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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده 
های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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باب هفتم آیین دادرسی مدنی
مصوب 1379/1/21

باب هفتم: داوري
ماده 454- کلیه اشخاصي که اهلیت اقامه دعوا دارند مي توانند 
با تراضي یکدیگر منازعه و اختالف خود را خواه در دادگاه ها طرح 
از رسیدگي  باشد و درصورت طرح در هر مرحله اي  یا نشده  شده 

باشد، به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455- متعاملین مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا 
به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمایند که در صورت بروز اختالف 
بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز مي توانند داور یا داوران خود 

را قبل یا بعد از بروز اختالف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین مي توانند انتخاب 

داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
اتباع  بین  واقع  قراردادهاي  و  معامالت  مورد  در   -456 ماده 
ایراني و خارجي، تا زماني که اختالفي ایجاد نشده است، طرف ایراني 
بروز اختالف  انحاء ملتزم شود که درصورت  از  به نحوي  نمي تواند 
آنان داراي  نماید که  ارجاع  یا هیأتي  یا داوران  به داور  را  حل آن 
همان تابعیتي باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي 
که مخالف این منع قانوني باشد در قسمتي که مخالفت دارد باطل 

و بالاثر خواهد بود.
به  اموال عمومي و دولتي  به  ارجاع دعاوي راجع  ماده 457- 
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داوري پس از تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شوراي اسالمي 
موضوع  یا  و  خارجي  دعوا  طرف  که  مواردي  در  مي گیرد.  صورت 
دعوا از موضوعاتي باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب 

مجلس شوراي اسالمي نیز ضروري است.
ماده 458- در هر مورد که داور تعیین مي شود باید موضوع و 
مدت داوري و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوري که 
رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتي که تعیین داور بعد از بروز 
اختالف باشد، موضوع اختالف که به داوري ارجاع شده باید به طور 

روشن مشخص و مراتب به داوران ابالغ شود.
تبصره- قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون تنظیم 
شده اند با رعایت اصل یکصد و سي و نهم )139( قانون اساسي، تابع 

مقررات زمان تنظیم مي باشند.
ماده 459- درمواردي که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به 
معرفي داور شده ولي داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در 
موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفي داور اختصاصي 
خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضي نمایند و تعیین داور به 
دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف مي تواند داور 
خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي 
و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضي 
کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ اظهارنامه داور خود را معرفي و یا در تعیین داور ثالث تراضي 
نماید. هرگاه تا انقضاي مدت یاد شده اقدام نشود، ذي نفع مي تواند 

حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
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ماده 460- در مواردي که مقرر گردیده است حل اختالف به 
یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور 
تراضي نمایند و نیز در صورتي که داور یکي از طرفین فوت شود، 
یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و 
یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن 
غیر  او  از طرف  داور  تعیین  یا  نماید  امتناع  داور  تعیین  از  شخص 
ممکن باشد، هریک از طرفین مي توانند با معرفي داورمورد نظر خود 
به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعالم کند و 
یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفي یا مستعفي یا داوري 
که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده، اقدام نماید. درصورتي که 
با انقضاي مهلت، اقدامي به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل 

عمل خواهد شد.
به  راجع  قرارداد  یا  معامله  اصل  به  نسبت  هرگاه   -461 ماده 
و  رسیدگي  آن  به  ابتدا  دادگاه  باشد  اختالفي  طرفین  بین  داوري 

اظهار نظر مي نماید.
ماده 462- درصورتي که طرفین نسبت به دادگاه معیني براي 
انتخاب داور تراضي نکرده باشند، دادگاه صالحیت دار براي تعیین داور، 

دادگاهي خواهد بود که صالحیت رسیدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463- هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز 
اختالف بین آن ها شخص معیني داوري نماید و آن شخص نخواهد 
یا نتواند به عنوان داور رسیدگي کند و به داور یا داوران دیگري نیز 
تراضي ننمایند، رسیدگي به اختالف درصالحیت دادگاه خواهد بود.
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ماده 464- درصورتي که در قرارداد داوري، تعداد داور معین 
نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، 
هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصي معرفي و یک نفر به 

عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465- در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا 
طرفین انتخاب مي شود، انتخاب کننده مکلف است قبولي داوران را 
اخذ نماید. ابتداي مدت داوري روزي است که داوران قبول داوري 
و  طرفین  مشخصات  و  داوري  شرایط  و  اختالف  موضوع  و  کرده 

داوران به همه آن ها ابالغ شده باشد.
ماده 466- اشخاص زیر را هر چند با تراضي، نمي توان به عنوان 

داور انتخاب نمود:
1- اشخاصي که فاقد اهلیت قانوني هستند.

2- اشخاصي که به موجب حکم قطعي دادگاه و یا دراثر آن از 
داوري محروم شده اند.

ماده 467- در مواردي که دادگاه به جاي طرفین یا یکي از آنان 
براي  تعدادي که  برابر  بین دو  از  باید حداقل  تعیین مي کند،  داور 
داوري الزم است و واجد شرایط هستند، داور یا داوران الزم را به 

طریق قرعه معین نماید.
ماده 468- دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولي، 
نام و نام خانوادگي و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختالف و 
نام و نام خانوادگي داور یا داوران و مدت داوري را کتباً به داوران 
ابالغ مي نماید. دراین مورد ابتداي مدت داوري تاریخ ابالغ به همه 

داوران مي باشد.
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ماده 469- دادگاه نمي تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین 
نماید مگر با تراضي طرفین:

1- کساني که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2- کساني که در دعوا ذي نفع باشند.

3- کساني که با یکي از اصحاب دعوا، قرابت سببي یا نسبي تا 
درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4- کساني که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکي از اصحاب 
دعوا مي باشند یا یکي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

5- کساني که خود یا همسرانشان وارث یکي از اصحاب دعوا باشند.
6- کساني که با یکي از اصحاب دعوا یا با اشخاصي که قرابت 
نسبي یا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با یکي از اصحاب دعوا 

دارند، درگذشته یا حال، دادرسي کیفري داشته باشند.
7- کساني که خود یا همسرانشان و یا یکي از اقرباي سببي یا 
نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکي از اصحاب دعوا یا زوجه 
و یا یکي از اقرباي نسبي یا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او، 

دادرسي مدني دارند.
8- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

محاکم  در  شاغل  اداري  کارمندان  و  قضات  کلیه   -470 ماده 
قضایي نمي توانند داوري نمایند، هرچند با تراضي طرفین باشد.

ماده 471- درمواردي که داور با قرعه تعیین مي شود، هریک از 
طرفین مي توانند پس از اعالم در جلسه، درصورت حضور و درصورت 
را رد کنند، مگر  تا ده روز، داور تعیین شده  ابالغ  تاریخ  از  غیبت 
اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداي مدت، 
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روزي است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، 
داور  دهد  تشخیص  وارد  را  اعتراض  چنانچه  و  مي نماید  رسیدگي 

دیگري تعیین مي کند.
ماده 472- بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان 

را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473- چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از 
قبیل مسافرت یا بیماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده یا 
استعفا دهد و یا از دادن رأي امتناع نماید، عالوه بر جبران خسارات 

وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474- نسبت به امري که از طرف دادگاه به داوري ارجاع 
مي شود اگر یکي از داوران استعفا دهد یا از دادن رأي امتناع نماید و یا 
در جلسه داوري دو بار متوالي حضور پیدا نکند، دو داور دیگر به موضوع 
رسیدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأي اختالف 
از دادن رأي  یا  حاصل شود، دادگاه به جاي داوري که استعفا داده 
امتناع نموده یا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پیدا نکرده، ظرف 
مدت ده روز داور دیگري به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه 
قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگري معرفي کرده باشند. 

در این صورت مدت داوري از تاریخ قبول داور جدید شروع مي شود.
در صورتي که داوران درمدت قرارداد داوري یا مدتي که قانون 
به داوري اشخاص  نتوانند رأي بدهند و طرفین  معین کرده است 
دیگر تراضي نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني 

رسیدگي و رأي صادر مي نماید.
تبصره- در موارد فوق، رأي اکثریت داوران مالک اعتبار است، 
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مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 475- شخص ثالثي که برابر قانون به دادرسي جلب شده 
باشد،  شده  دعوا  وارد  داوري  به  اختالف  ارجاع  از  بعد  یا  قبل  یا 
مي تواند با طرفین دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعیین داور 
یا داوران تعیین شده تراضي کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به 

دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگي خواهد شد.
ماده 476- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم 
نمایند. داوران نیز مي توانند توضیحات الزم را از آنان بخواهند و اگر 
کارشناس  باشد،  کارشناس ضروري  نظر  تصمیم جلب  اتخاذ  براي 

انتخاب نمایند.
ماده 477- داوران در رسیدگي و رأي، تابع مقررات قانون آیین 
دادرسي نیستند، ولي باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.

که  شود  کشف  مسایلي  رسیدگي  ضمن  هرگاه   -478 ماده 
مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفکیک جهات 
مدني از جزایي ممکن نباشد و همچنین درصورتي که دعوا مربوط 
به نکاح یا طالق یا نسب بوده و رفع اختالف در امري که رجوع به 
داوري شده متوقف بر رسیدگي به اصل نکاح یا طالق یا نسب باشد، 
رسیدگي داوران تا صدور حکم نهایي از دادگاه صالحیت دار نسبت 

به امر جزایي یا نکاح یا طالق یا نسب متوقف مي گردد.
عامل  تعیین  بدون  سند  در  تزویر  و  ادعاي جعل  ماده 479- 
آن و یا درصورتي که تعقیب وي به جهتي از جهات قانوني ممکن 

نباشد، مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480- حکم نهایي یادشده در ماده )478( توسط دادگاه 
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کرده  انتخاب  را  داور  که  دادگاهي  یا  داوري  به  دعوا  کننده  ارجاع 
است به داوران ابالغ مي شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف 
حساب  شده  یاد  حکم  ابالغ  تاریخ  از  بوده  باقي  داوران  رسیدگي 
مي شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم 

نهایي به وسیله طرفین یا یک طرف به او ابالغ خواهد شد. 
داوران نمي توانند برخالف مفاد حکمي که در امر جزایي یا نکاح 

یا طالق یا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 481- در موارد زیر داوري از بین مي رود:

1- با تراضي کتبي طرفین دعوا.
2- با فوت یا حجر یکي از طرفین دعوا.

ماده 482- رأي داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین 
موجد حق نباشد.

باشند،  اختیار صلح داشته  داوران  ماده 483- در صورتي که 
مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت، صلحنامه اي 

که به امضاي داوران رسیده باشد، معتبر و قابل اجراست.
ماده 484- داوران باید از جلسه اي که براي رسیدگي یا مشاوره 
و یا صدور رأي تشکیل مي شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در 
جلسه یا دادن رأي یا امضاي آن امتناع نماید، رأیي که با اکثریت 
ترتیب  قرارداد  در  اینکه  مگر  است؛  اعتبار  مناط  مي شود،  صادر 
گردد.  قید  رأي  برگ  در  باید  نیز  مراتب  باشد.  شده  مقرر  دیگري 
در  حضور  براي  دعوت  و  رسیدگي  نحوه  و  جلسه  تشکیل  ترتیب 
جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردي که ارجاع امر به 
داوري از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب 
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اخطاریه دفتر دادگاه به عمل مي آید.
تبصره- درمواردي که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند 
که درصورت بروز اختالف بین آنان شخص یا اشخاص معیني داوري 
نماید، اگر مدت داوري معین نشده باشد، مدت آن سه ماه و ابتداي 
آن از روزي است که موضوع براي انجام داوري به داور یا تمام داوران 

ابالغ مي شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
خاصي  طریق  داوري  قرارداد  در  طرفین  چنانچه  ماده 485- 
است  مکلف  داور  باشند،  نکرده  پیش بیني  داوري  رأي  ابالغ  براي 
رأي خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهي که 

صالحیت رسیدگي به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأي را بایگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن 

را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486- هرگاه طرفین، رأي داور را به اتفاق بطور کلي و یا 
قسمتي از آن را رد کنند، آن رأي در قسمت مردود، بالاثر خواهد بود.

این   )309( ماده  حدود  در  داوري  رأي  تصحیح   -487 ماده 
و  است  داوران  یا  داور  با  راساً  داوري،  مدت  انقضاي  از  قبل  قانون 
پس از انقضاي آن تا پایان مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست 
طرفین یا یکي از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأي خواهد بود. 
داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضاي تصحیح رأي، 
اتخاذ تصمیم نمایند. رأي تصحیحي به طرفین ابالغ خواهد شد. در 
این صورت رسیدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا 

انقضاي مدت یاد شده متوقف مي ماند.
ازابالغ،  بعد  روز  بیست  تا  علیه  محکوم  هرگاه   -488 ماده 
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رأي داوري را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و یا 
دادگاهي که صالحیت رسیدگي به اصل دعوا را دارد، مکلف است 
اجرایي صادرکند.  برگ  داور  به درخواست طرف ذینفع طبق رأي 

اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489- رأي داوري درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایي 

ندارد:
1- رأي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

نبوده، رأي صادر  به مطلبي که موضوع داوري  2- داور نسبت 
کرده است.

3- داور خارج از حدود اختیار خود رأي صادر نموده باشد. در 
این صورت فقط آن قسمت از رأي که خارج از اختیارات داور است 

ابطال مي گردد.
4- رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد.

5- رأي داور با آنچه در دفتر امالک یا بین اصحاب دعوا در دفتر 
اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.

رأي  صدور  به  مجاز  که  شده  صادر  داوراني  وسیله  به  رأي   -6
نبوده اند.

7- قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده باشد.
ماده 490- درمورد ماده فوق هر یک از طرفین مي تواند ظرف 
از دادگاهي که دعوا را ارجاع به  ابالغ رأي داور  از  بیست روز بعد 
داوري کرده یا دادگاهي که صالحیت رسیدگي به اصل دعوا را دارد، 
دادگاه مکلف  این صورت  بخواهد، در  را  داور  رأي  به بطالن  حکم 
است به درخواست رسیدگي کرده، هرگاه رأي از موارد مذکور در 


