
 

 

  قرارداد داور 
  مشخصات داور 

 داوري قضاوتي خصوصي و قراردادي است ولي، غير از داور، كار كارشناس نيز نوعي قضاوت
است با اين تفاوت كه اين قضاوت هميشه مبناي قراردادي ندارد و مستقيماً قابل اجرا نيست بلكه بايد 

در حالي در رأي دادگاه يا رأي داور مورد استناد قرار گيرد تا به تبع آن رأي، قدرت اجرايي يابد 
 معذالك مواردي وجود دارد كه بين داوري و كارشناسي. باشد كه رأي داور مستقيماً قابل اجرا مي

مثالً طرفين در  .شود است اشتباه شود مخصوصاً موقعي كه از كارشناس به عنوان داور استفاده مي ممكن
ورتي قابل پرداخت باشد كنند كه پول هر مرحله از ساختمان فقط در ص قرارداد پيمانكاري تراضي مي

در اين صورت كاري كه كارشناس . كه كارشناس، تطبيق آن را با نقشه يا استاندارد علمي تأييد كند
 دهد از يك طرف كارشناسي است از طرف ديگر داوري است و در عين براساس قرارداد انجام مي

 ضوع را از نقطهكارشناسي است؛ از اين جهت كه مو. شود حال، نوعي گواهي هم محسوب مي
كند و رأي، از  داوري است؛ از اين جهت كه نوعي قضاوت مي. كند نظر فني و علمي بررسي مي

 نمايد و باالخره، گواهي است؛ از اين جهت كه براي پرداخت كنندة پول نوع اعالمي، صادر مي
اين ما در داوري، عمالً بنابر. دهد كند و او با اتكاء به اين گواهي تعهد خود را انجام مي ايجاد علم مي

 خواهيم در اين گفتار مي. خوريم كه الزم است در مورد آن بيشتر مطالعه كنيم به موارد مشتبه بر مي
  .فرق داوري را با سازش، كارشناسي و گواهي مورد بررسي قرار دهيم

  داور  و كارشناسي
قدرت اجرايي فرق اصلي داوري با كارشناسي اين است كه رأي كارشناس به تنهايي 

صورتي قابل اجراست كه در حكم دادگاه و يا در حكم داور مورد استناد قرار  ندارد و در
رأي كارشناس صادر شود در اين صورت است كه رأي كارشناس گيرد و حكم مبتني بر 

شود ولي حكم داور مانند حكم قاضي به تنهايي قدرت  مي مند از قدرت قانوني حكم بهره
شود كه مفهوم داوري و كارشناسي  كن گاهي مسأله تخصص موجب مياجرايي دارد لي
  :م آمده است كه.د.آ ۴۶۸در ماده . مشتبه شود
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توانند قبل از اقدام  شود، مي طرفين دعوي در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي«
و به دادگاه كارشناس يا كارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را به تراضي انتخاب 

در اين صورت، كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي . معرفي نمايند
  »...اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد نمود

  :دارد همان قانون جمع كنيم كه مقرر مي ۳۳۱وقتي كه حكم مذكور با حكم تبصره ماده 
أي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به ر«

  ».كتباً آنان را قاطع دعوي قرارداده باشند قابل درخواست تجديد نظر نيست
مثالً ممكن است طرفين اختالفشان را . ين از كارشناسي و داوري مواجه خواهيم شدبانبا موردي بي

مواردي نقش كارشناس با در نظر گرفتن تخصص، به داوري يك كارشناس ارجاع كنند در چنين 
 دوگانه است؛ به اين معني كه انتظار از كارشناس اين نيست كه فقط نظرية كارشناسي ابراز نمايد

زيرا . است كه، در عين ياري گرفتن از تخصص خود، همانند قاضي رأي صادر كند بلكه، انتظار اين
نظرية داور، براي نفوذ، نيازي نظرية كارشناسي به تنهايي و بدون حكم دادگاه قابل اجرا نيست ولي 

موارد ديگر هم وجود دارد كه مشخص نيست كه كارشناس . االجراست به حكم دادگاه ندارد و الزم
مثالً ممكن است كه طرفين تشخيص وصف كاال را به كارشناس ارجاع كرده باشند . چه نقشي دارد

هاي  باشد كه طرف قرارداد ماشين مثالً مقرر شده. به نحوي كه نظر كارشناس غيرقابل اعتراض باشد
 اي كه كارشناس آيا تأييديه. خاصي را، با تأييد كيفيت توسط فالن كارشناس به خريدار تحويل دهد

هاي راجع به وصف، اكثريت  كند رأي داوري است يا نظريه كارشناس؟ ادعا شده كه؛ داوري صادر مي
. هاي حقيقي هستند گمان داوري دهد و بي يم هاي مربوط به روابط بازرگاني را تشكيل عظيم داوري

اند سعي  نسبت به اين نوع داوري از خود نشان دادهولي به علت حساسيتي كه قانونگذاران و قضات 
ها  اي، مساعدتر از رژيم حاكم بر ساير داوري هاي راجع به وصف، تابع نظام ويژه شده است كه داوري

هاي راجع به وصف داوري محسوب  اند كه داوري ادعا كرده قرار داده شود و براي وصول به اين مطلوب
 نقش كارشناس دراين قضيه، كارشناسي صرف نيست زيرا وقتي كه كيفيت كاال را تأييد نمود،. شوند نمي

الذمه  است و در اثر آن فروشنده، به تعهد خود عمل كرده و بري  در عين كارشناسي، نوعي گواهي هم داده
توان گفت نقش مؤسسه استاندارد يا مراجعي از اين قبيل كه توصيف كيفيت  هايي ميدر تحليل ن. شود مي
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در . باشد، نوعي داوري است كه از آن به عنوان داوري مقدماتي يا پيشداوري نام برده شده است مي
 حتي. فصل مربوط به انواع قراردادهاي داوري در خصوص اين نوع داوري مطالعه خواهيم نمود

 مثالً مراجعي كه. بين داوري و كارشناسي و شهادت نيز ممكن است اشتباه پيش آيدبعضي مواقع 
كنند، اين  براي كنترل وصف يا كيفيت كاال مورد قبول طرفين قرارداد هستند، وقتي گواهي صادر مي

  .شود گواهي به تعبيري شهادت نيز محسوب مي

  داور  و سازش
سازش در كشور ما رواج . شود داوري اشتباه مييكي از موارد مشتبه، سازش است كه گاهي با 

گونه كه در مبحث  شود و همان چنداني ندارد و در مواردي معدود توسط اتاق بازرگاني اجرا مي
 ترين قسمت آيين دادرسي مدني مقررات مربوط به سازش اشاره شد، بنابه تجربه، بالاستفاده

كنند كه  ف، شخصي ثالث را مأمور ميوقتي دو طر. است) ۱۹۳الي  ۱۸۶مواد (درخواست سازش 
اي را براي سازش فراهم كند  بين آنها سازش ايجاد كند شخص ثالث داور نيست بلكه بايد زمينه

طرفين با وجود اينكه خودشان آن شخص . اي بينديشد و پيشنهادي به طرفين ارائه نمايد و چاره
در . توانند پيشنهاد او را رد كنند و مياند ولي مكلف به پذيرش نظرية او نيستند  را تعيين نموده

 تواند رأي داور را نپذيرد و رأي داور مانند احكام كدام به تنهايي نمي حالي كه در داوري هيچ
 توان در بيان فرق بنابراين مي. شود ها توسط نيروي اجرايي دولتي در مورد آنان اجرا مي دادگاه

ست كه ثالث در مورد اختالف حكم صادر كند داوري با سازش گفت كه داوري تراضي به اين ا
 و آن حكم را قبول كنند ولي سازش تراضي به اين است كه شخص ثالث پيشنهادي در مورد

نحوة صلح تهيه و ارائه نمايد بدون اينكه مكلف به قبول آن باشند و اين پيشنهاد تنها هنگامي الزامي 
 در داوري قبول پيش از حكم و در سازش قبولبه بياني ديگر؛ . شود كه طرفين آن را بپذيرند مي

  .بعد از حكم است

  داور  و گواهي
دهد، وقتي كه بين كارفرما و  داوري و گواهي اشتباه رخ مي همان طور كه گفتيم، گاه بين

شود اگر؛ انجام قسمتي از كار را، صرف نظر از كيفيت آن، مهندس  توافق ميپيمانكار 
در اين صورت كار مهندس ناظر . پرداخت خواهد شد مزد پيمانكار ناظر گواهي كند،

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

در اين . باشد تناسب با اين دو نيز نمي هر چند كه بيتوصيف كار يا داوري نيست 
دارد زيرا فقط انجام كار مورد نظر را تأييد  قضيه كار مهندس ناظر بيشتر جنبة گواهي

  .كند مي
ولي بين داوري و گواهي اين فرق اساسي وجود دارد كه داوري جنبة حدسي و استنباطي دارد 

گواهي مبتني بر دريافت حواس ظاهري، بويژه، چشم و گوش از يك . ولي گواهي جنبة حسي دارد
 ولي داوري استنباط عقلي از يك واقعيت خارجي. واقعه خارجي و بازگو كردن آن واقعه است

كند ولي داور بايد در  گواه آنچه را كه چشمش ديده و گوشش شنيده بازگو مي. شود محسوب مي
  .مورد آنچه كه ديده و شنيده است قضاوت نمايد
تر  هستتوان در ماهيت اين عناوين حكم كرد و شاي با اين حال هر چند بطور قطع از پيش نمي

قصد طرفيت و عرف، جداگانه،  اين است كه در مورد هر قرارداد و هر شرط با توجه به مفاد آن و
گيرد؛ مصالحه، توافق  اظهار نظر شود، ولي، بطور كلي امروزه مفهوم داوري موارد زير را در بر نمي

طرفين داير بر قبول التزام به نظر وكيل يا به نتيجه ارزيابي و يا به اصول عدالت طبيعي، رسيدگي به 
 هاي ها يا تأييديه در صنايع ساختماني، گواهي مورد استفاده استاندارد موجب شرايط قراردادهاي

شود و  آرشيتكت، مأمور يا مهندس ناظر كه به موجب قرارداد اجراي كارهاي ساختماني، صادر مي
  . هاي ورزشي باالخره، ارجاع موضوعات ناشي از رقابت

  فرق داور  با قضاوت دولتي
شخصات آن را مطالعه كرديم ولي ديديم كه داوري قضاوتي است خصوصي و مبتني برقرارداد و م

آيا فرق آن با قضاوت دولتي محدود به همين است؟ گفته شده كه فرق اساسي داور با قاضي دولتي 
اين است كه اقتدار داور ناشي از اراده طرفين است در حالي كه قاضي اقتدارش را از دولت متبوعش 

رسد داوري با قضاوت دولتي  ها حقيقت دارد ولي تمام حقيقت نيستند به نظر مي گيرد اين گفته مي
 تأكيد قانونگذار به. هاست فرقي بسيار مهم دارد و آن مربوط به هدف اصلي هركدام از اين روش

 ين واقعيتمؤيد ا) م.د.آ ۴۷۷ماده (اينكه داوران در رسيدگي و رأي تابع قانون آيين دادرسي نيستند 
در داوري كشف . است كه فلسفه و جوهر اصلي داوري فصل خصومت و رفع اختالف است
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رود، مورد انتظار نيست زيرا آيين دادرسي مدني كه  حقيقت، به آن اندازه كه از دادگاه انتظار مي
بنابراين در عين حال كه . مبنا و منشاء اصلي آن سيره عقالست، فني است براي كشف حقيقت

. اش كشف واقعيت است هدف اصلي) م.د.آ ۳ماده (دهد  خصومت را مورد توجه قرار مي فصل
هاي مقرر در قانون، چراغي به آن  كنند با شيوه واقعيتي كه به تاريخ پيوسته و دادرسان سعي مي

المقدور آن را هر چه  واقعيت كه در تاريكي گذشته از نظرها پنهان شده است بتابانند و حتي
  دارد؛ م مقرر مي.د.قانون آ ۱۹۹ماده . يان سازندبيشتر نما

در كليه امور حقوقي، دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استناد طرفين دعوي، هرگونه تحقيق «
  ».يا اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد

. احراز است، نه انشاء به همين علت است كه جز در امور حسبي و موارد استثنايي وظيفه دادگاه
به عبارت ديگر، وظيفه دادگاه انشاء و ايجاد وضعيت حقوقي جديد بين طرفين نيست بلكه دادگاه 

هاي مدون آيين دادرسي واقعيتي را در گذشته احراز كند و حكم عادالنه قانوني  وظيفه دارد، با شيوه
ور چنين انتظاري نيست، داور در مقايسه با را در مورد آن واقعيت اعالم و اجرا نمايد در حالي كه از دا

هاست، داور در عين حال كه اقتدارش به مراتب كمتر از قاضي است  دادگاه داراي كمترين محدوديت
 انتظار اصلي از داور اين است. ولي در رسيدگي و صدور حكم قيد و بندهايي، به مراتب كمتر دارد

 ن قواعد عدالت و انصاف و عرف مربوط در موردكه در حدود قرارداد داوري و با در نظر گرفت
كنيم كه با همديگر قرارداد عادي براي  مثالً دو نفر را فرض مي. اختالف بين طرفين حكم صادر كند

اند خريدار مبلغي از ثمن را به فروشنده  انتقال مالكيت يك خانه كه در رهن بانك قراردارد منعقد كرده
اند و مقرر شده در فاصله  ر دفترخانه و تنظيم سند رسمي تعيين كردهپرداخته و وقتي را براي حضور د

 زماني بين تنظيم قرارداد عادي و تنظيم سند رسمي، فروشنده، كليه مقدمات را از قبيل فك رهن،
گرفتن مفاصا حساب از شهرداري و وزارت دارايي و تسويه حساب با ادارات برق، گاز، آب و تلفن 

 قرر همه مدارك الزم را به دفترخانه ارائه نمايد و خريدار هم بقيه ثمن راانجام دهد و در روز م
 كند و فروشنده به ولي بين طرفين به هر علتي اختالف بروز مي. بپردازد و سند رسمي تنظيم شود

 .شود براي الزام فروشنده به دادگاه مراجعه نمايد كند و خريدار ناچار مي تعهدات خود عمل نمي
طرفي كه به دادگاه مراجعه كرده . اند بينيم، در اين قرارداد طرفين تعهداتي را پذيرفته گونه كه مي همان
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آيين دادرسي مدني فقط  ۲كند و دادگاه براساس ماده  است اجراي تعهدات طرف مقابل را مطالبه مي
طالبه بقيه ثمن، كنيم طرف مقابل براي م در محدوده دعواي مطرح شده حق قضاوت دارد و فرض مي

اي كه  در اين دادرسي اولين مسأله. قرارداد شده است دادخواست متقابل نداده و اساساً مدعي فسخ
رسمي  دادگاه با آن روبروست مرهون بودن ملك است كه قانوناً، بدون اجازه مرتهن، مانع تنظيم سند

 هن يا كسب موافقت او رفعبا فرض اينكه اين مانع يا با پرداخت طلب مرت. انتقال مالكيت است
تواند طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم كند اما مسأله  شود، دادگاه نهايتاً در حكم خود مي
 اي را طرفين به داور ارجاع دهند، داور ولي اگر چنين قضيه. پرداخت بقيه ثمن بالتكليف است

تواند در  يچ مانعي ندارد و به راحتي ميبراي اينكه هركدام از آنان را ملزم به انجام تعهداتشان كند ه
 رأي خود فروشنده را ملزم كند كه مقدمات تنظيم سند را از قبيل فك رهن و آماده كردن مدارك

  .الزم، فراهم سازد و خريدار را ملزم كند كه بقيه ثمن را به فروشنده بپردازد
 اينكه تابع تشريفات آيينولي در عين حال داور هم با كشف حقيقت بيگانه نيست و با وجود 
 تواند در صدور رأي از دادرسي مدني نيست، بايد براساس موازين حقوقي رأي صادر كند و نمي

شود،  گذارند و يكي از ابزار كشف حقيقت محسوب مي ادله اثبات دعوي كه طرفين در اختيار او مي
» فصل خصومت«و » قتكشف حقي«بنابراين هم در قضاوت و هم در داوري اهداف . صرف نظر كند

كه در قضاوت،  گفت توان مي درغلبه هريك از اين دو هدف بر ديگري است و كند ولي فرق جلوه مي
 هدف كشف حقيقت، برفصل خصومت غلبه دارد و در داوري، برعكس، هدف فصل خصومت، بر

  .كشف حقيقت غالب است
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