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در  نهايتاًدر جريان داوري، داور بازيگر اصلي است و اوست كه . استدر پي حل اختالف 
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  مقدمه .1
 روابط بازرگاني ويژه به هميشگي طرفين روابط حقوقي و هاي دغدغه اختالفات از وفصل حل
 بازرگاني اغلب، طرفين پيش از وقوع ةرابطكه در يك است حدي  هب اين امر تا اهميت. است

 اختالف از طريق وفصل حل. ندكن مي گيري تصميم چگونگي حل آن در خصوصاختالف 
ند براي ختم توان ميداوري از راهكارهايي است كه اشخاص در روابط حقوقي خود با يكديگر 

 ثالث ميان طرفين به عنوان بهدر اين شيوه داور . برگزينندآمده يا احتمالي خويش وجود بهنزاع 
 رددادر جريان داوري، داور نقشي اساسي . و در پي حل اختالف خواهد بود پردازد ميقضاوت 

 اختالف التزامي است كه داور بر وفصل حلدر واقع، . كندو اوست كه بايد اختالف را حل 
 قراردادي ميان داور و ةرابطاين تعهد كه ناشي از .  به انجام رساندآن راو بايد  يردگعهده 

 ةنام موافقتطرفين اختالف است، در حقيقت در راستاي التزامي است كه طرفين به موجب 
اهميت موضوع مورد بحث از اين جهت است كه در . )Onyema, 2010: 30( اند پذيرفتهداوري 
 همان ،پذيرد ميابر طرفين اختالف  و شايد تنهاترين تعهدي كه داور در برترين اصليداوري 

 در واقع در پرتو اين ،گيرند مي او قرار ةعهدتعهد به حل اختالف است و ساير التزاماتي كه بر 
عالوه پذيرش اين تعهد توسط داور شرط تحميل تكاليفي است كه قانون بر  هب. تعهد است

 از قلمرو موضوعي ،اي آنهاست كه داور موظف به اجراي قانونيمنتها تكاليف . نهد مي او ةعهد
گرفته از روابط  تأاين نوشتار خارج است و در اين مقاله مقصود ما از تعهد داور، التزامات نش

 به اين پرسش كه، پاسخگوييدر پژوهش پيش رو برآنيم تا با . قراردادي متنازعين و داور است
وق تعهدات اين التزام  اختالف چيست، از نگاه حقوفصل حلموضوع و ماهيت تعهد داور به 

تبيين   با تفكيك عنوان به دو بخش، نخست موضوع تعهد داوررو ازاين .يمكنداور را واكاوي 
  . شود ميتحليل و بررسي  و در ادامه ماهيت تعهد داورده ش
  
  موضوع تعهد داور. 2

اركان آن  كه شود يم ديني ميان او و متنازعين ايجاد ةرابط داور، يك ةليوس بهبا پذيرش تعهد 
 بدهكار يا متعهد و عنوان به صاحبان حق يا طلبكار، داور عنوان بهطرفين اختالف :  ازاند عبارت

 حق ديني داور در برابر ايرابطه به موجب اين .  موضوع تعهد يا دينعنوان به» حل اختالف«
داق تعهد اين تعهد از حيث فني مص. دكن كه اختالف ميان آنان را حل شود يممتنازعين ملتزم 

در واقع به موجب اين تعهد داور .  تراضي داور و طرفين اختالف استةزادبه انجام كار، و 
در . آمده حل شودوجود به اختالف نهايتاً را به انجام رساند تا 1 سلسله اقداماتيشود يمملتزم 

                                                            
  استماعةزوم برگزاري جلسلطور كلي اسناد و داليل پرونده، عندال ه دادخواست و بةند از مطالعا  اين اقدامات عبارتةاز جمل. 1
)hearing(ي و تسليم آن به متنازعينأنهايت صدور ردر  ادله به هر يك از طرفين و ئة، اعطاي فرصت دفاع و ارا. 
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 .تالف حل اختر دقيق از قضاوت و داوري يا به تعبير عبارت است كلي تعهد او طور بهنتيجه 
، گيرد مي عهده به از حيث موضوعي داور چه چيزي را اساساًپس در گام نخست بايد ديد 

از .  گفت داور به عهد خويش وفا كرده استتوان ميمفهوم حل اختالف چيست و چه زماني 
يك سو، اختالف در صورتي به شكل واقعي حل خواهد شد كه حق به حقدار برسد و عدالت 

، 3 توافقيهاي شيوه و برخالف 2 است1 ترافعياي هشيو داوري ،يگراز سوي د. برپا شود
. 4 داور جهت حل اختالف در پي دست يازيدن به توافق ميان طرفين نيستاالصول علي

. پذيرد ميو پايان  رسد ميبر اين جريان داوري با حل اختالف به هدف اصلي خود  عالوه
اغلب قواعد داوري در سطح . ختالف دانست داوري را بايد حل اةخاتم معمول ةشيو بنابراين

 يرأ« عادي ختم رسيدگي داور را صدور ةشيوجهان و قوانين داوري كشورهاي مختلف 
 را هدف نهايي داوري تلقي يرأ نويسندگان حقوقي نيز صدور 7و6.اند دانسته توسط او 5»نهايي
به همين .  قضايي است از خصايص بارز دادرسييرأصدور . )217: 1393زاده،  يوسف( اند دهكر

 قراردادي او با طرفين اختالف، ناشي از نقش ةرابطبر  عالوهن تعهد داور را ابرخي محققسبب 
  است8 قضاييةشيو اصلي داور حل اختالف به ةفيوظ كه اند داشتهقضايي او نيز دانسته و ابراز 

)Born, 2014: 9( .٩آلمان ديوان عالي فدرال
 توصيف كرده گونه نيارا  اين تعهد داور يرأدر يك  

 يا وهيشبه همان د كن گيري تصميم يك اختالف حقوقي در مورد تا شود يمداور انتخاب «: است
 ,Born( »از اين حيث ديوان داوري همان جايگاه دادگاه را دارد ... كند ميكه يك قاضي اقدام 

 به مفهوم حل قاًيدق نهايي توسط داور يرأ مدعي شد كه صدور توان مي در نتيجه .)10 :2014

                                                            
1. Adversarial 

طور كلي ترافعي بودن از اصول بنيادين حاكم بر داوري است و مقصود از آن اين است كه هر يك از طرفين اختالف  هب. 2
 رقيب را نيز داشته باشد و در صورت لزوم فرصت به ةده و امكان اطالع از ادعاها و ادلكر خويش را اعالم ةبتواند ادعاها و ادل

  ).538: 1393خدري، ( ه باشدچالش كشيدن آنها را نيز داشت
3. Consensual 

 ة رسيدگي و نتيجةهاي حل اختالف بيشتر ناظر به شيو  است كه مفهوم ترافعي يا توافقي بودن در تفكيك روششايان ذكر. 4
 اي يوهمنتها داوري از اين جهت ش. بديل دارد  طرفين نقشي بيةگري اراد  واال در داوري نيز همانند ميانجي،حاصل از آن است

ي نداشته و داور نيز مكلف به رعايت اصول مهمي از جمله اصل تناظر و أاي بر ر ترافعي است كه طرفين در آن هيچ سيطره
  .اعتنايي بدانها موجب سلب اعتبار از رسيدگي داور است طرفي در رسيدگي است كه بي اصل استقالل و بي

5. Final Award 
المللي   قواعد داوري اتاق بازرگاني بين30 ةو آيين داوري مركز داوري اتاق ايران، ماد قواعد 48 ةماد: ك. نمونه نرايب. 6

 قواعد داوري دادگاه داوري 26 ة، ماد2013 قواعد داوري انجمن داوري آمريكا اصالحي R-45 ة، ماد2012اصالحي 
  .1996 قانون داوري انگلستان مصوب 46 ة و ماد1376المللي ايران مصوب   قانون داوري تجاري بين31 ةالمللي لندن، ماد بين

 استرداد درخواست يا توافق مانند حوادث ديگري ةذكر اين نكته ضروري است كه ختم رسيدگي داور ممكن است نتيج. 7
  .باشد  نمي، حل اختالف بدان مفهوم كه در داوري مدنظر استةمنزل منتها اين موارد به. طرفين اختالف نيز باشد

8. An Adjudicatory Manner 
9. German Bundesgerichtshof 
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.  قضايي يا حداقل ترافعي دانستةشيو حل اختالفي را بايد يك ةشيواختالف است و چنين 
. است» يرأصدور « خاص تعهد به طور به ،گيرد مي عهده بهبنابراين آنچه را كه داور در داوري 

 ةتمخا توسط داور را موجب يرأقضايي نيز آرايي قابل مشاهده است كه صدور  ةرويدر 
 ةپروند دادگاه حقوقي يك تهران در 17 ةشعب نمونه رايب. اند دانستهداوري و سمت داور 

...  انتخاب گرديدهالطرفين مرضي حكم عنوان به... آقاي... «:  ابراز داشت68/131 ةشمار
 صادر و 4/6/64 خود را در تاريخ يرأاز بروز اختالف بين طرفين آگاهي يافته و ... نامبرده
 4/6/64 مورخ ]داور[ نظر به اينكه به اعتقاد دادگاه با صدور حكم... افته استي  هتمخاقضيه 

ديگر باب داوري مسدود شده است و سمت داور زايل شده و نامبرده اختياري نداشته كه 
 ة شمارة ديوان عالي كشور به موجب دادنام23 ة در شعبيرأاين . »... اظهارنظر نمايدمجدداً

داور در اجراي اين تعهد آزاد نيست . )135: 1389بازگير، (شد  تأييد 28/8/1368 خيبه تار 488/23
 و بر 2 او بايد موجه و مدلل بودهيرأ، 1 يك عمل حقوقي و محتاج قصد انشاستيرأو صدور 

 است يا يشكلبر اين داور مكلف به رعايت الزامات  عالوه 3.مبناي اصول و مباني حقوقي باشد
اينها تعهد داور همانند هر تعهد  بر عالوه. كند مي قانون حاكم بر او تحميل كه قرارداد داوري يا

نخست آنكه تعهد داور بايد معلوم يا قابل تعيين : 4ديگري بايد حاوي دو شرط اساسي باشد
در دو بند بعدي به اين دو شرط پرداخته . باشد و دوم آنكه تعهد داور بايد مقدور باشد

  .شود يم
  
   قابل تعيين بودن تعهد داورمعلوم يا. 1. 2

منتها در مواردي كه موضوع تعهد كار مشخصي . پذيرد ميمتعهد بايد بداند چه تعهدي را 
بر  عالوهدر داوري . )209: 1391كاتوزيان، ( كند مياست، اغلب، علم اجمالي به موضوع كفايت 

 ستيبا يمفي كه داور  اختالف بايد براي داور معلوم باشد، اختالوفصل حلاينكه اصل تعهد به 
 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 458 ةماد. نيز بايد معلوم و يا قابل تعيين باشدد كن حل آن را

                                                            
 ،را امضا كرده بود باطل اعالم كرد يي را كه توسط يكي از طرفين اختالف تنظيم شده بود و داور آنأ قاضي راي در پرونده. 1

  .376: 1395خدابخشي، : ك.ر. داد داور فاقد قصد انشا بوده است چراكه نشان مي
ي داوري نيز أي دادگاه بايد رعايت شود، براي رأ در ر1379ن آيين دادرسي مدني مصوب  قانو296 ةتمامي آنچه در ماد. 2

اميني ( ي وارد نخواهد كردأاي به اساس ر جز استناد به مواد قانوني و اصول حقوقي كه عدم ذكر آنها خدشه ضروري است، به
 ).13: 1397و منصوري، 

: دارد  در اين خصوص مقرر مي1379 و انقالب در امور مدني مصوب هاي عمومي  قانون آيين دادرسي دادگاه482 ةماد. 3
 قانون داوري تجاري 30 ة ماد2همچنين بند . »ي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشدأر«

ي أ در متن ر،تي بر مبناي آن صادر شده اسأكه ررا  داليلي ة داور را مكلف نموده است كه كلي1376المللي مصوب  بين
 .بياورد

 . به بعد69: 1393كاتوزيان، : ك.ن. 4
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 بايد موضوع و مدت شود يمدر هر مورد كه داور تعيين «: دارد يم در اين خصوص مقرر 1379
. دشو تعيين ،د رافع اشتباه باشكه يطور بهداوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران 

 تعيين داور بعد از بروز اختالف باشد، موضوع اختالف كه به داوري ارجاع شده كه يدرصورت
در اين ماده مقنن ميان موردي كه . » روشن مشخص و مراتب به داوران ابالغ شودطور بهبايد 

ه تمايز  بقائل ،شود يمموردي كه داور پس از بروز اختالف تعيين  اختالف هنوز ايجاد نشده و
نحو كه اگر تعيين داور قبل از وقوع اختالف و براي تنازع احتمالي آينده باشد،  بدين. شده است

تعيين داور بعد از بروز اختالف باشد، « اگر كه يدرحال ،»تعيين گردد ... موضوع داوريبايد «
 ابالغ  روشن مشخص و مراتب به داورانطور به كه به داوري ارجاع شده بايد موضوع اختالف

. استده كردر واقع قانونگذار موضوع داوري و موضوع اختالف را از يكديگر تفكيك . »شود
 شرط يا قرارداد مستقل باشد، خود يك توافق صورت بهاز آنجا توافق به داوري اعم از آنكه 

نظر  به .)54: 1393زاده،  يوسف(1 حقوقي اوليه باشدةرابطفرعي است و بايد مسبوق به وجود يك 
موردي كه هنوز اختالفي پديد نيامده، مقصود از تعيين موضوع داوري در حقيقت   دررسد يم

 مثال موضوع تعهد داور در اين فرض رايبدر نتيجه .  حقوقي مبناي اختالف استةرابطتعيين 
اما .  يك قرارداد خاص با موضوع و طرفين معيندر خصوص از حل اختالفات عبارت است

 براي تعيين مورد تعهد او، بايد موضوع اختالفي كه ،ز اختالف تعيين شوداگر داور پس از برو
 مقنن علم ظاهراًدر واقع در اين فرض، .  معلوم و معين شود،به داوري ارجاع شده است

اجمالي به مورد تعهد را كافي ندانسته و با الزام طرفين به تعيين موضوع اختالف در حقيقت 
 رايب. تر و با تفصيل بيشتري بيان شود جزيي صورت بههد داور نظر بر آن داشته كه موضوع تع

 ثمن در زمينةآمده وجود به از حل اختالف عبارت استمثال در اين فرض موضوع تعهد داور 
اين در حالي است كه در قانون . قابل پرداخت در يك قرارداد خاص با موضوع و طرفين معين

 1 ةماد »ج« و بند خورد ينمتفكيكي به چشم  چنين 1376 مصوب يالملل نيبداوري تجاري 
 داوري توافقي است بين طرفين كه ةنام موافقت«: دارد يم در اين خصوص مقرر ادشدهيقانون 

 حقوقي معين اعم از ةبه موجب آن تمام يا بعضي از اختالفاتي كه در مورد يك يا چند رابط
. »...شود يمش آيد، به داوري ارجاع وجود آمده يا ممكن است پي بهقراردادي يا غير قراردادي 
را ) چه قبل و چه بعد از بروز اختالف(  حقوقي مبناي اختالفةرابطدر اين ماده صرف تعيين 

كافي دانسته و در واقع قانونگذار بيشتر نظر به تعيين موضوع داوري دارد تا تعيين موضوع 
 تعيين اختالفات، يجا به يمللال نيببنابراين در دعاوي موضوع قانون داوري تجاري . اختالف

                                                            
 ةاگر دو طرف مانند دو شركت يا دو دوست يا دو همكار يا دو همسايه كه عاليق يا منافع مشابه دارند، بدون اينكه رابط«. 1

 داوري فيصله دهند، اين حقوقي مشخصي داشته باشند، با يكديگر تراضي كنند هر اختالفي را كه در آينده پيدا كردند، با
 ).54: 1393زاده،  يوسف( »تراضي فاقد موضوع است و اعتبار ندارد
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شيروي، ( نندك تعيين ، كه به اختالف منجر شده يا خواهد شد را حقوقيةرابطند توان ميطرفين 
به ديگر سخن موضوع . تعيين موضوع تعهد داور در واقع تعيين مرز صالحيت اوست. )91: 1393

 اقتدار ةطيح خارج از  تا آنچه در صالحيت او قرار دارد و آنچهشود يمالتزام داور معين 
 قضايي نيز در ضرورت تعيين موضوع تعهد داور و قرارداد داوري ةروي. دشو معلوم ،اوست

 صرفاً طرفين قرارداد بدون تعيين موضوع داوري، در يك بند قرارداد اي در پرونده. قاطع است
ر،  توسط داويرأپس از بروز اختالف و رسيدگي و صدور . بودندده كرداور را مشخص 

جهت معلوم و معين نبودن موضوع داوري نزد دادگاه  به داور يرأ ابطال ةخواست به هيعل محكوم
 دادگاه 15 ةشعب، يرأ دادگاه نخستين و اعتراض به يرأپس از صدور . دكر دعوا ةاقام
 در مورد 3/10/91 خيبه تار 9109970221501238 شمارة ة استان تهران در دادنامدنظريتجد

 سه ماده دو قرارداد شرط داوري ةنظر به اينكه به شرح تبصر... «:  نظر دادگونه نيااين پرونده 
 ليكن موضوع داوري مشخص نگرديده از آنجا كه موضوع شده  نييتع داور 12/9/90مورخ 

 معين اظهارنظرداوري از اركان داوري بوده و با مشخص شدن آن حدود صالحيت داور براي 
 حدودي براي صالحيت داور تعريف نشده كه داور براساس آن حق  و بدون تعيين آنگردد يم

 داشته باشد و اعتبار داور بر اساس موضوع داوري قابليت تعريف را دارد بنابراين اظهارنظر
 را به لحاظ عدم تعيين موضوع داوري كه از اركان و اساس الذكر سابقدادگاه شرط داوري 

 قانون آيين دادرسي مدني واجد اعتبار 489 ةمادفت  و بند ه458داوري بوده مستند به مواد 
ذكر است كه براي شايان . 1»دينما يم داور صادر و اعالم يرأحكم بر ابطال ... تشخيص نداده 

شده به داوري كافي است و  ارجاعمشخص شدن تعهد داور صرف تعيين اختالف و موارد 
 مثال نيازي نيست در رايب. ن شود بياليتفص بهيند داوري ا مقومات فرةمجموعنيازي نيست 

 زيرا ، استيرأقرارداد با داور ذكر شود كه او مكلف به برگزاري جلسات استماع يا صدور 
.  بيش نيستيديتأكيند عرفي و قانوني داوري است و ذكر آنها اچنين مواردي داخل در فر

 او ةعهدون بر بر اين پذيرش داوري توسط داور شرط استقرار تكاليفي است كه قان عالوه

                                                            
منتها از اين .  قابل دفاع است،كيد داردأي در آن بخش كه بر معلوم و معين بودن موضوع تعهد و صالحيت داور تأاين ر. 1

 در يك قرارداد مشخص و معين را براي ارجاع ) اگر صرفا به شكل تعيين داور باشديحت(جهت كه صرف وجود شرط داوري 
كه ابراز شد، براي تعيين  گونه در واقع همان. رسد نظر مي مل بهأاختالفات ناشي از آن قرارداد به داوري كافي ندانسته قابل ت

ت اجمالي بر توان پذيرفت كه تعيين داور براي يك قرارداد دالل  ميسبببه همين . موضوع تعهد داور علم اجمالي كافي است
در عمل نيز شرط داوري اغلب بدون تعيين يك . قصد طرفين براي حل اختالفات ناشي از آن از طريق داوري خواهد داشت

  .شود يك اختالفات احتمالي در قرارداد درج مي



  
 749              موضوع و ماهيت تعهد داور                                                                           

اين قبيل تكاليف را قانون بر هر شخصي كه بر مسند قضاوت خصوصي نشيند بار . نهد مي
  . تكاليف در قرارداد داور وجود نداردگونه نيا در نتيجه ضرورتي به تعيين 1.خواهد كرد

  
  مقدور بودن تعهد داور. 2.2

د موضوع التزام توان ميامقدور نكار موضوع تعهد بايد قابليت انجام داشته باشد و انجام كار ن
 ةليوس به معيار تشخيص مقدور بودن كار موضوع تعهد عرف و امكان انجام آن 2.واقع شود

 كلي آن است كه نامقدور بودن كار مورد ةقاعدبر اين  عالوه. )210:1391كاتوزيان،( ديگران است
منتها تعهد داور . )211: 1391يان، كاتوز(3 متعهدةژيوتعهد بايد ناشي از طبيعت آن كار باشد نه وضع 

. كند مي كامل از قواعد عمومي تعهدات تبعيت نطور به ظاهراًدر اين ميان وضعي ويژه دارد و 
در واقع . جو كردو م به شخص بودن تعهد داور جستئ هم بايد در شخصي يا قاآن راعلت 

عنان حل اختالف را بدو ند ا لئ شخصيت و اعتباري كه براي داور قاةمالحظ باطرفين اختالف 
پس مباشرت داور در حل اختالف قيد تعهد اوست و در مواردي كه اجراي تعهد . سپارند يم

. )210: 1391كاتوزيان، (  توان انجام تعهد در شخص او معتبر است،وابسته به شخصيت متعهد است
 ناشي از طبيعت  بايدصرفاً قواعد عمومي تعهدات كه نامقدور بودن در آنها برخالفدر نتيجه 

  : استيبررس  قابلكار مورد تعهد باشد، عدم امكان اجراي تعهد داور را از دو جهت 
  
  )داوري ناپذيري موضوعي(  نامقدور بودن موضوعي.1. 2. 2

در هر نظام حقوق ملي . گاه طبيعت موضوع مورد اختالف قابليت ارجاع به داوري ندارد
 دولتي يا مراجع يها دادگاهدر صالحيت انحصاري  اختالفات خاصي را وفصل حلقانونگذار 

 اختالفات كه پيوندي ناگسستني با نظم عمومي و منافع حياتي گونه نيا. دهد يمخاصي قرار 
در نتيجه قابل .  اختالف قرار گيرندوفصل حلند موضوع تعهد داور به توان مييك كشور دارند ن

 عدم در واقع .)Berger, 2004: 757(  الزم براي داوري استشرط شيپداوري بودن اختالف 
در حقوق . )360: 1391ايرانشاهي، ( كند ميقابليت داوري اختالف اساس صالحيت داور را متزلزل 

                                                            
طرفي،  استقالل و بي، )المللي  قانون داوري تجاري بين18 ةماد( رفتار مساوي با طرفين: ند ازا  اين تكاليف عبارتةاز جمل. 1

  ... .و )  قانون آيين دادرسي مدني482 ةماد( يأتوجيه و تعليل ر
را به محال بودن مطلق يعني ناشي از وضع ذاتي  اند و آن برخي از نامقدور بودن با عنوان محال بودن مورد تعهد ياد كرده. 2

: 1382السنهوري، ( اند شخص متعهد، تقسيم كردهموضوع تعهد و محال بودن نسبي يعني عدم امكان انجام تعهد به وسيله 
251(. 

 ديگران ممكن باشد، تعهد را ةوسيل هپس اگر انجام امري از توان فني و مالي متعهد خارج باشد ولي انجام همان كار عرفا ب. 3
 ترديد روا نيستچنانكه اگر معسري متعهد به پرداخت مبلغي سنگين شود، در نفوذ اين قرارداد . نبايد نامقدور پنداشت

 ). 211: 1391كاتوزيان، (
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 دعواي ورشكستگي و دعاوي 496 ةماد در 1379ايران قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
 در فرانسه هر 1.داند ينمراجع به اصل نكاح، فسخ آن، طالق و نسب را قابل ارجاع به داوري 

 & Redfern( است ارجاع به داوري رقابليغ ،گونه اختالفي كه حاوي منافع عمومي است

Hunter, 2004: 138( . ،ارجاع به رقابليغ كه اختالف يا نامه موافقتاز حيث ضمانت اجرا نيز 
الن  عدم رعايت قانون امري محكوم به بطسبب داوري را به داوري ارجاع داده است، به

 نامقدور بودن تعهد ةمنزل بهناپذيري اختالف  داوري مدعي شد توان مي. )72: 1395مافي، (2است
  .داور است و از اين جهت همراستا با قواعد عام تعهدات، التزام داور اعتباري نخواهد داشت

  
  )داوري ناپذيري شخصي( نامقدور بودن شخصي. 2.2.2

 توانايي دروني او، گاه نامقدور بودن تعهد داور  وابستگي تعهد داور به شخصيت وسبب به
عدم قدرت شخص متعهد در اين فرض را  تاداناسبرخي . معلول ناتواني شخصي اوست

 عدم قدرت مربوط به هرچنددر اين موارد «:  كهاند داشته و ابراز  دهينامنامقدور بودن نسبي 
 عدم توان ميمكن نيست،  شخص ديگر مةليوس بهشخص متعهد است، ليكن چون ايفا تعهد 
 ةحوز اغلب نويسندگان اگرچه. )137: 1393صفايي، ( »قدرت را مطلق و موجب بطالن تلقي كرد

 را براي توضيح اهليت و اختيار طرفين دعوا 3»داوري پذيري شخصي«حقوق داوري اصطالح 
در  اين اصطالح رسد يمنظر  به ولي ،4دهند يمجهت مراجعه به داوري مورد توجه قرار 

 اختالف نيز قابل طرح وفصل حلخصوص صالحيت شخصي داور براي پذيرش تعهد به 
 شمول آن در خصوص داور محدود به عدم اهليت او نيست و مقصود از ةمنتها دامن. باشد

 رايب. پذيري شخص داور در واقع توانايي عملي يا قانوني شخص براي داور شدن است داوري
 داور محروم عنوان به قطعي دادگاه يا در اثر آن از انتخاب نمونه اشخاصي كه به موجب حكم

 عنوان بهند توان مي ناساساً و همچنين قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي اند شده

                                                            
، ) قانون آيين دادرسي مدني478 ةماد( دعاوي كيفري.  يادشده نيستةناپذيري موضوعي محدود به ماد البته موارد داوري. 1

و دعاوي )  قانون كار157 ةماد( ، اختالفات فردي ميان كارگر و كارفرما)هاي مستقيم  قانون ماليات224 ةماد( اختالفات مالياتي
: ك.ر موارد ديگر ةبراي مشاهد. باشند  ديگر مواردي هستند كه قابل ارجاع به داوري نميةراجع به مالكيت معنوي از جمل

 .55: 1393زاده،  يوسف

المللي به  ناپذيري اختالف، داور بدان رسيدگي نموده و راي صادر نمايد در دعاوي تجاري بين چنانچه با وجود داوري. 2
هاي داخلي اگرچه  در داوري. ي داور استأالمللي اين امر از موجبات بطالن ر  قانون داوري تجاري بين34 ة ماد1د موجب بن

 همان 489 ة ماد7 ولي از آنجايي كه بند ،صراحت اين امر از موارد بطالن راي داور تلقي نشده در قانون آيين دادرسي مدني به
توان پذيرفت نامقدور بودن موضوعي تعهد  ي داور دانسته است، ميأموجبات بطالن راعتباري قرارداد داوري را از  قانون بي

  .ي اوستأداور موجب بطالن ر
3. Subjective Arbitrability 

  . بعده  ب74: 1395مافي، : ك.ر. 4
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در نتيجه اجراي تعهد به ).  قانون آيين دادرسي مدني470 و 466مواد ( داور انتخاب شوند
 كه ييرأاز حيث ضمانت اجرا نيز .  استرممكنيغقدور و داوري به حكم قانون براي اينان نام

 489 ةماد 6بند (  نبوده است، قابل ابطال استيرأتوسط داوري صادر شده كه مجاز به صدور 
چنانچه داور توانايي قانوني براي حل اختالف را نداشته باشد، ). قانون آيين دادرسي مدني

 كه نامقدور يا محال بودن مورد تعهد  استرذكشايان .  استاعتبار يبتعهد او نامقدور و 
در هر دو صورت عدم امكان اجراي مورد تعهد . د طبيعي باشد يا ناشي از حكم قانونتوان مي

 موارد نامقدور بودن ةعمد. )252: 1382السنهوري، ( در صحت اصل تعهد ايجاد اختالل خواهد كرد
وعي در امور مدني و تجاري اصل  از حيث موضچراكه ،در داوري ناشي از حكم قانون است

 عدم قابليت توان مي و ن)65: 1387امير معزي، ( 1 اختالفات و دعاوي استةهمبر قابل داوري بودن 
شخصي نيز اگر  نظراز . داوري برخي از اختالفات را ناشي از طبيعت و ذات آنها دانست

 حقوق مدني ع ازتن متمانسا بايد گفت هر ، داور را حق مدني بدانيمعنوان بهانتخاب شدن 
 مگر در مواردي ، داور براي همه وجود داردعنوان به امكان انتخاب شدن االصول علياست و 

 در نظام عمالً كه ييها نمونهاز حيث نامقدور بودن شخصي يكي از . كه قانون منع كرده است
 ة توسط اتحادي چاپي كهة آن است كه در بسياري از قراردادهاي نمون،حقوقي ايران وجود دارد

 شرط داوري درج شده ،گيرد مين امالك قرار ان امالك تهيه و در اختيار مشاوراصنف مشاور
است كه به موجب آن متصدي بنگاه معامالت امالك كه اغلب فاقد اطالعات حقوقي و توان 

دگاه  افراد به داةمراجع راه عمالً داور قلمداد شده و عنوان به ،قانوني الزم براي داوري است
 كه كند مي يينما رخناتواني شخص مشاور امالك براي داوري زماني بيشتر . شود يممسدود 

در يك پرونده با موضوع فروش آپارتمان كه در آن . خود او يكي از طرفين قرارداد باشد
 عدم انجام تعهد، سبب  فروشنده يكي از طرفين قرارداد بود، بهعنوان بهمشاور امالك خود 

 محكوميت خوانده را تحصيل يرأ دعوا نموده و ةاقامه او در شوراي حل اختالف خريدار علي
 شوراي حل يرأ دادگاه عمومي حقوقي مشهد در مقام تجديدنظر نسبت به 35 ةشعب. دكر

 ايراد مشاور امالك مبني 11/8/89 خيبه تار 8909975113000974 شمارة ةاختالف در دادنام
در حالتي ... نظر به اينكه داوري ... «: دكر رد گونه نيارا بر وجود شرط داوري در قرارداد 

 آنها داوري و بين ، كه شخص ثالث غير از طرفين اختالفابدي يم و تحقق شود يمتصور 
 مشاور امالك كه خود طرف قرارداد و در حال حاضر عنوان به... آقاي علي ... حكميت نمايد 

                                                            
 در اين 9/5/34تاريخ ه  ب971 شمارة پنجم ديوان عالي كشور در حكم ةشعب.  قضايي نيز اين عقيده را پذيرفته استةروي. 1

جز ورشكستگي و دعاوي مربوط به اصل نكاح و طالق و فسخ نكاح و دعواي نسب كه ارجاع «: ده استكرخصوص مقرر 
 منع قانوني دارد ارجاع دعاوي ]1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 496 ةسابق و ماد [ قانون675 ةآنها به داوري طبق ماد

 ).73: 1395خدابخشي، ( »اشكال خواهد بود ين ارجاع دعواي ابطال سند رسمي به داوري بيديگر به داوري مانعي ندارد بنابرا
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نده است براي داوري انتخاب شده است كه به  پرودنظرخواهيتجدنفع مستقيم و  مدعي و ذي
 و بديهي باشد ميمعني حاكميت نظر يكي از طرفين قرارداد بر ديگري و در حالت اختالف 

 »...باشد مياست كه اين شرط خالف مقررات موضوعه است و از سوي دادگاه قابل پذيرش ن
  .)234: 1395خدابخشي، (

  
  ماهيت تعهد داور . 3

از شد تعهد داور به حل اختالف متكي بر قراردادي است كه با داور منعقد كه ابر گونه همان
 داور و طرفين ةاراد توافق ةزاد وشك تعهد داور يك تعهد قراردادي  بي بر اين مبنا ،شود يم

 تعهد به انجام تالش و ،پذيرد ميحال بايد ديد تعهدي كه داور به اختيار خويش . اختالف است
به . دكن كه اختالف را حل كند ميف است يا آنكه او قاطعانه تعهد كوشش در جهت حل اختال

بر اين آيا داور بايد  عالوه.  است يا تعهد به نتيجهلهيوس  به آيا تعهد داور يك تعهد ،ديگر سخن
و به  ردندا به شخصيت او يا يبستگ اين تعهد را انجام دهد يا آنكه چنين تعهدي هيچ شخصاً

  .در بندهاي پيش رو به اين دو پرسش پاسخ خواهيم گفت. تنيابت نيز قابل اجراس
  
   بودن تعهد داورلهيوس  بهبه نتيجه يا . 1. 3

 ةجينتكار گيرد تا  ه جهد و كوشش خويش را بةهم كه شود يم متعهد ملتزم لهيوس  به در تعهد 
تضمين  معهود را ةجينت حال آنكه در تعهد به نتيجه متعهد كسب ،مطلوب متعهدله حاصل شود

 او در برابر متعهدله ضامن جبران ، مورد تعهد حاصل نشدةجينت اگر كه  ينحو به، كند مي
 به يابيدست امكان ةدرج تاداناسمعيار تميز اين دو نوع تعهد را برخي . خسارت خواهد بود

مي  چنين التزا،نحو كه اگر احتمال دستيابي به نتيجه فراوان باشد بدين. اند دانسته مطلوب ةجينت
يك تعهد به نتيجه است و اگر دست يازيدن به نتيجه، احتمالي و خارج از اختيار متعهد باشد، 

برخي ديگر . )152: 1390كاتوزيان، ( كند ميصرف انجام تالش و كوشش متعارف متعهد را بري 
ه  كاند داشته ابراز لهيوس  بهز تعهد به نتيجه و تعهد يضمن اشاره به قصد مشترك طرفين در تمي

غالب تعهدات قراردادي تعهد به نتيجه هستند و از حيث موضوع نيز تعهد به انجام كار معين 
. )20: 1388تفرشي و مرتضوي، (  استلهيوس  بهيك تعهد به نتيجه و تعهد به ترك فعل يك تعهد 

اين تعهد داخل .  نهايي استيرأگفته شد تعهد داور به حل اختالف در واقع تعهد به صدور 
بر اين از جهت  عالوه.  اختيار متعهد است و احتمال دست يافتن بدان نيز فراوان استةطيحدر 

بنابراين بايد پذيرفت آنچه از روابط . موضوعي نيز تعهد داور يك تعهد به انجام كار است
 يعني يرأ آن است كه داور متعهد به صدور ،قراردادي ميان داور و طرفين قابل استنباط است
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 ةجينت آن است كه اين رسد يم پرسشي كه در اين ميان به ذهن 1.شود يم معين ةجينتكسب يك 
چيست، آيا د كن تحصيل آن را نهايي يرأ در قالب شكلي صدور ،شود يممعين كه داور متعهد 

د كن حل واقعاًو اختالف را د كن حقيقت را كشف شود يمحل اختالف ملتزم  داور در راستاي
ترديد نيل به عدالت يعني همان كشف  يب. دكرو را بري خواهد يا آنكه صرف فصل خصومت ا

 اختالفات نيز در وفصل حلنظام دادرسي و . حقيقت هدف واالي حقوق و قواعد حقوقي است
 اين صراحت به 199 ةماددر 1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب . اين مسير جريان دارد

بر رسيدگي به داليل مورد استناد  عالوهدگاه  امور حقوقي داةيكلدر «: استده كرهدف را بيان 
. » الزم باشد، انجام خواهد دادكشف حقيقتطرفين دعوا، هر گونه تحقيق يا اقداماتي كه براي 

. )299: 1387محسني، (  نخست كشف حقيقت استةدرجبر مبناي اين ماده، هدف دادرسي در 
در واقع در دادرسي . انه است با دادرسي بيگيكل بهمنتها نبايد پنداشت كه فصل خصومت 

مفهوم فصل .  دوم اهميت قرار داردةدرجقضايي فصل خصومت پس از كشف حقيقت در 
 مواردي ةرنديدربرگ قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته كه 3 ةمادخصومت در 

: دارد يم  مقررادشدهي ةماد. )51: 1393نهريني، ( ابدي يماست كه دعوا به صلح و سازش خاتمه 
ند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر، و يا ا  موظفها دادگاهقضات «

را مفهومي جدا از » صدور حكم مقتضي«در اين ماده قانونگذار . 2»...فصل خصومت نمايند
 صدور حكم ،اند داشتهن ابراز اكه برخي محقق گونه همانپنداشته است و » فصل خصومت«

 3از رسيدگي موافق قوانين به دعاوي، همان دادرسي عادالنه و كشف حقيقت است مقتضي پس

                                                            
) Full Performance(  اجراشده زماني كامالً، اصلي تعهد او به حل اختالف استأبر اين قرارداد داور كه منش عالوه. 1

 ,Onyema( طور كامل پرداخت نموده باشند ها بي نهايي را تسليم نموده و طرفين نيز دستمزد وي رأشود كه داور ر تلقي مي

بر اينكه تعهد داور يك تعهد  باشد بيانگر آن است كه عالوه  قرارداد داور مية خاتمةترين شيو اين امر كه رايج. )174 :2010
 . خاص استةبه نتيجه است، تعهد طرفين به پرداخت مزد نيز ناظر به حصول اين نتيج

قرار گرفته » يا«حرف » فصل خصومت«و » حكم مقتضي صادر« آيين دادرسي مدني ميان دو عبارت  قانون3 ةاگرچه در ماد. 2
: ه را از ذهن زدودهتوان اين شب  منتها به داليلي چند مي،شود كه اين دو در عرض هم قرار دارند گونه القا مي است و اين
دوم . ق يا اقدام الزم را براي كشف حقيقت انجام دهد قانون يادشده كه قاضي را مكلف نموده هر گونه تحقي199 ةنخست ماد

كه ابراز شد صدور حكم در واقع به معني  گونه  قانون اساسي كه قاضي را مكلف به صدور حكم كرده است و همان167اصل 
مالزمه با فصل خصومت نيز دارد، حال آنكه عكس اين ) كشف حقيقت( سوم آنكه صدور حكم مقتضي. كشف حقيقت است

قضاوت اسالمي تا آنجا كه  در فقه،.  صحيح نيست و فصل خصومت هميشه با كشف حقيقت همراه نخواهد بوده لزوماًقضي
در واقع در قضاوت اسالمي . باشد است و حكم قاضي راه رسيدن بدان مي) كشف حقيقت( امكان دارد بر مبناي احقاق حق

 قانون آيين دادرسي 3 ةبر اين ظاهر ماد عالوه). 138: 1393خدابخشي، ( گيرد فصل خصومت از طريق احقاق حق صورت مي
  ).139: 1393خدابخشي، (  احقاق حق است نه آنكه در عرض آن باشدةمدني بيانگر آن است كه فصل خصومت نتيج

ييد اين ديدگاه كه، از نظر مقنن صدور حكم مقتضي همان كشف حقيقت است و فصل خصومت قطع نزاع به صلح و أدر ت. 3
 نيز استناد جست كه در آن پس از حصول سازش، 1379 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 184 ةتوان به ماد  است، ميسازش

 .ده استش» گزارش اصالحي«ي منع شده و مكلف به صدور أدادگاه از صدور ر
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نظر  دليل وجود مباني مشترك ميان آن و دادرسي قضايي به بهدر داوري نيز . )51: 1393نهريني، (
 ةماد راست است كه به حكم 1. كشف حقيقت باشددر پي داور بايد در گام نخست رسد يم

 آنچه برخالفمدني داور تابع تشريفات دادرسي مدني نيست ولي  قانون آيين دادرسي 477
 اين امر را نبايد دليلي بر آن دانست كه جوهر داوري فصل )53: 1384زاده،  يوسف( اند پنداشتهبرخي 

حذف تشريفات دادرسي در داوري در حقيقت به جهت . خصومت است نه كشف حقيقت
 از آن، برقراري مزيت ويژه براي داوري در  متنازعين است و هدف نهاييةاراداحترام به 

 نه آنكه دليلي بر تغيير ماهيت تعهد داور و تبديل آن ،راستاي افزايش سرعت در رسيدگي است
عالوه درست است كه داور تابع  هب.  و ختم نزاع به هر قيمتي باشديرأبه دستگاه صدور 

و رعايت اصول دادرسي در ترديد او مكلف به احترام  بي ،تشريفات آيين دادرسي نيست
 اصلي پيدايش ةفلسف. شود يم داوري نيز يك دادرسي قلمداد چراكه ،رسيدگي خويش است

بيهوده نيست كه .  نزاعةماداصول دادرسي نيز نشانه رفتن كشف حقيقت است نه صرف قلع 
 483 ةماد(  فصل خصومت نمايد به حكم قانونصرفاًجاي كشف حقيقت،  هاگر داور بخواهد ب

طرفين بايد چنين اختياري به او داده باشند و چنانچه دعواي داوري ) قانون آيين دادرسي مدني
همان  483 ةماد( دكن را امضا نامه صلح، بايد يرأجاي صدور  هابد به يخاتمبه صلح و سازش 

 طرفين به داور و سپردن عنان حل اختالف بدو نشان از اين است ةمراجعبر اين  عالوه 2.)قانون
 واال اگر فصل خصومت به هر دليلي باشند يم چيزي بيش از فصل خصومت دنبال بهكه طرفين 

بايد . )293: 1387محسني، (  پايان بخشنديا سكهستند اختالف را با پرتاب توان مي آنان ، بودمدنظر
، در داوري نيز هدف نخست كشف حقيقت است و ها دادگاهدگي  با رسيهمراستابر آن بود كه 

 كه عدالت مفهومي شخصي و فرض شيپ بنابراين با اين 3.فصل خصومت تابعي از آن است
                                                            

اگر ) 52: 1389حسني،  م؛112: 1387شمس، ( آيد بر مي» دادرسي«اي اساتيد از  كه از تعاريف پاره گونه در حقيقت همان. 1
ي بدانيم، اين ركن در داوري نيز وجود دارد و بايد بر آن بود كه داوري نيز أركن اساسي هر دادرسي را قضاوت و صدور ر

محسني، ( مور انجام خدمت عمومي استأراست است كه دادرس م. شود ها يك دادرسي تلقي مي همانند رسيدگي دادگاه
دهد و در  ه ميئ ولي داور يك خدمت خصوصي ارا،)294: 1391ليو و ديگران، ( بر دولت استو تعهد او در برا) 299: 1387

سازد و اصول حاكم بر رسيدگي داور  دو را دگرگون نمي منتها اين امر ماهيت رسيدگي آن. شود برابر طرفين اختالف متعهد مي
هاي ترافعي حل اختالف در يك دسته قرار  نوان شيوهع هبنابراين داوري و رسيدگي قضايي ب. همان اصول بنيادين دادرسي است

وجه تمايز اين دو دسته از . )Rajah, 2106: 2( گيرند گري قرار مي هاي توافقي همانند ميانجي گرفته و در برابر شيوه
 آور نهفته است ي الزامأطرف و تكليف او به صدور ر گيريِ شخص ثالث بي هاي حل اختالف در قدرت تصميم روش

)Blackaby & all, 2015: 17(. 

 داور مكلف به ، چنانچه دعوا به سازش خاتمه يابد28 ة به موجب ماد1376المللي مصوب  در قانون داوري تجاري بين. 2
  .صدور قرار سقوط دعواي داوري شده است

گري چون ميانجي  انجيدر مي. نمايد گري مجزا مي هاي جايگزين حل اختالف نظير ميانجي اين امر داوري را از ساير روش. 3
د، كني به طرفين تحميل أتواند نظر خود را تحت عنوان ر برخالف داور از قدرت و اختيار فروتري برخوردار است و نمي

 آن ةدنبال حل عادالن ههدف اصلي فصل خصومت است و به تعبير بهتر ميانجي در پي از بين بردن اختالف است نه آنكه ب
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 توسط شده ارائه همين كه داور با رسيدگي صحيح آنچه را بر مبناي داليل و قراين ،ذهني است
، كشف حقيقت 1دكن اعالم يرأ در قالب داردپن يم به درون خويش عادالنه همراجعطرفين و با 

 ةجينت با دست يازيدن به اين 2.استه كردكه بدان متعهد بوده تحصيل   رايا جهينتو ده كر
كوتاه آنكه، .  گفت به عهد خويش وفا كرده استتوان ميتعهد رهايي يافته و  معين، داور از قيد

شش در جهت حل اختالف موجب و صرف تالش و كو استتعهد او از نوع تعهد به نتيجه 
  . برائت او نخواهد شد

  
   بودن تعهد داوريرشخصيغ شخصي يا .2. 3

 آن است كه آيا تعهد ،پرسش نهايي كه در خصوص ماهيت تعهد داور بايد بدان پاسخ گفت
و صرف انجام داوري  ردندام به شخص اوست يا آنكه شخصيت داور موضوعيت ئداور قا

م به شخص بودن براي ئدر حقوق ايران گاهي از وصف قا. مطلوب طرفين اختالف است
 ةعمد يا به تعبير قانونگذار در برخي قراردادها شخصيت طرف علت شود يمقرارداد استفاده 

 انديشمندان شخصي بودن را از اوصاف برخيو گاهي )  قانون مدني201 ةماد( عقد است
م به ئ بايد قا3 تمايز مفهوم قرارداد و تعهدببس به. )79: 1389جعفري لنگرودي، ( اند دانستهتعهدات 

قرارداد شخصي  تاداناسبرخي از . دكرشخص بودن را در خصوص هر كدام جداگانه بررسي 
جعفري لنگرودي، ( م به شخص باشد مانند عقد نكاحئ كه تعهد ناشي از آن قادانند يمرا قراردادي 

م به ئمباشرت درج شده نيز قرارداد قابر اين قراردادي كه در آن شرط  عالوه. )2581: 1378
مطابق تعريف ايشان، قراردادي شخصي است كه . )206: 1388شعاريان، ( شخص تلقي شده است

. كند مي شخصي بودن از تعهد به قرارداد سرايت واقعدر بنابراين، . حاوي تعهد شخصي باشد
د هر گونه تعهدي براي ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه برخي قراردادها فاق

                                                                                                                                            
هاي حل اختالف هر قدر از ميزان نقش و دخالت شخص  نظر مي رسد در روش به. )Cobb & Rifikin, 1991: 39( باشد

 .رود تا كشف حقيقت سوي فصل خصومت به پيش مي  آن روش بيشتر به،ثالث كاسته شود

ي أاين ر .)Onyema, 2010: 116( در واقع تصميم نهايي داور يك تصميم شخصي و مبتني بر پندار دروني اوست. 1
  ).Carter, 1997: 63( وفصل نمايد  امور موضوعي و حكمي اختالف را حلةايد همنهايي ب

 و حقوق) interests( ]و مصالح [ل شويم ميان منافعئهاي حل اختالف اين مهم است كه تفاوت قا در خصوص روش. 2
 ةشود و دربرگيرند يف ميبا طرف ديگر تعر) interaction(  يك طرف در يك كنش متقابلاز طريقمنافع . )rights(]قانوني[

 توسط ]قانوني[در مقابل حقوق ... . از جمله پول، شهرت، كاالهاي فيزيكي و . مند است ه چيزهايي است كه او بدانها عالقةهم
هاي  در رسيدگي قضايي دعاوي با ارجاع به حقوق و توانايي. آيند وجود مي هيك منبع خارجي همانند قانون ملي و يا قرارداد ب

 ي داور بايد مستند به اصول و مباني حقوقي باشدأاز آنجا كه ر. )Hill, 1998: 174( شوند وفصل مي ي طرفين حلقانون
هاي قانوني طرفين نسبت به مصالح و  القاعده بايد نقش حقوق و توانايي رسد در داوري نيز علي نظر مي به) 11: 1393شيروي، (

دنبال  ه نخست بة، خود دليل ديگري است بر اينكه داور همانند دادرس بايد در وهلتر باشد، كه اين امر منافع عملي آنها پررنگ
  .كشف حقيقت باشد

  .در واقع، تعهد اثر عقد است. 3
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 مانند ،شوند يمم به شخص طرف معامله تلقي ئ، ولي همان قراردادها قاندهستيكي از طرفين 
 اند داشتهكه برخي حقوقدانان ابراز  گونه همان ولي ،عقد هبه كه در آن متهب تعهدي ندارد

از .  عقد استةمدعدر هبه همانند ساير عقود رايگان شخصيت متهب علت  .)451: 1391كاتوزيان، (
و اجراي آن در صورتي  اشدبم به شخص متعهد ئ تعهد شخصي تعهدي است كه قا،سوي ديگر

بنابراين اجراي تعهد شخصي .  صورت پذيردشخصاً متعهد، ةليوس بهمطلوب طلبكار است كه 
  مانند،دكر به نيابت منعقد توان مي عقود شخصي را كه يدرحال نيست، ريپذ امكانبه نيابت هم 

به  ولي همين قرارداد شخصي را ،نكاح كه در آن شخصي بودن تعهدات در اوج خويش است
د شخصي توان ميواقعيت اين است كه گاهي اصل يك قرارداد . دكر منعقد توان مي وكالت
 مانند عقد قرض كه عقد شخصي ، ولي تعهد ناشي از آن ممكن است شخصي نباشد،باشد
 به شخصيت مقترض يا يوابستگ اجراي تعهد ناشي از آن  ولي،)138: 1388شعاريان، ( است

 قانون 267 ةماد(  دين ناشي از عقد قرض از جانب غير مديون هم جايز استينداشته، و ايفا
م به ئدر مقابل گاهي عقد بدين دليل شخصي است كه اجراي تعهد ناشي از آن قا). مدني

 جهت ترسيم تابلويي نفيس منعقد ستد رهيچ مانند قراردادي كه با نقاشي ،شخص متعهد است
ي نيز ردر داو.  همان نقاش معين ممكن استةليوس به كه اجراي تعهد نقاشي فقط شود يم

 و سپارند يم شخصيت داور و توانمندي او عنان اختالف را بدو ةمالحظطرفين اختالف با 
 صادر يرأ شخصاًپس داور بايد خود، . دكنمطلوب آنان اين است كه همو اختالف را حل 

نقض اين تعهد و سپردن آن به ديگري به . )Sutton et al., 2017: 259( دكنو حل اختالف ده كر
بر  عالوه. )Sutton et al., 2017: 284( شود يم منجرعزل داور يا بازپرداخت دستمزد به طرفين 

كريمي و ( ودد به ديگري محول شتوان مي نيابت بوده و نرقابليغ قضايي نيز امري اظهارنظراين 
م به شخص ئ گفت تعهد داور به حل اختالف يك تعهد قاتوان ميبر اين مبنا . )166: 1391پرتو، 

 اگرچهمنتها . دينما يمم به شخص او ئاوست و شخصي بودن اين تعهد، قرارداد داور را نيز قا
قرارداد  ولي منبع اين تعهد، يعني همان ، نيابت استرقابليغاصل تعهد داور به حل اختالف 

كه به  در حقوق انگلستان يك اصل كلي وجود دارد. وكالت قابل انعقاد خواهد بوده با داور، ب
 او مختومه ةليوس به فقط بايد ،شود يم به داور واگذار وفصل حلاموري كه جهت «موجب آن 

اور  قانون داوري اين كشور صالحيت د26 ةماد 1بر اين بند  عالوه. )Turner, 2005: 13( »گردد
 1. اين صالحيت دانسته استةخاتمو مرگ او را موجب ده كررا يك صالحيت شخصي تلقي 

                                                            
1. Article 26(1): "The authority of an arbitrator is personal and ceases on his death". 
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 شخصي بودن تعهد 1يالملل نيب قانون داوري تجاري 11 ةماد 5در حقوق ايران مبناي حكم بند 
 قانون آيين دادرسي 473 ةماد مبناي رسد يمنظر  به. )53: 1378جنيدي، ( داور دانسته شده است

 در حالت عادي عدم اجراي تعهد توسط چراكه ،م به شخص بودن تعهد داور باشدئ قامدني نيز
 حال آنكه در اين ماده ،يكي از طرفين قرارداد موجب امكان الزام او به اجراي تعهد خواهد شد

علت اين امر را بايد در شخصي .  حكم به جبران خسارت از سوي داور شده استماًيمستق
 امكان الزام او و همچنين عدم امكان واگذاري اجراي اين تعهد به غير بودن تعهد داور و عدم

در . كند مي نيز ناممكن آن را آخر اينكه شخصي بودن تعهد داور انتقال ةنكت. جو كردو جست
بر اينكه از طريق قرارداد قابل انتقال به غير نيست، با  عالوه ،پذيرد مينتيجه تعهدي را كه داور 

 .ابدي يمز خاتمه فوت يا حجر او ني

  
  نتيجه. 4

اين تعهد . دكن اختالف آنان را حل شود يم داور با پذيرش انجام داوري در برابر طرفين ملتزم 
جهت ترافعي بودن اين شيوه  بهنوعي التزام به انجام كار مثبت است و مقصود از آن در داوري 

 خويش ةارادداور به التزامي كه .  شخصي براساس مباني حقوقي استيرأدر واقع صدور 
م ئمنتها از آنجا كه اين تعهد قا.  همسو با قواعد عام تعهدات بايد معين و مقدور باشد،پذيرد مي

بر اينكه موضوع  عالوه در تبيين شرط مقدور بودن آن بايد پذيرفت كه ،به شخص داور است
وني براي اجرا اين  بايد توانايي قانشخصاًاختالف بايد قابليت داوري داشته باشد، داور هم 

 معين يعني همان حل اختالف ةجينتداور با پذيرش داوري در واقع حصول . تعهد را دارا باشد
 اينكه ويژگي ترافعي بودن داوري اقتضا نهايتدر  و گيرد مي عهده به را يرأاز طريق صدور 

اقع در پي  حل واقعي آن و در ودنبال بهدارد كه داور در مقام اجراي تعهد به حل اختالف 
 شود يم شخصيت او ايجاد ةمالحظتعهد داور با . كشف حقيقت باشد نه صرف فصل خصومت

د بدون رضايت طرفين اختالف توان مي بايد اين تعهد را به انجام رساند و نشخصاًو داور معين 
  .اجراي اين التزام را به ديگري سپارد

  
  
  
  

                                                            
 باشند كه در صورت بروز اختالف شخص يا اشخاص معيني داوري  داوري طرفين ملتزم شدهةنام هر گاه در موافقت«. 1

االثر خواهد بود مگر   داوري ملغيةنام عنوان داور رسيدگي كنند، موافقت نمايند و آن شخص يا اشخاص نخواهند يا نتوانند به
 .»نحو ديگري توافق كرده باشند آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا به
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