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يداور يننسبت به فوت طرف يرانا ین ام حقوق يکردرو

 بابک شيد1

18/10/1398تاریخ پذیرش:     23/07/8139تاریخ دریافت: 

 لکيده
س همان سن اجرا    یگونه که دادر ست، داور  ینقوان یضامن ح  یسازوکار  یزن یا
ــم یقرارداد ــن اجرا ینجهت تض ــت. گزاف  یحس ــتنقرارداد اس ــود  یس اگر ادعا ش
مبادرت  داوری نامهوجود موافقت یممکن اســـت به اتکا یرابطه قرارداد یک ینطرف

ــت که د ینتوقع ا ینبنابرا نمایند؛به انعقاد قرارداد  ــتحکم یگاهاز جا اوریاسـ  از ترمسـ
ــد تا کارکرد یزعقد جا یک ــترک طرف  یبرخوردار باش ــب با اراده مش ــ ینمناس ته داش

جواز  ایدر خصــوص لزوم  یتیقطع یســندگان،در آثار نو یبا تفکر ســو،یکباشــد. از 
سو  شود یمالحظه نم داوری نامه موافقت  یینقانون آ 481ماده  یکبند  یگر،د یو از 
ــ ــرور یمدن یدادرس ــتن اقاله مکتوب، لزوم موافقت یبا ض را به ذهن  داوری نامهدانس
ه آن را ب یناز طرف یکفوت هر  و در بند دو همان ماده با مؤثر دانستن  سازد  یمتبادر م
 یافتهماده اختصاص  ینا یرکه به تفس  یبودن سوق داده است. آثار محدود   یزسمت جا 

 اســـت یلمتما یبه ســـمت داللیازنظر اســـت یکو هر  یســـتن یتروشـــنگر وضـــع یزن
غفلت شــده  یننتق یخیتار یندو فرآ یلفظ یرتفســ یعنی یرقدم تفســ یناز اول کهیدرحال

 از یکمذکور اثبات شــود مقنن فوت هر  یرژوهش تالش شــده از مســپ یناســت. در ا
. داندیم یرا صرفاً پس از طرح دعوا مؤثر در زوال داور ینطرف

.یفوت، زوال داور یز،الزم، جا داوری، نامهموافقت واژگان کليدي:

             sheed@pardisiau.ac.ir   تهران یس،پرد ی،نشگاه آزاد اسالمگروه حقوق، دا ی،علم یاتضو هع. 1
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 مقدمه
یا جای         به عقود الزم و  ــب قواعد عمومی قراردادها، مطلق عقود از حیث دوام  ــیم  حسـ ز تقسـ

و  شود شود. عقود الزم آن است که پس از تشکیل، جز در موارد مصرح قانونی منحل نمی     می
د آن را توانمتقابالً عقود جایز، ماهتیی اعتباری است که هر یک از طرفین، هر زمان بخواهد می

مار          1بر هم زند  ــ به شـ یا حجر هر یک از طرفین نیز موجب انحالل آن  و افزون بر این، فوت 
رود. توافق بر داوری نیز در زمره عقود و الزاماً واجد یکی از خصــایص الزم یا جایز اســت.  می

ــده  بدوا لزوم یا جواز موافقت       نامه داوری تحلیل و از این مدخل، تأثیر        در این مقاله تالش شـ
سخ داده    فوت طرفین بر اعتبار داوری موردبررسی قرار گیرد  و از این رهگذر به این پرسش پا

ــ رد؟ در گذا نامه داوری تأثیر می   ود که فوت هر یک از متعاقدین چگونه بر اعتبار موافقت        شـ
ــاده و درعینخصــوص اثر فوت متعاقدین بر اعتبار توافق بر داوری می حال  توان دو رویکرد س

زوم حکم اصل ل متضاد را در پیش گرفت. نخست آنکه داوری را عقدی غیر معین دانست و به   
ــل به بند به الزم بودن آ ــی مدنی  481ماده  2ن رای داد و دیگر اینکه با توس قانون آیین دادرس

داند آن را عقدی جایز دانســت. حاصــل نگرش که فوت و حجر را از اســباب زوال داوری می
ــت، عدم تأثیر فوت متعاقدین بر اعتبار داوری و نتیجه پندار دوم تأثیر منحل کننده فوت              نخسـ

 متعاقدین بر آن است.
عنوان نهاد جانشین صالحیت قضایی، مداقه در حدود توجه به جایگاه حساس داوری بهبا 

ــت. پذیرش این تحلیل که فوت احد متعاقدین موافقت           ــروری اسـ  نامه داوری  اعتبار آن ضـ
موجب از بین رفتن قراردادی اســت که با قصــد مشــترک دو طرف منعقد شــده باید محملی 

ر ماده داشته باشد. در غیر این صورت، جایز تلقی نمودن و    فاهموجه و فراتر از نگاه بسیل به 
واسطه فوت یکی از متعاقدین آن منطبق با قواعد عمومی قراردادها انحالل یک عقد نامعین به

 رسد.به نظر نمی
ــمول  نامه داوری بهموافقت ــادیق قراردادهای مش ــلماً از مص عنوان یکی از عقود نامعین، مس

افزون بر این، از احکام اختصــاصــی   و 3الزم الوفا بودن آن محرز اســت و 2قانون مدنی 10ماده 
 توان لزوم آن را احراز نمود.وضوح میداوری در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به

                                                                                                                       
 .62، ص. 1388مجد، چاپ هفتم،  یو فرهنگ یمجمع علم انتشارات ،1ج  ،یمدن حقوق ،یمهد ،یدیشه .1

 .24. ص، 1393 زیی، نشر دادگستر، چ سوم، پایداخل یحقوق داورپرتو،  درضایعباس و حم ،یمیکر .2

 .18ص.  همان، دادگاه، تیو صالح یداور نامهموافقتاهلل، شمس، عبد .3
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دارد، بعد از تعیین داور یا قانون آیین دادرســـی مدنی مقرر می 472گذار در ماده قانون
و  1مگر آنکه هم چون ســایر عقود الزم اقاله شــودداوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند، 

ــی متعاقدین در انحالل موافقت      481در بند یک ماده     نامه  همان قانون بر لزوم وجود تراضـ
 برانگیزترینقانون آیین دادرسی مدنی، یکی از چالش 481ماده  2داوری تأکید نموده است.

امه نضــوح مؤید الزم بودن موافقتومواد این قانون اســت زیرا اگرچه، بند یک این ماده به
همین ماده، اسبابی از قبیل فوت یا حجر را برای انحالل آن برشمرده    2بند  داوری است اما 

به     جایز اســــت.  به عبارت که مختص عقود  مه داوری، تحت      طور منطقی موافقت دیگر،  نا
ــایی فوت و حجر هر یک از طرفین دعو  ــناسـ ــت، اما مقنن با شـ ــل لزوم اسـ ا حکومت اصـ

ــباب زوال داوری، گویی به یک عقد الزم، چهرهبه ــیده و موجب عنوان اسـ ای جایز بخشـ
تصــریح یا ســکوت شــارع آنکه عقود، بنا بهســردرگمی و خلل مبحث گردیده اســت. حال

سبت به یک        ستثنایی ن شند و یا در برخی موارد ا ست، الزم یا جایز با الزم و  طرفممکن ا
مان زوجه ممکن نیســـت یک عقد واحد، همهچیکن بهطرف دیگر جایز باشـــد لنســـبت به

دربردارنده خصائص لزوم و جواز باشد. افزون بر این، لزوم و جواز را مقنن تأسیس نکرده    
و بر عقود تحمیل ننموده است بلکه لزوم و جواز در مورد هر یک از عقود بستگی کامل با   

شدن   3خصوصیات مصالح متعاقدین در همان عقد دارد.     این حقیقت که تأثیر فوت  روشن 
بار داوری و توافق بر آن دارد جز از راه          تأثیری بر اعت چه  قد داوری  قدین ع عا یکی از مت

اه بنابراین در ابتدا به بررســی جایگ تشــخیص الزم یا جایز بودن عقد داوری میســر نیســت؛
عقود اذنی  رشده سپس با توجه به اینکه فوت، عموماً در اعتبا  فوت در اعتبار عقود پرداخته

ری نامه داویا عقودی که شخصیت طرفین نقش محوری دارد مؤثر است، وضعیت موافقت    
ــیر لفظی ماده    ــی و درنهایت به تفس ــی بودن بررس ــخص قانون آیین  481از حیث اذنی یا ش

 دادرسی مدنی پرداخته خواهد شد.
 

                                                                                                                       
 ندارند را آنان عزل حق نیطرف داوران، ای داور نییبعد از تع: »472 ی(، ماده1379) یدر امور مدن یدادرس نییقانون آ.  1

 .«یتراض با مگر

 نیطرف یکتب یـ با تراض 1 :رودیم نیاز ب یداور ریدر موارد ز: »481 ی(، ماده1379) یدر امور مدن یدادرس نییقانون آ.  2

  .«دعوا نیطرف از یکی حجر ایـ با فوت  2 دعوا

  .113، ص. 1392گنج دانش، چاپ سوم،  ،یحقوق مدن اراده در ریتأثمحمدجعفر،  ،یلنگرود یجعفر.  3
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 جايگاه فوت متعاقدين در اعتبار عقود -1

ــاخ عقو ــی از اذنی بودن این قبیل برخی از فقها، مبنای انفس د جایز در اثر فوت و حجر را ناش
داده و با از دست  ازنظر ایشان، شخص در اثر مرگ، اهلیت خود را ازدست    1اند.عقود دانسته 

صرف در آن را ندارد.    سیده و دیگر اجازه ت شان   2دادن اهلیت، اموال وی به وراث ر ازنظر ای
ــت که    درنتیجه، بی  حدوث فوت و یا حجر، موجب فقدان اهلیت و       اعتباری عقود اذنی اسـ

ــت؛ متوفی در زمان حیات یا محجور در حال افاقه منعقد نموده بنابراین عدم اهلیت، حتی   اس
شده     شرط  ضمن عقد الزمی  شود. آنچه از مفهوم  اند نیز میموجب انحالل عقود جایزی که 

شان برمی    صرفاً در مور     سخن ای ستداللی  ست که چنین ا صداق  آید، این ا د عقود جایزی م
ساخ عقد جایز         سبب  نظر بر انف ست، به همین  ستوار ا دارد که ذات و نهاد آن بر مبنای اذن ا
ــرف           ــی از صـ در اثر موت یا حجر متعاقدین آن دارند و معتقدند تأثیر فوت در انحالل، ناشـ

ی عقود  خکه بربلکه مبتنی بر اذنی بودن این قبیل عقود است. در حالی  3جایز بودن آن نیست 
پاره    مانی پس از فوت و     جایز، اذنی نبوده و حتی در  به ز ثار عقود اذنی  ای موارد تعمیم آ

ــت و به نظر نمی اولی حجر پذیرفتهطریقبه ــده اس ــد که بتوان بهش ن را به راحتی اذنی بودرس
 تمام عقود جایز تعمیم داد.

وکالت، حتی در فرن شــرط  عقود اســتنابهی مانند که 4اگرچه، نظام حقوقی ایران پذیرفته 
شـــود اما با مراجعه  غیرقابل عزل بودن آن، با موت یا حجر هر یک از وکیل یا موکل منحل می

به منابع فقه مشخص است که فقها در خصوص اعتبار شرط بقای وکالت پس از موت یا حجر       
ــان معتقدند می   اتفاق  س از مود که پتوان وکالت را به نحوی منعقد ننظر ندارند و برخی از ایشـ

باشـــد.   توان عقیده اغلب فقها دانســـت، لیکن       هرچند چنین نظری را نمی  5مرگ نیز مجری 

                                                                                                                       
  .355.ص ،یقمر یهجر 1416، دار الکتب اإلسالمیة، 26، ج جواهر الکالم ،، محمدحسننجفی الجواهری. 1 

ا فی المعنى وکالة( التی هی کغیرها من العقود الجائز ، نحو العاریة کیف کان )فبموت کل منهما تبطل المضـــاربة،  نه. » 2

 «والودیعة تنفسخ بالموت والجنون واالغماء، ونحو ذلک مما یقتضی بطالن اإلذن من المالک...

 .نیشیپمحمدحسن،  ،ی. نجف 3

ــودیم مرتفع لیوکالت به طرق ذ: »687 یماده ،ی. قانون مدن 4 ــتعفا به -2به عزل موکل  -1 :ش  ایبه موت  -3 لیوک یاس

 «.موکل ای لیوک جنون

 .360، ص. 27، ج نیشیپمحمدحسن،  ،ی. نجف 5

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A


111 

 

 يداور يننسبت به فوت طرف يرانا ينظام حقوق يکردرو 

ــت   به  1قانون مدنی یافت.     777توان در ماده  انعکاس این نظر را می  موجب این ماده، ممکن اسـ
ــمن عقد رهن به مرتهن داده     ــود تا پس از مرگ، وراث وی طلب مورث را   وکالتی در ضـ شـ

ه روشنی به معنای تعمیم آثار یک عقد جایز ب لت از عین مرهونه تأمین نماید و این بهوسیله وکا 
 زمانی پس از فوت احد طرفین به اتکای اراده متعاقدین است.

ستثنایی، نظرات متنوعی ارائه نموده صاحب   تقدند اند؛ برخی معنظران، در توجیه این حکم ا
به مرتهن درفروش عی       لت  ــود از اعطای وکا ــمن عقد الزم، جعل والیت       مقصـ ن مرهونه ضـ

ود و شــدرفروش برای مرتهن اســت و والیت درفروش در اثر فوت مرتهن به ورثه او منتقل می
برخی دیگر استواری   2شرط انتقال به ورثه ندارد، مگر اینکه شرط مباشرت شده باشد.احتیاج به

نایب  ای را که نتوان ازسلطه  وکالت پس از فوت وکیل را ناشی از ایجاد حق دانسته و معتقدند  
ــود را دیگر نمی  ــتگرفت و همانند حق از او به ورثه منتقل شـ . توان، نیابت مبتنی بر اذن دانسـ

برخالف حق، اذن وجود مســتقل ندارد و وابســته به وجود اذن دهنده و مأذون بوده، پس آنچه  
نا   نامید و وکالت در این مع    قابلیت باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه را دارد باید حق             

ست.  سیری اعتقاد به تأثیر   در مقابل، برخی حقوق 3نوعی ایجاد حق ا دانان دیگر ورای چنین تفا
ــیف یک عقد به ــل آزادی اراده  اراده متعاقدین در توصـ ــتناد به اصـ جایز یا الزم دارند و با اسـ

ــتحمعتقدند، درصــورتی ــند، میکه متعاقدین مایل به انعقاد یک عمل حقوقی مس توانند  کم باش
ضر، چنین نظری قابلیت پذیرش    شرط نمایند. لیکن در حال حا عدم امکان برهم خوردن آن را 

شور پذیرفته  ست که   ندارد و آنچه امروزه در نظام حقوقی ک ق  اراده متعاقدین و تواف شده، آن ا
 4ایشان تأثیری بر الزم یا جایز بودن عقود ندارد.

ای  برانگیزی دارند. برخی قائل به نفوذ شرط بق های تأملد، استدالل فقها نیز در توجیه نظر خو
عطا  هایی که به اشخاص دیگر نیز اوکالت پس از فوت مرتهن بوده و حتی این حکم را به وکالت

                                                                                                                       
کند که اگر در  لیممکن است راهن مرتهن را وک حده،یموجب عقد علبه ایدر ضمن عقد رهن : »777 یماده ،ی. قانون مدن 1

ممکن است قرار دهد   زیکند و ن فایآن طلب خود را است متیق ایمرهونه  نیموعد مقرر راهن قرن خود را ادا ننمود مرتهن از ع

 «او باشد و باالخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه

 .364، ص.1366، 4چ  ه،یاسالم یفروش، کتاب2، ج یحقوق مدن حسن، دیس ،ی. امام 2

،  1385، 5انتشــار، چ  یشــرکت ســهام ن،ید یهاقهیوث -یاذن عقود ن،یعقود مع یدوره، یحقوق مدنناصــر،  ان،ی. کاتوز 3

 .213ص. 

ــا» د،یعبدالمج ،یمقاممئقا یری. ام 4 ــئله یاراد یندگینما یانقض ــلنامه«عزل رقابلیوکالت غ و مس ــکده حقوق و  ، فص دانش

 .51، ص.1351، زمستان 12دانشگاه تهران، شماره  یاسیعلوم س
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شدن آن        1دهند.شود تعمیم می می شرط بقای وکالت را برای منحل ن ساً وجود  سا برخی دیگر، ا
ــت   ــوع عقد وکالت،         ه و تأکید می  پس از مرگ مرتهن الزم ندانسـ نمایند که در مواردی که موضـ

شد مثل وکالت درفروش عین            شده با شرط  ضمن عقد الزمی  شد و وکالت  متعلق حق وکیل با
 2رود.مرهونه، چنین وکالتی حتی اگر شرط هم نشده باشد با فوت وکیل از بین نمی

 
 یاذن عقود اعتبار در فوت نق  -2

ــوص داوری، بی  دانان در انتقاد  برخی حقوق ــاذ مقنن در خصـ پرده معتقدند که     از رویکرد شـ
سل به داوری، طریقه » ست و [فاهراًا قانون   تو ستثنایی ا ست    ای ا سته ا گذار در مورد فوت نخوا

آنکها اگر این حکم نسبت به ورثه صغیر، به لحاا صغر و     داوری را به ورثه تحمیل کند، [حال
ــتان ــبت به  برای حفر  3عدم امکان دخالت دادس ــد، نس ــته باش منافع او به رد داورها منطقی داش

 رسد، مگر اینکه مبنای داوری اذن باشد و این اذن با فوت طرفورثه کبیر، بی فلسفه به نظر می
تصـــور در خصـــوص زوال داوری در اثر فوت  بنابراین تنها توجیه قابل 4«.روددعوی از بین می
 اذنی بودن آن است.نامه داوری، توجه به ادعای طرفین موافقت

شــود که در آن تعهد و التزامی وجود   عقود اذنی، به آن دســته از اعمال حقوقی اطالق می
شدن آن اذن، عقد برهم      شته  ست که با بردا خورده و ندارد بلکه تحقق و بقایش در گرو اذنی ا

انان  دخی حقوقو بر اگرچه فقها اذن را در معنای رفع مانع و اباحه در نظر داشته 5شود.منحل می
به پیروی از نظرات فقه، اعطای اذن را عملی یک      ته      نیز  ــ ند جانبه و از انواع ایقاعات دانسـ و  6ا

ــتفاده از مال یا حقی  اند اذن ذاتاً عملی یکگفته طرفه اســـت که نتیجه آن اعطای مجوز در اسـ
رابر مأذون در باســت اما چنانچه توافقی منعقد شــود که طرفین اذن متقابلی به یکدیگر داده یا   

                                                                                                                       
 یالعامل یالجبع نیالدنیز هیالدمشــق اللمعه شــرح یف هیالروضــه البه :شــرح لمعه یمباحث حقوق ترجمهاســداهلل،  ،ی. لطف 1

 .209، ص. 1384(، مجد، یثان دی)شه

 .168، ص. 4ج  ،یقمر یهجر 1400 ،ی، وجدانیعرو  الوثقمحمدکافم،  دیس ،یزدی یی. طباطبا 2

ورت  ص نیا ریتصور است که از وجود محجور اطالع نداشته باشد در غ    ابلق ی. فرن عدم دخالت دادستان تنها در مورد  3

 نظارت خواهد نمود. یو منصوب خواهد شد و دادستان بر و نییتع میمحجور، ق یبرا

 .1124. عبده، جالل، همان، ص. 4

 .544. ص.14، ج 1378قم، چاپ اول  هیعلم یحوزه نیجامعه مدرس ه،یمصباح الفقرضا،  ،ی. همدان 5

سالم  نامه، پژوهش«اذن یو نهاد حقوق یتفاوت عقود اذن»احمدرضا،   ،ی. توکل 6 ستان  5 شماره  ،یفقه و حقوق ا ، بهار و تاب

 .71، ص.1389
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صورت اذن از معنای        شد در این  شده با شدن از قبل دیگری، طرف مقابل، مکلف به تعهداتی 
 دهد.یک ایقاع فراتر رفته و این توافقات تشکیل یک عقد را می

 
 نق  اذن در توافق بر داوري -3

ــایبه اذنی بودن موافقت   ــندگانی که داوری     نامه داوری، هچ  در مورد شـ را  یک از معدود نویسـ
طور مشخص صادرکننده اذن و شخص مأذون را تعیین نکرده و صرفاً     اند، بهعقدی اذنی دانسته 

ست جز اینکه برای تحلیل م بنابراین چاره اند؛نامه داوری دادهنظر بر اذنی بودن موافقت بنا  ای نی
  نو ماهیت این نظر، دو فرن را تصــور نمود؛ نخســت اینکه فرن شــود اذن از ناحیه متعاقدی  

ــده اســت تا در صــورت بروز اختالف به داوری مراجعه   موافقت نامه داوری به یکدیگر اعطاش
ــیدگی به اختالفات فی           ــخص ث    نمایند و دیگر اینکه متعاقدین، اذن در رسـ الثی  مابین را به شـ

 عنوان تابعان یک نظاماند. فرن نخست مردود است، زیرا اساساً اشخاص، به     هعنوان داور دادبه
در جایگاهی نیستند که اصل صالحیت محاکم قضایی را مخدوش داشته و با توسل به        حقوقی 

ــتنابه در  اذن برای یک مرجع خصــوصــی ایجاد صــالحیت نمایند؛  زیرا عقود اذنی بر مبنای اس
آنکه صالحیت محاکم قضایی حق    شود حال اجرای حق متعلق به شخص اذن دهنده، برقرار می 

 عه یا عدم مراجعه به آن قابل اذن دادن باشد.طرفین نیست که مراجمتعلق به
ــادره از ناحیه طرف دیگر تلقی          افزون بر این، اگر حق مراجعه به داوری بر مبنای اذن صـ

شکال دیگری بروز می    صورت باید طرف مقابل را در رد اذن و عدم   کند؛شود، ا زیرا در این 
ست. به  شود   ای از اعمال حقوقی اطالق میپاره ویژه که عقود اذنی بهالتزام به داوری مختار دان

ها در گرو اذن اســــت.           قای آن تن که تحقق و ب ندارد، بل هد و التزامی وجود   1که در آن تع
ــت و ازنظر مبنایی قابل تطبیق با عقود           که موافقت  درحالی  نامه داوری مفید التزام به داوری اسـ

شود که مبنای موافقت    ست. حتی اگر فرن  شد، ر   نامه داوری اذنی نی ستوار با د بر اعطای اذن ا
 2نشده است.چنین اذنی با یک اراده در مقررات مخصوص داوری پذیرفته

قدین                    عا نب مت جا طای اذن از  ید فرن دوم یعنی اع با پذیرش فرن نخســــت،  عدم  با 
عنوان داور را موردبررسی قرار داد. بر اساس این توجیه،    نامه داوری به شخص ثالثی به موافقت

                                                                                                                       
 .544. ص.14، ج 1378قم، چاپ اول  هیعلم حوزه نی، جامعه مدرسهیمصباح الفقرضا،  ،یهمدان.  1

ــ نییقانون آ  481و  472موجب مواد  . به  2 حق ندارد   نیاز طرف کی چیه یداور نامه  پس از انعقاد موافقت   یمدن  یدادرسـ

 بر هم زنند. ایآن را فسخ نموده  ییتنهابه
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ســو مجتمعا اذن در رســیدگی به اختالفات ناشــی از روابل خود را به شــخص  از یک متعاقدین
شان، اختیار رسیدگی به اختالفات فی  اینثالثی اعطا نموده و به مابین را ترتیب، داور مأذون از ای

دارد و به همین لحاا ممکن اســت ادعا شــود در صــورت فوت یا حجر یکی از صــاحبان اذن  
شــود. در پاســخ باید گفت؛ اوالً اگر چنین تعبیری محمول به صــحت بود، داوری نیز منتفی می

 481که در ماده رفت درحالینامه داوری با فوت یا حجر داور نیز از بین میبایســت موافقتمی
ای به فوت یا حجر  قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن در مقام بیان اسباب زوال داوری هچ اشاره   

های مطلق که داور تمرار اهلیت و شــخصــیت داور، حداقل در داوریداور ننموده و گویی اســ
ت. ثانیاً نامه داوری نیس وجه از ارکان اعتبار موافقتهچمشخصی از سوی طرفین تعیین نشده، به    

ــعیت حقوقی داور جایگاه فرع بر ارکان             ــی مدنی، وضـ ــیاری مواد قانون آیین دادرسـ در بسـ
دارند انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار متعاقدین حق مانند آنکه نامه داوری دارد؛موافقت
صورتی  1نمایند صالح از باب       و یا در شند، دادگاه  ضی نکرده با شخص معینی ترا که به داوری 

در وضــعیتی که فوت یا حجر داور  2نماید.اقدام به تعیین داور « الحاکم ولی الممتنع»قاعده فقه 
نامه داوری ندارد، نباید وی را صــاحب اذن از تبار موافقتو حتی عدم تعیین وی، تأثیری در اع
صورتی    ست. فقل در شخص معینی را به داوری که متعاقدین موافقتمتعاقدین دان  نامه داوری، 

انتخاب کرده باشــند، فوت وی موجب زوال داوری اســت اما باید مدنظر داشــت که علت این   
ــدن  ــیت داور  امر نه در اذنی بودن داوری، بلکه در زایل ش ــخص ــرایل داور و از بین رفتن ش ش

تعیینی اســت. کما اینکه در فرن اخیر، اگر طرفین به داوری شــخص دیگری رضــایت دهند،   

                                                                                                                       
ــ نیی. قانون آ 1 ــوند و   توانندیم نیمتعامل: »455 یماده ،یدر امور مدن یدادرسـ ــمن معامله ملزم شـ موجب قرارداد به ایضـ

ض  صورت  ندینما یجداگانه ترا  دخو داوران ایتوانند داور یم زیمراجعه کنند و ن یآنان به داور نیتالف ببروز اخ کهیکه در

ــ در کل  .ندینما نییتع اختالف بروز از بعد ای قبل را  داوران ایتوانند انتخاب داور یم نیموارد رجوع به داور، طرف هیتبصره ــ

 .«کنند واگذار دادگاه ای ثالث شخص به را

داوران خود را  ایداور  یداور شده ول  یقرارداد متعهد به معرف ایمعامله  نیکه طرف یدرموارد»: 459 یماده ن،یش ی. قانون پ 2

ــند و در موقع بروز اختالف نخواهند و  نیمع ــاصــ  ینتوانند در معرف اینکرده باش داور  نییدر تع ایخود اقدام و  یداوراختص

ــد، مح زیشــخص ثالث ن ایداور به دادگاه  نییو تع ندینما یثالث تراضــ  نیعتواند داور خود را میم طرفکیول نشــده باش

س به کرده سم  افهارنامه لهیو ست تع  یطرف مقابل معرفبه یر سبت به تع  ایو  دیداور نما نییو درخوا ض  ثالث داور نیین  یترا

ــت فرف ده روز از تار     نیدرا. کند  ــورت طرف مقابل مکلف اسـ   نییتع در ایو  یابالغ افهارنامه، داور خود را معرف  خیصـ

ــ ــادینما یداور ثالث تراض ــدهیمدت  ی. هرگاه تا انقض ــود، ذ ادش ــب مورد برا تواندیم نفعیاقدام نش داور به  نییتع یحس

 «دادگاه مراجعه کند.
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مه می       موافقت  به حیات خود ادا به     دهد؛ نامه داوری از بین نرفته و  ته  ــ زیرا نفس داوری وابسـ
 فی گردد.ز بالفاصله منتصرف از بین رفتن وی داوری نیاهلیت و یا شخصیت داور نیست تا به

ــوال منطقی متبادر می     داوری   نامه  گردد که اگر موافقت  بنابراین با رد هر دو فرن، این سـ
سی به دیگری و در چه زمینه    شود چه ک سخ      یک عقد اذنی تلقی  سلماً پا ست؟ م ای اذن داده ا

ــت، به ــت که ابتنای داوری بر اذن نیسـ ت عطای نیابویژه که درواقع عقود اذنی، جهت ااین اسـ
ــود و در یک جریان داوری هچ  منعقد می  دهد.  کس به نیابت از دیگری اقدامی انجام نمی      شـ

طرف، اقدام به عنوان شــخص مســتقل و بی طرفین اصــالتاً وارد جریان داوری شــده و داور به 
  ربخشیالمللی، نسبت به اثتوجه عامدانه مقنن در قانون داوری تجاری بیننماید. بیرسیدگی می

ــتنتاجنامه داوری بهفوت یا حجر هر یک از طرفین در عدم اعتبار موافقت ــنی مؤید این اس   روش
شته و در حقیقت فوت یا حجر هر یک     ست که این عقد هچ رابطه معناداری با عقود اذنی ندا ا

قت     بار مواف تأثیری در اعت ندارد زیرا اگر فوت اثر ذاتی در عقد داوری      از طرفین  مه داوری  نا
المللی یا داخلی بودن داوری موضوعیتی در این خصوص ندارد که فوت را در   باشد بین  داشته 

 یکی مؤثر و در دیگری فاقد اثر بداند.
ــیت   اگر مبنای انحالل داوری به دلیل فوت را حمایت از حقوق وراث و احترام به شـــخصـ

شود، به این حکم ایراد دیگری وارد می    شان فرن  ست حق مراجع   ای ه وراث به شود. ممکن ا
نامه داوری منعقده توســل مورث، امتیازی باشــد که ایشــان نیز به آن موجب موافقتداوری، به

ــند و به هر دلیل احقاق حق خود را در گرو بقای آن ببینند. حال             ــته باشـ مقنن   آنکه تمایل داشـ
شاید به بهانه حما صرف فوت احد متعاقدین، حکم به زوال موافقت به ت از ینامه داوری داده و 

ــع چنین حکمی حمایت از     ــت. اگر هدف از وض ــته اس ــان را مخدوش داش وراث، حقوق ایش
وراث اعم از صغار و کبار باشد، شایسته آن بود که حداقل تنفیذ داوری حسب مورد به ایشان        

 شد.ها واگذار مییا نماینده قانونی آن
 

 جايگاه شخصيت طرفين در اعتبار قرارداد داوري -4
شان           قراردادهای منع صیت ای شخ ست که  شخاص، دو وجه دارد؛ یا قراردادهایی ا سل ا قده تو

علت عمده انعقاد عقد است و یا اینکه مانند عقود مغابنهی، شخصیت و مباشرت ایشان تأثیری        
در اعتبار آن ندارد. اگر عقد متضـــمن قرارداد داوری، ازجمله عقودی باشـــد که شـــخصـــیت  

شد یا    صلی انعقاد آن با شد         متعاقد، علت ا شده با شرط  شان در عقد  شرت حداقل یکی از ای مبا
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قبیل عقود   اما در این گردد؛نامه داوری تبعا با فوت ایشان زایل میشاید بتوان گفت که موافقت
و در  1نیز حجر مانعی برای جریان داوری نیست زیرا تنها با فوت است که شخصیت از بین رفته

ست. حتی     صورت حدوث حجر با بقای شخصیت، نماینده     قانونی وی مسئول اداره امور وی ا
ــد، هرچند با فوت      ــده باش ــرت منعقدش ــب توافق یا ذات آن، به قید مباش اگر یک عقد، برحس

وفصل   ای با انتفای روش حلشود لیکن این واقعه مالزمه ینا موضوع قرارداد منتفی می [ متعهد
 ل عقد اصلی رسیدگی شود.بسا، در همین مرجع باید به بقا یا زوااختالف ندارد و چه

شود که از شمول   های داوری اصوالً معطوف به قراردادهایی انشاء می  نامهعالوه، موافقتبه
عقود مربوط به شــخصــیت، خارج و ازجمله عقود مالی هســتند و این در حالی اســت که تأثیر   

ــت فوت یا حجر بر اعتبار یا انتفاء قراردادهای مالی و قراردادهای جانبی آن پذ          و در  یرفته نیسـ
ــورت فوت متعاقدین، حقوق و قراردادهای مالی به همراه کلیه آثار تبعی و جنبی به وراث           صـ

بل         منتقل می  قا مالی برخالف حقوق و قراردادهای غیرمالی  ــود زیرا حقوق و قراردادهای  شـ
 2انفکاک از شخصیت و قابل توارث است.

صیت       شخ سی مقررات مربوط به تأثیر اهلیت و  سد  ردر اعتبار عقود الزم، به نظر میبا برر
ــت ادعا       481جهت توجیه حکم مندرج در بند دو ماده       ــی مدنی ممکن اسـ قانون آیین دادرسـ

قانون مدنی وضـع گردیده که    212قانون آیین دادرسـی مدنی، نافر به ماده   481شـود که ماده  
ــتند به  »تأکید دارد:  ــید نیس ــخاصــی که بالغ یا عاقل یا رش ــطه عدم اهلیت بمعامله با اش اطل واس

لیکن با اندک دقت در متن ماده، مشــخص اســت که حکم آن، مربوط به لحظه انعقاد  «. اســت
ضروری نمی      ستمرار اهلیت را برای اعتبار عقود  ست و مقنن، ا ن  داند. به اییک عمل حقوقی ا

ر و بعداً به هنامه داوری نماید معنا که چنانچه، شـــخصـــی در حال افاقه، اقدام به انعقاد موافقت
ــود با توجه به اینکه در زمان انعقاد آن موافقت         نامه، دارای اهلیت بوده از این     علتی محجور شـ

تواند مبنای  قانون مدنی نمی 212بنابراین واضح است که ماده   آید؛نظر، خللی به عقد وارد نمی
سبی برای توجیه بند   شد زیرا ه    481ماده  2منا ر یک نافر به زمانی قانون آیین دادرسی مدنی با

 ازآن است.ای پسمتفاوت است؛ یکی نافر به زمان انعقاد و دیگری در رابطه با واقعه
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ضع ماده      شود مبنای مقنن در و سی مدنی، ماده   481شاید گفته  قانون  1213قانون آیین دادر
به    1مدنی اســــت  جانین نمی   که  مالی    موجب آن م ــرفی در اموال و حقوق  ند هچ تصـ توان

ه اســتدالل گونتوان اینتر از توجیه قبلی اســت، زیرا مییند. چنین اســتنادی پســندیدهخودنما
به     با حجر و  که  قت    طریقنمود  قد مواف عا کان        اولی فوت مت عدم ام جه،  مه داوری و درنتی نا

ست.       شد لیکن چنین تفکری نیز مردود ا صرف در حقوق، مراجعه به داوری منتفی خواهد  ت
روشنی استیفای شخصی مجنون در حقوق و اموال متعلقه را ممنوع     هقانون مدنی ب 1213ماده 

ــاخته و جهت حمایت از حقوق وی می بایســـت فردی امین و معتبر، در مقام قیم از جانب سـ
 محضدیگر صــحیح اســت که بهعبارتوی اعالم اراده نموده و مصــالح او را حفر نماید. به

ــرف در حقوق خود را ندار  ــخص حق تص ــقوط حق و حدوث حجر، ش د اما این به معنای س
 زوال رابطه حقوقی منعقده نیست.

ــمت از قانون مدنی به ننده  کعنوان مقررات تعیینبنابراین با هچ تحلیل حقوقی و در هچ قسـ
ــالمت کامل دماغی          حق، نمی ــالم و در سـ توان محملی برای زوال عقد الزمی که با اراده سـ

 .منعقدشده، در اثر حدوث فوت یا حجر یافت
ــی مدنی بر    481ماده   2تر آمد، عدم ابتنای حکم بند     طور که پیش همان  قانون آیین دادرسـ

المللی که در بستر نظام حقوقی ایران وضع   اصول حقوقی، با مداقه در قانون داوری تجاری بین 
را  نامه داوریزیرا قانون اخیرالذکر، فوت یا حجر متعاقدین موافقت شــود؛گردیده  روشــن می

ــت. با توجه به آنکه تجاری یا بین دلیلی ــته اسـ ک داوری، المللی بودن یبر انتفاء داوری ندانسـ
ای نظیر صالحیت محاکم قضایی یا   شده و پذیرفته واجد هچ امتیازی در عدول از مقررات آمره

رسد مقنن در وضع این قانون به فراست دریافته       اهلیت یا شخصیت اشخاص نیست، به نظر می     
 نها یک عمل حقوقی مبتنی بر اذن نیست، بلکه عقدی الزم و مستحکم است.تداوری نه

قانون آیین دادرسی مدنی،  481ای نیست جز آنکه گفته شود ماده تا بدین جای مقال، چاره
صرفاً از باب اعمال حاکمیت و      ست و  صول قراردادها نی متکی به هچ حکم ماهوی و مطابق با ا

 شده است.ی وضعتفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوص
 

                                                                                                                       
 و اموال در یتصرف چیتواند هیدر حال جنون نم یمطلقاً و مجنون ادوار یمجنون دائم»: 1213 یماده ،ی. قانون مدن 1

 دی نما یم افاقه   حال  در یادوار مجنون که  یحقوق اعمال  کنیل خود؛ میق ای  یول اجازه  با  ولو دی بنما  خود یمال  حقوق

 «او مسلم باشد. نافذ است مشروط بر آنکه افاقه
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 ارث داوري -5

شود آیا داوری قابلیت قائم    سی  سیدن دارد و آیا علت  از منظر دیگر باید برر مقامی و به ارث ر
سیدن موقعیت      481حکم مندرج در بند دو ماده  سی مدنی ممنوعیت به ارث ر قانون آیین دادر

شناسایی است که     قابل ها و حقوق قراردادیقراردادی در داوری است؟ موارد متنوعی از التزام 
ــت                ــته و با فوت متعاقدین قرارداد، وراث ممکن اسـ بنا به ماهت مالی خود قابلیت توارث داشـ

که  مثال، چنانچه احد متعاقدین عقد بیع فوت نماید درحالیعنوانصــاحب این حقوق شــوند. به
  ا اینکه خیاردانان به لحاویژه، خیار شــرط ناشــی از آن عقد موجود باشــد، حقوقخیارات و به

ستند.    ست معتقد به انتقال این حق به وراث ه قانون  445این نظر متکی به ماده  1یک حق مالی ا
ــراحتمدنی اســـت که به ــعار می صـ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث »دارد: اشـ

شد و  همان قانون، در اعمال خیار قید مباشرت شده با   446مگر آنکه مانند حکم ماده « شود. می
هرگاه شــرط خیار برای شــخصــی غیر از  »شــده: بینیاین قانون پیش 447یا مانند آنچه در ماده 

ــد         ــد منتقل به ورثه نخواهد شـ ــده باشـ با جمع احکام مندرج در این مواد به نظر     «. متعاملین شـ
مالی در              می جاد توازن  ــحیح و ای قه اجرای صـ مًا وثی کارکرد خیارات عمو که  جا رســـد ازآن

اســت واجد وصــف مالی برای متعاقدین بوده و برای حفر منافع مالی وراث، قابل به قراردادها 
 ارث رسیدن است.

حق شــفعه بعد : »2قانون مدنی و با اتکا به نظرات فقها 823موجب ماده افزون بر خیارات، به
د و ده باش ش دیگر چنانچه بیعی واقععبارتبه«. شود از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می 

ای ایجاد شود اما پیش از اعمال  برای شریک فروشنده، حق شفعه    3همان قانون 808مطابق ماده 
مقام مورث   مقامی وی حق اعمال این حق را دارند زیرا قائم    این حق فوت نماید، وراث به قائم    

 4کند.مقامی از حقوق مالی او به نفع خود استفاده میبا سمت قائم

                                                                                                                       
 .31. ص، 1376 ر،یرکبی، ام4، چ یحقوق نامهدانش محمدجعفر، ،یلنگرود ی. جعفر 1

؛  280، ص.2ج  ،یقمر یهجر 1419 ،یمعارف اســالم یموســســه مســالک االفهام،(، یثان دی)شــه نیالعابدنیز ،ی. عامل 2

 .263، ص.3، ج االسالم عیشرا ،یقمر یهجر 1409ابوالقاسم، استقالل،  ،یمحقق حل

س قابل رمنقولیمال غ هرگاه: »808 یماده ،ی. قانون مدن 3 شد و     نی، بیمیتق شترک با شر  یکیدو نفر م  یصه ح ک،یاز دو 

صد ب خود را به شخص ثالث  عیق شر  یبه  شتر  یمتیحق دارد ق گرید کیمنتقل کند  ست به او بده  یرا که م صه داده ا  د و ح

 .«ندیگویم عیحق را حق شفعه و صاحب آن را شف نیرا تملک کند. ا عهیمب

 .32ص.  همان،محمدجعفر،  ،یرودلنگ ی. جعفر 4
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حقوق مالی ضمن یک عقد، حق فروش عین مرهونه است. توضیح  نمونه دیگری از توارث 
ــورت عدم پرداخت قرن در            ــود تا در صـ اینکه چنانچه در عقد رهنی مرتهن وکیل راهن شـ
ساند و طلب      شد به وکالت از راهن عین مرهونه را به فروش بر شته با موعد مقرر، مرتهن حق دا

ــتیفا نماید. باوجودی که وکالت ذات عقدی      ــت و با فوت وکیل یا موکل خود را اسـ جایز اسـ
شود که این وکالت پس از فوت مرتهن با ورثه         زایل می شرط  ست تا  شود، مقنن اجازه داده ا

ای را که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه منتقل شــود، دیگر ســلطه 1وی باشــد.
ستق   نمی ست. برخالف حق، اذن وجود م سته به توان نیابت مبتنی بر اذن دان وجود  ل ندارد و واب

اذن دهنده و مأذون است. پس آنچه را قابل باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است، باید 
ــطلحی خود             ــورت عقدی که چنین اثری بگذارد وکالت به معنای مصـ حق نامید و در این صـ

ــت و باید آن را نوعی    ،  انتقال به ورثهقابلبنابراین با انعقاد وکالت   2تلقی کرد.« ایجاد حق »نیسـ
ضمن یک عقد رهن درواقع حقی ایجادشده که وثیقه و تضمین تأمین طلب مرتهن است و در     
ست از             ضمین آن نیز جهت حفر و حرا ست ت سیدن ا صل طلب قابل به ارث ر ضعیتی که ا و

 حقوق وراث به ایشان به ارث خواهد رسید.
خیار که یک حق   وارث اسـت زیرا وقتی دانان اعتقاددارند اقاله نیز قابل تحتی برخی حقوق

ز همان جنس  و ا انتقال به ورثه است اقاله که مستظهر به عامل تراضی   طرفه است قابل فسخ یک 
ــان، ماده    ــید. به عقیده ایش ــت نیز منطقاً به ارث خواهد رس قانون مدنی نیز تلویحاً مؤید  286اس

ــت زیرا به  ــی  همین نظر اسـ ــت؛    موجب این ماده، تلف یکی از عوضـ ن  بنابرای  ن، مانع اقاله نیسـ
اولی تلف یا همان فوت یکی از متعاملین نباید مانع اقاله باشـــد زیرا در حالتی که ماهت طریقبه

 3معامالت، قائم به عوضین است نه قائم به متعاملین، تلف هر یک از آن مانع اقاله نیست.
ــعیتی که حقوق  ــوعه، خیارات بهدر وضـ ــباب التزام به عنوادانان و مقررات موضـ ن اسـ

عنوان ابزار حراســـت از رعایت عدالت اقتصـــادی و حســـن اجرای قرارداد، حق شـــفعه به

                                                                                                                       
کند که  لیممکن اســـت راهن مرتهن را وک حده،یموجب عقد علبه ایدر ضـــمن عقد رهن : »777 یماده ،ی. قانون مدن 1

ــت  مت یق ای مرهونه   نیاگر در موعد مقرر راهن قرن خود را ادا ننمود مرتهن از ع  ممکن  زیکند و ن  فا یآن طلب خود را اسـ

ست قرار دهد وکال  شخص ثالث داده       یت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثها ست که وکالت به  شد و باالخره ممکن ا او با

 «.شود

 .213، همان، ص.نید یهاقهیوث -یعقود اذن ن،یعقود مع دورهناصر،  ان،ی. کاتوز 2
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شاعی، اقاله به       شریک م ضرر به  صاف و جلوگیری از ورود  سلطنت اراده و  ان عنوان مظهر 
ــیله تضــمین اخذ مطالبات رهایی از قید تعهد، نمایندگی درفروش عین مرهونه به عنوان وس

قا   به  بل توارث اســـت چرا التزام   قانونی  عنوان وثیقه اجرای مناســـب قرارداد و    به داوری 
 دانان، اکثر حقوقتضـــمین یک رســـیدگی تخصـــصـــی به وراثت نرســـد. به اعتقاد حقوق

از آن،  توانانتقال است و این غلبه، یک اماره عرفی خواهد بود که میخصوصی افراد قابل
شید؛ هر حقی قابل    صورت بیرون ک ه دلیل ست مگر اینک انتقال ایک قاعده حقوقی به این 

 481در مقام نقد حکم مندرج در ماده  1خاصی در موارد خاص، اقتضاء عدم انتقال را کند.
صل حقوقی یا مقررات  قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت نه  تنها این ماده متکی به هیچ ا
ــت که مانع وراثت موافقت ــد بلکه مفاد آن در مخالفت با مادماهوی نیسـ  هنامه داوری باشـ

سته است   قانون مدنی است که آثار عقد را درباره متعاملین و قائم  231 . مقام ایشان مؤثر دان
اری ای است که مانند بسینامه داوری یک حق مالی و وثیقهعالوه التزام منبعث از موافقتبه

سـو  از اعمال حقوقی دیگر، باآنکه متعاقدین اصــلی شــخصــاً ملتزم به آن هســتند اما از یک
ایشــان علت عمده عقد نیســت و از دیگر ســو اســتمرار اراده یکی از متعاقدین   شــخصــیت

 ضرورتی برای بقای آن ندارد.
به وراث          با این فرن که موافقت     ــده و  به دلیل فوت یکی از طرفین زایل شـ نامه داوری 

ــود، متعاقد دیگر، در جایگاه نابرابری قرارگرفته و بی ی در نی باالیزدلیل، قدرت چانهمنتقل نش
صالحیت      شان توافقی مجدد نماید و یا به  برابر وراث خواهد یافت که در ارجاع به داوری با ای

ستنتاج، قدرمتیقن آن است که اراده   گیرانهآنکه در سخت عام محاکم متوسل شود. حال   ترین ا
ستحق اتخاذ         شخصی م ست و اگر  متعاقد دیگر، در ارجاع اختالفات به داوری هم چنان باقی ا

آن بود  رسد بهتر یم در مورد بقا یا زوال داوری باشد وراث متعاقد متوفی است. به نظر می  تصم 
اعالم   جایکه مقنن به لحاا حفر حقوق وراث و جلوگیری از ســوءاســتفاده متعاقد دیگر، به 

سبت به وراث متوفی را موقوف به تائید    صورت فوت طرف دیگر، اعتبار آن ن زوال داوری در 
 نمود.نامه داوری مییا رد موافقت
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 قانون آيين دادرسی مدنی در پرتو سير تقنينی 481تفسير لف ی ماده  -6
قانون   481ماده  2با اوصــافی که گذشــت حل تعارن فاهری قواعد عمومی قراردادها و بند  

مشــاهده اســت و دســت  آیین دادرســی میســر نشــد. گاه پاســخ ســواالت علمی به رای العین قابل
 ند.کهای پیچیده ماهوی برای حل این تعارن، جوینده را به بیراهه هدایت مییلانداختن به تحل

ــی مدنی می 481ماده  2باوجود فاهر حصــرگرای بند  هایی از  توان بارقهقانون آیین دادرس
تعدیل عمدی یا ســهوی رویکرد انقباضــی مقنن نســبت به صــالحیت داوری را مشــاهده کرد.  

ه.ش،  1313و بعد  1306های قبلی مانند قوانین حکمیت مصوب  گذار با تأسی از رویکرد قانون
، در تنظیم ماده 1308ه.ش، قانون اصــالح حکمیت مصــوب  1289اصــول محاکمات مصــوب 

شدت انحصارگرا با داوری مواجه    ه.ش با نگاه به 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب    656
رو داوری، حکم بر زوال داوری بر تر کردن قلمقصــد هر چه مضــیقشــده و بدون هچ مبنایی به
امه  نداده بود. حکم این ماده در تضاد آشکار با مبنای موافقت« طرفین»اثر فوت یا حجر یکی از 

ــت      داوری و درعین یاسـ ــ باسـ ــایی مدنظر حاکمیت ایران مبنی بر       حال، مغایر  های کالن قضـ
 بود. 2توسعه و تعمیم داوری 1وفصل دوستانه اختالفات،قضازدایی، حل

 656ه.ش و  1379قانون آیین دادرســـی مدنی مصـــوب  481در بررســـی تطبیقی بین مواد 
قانون  656شود. در ماده توجه مشاهده میفریف و قابل ایه.ش نکته 1318قانون قدیم مصوب 

یا حجر یکی از طرفین »قدیم   جب زوال داوری اعالم « فوت  حالی  مو ــده بود در که در  شــ
سال     صالحات  شد. نظر « فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا»عبارت به  ه.ش، این 1379ا  تبدیل 

گذار را باید در مقام بیان و هدفمند تلقی  به اینکه هرگونه اصـــالح در مقررات از ســـوی قانون
ــد رفع دغدغه    نمود، گویی که در این تغییر، قانون   ــت در غیر این    گذار قصـ ــته اسـ ای را داشـ
داوری در اثر فوت هر یک از طرفین آن داشت، همان  نامه صورت، اگر نظر به انحالل موافقت 

« دعوا»کرد و لزومی به افزودن قید   قانون قدیم برای افاده این منظور کفایت می      656مفاد ماده   
صیص به نظر می   « طرفین»بر کلمه مطلق  شت. درباره علت این تخ صالح م   وجود ندا سد ا اده ر

رویکردی همســو با قانون داوری تجاری  ه.ش  1379قانون آیین دادرســی مدنی در ســال  481

                                                                                                                       
 حل اختالف. یشوراها سی. مانند تأس 1

ــو 2 ــاس یالمللنیب یتجار  یداور یها قانون  بی . تصـ ــنا  ،یاتاق بازرگان    یمرکز داور نامه  و اسـ  زیو ن رانیو معادن ا  عیصـ

سالم  یدولت جمهور نیب نامهموافقت شورت  یحقوق تهیو کم رانیا یا س  یم  یاز منطقهمرک جادیراجع به ا ییقایآفر – ییایآ

 .رانیدر ا یداور
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سال  بین صنایع و        1376المللی در  سنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی،  سا صویب قانون ا ه.ش، ت
سال   سیس مرکز منطقه  1380معادن ایران در  سال  ه.ش، توافقنامه تأ  1376ای داوری تهران در 

ــیون نیویورک مربوط ب      ــایی و اجرای آرای   ه.ش، ماده واحده الحاق ایران به کنوانسـ ــناسـ ه شـ
 گرفته است.ه.ش در پیش 1380داوری خارجی در سال 

ساتید حقوق،  قانون آیین دادرسی مدنی،   481رسد ماده  به نظر می 1برخالف اعتقاد برخی ا
نامه داوری مستندی حاکی از ادعای زوال داوری در صورت فوت یا حجر احد طرفین موافقت  

ــت، زیرا عملکرد مؤخر قانون  ــال  نیسـ به  « طرفین»ه.ش در تقیید اطالق واژه   1379گذار در سـ
ــود و بدون تردید، مقنن در این اقدام در نمی« طرفین دعوا» تواند اقدامی عبث و بیهوده تلقی ش

 مقام بیان بوده است.
قل از اساتید   را به ن« دعوا»ابتدائا باید مفهوم « طرفین دعوی»تر برای فهم عبارت به بیان دقیق

شناخت. در توضیح واژه       حقوق ب سپس طرفین آن را  سی نمود تا  ست؛   شده ا گفته« دعوی»رر
ــت که به  » ــخاص می  حقی اسـ ــمی         موجب آن اشـ توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسـ

وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه    بخواهند که به
  2«شود که اقامه دعوی نام دارد وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می  و اجرای این حق همیشه به 

ــورت می   »و  ــت که برای تثبیت حقی صـ توانایی قانونی مدعی حق     »و  3«گیرددعوا عملی اسـ
شــده یا انکار شــده در مراجعه به مراجع صــالح جهت به قضــاوت گذاردن وارد بودن یا تضــییع

ست  سان حقوقی معنایی        4.«نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه ا ست که دعوا در ل شن ا رو
با دادخواه نزد مراجع قضـــایی عنوان دعوا           نه آن دارد و اختالفات جز  یا عام اخص از مفهوم 

ترین فرد اجتماع به مفهوم تخصـــصـــی دعوا  عنوان عاقلگذار بهیابد. بدیه اســـت که قانوننمی
ــت به   ــی   454ویژه که در ماده   آگاه اسـ ــتی از عبارت طرفین   مدنی به  قانون آیین دادرسـ درسـ

ــت؛    481اختالف و در ماده   نابراین زمانی فوت در    همان قانون از طرفین دعوا بهره برده اسـ ب
 اعتبار داوری اثربخش است که اختالف تبدیل به یک دعوا شده باشد.

                                                                                                                       
 .550.ص ،همان ،3. شمس، عبداهلل، ج  1

 .118.ص، 1376 دادگستر، انتشارات پنجم، چاپ ،یمدن یدعوا در شده قضاوت امر اعتبار رناصر،یام ان،یکاتوز.  2

 .215 ص ،1، ج 1349چ چهارم،  ،یو بازرگان یمدن یدادرس نییآاحمد،  ،یدفتر نیمت.  3

 .296. ص، 1384 دراک، انتشارات، 7 چ ،1ج  ،یمدن یدادرس نییآعبداهلل،  س،شم.  4



123 

 

 يداور يننسبت به فوت طرف يرانا ينظام حقوق يکردرو 

ست:      481ماده  2لذا حکم مندرج در بند  سی مدنی، معطوف به دو حالت ا قانون آمین دادر
هایی است که پیرو طرح یک دعوا از طرف دادگاه ارجاع شده است و در این     داوری نخست، 

ــی مدنی تکمیل     481معنا، مفاد ماده     همان قانون در    474کننده حکم ماده   قانون آیین دادرسـ
 1های ارجاعی از طرف دادگاه است.خصوص داوری

ــت که هرکدام از طرفین پس از طرح ادعا نزد داور       و خلق دعوا فوت   حالت دیگر آن اسـ
به    ــود.  یا محجور شـ به اینکه مفهوم      عبارت نموده  با توجه  ژه مترادف وا« طرفین دعوا»دیگر، 

سبت به زمانی پس از ایجاد یک      « متداعیین» سلماً نظر مقنن، تحمیل آثار ماده مذکور ن ست م ا
وری نامه داقانون آیین دادرسی مدنی تاب توسعه به اعتبار موافقت 481دعوا است و حکم ماده 

لت زوال           حد طرفین دعوا را ع ماده، فوت ا ندارد، زیرا این  مانی پیش از طرح دعوا را  درز
 داوری دانسته است.

له زمانی بین انعقاد موافقت        اینبه  ــ نامه داوری و حدوث اختالف را     ترتیب، فوت در فاصـ
ــش نمی مه داوری و پیش از حدوث ا    از انعقاد موافقت  دهد. چنانچه پس     پوشـ ختالف بین  نا

متعاقدین آن، احد ایشان فوت نماید هنوز دعوایی ایجاد نشده تا به وی طرف دعوا اطالق شود. 
ــد و پس    لذا باید ابتدا دعوایی مطرح ــده باش ــپس به داوری ارجاع ش ــد س ــده باش ازآن، احد ش

ست که وفق ماده       شود و قدرمتیقن آن ا شند تا داوری زایل   قانون 481متداعیین فوت نموده با
 د.شوآیین دادرسی مدنی صرفاً دعاوی مستقر و ایجادشده با فوت احد متداعیین زایل می
امه داوری  نافزون بر این، داوری به مفهوم رسیدگی اختالف توسل داور متفاوت با موافقت 
ست. موافقت    شخاص در ارجاع اختالفات معین آتی به داوری ا به  نامه داوریبه مفهوم توافق ا

ــت که طرفین به  معنای قراردا  موجب آن، اختالفات قراردادی خود را به داوری ارجاع      دی اسـ

                                                                                                                       
سبت به امر : »474 ی(، ماده1379) یمدن یدادرس  نیی. قانون آ 1  یکیاگر  شود یارجاع م یکه از طرف دادگاه به داور ین

ه ب گرینکند دو داور د دایحضـــور پ یالدو بار متو یداور در جلســـه ایو  دیامتناع نما یاز دادن ر  ایاز داوران اســـتعفا دهد 

که  یداور یجااختالف حاصــل شــود، دادگاه به یآنان در صــدور ر  نیخواهند داد. چنانچه ب یو ر  یدگیموضــوع رســ

ــتعفا داده   ــه داور یدو بار متوال  ای امتناع نموده   یاز دادن ر  ای اسـ ــور پ یدر جلسـ نکرده فرف مدت ده روز داور   دای حضـ

ضاء مورد، طرف  نکهیانتخاب خواهد نمود، مگر ا هدقرعیقبه یگرید شند  کرده یمعرف یگریداور د نیقبل از انتخاب به اقت .  با

 ای یداوران در مدت قرارداد داور کهی. درصــورتشــودیشــروع م دیقبول داور جد خیاز تار یصــورت مدت داور نیا در

به اصل   نکرده باشند، دادگاه  یتراض  گریاشخاص د  یوربه دا نیبدهند و طرف یکرده است نتوانند ر   نیکه قانون مع یمدت

داوران مالک اعتبار است،  تیاکثر ی. تبصره ـــ در موارد فوق ر دینمایصادر م یو ر  یدگیرس یدعوا وفق مقررات قانون

 «مقررشده باشد یگرید بیدر قرارداد ترت نکهیمگر ا
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ــت؛ می ــت که زوال داوری با از بین رفتن قرارداد داوری دو امر متفاوت اس ــن اس   دهند و روش
به     چه  نابراین آن ماده  ب تداعیین از بین می       481حکم  با فوت م مدنی  ــی  رود قانون آیین دادرسـ

 به این دلیل زایل نخواهد شد.« توافق بر داوری»یا « مه داوریناموافقت»است و « داوری»
سوی نقش طرح دعوا در اثربخشی فوت    با دقت در نظرات برخی نویسندگان نیز ذهن را به 

که جلســه داوری در زمان ... هنگامی» ســازد. ایشــان معتقدند:بر صــالحیت داوری رهنمون می
شکی   حیات طرفین بدون حضور و یا با حضور آنان ی    شان یا با دریافت لوایح طرفین ت ل  ا وکالی

د داوری شوکند یا محجور میشود ولی قبل از ختم رسیدگی داور، یکی از طرفین فوت میمی
شرط الزم در زوال داوری بر      به نظر می 1«.یابد...بدون تردید زوال می شان  سد آنچه ازنظر ای ر

 طرفین است. باشد، تشکیل جلسه داوری در زمان حیاتاثر فوت می
ــالحیت محاکم          چه  ــل صـ ــا برای توجیه زوال داوری به دلیل فوت طرفین دعوا، به اصـ بسـ

قضایی استناد گردد و ادعا شود که با توجه به جایگاه استثنایی داوری، در موردی که نسبت به      
سیار گفته        ست. ب صل بر عدم صالحیت آن ا شود ا صال  اعتبار داوری تردید  حیت  شده پذیرش 

رســد لیکن به نظر می 2ری، اســتثنایی بر اصــل صــالحیت عام محاکم قضــایی اســت مرجع داو
شه در نظریات حقوق        صل، ری شته و   3دانانمتصف نمودن صالحیت محاکم قضایی به یک ا دا

زیرا بدیهی اســت از   ها باشــد؛ ناشــی از لزوم رعایت نظم عمومی و احترام به حاکمیت دولت 
سوی حقیقت، اصل بر آزادی اراده اشخاص در تمشیت  همنظر فلسفه حقوق و گذر از واقعیت ب 

صل اختالفات فی امور مربوطه و حل صوالً حق    وف شخاص ا ست. به این معنا که ا دارند با مابین ا
خصی که  مابین را به هر شبر قصد مشترک و بیان اراده، اتخاذ تصمیم در مورد اختالف فیتکیه

ای توان دخالت در منویات ایشان را ندارد، لیکن با  مایل هستند ارجاع دهند و هچ نیروی قاهره 
ــکیل دولت    ــتره بیرونی این اراده را         تشـ ها لزوم رعایت نظم عمومی و اعمال حاکمیت، گسـ

ست؛  صل آزادی   محدود نموده ا بنابراین افراد هر اجتماعی با یک حق فطری و ذاتی با عنوان ا
ضای        صالحیت محاکم ق صل  ضعی به نام ا ست    اراده و یک حکم و ستند که بدیه ا ی مواجه ه

                                                                                                                       
ستار،   . 1 س  و نقد»زرکالم،  صلنامه  ،«یداور نیطرف از یکی فوت لیدل به یداور زوال یبرر ضا  مطالعات: یرا ف   دوره ،ییق

 .46.ص، 6 شماره، 1393 بهار، 3

سافر،   ون،یهما ،ی. ماف 2 س دخالت دادگاه»جواد پار صل «رانیدر حقوق ا یداور یهایدگیها در ر ش  یعلم نامه، ف  یو پژوه

 .114، ص.1391بهار  ،ییحقوق قضا یهادگاهید

3. Doctrine. 
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بســا اصــل صــالحیت  اولی یک اصــل و دومی یک قاعده مرتبل با حقوق عمومی اســت و چه
محاکم، اســتثنایی موســع بر اصــل آزادی اراده باشــد که به دلیل غلبه حقوق عمومی بر حقوق   

 خصوصی، بر آن فائق آمده است.
ک اصل  عنوان یم قضایی به از منظر بحث استداللی، حتی در وضعیتی که صالحیت محاک   

شناسایی   شاذ مقنن در ماده موضوع      الزم الرعایه  شده نیز امکان توسل به آن برای توجیه حکم 
ــل درجایی جریان             بحث وجود ندارد؛   ــل بود و اصـ زیرا در مقام تردید باید قائل به جریان اصـ

به     ــد.  ی در ایجاد  نامه داوری، تردید   محض انعقاد یک موافقت   دارد که حکمی موجود نباشـ
صالحیت محاکم       صل  صالحیت برای داوری وجود ندارد و به این دلیل، مجالی برای جریان ا

ضایی باقی نمی  صل    ق صورت فوت هر یک از طرفین دعوا نیز چنین تردیدی حا ماند. حتی در 
ــت که با حدوث مرگ یا حجر، در بقای اذن        نمی ــود زیرا قرارداد داوری عقدی اذنی نیسـ شـ

 ته باشد.شکی وجود داش
 

 گيرينتيجه
قانون  10نامه داوری، عقد نامعینی است که مطابق اصول کلی قراردادها و حسب مواد     موافقت
ــت. لیکن نظر به اینکه    481ماده  1و بند  472مدنی،  ــی مدنی عقدی الزم اس قانون آیین دادرس

ند   مدنی، فوت و حجر یکی از طرفین    481ماده   2مقنن در ب ــی  دعوا را  قانون آیین دادرسـ
موجب زوال داوری اعالم نموده اســـت، وضـــعیت این عقد را دچار حالتی دوگانه و متعارن  

نامه داوری عقد الزمی است که خصیصه جایز    که مشخص نیست موافقت  نحوینموده است. به 
که هر دوی این حاالت،  دارد یا عقد جایزی است که استحکام عقد الزم را دارا است، درحالی

 عد عمومی قراردادها و لزوم و جواز عقود است.مخالف قوا
به دلیل اذنی بودن آن منتفی             به الزم بودن عقد داوری، ادعای تأثیر فوت و حجر  با توجه 

ست، به  صدر و مخاطب اذن در موافقت ا نامه داوری وجود ندارد و قطعاً ابتنای آن بر ویژه که م
دادرسی مدنی با توسل به رعایت مصلحت    قانون آیین  481ماده  2اذن نیست. توجیه حکم بند  

ست ارجاع اختالفات قراردادی به داوری، به       ضا ممکن ا ست. ازق وراث و محجور نیز مردود ا
شان         شان بر مراجعه به داوری اخالل در حقوق ای شد و زایل نمودن اختیار ای صلحت وراث با م

و به دلیل حفر حقوق   شــدهاســت. جایگاه قراردادی مورث، پس از فوت عیناً به وراث منتقل
ن نماینده واســطه تعییطرف مقابل نیســت. محجور نیز بهوراث، قابل تبعض و تحمیل آثار آن به
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ته و همان                ــ به حمایت قانونی نداشـ طور که در  قانونی برای انجام امور مالی و غیرمالی نیازی 
ــت به توافق بر داوری        که در زمان   دوران حجر، ملتزم به تکالیف مقرر در یک عقد الزم اسـ

ست؛  سیق بند   افاقه منعقد نموده نیز ملتزم ا سی    481ماده  2بنابراین مقنن، در تن قانون آیین دادر
 مدنی قصد حمایت از وراث و محجور را نداشته است.

توجیه دیگر زوال داوری بر اثر فوت و حجر احد طرفین دعوا، توســل به اصــل صــالحیت   
ستثنایی داور    ضایی و جایگاه ا ست      محاکم ق ست. لیکن این توجیه نیز مردود ا سبت به آن ا ی ن

نامه داوری معتبری منعقدشده باشد جایگاه ندارد و قابلیت   که موافقتزیرا این اصل درصورتی  
ــتنادی ندارد. به لحاا ماهیت غیر اذنی، قرارداد داوری، حتی فوت یا حجر طرفین دعوا نیز         اسـ

 موجب تردید در بقای اذن نیست.
سل به اقتدار حاکمیت و     481ماده  2منطقی بند تنها توجیه  سی مدنی، تو قانون آیین دادر

ــایص حاکمیت  ــالح عمومی و احترام به خصـ پذیرش مقررات تنظیمی در جهت رعایت مصـ
ضعی، زوال داوری در اثر فوت یا حجر هر یک از طرفین دعوا، به    ست. در چنین و شنی   ا رو

بنابراین  صــل نمایندگی و اصــاله اللزوم اســت؛مقامی، اخالف اصــل آزادی اراده، اصــل قائم
ــیر گردد، اعتبار موافقت    آنچه باید به     ــیق تفسـ ــورت مضـ نامه داوری در اثر فوت یا حجر   صـ

ــته حکم مندرج در بند    ــایس ــیر ش قانون آیین  481ماده  2طرفین دعوا نبوده و این نوع از تفس
 دادرسی مدنی است.

همان قانون  481و تنظیم ماده  1318مصــوب قانون آیین دادرســی مدنی  656اصــالح ماده 
مقنن،   گردید؛ نظر به اینکه« طرفین دعوا»به « طرفین»ه.ش که منجر به تغییر واژه  1379در سال  

ــت به نظر می ــنی در تغییر مخاطب ماده از   مبرا از اقدامات عبث و بیهوده اس ــد روش ــد قص رس
، فوت و حجر هر یک از طرفین را  داشـــته اســـت. مقنن با این اصـــالح 2طرفین دعوابه 1طرفین

داند که دعوایی، بالفعل و مطابق با تعریف دعوا در نظام حقوقی  زمانی مؤثر در زوال داوری می
امه  نبنابراین حکم ماده موضوع بحث، حداقل از زمان انعقاد موافقت  ایران به وجود آمده باشد؛ 

 داوری ندارد. داوری تا تشکیل دعوا را پوشش نداده و تأثیری در اعتبار
سی به  481ماده  2موجب بند افزون بر این، آنچه به سطه فوت یا حجر  قانون آیین دادر وا

یل می   یک از طرفین دعوا، زا به اختالف        « داوری»گردد، هر  یدگی  ــ یان رسـ نای جر به مع ]

                                                                                                                       
 ین.متعاقد - 1

 متداعیین. - 2
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ی اعتبار[به معنای یک عقدا، مصون از زوال یا بی « نامه داوریموافقت»توسل داورا است و   
 مانده است.یباق

ه.ش  1376المللی در ســال رویکرد نو و منطقی مقنن در تصــویب قانون داوری تجاری بین
که مطابق با اصول و قواعد حقوقی است و عدم پذیرش فوت یا حجر هر یک از طرفین داوری 

قانون آیین دادرســی قدیم و  656توان مؤثر بر اصــالح ماده عنوان اســباب زوال داوری را میبه
ست؛  481دیل آن به ماده تب صه بین    قانون فعلی دان صی ا تجاری  المللی یزیرا با توجه به اینکه خ

لمللی  اهای داخلی و بینبودن در زوال داوری موضــوعیتی نداشــته و چنین تبعیضــی بین داوری
ــی در جهت تحدید دامنه تأثی        « طرفین دعوا»به  « طرفین»توجیه ندارد؛ تغییر واژه    ر را باید تالشـ

 ت و حجر اشخاص بر اعتبار داوری دانست.فو
نامه داوری را عقدی الزم دانســـت که بر اثر ای جز این نیســـت که موافقتدرنهایت، چاره

تمایل طبیعی حاکمیت به حفر اقتدار قضایی و نظارت بر حفر نظم عمومی، مواجه با استثنایی    
ستثن          صرف ورود ا ست. لذا  شده ا صالح حاکمیتی  ری ا بر لزوم قرارداد داوقهری و مبتنی بر م

ــود. بلکه با رعایت امر قانونی بر زوال       جایز نمی موجب تغییر ماهت آن از یک عقد الزم به       شـ
داوری در اثر فوت یا حجر هر یک از طرفین دعوا، دامنه آن را تفسیری مضیق نمود و مصادیق 

ند   یا ح       481ماده   2ب ها در دو مورد فوت  مدنی را تن ــی  جر طرفین پس از قانون آیین دادرسـ
که با مسامحه  نحویارجاع دعوا از دادگاه به داوری و یا تشکیل داوری و طرح ادعا نزد داور به 

 بتوان آن را یک دعوا تلقی نمود، اعمال کرد.
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