتبار راي داو بررسی قوانين موجد حق باعث می شود که

امري که چندان قابل دفاع نيست. با این حال باید توجه داشت که  وارد مسایل موضوعی شود.

براي نمونه  دادگاه نمی تواند در خصوص وقایعی که توسط داور احراز شده است تردید نماید.

ه عنوان گواهی گواه قيد نموده چنانچه داور در صورت جلسه ي داوري اظهار خاصی را ب

 تردید نماید. باشد، دادگاه نمی تواند در مورد انتصاب این اظهار به شاهد

قانون آیين دادرسی مدنی ایراد حکمی است و نه  489ماده ي  1منظور قانون گذار از بند 

 2ینکه ایراد هم داشته باشد دليل موضوعی است.ایراد موضوعی و اظهار نظر کارشناس ولو ا

                                                           
  209کریمی، عباس، همان، صفحه ي  1
 دادگاه عمومی حقوقی تهران: 86صادره از شعبه ي  30/8/83در تاریخ  1067دادنامه ي شماره ي  2

دادگاه عمومی  86شعبه ي  30/8/83در تاریخ  1067راي شماره ي در خصوص تجدیدنظر خواهی آقاي... وکالتا از طرف آقاي... از 

اکثریت داوران را که راي به نفع تجدیدنظرخواه و عليه آقاي... صادر  16/12/81حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه راي در تاریخ 

شده است و دادگاه در توضيح مساله به شده است باطل اعلم کرده است.علت بطلن راي داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان 
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در صورتی که راي داور مخالف با قوانين موجد حق باشد، خود به خود باطل و غير قابل 

اجراست و هریک از طرفين دعوا می تواند از دادگاه حکم به بطلن راي مذبور را بخواهد و 

قانون مدنی هم مفيد همين  10ماده ي  التزام طرفين به عدم اعتراض بر راي داور تاثيري ندارد و

 معناست.

البته این هم باید گفته شود که اصطلح قوانين موجد حق، در قوانين مختلفی منعکس شده 

و در ظاهر امر، معناي دشواري ندارد، زیرا تحقق، انتقال و از بين رفتن حقوق و تعهدات  1است.

 ایطی است که قوانين مقرر می دارند.منوط به تحقق شر 2مختلفی که براي اشخاص مقرر شده

این قوانين که به عنوان قوانين ماهوي نيز توصيف می شوند، در برابر قوانينی قرار می گيرند که 

                                                                                                                                              
نظریه ي کارشناسان و غير قابل اعتماد واستناد بودن این نظریات ایراد کرده است به نظر این دادگاه چون داوري مبتنی بر  استناد داوران به

 قرارداد است

دید نظر از احکام و یا در نقض احکام راي داور قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نيست.این دادگاه نمی تواند جهاتی را که در تج

 489دادگاه ها قابل استناد است در راي داور هم مورد توجه قرار دهد.راي داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ي 

خيص او وجود داشته قانون آیين دادرسی مدنی می تواند باطل اعلم شود.در این دادگاه نخستين با استناد به یک ایراد موضوعی که به تش

قانون آیين دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه ایراد  489ماده ي  1راي داور را باطل اعلم کرده در حالی که منظور قانون گذار از بند 

حکمی است.منظور از ایراد حکمی مخالفت راي داور با قوانين موجد حق است.قانون موجد حق دليلی حکمی است در حاليکه اظهار 

نظر کارشناس ولو اینکه واجد ایراد هم باشد دليل موضوعی است و به اعتبار ایرادي که به به فرض در اظهارنظر کارشناس وجود داشته 

باشد نمی توان نتيجه گرفت که راي داور با قوانين موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعواي نخستين هيچ یک از جهات قانونی را 

داور ادعا و اثبات نکرده است، در نتيجه دادگاه، تجدید نظرخواهی را وارد تشخيص می دهد و ضمن نقض راي  بر اثبات بطلن راي

 نخستين، دعواي نخستين را با ادعاي بطلن راي وارد غيرثابت و مردود اعلم می دارد.این راي قطعی است.

 (101وري،صفحه ، رویه قضایی دادگاه هاي تجدید نظر تهران، دا1390)زندي، محمدرضا، 
در دعاوي حقوقی، هرگاه دیوان “قانون اصلح پاره اي از قوانين دادگستري 14براي مثال می توان به این موارد اشاره داشت:ماده ي  1

عالی کشور تشخيص دهد که راي فرجام خواسته مغایر با قوانين موجد حق بوده و یا مفاد راي فرجام خواسته )در رد یا قبول دعوا( بر 

لف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است، راي را نقض ودر صورت آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم خ

 راسا درباره ي دعوا راي صادر خواهد کرد و در غير این صورت موضوع را براي تجدید رسيدگی به مرجع قانونی ارجاع می نماید.

در دعاوي مدنی اقامه ي دعوا ممکن است شفاهی باشد.دادگاه با توجه به اصول “ 1/6/1366اه هاي سيار قانون تشکيل دادگ 3یا ماده ي 

و قوانين موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حد امکان سعی کند اختلفات طرفين را از طریق سازش حل و فصل نماید و در 

مصوبه و تصميمی که موجد حق یا “6/11/1387نتشار و دسترسی آزاد به اطلعات قانون ا 11غير این صورت حکم صادر کند یا ماده ي 

 تکليف عمومی است قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
براي تعيين  براي اینکه حقی در روابط اجتماعی به وجود آید، قانون بایستی حادثه اي را که سبب آن قرار می گيرد معين کند.حوادثی را که قانون گذار 2

 .1راردادها، جلد اول، صفحه کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی ق”وقایع حقوقی به معناي عام می نامند.”شرایط ایجاد و تغيير و از بين رفتن حق در نظر گرفته است


