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 الف. مقدمه

 المللی. فایده و اهمیت داوری بین١

 اختالفات ترین شیوۀ حّل ترین و رایجگیری داشته و امروزه مهمالمللی از قرن نوزدهم میالدی گسترش چشمداوری در بازرگانی بین
گی در دادرسی دولتی به دور است زیرا رسید ها و مشکالت حقوقی و ُکندی رود. داوری از پیچیدگیالمللی به شمار میبازرگانی بین

اوران، منتخب کاری) و دتوانند داور، آیین رسیدگی و قانون حاکم را انتخاب نمایند (مزیِت سرعتای است. طرفین میمرحلهاینجا یک
ز طرفی در رفع ا ؛المللی تخصص دارند (مزیت رسیدگی فنی و تخصصی)و مورد اعتماد طرفین هستند و در مسائل بازرگانی بین

لذا در  ای طرفین فاش شود والمللی اگر در دادگاهی مطرح شود، چه بسا ممکن است خیلی از َاسرار بازرگانی و حرفهاختالفات بین
رفین رود. ططرفِی داوران نیز از مزایای داوری به شمار میبودن داوری)؛ بیداوری بهترین گزینه است (جنبۀ محرمانه هماین جهت 

رجوع به  تر ازهزینهطرفی داوری)؛ از سوی دیگر داوری در اغلِب موارد کم به دادگاِه متبوِع یکدیگر اعتماد ندارند (امتیاز بیمعموالً 
های کارشناسی و وکالت (که در برخی کشورها اجباری است در حالی که در دادگاه است. ابطال تمبرهای مراحل مختلف، هزینه

های داوری را نسبت به دادگاه کاهش الزحمۀ داوران، هزینهم تعیین خواسته و غیره در برابر پرداخت حّق داوری الزامی ندارد)؛ لزو
آمیز حل و فصل اختالف است که طرفین آیین دادرسی و تر بودن)؛ از سوی دیگر داوری روش مسالمتهزینهدهد (مزیت کممی

پس از  هایتواند احساس متضرر بودن و کینهروند که همین امر میداوری می کنند و با توافق با هم بهداور و ... را خود تعیین می
های که شناسایی و اجرای آرای داوری در حوزه آمیز بودن) ضمن آنرا کاهش دهد. (امتیاز مسالمت رأیوقوع اختالف و صدور 

انسیون نیویورک ها، کنو ترین این کنوانسیونهمتواند از مزیت مراجعه به داوری باشد. مها میصالحیتی مختلف به موجب کنوانسیون
ر)؛ تبه آن ملحق شده است (مزیت شناسایی و اجرای بهتر و گسترده ١٩٨٠عضو است و ایران هم در سال  ١٤٦است که دارای  ١٩٥٨

درسی دارا بر  داوریشود و اصحاب دعوا اغلب گنجانده می» شرط داوری«المللی از این رو در بسیاری از قراردادهای بازرگانی بین
 شود.المللی از طریق داوری حل و فصل میدهند. گفته شده بیش از نود و پنج درصد اختالفات بینترجیح می های دولتیدادگاه
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 آمیز حل و فصل اختالفاتهای مسالمت. مقایسه داوری با سایر روش٢

های اساسی دارد. سازش عبارت است از نهادی است که فاصله چندانی از داوری ندارد ولی با آن تفاوت conciliationسازش 
کوشش و تالش شخص ثالث که توسط طرفین اختالف انتخاب شده است تا میان آنها آشتی و سازش برقرار نماید پیش از اینکه آنها 

های نبهدادن جیا حتی پس از آن. کوشش برای سازش عمومًا مبتنی بر نشانبه اقامۀ دعوا در دادگاه یا رجوع به داور متوسل شوند 
ان حل نائل شوند که عمومًا جایی میمتفاوت و دیگری از اختالف به طرفین است تا آنها را به یکدیگر نزدیک نماید و به یک راه

اتخاذ  تریتوار است که طرفین موضع عاقالنهها در جهت سازش بر این امر اسهای طرفین خواهد بود. هدف اصلی از تالشنظرگاه
ین کند تا بدین ترتیب به طرفجلب می های اقامه دعوامعایب و هزینهدهنده، نظر طرفین اختالف را به نمایند. در حقیقت سازش

 به انعقاد الً دهنده، طرفین معمو کمک شود تا دلیلی را که باید سازش نمایند آشکارتر مشاهده نمایند. در نتیجۀ تالِش سازش
ماید بر اساس َبَرد و باید سعی ندهنده فرایند سازش را آنگونه که مناسب تشخیص دهد پیش میکنند. سازشای مبادرت مینامهتوافق

 طرفی، انصاف و عدالت عمل نماید.اصول بی

ندارند. بر اساس نظر برخی از پشود ولی برخی، آنها را یکسان نمییکسان انگاشته می mediationگری میانجیگاه با  سازش
نماید طرفین را به سوی یک توافق رهنمون شود و این وظیفه دهنده سعی مینظران حقوقی، در سازش، سازشمحققین و صاحب

انجی شود. میمحسوب می قدمی به پیشگری ای دارد؛ اما میانجیدهنده صرفًا نقشی واسطهآنهاست که توافق نمایند و سازش
ا تحلیل دهنده بدهد. در واقع سازشها و پیشنهاداتی برای ِنیِل به آن صورت میپی سازش است بلکه خود نیز توصیه تنها درنه

وِع کردن موضساختن یا واضحموضوع مورد اختالف و ارزیابی استدالالت و ادلۀ طرفین سعی در ایضاح موضوِع اختالف (روشن
مک دارد به این امید که به طرفین کیرش یا رّد آن ادله و استدالالت را در محکمه بیان میاختالف) کرده و مزایا و معایب و احتمال پذ

دهنده این است که خوِد طرفین تشخیص دهند که منافع حاصل از نماید تا در نهایت اختالف را خاتمه دهند؛ بنابراین هدِف سازش
شود تا از تر را در سر دارد و به طرفین توصیه میگری هدفی عینییبسیار زیاد است؛ اما میانج رجوع به محکمهدر مقایسه با  سازش

 بخشی از اّدعاهای خود دست بردارند تا به حّل اختالف از طریق گذشت از قسمتی از اّدعا برای رسیدن به بخشی دیگر نائل شوند.

ق میان آنها توان تمایز دقیوعی است و نمیبه نظر برخی از محققین این تمایز از لحاظ تئوریک شاید دقیق باشد اما در عمل، مصن
 .ترسیم کرد

 ADR:  Alternative Dispute Resolutionها سایر روش

Technical Expertiseست.آور نیشوند که البته الزام: در این روش، طرفین، نظر کارشناسی را در حوزۀ تخصصی خود جویا می 

Med/Arbدر آن اغلب میانجی در صورت عدم موفقیت، نقش داور را به عهده خواهد  گری است که: تلفیقی از داوری و میانجی
 گرفت.
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Mini trial در این روش، فردی که اغلب یک قاضی بازنشسته است، پرونده و موضوع اختالف را مطالعه و بررسی کرده و نسبت :
صورت رجوع به دادگاه با چه تصمیمی روبرو خواهند  تواند به طرفین این عالمت را بدهد که درکند که میبه آن نظر خود را اعالم می

 شد.

Dispute Review Board (Advisors) گروهی از افراد به عنوان مشاور، طرفین را در حین انجام قرارداد یاری خواهد رساند تا :
 از وقوع اختالف جلوگیری شود.

Partnering یکدیگر را نه به چشم رقیب بلکه همکار ببینند و لذا از وقوع : به مدیران و کارکنان طرفین آموزش داده خواهد شد که
 شود.اختالفات بعدی جلوگیری می

 . داوری در فقه شیعه٣

و ِإن «شود در درجۀ اّول مستند به آیۀ شریفه مطرح می» قضاوت تحکیمی«جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسالمی تحت عنوان 
) مفاّد آیۀ مؤیِد جواز و نفوِذ داوری در اختالفات خانوادگی ٣٥(نساء/» َحَکمًا ِمن أهِلِه َو َحَکًما ِمن أهِلَها ِخفُتم ِشَقاَق َبیِنِهَما َفابَعُثوا

توان آن را به اختالفات مشابه تسّری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری است که با الغای خصوصیت می
 وجود دارد.

ی ارجاع به داوری محدودیتنظر ندارند. برخی از فقها برای موضوعات قابلدر مورد قلمروی داوری اتفاقمتخصصان حقوق اسالمی 
ها بس و دیگر مجازاتحقائل نیستند (شهید ثانی)؛ در مقابل، گروهی از فقهای شیعه قابلیت تحکیم موضوعات کیفری مانند حکم به 

اند (شیخ طوسی و محمدحسن نجفی). به ، مورد تردید و تشکیک قرار دادهصوصاً حدود الهی را که طالب معّین ندارد خو  را عموماً 
 ارند.نظر داتفاق بودن دعاوی مالی و بازرگانیقابل داوریهر تقدیر آنچه که مسّلم است این است که همۀ فقهای شیعه در مورد 

را منوط به رضایت طرفین نسبت به آن پس از صدور االجرابودن حکم داوری اگرچه نظرات مخالفی وجود دارد که الزم رأیدر مورد 
 االتباع است.آور بوده و برای طرفین داوری الزممزبور به محض صدور الزام رأیدانند، ولی اغلب فقها معتقدند که می

نها استثناء، تنیز ضروری است.  قاضی تحکیمبرای  قاضی منصوباما در حقوق اسالمی اعتقاد بر این است که همه شرایط الزم برای 
ام داوری رسد که با احکباشد؛ بنابراین در این زمینه به نظر میلزوم وجود اذن از سوی امام یا فقیهی که حکومت بدست اوست، می

اند با توسل به مسائلی از قبیل قواعد الحرج یا (الضرورات تبیح سعی نموده دانانحقوقتا حّدی تعارض دارد. در عین حال برخی از 
 ظورات) یا مصلحت نظام این مشکل را رفع نمایند.المح

 

 حقوق ایران و داوری .٤
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قانون آیین دادرسی مدنی به داوری اختصاص دارد. همچنین قانون  ٥٠١تا  ٤٥٤قانون اساسی و مواد  ١٣٩در حقوق ایران، اصل 
است اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده  ٢٦/٦/١٣٧٦المللی در تاریخ داوری تجاری بین

رین تاست. از این گذشته، دیوان داوری ایران و ایاالت متحده آمریکا که به موجب معاهده الجزایر به وجود آمده است یکی از مهم
اء داور خارجی راجع به شناسایی و اجرای آر  ١٩٥٨شود. همچنین ایران به کنوانسیون نیویورک المللی محسوب میمنابع داوری بین

 ملحق شده است.

توان گفت که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ارجاع پرونده به داوری را داشته است. یکی از دالیل عمدۀ این به جرئت می
 م وجودهای خارجی منعقد شده بود که در آنها شرط رجوع به داوری هامر، آن بوده که قبل از انقالب قراردادهای بسیاری با طرف

داشت که با وقوع انقالب اسالمی و حدوث اختالفات بعدی میان طرفین، به داوری رجوع شد. همچنین به دنبال وقوع انقالب و 
ا های ایران در ایاالت متحده گردید، بگیری در سفارت آمریکا که منجر به قطع رابطه با آمریکا و توقیف داراییقضیۀ گروگان

های ایران و آمریکا به وجود آمد که از جمله آنها تشکیل دیوان داوری برای رسیدگی به قاتی میان دولتگری الجزایر توافمیانجی
 دعاوی و اختالفات طرفین بود.

داوری حّل و فصل اختالفات توسط شخص یا اشخاص ثالثی است که صالحیت رسیدگی به  تعریف داوری در حقوق ایران:
 شوند.کنند. این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده میین طرفین اختالف کسب میماباختالف را از قرارداد خصوصی فی

ن گویند. به داور نیز قاضی تحکیم گویند. همچنی حکومتیا  تحکیمگویند و در فقه، آن را  فعل داوردر اصطالح قضایی به  داوری
کنند. با ی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرای نظر وی میداور به کسی گویند که طرفیِن منازعه، اختالِف خود را به تراض

 کامل است. نصب داورانتخاب و تراضی طرفین 

 ٤٥٤داوری تعریف نشده است و صرفًا آثار و احکام آن مورد توّجه قانونگذار بوده است. در مادۀ  ١٣٧٩در قانون آیین دادرسی مدنی 
الف مادۀ  بندمغفول مانده است. در عین حال  داوری اجباریری اشاره شده است و گو اینکه این قانون صرفًا به نقش تراضی در داو 

داوری عبارت است از رفع «به تعریف داوری، اختصاص یافته است. بر اساس این بند:  ١٣٧٦المللی قانون داوری تجاری بین ١
به نظر ما ..». .الطرفین و یا انتصابی یقی یا حقوقِی مرضیاختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیلۀ شخص یا اشخاِص حق

داوری در وهله اّول صدور حکم جهت حل و فصل منازعه است نه تالشی جهت رفع اختالف. مگر آنکه  یرا؛ ز این تعریف کامل نیست
 عبارت رفع اختالف را در معنای عام بکار گرفته و صدور حکم را داخل در معنا بدانیم.

 

 داوری در ایران:اوصاف 

 داوری، نهادی قراردادی است و ریشه در توافق طرفین دارد. .١
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داوری، ریشه در یک قرارداد دارد؛ بنابراین، پذیرش داوری و توافق برای حّل اختالف به موجب داوری یک امِر ارادی و  .٢
 اختیاری است.

وری را بپذیرند باید کلیۀ اختالفات خود را از طریق آور است؛ یعنی اگر طرفین، داداوری نیز مانند سایر قراردادها، الزام .٣
نامۀ داوری و بدون رضایت طرف دیگر، به دادگاه رجوع تواند قبل از زوال موافقتداوری حل کرده و یکی از طرفین نمی

 کند.

ه سازش شان بتوان به معنای مذاکره با طرفین و تشویق ایگری را صرفًا میگری تفاوت دارد. میانجیداوری با میانجی .٤
 است. رأیدانست؛ اما داوری، عملی شبه قضائی و متضمن رسیدگی به اختالف و صدور 

 

 تفاوت مفهوم داوری با مفاهیم مشابه:

 الف. تمییز قضاوت و داوری:

خی ر رغم وجود بداوری تأسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق آنها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و علی
ر کند دمقّررات ناظر به داوری اجباری و داوران اجباری، هنوز هم این توافق طرفین است که به داوری و داوران صالحیت اعطا می

سازد. قانون است که مراجعه به محاکم را تجویز کرده این قانون است که صالحیت محاکم و حاکم را معّین می در قضاوتحالی که 
توانند داوِر شمارد. در داوری طرفین هر لحظه میو حّتی گاهی توافق طرفین مبنی بر عدم مراجعه به دادگستری را باطل می

 ت به مفهوِم مصطلِح خود چنین اختیاری متصور نیست.کننده را تغییر دهند در حالی که در قضاورسیدگی

الی که گذارند در حرغم وجود برخی مقّررات ناظر بر صالحیت داور در نهایت این طرفین هستند که بر صالحیت داور صّحه میعلی
از  صوص بسیاریتواند در خنماید. همچنین داور نمیدر خصوص قاضی، دولت (یا شارع) است که صالحیت قضاوت را اعطا می

 ت.گونه موضوعات در صالحیت انحصاری مراجع قضایی اسنماید. به تعبیری این رأیمسائل مانند موضوعات کیفری اقدام به صدور 

قانون داوری  ٢٧مادۀ  ٢تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه باشد (بند کم در برخی موارد میداوری دست رأی
قاضی درهرحال مستند به قانون، منابع معتبر اسالمی یا اصول حقوقی است که مغایر  رأی) در حالی که ١٣٧٦للی المتجاری بین

 ق.آ.د.م). ٣موازین شرعی نباشد (مادۀ 

ق.آ.د.م.فرانسه) در حالی که داور  ١قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید (رک. به مادۀ 
 را رعایت نماید. اصول دادرسیق.آ.د.م) و صرفًا باید  ٤٧٧ندارد (مادۀ  تشریفات آیین دادرسی مدنیوًال تکلیفی در رعایت اص

 ب. تمییز داوری از میانجیگری
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داور تا  رأیاالجراست. بدین معنی که االتباع بوده و الزمق.آ.د.م الزم ٤٩٣و  ٤٨٨کند که بر اساس مفاِدّ مواِدّ داور رأیی صادر می
شود؛ االجرا بوده و مطابق مقّررات قانونی مربوط به اجرای احکاِم محاکم، به موقع اجرا گذارده میزمانی که نقض نشده است الزم

از جانب وی  رأیبنابراین اصوًال صدور ؛ ولی در میانجیگری، شخِص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت
تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. بعالوه داوری در نفع نمیظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذیمنتفی است. بعالوه ن

باشد. قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است ولی چنین امری در مورد میانجیگری صادق نمی
هر دو  حّلی است که مورد قبولحقوقی است ولی در میانجیگری تالش بر پیداکردن راهحِلّ در داوری، داور بیشتر به دنبال یک راه

 طرف اختالف باشد.

وان میانجیگری تبینی شده است ولی نمیاگرچه در برخی مقّررات (برای نمونه در مقّررات مربوط به طالق) نوعی از میانجیگری پیش
ق.آ.د.م مکلف است تا طرفین  ١٨٩و  ١٨٨راین اگرچه قاضی بر طبق مفاِدّ مواِدّ را روشی عمومی در حل و فصل منازعات دانست؛ بناب

 تواند شخص ثالثی را مأمور این امر نماید.را تشویق به صلح و سازش نماید ولی دیگر نمی

 

 المللیب) داوری بین

 المللیتعریف داوری بین .١

 تعریف داوری ١-١

ز ماده یک المللی تعریفی از داوری بیابیم. بند الف اتوانیم در اسناد بینالمللی ایران، ما نمیبینبه استثنای قانون داوری تجاری 
داوری عبارت است از رفع اختالف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله «دارد: المللی ایران بیان میقانون داوری تجاری بین

 ».و یا انتصابیالطرفین شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی

ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث، اختالف مطروحه میان دو یا چند 
 کند.شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می

ری تأسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صالحیت در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داو 
 .گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شدهای عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیمدادگاه

 :شوداز مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می

است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضاوت خصوصی است و دیگر اینکه داوری نوعی  قراردادییکی اینکه منشأ داوری 
 داوری عملی است رأیاست و » داوری رأی«قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختالف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام 
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داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی  یرأکنند و که داوران به موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می
 .باشدطرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمیکه از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل

از این  شود وآور میداوری به محض صدور نسبت به طرفین الزام رأیداور یک اثر مهم دارد و آن این است که  رأیخصیصه قضایی 
آمیز اختالف از قبیل سازش، کارشناسی و... که در آنها تصمیم شخص وان داوری را از دیگر طرق حل و فصل مسالمتترهگذر، می

 آور نیست، تمییز داد.ثالث برای طرفین الزام

 المللیبررسی وصف بین ١-٢

 :عیار واحدی وجود نداردهای مختلف حقوقی مشود، در نظامالمللی محسوب میدر مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین

دانند که الاقل یکی از طرفین اختالف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند؛ المللی میها داوری را زمانی بینبرخی از نظام مثالً  
 .مانند سوئیس

ینکه محل داشته باشد یا انمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت المللی تلقی میها نیز داوری را بینبرخی از نظام
 .تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد؛ مانند ایتالیا

قانون آیین دادرسی مدنی جدید) و  ١٥٠٤الملل باشد (ماده المللی است که ناظر به مصالح تجارت بیندر فرانسه داوری زمانی بین
آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کاال، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در بر داشته باشد و یا حداقل به اقتصاد  منظور از

لی و داوری ناشی الملالملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بیندو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین
 )المللی است. (بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیستناز آن هم یک داوری بی

 :داندالمللی میرا بین ایاز ماده یک)، داوری ٣(در بند ١٩٨٥قانون نمونه آنسیترال  

 طرفین اختالف داوری در زمان انعقاد قرارداد، در کشورهای مختلف باشد؛ یا اگر محل تجارت ـ الف

 :ب

 تجارت رکزم که باشد کشوری از باشد، خارج شده تعیین آن موجب به یا) تصریح( داوری نامه موافقت که صورتی در داوری، محل ـ ١ 
 است. واقع کشور آن در طرفین

 ختالفا اصلی موضوع که محلی یا شود اجرا محل آن در بایستی تجاری روابط از ناشی تعهدات اساسی قسمت که محلی هر ـ ٢
 است. واقع کشور آن در طرفین تجارت مرکز که باشد کشوری از خارج، دارد محل آن با را ارتباط نزدیکترین

 .نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط داشته باشدطرفین اختالف صراحتًا توافق کرده باشند که موضوع توافق ـ ج
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تجارت نداشته باشد، محل سکونت عادی او مالک خواهد بود. مشاهده البته مطابق بند چهار همین ماده اگر یکی از طرفین محل  
شده معیارهای نوعی (موضوعی یا جغرافیایی) هستند یعنی طرفین یا از لحاظ جغرافیایی یا اقتصادی شود که معیارهای انتخابمی

 .وابسته به دو کشور مختلف هستند

است یک رابطه تجاری داخلی با توافق طرفین در خصوص مقر داوری وصف بر معیار مقر داوری این ایراد وارد شده است که ممکن 
ی ساختن تصنعی المللگرایی افراطی است و سعی در بینالمللی پیدا کند. بر معیار بند ج هم ایراد شده است که نمایانگر ارادهبین

توانند از می یا قانون صالح را انتخاب نمایند زیراالمللی بخشند داوری دارد، در حالی که این طرفین نیستند که به موضوع جنبه بین
ها یا اسناد اند. در دیگر کنوانسیونعمال قانون صالح جلوگیری کنند. به همین جهت کشورها این دو معیار را مورد پذیرش قرار ندادهإ

 ت عادی معیار قرار داده شده است.المللی نیز نوعًا اقامتگاه یا محل اقامبین

ین در المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفداوری بین«المللی ایران مقرر داشته که ماده یک قانون داوری تجاری بین اما بند دوم
 «.نامه داوری، به موجب قوانین ایران، تبعه ایران نباشدزمان انعقاد موافقت

حدود یار قرار داده است و بدین ترتیب سعی در مبر این ماده انتقاد شده است که از معیار شخصی تبعیت کرده است و تابعیت را مع
ضایی توانند از صالحیت قانونی یا قخواهد تعداد مواردی را که متعاقدین میالمللی داوری داشته است زیرا میکردن خصیصه بین

دی زیر سؤال نونی را تا حتواند فلسفه وجودی چنین قااعمال نسبت به اختالف بگریزند را محدود نماید در حالی که این امر میقابل
رغم اقامت در ایران محل تجارت و در مورد قرارداد میان ایرانیان، اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور یا ایرانی که علی مثالً برد. 

ایرانیان  هتواند موجب شود کتوانند آر این امکان استفاده نمایند که همین امر میفعالیت خویش را در کشور دیگری قرار داده، نمی
ستند تواند برای ایرانیانی که دارای تابعیت مضاعف هانگیزه شوند. این ماده میگذاری یا رونق تجارت در ایران بینسبت به سرمایه

گونه تابعیت از سوی قانونگذار ایران به رسمیت شناخته نشده است؛ قانون مدنی این ٩٨٩نیز ایجاد مشکل کند زیرا مطابق ماده 
 .مشکل اصلی این قانون آن است که به محل تجارت طرفین اختالف توجهی ننموده استبنابراین 

 اقسام داوریـ  ٢

 بندی تابعیِت طرفیِن داوری است.داوری ممکن است داخلی باشد یا خارجی. معیار این تقسیمقسم اول: 

 المللیداوری خارجی یا بین .١

المللی عبارتست از اینکه یکی از داوری بین): «... ١٣٧٦المللی (مصوب بینقانون داوری تجاری  ١در واقع بر اساس بند ب مادۀ  
ای مللی داوریالپس قانون داوری تجاری بین...». نامۀ داوری به موجب قوانین ایران تبعۀ ایران نباشد طرفین در زمان انعقاد موافقت

 داوری، ایرانی باشد. نامۀداند که تابعیت طرفین آن در زمان انعقاد موافقترا داخلی می

 داوری داخلی .٢
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ّرر المللی مقنامۀ نحوۀ ارائۀ خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حّل و فصل اختالفات تجاری داخلی و بینآئین ١بند ت مادۀ 
قیقی یا ح داوری تجاری داخلی عبارت است از اختالفات و دعاوی راجع به روابط و معامالت تجاری بین اشخاِص حقوقی«کند: می

ه الذکر اگرچه مفید است ولی همیشمعیار فوق». نامۀ داوری به موجب قوانین ایران، تبعۀ ایران باشندکه در زمان انعقاد موافقت
نمایند نامۀ داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری مراجعه میگشا نیست. برای نمونه، مواردی که موافقتمشکل

ارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصوًال در بالتکلیف گذ
 تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.صورت توافق طرفین می

 :شودداوری از نظر نحوه برگزاری به دو نوع تقسیم میقسم دوم:  

 داوری سازمانی یا نهادی .١

 قواعد و دارد فعالیت دائمی طور به که گیرندمی انجام داوری دیوان یک توسط که گویندمی هاییداوری به نهادی، یا سازمانی داوری
 است نهادی یا سازمانی داوری مرجع یک ICC یا المللیبین بازرگانی اتاق مثال، عنوان به. دارد را داوری برای خود خاص تشریفات و

 دیوان همچنین. باشدمی داوری برای خود خاص تشریفات و قواعد دارای مرجع این. است نموده کار به شروع ١٩٩٢ سال از که
 میان اختالفات فصل و حل برای که دیوان این. است نهادی داوری دیوان یک آمریکا، متحده ایاالت و ایران دعاوی داوری
 اساس بر و ایران رد آمریکا کشور کنسولی و دیپلماتیک کارکنان گیریگروگان بحران از پس آمریکا متحده ایاالت و ایران هایدولت
 برای را ودخ خاص تشریفات و قواعد و آیدمی حساب به داوری نهادی یا سازمانی دیوان یک است، شده تشکیل الجزایر هایبیانیه

 دیوان این. آیدمی حساب به داوری دائمی دیوان یک نیز Court of arbitration for sport یا ورزش داوری دیوان. دارد رسیدگی
 خود اصخ قواعد و تشریفات دارای است شده ایجاد المپیک هایبازی با رابطه در عمدتاً  و ورزشی اختالفات به رسیدگی برای که

 که ددار  وجود »داوری آمریکایی انجمن« آمریکا در همچنین. گرددمی محسوب داوری دائمی دیوان یک و باشدمی رسیدگی برای
. است بوده فعال و شده تأسیس ١٩٢٦ سال در و است نیویورک در آن مرکزی دفتر و است خصوصی و انتفاعی غیر ایموسسه

 لفص و حل در بویژه و شده تأسیس المللیبین داوری نهاد یک عنوان به ١٩٧٦ سال از نیز »استکهلم بازرگانی اتاق داوری موسسه«
 .است کرده داوری غرب – شرق بازرگانی قراردادهای به مربوط دعاوی

 داوری موردی یا اختصاصی  .٢

در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین 
کنند امکان درز اطالعات به بیرون بسیار کم است، در ها داوران را مشخص میکنند. حسن کار در این است که چون خود طرفمی

ز به چیاز دبیرخانه سازمان اطالعات نشت کند. عیب داوری موردی این است که همه مثالً رد حالی که در داوری سازمانی امکان دا
کنی یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارش مثالً تواند در کار داوری اختالل ایجاد نماید اراده طرفین بستگی دارد و این امر می

بیل اینکه مقام بینی نشده باشد (از قممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف
 .شودالمللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه میناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین
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 ها همیشهشرکت تابعیتگردد. اشخاص حقوقی) مطرح میها (و کًال خصوص شرکتی که در موضوعها: معیار تابعیت شرکت
ها از منظر رکتش تابعیتیم صرفًا به نظرات گذشته باشآنکه بخواهیم در پی تکرار اختالفبرانگیز بوده است. بیاز مسائل بحث

 پردازیم.موضوع نوشتۀ حاضر می

ها رکتکه ش اِه آنهاست. بدین معنیاقامتگها قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت ٥٩١ها و مادۀ با توّجه به مادۀ یک قانون ثبت شرکت
در یا  نامۀ داوریدر حین انعقاد توافقبنابراین چنانچه مرکِز اصلِی شرکتی ؛ شان در آنجا باشدتابعیت کشوری را دارند که مرکِز اصلی

 خارجی باشد، داوری از نوع خارجی خواهد بود. زمان ارجاع امر به داوری

 نامهآیین ١حداقل یکی از طرفیِن اختالف است. بر اساس بند ت مادۀ بودن بودن داوری، خارجیالمللیدر حقوق ایران معیار بین
ن است که المللی آداوری تجاری بین: «المللیبین و داخلی تجاری اختالفات در ایران بازرگانی اتاق داوری مرکز خدمات ارائه نحوه

 است. عیت طرفینتابکننده در واقع معیار تعیین». نباشد نامۀ داوری، طبق قوانین ایران تبعۀ ایرانیکی از آنها در زمان انعقاد موافقت

داوری  بودن داوری حائز آثار چندی است. نخست اینکهالمللیداخلی یا بین :المللی بودن داوریداخلی یا بین آثار تفکیک
صوًال المللی اهای خاص مشمول قوانین مربوطه است ولی داوری بینداخلی اصوًال مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و در داوری

المللی). همچنین در مواردی که طرف دعوا خارجی قانون داوری تجاری بین ٣٦و  ٢المللی است (مواِدّ تابع قانون داوری تجاری بین
 ق.آ.د.م.). ٤٥٧المللی است) تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است (مادۀ است (و بنابراین داوری نیز بین

ح ر المللی مطینبجاری تاوری دالمللی، دادگاه صالح در خصوص اختالفاتی که در مورد قانون داوری تجاری بین ٦مطابق مادۀ 
گردد (اصوًال) دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقِرّ داوری در حوزۀ آن قرار دارد ولی در داورِی داخلی اصوًال دادگاه صالح می

 ق.آ.د.م.). ٤٦٢دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (مادۀ 

ص ارتباط، نماید. تشخیی را به نحو مقتضی اداره و تصدی میبا رعایت مقّررات این قانون، داور  داوردر صورت نبودن چنین توافقی 
. داور ١«کند: چنین مقّرر می ٢٧موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهدۀ داور است. در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز مادۀ 

قوقی یک . تعیین قانون یا سیستم حاند، اتخاذ تصمیم خواهد کردبر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختالف برگزیده
کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعِد حِلّ تعارض مشمول 

 این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

بر اساس قانونی به ماهیت اختالف رسیدگی خواهد کرد که به موجب » داور«ن، در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفی .٢
 قواعِد حِلّ تعارض، مناسب تشخیص دهد.

 تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.داور در صورتی که طرفین صریحًا اجازه داده باشند، می .٣

شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. ولی در  . داور باید در کّلیه موارد بر اساس٤
نظاِم حقوقِی کشوِر متبوع را لحاظ  ماهیت منازعهو هم در  آیین داوریگردد. داور هم در داوری داخلی اساسًا چنین بحثی مطرح نمی
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اصوًال با توّجه به  قانون حاکم بر آیین داوریمطرح شده است. بدین نحو که ق.آ.د.م.ف نیز  ١٤٩٤خواهد کرد. این موضوع در مادۀ 
های داخلی چنین بحثی مطرح نشده و داور همان اصول گردد در حالی که اساسًا در داوریتعیین می قانون حاکم بر ماهیت اختالف

 قانون اخیر). ١٤٦٠مورد احترام محاکم را رعایت خواهد کرد (مادۀ 

 

 المللیحقوق داوری بینمنابع  .٣

 :هاکنوانسیون

 المللیبین یتجار  یداور  با مرتبط قوانین و هاکنوانسیون ترینمهم

 ازمانس عمومی مجمع در کنوانسیونی خارجی، یداور  یآرا یاجرا و شناسایی یبرا واحد رویه ایجاد منظوره ب یمیالد ١٩٥٨ سال در
 مزیت. پیونددب کنوانسیون این به تواندمی است مند عالقه که کشوری هر شد مقرر آن طی و گردید تشکیل نیویورک در متحد ملل

 هر در ادرهص رأی باشد، نیویورک کنوانسیون عضو یکشورها از یکی در یداور  مقّر  اگر که ستا این کنوانسیون این در عضویت
 نظم الفبرخ رأی مفاد اینکه مگر زند سرباز رأی یاجرا از تواندنمی مزبور کشور و االجراست الزم کنوانسیون عضو دیگرِ  کشورِ 

 .باشد کشور آن عمومی

 یتجار  یداور  قانون تصویب در واحد رویه ایجاد منظوره ب متحدد ملل سازمان تجارت حقوق کمیسیون یمیالد ١٩٨٥ سال در
 یپیرو  به را کشورها مطلوب، قانون یک عنوانه ب قانون این نمودن تلقی با و کرد تصویب را اینمونه قانون کشورها، توسط المللیبین

 کلمه که شودمی یاد (Model Law Uncitral) »آنسیترال نمونه قانون« عنوان تحت قانون این از. کرد تشویق قانون این الگوی از
 به معنای (The United Nations Commission on International Trade Law)انگلیسی عبارت مخفف آنسیترال

 نقایص و گرفته قرار بازبینی مورد یمیالد ٢٠٠٦ سال در بار یک قانون ینباشد امی »متحد ملل سازمان تجارت حقوق کمیسیون«
 به »المللیبین یتجار  یداور  قانون« عنوان تحت را قانونی ١٣٧٦ سال در نیز ایران گذارقانون. است شده برطرف امکان حد تا آن

 آنسیترال یداور  واعدق آنسیترال، نمونه قانون کنار در. است آنسیترال نمونه قانون از برگرفته و متأثر یزیاد حد تا که رساند تصویب
 در طرفین هک است مقرراتی و شکلی قواعد و آیین مجموعه قواعد، این از مراد و بوده آنسیترال نمونه قانون با متفاوت که دارد وجود

 .سازند حاکم خود یتجار  روابط از ناشی اختالفات به راجع یداور  پروسه بر ندتوانمی تمایل صورت

 های مهم به شرح ذیل است:کنوانسیون

 )١٩٢٣پروتکل ژنو در مورد شروط داوری (

 )١٩٥٨کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک 

 )١٩٦١المللی (ژنو کنوانسیون اروپایی در مورد داوری تجاری بین
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 )١٩٦٥ها و تابعان سایر دول (واشنگتن گذاری میان دولتکنوانسیون حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه

 )قواعد داوری آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل

 )١٩٨٥المللی آنسیترال (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل قانون نمونه داوری تجاری بین

المللی مربوطه آن است که عمدتًا در خصوص اختالفات قراردادی ها و سایر اسناد بیننوانسیوننکته قابل ذکر در خصوص این ک
 ١٩٦٥و یا کنوانسیون واشنگتن  ١٩٦١شوند؛ مانند کنوانسیون ژنو اعمال می

یون کنوانسگردند مانند اما برخی دیگر در خصوص هرگونه اختالف ناشی از یک رابطه حقوقی چه قراردادی یا غیر آن اعمال می
 ١٩٨٥ و قانون نمونه آنسیترال ١٩٥٨نیویورک 

ها به مسائل ها ابزاری برای حل و فصل اختالفات هستند. لذا اغلب کنوانسیوننکته دیگر آن است که با توجه به اینکه کنوانسیون
تابع کشور محل  ها قانون شکلی راوناند که البته انتخاب آنها با طرفین است. با این وجود برخی از کنوانسیشکلی و آیینی پرداخته

نیویورک و یا آن را به نظر داوران واگذار کرده است مانند قانون نمونه آنسیترال  ١٩٥٨اند مانند کنوانسیون داوری دانسته رأیصدور 
١٩٨٥ 

 :قواعد نهادهای داوری

حتًا شوند که توسط طرفین صرامؤثر بوده و اجرا میشوند. این قواعد زمانی این دسته قواعد توسط نهادها یا مراکز داوری تهیه می
 :انتخاب شده یا اینکه آنها به داوری تحت نهاد داوری خاص توافق نمایند. از جمله این قواعد موارد ذیل هستند

 المللی استالمللی که مربوط به دیوان داوری اتاق بازرگانی بینقواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بین

 .المللی لندن استالمللی دیوان لندن که مربوط به دیوان داوری بینی بینقواعد داور 

 قواعد داوری دیوان اروپایی داوری

 قواعد داوری انجمن داوری آمریکا

 توافقات طرفین

س از حدوث پ المللی است چه توافق آنها در حین انعقاد قرارداد اصلی باشد و یاترین منبع حقوق داوری بینتوافق و اراده طرفین مهم
 اختالف مبادرت به انجام توافقاتی نمایند.

 انتخاب و نظر داوران
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نامه داوری یا پس از آن نشده باشد و هیچ ارجاعی از سوی طرفین به قواعد اگر هیچ انتخابی در خصوص قواعد شکلی در توافق
ی موجود خواهد بود یا مفاد قانون موضوعه یا اینکه خود داوری نشده باشد، داوران باید خود قواعد را انتخاب نمایند که یا قواعد داور 

این قواعد را ایجاد کنند اگر صریحًا یا ضمنی به آنها این اجازه داده شده باشد. در این صورت انتخاب آنها منبعی برای حقوق داوری 
ک یل دارند که یک قانون شکلی ملی یا یخواهد بود. البته اگر داوران توسط طرفین یا قواعد داوری محدود نشده باشند، داوران تما
 مجموعه استاندارد قواعد داوری را انتخاب کنند تا اینکه خود به تأسیس قواعد دست زنند.

 

 های حقوقی داخلیقواعد نظام

المللی ینبالمللی به یک قانون شکلی ملی رجوع کند که در این صورت آن قانون منبعی برای داوری ممکن است دادرسی داوری بین
ری اند و آنها را از قواعد داو المللی تدارک دیدههای بینخواهد شد. البته برخی از کشورها در قوانین خود قواعد خاصی را برای داوری

 اند.داخلی متمایز نموده

 المللیداوری بین ۀروی

ا آرای شناسایی یا اجرای آنها مطرح شود. البته استثنائشوند مگر اینکه مورد حمله واقع شوند یا بحث احکام داوری عمومًا منتشر نمی
شود. ] و آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز منتشر می٢٩»[المللژورنال حقوق بین«المللی، در داوری اتاق بازرگانی بین

 .دهد] این کار را انجام می٣٠»[لمللیاسالنامه داوری بین«شود که اغلب آرای شخصی نیز گاهی به مجالت حقوقی ارائه و منتشر می

این پرونده مربوط به ایکسید است) بیان  ١٩٨٦ Liberian Eastern Timber گونه که دیوان داوری در پرونده با این همه همان
رسی و مطالعه آور ندارد. در عین حال آراء سابق معموًال از سوی داوران به دقت مورد بر داشته است رویه داوری اصوًال ماهیت الزام

تواند راهنمای خوبی برای داوران باشد. حتی در بسیاری از موارد، آراء سابق و رویه مورد استناد داوران قرار گرفته گیرند و میقرار می
 )المللی و دعاوی نفتیشود. (به ویژه در آرای اتاق بازرگانی بینذکر می رأیو در 

 

های داخلی کشورهای مختلف در خصوص یه داوری، آرای بسیاری هم از سوی دادگاهاین نکته هم قابل ذکر است که در کنار رو
نمایند هرچند المللی را مطالعه میتواند منبع بسیار خوبی بار اطالعات برای کسانی باشد که داوری بینداوری صادر شده است که می

 آور برخوردار نیستند.آنها هم از ویژگی الزام

 

 داوریماهیت قراردادی  .٤
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نامه داوری قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق بر ارجاع اختالفات داوری نهادی است که مبتنی بر قرارداد است. موافقت
است:  نامه داوری را بدین گونه تعریف کردهالمللی ایران موافقتنمایند. ماده یک قانون داوری تجاری بینآتی یا موجود به داوری می

است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختالفاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی توافقی «...
این تعریف عینًا همان تعریف مطروحه توسط قانون ». شود...یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید به داوری ارجاع می

اوری نامه دهای جدید داوری، موافقتکند آن است که به موجب گرایشکه اینجا جلب توجه میای نمونه آنسیترال است. نکته
 تواند ناظر به اختالف ناشی از یک رابطه حقوقی غیر قراردادی باشد که این امر در قانون مزبور هم منعکس شده است.می

 نامه داوری که ناظر به اختالفات آتیتقل داوری. موافقتنامه داوری یا به صورت شرط داوری است یا به صورت قرارداد مسموافقت
شود. در عمل قرارداد مستقل داوری کمتر رواج دارد و گفته شده که تنها است معموًال به صورت شرط در قرارداد اصلی گنجانده می

 .های ارجاعی به داوری ناشی از قرارداد مستقل داوری هستندیک درصد از پرونده

 :اوری از آنجایی که ماهیت قراردادی دارد قاعدتًا باید دارای یکسری شرایط شکلی و ماهوی باشدنامه دموافقت

 نامۀ داوریموافقت یطشرا ٤ـ  ١

 نامه داوریشرایط شکلی موافقت

ایران  المللیشود. ماده هفت قانون داوری تجاری بیندر مورد شرایط شکلی قرارداد داوری معموًال بحث کتبی بودن آن مطرح می 
نامه داوری باید طی سندی به امضاء طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، موافقت«هم این امر را متذکر شده است. بر اساس این ماده 

نامه مزبور داللت نماید یا یکی از طرفین طی مبادله دادخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا تلکس، تلگرام یا نظایر آنها بر وجود موافقت
نامه د و طرف دیگر عمًال آن را قبول نماید. ارجاع به سندی که در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتکن

توان شرط کتبی بودن داوری را از آن استنباط کرد و البته همانگونه که از این ماده پیداست مجموعًا می» مستقل داوری خواهد بود.
بول عملی و نه مکتوب پذیرفته شده است و آن موردی است که یکی از طرفین در دادخواست یا دفاعیه، وجود تنها در یک مورد ق

های ملی نیز نوعًا شرط مکتوب بودن قرارداد داوری مقرر نامه را ادعا کند و طرف دیگر عمًال آن را قبول نماید. در سایر نظامموافقت
دهد که اسناد مزبور فقط ناظر به قراردادهای داوری هستند که مکتوب باشند. شان میالمللی هم نشده است و بررسی اسناد بین

 )١٩٦٥کنوانسیون واشنگتن  ٢٥و ماده  ١٩٦١کنوانسیون ژنو  ٢، ماده ١٩٥٨کنوانسیون نیویورک  ٢(ماده 

 نامه داوریشرایط ماهوی موافقت 

ق.م) با این وجود مسئله اهلیت طرفین قرارداد و  ١٩٠حاکم است. (ماده به لحاظ ماهوی قاعدتًا شرایط عام صحت قرارداد در اینجا 
توانند ق.آ.د.م کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند می ٤٥٤تواند محل بحث باشد. مطابق ماده قابلیت ارجاع موضوع به داوری می

لیت رسد که اهه داوری است؛ بنابراین به نظر میاختالفات خود را به داوری ارجاع نمایند. منظور از اهلیت، حق قانونی در ارجاع ب
 .شودکند زیرا عمومًا اهلیت هر یک از طرفین مطابق قانون ملی دولت متبوعش تعیین میاشخاص حقیقی مشکلی ایجاد نمی
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که نزا بوده است. توضیح آها و مؤسسات دولتی مشکلهای حقوقی، اهلیت اشخاص حقوقی به ویژه دولتاما در بیشتر نظام 
خصوصی  هایهای دولتی در سطح جهانی، اجبارًا آن را با یکدیگر و به ویژه با شرکتها و سازمانهای جاری و اقتصادی دولتفعالیت

 کنند اغلب از نوعگونه اشخاص منعقد می های دولتی با اینها و سازماندهد. قراردادهایی که دولتبیگانه در ارتباط قرار می
برداری از منابع انجامد. قراردادهایی نظیر قرارداد کشف و بهرهت که اجرای آنها مدت زمان زیادی به طول میقراردادهای مهم اس

طبیعی و یا قراردادهای ساخت تأسیسات اقتصادی و یا قراردادهای همکاری اقتصادی و امثال آن، جملگی در مدتی بین دو تا هفت 
دهند. بدیهی است که در طول این مدت احتمال بروز اختالف میان دولت ر میسال دولت را در مقابل شرکت خارجی خصوصی قرا

شود این است که در صورت بروز اختالف چه مرجعی ای که مطرح میو یا سازمان دولتی و شرکت خارجی بسیار زیاد است و مسأله
های دولت طرف معامله خودداری اههای خارجی از قبول صالحیت دادگکند زیرا شرکتبه آن رسیدگی کرده و حل اختالف می

 هایسو و شرکتهای دولتی از یکها و سازمانکنند. به همین جهت است که در بسیاری از قراردادهای منعقده میان دولتمی
 .شودخارجی از سوی دیگر شرط داوری گنجانده می

کنند و یا در داوری ی از مراجعه به داوری خودداری میهای دولتها سازمانای موارد دولتبا وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره
کنند، ولی به اعتبار حقوقی شرط داوری اعتراض کرده و خالصه دولت یا سازمان دولتی را خواه به دلیل داشتن مصونیت شرکت می

لیل مه کرد) و خواه به د توان در دادگاه دولتی دیگر محاکای قدیمی که بر اساس آن یک دولت را نمیقضایی و حاکمیتی (قاعده
ها یا دانند. حال پرسش این است که آیا دولتممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی

نسته تواتوانند اختالفات خود را به داوری ارجاع نمایند؟ به عبارت دیگر آیا دولت یا سازمان دولتی طرف معامله میمؤسسات دولتی می
توان پس از انعقاد آن توسط دولت و یا سازمان دولتی مردود و یا باطل اعالم قانونًا چنین شرطی را بپذیرد و آیا چنین شرطی را می

 مابین، ویژگی خاصی نسبت به قراردادهایجهت قرارداد فینمود و یا شرط مزبور با وجود آنکه یکی از طرفین دولت است و بدین
 کند قابل خدشه نیست؟ص خصوصی پیدا میمنعقده میان اشخا

 ها و مؤلفین حقوق در داخلهای حقوقی مختلف کشورها از یک طرف و میان دادگاهنظر شدید میان سیستمدر این رابطه اختالف
دارند. برای ن المللی موافقتتوسعه باطنًا با مراجعه به داوری بینهای درحالبرخی کشورها وجود دارد. این نکته روشن است که دولت

ها حل اختالفات راجع به اجرای قراردادی را که عمدتًا در کشور کنند که این دولتها این دلیل را عنوان میاین عدم عالقه بعضی
ای از کنند. واقعیت این است که تجربه تلخ پارههای داخلی تلقی میشود امری داخلی و در صالحیت دادگاهتوسعه اجرا میدرحال
اعتمادی نسبت تأثیر در چنین بیاند، بیالمللی مطرح کرده و محکوم شدهها در رابطه با دعاوی گذشته که نزد داورهای بینلتاین دو 

رار شرکت شوند در مقابل اصهایی که در حال صنعتی شدن خود هستند، ناچار میدولت همهالمللی نبوده است. با این به داوری بین
المللی تن دردهند، هرچند که به غلط یا به صحیح، های خود بگذرند و به داوری بینحیت دادگاهخارجی طرف معامله، از صال

شود یگونه تصور مدانند. از این گذشته اینهای مزبور مراجعه به این نوع روش حل اختالف را با اعمال حاکمیت خود مغایر میدولت
تواند  نمییافته صنعتی است که طبعاً متعلق به کشورهای توسعه دانانقوقحالمللی حاصل فکر و عمل که قواعد داوری تجاری بین

المللی پیدا طرف تلقی شود. ما تا حدودی با این نظر موافقیم و اما این واقعیت را باید پذیرفت که امروزه کمتر قرارداد تجاری بینبی
اختالفات طرفین اشاره نشده باشد. به عالوه ماهیت قرارداد  شود که در آن به مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصلمی

 .های یکدیگر قرار نگیرنددهد که الاقل زیر یوغ دادگاهداوری به طرفین اجازه می
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های ظامشوند: برخی از نهای حقوقی در دنیا به دو دسته کلی تقسیم میدر این خصوص نظام های حقوقی،امظپذیرش داوری در ن 
ود به دو قسم پذیرند خالمللی را میکنند. کشورهایی که داوری بینپذیرند. برخی دیگر آن را رد میالمللی را میحقوقی داوری بین

ه آن رفتاری دوگانه و محتاطانه دارند و تحقق آن را مشروط به برخی از شروط اند و برخی نسبت بهستند. برخی مطلقًا آن را قبول کرده
اند. کشورهایی مانند ایاالت متحده، انگلیس، بلژیک، هلند، فرانسه، سوئیس و یونان در زمره کشورهایی هستند که داوری کرده
اند که به ها کردهای شرایط و احتیاطا منوط به رعایت پارهاند. کشورهایی هم هستند که ارجاع به داوری ر المللی را مطلقًا پذیرفتهبین

وادر و پرو در کلمبیا، اک مثالً موجب قانون داخلی آنها معین شده است. منتها ماهیت این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است. 
وص هایی در خصرچند اخیرًا نرمشالمللی ممکن است مشروط بر اینکه داوری در آن کشورها صورت گیرد. همراجعه به داوری بین

و مورد المللی هر دشود. در مصر داوری داخلی و بینالمللی دیده میانجام داوری در لندن و طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین
انجام قبول است اما قراردادهای نفتی میان موردی که دولت خود امضاءکننده قرارداد است و موردی که خود دولت این مهم را 

دهد فرق قائل هستند. در صورت نخست داوری حتمًا باید در مصر و بر اساس آیین داوری داخلی این کشور صورت گیرد. نمی
برعکس در صورتی که دولت از طریق شرکت ملی نفت مصر قرارداد را تهیه و امضاء کند اغلب به مقررات داوری اتاق بازرگانی 

یر معامالت ها نظای زمینهالمللی به طور اصولی مورد قبول است، لیکن در پارهجزایر داوری بینشود. در الالمللی مراجعه میبین
نفتی این شیوه رسیدگی به اختالف ممنوع است. در هر حال قبول مشروط داوری از ناحیه هر کشوری که باشد نشانه این است که 

ی ضرورت داشتن روابط تجاری با کشورهای خارجی هستند، چنین کشوری در طلب تأسیس قواعدی است که در عین حال پاسخگو 
 کنند.اصل حاکمیت دولت بر منابع و منافع داخلی را نیز تأمین می

المللی هستند. کشور ونزوئال داوری را برای دولت مطلقًا ممنوع اعتمادی به داوری تجاری بینکشورهای آمریکای التین قهرمان بی
کارلوس «المللی ناشی از تأثیر نظریه معروف به کالوو است که از نام بنیانگذار آن وعیت داوری بیناعالم کرده است. این سنت ممن

ای از وضع شده و بعدًا در قوانین اساسی پاره ١٨٦٨حقوقدان آرژانتینی گرفته شده است. به موجب این نظریه که از سال » کالوو
ه است، هر نوع شرکت خارجی که در این کشورها به فعالیت مشغول کشورهای آمریکای التین به عنوان یک اصل پذیرفته شد

گردد، با این عمل خود، به طور ضمنی و رسمی از حمایت دیپلماتیکی که ممکن است از آن برخوردار باشد عدول کرده و صالحیت می
استوار است: اول اینکه اصل بر این پذیرد. اساس این نظریه بر دو چیز ها و حقوق داخلی کشورهای مزبور را میانحصاری دادگاه

ومی عدول از المللی عماست که میان اشخاص تابع دولت و اشخاص خارجی نباید تفاوت در رفتار قائل شد. دوم اینکه در حقوق بین
تی لحمایت دیپلماتیک کامًال قانونی و معتبر است و شخص خصوصی حق دارد از اینکه دولتش از وی حمایت کند، چشم بپوشد و دو 

 تواند این حمایت را اعمال کند مگر به درخواست شخص تابع.که چنین شخصی تابع آن است، نمی

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد «قانون اساسی  ١٣٩در حقوق ایران به موجب اصل 
د. در مورد که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، باید موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطالع مجلس برس

ارجاع دعاوی راجع به «دارد: ق.آ.د.م مقرر می ٤٥٧همچنین ماده » کند.به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می
گیرد. در مواردی که طرف صورت میاموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطالع مجلس شورا اسالمی 

دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری 
 المللی را مشروط مورد پذیرش قرار داده است.بنابراین سیستم داخلی ایران داوری بین» است.
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توان گفت که قانونگذار تنها در صورتی دخالت قانون اساسی می ١٣٩ن است که آیا مطابق اصل شود آپرسشی که در اینجا مطرح می
المللی اختالفی میان دولت و یا سازمان دولتی مربوطه و شرکت خارجی داند که در اثر اجرای یک قرارداد بینمجلس را ضروری می

مجلس ضرورتی ندارد؟ به نظر دکتر اسکینی اگر بپذیریم که ضرورت بروز کرده باشد؟ آیا قبل از ایجاد اختالف و دعوا هم تصویب 
آید که این اختالف و دعوا به داوری ارجاع شود، باید تصویب مجلس وقتی است که اختالف و دعوا ایجاد شده و در نتیجه الزم می

روز های خارجی قبول کنند که در صورت بتوانند حین انعقاد قراردادهای بزرگانی خود با طرفهای دولتی میقبول کنیم که سازمان
د؛ اما به شود داشته باشاختالف مسأله به داوری ارجاع شود، بدون آنکه نیازی به تصویب شرط داوری که به این ترتیب امضاء می

د؛ به ر مطلق دار قانون اساسی با وجود انشاء بد آن، نظر به ارجاع اختالفات دولتی با خارجیان به داوری به طو ١٣٩نظر ایشان اصل 
عبارت دیگر قبول ارجاع دعاوی میان طرفین از ناحیه طرف دولتی ایرانی نیاز به تصویب مجلس دارد، چه حین قبول داوری یعنی 
حین انعقاد قرارداد اصلی و چه بعد از آن یعنی پس از بروز اختالف، در هر مورد مساله باید به نظر مجلس و تصویب آن برسد و اال 

 توان در صورت بروز اختالف امر را به داوری ارجاع نمود.ی اگر در قرارداد آمده باشد باطل است و اگر نیامده باشد، نمیشرط داور 

داند میزان اختیار و درجه کنترل که تصویب و کنترل مجلس را در ارجاع به داوری ضروری می ١٣٩سؤال دیگر آن است که اصل 
تواند در انتخاب داور که چه کسی واند شرایط مندرج در شرط داوری را عوض کند و آیا میتمجلس را معین نکرده، آیا مجلس می

باشد دخالت کند؟ به نظر دکتر اسکینی از نظر قاعده کلی، دخالت مجلس در امر داوری در همان حد دخالتش در کار دولت است. 
ا رایط داوری را مطالعه و احیانًا تغییر دهند و یا شرط داوری ر نمایندگان مجلس خواهند توانست کل قرارداد اصلی را مطالعه کنند و ش

گاه از حد تصویب شرط داوری که به طور که هست بپذیرند و یا با اصل داوری مخالفت کنند؛ اما در عمل، نمایندگان هیچهمان
 اند.شود، بیرون نرفتهای به مجلس تسلیم میمادهصورت الیحه تک

های خارجی، طرف ایرانی برای فرار قانون اساسی آن است که در بسیاری از دعاوی ایران با طرف ١٣٩صل نکته مهم در رابطه با ا
از داوری به این اصل متوسل شده و بر مبنای عدم اهلیت سعی در طفره رفتن از داوری داشته است. این عقیده که مساله قابلیت 

 های فرانسه است؛ اما به نظر برخیشود، ناشی از تأثیر برخی آراء دادگاهیارجاع موضوع به داوری امری است که مربوط به اهلیت م
قانون اساسی باید بر اساس قابلیت ارجاع موضوع به داوری تفسیر شود و نه بر مبنای عدم اهلیت دولت.  ١٣٩، اصل دانانحقوقاز 

بر مبنای  ١٣٩تری دارد. بر اساس این نظر تفسیر اصل به نظر ایشان، تفسیر بر مبنای قابلیت ارجاع، با روح این اصل هم تناسب بیش
 مثالً کند اهلیت جامع و مانع نیست. جامع نیست زیرا گاه آنچه را که باید در حیطه شمول این اصل قرار گیرد، از شمول آن خارج می

های عمرانی تبارات طرحهای غیرمنقول که از محل اعاموال و دارایی«، ١٣٦٦قانون محاسبات عمومی مصوب  ١١٣مطابق ماده 
شود، اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه ها ایجاد و یا تملک میهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحبرای اجرای طرح

متعلق  ،های مزبور خاتمه نیافته استیا موسسه یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح
با تفسیر بر مبنای اهلیت موردی که اموال در اختیار موسسه غیردولتی باشد، دعاوی ناشی از آن قابل ارجاع به » به دولت است.

 .ایم و نه مالک اموالداوری نیستند زیرا ما به کسی که دعوا را به داوری ارجاع کرده نظر کرده

هنگامی که برای اموال شخص  مثالً کند. نیست وارد آن می ١٣٩این تفسیر مانع هم نیست زیرا گاه آنچه را که در حیطه اصل 
در مورد اموال  ٣٠/٨/٦١شود. کمیته تفسیر بیانیه الجزایر در تاریخ خصوصی ناظر دولتی تعیین شده باشد و مدیر دولتی تعیین می
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د از پیروزی انقالب بنا به جهاتی برای آنها مدیر یا ناظر دولتی تعیین شده بود، چنین اظهار ها و مؤسسات خصوصی که بعشرکت
قانون  ١٣٩نظرکرده است: در موردی که دعوا مربوط به یک شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد که مدیر یا ناظر دولتی دارد اصل 

باشد و مالکت اموال شخص حقوق خصوصی دولتی جاری می اساسی شمول ندارد زیرا مقررات اصل مذکور در مورد اموال عمومی و
 کند.با نصب مدیر یا ناظر دولتی تغییر نمی

بر مبنای موضوع و قابلیت ارجاع به داوری چه سودی دارد؟ باید توجه داشت که داوران  ١٣٩حال پرسش این است که تفسیر اصل 
کنند؛ داوری است یا خیر، به قانون حاکم بر قرارداد یا شرط داوری مراجعه می المللی برای اینکه لحاظ کنند آیا دعوا قابل ارجاع بهبین

قانون  ١٣٩بنابراین اگر طرفین، قانون ایران را حاکم بر قرارداد یا شرط داوری قرار داده باشند در این صورت دیوان داوری، باید اصل 
برود. در حالی که اگر معیار اهلیت را در نظر بگیریم، اهلیت در رویه  تواند از زیر آن دراساسی را مدنظر قرار دهد و طرِف دیگر، نمی

ت تابع دهند. معروف است که اهلیالمللی استثنائات زیادی مواجه شده است و داوران معموًال به ادعای اهلیت توجهی نشان نمیبین
جارت است یب تابع تابعیت و مرکز اصلی تقانون شخصی است. (در کشورهای حقوق نوشته، اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی به ترت

ه استثنایی المللی موکول بهای بینو در کشورهای کامن ال، به ترتیب تابع اقامتگاه و محل تشکیل است) این وصف در رویه داوری
اوری به دها و مؤسسات دولتی به طور خاص در مراجعه شده است و آن در مورد اهلیت اشخاص حقوقی به طور کلی و اهلیت شرکت

الملل، امکان توسل مؤسسات دولتی به انستیتوی حقوق بین ١٩٨٩المللی، مانند قطعنامه ها و برخی اسناد بیناست. در رویه داوری
های داوری در مواردی که ایراد عدم صالحیت بر عدم اهلیت، به موجب قوانین داخلی، در مراجعه به داوری، منع شده است. دادگاه

قانون اساسی ایران مطرح گردیده است، زیر  ١٣٩یت یا اختیار مراجعه به داوری به استناد قوانین داخلی مانند اصل مبنای عدم اهل
ی مانند فرانسه های ملاند. حتی برخی دادگاهالمللی یا نظم عمومی فراملی با آن برخورد قاطع نمودهبار نرفته و به نام نظم عمومی بین

 اند.رد تأیید قرار دادهو یونان نیز این روش را مو

شود که تصویب مجلس را بگیرد و یا قرارداد را باطل در هر حال اگر قانون ایران حاکم باشد، معموًال به طرف ایرانی مهلت داده می
 ١٣٩کنند. اگر قانون ایران حاکم نباشد در این صورت اگر قانون کشوری که فاقد محدودیت است حاکم باشد، به اصل اعالم می

توجهی نخواهد شد و در صورتی که قانون کشوری که واجد محدودیت باشد حاکم بر قرارداد باشد، در این صورت احتمال اینکه 
 .قانون اساسی ترتیب اثر دهد، وجود دارد ١٣٩داوری به طور غیرمستقیم، به اصل 

به نظم عمومی فراملی که حاکم بر قراردادهای  حتی در فرضی که قانون ایران حاکم بر دعوا است، امکان دارد که داور با استناد
تجاری است، آن را رد کند و هیچ محدودیتی را نپذیرد. اصوًال اکثریت داوران و نویسندگان حقوق، بر اساس اصل احترام به تعهدات، 

اند، ح امضاء نمودهکنند که مقامات صالها را همچون اشخاص خصوصی تلقی کرده و آنها را مکلف به اجرای شرط داوری میدولت
یا  های تابعه آننامه داوری از جهت اهلیت دولت و سازمانبدون آنکه این سؤال را ابتدائًا مطرح کنند که قانون حاکم بر موافقت

مللی القابلیت ارجاع امر به داوری چه قانونی است. برخی نیز برای توجیه نظر، آن را از باب اصل کلی حقوقی یا رعایت نظم حقوقی بین
 دانند.می

فرض کنید طرف ایرانی با طرف  مثالً تواند موجد اثر باشد. داوری هم می رأیبر مبنای موضوع، در مرحله اجرای  ١٣٩تفسیر اصل 
را  رأیهم در آن لحاظ نشد و داور به آن وقعی ننهاد. حال اگر طرف خارجی بخواهد  ١٣٩خارجی به داوری رفتند و محدودیت اصل 
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بینی کنوانسیون، دو دسته موانع برای اجرای آراء داوری پیش ٥شود. مطابق ماده در ایران اجرا کند، کنوانسیون نیویورک اجرا می
ای داوری خارجی، باید حتمًا به آن استناد کند. دسته رأیای هستند که طرف معترض به اجرای شده است. برخی از این موانع به گونه

خودداری  أیر تواند رأسًا با استناد به آنها، از اجرای ز به استناد معترض ندارد و حتی قاضی کشور محل اجرا هم میدیگر از موانع نیا
کند. فقدان اهلیت جزء موانع دسته اول و عدم قابلیت ارجاع، از جمله موانع دسته دوم است. بدین ترتیب، اگر قاضی ایرانی محدودیت 

وگیری داوری خارجی جل رأیعلیه ایرانی، از اجرای تواند بدون استناد محکومجاع تفسیر کند، میرا بر مبنای قابلیت ار  ١٣٩اصل 
کند تا قانون ایران را بر طرف خارجی تحمیل کند، بهتر است از کند. (البته در عین حال که در عمل همواره طرف ایرانی سعی می

 ها لطمه وارد سازد.)واند به روابط تجاری ایران با خارجیتدر خاک ایران خودداری شود زیرا می ١٣٩استناد به اصل 

 نامه داوریقانون حاکم بر موافقت ٤-٢

حائز  نامه داوریتواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری میقانون حاکم بر موافقت
معتقدند که مسأله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و استقالل شرط داوری اهمیت باشد؛ به عبارت دیگر بسیاری از متفکران 

 نامه داوری دارد و همین قانون است که باید مرجع و مأخذ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق باشدبسته به قانون حاکم بر موافقت

ز های داوری و ااصل حاکمیت اراده در عمده حوزهبه طور کلی باید توجه داشت که خصیصه قرارداد داوری موجب پذیرش حکومت 
نامه داوری نیز در درجه اول تحت حکومت اراده طرفین است. به جمله حوزه قانون حاکم گردیده است. قانون حاکم بر موافقت

طه حقوقی ر کلی رابنامه داوری آزادند ولی قانون حاکم بر قرارداد اصلی و به طوعبارتی، طرفین در تعیین قانون حاکم بر موافقت
یست و از این اعمال ننامه داور قابلموضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحًا توسط طرفین تعیین شده باشد، لزومًا نسبت به موافقت

نامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرط داوری؛ بنابراین طرفین باید صریحًا و مشخصًا کند که موافقتنظر تفاوت نمی
لی به خوبی فهمیده الملنامه را تعیین کنند تا این انتخاب مؤثر باشد. این امر از برخی از آراء اتاق بازرگانی بینقانون حاکم بر موافقت

 .شودمی

نظم عمومی  ها ناشی ازها و استثنائاتی دارد. این محدودیتنهایت نیست، بلکه محدودیتبا این همه آزادی طرفین در این زمینه بی
ها کتبی بودن شرط داوری است. یکی دیگر مربوط به اهلیت طرفین است که توضیح داده شد. استثناء است. یکی از این محدودیت

ای آن را تابع قانون حاکم بر قرارداد اصلی و کنند، قابلیت ارجاع دعوا به داوری است که عدهدیگر که برخی از محققین مطرح می
بر آیین داوری و برخی آن را تابع قانون حاکم بر خود موضوع یعنی موضوعی که راجع به قابلیت ارجاع  بعضی آن را تابع قانون حاکم

گونه که گفته شد، امروزه نظری بیشتر مورد پذیرش است که بر اساس آن قانون اند. همانآن به داوری اختالف شده است، دانسته
نامه) است. به قرارداد داوری (قانون منتخب طرفین برای حکومت بر موافقت اعمال نسبتحاکم بر قابلیت ارجاع، همان قانون قابل

توان قانون حاکم بر قابلیت ارجاع را از موارد استثنای اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر با پذیرش نظر اخیر، دیگر نمی
فین، داوران در مقام بررسی قابلیت ارجاع به داوری، نامه داوری دانست. با این وصف، در عمل به ویژه در صورت سکوت طر موافقت

های سنتی عدم توان عمده حوزهکنند. از این نظر میرود توجه میها میدر آن رأیبه قوانین ملی کشورهایی که احتمال اجرای 
هام دانست معامالت س های صنعتی و معنوی وقابلیت ارجاع را (بجز دعاوی دولتی که بحث آن گذشت) قوانین ضد تراست، مالکیت

 پذیر شده است.های حقوق ملی در این زمینه بسیار انعطافهرچند در حال حاضر، دیدگاه نظام
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نامه داوری را تعیین نکردند، قاعدتًا داوران باید این کار انجام دهند؛ اما کدام قانون باید حاکم اما اگر طرفین قانون حاکم بر موافقت
 رأیگونه ینها اهای فراوانی پیش روست. در برخی از پروندهنامه داوری، گزینهن قانون حاکم بر موافقتباشد؟ برای انتخاب و تعیی

نامه داوری هستند. در برخی از آراء داوری و داده شده که قانون حاکم بر قرارداد اصلی و یا قانون شکلی داوری، حاکم بر موافقت
، نیز به قانون مقر داوری اشاره شده است. برخی نیز قانونی را حاکم ١٩٦١نیویورک و ژنو  المللی مانند کنوانسیونهای بینکنوانسیون

ترین ارتباط را با قرارداد داوری دارد. کنوانسیون واشنگتن پس از تأکید بر اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، دانند که نزدیکمی
نجا دخیل دانسته است. در عین حال برخی از نهادهای معروف داوری مانند الملل را در ایقانون دولت طرف دعوا و قواعد حقوق بین

ه نمایند اند که اگر طرفین به آنها مراجعالمللی، دیوان داوری لندن و یا انجمن داوری آمریکا، در ابتدا بیان داشتهاتاق بازرگانی بین
اوری و حاکم بر قرارداد داوری است. در هر حال نظر غالب آن نامه داین بدان معناست که قواعد داوری این نهادها جزئی از موافقت

 نامه داوری حاکم خواهد بود.است که در صورت سکوت طرفین، قانون مقر داوری بر موافقت

گونه این قانون این ٣٣بینی نکرده است؛ اما از بند ب ماده المللی ایران، مقرره خاصی را در این خصوص پیشقانون داوری تجاری بین
و در صورت  اند معتبر باشدنامه حاکم دانستهنامه داوری باید به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتشود که موافقتبرداشت می

ند اول اعتقاد دارند که با توجه به ب دانانحقوق، نباید مخالف صریح قانون ایران باشد. به همین جهت برخی از سکوت قانون حاکم
 باشد.توان قائل به این شد که قانون مقر داوری منظور نظر این قانون میدر خصوص استقالل شرط داوری، می ١٦ماده 

 

 نامه داوریآثار موافقت ٤-٣

ارای آثاری است اوًال طرفین قرارداد داوری مکلف هستند که حل و فصل اختالف خود را از طریق داوری انجام نامه داوری دموافقت
یت های دولتی سلب صالحکند و ثالثًا داوری از دادگاهنامه داوری به داور برای رسیدگی اعطای صالحیت میدهند. ثانیًا موافقت

 :نمایدمی

 ف به داورالف) تعهد و تکلیف به ارجاع اختال

المللی است. پس از وقوع الملل و داوری تجاری بینشده حقوق بیناز اصول پذیرفته)  (pacta sunt servandaوفای به عهد
نامه داوری وجود داشته باشد، طرفین مکلف هستند که برای حل و فصل اختالفات خود از طریق اختالف در صورتی که موافقت

نیویورک و هم در  ١٩٥٨نظر نمایند. این امر هم در کنوانسیون که با توافق از ارجاع امر به داوری صرفداوری اقدام نمایند مگر این
خواهند که تالش خود را به منظور اجرای ل عضو میوَ ها از دُ ژنو، به رسمیت شناخته شده است. این کنوانسیون ١٩٦١کنوانسیون 

 .قراردادهای داوری مبذول دارند

 طرفین از این کار خودداری کرد، آنگاه تکلیف چیست؟اما اگر یکی از 
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در نظام  مثالً د. انبینی کردهکند، پیشای که از این امر استنکاف میهایی را برای مبارزه با خواندههای حقوقی مکانیسماکثر نظام
. این عنوان داور مشترک فعالیت کند توان بهامتناع کرد همان داور خواهان می رگاه یکی از طرفین از تعیین داورحقوقی انگلیس ه

قوق رومی شود. در حکند حق تعیین داور از او سلب میحکم بدین گونه توجیه شده است که وقتی خوانده از تعیین داور امتناع می
ق ایران قوشود. در حبینی شده که در صورت وقوع هرگونه اشکال در روند داوری، وی وارد عمل میژرمنی معموًال مقام ناصبی پیش

ق.آ.د.م)  ٤٦٠و  ٤٥٩تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید. (ماده نفع میاگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد، ذی
ام قالمللی ایران، دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قراردارد را به عنوان مقانون داوری تجاری بین ٦و  ١١ماده 

 ناصب تعیین کرده است و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد این امر به عهده دادگاه عمومی تهران است.

 ب) اعطای صالحیت به داور یا داوران

یت ر شود. البته داوران باید موافقت خود را با این مأموبا امضای قرارداد داوری، صالحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می
یت شود) زیرا قبول مسئولهای داوری است (معموًال قراردادی نیز با داور منعقد میاعالم کنند و قبولی داور شرط شروع رسیدگی

ورت داشتن است و فقط در ص رأیکند که در رأس آنها، تکلیف به رسیدگی به اختالف و صدور توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می
ق.آ.د.م برای داوران ممتنع، عالوه بر جبران ضرر محرومیت از داوری  ٤٧٣ن تکلیف معاف خواهد بود. (ماده عذر موجه از انجام ای

 سال قائل شده است.) ٥به مدت 

 قاعده استقالل شرط داوری

مزبور  طآورد که شر ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن در قرارداد اصلی این اندیشه را به وجود میشرط داوری معمول
تواند از آن جدا شود. به عبارتی شرط داوری دارای رژیم مشترک با قرارداد اصلی بوده و از آن قسمتی از قرارداد اصلی است و نمی

کند. نظریه استقالل شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و داللت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه تبعیت می
ن جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط است به همی

تواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند. البته این قاعده داوری معتبر باشد، صالحیت داور محفوظ است، بنابراین او می
که ادعای عدم اعتبار دقیقًا ناظر به خود شرط داوری است باز داوران جهت رسیدگی به این ادعا کند که چرا در مواردی توجیه نمی

 .رسد که توجیه این امر منطقًا با قاعده صالحیت نسبت به صالحیت ممکن استصالحند. به نظر می

ماده  ٩و  ٣قواعد داوری آنسیترال، بند  ٢٣المللی به صراحت آمده است مانند ماده قاعده استقالل شرط داوری در برخی از اسناد بین
، ماده ١٩٦١کنوانسیون ژنو  ٥ماده  ٣قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند  ٢٣المللی، ماده قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین ٦

در آراء داوری نیز مورد قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقالل شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی  ١٥
ه هستند. توجدهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بیالمللی نشان میتأیید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین

و در بند اول  انالمللی ایر اند. در قانون داوری تجاری بینهای داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مساله را پذیرفتهبرخی از نظام
تقل نامه مسشرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت«... آمده است:  ١٦از ماده 
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نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد االثر بودن قرارداد فیشود. تصمیم داور در خصوص بطالن و ملغیتلقی می
 واهد بود.نخ

 قاعده صالحیت نسبت به صالحیت

ماًال کننده استقالل شرط داوری است. این قاعده اجهمانگونه که ذکر شد قاعده صالحیت نسبت به صالحیت یکی از دالیل توجیه
الحیت صشود صالحیت دارد و تشخیص به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صالحیت او می

 :تبررسی اسیا عدم صالحیت و نیز قلمرو صالحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته از ایرادها قابل

دسته اول ایرادات صالحیتی هستند که ناظر به خود قرارداد داوری نیست؛ به عبارت دیگر ایرادات صالحیتی که ناظر به وجود یا 
ی نیست مانند ایرادهای صالحیت مطروحه بر اساس مقررات جرح داوران یا ایراد خروج و تجاوز از حدود نامه داور اعتبار موافقت

المللی داوری در مورد اعمال قاعده صالحیت نسبت به صالحیت راجع به این دسته صالحیت مندرج در قرارداد داوری. اسناد بین
 .القولنداز ایرادها متفق

 .هستند که ناظر به اعتبار خود قرارداد داوری هستنددسته دوم ایرادهای صالحیتی 

ت اند: برخی قائل به صالحیت ابتدایی مراجع داوری نسبنظر نیستند و سه روش متفاوت را اتخاذ کردهدر این زمینه اسناد داوری هم 
ه مقر داوری) موضوع رسیدگی نماید. (دادگادانند که به این به این دسته از ایرادها هستند. دسته دوم مراجع قضایی را ابتدائًا صالح می

 أیر های داوری، صالحیت نهایی مراجع قضایی در مرحله شناسایی و اجرای دسته سوم با وجود پذیرش صالحیت ابتدایی دادگاه
 .اندداوری را پذیرفته

ر یا داد داوری را در صالحیت خود داو کشور ما، اغلب اسناد داوری، صالحیت رسیدگی به اعتبار قرار  دانانحقوقبنا به نظر برخی از 
شوند. (نظر سوم) به عبارت دیگر، داور اگر خود را صالح های دولتی قائل میدهند، اما حق نظارت نهایی برای دادگاهداوران قرار می

ین ا کند اما در مرحله اعتراض یا اجرا نزد محاکم دادگستری، در صورت تشخیص عدم صالحیت توسطشناخت حکم صادر می
 شود و یا اینکه حکم داوری به اجرا درنخواهد آمد.داوری داده می رأیمراجع، حکم به ابطال 

تواند در مورد صالحیت خود و همچنین درباره وجود داور می«دارد: خود مقرر می ١٦المللی ایران در بند اول از ماده قانون داوری بین
همچنین در بند سه از همین ماده آمده است که در صورت ایراد به اصل صالحیت » د...نامه داوری اتخاذ تصمیم کنیا اعتبار موافقت

نامه داوری جز در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند، داور باید به عنوان یک امر و یا به وجود و یا اعتبار موافقت
بنابراین این قانون اجرای قاعده را نسبت به هر دو دسته » د...مقدماتی قبل از ورود به ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم کن

 الذکر پذیرفته است.ایرادات فوق

رود که گیرد وتا آنجا پیش میداور را می رأینکته: قاعدۀ صالحیت بر صالحیت جلوی چه چیزی را بسته است؟ جلوی بطالن 
 داوری را از دادگاه درخواست کرد. رأیتوان بطالن نمی
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 أیر وجود دارد و یک اجرا، حال چنانچه  رأینکته: در دیوان داوری مکانیسم طولی نیست بلکه عرضی است، یعنی این که یک 
یم آن را اجرا نکنیم بایستی به قانون مقر دیوان داوری مراجعه کرد. حال با عدم وجود قاعدۀ صالحیت بر هصادر شده باشد و بخوا

رجوع کرد زیرا صالحیت دادگاه را نباید ذاتی و محلی دید برای این  رأیدیوان داوری برای بطالن توان به دادگاه مقر صالحیت نمی
داور همواره بایستی از دادگاه مقر دیوان داوری درخواست  رأیطرفی برای بطالن  کند. ازکه شرط داوری صالحیت دادگاه را تعیین می

 کرد.

 داور، به سبب نقض نیاز است، نه این که نهاد تجدیدنظر وجود داشته باشد. رأینکته: برای نقض 

 ج) سلب صالحیت از محاکم دولتی

ونی را های گوناگنامه داوری بر صالحیت دادگاه دیدگاهقوانین مختلف کشورها، ممکن است در خصوص تأثیر وجود یک موافقت
 :اتخاذ نمایند

 وداجبار دادگاه به اعالم عدم صالحیت خ

 اجبار دادگاه به ارجاع پرونده مطروحه به داوران

 صدور دستور دادگاه مبنی بر اجبار طرفین به رجوع به داور

 گیری پیرامون اینکه دادرسی باید ادامه یابد یا خیرآزاد گذاشتن دادگاه در خصوص تصمیم

 عدم تأثیرگذاری در صالحیت دادگاه

نامه داوری توان گفت که توافقکرد که حاکم بر قوانین کشورهای مختلف باشد، اما میتوان یک قاعده عام ارائه به طور کلی نمی
های دولتی ممکن است ها، دادگاهشود. در عین حال در بسیاری از حوزههای دولتی میعمومًا منجر به اعالم عدم صالحیت دادگاه

کته در اد یکی از طرفین نسبت به این کار اقدام نمایند. این نعدم صالحیت خود را پیشاپیش اعالم ننمایند بلکه صرفًا در صورت ایر 
 ٢المللی داوری مانند پروتکل ژنو، کنوانسیون واشنگتن و کنوانسیون نیویورک منعکس شده است. در ماده برخی از اسناد بین

ن درباره یطرح باشد که طرفمتعاهد م یك از کشورهایدر محاکم هر  یهرگاه دعوای«بینی شده است که کنوانسیون نیویورک، پیش
را  ی، دعو نیاحد از طرف ین ماده داشته باشند، دادگاه بنا به تقاضایبه مفهوم مقرر در ا ینامه داور ، موافقتیآن دعو  یموضوع اصل

الزم  طیا فاقد شرایا فاقد اثر و یباطل  ینامه داور ص محکمه، موافقتیکه بنا به تشخ یاحاله خواهد نمود مگر در موارد یبه داور 
 ».اجرا باشد یبرا

 

 نامه داوری موجبموافقت دانانحقوقدر قانون آیین دادرسی ما، قانونگذار متعرض این مساله نشده است، اما به نظر برخی از 
 ٤٥٩شود که دادگاه دولتی صالحیت رسیدگی به اختالف موضوع داوری را از دست بدهد. برخی دیگر هم بر این باورند که از مواد می
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عنای کند که مهم با توافق کتبی طرفین داوری را خاتمه یافته تلقی می ٤٨١گردد. ضمن آنکه بند یک ماده این امر مستفاد می ٤٦٠و 
خود مقرر  ٨المللی ایران در ماده مخالف آن داللت بر اعتبار داوری در صورت عدم تحقق این شرط دارد. قانون داوری تجاری بین

نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان ه دعوای موضوع موافقتدادگاهی ک«دارد: می
یا غیرقابل  االثرنامه داوری باطل، ملغیاولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت

 »نخواهد بود. رأینع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور باشد. طرح دعوا در دادگاه مااجرا می

نامه داوری معتبر، موجب عدم صالحیت نیست، بلکه باید ایراد با این همه به موجب این ماده، نفس وقوع دادگاه بر وجود موافقت
ی تا پایان اولین جلسه دادگاه است؛ عدم صالحیت به وسیله یکی از طرفین، مطرح گردد. زمان طرح ایراد به موجب قانون داور 

از  تواند قرار عدم صالحیت صادر کند به ویژه زمانی که یکیرسد که با توجه به صراحت قانون، دادگاه رأسًا نمیبنابراین به نظر می
ز ارجاع ضمنی طرفین ا تواند دال بر انصرافکند، این امر میکند و دیگری نیز ایرادی را مطرح نمیطرفین در دادگاه اقامه دعوا می

موضوع به داوری باشد. البته باید توجه داشت که عدم صالحیت دادگاه مطلق نیست و دادگاه بسته به نظام حقوقی داخلی کشورها، 
 کند.صالحیت خود را جهت مداخله در برخی از امور (مانند انتخاب داور و...) حفظ می

. توانند در موارد مختلف دخالت نمایندها میهد که به رغم وجود شرط داوری، دادگاهدالمللی نشان میمراجعه به اسناد مختلف بین
 :المللی ایران، موارد دخالت دادگاه به شرح زیر استمطابق قانون داوری تجاری بین مثالً 

)، مداخله برای ١١ماده  ٤و  ٣مداخله پیش از آغاز دادرسی: در موارد امتناع یک از طرفین از حضور در داوری یا تعیین داور (بند 
)، اعتراض به عدم صالحیت داور ١٤)، ناتوانی یا قصور داور در انجام وظیفه (ماده ١٣ماده  ٣رسیدگی به دعوای جرح علیه داور (بند 

 )١٦ماده  ٣(بند 

 )٩ناظر به ماده  ٦مداخله در جریان داوری: مداخله برای صدور و اجرای قرارهای تأمینی (ماده 

 )٣٥داور (ماده  رأی)، مداخله برای اجرای ٣٣داور (ماده  رأی: مداخله برای ابطال رأیاز صدور  مداخله پس

 تشکیل دیوان داوری و رسیدگی آن

 مقر داوری ٥-١

المللی کنند ولی در عین حال در صورت نبود چنین توافقی، اغلب اسناد بیناالصول، مقر داوری را طرفین اختالف تعیین میعلی
 .اندتعیین مقر داوری را به داور یا محکمه داوری واگذار کردهاختیار 

المللی، بیان داشته که در صورتی که طرفین مقر داوری را تعیین نکنند، دیوان قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین ١٨ماده  مثالً 
ه ن، جلسات مالقات یا دادرسی را در هر مکانی کتواند با مشورت طرفینسبت به تعیین آن اقدام خواهد کرد. البته محکمه داوری می

 .مناسب بداند برگزار کند
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نامه، محکمه داند و در صورت عدم توافقنیز توافق طرفین را در درجه اول شرط می ١٩٨٥قانون نمونه آنسیترال مصوب  ٢٠ماده 
اقدام  رونده و از جمله راحتی طرفین نسبت به این کارداوری را صالح به تعیین مقر داوری دانسته که باید با توجه به اوضاع و احوال پ

 .نماید

شود. در صورت عدم توافق، داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می«المللی ایران قانون داوری تجاری بین ٢٠مطابق ماده 
 همچنین به موجب بند دوم »شود.محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی طرفین، توسط داور تعیین می

تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کاال و سایر اموال و مدارک، در هر داور می«این ماده 
 «.محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند

 داور یا داوران ٢-٥

 و نحوه تعیین داور یا داورانتعداد  

 اند، مساله را در وهله اول به طرفیندهد که تقریبًا تمام اسناد داوری که وارد بحث تعداد داوران شدهیک بررسی اجمالی نشان می
دیگر در تعیین  خود بر این امر تأکید کرده است؛ به عبارت ١٠المللی ایران در ماده قانون داوری تجاری بین مثالً اند. واگذار کرده

کنند الملل آن است که در اغلب موارد طرفین بر روی سه داور توافق میداوران نیز اصل حاکمیت اراده حاکم است. رویه تجارت بین
شود؛ اما در صورتی که طرفین داوران را تعیین نکرده باشند، در این صورت هر یک از ولی در دعاوی پیچیده از پنج داور استفاده می

، تعداد داوران را در صورت ١٠المللی ایران، در ماده بینی کرده است. از باب نمونه قانون داوری تجاری بیناسناد مقرراتی را پیش این
 .عدم تعیین توسط طرفین سه نفر اعالم کرده است

هیأت داوری، هر طرف داور خود را برای تعیین «، مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده ١١نحوه تعیین داوران نیز در ماده 
کند و داوران منتخب سرداور را انتخاب خواهند کرد. البته چنانچه هر یک از طرفین ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع انتخاب می

ود، در خداوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند، یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف مدت سی روز از تاریخ انتخاب 
 .مورد سرداور توافق و قبولی وی را کسب نکنند، داور توسط دادگاه عمومی تعیین خواهد شد

المللی، تعداد داوران دیوان داوری آی سی سی، یک یا سه نفر خواهد بود که تشخیص قواعد داوری اتاق بازرگانی بین ١٢مطابق ماده 
 .طرفین و نفر سوم توسط دیوان تعیین خواهد شد آن با دیوان است. در محکمه سه نفره، یک داور توسط

، در صورت عدم توافق طرفین تعداد داوران سه نفر خواهد بود که هر ٩و  ٨و در مواد  ٢٠١٠مطابق مقررات و قواعد داوری آنسیترال 
 .یک از طرفین اختالف یک نفر را انتخاب خواهد کرد و دو داور برگزیده نفر سوم را معرفی خواهند کرد

نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در هرگاه در موافقت«المللی ایران، قانون داوری تجاری بین ١١ماده  ٥مچنین مطابق بند ه
صورت بروز اختالف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی 

الثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگری انامه داوری ملغیکنند، موافقت



۲۸ 
 

بنابراین مانند هرگونه قرارداد دیگری که در صورت عدم امکان انجام قرارداد توسط فردی که قرارداد قائم به » توافق کرده باشند.
 .یز تابع همین قاعده استشود، داوری ناوست، قرارداد حسب مورد باطل یا منفسخ می

نکته دیگر آن است که در صورت امتناع یکی از طرفین از تعیین داور، اگر داوری سازمانی باشد در این صورت سازمان مربوطه به 
ند یا اهای موردی در درجه اول باید دید که آیا طرفین مقام ناصبی را تعیین کردهجای ممتنع داور را تعیین خواهد کرد ولی در داوری

 .نمایندهای دولتی مقر داوری نسبت به تعیین داور اقدام میخیر. در صورت عدم تعیین مقام ناصب، معموًال دادگاه

بیان داشته است که اگر  ١١المللی ایران در ماده های چند طرفه باید توجه داشت که قانون داوری تجاری بیندر خصوص داوری
ها یا خواندگان مشترکًا یک داور تعیین خواهند کرد و اگر در خصوص داور خود این صورت خواهان خواهان یا خوانده متعدد باشند، در

قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی  ١٢شود. ماده ها یا خواندگان توسط دادگاه تعیین میبه توافق نرسند داور هر یک از خواهان
از اصل تساوی طرفین در تعیین داور است که الزمه آن تساوی دو طرف دعوا المللی نیز مقررات مشابهی دارد. این قاعده متخذ بین

 .در تعیین داوراست

 تابعیت داور یا داوران 

توان به کند و اصل بر این است که هیچکس را نمیالمللی و قواعد نمونه معموًال تابعیت داور مساله مهمی ایجاد نمیدر اسناد بین
، البته به شرط آنکه طرفین طور دیگری توافق نکرده ١٩٨٥قانون نمونه آنسیترال  ١١کرد. (ماده  علت تابعیت از داور شدن ممنوع

شود.  طرفی آنها تا حد ممکن حفظنمایند تا بیهای داوری به تابعیت و حتی محل سکونت داوران توجه میباشند) اما معموًال دیوان
 (عد داوری آنسیترالقوا ٦قواعد داوری آی سی سی یا ماده  ١٣ماده  مثالً (

ت به که اختالف ایجاد نشده استواند مادامیالمللی ایران، بیان داشته است که طرف ایرانی نمیقانون داوری تجاری بین ١١ماده 
نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختالف، حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص 

همین ماده، مقام ناصب باید سرداور را از  ٤ان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. (بند اول) همچنین مطابق بند دارای هم
 .اتباع کشور ثالث انتخاب کند و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد

 تعویض داور یا داوران

ور، قصور گیری داور، توافق طرفین بر تغییر داور را تعویض کنند. معموًال این موارد شامل کنارهتوانند دادر برخی موارد نیز طرفین می
دارد که اگر یک داور به موجب المللی ایران بیان میقانون داوری تجاری بین ١٤باشد. ماده یا عدم امکان انجام وظیفه توسط داور می

د و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسئولیت وی قانون یا عمًال قادر به انجام وظایف خود نباش
دگاه عمومی توانند به دایابد. البته اگر طرفین در خصوص خاتمه مأموریت داور اختالف داشته باشند، برای حل اختالف میخاتمه می

 ١٤توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت داور، همان قواعد ماده  گیری داور و یااین قانون در خصوص کناره ١٥مراجعه کنند. ماده 
 .داندرا قابل اعمال می
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المللی تعویض داور را در صورت مرگ، استعفاء و جرح داور و یا توافق طرفین مورد پذیرش قواعد داوری اتاق بازرگانی بین ١٥ماده 
 .أیید و قبول دیوان داوری اتاق بازرگانی استقرار داده که البته جز در خصوص مرگ داور، این امر مستلزم ت

 جرح داور یا داوران

توان از طرفین دعوا حمایت کرد و هم از داوران های بنیادین در داوری است که به کمک آن هم میمکانیسم جرح یکی از ضمانت
ه ر سو از ورود شبه داوران به حوز طرف حل و فصل شود و از دیگشود که اختالف توسط مرجعی بییعنی از یک طرف، جرح باعث می

شود. البته ممکن است مکانیسم جرح توسط طرفین نیز مورد سوءاستفاده واقع شود و برای اعمال فشار بر داور داوری جلوگیری می
ن یک اتو برداری شود به همین جهت این امر بسیار حائز اهمیت است ک چه زمانی میو ایجاد اختالل در روند رسیدگی از آن بهره

 .داور را جرح کرد

شوند؛ اما از مجموع ها و معیارهای ثابتی وجود ندارد. به خصوص که ادله جرح معموًال فاش نمیدر خصوص موجبات جرح مالک
های های ویژه (ممکن است طرفین بر سر ویژگی یا ویژگیآراء صادره در مورد جرح داوران معیارهایی چون عدم اهلیت، فقدان قابلیت

داور متخصص در فالن رشته باشد)، سوء رفتار داور، ناتوانی داور در اداره جلسات رسیدگی  مثالً برای داوران توافق کرده باشند  خاصی
 .توان از جمله موارد جرح داور نام بردطرفی داور را می(بیشتر در حقوق انگلیس مطرح شده است)، فقدان استقالل و عدم بی

اگر داوری اجازه دفاع به یکی از طرفین ندهد و یا با یکی  مثالً طرفی است. ح داور، فقدان استقالل و بیترین مورد از موارد جر مهم
المللی وکال) یا کانون بین IBA اصول راهنمای مثالً المللی (از آنها رابطه تجاری داشته باشد. به همین جهت در برخی از اسناد بین

 سازد، فاش نماید تا زیر سؤال نرود.دار میای را که استقاللش را خدشهد رابطهاز داور خواسته شده که در برخی از موار 

داور در صورتی قابل جرح است که «المللی ایران در خصوص جرح داور بیان داشته است: قانون داوری تجاری بین ١٢بند یک ماده 
او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و طرفی و استقالل اوضاع و احوال موجود، باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی

ه خود تواند داوری را کنظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفًا به استناد عللی که پس از تعیین داور، از آنها مطلع شده می
قرر داشته توجه داور نموده و متعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند. بند دوم این ماده هم تکلیفی را م

طرفی و گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بیشخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می«
حوالی را و ا شود، افشا نماید. داور باید از موقع انتصاب به عنوان داور و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاعاستقالل او می

 «.بدون تأخیر به طرفین اطالع دهد، مگر اینکه قبًال آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد

الذکر طرفین را در خصوص نحوه و چگونگی تشریفات آزاد گذاشته است. با این همه در قانون فوق ١٣در مورد تشریفات جرح ماده 
روز از تاریخ تشکیل داوری یا اطالع از هرگونه اوضاع  ١٥د جرح داور را دارد باید ظرف مدت صورت نبود چنین توافقی، طرفی که قص

کند مگر اینکه داور مورد ای به داور اعالم کند. داور در مورد جرح اتخاذ تصمیم میو احوال دال بر جرح، دالیل جرح را طی الیحه
ح را بپذیرد. اگر جرح مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که داور را جرح کرده، گیری کند و یا طرف مقابل نیز جر جرح از سمت خود کناره

تواند ظرف مدت سی روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه درخواست نماید که نسبت به جرح، می
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 رأیاده و تواند جریان داوری را ادامه دداور میکه چنین درخواستی تحت رسیدگی است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. البته مادامی
 .نیز صادر کند

 ای است. اول خود دیوان داوری با ترکیب کامل و باالمللی ایران رسیدگی به جرح علیه داور دو مرحلهبنابراین در نظام داوری بین
 دیوان داوری رأیدارد. در مرحله بعد اگر فرد  رأیکند و البته داور مورد جرح نیز حق حضور داور مجروح به دعوای جرح رسیدگی می

های داور در این خصوص قطعی است. در داوری رأیتوان به دادگاه صالح رجوع نماید و اعتراض کند. را مورد پذیرش قرار ندهد، می
 .گیردسازمانی، خود نهاد مربوطه در این خصوص تصمیم می

 :طرح استدر خصوص این مقرره چند نکته قابل

ان شود ولی در هر حال قانون ایر های داوری قائل به این هستند که جرح داور موجب توقف رسیدگی داور میاینکه برخی از نظام اول
 .آن را نپذیرفته است

خود، تعیین داور جدید را به همان طرف داور مجروح  ١٥دوم اینکه در صورت برکناری داور در اثر جرح، قانون ایران مطابق ماده 
 .ر کرده استواگذا

ی در نظام داوری آی س مثالً ای ندارد، اما سوم اینکه اگر جرح با موفقیت همراه شود قانون ایران در خصوص تجدید جلسات مقرره
 گیرد که آیا جلسات تجدید شوند یا خیر. این راه حل قابلسی، پس از ورود داور یا داوران جدید، دیوان با مشورت طرفین تصمیم می

 .توان آن را حقوق ایران هم پذیرفترسد و میطقی به نظر میدفاع و من

اده ابطال است. بند ز مداوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داور مجروح، قابل رأیچهارم اینکه یکی از آثار جرح موفق این است که 
بر ابطال  تأثیریظر موافق داور مجروح نباشد، شامل ن رأیقانون داوری تجاری ایران به این امر صراحتًا اشعار دارد؛ بنابراین اگر  ٣٣

 .نهدآن نمی

، هر طرف اختالف فقط قادر است داوری را که خود تعیین کرده و یا در تعیین وی ١٢گونه که ذکر شد مطابق ماده پنجم اینکه همان
 تعیین شده باشد، به نظر برخی ازدخالت داشته جرح کند و حق جرح داور طرف مقابل را ندارد. البته اگر داور توسط مقام ناصب 

فردی که مقام ناصب به جای او تعیین داور کرده حق جرح داور منصوب را دارد زیرا این داور در حکم داور منصوبی  دانانحقوق
 توسط خود وی است.

ردید را که احتماًال منشأ ت ششم اینکه در قانون نمونه آنسیترال که مأخذ قانون داوری ایران بوده است، داور باید اوضاع و احوالی
شود، افشا کند. در حالی که مطابق قانون ایران، نفِس احتمال کافی برای ایجاد چنین تکلیفی طرفی و استقالل داور مینسبت به بی

انون ق توان گفت که منظور از احتمال درمی دانانحقوقدر آن حذف شده است. به نظر برخی از » احتماالً «برای داور نیست و لفظ 
روج از در خ» تردیدهای موجه«نمونه نه هرگونه احتمال ضعیف بلکه احتمال معقول و متعارف در آن پرونده خاص است و لذا عبارت 

 ای تفسیر کرد که احتماالت معقول را نیز دربرگیرد.توان به گونهطرفی را میبی
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 ورود ثالث به داوری ٥-٣

ه ای درباره آن آمدالمللی عرف نیست، ولی در برخی از قواعد و قوانین داوری مقررهبین هایورود شخص ثالث به داوری در داوری
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای «المللی ایران، بیان داشته است: قانون داوری تجاری بین ٢٦است. به عنوان مثال ماده 

ده تواند مادام که ختم رسیدگی اعالم نشنفع بداند، میفین ذیخود مستقًال حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طر 
کدام از طرفین واقع نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچاست، وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت

 «.نشود

 

 اجرای قرارهای تأمینی ٥-٤

کنند زیرا در مورد مداخله داور های داخلی هستند که مداخله میاین دادگاه در مورد صدور و اجرای قرارهای تأمینی و موقت،
مشکالتی عملی وجود دارد. اول اینکه این مراجع داوری دائمی نیستند. دوم اینکه به فرض دستور داور، قدرت اجرایی در اختیار 

 حاکم بر روند داوری منافی با فلسفه قرارهای تأمینیمحاکم دولتی است و داور قدرت توقیف اموال را ندارد. سوم اینکه اصل تناظر 
وجود دارد، هیچ مکانیسمی  ١٩٥٨است. در هر حال در حالی که برای اجرای آرای داوری خارجی در حال حاضر کنوانسیون نیویورک 

ی از کانال نظام اجرایی مل راجع به اجرای قرارهای تأمینی خارجی وجود ندارد و بنابراین اجرای قرارهای تأمینی در حال حاضر صرفاً 
 هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی«دارد: المللی ایران در این خصوص بیان میقانون داوری تجاری بین ٩کند. ماده تبعیت می
دادگاه (دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری و اگر مقر داوری مشخص نشده، ٦تواند از رئیس دادگاه موضوع ماده داوری می

 «.عمومی تهران) صدور قرار تأمین یا دستور موقت را درخواست نماید

حل ذکرشده چند اشکال دارد. اول اینکه اگر حل مناسبی است ولی راههرچند این ماده حاوی راه دانانحقوقبه نظر برخی از 
د کرده باشد در این صورت بستانکار ناچار خواهعلیه احتمالی یا خوانده اموال خود را به جای یک کشور در چند کشور متفرق محکوم

بود به تعداد کشورهای مقر اموال دعوای توقیف اقامه نماید که این امر مستلزم صرف هزینه و زمان است که برای بستانکار ضعیف 
 .زاستمشکل

د شود، بیش از حکه توقیف می شود، ممکن است اموالیزمان آغاز نمیدوم اینکه از آنجایی که این دعاوی توقیف، احتماًال هم
 .به باشدمحکوم

اند که این اقدامات متمرکز شود و به دست یک مقام و مرجع سپرده شود تا نهایتًا یک دستور موقت به همین جهت پیشنهاد کرده
لیه کل اموال تأمینی ع تواند قراراجرا باشد. به نظر ایشان این مقام کسی جز داور نیست؛ که میصادر شود که در تمام کشورها قابل

 بدهکار در سراسر جهان صادر نماید.
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 اصول حاکم بر رسیدگی داوری ٥-٥

دهد: یکی اصل حاکمیت اراده و اداره داوری بر اساس توافق جوهر مقررات مربوط به نحوه رسیدگی داوری را دو امر تشکیل می
پذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است. دو اصل طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طرفین است، اصل انعطاف

این قانون مقرر داشته است که  ٤٧٧پذیری حتی در قانون آیین دادرسی مدنی هم ذکر شده است. ماده حاکمیت اراده و انعطاف
 را رعایت کنند.تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری  رأیداورها در رسیدگی و 

منظم  نهایت نیست. اصل رسیدگیبر این اعتقادند که آزادی طرفین و داوران در نحوه رسیدگی بی دانانحقوقدر عین حال برخی از 
های حقوقی مانند اصالحی قانون اساسی آمریکا و سپس در سایر نظام ١٤و صحیح یا جریان صحیح قانونی که اولین بار در ماده 

کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنبال خود آورده است. اصول مزبور و حقوق انگلستان منعکس گردیده است، دستحقوق فرانسه 
 طرفی و رفتار مساوی با طرفین و اصل رعایت حق دفاع.از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی دادرسی هستند و عبارتند از اصل بی

که در چنان مثالً شود. های این اصل در مقررات مختلف دیده میتدالل ندارد. جلوهطرفی، اصلی بدیهی است که نیاز به اساصل بی
مبحث جرح داور گذشت، داور مستمرًا وظیفه دارد هر اوضاع و احوال جدیدی که بتواند استقالل وبی طرفی او را زیر سؤال برد به 

قانون  ١٨طرفی و استقالل داور مورد توجه قرار گرفته است. ماده طرفین اطالع دهد و اصوًال موضوع جرح برای اطمینان از بی
 .«...رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد«المللی ایران نیز بیان داشته است که نداوری تجاری بی

های دولتی هاست و در این زمینه تفاوتی میان دادرسی دادگاهشده در تمام دادرسیاصل رعایت حق دفاع نیز یکی از اصول پذیرفته
المللی ایران به صراحت این امر را متذکر شده است. بر اساس ینقانون داوری تجاری ب ١٨های داوری وجود ندارد. ماده و دادرسی
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا و یا دفاع و ارائه دالیل داده شود؛ «این ماده 

کننده ابطال، به دلیلی داند که درخواستا این امر میداور ر  رأیهمین قانون یکی از مبانی ابطال  ٣٣و در تکمیل آن بند دال ماده 
 .که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دالیل و مدارک خود نشده باشد

 

قانون داوری ایران بیان داشته است:  ٣ماده  مثالً توان در قانون مزبور مشاهده کرد. مصادیق دیگری از اجرای این اصل را نیز می
ن طرفین راجع به نحوه و مرجع ابالغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق ذیل عمل در صورتی که بی«

تواند رأسًا نحوه و مرجع . داوری می٢. در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابالغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.١خواهد شد:
تواند درخواست ارجاع امر به . متقاضی داوری می٣ق داوری را برای طرفین ارسال دارد.ابالغ را مشخص کند و بر اساس آن اورا

داوری را از طریق نامه سفارشی دوقبضه، پیام تصویری، تلکس، تلگرام و اظهارنامه یا نظایر آنها برای طرف دیگر ارسال دارد. چنین 
. مخاطب بر طبق درخواست اقدامی ٢مخاطب محرز باشد.. وصول آن به ١شده محسوب است که درخواستی فقط هنگامی ابالغ

 «.. مخاطب نفیًا یا اثباتًا پاسخ مقتضی داده باشد٣کرده باشد.
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ته االتباع دانسها را الزمدهد که ماده در درجه اول توافق طرفین در زمینه ابالغ اوراق و اخطاریهبررسی اجمالی مفاد ماده نشان می
نانچه داوری از نوع سازمانی باشد، مقررات همان سازمان را مالک قرار داده و در غیر این صورت، است و در صورت عدم توافق، چ

نحوه ابالغ را به داور واگذاشته است؛ اما در هر حال ابالغ حقیقی درخواست خواهان یا متقاضی به مخاطب برای قانون از اهمیت 
ن مهم باشد؛ به عبارت دیگر ماده درصدد است تا اطمینان حاصل کند که بسیاری برخوردار است بدون اینکه طریقه این ابالغ چندا

 جریان دادرسی به اطالع مخاطب رسیده باشد.

 قانون حاکم بر آیین داوری ٥-٦

در زمینه قانون حاکم بر آیین داوری نیز اصل حاکمیت اراده و به عبارتی حق طرفین در انتخاب این قانون شناخته شده است. در 
قی غیر توانند یک سیستم حقوهای داوری معاصر در زمینه قانون حاکم بر آیین داوری بر سر این است که آیا طرفین میواقع بحث

ملی و به عبارتی یک آیین رسیدگی غیر محلی را برگزینند؟ به عالوه در سکوت طرفین، آیا داوران آزادند که یک سیستم غیرملی را 
نند یا مطابق نظر سنتی مکلفند یک آیین رسیدگی محلی و به ویژه آیین رسیدگی نظام حقوقی برای اداره جریان رسیدگی انتخاب ک

مقر داوری را حاکم بر آن بنمایند. افتراق دیدگاه سنتی و نوین در همین امر است یعنی نظر سنتی اصرار بر اعمال یک نظام حقوق 
حالی که وجه مشخصه دیدگاه نوین در امکان اعمال یک آیین داوری ملی یا محلی دارد که معموًال همان قانون مقر داوری است، در 

ترین مفهوم غیرمحلی کردن داوری از نظر توان گفت که مستقیمغیرمحلی است. در توضیح مفهوم غیرمحلی کردن داوری می
ه بر کردن داوری اشاره بتر، غیر محلیشکلی، رها نمودن دیوان داوری از رعایت قانون رسیدگی محلی است، ولی در مفهوم وسیع

کردن آراء داوری بدین معنی است که اختیار های محلی دارد. از سوی دیگر غیرمحلیکنار داشتن دادگاه داوری از حّق نظارت دادگاه
 المللی مؤثر باشد، از بین برود.داوری، به طوری که از لحاظ بین رأیهای محل داوری در اعالم بطالن دادگاه

 :گاه سنتی به شرح زیر استاستدالالت دید 

نی باشد و بیشود که نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قابل پیش. اعمال یک نظام حقوق ملی به ویژه قانون مقر داوری موجب می١
بینی آیین رسیدگی شود تا قابلیت پیشکردن آیین دادرسی موجب میآنکه غیرمحلیاعتماد طرفین نسبت به نتیجه بیشتر شود. حال

 .رزش زیادی برای طرفین دارد مردود شده و حتی از بین برودکه ا

 .های محلی نتوانند بر سوءاستفاده داوران از اختیارات خود نظارت کنندشود که دادگاه. غیرمحلی کردن آیین دادرسی موجب می٢

ورت تر صاند، آسانن مقر صادر شدهشود که شناسایی و اجرای آرای داوری که به توجه به قانواعمال قانون مقر داوری موجب می .٣
اهمیت  گونه آراء فراهم ساخته است؛ به عبارت دیگر، این کنوانسیونگیرد، زیرا کنوانسیون نیویورک تسهیالت زیادی برای اجرای این

وری است، ء داداده و آن قسمت از مقررات این کنوانسیون که حاوی تسهیالتی در زمینه اجرای آرا رأیبسیاری به قانون محل صدور 
صادره تحت یک آیین رسیدگی غیرمحلی را  رأیاجراست. حال آیا آور در کشور محل صدور قابلصرفًا نسبت به آراء نهایی و الزام

 آور دانست؟توان به موجب نظام حقوقی مقر داوری، الزاممی
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ن این امله متقابل تصویب نموده باشد که بنابرای. امکان دارد کشور مقر داوری در صورت اجرای کنوانسیون نیویورک را به شرط مع٤
 أیر بر اساس مقررات غیرمحلی صادر شده و هیچ حمایت دولتی ندارد،  رأیاحتمال وجود دارد که دادگاه آن کشور، با توجه به اینکه 

 .دهد که هیچ تعهد متقابلی برای اجرای آن ندارد

وصی بودن داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختالف متکی است. اهم دالیل دیدگاه نوین بیشتر به اصل حاکمیت اراده و خص
 :استدالالت آنها به شرح ذیل است

لتزام به تمامی بینی کرد، اما اتوان نحوه تعیین تکلیف موضوعات شکلی را پیش. اگرچه با اعمال نظام حقوقی مقر، به سادگی می١
ر است و هم ممکن است که این آیین، محتوی مقررات غیرمتناسب با مقررات یک آیین دادرسی محلی هم بسیار دست و پاگی

 .نیازهای تجاری روز باشد

یست آنکه داور برخالف قاضی وابسته به قانون مقر نتأکید بر اجرای قانون مقر ناشی از تشبیه نادرست داور به قاضی است، حال .٢
 .گیردو صالحیت خود را از اراده طرفین می

اند که قانون دادرسی آن کشور را بر دعوای خود حاکم نمایند، انتخاب یک کشور به عنوان مقر داوری، لزومًا نظر نداشتهطرفین با  .٣
به همین جهت  تر بوده است.تواند بدین جهت باشد که آن کشور به لحاظ جغرافیایی و اقتصادی برای طرفین راحتبلکه این کار می

 .رسدمحلی نسبت به داوری که ارتباط کمی با مقر داوری دارد، موجه به نظر نمی اجرای اجباری قواعد آیین دادرسی

ت. کنوانسیون شود، تصور درستی نیسبینی شده در کنوانسیون نیویورک فقط شامل آراء محلی میاین تصور که تسهیالت پیش .٤
موضوِع درخواسِت اجرا، خارجی باشد و این مقرره مانعی برای آراء  رأیاجرا است که نیویورک عنوان کرده است که زمانی قابل

لزومًا به موجب  رأیباشد. تحقق شرط صدور در کشور دیگر مستلزم آن نیست که غیرمحلی و خصوصًا آراء غیرناظر به قانون مقر نمی
ل اجرای کند. ضمن آنکه اگر کشور محمیقانون آیین دادرسی آن کشور صادر شده باشد. همین که در کشور دیگر صادر شود کفایت 

قابل زا نیست، زیرا همه آنچه شرط معامله مت، تنها بر مبنای معامله متقابل، خود را ملزم به کنوانسیون کرده باشد نیز مشکلرأی
در عین حال  .در سرزمین متعاقد دیگر صادر شده باشد و به معنی حکومت قانون آن کشور بر دعوا نیست رأیگوید این است که می

 تردیدی نیست که کنوانسیون نیویورک اهمیت زیادی برای قانون مقر داوری قائل شده است.

های شود آن است که از قدیم قانون مقر به عنوان قانون حاکم بر رسیدگیالمللی مشاهده میدر هر حال آنچه در رویه داوری بین
های ها تغییری رخ داده و در مواردی چون پروندهه این طرف، در رویه داوریداوری پذیرفته شده است، ولی از حدود سه دهه پیش ب

های حقوق ملی مانند سوئیس و فرانسه به وضوح گرایش به غیر محلی کردن، به صورت عدم لیامکو و تگزاکو و نیز در برخی از نظام
قوق های حشود، گرچه در برخی از نظامرملی دیده میهای مقررات غیالتزام به قانون آیین دادرسی مقر یا امکان ارجاع به مجموعه

ملی، مانند انگلستان، مفهوم داوری شناور در گستره فراملی، به طوری که به هیچ سیستم حقوقی وابسته نباشد، شناخته نشده است. 
است و  ین، تثبیت شدهتوان گفت تأثیر نظریه غیرمحلی کردن داوری در حد رهایی از یک نظام حقوقی ملی معولی در مجموع می

طرفین یا داوران امکان ارجاع به یک مجموعه غیرملی مانند مجموعه مقررات یک نهاد داوری را دارند. سایر ابعاد این نظریه همچون 
مللی الهایی را در قلم نویسندگان محقق داوری بینکردن آراء داوری، گرچه حمایتهای محلی و غیرمحلیحذف حق نظارت دادگاه
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تی رویه قضایی برخی از کشورها به دست آورده است ولی هنوز تثبیت نشده است. از لحاظ نظری مورد انتقاد نقادان است و از و ح
 دهد.یهای بیشتری را نشان مپذیریدانند، گرچه انعطافهای ملی هنوز حق مداخله خود را کامًال منتفی نمیلحاظ عملی نیز دادگاه

رط رعایت توانند به شطرفین می«دارد: المللی ایران در خصوص تعیین قواعد رسیدگی بیان میی بینقانون داوری تجار  ١٩ماده 
مقررات آمره این قانون در مورد رسیدگی داوری توافق نمایند. در صورت نبودن چنین توافقی، داور با رعایت مقررات این قانون داوری 

بینیم می به وضوح» باط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است.نماید. تشخیص ارتبه نحو مقتضی اداره و تصدی می
که اصل حاکمیت اراده به موجب این ماده پذیرفته شده است. به عالوه طرفین مکلف به ارجاع به یک آیین رسیدگی محلی و یک 

های داوری، در صورتی که داوری آن سازماناند. این نکته با آنچه در قانون مزبور در مورد اجرای مقررات نظام حقوق ملی نشده
) تنها محدودیت، رعایت مقررات امری ٦و بند دو از ماده  ٣شود. (بند یک از ماده ها شرط شده باشد، آمده است، تأیید میسازمان

 است و عمدتًا همانها و اسناد داوری همسو قانون است. با توجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون
املی اند، بلکه بخشی از نظم عمومی فر های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفتهاصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام

 آید.محسوب است، مشکل مهمی پیش نمی

 قانون حاکم بر ماهیت دعوا ٥-٧

حل ماهوی اختالف باید در آن جسته شود و ار است زیرا راهقانون حاکم بر ماهیت دعوا از باالترین اهمیت برای طرفین برخورد
 :مقصود اصلی طرفین هم همین قانون است. در مورد قانون حاکم بر دعوا قواعد زیر حاکم است

 طرفین ۀحاکمیت اراد

زند. طرفین آزادند هر نظام حقوقی را که مناسب بدانند، در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا نیز اصل حاکمیت اراده حرف اول را می
در صورتی که طرفین بخواهند متعرض قانون حاکم بر ماهیت دعوا شوند، باید  حالبرای حل و فصل اختالفات انتخاب کنند. به هر 

توانند قرارداد را در خأل رها کنند و آن را از ها نمیتردید آنجهت حکومت بر قرارداد توافق کنند. بی بر یک نظام حقوقی موجود
حکومت هرگونه نظام حقوقی بر حذر دارند. پرسش بر سر این است که آیا این نظام حقوقی باید لزومًا یک سیستم حقوق ملی باشد یا 

اوری از کردن دهای جدید حاکم بر داوری در این حوزه نیز به سوی غیرمحلیگرایش وان یک سیستم حقوقی فراملی باشد؟تمی
 یرد.پذرود و اختیار طرفین در گزینش یک سیستم حقوقی فراملی جهت حکومت بر ماهیت دعوا را میلحاظ ماهوی پیش می

 

تلف قرارداد را های مخکه طرفین بتوانند جنبهالمللی این امر مورد پذیرش قرار گرفته های بینهمچنین گاه در برخی از اسناد و رویه 
قطعه کردن شود. واژه دپساژ به معنای قطعهگفته می (depesage)«ِدِپساژ«تحت حاکمیت قوانین مختلف قرار دهند که به آن قاعده 

ین اراده بنمایند و از ب دهد تا حداکثر استفاده را از اصل حاکمیتقرارداد است. از محاسن این روش آن است که به طرفین اجازه می
بینی تر است انتخاب نمایند. همچنین با این شیوه طرفین قابل پیشقوانین مختلف، قانونی را که برای هر بخش از قرارداد مناسب
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ظام حقوقی هایی از یک نتوانند جنبهکنند ولی در عین حال میبودن قواعد را که ناشی از انتخاب یک سیستم ملی است، حفظ می
 .ترین نتیجه دست یابندا که مناسِب قرارداد نیست، به واسطه توافق حذف نمایند و لذا به مطلوبر 

قی ای دارند که مسلط به حقوق تطبیاما این شیوه معایبی هم دارد. برای اعمال این روش، طرفین قرارداد نیاز به مشاوران برجسته
بتدا باشد. ضمن آنکه داور برای اینکه بتواند اختالفات را حل و فصل کند باید ا گیر و پرهزینهتواند وقتباشند. همچنین این شیوه می

تشخیص دهد که موضوِع اختالف، جزء کدام دسته تفکیک شده است تا قانون ماهوی حاکم بر آن را معلوم نماید. ولی در هر حال 
تواند به و انعقاد قرارداد داشته باشند، این شیوه میاگر مشاوران حقوقی قوی وجود داشته باشند و طرفین وقت زیادی برای مطالعه 

 ویژه در قراردادهای مهم، مطلوب باشد.

ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر طرفین قانونی کشوری را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کنند، آیا منظور آنها 
شده که غیرمعمول است منظور طرفین قاعده حل تعارض باشد، قانون ماهوی است یا قواعد حل تعارض منظور نظر است؟ گفته 

شود و ظاهر بر این است قانون ماهوی مدنظر بوده و نه قاعده حل تعارض زیرا با انتخاب قانون حل وقتی قانون ملی انتخاب می
 المللی ایران)نقانون داوری تجاری بی ٢٧ها غلط از آب درآید. (بند یک ماده بینیتعارض، احتمال دارد تمام پیش

پرسش دیگر آن است که اگر منظور از قانون حاکم، قانون ماهوی است، کدام قانون ماهوی مدنظر است قانون زمان انعقاد قرارداد 
اند که کرده استدالل دانانحقوقیا قانون زمان بروز اختالف، زیرا ممکن است که قانون در گذر زمان دستخوش تغییر شود؟ اکثریت 

اره کنند، همه مطالعات الزم را دربقانون زمان اختالف استناد شود، زیرا وقتی طرفین قانون کشور خاصی را انتخاب می باید به
ای است و داور هم در زمان بروز اختالف کنند. چون قانون موجود زندهدهند و به آن قانونگذار ملی اعتماد میجزئیات آن انجام نمی

ایج سروکار خواهد داشت. اقلیت هم بر این عقیده است که با توجه به توافق طرفین و امکان به هم خوردن کند و با قانون ر مداخله می
کند که قانون های آنها، باید قائل به اعتبار قانون زمان انعقاد شد. در حقیقت اصل حسن نیت و وفای به عهد ایجاب میبینیپیش

های خصوصی و دولت، تصریح به . در عمل هم در اغلب قراردادهای میان شرکتحاکم در زمان انعقاد قرارداد، معتبر تلقی شود
های خصوصی اغلب از تغییرات احتمالی در قانون حاکم (که شود زیرا شرکتمی (stabilization clauseشرط تثبیت قانون (

 ناک هستند.االغلب قانون دولت طرف قرارداد است و ممکن است توسط طرف دولتی صورت پذیرد)، بیمعلی

 انتخاب قانون توسط داور

در سکوت طرفین، قاعده آزادی داور در انتخاب قانون حاکم پذیرفته شده است، ولی در عمل، طرق اعمال این آزادی به دو صورت 
اه به گ تواند به معنای انتخاب قانون حل تعارض حاکم باشد وخواهد بود؛ به عبارت دیگر آزادی انتخاب قانون توسط داور گاه می

معنای قانون ماهوی حاکم به طور مستقیم. از این دو طریق، طریق اول که ناظر به یک روش حل تعارض برای تعیین حقوق حاکم 
شود، ولی روش دوم همان روشی است که برای داوران امکان بر ماهیت دعواست، به ناچار به یک سیستم حقوق ملی منتهی می

 آورد.اعمال حقوق فراملی را فراهم می

 الف) اعمال قانون حل تعارض
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 های حل تعارضاعمال روش حل تعارض، جهت تعیین قانون حاکم، در هر حال و به هر صورت که باشد (اعم از جمع میان سیستم
مرتبط با دعوا یا اعمال اصول کلی تعارض قوانین یا طریق حل تعارض دیگر)، ناگزیر منجر به تعیین یک نظام حقوقی ملی خواهد 

 توان مطرح کرد که داور باید کدام قانون حل تعارض را مورد استناد قرار دهد؟شد؛ اما این پرسش را می

ه زمان بهای حل تعارض مرتبط با دعوا باشد. این امر بدان معناست که داور به طور همتوان اعمال جمعی سیستمیک روش می
رسد که ای واحد میپردازد و از اعمال آنها به نتیجهدعوا ارتباط دارند میهایی که با موضوع اعمال قواعد حل تعارض تمامی سیستم

المللی ممکن است به قانون ماهوی نظام حقوقی خاصی رهنمون شود. حسن این روش آن است که داور با واردکردن یک عنصر بین
تر هلداوری س رأیدیگر آن است که اجرای  زند و حسنهای طرفین را به هم نمیبینیکند. ضمن آنکه پیشدعوا را حل و فصل می

برای  أیر های حقوقی مرتبط با دعوا حل کرده و لذا پذیرش شود زیرا داور قانون ماهوی را با توجه به قواعد حل تعارض سیستممی
عوا ارتباط ورهایی با دتر است؛ اما این روش با این ایراد هم روبروست که داور باید ابتدا تعیین کند که چه کشهای حقوق آساننظام

ای عمل کند و نظامی را انتخاب نماید که های حقوقی مرتبط با دعوا سلیقهدارند و در اینجا امکان دارد داور در هنگام انتخاب نظام
وی دیگر س با دعوا مرتبط نباشد. در هر حال این احتمال وجود دارد که با اعمال این قاعده داوران مختلف به نتایج مختلفی برسند. از

 .بست مواجه خواهد شدها هماهنگی حاصل نشود، توسل به این شیوه با بناگر میان نظام

کند الملل خصوصی تطبیقی است. در اینجا داور بررسی میحل دیگر، اعمال اصول کلی تعارض قوانین یا اصول کلی حقوق بینراه
یشتر آیا قاعده حل تعارض محل اجرای قرارداد ب مثالً الملل دارد ینکه چه قاعده حل تعارضی مقبولیت بیشتری میان علمای حقوق ب

تواند قاعده حل تعارضی را خود مطرح است یا قاعده حل تعارض کشور محل انعقاد قرارداد. حسن این روش آن است که داور می
 .دهد، اعمال کند. این نظریه بیشترین مقبولیت را میان علمای حقوق داردمناسب تشخیص می

داور به قانون  گفته شده که مثالً های دیگری نیز در این زمینه پیشنهاد شده است که خیلی مورد استقبال قرار نگرفته است. روش
حل تعارض دولت متبوع خود رجوع کند که بیشتر با آن آشناست. (نقد: اگر قرار باشد که آشنایی داور مالک باشد قاعدتًا قانون 

ای وی آشناتر است) یا داور به قانون حل تعارض یکی از طرفین مراجعه کند (نقد: ترجیح بال مرجح است ماهوی دولت متبوع داور بر 
با اشکال روبرو نشود. (نقد: آیا  رأیرا مبنا قرار دهد تا اجرای  رأیطرفی هم منافات دارد) یا قانون حل تعارض محل اجرای و با بی

 اهد شد؟ در صورت تعدد محل اجرا چه باید کرد؟در کجا اجرا خو  رأیداند که داور از قبل می

 ب) اعمال مستقیم قانون ماهوی

دهد، شیوه انتخاِب کردن داوری را از نظر ماهوی میکردن و غیرمحلیهای معاصر، امکان غیرملیای که در داوریتنها شیوه
دهد که گاه داوران از سی آرای داوری نشان میمستقیِم حقوِق ماهوِی حاکم، بدون نیاز به مراجعه به قواعد حل تعارض است. برر 

اند. این بر، مستقیمًا حقوق ماهوی حاکم بر دعوا را برگزیدهالملل خصوصی اجتناب کرده و با نوعی میانهای حقوق بینپیچیدگی
، قواعد حل تعارضگونه های مختلف به خود گرفته است: بدین ترتیب که در برخی موارد، داور بدون رجوع به هیچانتخاب چهره

اعالم کرده است که قانون ماهوی کشور معینی را اعمال خواهد کرد. (انتخاب مستقیم یک حقوق ملی) در برخی موارد، داور اعمال 
حقوق  هایها و رویهحقوق فراملی را با اعمال یک حقوق ملی ترکیب کرده است. این ترکیب غالبًا بین یک حقوق داخلی و عرف
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خود را منحصرًا بر حقوق فراملی یعنی قواعد حقوقی (البته نه  رأیالملل) است. در مواردی نیز داور، ویژه تجارت بین الملل (بهبین
 های تجاری مبتنی کرده است.قواعد حقوق ملی) و در نبود این قواعد بر عرف

 :باشدرویش میهای مختلفی پیش در حالتی که داور درصدد استناد مستقیم به قانون ماهوی است، گزینه

 ربه نظر برخی در اینجا داور باید به قانون مقر داوری استناد نماید. در واقع این نظر مبتنی بر تشبیه داور با قاضی و مقر داوری با مق
به  ادادگاه است، بدین معنا که انتخاب دادگاه محل رسیدگی تلویحًا به معنای انتخاب قانون ماهوی مقر دادگاه بر قرارداد است؛ ام

رسد که قاعده فوق، در مورد محاکم غیرملی مثل داوری که در آن انتخاب مقر، به معنای حاکمیت حقوق مقر نیست، صادق نظر می
زیاد قانون دولت طرف اختالف خواهد بود احتمالنباشد. از این گذشته، در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، قانون مقر به

ی خارجی نیست. ضمن آنکه اگر طرفین مقر داوری را تعیین نکرده باشند، داور احتمال دارد مقر داوری که اغلب مدنظر طرف خصوص
یک از کشورهای مقر باید انتخاب شود. در هر حال شود که قانون کدامرا بنا به مالحظات عملی تغییر دهد که این پرسش مطرح می

الملل خصوصی است، از دست داده است و امروزه اش که همان حقوق بینلیهاین نظریه ارزش و اعتبار خود را حتی در خاستگاه او 
(در خصوص قانون حاکم بر تعهدات قراردادی) در فرض سکوت ١٩٨٠های اروپایی بر اساس کنوانسیون اروپایی رم مصوب دادگاه

 .ستترین ارتباط را با قرارداد داشته ااند که نزدیکطرفین، قانون حاکم را قانونی دانسته

اند که داور آزاد است که قانون ماهوی حاکم را خود تشخیص داده و تعیین نماید که ممکن است قانون مقر برخی دیگر بر این عقیده
 ترین ارتباط را با دعوا دارد و یا قانون دیگری باشد.داوری باشد یا قانونی که نزدیک

در صورت سکوت طرفین در خصوص قانون حاکم، قانون دولت طرف در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، معموًال داوران 
 )کنوانسیون واشنگتن ٤٢دهند. (بند یک ماده قرارداد را مدنظر قرار می

 بررسی وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا در حقوق ایران

داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت «المللی ایران مقرر داشته است: قانون داوری تجاری بین ٢٧بند یک ماده 
اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون حاکم یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، اختالف برگزیده

ی کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو به عنوان ارجاع به قوانین ماهو 
این بند به وضوح اصل حاکمیت اراده در زمینه انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا را پذیرفته است. بدین » دیگری توافق کرده باشند.

قانون مدنی مقرر داشته است:  ٩٦٨قانون مدنی را از بین برده است. ماده  ٩٦٨ترتیب این بند مشکالت ناشی از تفاسیر دوگانه ماده 
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحًا یا ضمنًا تابع قانون «

ده امری است و لذا جز در موردی که هر دو طرف خارجی باشند بر این باورند که این ما دانانحقوقبرخی از » دیگری قرار داده باشند.
توان به قانون دیگری جز قانون محل وقوع عقد تمسک جست؛ اما برخی دیگر بر این اعتقادند که این ماده اختیاری است. در نمی

شود ولی اگر تفسیر دوم را قانون داوری قدمی به جلو محسوب می ٢٧صورتی که ما تفسیر نخست را انتخاب کنیم، بند یک ماده 
فاد ماده رسد که این بند، حتی با ارائه تفسیر دوم مبنی بر اختیاری بودن مبرگزینیم تفاوت خیلی زیاد نیست. با این وجود، به نظر می

برد ن مییتوجه است: اول اینکه تصریح به اصل حاکمیت اراده اختالفات تفسیری موجود را از بقانون مدنی، از دو لحاظ قابل ٩٦٨
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توان د، میدانو دوم اینکه از آنجا که قانون داوری، از اصطالح قواعد حقوقی منتخب طرفین نام برده است و این انتخاب را معتبر می
شده  های جدید داوری همراهمعتقد شد که این قانون راه را برای انتخاب حقوق فراملی توسط طرفین بازگذارده و تا حدی با گرایش

 است.

در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس «المللی ایران آمده است: قانون داوری بین ٢٧بند دوم ماده  در
ان قانون داوری تجاری ایر » قانونی به ماهیت اختالف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.

انون ماهوی حاکم بر داوری را مستقیمًا خود تعیین نماید. روشن است که این مقرره امکان این امر را نپذیرفته است که داور، ق
کردن حقوق حاکم بر ماهیت دعوا را از سوی داوران از بین برده است، زیرا در سکوت طرفین به داوران امکان انتخاب غیرمحلی

ه قواعد حل تعارض جهت تعیین حقوق ماهوی حاکم نموده مستقیم حقوق ماهوی را نداده است، بلکه آنان را مکلف به مراجعه ب
 .است

شود آن است که منظور قانون داوری ایران از قواعد حل تعارض، کدام قواعد است؟ آیا قواعد حل اما پرسشی که در اینجا مطرح می
آید که مراد از قواعد حل ری، برمیقانون داو  ٢٧تعارض حقوق ایران مدنظر است؟ به نظر برخی از نویسندگان، از ظاهر بند دو ماده 

هم به طور اجباری است در حالی که قانون نمونه آنسیترال که مأخذ قانونگذار ایرانی بوده است، تعارض، قواعد حل تعارض ایران، آن
 قواعد حل تعارضی را منظور نظر داشته است که دیوان داوری خود قابل اعمال تشخیص دهد.

داور در صورتی که طرفین صریحًا اجازه داده باشند، «المللی ایران بیان شده است که داوری تجاری بین قانون ٢٧در بند سه ماده 
المللی دیگر های مشابه در اسناد بیناین اجازه، با عبارت» تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.می

 .آن نیز آمده است مانند قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری

قانون داوری نیز مانند قانون نمونه آنسیترال، قواعد داوری آنسیترال و مقررات اتاق بازرگانی و بسیاری از اسناد  ٢٧بند آخر ماده 
 .گیری خود کرده استالمللی در تصمیمالمللی داوری، داور را مکلف به رعایت شرایط قرارداد و عرف بازرگانی بینبین

 

 داوری رأی ٥-٨

آنسیترال، تعریفی  نویسالمللی نیامده است. در متن پیشدر قوانین و اسناد بین رأیداور نتیجه رسیدگی داوری است. تعریفی از  رأی
 نظر شدید، در متن نهایی نیامد. در کنوانسیون نیویورک هم تعریف ارائه نشده است. گروه کاریاز آن شده بود اما به دلیل اختالف

ICC  های مهم داوری تحقیق جامعی را در خصوص داوری انجام داد، تعریفی ارائه نکرده است. قواعد سازمان ٩٠هم که در دهه
هم فاقد تعریفی از داوری است. با این حال، این تصمیم داور باید از سایر تصمیمات وی متمایز گردد زیرا آثار مهم بر آن مترتب است: 

ت. آور اسداور الزام رأیدهد و از اعتبار امر مختومه برخوردار است یعنی واجد خصیصه قضایی است. داور به دعوا فیصله می رأی
تواند موضوع ابطال نزد مراجع دولتی قرار گیرد. ضمن آنکه تنها داوری، به مفهوم دقیق و اخص آن، است که می رأیهمچنین تنها 

ردار شود. از این المللی برخوهای بینشده در کنوانسیونبینیت اجرایی پیشتواند از تسهیالداوری به مفهوم دقیق است که می رأی
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قانون  ٢٠واجد آثار مهمی است. برای مثال ماده  ICC المللی نظیرهای بینداوری در چارچوب قواعد برخی از سازمان رأیگذشته، 
این کنترل المللی آی سی سی تسلیم شود. (ه دیوان بینداوری برای بررسی باید ب رأینویس دارد که پیشداوری این سازمان مقرر می

ی شود) البته این اثر منحصر به آی سشکلی است، ولی اگر احساس شود که نکته ماهوی هم جا افتاده است به داور تذکر داده می
 .کنندها چنین نظارتی را اعمال نمیسی است و سایر سازمان

ین فرانسه جامع است و تعریفی مشابه با آن را دادگاه تجدیدنظر پاریس ارائه داده است. بر رسد که تعریف دکتر در هر حال به نظر می
ای قطعی، به کل یا بخشی از اختالف ارجاعی خاتمه دهد، تواند به عملی گفته شود که به گونهداوری می رأی«اساس این تعریف، 

دادگاه  »شکلی باشد و در هر به ترتیبی به خاتمه رسیدگی منجر شود. ایاعم از اینکه این اختالف راجع به ماهیت، صالحیت یا مساله
گفته است که اعمال و اقدامات داور را که به صورت  sardisud در دعوایی موسوم به ١٩٩٤مارس  ٢٥تجدیدنظر پاریس هم در 

ای به ماهیت یا صالحیت یا مساله دهد، خواه راجعقطعی و به طور کلی یا جزئی، دعوایی را که به آن ارجاع شده است، فیصله می
 نام دارد رأیشکلی باشد که آنها را به سوی خاتمه دعوا رهنمون شود، 

 رأیاکثریت الزم برای صدور 

دانند. البته این امر این اشکال را دارد که داور اقلیت ممکن داوری را حصول اکثریت می رأیالمللی مالک اعتبار اغلب اسناد بین
و موضعی نزدیک به هم  رأیر و تخصص، برتر از دیگر داوران باشد. در عمل هرگاه دو داور اختصاصی طرفین است از حیث تبح

داوری، نظر  أیر شود که رئیس هیات داوری، نهایتًا برای صدور نداشته باشند و مواضع آنها رادیکال و کامًال متفاوت باشد، باعث می
 .ایدو موضع خود را به یکی از دو داور نزدیک نم

المللی ایران نیز بر این امر اشعار دارد که در صورتی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای قانون داوری تجاری بین ٣٠بند یک ماده 
 .اکثریت کافی است

 رأیشکل و مفاد 

داوری عبارت  أیر شکلی  دهد که عمده شرایطالمللی داوری و قانون داوری ایران و قانون نمونه آنسیترال نشان میبررسی اسناد بین
 های صادرشده با امضای اکثریت، باید علت عدماست از اینکه مکتوب باشد و امضای داور یا داوران را نیز دربرداشته باشد. در رأی

شود که رسیدگی داوری در چارچوب آن داوری به زبانی نگاشته می رأی) همچنین ٣٠امضای دیگر اعضاء ذکر شود. (بند یک ماده 
 انجام شده باشد که البته خالف آن هم قابل تصریح است.

 است. در برخی از کشورهای نظام کامن رأیانگیز در محتوای باید توجه نمود که این مساله از مسائل بحث رأیدر خصوص توجیه 
 أیر را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را گاه بطالن  رأیالمللی ذکر دالیل اسناد بین ضروری نیست. برخی از رأیال، توجیه 

 .(کنوانسیون واشنگتن ٤٨اند (مانند بند سه از ماده قرار داده
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های حقوقی رومی ژرمنی به صورت یکی از اصول دادرسی درآمده است، به نظام که در بسیاری از نظام رأیلزوم توجیه و تعلیل 
در حقوق ایران از  رأیدهد که توجیه قانون اساسی) سیاق متن قانون اساسی نشان می ١٦٦وقی ما نیز راه یافته است. (اصل حق

المللی اعد نظم عمومی بینقواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قو 
 دانست؟

الزم است، ولی رویه جالب در این کشورها این است که  رأیژرمنی در حقوق داخلی توجیه -خانواده حقوق رومیدر عمده کشورهای 
رسد در آنها معمول نیست، معتبر تلقی شده است. به نظر می رأیهای صالحیت قضایی که توجیه آراء صادره در آن دسته از حوزه

بوط به نظم را مر  رأیهای کشورهای فوق، قاعده توجیه ی نیز بتوانند مانند دادگاههای ایرانکه در وضعیت فعلی حقوق ایران، دادگاه
ست، در آنها معمول نی رأیهای صالحیتی قضایی که توجیه المللی ندانند و آن را راجع به آراء صادره در حوزهعمومی در روابط بین

د بر آنها مبتنی است، بای رأییان داشته است که کلیه دالیلی که ب ٣٠] قانون داوری تجاری ایران در بند دو ماده ٣٠اعمال نکنند. [
الطرفین به بر اساس شرایط مرضی رأیذکر نشود یا  رأیآورده شود مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دالیل، در  رأیدر متن 

 .صادر شود ٢٨موجب ماده 

 )رأی(تابعیت  رأیمحل صدور 

باشد.  رأیصدور  نیز تابع محل رأیداوری تابعیت قائل شوند و ثانیًا تابعیت  رأیرند که اوًال برای های سنتی گرایش به این دانظریه
رسد که قائل به همین نظر الزم دانسته است و به نظر می رأیقانون داوری تجاری ایران ذکر محل داوری را در  ٣٠بند سه ماده 

 ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانونرأیترین اثر ذکر محل تأکید دارد و عمده رأیسنتی بوده است زیرا بر ذکر محل صدور 
خورد. با این است. این امر در قانون نمونه آنسیترال نیز به چشم می رأیمزبور با ذکر این مقرره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیت 

 داوری دارند. یرأتابعیتی وجود نظریات جدید در حوزه داوری گرایش به بی

 رأیاصالح، تفسیر و تکمیل 

ک تواند بنا به تقاضای هر یداور می«المللی ایران بیان داشته که قانون داوری تجاری بین ٣٢، بند یک ماده رأیدر خصوص اصالح 
هلت م» فع ابهام کند...را اصالح و یا از آن ر  رأیاز طرفین یا رأسًا، هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در 

در مواردی که رأسًا  رأیاست. ضمن آنکه اگر داور حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور  رأیروز از تاریخ ابالغ  ٣٠تقاضای طرفین 
 .متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، نسبت به اصالح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد

، از داور تقاضا کند که نسبت به رأیتوانند ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت مطابق بند دو همین ماده، هر یک از طرفین می
تکمیلی صادر کند. داور اگر درخواست را موجه تشخیص دهد نسبت  رأیمسکوت مانده است  رأیادعاهایی که اقامه کرده ولی در 

 .تکمیلی اقدام خواهد کرد رأیبه صدور 

برای  أیر دهد که قانون داوری ما برخالف قانون نمونه حق تفسیر نمونه آنیسترال نشان می قانون داوری ٣٣با ماده  ٣٢مقایسه ماده 
 .داور قائل شده است. ضمن آنکه در این مورد تقاضای یکی از طرفین را کافی دانسته و توافق آنها را الزم ندیده است
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ه در رسد یعنی معقول است کموجه به نظر می رأیاعتقاد دارند که ترتیب فوق در باب اصالح  دانانحقوقدر این خصوص برخی از 
ه طرفین توسط داور در مواردی ک رأیرا اصالح کند. ولی تفسیر  رأیدست، داور رأسًا یا به تقاضای یکی از طرفین هایی ازایناشتباه

ه جه نیست. خصوصًا که ممکن است خود تفسیر منشأ اختالف شود. بکنند و متقاضی آن نیستند، مواحساس نیاز به تفسیر نمی
 .با قاعده فراغ دادرس منافات دارد رأی، پس از صدور رأیعالوه اینگونه مداخالت در 

. به نظر برخی خواهی ذینفع استدر مورد عدم لزوم توافق طرفین باید گفت که تالی فاسد پذیرش امکان تفسیر در این خصوص، زیاده
، تالش کند هرچه بیشتر حق طرف مقابل را محدود و مضیق سازد و بدین رأیتواند با توسل به تفسیر له میمحکوٌم  دانانحقوقاز 

ی امری در نظام قضای رأیترتیب طرف متضرر، وادار به تجدیدنظرخواهی شود. در عین حال برخی دیگر بر این باورند که تفسیر 
 رأیر المللی بیشتر درصدد محدود کردن تفسیهیز از دعاوی بعدی الزم است. در هر حال اسناد بینناپذیر است و به منظور پر اجتناب

 .انداز سوی داور برآمده

 

 آن اعتراض طرق و رداو  رأی وبیع ـ ٦

 الؤس ریز  بودنش یقطع و یاجبار  بۀجن وب،یع از یبعض وجود لیدل به است ممکن ،یموارد در یول است یقطع یداور  رأی ،اصوالً 
 .کرد اعتراض آن به شودیم صورت، نیا در و رفته

 یداور  رأی وبیع

 را آنها مختلف، صور به ،المللیبین اسناد و دانانحقوق و است متعدد ،بردیم سؤال ریز  به را یداور  رأی اعتبار که یموارد
 ارات،یاخت از تجاوز ای باطل، قرار صورت در« :است کرده شنهادیپ را ریز  موارد ،١٨٧٥ سال از المللینب حقوق موسسه .اندبرشمرده

 »است باطل یداور  رأی ،یجد  یخطا ای و داوران از یکی شدهاثبات فساد ای

 :داردیم اشعار است، گرفته قرار ١٩٥٨ سال در المللینب حقوق ونیسیکم قبول مورد نمونه عنوان به که ،یداور  نییآ قواعد ٣٥ هماد
 ردیگ قرار اعتراض مورد نیطرف از كی هر توسط ر،یز  لیدال  به است ممکن حکم، اعتبار«

 .باشد کرده تجاوز خود اراتیاخت از دادگاه نکهیا -الف

 .باشد داشته وجود یفساد دادگاه، یاعضا از یکی مورد در نکهیا -ب

 .باشد آمده وجود به ،یداور  نییآ در یاصل هقاعد كی از یجد  انحراف ای نبوده مستدل حکم نکهیا -ج

 ».باشد بوده باطل یداور  به رجوع قرار ای یداور  به تعهد نکهیا -د
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 حیتوض به اجیاحت که است کرده ینیب یپ عام و یکل صورت به را موارد المللبین حقوق ونیسیکم ،شودیم مالحظه که طور همان
 .دارد

 یداور  قرارداد ای قرار بطالن -الف

 اعتبار نکهیا ای نبوده نیطرف از یکی یاساس قانون در شدهبینیشیپ صحت طیشرا یحاو  ،یداور  قرارداد ای قرار که است یوقت منظور
 نیب یداور  مانند باشد آمده عمل به یانحراف ریتفس داور، نییتع دیق از باالخره، نکهیا ای و باشد افتهی خاتمه ،یداور  قرارداد ای قرار

 صورت در و بود شده بینیپیش نیطرف داوران توسط داور سر نییتع قرار، در که ١٩٠٦ در ایاسپان پادشاه توسط کاراگوئهین و هندوراس
 به ا،یاسپان شاه توافق، عدم صورت در و گواتماال دولت نزد در کشورها یاسیس یندگانینما ئتیه از ،یشنهادیپ سر داور توافق، عدم

 .شود انتخاب سر داور عنوان

 داور نادرست انتخاب -ب

 و هندوراس نیب یداور  در ایاسپان پادشاه انتخاب مثل نگردد نییتع یقاً دق ،یداور  قرار در شدهبینییشپ دیق حسب داور نکه،یا یعنی
 .دیگرد نییتع قرار، بینیپیش خالف بر که کاراگوئهین

 اراتیاخت از داور تجاوز -ج

 که یماهو  قانون حسب نکهیا ای و باشد داده ارتباط شدهبینییشپ ۀمحدود از خارج به موضوعا را رأی داور که است یوقت منظور
 .باشد کرده صادر را آن نبوده، نیطرف توافق مورد

 قانون نسبت به اشتباه -د

 .است موجود یامعاهده چنان که یحال در نداشته یخارج وجود یامعاهده ،رأی صدور برای داور، تصور در مثالً 

 یداور  نییآ در یاساس اشتباههـ ـ 

 وبیع از یکی عنوان به را یداور  نییآ در یاساس اشتباه ،١٩٣٠ سال در سابق ملل ۀجامع یشورا یسو  از منصوب کارشناسان تۀیکم
 ١٩٥٨ سال یداور  نییآ ۀنمون قواعد ٣٥مادۀ  بند سه در معهذا ،بردمی سؤال ریز  به را یداور  رأی یاجبار  تیخصوص که مستقل

 یداور  رأی بطالن موجب ،یداور  نییآ در اشتباه نوع هر که است روشن اماالملل مجددًا مطرح گردیده است حقوق بین ونیسیکم
 فاحش یماد انیز  متحمل محکوم، و سلب آن از را یداور  یحقوق یدگیرس تیخصوص و بوده یاساس که یاشتباه مگر بود نخواهد

» لیدال  نقصان« توانمی یاشتباه نیچن جمله از .باشد نداشته هم را آن از کردن نظرصرف قصد خود، سکوت با زین و باشد دهیگرد
 زین و باشد،ینم کسانی هادگاهید حقوق یعلما نزد در البته که برد نام را» لیدال  نیب ما یف تناقض«و نیز » لیدال  تیکفا عدم« و
 و غیره را ذکر کرد.» قائل شدن تبعیض بین طرفین«و » عدم امکان دفاع«توان موارد یم

 داور فساد -و
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 مثالً  .شودمی فراهم رأی بطالن موجبات گردد، خارج نیطرف از یکی فاحش انیز  به طرفییب از انحاء، از ینحو  هر به داور هرگاه
 آنها از یکی ۀندینما با ای و کند مذاکره کشور آن مقامات با و رفته کشور آن به سفر به نیطرف از یکی خرج به یحت ای ردیبگ رشوه اگر

 .کند جلسه گرید طرف اطالع بدون

 نیطرف فساد -ز

 ۀمداخل دیبا ،یداور  قرارداد در صورت، نیا ریغ در و گردندیم مطرح المللیبین یهایداور  نزد در که هستند کشورها القاعدهیعل
 به منجر رود، کار به یاهخدع کشور، یسو  از یندگینما به امر نیا در اگر حال .شودذکر  حاً یصر  اتباع حقوق از یطرفدار  به دولت

 هم و یداور  دادگاه به نسبت هم ت،ین حسن تمام با دیبا نیطرف یرا؛ ز دش خواهد رأی بطالن به منجر و یداور  فاتیتشر  کل بطالن
 .است زیناچ هاخدعه گونه نیا امکان ،یداور  یهادادگاه دقت و ارتباطات شرفتیپ با امروزه البته .ندینما اقدام گریکدی به نسبت

 :از اندعبارت یداور  رأی در وبیع آثار -ج

 .یجزئ بطالن ،ینسب بطالن ،یقطع بطالن ،یداور  محو

 یداور  رأی به اعتراض طرق -٢ بند

 موجب که ابدی تحقق رأی صدور از بعد یموارد است ممکن اما ،گرددیم یتلق افتهی خاتمه رسالتش ،رأی صدور از بعد ،یداور  قاعدتاً 
 :از اندعبارت که شود یداور  به مجدد ۀمراجع

 .است کرده صادر را رأی که یداور  همان به اعتراض -الف

 داور همان به شودمی باشد، داشته یداور  رأی در یفراوان ریتاث که دیآ وجود به ینینو تیوضع ینیمع زمان مدت كی در ممکن است
 )یدنظرتجد ای رأی رییتغ. (شد رأی در یبازنگر  خواستار و مراجعه

 دیجد یداور  مرجع كی به اعتراض -ب

 یداور  در مثالً  .دارند اعالم ید یجد یداور  به مراجعه جهت را خود یآمادگ و کرده قبول را موجود وبیع طرف، دو هر که است یوقت
 در. (شود انجام دیجد یداور  که کردند قبول و نکرده را المللنیب حقوق تیرعا دادگاه که کردند قبول دو هر ونزوئال، -کایآمر  نیب

 )الهه یداور  یدائم وانیا کادر

 الهه یدادگستر  المللبین وانید به اعتراض -پ

 نسبت وبیع بروز صورت در ممکن است نمایندیم توافق قاعدتاً  کشورها آمدند، وجود به یدائم المللیبین یهادادگاه که یزمان از
 .است کرده را بینیپیش نیا خود قواعد در المللنیب حقوق ونیسیکم و ندینما مراجعه آن به ،رأی به
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 آن آثار و یداور  حکمـ  ٧

 آن، یحقوق تیماه در تأثیری ره،یغ و یداور  هینظر  ای و گزارش م،یتصم حکم، یلقب از شود، دهینام که یلفظ هر به ،یداور  احکام
 ١٩٠٧ کمی ونیکنوانس ٧٩ ۀماد. (باشد مدلل و موجه دیبا و است یکتب ،یداخل محاکم ییقضا احکام مانند یداور  حکم و ندارد
 .ندینما ذکر د،انکرده استناد بدان اختالف فصل و حل در که یمدارک ریسا و معاهدات و قواعد و اصول مکلفند داوران و )الهه

 مثالً  باشد، شده مقرر یگر ید طور یداور  قرارداد در نکهیا مگر ،گرددمی صادر یمخف طور هب و آراء تیاکثر  به معموالً  ،یداور  احکام
 .شود دیق خصوص، به تیاکثر  ای آراء اتفاق

 حقوق، یعلما نیب میتصم امکان به راجع ابد،ین حضور کرهاً  ای طوعاً  یداور  ،گیرییمتصم هنگام اگر که موضوع نیا سر بر
بعضی دیگر از  عکس به و ندینما صادر حکم ندتوانمی داوران یۀبق که معتقدند دانانحقوق از یبعض دارد وجود نظراختالف

 .کنندیم امضا را داوران حکم ریز  داوران از كی هر .ستین ممکن ،گیریتصمیم ب،یغا داور ینیگز یجا تا که گویندمی ،دانانحقوق
 .ندینما ذکر را خود مخالف لیدال  دارند حق رند،یگمی قرار تیاقل در که یداوران ای داور

 حکم که اندکرده ذکر بالصراحه ا،یتالیا و فرانسه ١٩٤٨ سال یآشت ونیسیکم قرارداد ١٨ هماد مانند ،یداور  یقراردادها از یبعض
 ،یحقوق و یعمل موجبات شرح ن،یطرف مورانأم ای عوامل ،ینهائ یۀانیب اختالف، موضوع ن،یطرف یاسام شامل: دیبا یداور 

 :شامل ،یداور  احکام عمل، در و واقع در اما؛ باشد امضاء و خیتار  و یدادرسهزینۀ  پرداخت نحوه دادگاه، موجه و مدلل ماتیتصم
 یقاض ای داور به که هستند یلیدال  همان یحقوق و یعمل موجبات .است دادگاه موجه و مدلل ماتیتصم و یحقوق و یعمل موجبات

 اعالم یقاض ای داور توسط که است یینها یر یگجهینت همان دادگاه، موجه و مدلل ماتیتصم و دهدیم را یر یگمیتصم امکان
 .باشد آنها از یکی ای نیطرف یبرا یفیتکل سالب ای موجد است ممکن و گرددیم

 حقوق یعلما نیب وال،س ینا به راجع کند؟ یخوددار  یر یگمیتصم از ،یقانون نقص ای و لیدل فقد لحاظ به دتوانمی داور، كی ایآ
 سؤال به معروف، دانانحقوق از گرید یبرخ .اندداده مثبت جواب سؤال نیا به معروف، دانانحقوق از یعض: باست نظراختالف

 ندیگویم که یکسان ۀدیعق رسدیم نظر به براند. حکم انصاف، و عدل اصل به توجه با دیبا داور ندیگویم و اند داده یمنف جواب فوق،
 یامکان نیچن یاعطا خواستار ن،یطرف از است بجا باشد، دهینگرد اعطاء داوران به یااجازه نیچن یداور  قرارداد در که یصورت در

 بشود.

 اعتقاد ،دانانحقوق از یبعض .ندارد وجود نظر وحدت المللیبین یداور  یهرو و حقوق یعلما نیب ،یداور  نۀیهز  به راجع باالخره، و
 نیچن زین هایداور  از یار یبس و شود پرداخت ،یدعو  نیطرف توسط بالمناصفه، ،یداور  ۀنیهز  که کندیم حکم انصاف، که دارند
 ندیگویم عکس، به ،دانانحقوق از گرید یبعض )کایآمر  -رانیا یداور  مانند زین و الهه ١٩٠٧ سال ونیکنوانس ٨٥ ۀماد( اندکرده

 نیهم به که هستند یادیز  یهایداور  هم عمل در و گردد پرداخت است، افتهی تیمحکوم که یطرف توسط دیبا یداور  ۀنیهز  که
 .اندهکرد عمل بیترت
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 یداور  حکم آثار -٢ بند

 آثار لذا، .ستین یقهر  یاجرا مستلزم یداور  حکم که تفاوت نیا با است ییقضا احکام آثار همان یدارا شیب و کم ،یداور  حکم
 :کرد خالصه ریز  نظر سه در توانمی را یداور  حکم

 یداور  حکم بودن یالزام تیخصوص .١
 یداور  حکم بودن یقطع تیخصوص .٢
 یداور  حکم نبودن االجراءقهری تیخصوص .٣

 یداور  حکم بودن یالزام تیخصوص .١

 یعنی اصل نیا ند.ینما عمل آن مفاد به یداور  قرارداد طبق بر دیبا نیطرف و است آورمالزا یدعو  اصحاب به نسبت ،یداور  حکم
 اشاره آن به مکرر ،یالمللنیب ییقضا یۀرو در و باشدیم قول به احترام و عهد به یفایا هقاعد بر یمبتن ،یداور  حکم بودن یالزام
 است. دهیگرد یدتائ اصل نیا ١٩٤١ مارس ١١ مورخ کانادا، و کایآمر  نیب» لیتر  آهن ذوب هکارخان« یداور  رأی در مثالً  است. شده

 گر،ید نظرات و آرا و) ونانی و كیبلژ  نیب اختالف موضوع( كیبلژ  یتجارت شرکت یهقض در زین الهه یدادگستر  یدائم وانید نیهمچن
 .است نموده اشاره مسئله نیبد

 و دارد را مختومه امر اعتبار ،یداور  حکم. ندارد الزم هم یبیتصو و نبوده یدعو  اصحاب قبول و رضا به منوط ،یداور  حکم صحت
 یالطمه آنان حقوق به دتوانمین و ندارد یاثر  ثالث، به نسبت و است معتبر ن،یمع اختالف مورد در و یدعو  كی نیطرف به نسبت فقط
 کردند، امضاء و صادر را خود حکم داوران یوقت که آن جمله از .است یمتعدد آثار و جینتا یدارا ،یداور  حکم بودن مختومه .بزند

 مکلف نیطرف که، آن گرید .ابدییم خاتمه حکم، صدور با آنها هفیوظ یراز  ؛ندارند را اختالف همان به یدگیرس یبرا یتیصالح گرید
 موجبات تا آورند عمل به دارد، ضرورت امر نیا یبرا یاقدامات آنها، یداخل نیقوان موجب به اگر و گذارند اجرا مورد به را حکم هستند

 .شود رفع یداخل حقوق لحاظ از یقانون موانع و گردد فراهم اجرا

 یداور  حکم بودن یقطع تیخصوص  .٢

 مراحل کردند، اعالم و گرفتند را خود میتصم داوران یوقت که است نیا یداور  بودن یقطع از منظور و است یقطع ،یداور  حکم
 .ندارد وجود )زیتم و نافیاست( یداخل ییقضا محاکم مانند مجدد، یدگیرس یبرا یگر ید

 ممکن یراز  نباشد، نظردیتجد قابل وجه، چیه به که ستین نیا یداور  حکم بودن یقطع از غرض که داد حیتوض دیبا حال، نیا با
 یبعض به توجه عدم ای خود تیصالح حدود از داوران تجاوز نیهمچن و آن ریتفس و حکم مفاد و عبارات موضوع در ،یموارد در است
 توجه مورد داوران، ای نداشته اطالع آن از یدعو  اصحاب و بوده یدعو  به مربوط که دیجد اسناد و مدارك و یاساس اصول و نکات

 نفع،یذ طرفین نیب توافق جادیا و اختالف حل یبرا موارد، نیا در البته که کنند حاصل اختالف ،یدعو  نیطرف باشند، نداده قرار
 منحل هنوز که یصورت در( نموده صادر را حکم که یداور  دادگاه همان به اختالفات لیقب نیا حل معموالً  رد.یگ صورت یاقدامات دیبا

 .شودیم واگذار المللیبین یدادگستر  مراجع به ای و) باشد نشده
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 یداور  حکم نبودن االجراءیقهر  تیخصوص .٣

 یالمللنیب تعهدات احترام حفظ بهطرفین  ۀعالق و تین حسن تابع اساساً  ،یداور  احکام یاجرا ،یالمللنیب یمیقد اصل نیا طبق بر
 معذلك، ندارد، وجود یماد مؤثر هیاجرائ قوۀ ،یداخل یحقوق احکام مانند ،المللیبین احکام یبرا که نیا با رو نیا از و باشدیم خود

 .کنندیم اجرا را یداور  احکام هادولت

 دولت زند، سرباز آنها یاجرا از یکس اگر و است االجراالزم و آورالزام محاکم، از صادره احکام ،یداخل حقوق در م،یدانیم که چنان
 نیچن یدارا المللیبین احکام که است شده اریبس کوشش ز،ین المللیبین حقوق در .دینمایم اجرا به مجبور را او قانون، حکم به

 .بشود یتیخصوص

 

 (ICSID) ایکسیدـ  ٨

از یک سوال  و چرا به وجود آمده است؟ بگذارید خوردیمخب برای اینکه بدانیم ایکسید چیست در ابتدا باید بدانیم ایکسید به چه درد 
که  ییهابحث ینتر مهمکنید حال یکی از  گذاریسرمایهخواهید بروید و در نروژ شروع کنم فرض کنید شما به عنوان یک ایرانی می

 اطالعیبف در نروژ حل اختال یهاروشاختالفات قراردادی است. شما به عنوان یک ایرانی از  دهدیمدر هر قرارداد تجاری رخ 
ین زیادی دارد و پرونده شما ممکن است چند هاییکاغذباز گذاری کنید که ممکن است شما در یک کشور سرمایه ید یا اینکههست

سال طول بکشد. به همین دلیل ساده کشورها یک سازمانی زیر مجموعه بانک جهانی درست کردند به نام ایکسید که 
 اختالفات حل یالمللبین مرکزبه معنای  International Centre for Settlement of Investment Disputes مخفف
 باشد.می گذاریسرمایه

 :تاریخچه

 گذاریهماسر دفش حل و فصل اختالفات میان دولتشد و ه یستأسدر واشنگتن دی سی توسط بانک جهانی  ۱۹۶۶این مرکز سال 
 .کنندگان ایکسید نیستامضا  ءاند و ایران جزکشور افزایش یافته ۱۴۳کشور بودند که اکنون به  ۶۸کننده بود. کشورهای امضا  یخارج

 عضویت در ایکسید چه فایده دارد؟

 فهوممگذاری. کنند. جواب ساده است ریسک سرمایهباید عضو این معاهده بشوند و حاکمیت خودشون رو تضعیف  هادولتچرا 
 بخورم مشکل هب من اگر که بود خواهد این تونسواالت ترینمهم از یکی گذارسرمایه عنوان به ماش اینکه یعنی گذاریسرمایه ریسک

ها هستند به قول خودمونیا قاضی و دزد یکی هست!! شه طرف شما در داوری ایکسید دولته چطور به حقم برسم. یادمون باقرار 
 !!بده. فکر کردن بهش هم ترسناکه رأییعنی در دادگاه همون کشور دادگاه همون کشور قراره 
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نکه گذاری یعنی ای؟ کاهش ریسک سرمایهگذار مشخص شد برای دولت چیهعضویت در ایکسید که برای سرمایه خب فایده
 گذاری میکنه.سرمایه ترراحتاه مراجعه کنه پس گذار خیالش راحته که اگر به مشکلی خورد میتونه به این دادگسرمایه

 :چگونگی ارجاع

: هر دولت داردیماظهار  ۳و  ۲، ۱در بندهای  ۳۶. ماّده باشدیمخب قدم اول مثل دادگاه داخلی نوشتن و ارسال دادخواست داوری 
متعاهد یا هر تبعه دولت متعاهدی که مایل است رسیدگی از طریق داوری صورت گیرد، باید تقاضای مکتوب خود را در این خصوص 

ر کل، یک نسخه از درخواست را برای طرف دیگر بفرستد. دادخواست باید شامل اطالعات مربوط به به دبیر کل تسلیم کند تا دبی
موارد موضوع اختالف، هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری باشد. در صورتی که دبیر کل 

ت را ثبت خواهد کرد. بند پایانی مقدمه کنوانسیون اظهار تشخیص دهد که مورد اختالف خارج از صالحیت مرکز نیست، دادخواس
که کشور متعاهد به صرف تصویب و قبول یا موافقت با کنوانسیون و یا بدون رضایت، به ارجاع هر اختالفی برای سازش و  داردیم

در کنوانسیون  )۲۳( ،گذاریهسرما داوری به مرکز ملزم نیست؛ لذا الزمه ارجاع اختالف به داوری، عضویت دولت میزبان و دولت متبوع
 .دهدبنابراین، صرف تصویب کنوانسیون به دیوان داوری صالحیت رسیدگی نمی ؛ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است

ل گذاری تحت کنتر ری از سوی خواهان در خصوص سرمایهرسمی باشد. ارائه دادخواست داو  الزاماً همچنین توافق طرفین نباید 
به مرکز و تأیید آن دادخواست از طرف خوانده با ِاعمال شرط ارجاع اختالف به ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود. » خارجی«

به اکثریت یا درصد باالی مالکیت سهام نیازی نیست و حتی درصد کمی از سهام به همراه مدیریت » خارجی«برای تحقق کنترل 
 .به عنوان کنترل خارجی در نظر گرفت توانمیشخص را نیز 

 .ستآور هکه ایکسید صادر میکنه الزام ییأذار هم باید جزو ایکسید باشه و ر گور که بیان شد دولت متبوع سرمایههمونج

 :صالحیت مرکز و دیوان داوری آن

یکسید ساقط گذاری نیست صالحیت ااثبات بشه دعوا مربوط به سرمایه گذاری هست یعنی اگرصالحیت ایکسید منحصر به سرمایه
 .گذاری به ما نمیدهفی از سرمایهمیشه. متاسفانه ایکسید تعری

 یت رسیدگی به هرگونه دعوایگذاری، صالححّل و فصل دعاوی مربوط به سرمایهالمللی کنوانسیون، مرکز بین ۲۵طبق ماّده 
ق دولت متعاهد ی(یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طر » دولت متعاهد«گذاری بین رمایهکه مستقیما از س ای راحقوقی

اع . در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارج، داردشودناشی می» عه یک دولت متعاهد دیگرتب«شود) و به مرکز معرفی می
 .ه باشند که پس از اعالم به صورت یک جانبه قابل عدول نیستشان را به مرکز به صورت کتبی اعالم نموداختالف
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های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توّجه قرار دهید؛ بپرهیزید از خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارت«از امیر (ع) نقل است: 
سازی این جزوه با هدِف استفاده ؛ انتخاِب قلم، چینش و آماده»امواِل مسلمانان، تحّمِل ضرر و زیان را نداردروی و مصرِف بیش از حد که زیاده

جویِی حداکثری از کاغذ انجام شده؛ امید داریم چنانچه احتماًال از سهولِت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز من را و صرفه
م، مواجه ایقلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهوست که:ببخشند و همچنین شایان ذکر ا

  ٩٩بهارزرسانی جزوه: رو آخرین بهبا ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم.  mollakarimi.omid@gmail.comشدید؛ از طریق ایمیل 
 omid_mollakarimi      اینستاگرام نویسنده:

 
کاِر  یهبگم که  یداشدم؛ البته ب ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

 یافتر بعد از در دم دسِت آخادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ینرفته رفته به ا. گرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهثابت هم داشتم که ماهانه 
 یدکنم. شا افتیحقوق خوب در  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمنِد سطِح باال توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس

. یدمدیحقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نم یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی د حقوِق کارمن یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا
بودِن  یداز مف تیغرور و کماِل رضا یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشههم

صبح « یا همون »تنجا نشس یه«بجنگه و از  یدکه با ینها یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهخودم 
ل بخشم و از اوّ ب یشحقوِق ثابت را به لقا یگرفتم عطا یمباشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصم یفرار  »یادار  یطمح یهبه صبح کارت زدن توو 

خر بهت بگن: تمس اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینفرورد
 تو بدوِن  و دارنیسه هزار تا َور م یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده «بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار «

 یشتوانم پ ۀبگم و با هم» اللهبسمه« ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمرًا شانسعُ  یهسهم
 یریِن ش یسِک کنن. من ر  کم توقع و انتظارشون رو از من کم یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو اِبرم؛ البته قبلشم از خانواده

خدا  یبنده هی ۀجمل». بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجوِد تماِم ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه
داشته باش که  ینیقکن و  ّیهته یاتهکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتیاوومد توو ذهنم که م

مانتوشون  یا ُکت یرو  یشهکانون هم هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معّطلرسییه مینبه ماش
 ینکهجود ابا و صحبت کردم و کتابخونه یه. مثًال با مسؤول ُاومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیم

! خالصه یشب هم از کتابخونه استفاده کن ۱۱و تا  یبا نگهباِن مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا 
». راسفان َمع الُعسر، یُ «به فرموده قرآن:  شم؛یمند محمات بهرهشیریِن اوون ز  ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکها

 قبول شدم )ی(وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا
 !»یچهه جا بپهم یتتموفق یسکوت تالش کن و اجازه بده صدا یتوو « ه جمله تموم کنم:یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت 

 تان هستم.واندِن داستاِن موفقیتانتظاِر خچشم

 .)است جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی (پایان امیدموفقیِت تو؛  امیدبه 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 

Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
 دریافت کنید. رایگانالعادۀ وکالت، قضاوت و ارشد را از من بدین و جزوات کامل و فوق واتساپ ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی آنهاست.  ! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
ه به افزایِش هایی را ککنم تا روشهمه تالشم را میی زیادی دارم. البته هایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهبه یادگیری و اشتراک

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و کیفیِت یادگیری کمک می
اگر «جمله ایمان دارم:  متفاوتم! من به این» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 ».خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابندموفقیِت بیشتری می
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