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کلیات:اول فصل  

:مزایای داوریاول مبحث  

 غ استببا سرعت:رسیدگی در دادگاه ها مستلزم رعایت تشریفات قانونی و رسیدن نوبت و مشکالت مربوط به ابال-الف   

ه به داوری بسیار منطقی خواهد بودبتوجه به اینکه یکی از اصول تجارت سرعت می باشد؛ مراجع  

ر هزینه دادرسی:اگرچه در بسیاری از کشورها دادرسی رایگان است و اتفاقا دادرسی باید رایگان باشد؛ اما د-ب    

بسیاری از کشورها مانند ایران برای طرح دعوا باید هزینه دادرسی پرداخت و چون این هزینه به صورت درصدی 

ه نیست خواسته در دعاوی تجاری بین المللی بسیار باالست؛ مراجعه به دادگاه ها مقرون به صرف محاسبه می شود و مبلغ

 و اگرچه داوری نیز هزینه دارد؛ اما معموال هزینه آن درصد بسیار پایین تری از دادرسی استب

اضی نمی نیستبیک ق تخصص:امروزه تمام علوم، گسترده و تخصصی شده اندبعلم حقوق نیز از این قاعده مستثنی-ج   

خود را می  تواند در تمام ابواب حقوق مسلط باشدباز طرفی دعاوی تجاری بین المللی بسیار فنی است و علم مخصوص به

لوب است که طلبدبطرفین می توانند داوری را انتخاب کنند که متخصص در حقوق تجارت بین الملل باشدبهرچند بسیار مط

 تخصصی همچون دادگاه های مربوط به دعاوی تجاری بین المللی یا دعاوی بین المللی ودولت ها با ایجاد دادگاه های 

این نقص را بر طرف نمایندبحداقل دادگاه های تجاری یا دریایی   

یرندباعتماد:وقتی طرفین خود بر یک داور مرضی الطرفین تراضی می کنند؛ خیلی آسان تر رای وی را هم می پذ-د     

وری های بین المللیوم:انواع دادمبحث   

لی به اگرچه داوری در حقوق بین الملل عمومی نیز بسیار پر کاربرد است؛ ولی معموال هر جا عبارت داوری بین المل   

 کار رفت؛ مراد از آن داوری تجاری بین المللی می باشدب

  داوری های بین المللی بر دو نوع هستند:موردی1 و سازمانیبدر داوری های موردی طرفین اختالف بر داوری یک یا 

چند شخص رضایت می دهندباین داوران از قبل در یک سازمان داوری اشتغال نداشته اند و حداقل داوری در چارچوب 

 یک سازمان صورت نمی گیردبولی در داوری های سازمانی یک سازمان داوری که دارای مقر، ساختمان و آیین دادرسی

جود داشته؛ رسیدگی خواهد کردبخاص خود است و قبل از اختالف و  

 مبحث سوم:منابع

   کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد که به اختصار آن را آنسیترال2 می خوانند؛ در سال 1985 قانون 

اصالحاتی را در آن انجام دادباین قانون برای دولت ها الزم االتباع  2006نمونه داوری را تصویب کرد و در سال 

ت ها پیشنهاد تباما نمونه یک قانون داوری بین المللی مدرن و پیشرفته است که آنسیترال آن را برای تصویب به دولنیس

می دهدبخالصه تفاسیر دادگاه ها از قانون نمونه داوری آنسیترال توسط آنسیترال در مجموعه ای 3جمع آوری شده و در 
 وب سایت آنسیترال موجود استب4

                                                           
1 Ad hoc 
2 UNCITRAL 
3 Case law of uncitral text (CLOUT) 
4 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.1. International Commercial Arbitration:Overview 
(UNCTAD/DEM/Misc.232/Add.38) 30Nov 2005, p 30 
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ز مقررات آنسیترال نباید با قانون نمونه داوری آنسیترال خلط شودبمقررات داوری آنسیترال یک دسته امقررات داوری    

ودبدر ناظر به داوری است که در صورت توافق طرفین و درج آن در موافقتنامه داوری بخشی از موافقتنامه مزبور می ش

نهاد داده در ت که آنسیترال تهیه کرده و به کشورها پیشحالی که قانون نمونه داوری آنسیترال الگوی یک قانون داوری اس
 وضع قوانین داوری ملی خود از آن اقتباس نمایندب5

مجلس شورای اسالمی ایران قانون داوری تجاری بین المللی را با اقتباس از قانون نمونه داوری  1376در سال    

مودبهر دو تصویب تغییراتی را در این قانون اعمال ن آنسیترال تصویب کردبولی متاسفانه مجلس شورای اسالمی هنگام

 این قوانین برای داوری های موردی و نه سازمانی تدوین شده اندب

اجع به همچنین معاهدات زیادی راجع به داوری های بین المللی منعقد شده است که مهم ترین آنها کنوانسیون نیویورک ر   

می باشدبشناسایی و اجرای آرای داوری های خارجی   

وصف بین المللی بودن:مچهار مبحث  

ران قانون داوری تجاری بین المللی، داوری وقتی بین المللی است که یکی از طرفین تبعه ای 1مطابق بند ب ماده    

ار ایرانی ایران در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس با تج ابعیتنباشدباین در حالی است که بسیاری از تجار دارای ت
 معامله می کنند و اگرچه داوری های ناظر بر آن اختالفات، داخلی نیست؛ باید طبق این قانون آن را داخلی تلقی کردب6

مرکز تجارت طرفین در -1بین المللی است که یا  هنگامیقانون نمونه داوری آنسیترال داوری  1اما مطابق ماده    

محلی که نزدیک ترین ارتباط را با موضوع -4تعهدات یا محل اجرای -3محل داوری یا -2کشورهای مختلفی باشد یا 

خود طرفین توافق کرده باشند که داوری به بیش از -5قرارداد دارد؛ در خارج از کشور محل تجارت طرفین باشد و یا 

 یک کشور ارتباط داردب

:داوری های سازمانیدوم فصل  

:داوری های سازمانی حقوق بین الملل عمومیاول مبحث  

 یواناستباین د دیوان دایمی داوریدیوان داوری بین المللی که هم سازمانی و هم در حیطه حقوق بین المللی باشد تنها   

ن الهه تشکیل شدبدولت ها می توانند هر کس را که بخواهند به عنوان داور انتخاب کنندباین دیوا 1899طبق کنفرانس 

است که در  بین دولت ها بپردازد؛ بلکه فهرستی از اسامی داوران سازمانی نیست که به طور دایم به حل و فصل اختالفات

وری که این اختیار دولت ها بوده تا هر وقت بین آنها اختالفی روی دهد؛ بتوانند از بین آنها داورانی را انتخاب کنندبهر کش

ن الملل داشته ن المللی و حقوق بیمعاهده را قبول کرده می تواند حداکثر چهار نفر از اشخاصی که آشنایی کامل با مسایل بی

دو  و دارای مرتبه عالی اخالقی باشند را برای شش سال به عنوان داور معرفی کندبدر صورت بروز اختالف هر دولت

یک  نفر از داوران لیست را که فقط یکی از آنان می تواند تبعه آن کشور باشد را انتخاب می کنند و این چهار داور

سرداور از بین داوران موجود در لیست انتخاب خواهند کردبمقر این دیوان در الهه استب7با این حال نباید این دیوان را با 

تری یک مرجع دیوان بین المللی دادگستری که مقر آن دیوان نیز در الهه است؛ اشتباه گرفتبزیرا دیوان بین المللی دادگس

 قضایی بین المللی است نه یک مرجع داوری بین المللیب

:داوری های سازمانی دو جنبه ایدوم مبحث  

                                                           
 19، ص لوم انسانی دانشگاه ها، چاپ پنجمعبدالحسین، داوری تجاری بین المللی، سازمان مطالعه و تدوین کتب عیروی، ش5 

 16ص همان منبع، شیروی، 6 
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ه آرای این دسته از سازمان های داوری هم در حقوق بین الملل عمومی و هم در حقوق بین الملل خصوصی قابل مطالع   

ق یکی از طرفین اختالف در این دیوان ها یک شخص حقودو سازمان داوری بین المللی این وصف را دارندبمی باشدب

یگر یک دولت می باشدبخصوصی و طرف د  

حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاریبین المللی :مرکز اول گفتار  

در واشنگتن  به مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات ناشی از سرمایه گذاری به اختصار ایکسید می گویند که مقر آن   

ایه ر و افزایش اشتغال می شودبولی سرمسرمایه گذاری خارجی در یک کشور باعث رونق اقتصاد آن کشو می باشدب

 گذاران از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر و باالخص کشورهای جهان سوم بیم دارند و احتمال مصادره اموالشان را

ند احقاق می دهند و همچنین می ترسند که دادگاه های داخلی آن کشور دادگاه های ضعیف، سیاسی و فرمایشی باشد و نتوان

قتصادی ببنابراین الحاق به کنوانسیون ایکسید ضمانتی برای سرمایه گذاران خارجی و راهی برای توسعه احق نمایند

 استبمتاسفانه ایران به کنوانسیون ایکسید ملحق نشده استب

    کنوانسیون ایکسید در سال 1965 در چارچوب بانک جهانی تصویب شدب8این کنوانسیون دو راه حل داوری و سازش 

گزارش  حل اختالفات پیشنهاد می دهدبسازش انعطاف پذیرتر و غیر رسمی تر است و در پایان رسیدگی آن یک را برای

تنظیم می شود که الزام آور نیستب9 کنوانسیون ایکسید فقط راجع به دعاوی مربوط به سرمایه گذاری است و در رویه آن 
 سرمایه گذاری به مفهوم وسیع تفسیر می شودب10

تما از تعاهد ایکسید می تواند برای هر هیات سازش و داوری چهار نفر را تعیین کند که ضرورتی ندارد حهر کشور م   
 اتباع خودش باشندبرییس شورای اداری هم می تواند ده نفر را از ملیت های مختلف برای هر هیات تعیین کندب11

   در سال 1978 ایکسید تسهیالت اضافی12 را تصویب کرد که قواعد و آیین دادرسی خود را داردبتسهیالت اضافی یک 

دبمقررات روش پیشنهادی برای پرونده هایی است که یکی از طرفین چه میزبان و چه سرمایه گذار عضو ایکسید نیستن

ز اهمیت کنوانسیون ایکسید بر آن اعمال نمی شودباین روش برای موافقت نامه نفتا و معاهده منشور انرژی می تواند حای

باشدبهمچنین در پرونده هایی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری نباشد؛ به کار می آیدب13 البته در این صورت ایکسید به 
 عنوان یک سازمان داوری بین المللی عمل خواهد کرد؛ ولی طرفین از امتیازات ایکسید برخوردار نخواهد بودب14

ایاالت متحده-:دیوان داوری ایراندوم گفتار  

                                                           
8 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.1. International Commercial Arbitration:Overview 
(UNCTAD/DEM/Misc.232/Add.38) 30Nov 2005, p 9 
9 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.1. International Commercial Arbitration:Overview 
(UNCTAD/DEM/Misc.232/Add.38) 30Nov 2005, p 13 
10 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.1. International Commercial Arbitration:Overview 
(UNCTAD/DEM/Misc.232/Add.38) 30Nov 2005, p 14 

 123شیروی، همان منبع، ص 11 
12 Additional facility 
13 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.1. ICSID:Overview (UNCTAD/EDM/Misc.232 (Overview)) 10 Mar 
2003, p 10 
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تبعه آمریکا به مدت  52سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر شد و  1979ر نوامب 4در    

 روز در اسارت باقی ماندندبدر پی این اقدام دولت ایاالت متحده آمریکا دوازده میلیارد دالر دارایی های ایران در 444

 آمریکا و خارج از آن را مسدود کردب15 

ن بیانیه آمریکا با میانجیگری )مساعی جمیله( دولت الجزایر بیانیه الجزایر را امضا نمودندبطبق ایدولت های ایران و    

ا و دیوان داوری ایران آمریکا برای رسیدگی به اختالفات بین دولت های جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریک
 اتباع آنها علیه دولت مقابل تشکیل شدب16

اهد بیانیه الجزایر درباره حل و فصل دعاوی، این دیوان آیین دادرسی مقررات آنسیترال را اجرا خو 3مطابق بند ماده    

 کردبمقر این دیوان در شهر الهه هلند استب

:داوری های سازمانی حقوق بین الملل خصوصیسوم مبحث  

:کلیاتاول گفتار  

ال و احصای همه آنها مشکل می باشدببا این ح تعداد داوری های سازمانی حقوق بین الملل خصوصی بسیار زیاد است   

غیر از مواردی که شرح داده می شود؛ برخی از مهم ترین این دیوان ها عبارتند از:دیوان داوری بین المللی لندن17، 

انجمن داوری دریایی لندن18، مرکز عربی داوری تجاری بین المللی19 و انجمن داوری آمریکا20بانجمن اخیر دارای دو 

درسی جداگانه برای داوری های داخلی و داوری های بین المللی می باشدبآیین دا  

اتاق بازرگانی بین المللی:دوم گفتار  

حل این اتاق خودش یک دیوان داوری نیستببلکه بر کار داوران نظارت می کند؛ قرارداد داوری را بررسی می کند؛ م  
د ید می نماید؛ به جرح داور رسیدگی می کند؛ رای را مورداوری را مشخص می کند؛ حسب مورد داور را منصوب یا تای

بازبینی )شکلی( قرار می دهد؛ هزینه های داوری را می گیرد و به داوران می پردازد و هزینه های اداری خودش را اخذ 
می کند؛ اما در ماهیت رسیدگی دخالت نمی کندب21 شروع داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با تقدیم تقاضا به شعبه 

 اصلی در پاریس یا شعبه هنگ کنگ استب22

 گفتارسوم:وایپو23

اسی، چهار نوع خدمات برای حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات دارد:کارشنسازمان جهانی مالکیت فکری است و وایپو 
 سازش، داوری و داوری سریعبدر داوری سریع فقط یک داور داوری می کند و مواعد کوتاه تر استب24

                                                           
، 1387، بهار و تابستان 24آمریکا، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره -مافی، همایون، تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران15 

 178ص 
افتخار جهرمی، گودرز، دیوان داوری دعاوی ایران-ایاالت   و عملکرد آن در حقوق بین الملل، مجله حقوقی شماره شانزدهم و هفدهم، ص 164

 متحده
17 LCIA 
18 IMAA 

 واقع در رباط، پایتخت مراکش19 
20 AAA 

، 2، شماره 1386کربای، جنیفر، ساز و کار دیوان بین المللی داوری، ترجمه دکتر محسن محبی، نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سال 21 

 38ص 

 114شیروی، همان منبع، 22 
23 WIPO 
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:مرکز داوری منطقه ای تهرانهارمچگفتار  

چه ظرف مقر سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریفایی در دهلی نو استبهر کشوری که درخواست عضویت کند؛ چنان   

شش هفته با مخالفت یک سوم اعضا مواجه نشود؛ می تواند به عضویت سازمان در آیدب25 این سازمان چهار مرکز داوری 

منطقه ای داوری دارد:کواالالمپور، قاهره، الگوس26 و تهرانبمقررات مرکز منطقه ای تهران برگرفته از آنسیترال می 

باشد که البته برخی تغییرات در آن انجام شده استباین مرکز به اختالفات تجاری و غیر تجاری،  داخلی و بین المللی 
 رسیدگی می کندب27

 گفتار پنجم:مرکز داوری اتاق ایران

 این مرکز داوری وابسته به وزارت بازرگانی، صنایع و معادن می باشد و هم در دعاوی تجاری بین المللی و هم      

 دعاوی تجاری داخلی داوری می کندباگرچه مرکز آن در تهران است؛ ولی در مراکز استان ها نیز شعبه داردب

:موافقت نامه داوریسوم فصل  

ن است به شکل یک قرارداد مستقل یا یک شرط ضمن یک قرارداد باشدبموافقت نامه داوری ممک     

     :موافقت نامه داوری در داوری های موردیاول مبحث

ا کنوانسیون نیویورک موافقت نامه کتبی شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقت نامه داوری ی 2ماده  2طبق بند    

قانون داوری تجاری بین  7طبق ماده همچنین گراف های مخابره شده خواهد بودبگنجانده شده در نامه های مبادله شده یا تل

وجود موافقت  المللی موافقت نامه داوری باید به امضای طرفین رسیده باشد؛ یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آنها بر

حتما باید  ری بین المللی موافقت نامه داوریاز این ماده می توان نتیجه گرفت طبق قانون داوری تجانامه مزبور داللت کندب

قانون نمونه داوری  7همین مفهوم در ماده کتبی باشد؛ لکن این کتبی بودن می تواند شامل اسناد الکترونیک نیز باشدب

 آنسیترال مورد تایید قرار گرفته استب

   امروزه در جهان پذیرفته شده مرگ طرفین باعث بطالن قرارداد داوری نمی شودب28  مفاد ماده 481 قانون آیین 

دادرسی مدنی که فوت یا حجر طرفین را باعث بطالن داوری می داند؛ راجع به داوری های بین المللی اعمال نمی 

شودب29 اگرچه طبق بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی، داوری های بین المللی از شمول قانون آیین دادرسی 

آن قانون نیز برای این داوری ها الزم االتباع نیست؛ ولی هیچ ماده ای در  481نابراین مفاد ماده مدنی خارج هستند و ب

باید به  قانون داوری تجاری بین المللی نیز مقرر نمی دارد که فوت و حجر طرفین باعث زوال داوری نمی شودببنابراین

قراردادها است؛ همین نظر صحیح می باشدبسرا غ قواعد عمومی قراردادها برویم و از آنجا که اصل بر لزوم   

رت چنین تفسیر می شد که بطالن قرارداد باعث بطالن شرط داوری در آن هم می شودببنابراین در صو در گذشته    

اصل  ایراد به صالحیت، داوران باید تا اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صبر می کردندباما امروزه در قوانین مدرن داوری دو

د ده است:اصل استقالل و اصل صالحیت در صالحیتبمطابق اصل استقالل شرط داوری موجود در قرارداگنجانده ش
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مستقل از خود قرارداد است و مطابق اصل صالحیت در صالحیت، داوران خود راجع به صالحیت خود تصمیم می 
 گیرندب30

:موافقت نامه داوری در ایکسیددوم مبحث  

   در موافقت نامه نفتا31 و همینطور در مرکوسور32 و معاهده منشور انرژی و موافقت نامه تجارت آزاد کارتاگنا33 شرط 

  منعقد شد و به سرمایه گذارئالبین مکزیک، کلمبیا وو ونزو 1994ارجاع به ایکسید وجود داردبمعاهده کارتاگنا در سال 

اجازه انتخاب بین ایکسید، تسهیالت اضافی ایکسید یا داوری تحت آنسیترال را می دهدب34در نفتا فقط سرمایه گذار حق 

مراجعه به ایکسید را دارد نه دولت میزبانبدر معاهده منشور انرژی که بین دولت های اروپایی است؛ حسب مورد هم 

شرط مراجعه به ایکسید وجود دارد و هم شرط مراجعه به تسهیالت اضافی ایکسیدبدر مرکوسور نیز ایکسید یکی از 
 انتخاب ها استب35

   صرف تصویب کنوانسیون ایکسید برای صالحیت کافی نیست و باید توافق طرفین وجود داشته باشدب36 همچنین طرفین 
 می توانند شرط کنند قبل از رسیدگی در ایکسید باید مراجعه به مراجع داخلی یا مذاکره یا سازش انجام شده باشدب37

:صالحیتچهارم فصل    

ردیمبحث اول:صالحیت در داوری های مو   

دگاه در صورتی که طرفین قبال بر داوری توافق کرده باشند و بعد یکی از طرفین برای رسیدگی ماهوی به دا   

ی دادخواست بدهد؛ دادگاه مکلف است قرار عدم استماع دعوا صادر نمایدبباید توجه داشت از آنجا که داوری مرجع دولت

بیت صادر کندبنیست؛ دادگاه در این فرض نمی تواند قرار عدم صالح  

ولت اگرچه طرفین داوری های تجاری بین المللی معموال اشخاص حقوق خصوصی هستند؛ ولی در صورتی که یک د   

 اعمال تصدی و نه اعمال حاکمیت کرده باشد؛ می تواند یکی از طرفین یک داوری بین المللی باشدب

ه دولت دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای آنک 139مطابق اصل    

صویب به داوری های بین المللی ارجاع کند؛ باید عالوه بر تصویب هیات وزیران، مجلس شورای اسالمی نیز این امر را ت

 نمایدب

 ودیتاموال شرکت های دولتی اموال دولتی محسوب نمی شود تا مشمول محدنکته اول راجع به این اصل آن است که    

 اصل 139 قانون اساسی شوندب38  
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فالت  "الیحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و 14نکته دوم اینکه به موجب ماده    

اختالفات بین شرکت ملی نفت  1344/4/14"قانون توسعه صنایع پتروشیمی" مصوب  5و ماده  1336/5/7قاره" مصوب 

یگر چنانچه از طریق مذاکره دوستانه حل نشود؛ از طریق سازش و داوری حل خواهد شدبولی در ایران و طرف های د

حال حاضر در اجرای این مقررات باید اصل 139 قانون اساسی رعایت شودب39 این به آن مفهوم است که شرکت ملی 

ف خود لس شورای اسالمی اختالنفت ایران در صورت بروز اختالف با یک تبعه ایران باید پس از اطالع رسانی به مج

را از طریق داوری حل و فصل نماید و در موارد مهم داخلی و همینطور در موارد بین المللی پس از تصویب و اجازه 

 مجلس شورای اسالمی این کار را انجام دهدب

    مبحث دوم:صالحیت در داوری های سازمانی

ن داخلی دولت میزبان انجام می شودباگر در کشور میزبان با ای سرمایه گذاری خارجی معموال از طریق شرکت های    

شرکت ها به عنوان اتباع خارجی رفتار شود؛ برای احراز صالحیت ایکسید سرمایه گذار خارجی تلقی می شوندب40 اگر 

آن  توان ییک شرکت خارجی در قالب یک شرکت ثبت شده داخلی فعالیت کند؛ در صورتی که هر دو طرف قبول کنند؛ م

شرکت را سرمایه گذار خارجی تلقی کردب41 سرمایه گذار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد42 و باید تبعه یک دولت 
 عضو باشد؛ ولی نباید تبعه دولت میزبان باشدب43

ن وضعیت اگر شخص حقوقی تبعه دولت غیر عضو باشد؛ ولی توسط اتباع دول عضو کنترل شود و دولت میزبان از ای   

ال تصدی باشد؛ برای احراز صالحیت ایکسید کافی استبیک شرکت دولتی اگر اعمال حاکمیت نکند و صرفا اعم مطلع

 بنماید؛ سرمایه گذار خارجی تلقی می شودب44 

رفین عضو ایکسید باشد و اگر هیچ کدام از طکنوانسیون تسهیالت اضافی نیز باید یکی از طرفین عضو  برای اعمال   
 ایکسید نباشند؛ تسهیالت اضافی اعمال نخواهد شدب45

   دعاوی سیاسی یا تجاری در ایکسید قابل استماع نیستب46 بنابراین صرفا دعاوی مربوط به سرمایه گذاری خارجی در 

بسرمایه گذاری نوعی تجارت استبآن مرجع قابل استماع می باشد  

ی ایران یا آمریکاستباما خواهان ممکن است یکی در دیوان داوری ایران و آمریکا خوانده در هر حال یکی از دولت ها   

 از دولت های ایران یا آمریکا یا یکی از اتباع این دولت ها علیه دولت متقابل باشدب

:ترکیب داورانپنجم فصل  
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 مبحث اول:تعداد داوران

نوان رای داوری تعداد داوران در هر حال باید فرد باشد تا در صورت اختالف بین داوران، رای اکثریت آنان به ع  

 پذیرفته شودب

قانون نمونه داوری آنسیترال تعیین تعداد داوران بر عهده  10قانون داوری تجاری بین المللی و ماده  10مطابق ماده    

هر دو این  11طرفین اختالف است و در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بودبمطابق ماده 

قوانین در این فرض هر یک از داوران داور منتخب خود را انتخاب می کنند و داوران منتخب، داور سوم یا سرداور47 را 

 انتخاب می نمایندب

   طبق ماده 5 قواعد بین المللی انجمن داوری آمریکا و ماده 5.4 قواعد دیوان داوری بین المللی لندن48 و ماده 8.2 قواعد 

کنوانسیون  37.2ور است؛ مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد؛ برخالف ماده اتاق بازرگانی بین المللی اصل بر وحدت دا

ایکسید که اصل را بر این گذاشته  که تعداد داوران سه نفر باشدب49 به نظر می رسد رویکرد غالب در داوری های 

ه نزدیکی با توجه ب سازمانی بین الملل خصوصی استفاده از یک داور جهت سهولت کار باشدباما در داوری های ذوجنبتین

ین توافق با حقوق بین الملل عمومی تعداد سه داور پذیرفته شده استبدر دیوان داوری ایران آمریکا با توجه به اینکه طرف

د کرده بودند از آیین دادرسی آنسیترال استفاده شود؛ هر شعبه متشکل از سه داور است و در مجموع سه شعبه وجو

زیرا همان طور که قبال گفته شد؛ اگرچه در ؛ هر نه داور نظر خواهند دادب، دولت باشداهانپرونده هایی که خو درداردب

باین دیوان خوانده همیشه یک دولت است؛ اما خواهان معموال یکی از اتباع یکی از این دولت هاست؛ نه خود آن دولت ها  

شرایط داور:دوم مبحث  

آیین دادرسی مدنی طرفین نمی توانند هرچند با تراضی قضات و قانون  470در داوری های داخلی به موجب ماده    

کارمندان شاغل در محاکم قضایی را به عنوان داور انتخاب کنندباین حکم شامل داوری های مشمول قانون داوری های 

تجاری بین المللی نیستب50 بند 1 ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی که داوری های بین المللی را خارج از شمول 

 قانون آیین دادرسی مدنی می داند؛ موید همین دیدگاه استب

قانون آیین دادرسی مدنی مادامی که اختالفی به وجود نیامده؛ طرف ایرانی نمی تواند  456همچنین به موجب ماده    

وم ل می باشدبمفهمتعهد شود که در صورت بروز اختالف حل آن را به داوری ارجاع نماید که دارای تابعیت طرف مقاب

مخالف این ماده آن است که پس از بروز اختالف می توان آن را به داوری ارجاع کرد که دارای تابعیت طرف خارجی 

اینجا  استباین ایراد که مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی مدنی بر داوری های بین المللی اعمال نمی شود؛ در

قانون داوری تجاری بین المللی مقررات مربوط به داوری قانون آیین  36ماده  1ق بند وارد نیستبزیرا اوال اگرچه طب

ی دادرسی مدنی بر داوری های تجاری بین المللی اعمال نمی شود؛ ولی استثنائا این ماده یک حکم خاص راجع به داور

ثانیا جهت به ن المللی تصویب شده استببین المللی دارد و قانون آیین دادرسی مدنی سه سال پس از قانون داوری تجاری بی

قانون داوری تجاری بین المللی تکرار شده استب 11ماده  1وجود آمدن شبهه مفاد همین حکم در بند   

مللی هر کنوانسیون عربی داوری تجاری بین المللی نیز لیست داوران مرکز عربی داوری تجاری بین ال 14طبق ماده    

د؛ انتخاب بین حقوقدانان یا کسانی که در امر صنعت، تجارت یا امور مالی متخصص هستن ساله توسط شورای اجرایی از

 خواهد شدب
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 مبحث سوم:عدم انتخاب داور توسط یکی از طرفین

داور  30قانون نمونه داوری آنسیترال چنانچه طرفین ظرف  10قانون داوری تجاری بین المللی و ماده  10مطابق ماده    

روز سرداور را انتخاب نکردند، دادگاه ناظر بر داوری به درخواست طرف  30مایند و یا داوران ظرف خود را انتخاب نن

    ذینفع این کار را خواهد کردب

روز پس از ابال غ داور  30کنوانسیون اروپایی داوری تجاری بین المللی چنانچه خوانده ظرف  4ماده  2طبق بند       

همین  3بازرگانی محل سکونت خوانده از طرف وی داور معرفی خواهد کردبمطابق بند خود را معرفی نکرد؛ رییس اتاق 

ییس اتاق ماده چنانچه طرفین نتوانند بر داور واحد تراضی نمایند؛ خواهان می تواند به اختیار خود برای تعیین داور به ر

اجعه وری در آن کشور انجام می شد؛ مربازرگانی محل سکونت خوانده یا رییس اتاق بازرگانی که طبق قرارداد باید دا

 کندب

     در اتاق بازرگانی بین المللی بر خالف مرکز داوری منطقه ای تهران باید داوران انتخاب شده به تایید سازمان 

برسندب51 دراین اتاق خوانده ظرف 30 روز داور خود را معرفی نکرد یا طرفین نتوانستند بر داور سوم تراضی نمایند؛ 

خود اتاق بازرگانی بین المللی این کار را خواهد کردباین انتخاب بر مبنای پیشنهاد اتاق بازرگانی بین المللی طرف مربوط 

خواهد بودب52 در این صورت سازمان از کمیته ملی کشور متبوع آن طرف تقاضا می کند که فردی را به عنوان داور 

اب در مهلت مقرر خودداری کند؛ سازمان راسا شخصی را انتخمعرفی نمایدبدر صورتی که کمیته ملی از معرفی داور 

یص می می کندباما اگر یکی از طرفین در انتخاب داور واحد مشارکت ننماید؛ سازمان از یک کمیته ملی که مناسب تشخ

دهد؛ می خواهد که داور معرفی کند و چنانچه آن کمیته اقدامی نکند؛ سازمان از کمیته ملی دیگری می خواهد که داور را 
 انتخاب نمایدب53

    در انجمن داوری آمریکا چنانچه ظرف 45 روز داور انتخاب نشود؛ رییس انجمن این کار را خواهد کردب54

ند؛ رییس ایکسید در ایکسید چنانچه یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکند یا طرفین نتوانند بر انتخاب داور توافق نمای  

طبق ماده 38 کنوانسیون ایکسید این کار را خواهد کردب55 لیستی از داوران در ایکسید وجود داردبچنانچه رییس شورای 

اور اداری بخواهد داوری را منصوب کند؛ موظف است از داخل لیست داور را انتخاب کندبولی طرفین مکلف نیستند د
 خود را لزوما از داخل لیست داوران ایکسید انتخاب نمایندب56

داور:جرح مچهار مبحث  

قانون نمونه داوری آنسیترال در مواردی که اوضاع و احوال  12قانون داوری تجاری بین المللی و ماده  12طبق ماده    

اده باعث تردید در بی طرفی داور شود یا داور فاقد اوصاف موافقت نامه داوری باشد؛ می توان او را جرح کردبطبق م

س از اطالع باید دالیل جرح را به داور اعالم کندبچنانچه داور یا طرف روز پ 15همان قوانین متقاضی جرح ظرف  13

می تواند  روز از تاریخ دریافت اخطار تصمیم داور راجع به جرح 30مقابل جرح داور را نپذیرند؛ متقاضی جرح ظرف 
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52 Course in Dispute Settlement-Module 5.3.International Commercial Arbitration:Arbitral Tribunal 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.34) 11 Dec 2003, p 7 

 154شیروی، همان منبع، ص 53 
54 Course in Dispute Settlement-Module 5.3.International Commercial Arbitration:Arbitral Tribunal 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.34) 11 Dec 2003, p 7 
55 Course in Dispute Settlement-Module 5.3.International Commercial Arbitration:Arbitral Tribunal 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.34) 11 Dec 2003, p 6 
56 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.3 ICDID:Procedural Issues (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.6) 10 mar 
2003, p 15 
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 یدگی است؛ داور نیز میاز دادگاه ناظر بر داوری جرح داور را بخواهدبتا زمانی که جرح داور در این دادگاه در حال رس

فلسفه این امر رعایت اصل سرعت در تجارت استبتواند به رسیدگی خود ادامه دهدب ] 

   در اتاق بازرگانی بین المللی نیز جرح داور باعث معلق شدن روند داوری نمی شودب57 در این اتاق جرح داور باید 

یردباین اتاق بازرگانی بین المللی راجع به آن تصمیم می گروز پس از اطالع به دبیرکل اطالع داده شودبدیوان  30ظرف 

مهلت در دیوان داوری بین المللی لندن58 50 روز استب59 در ایکسید، شورای اداری مسئول رسیدگی به جرح داوران 

 استب60  

رسیدگی توسط داوران:ششم فصل  

 مبحث اول:روند رسیدگی

حیت روع می شودبدر صورتی که درخواست آشکارا خارج از صالدر ایکسید شروع داوری از درخواست به دبیرکل ش   

 دیوان باشد؛ دبیرکل دستور ثبت نمی دهدب61 

قانون نمونه داوری آنسیترال داوران به تشخیص خود می  24قانون داوری تجاری بین المللی و ماده  23مطابق ماده    

رد؛ مکلف به مایندباما اگر یکی از طرفین درخواست کتوانند جلسه رسیدگی حضوری تشکیل دهند و یا بدون آن رسیدگی ن

 تشکیل این جلسه هستندب

ی در با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات داوری شهر محل داوری و زبان داوری توسط طرفین تعیین می شودبحت   

ن ود؛ ولی چنانچه طرفیداوری های سازمانی که مقر دارند؛ اصل بر این است که داوری در شهر مقر سازمان انجام می ش

 بر خالف آن توافق نمایند؛ طبق توافق عمل می شودب

 قانون داوری تجاری بین المللی مرجع نظارت بر داوری دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است 6ماده  1طبق بند    

اه عمومی تهران می باشدبکه  مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده باشد؛ به عهده دادگ  

:قرار تامینمدو مبحث  

هر یک از طرفین می قانون نمونه داوری آنسیترال  9و همینطور ماده قانون داوری تجاری بین المللی  9طبق ماده       

 خود داور نیز اجازهین قوانین هم 17همچنین مطابق ماده تواند از دادگاه صدور قرار تامین یا دستور موقت بخواهدب

 صدور دستور موقت را داردب

   برحسب موافقت نامه ایکسید قرار تامین صادر می کندب62 یعنی صدور قرار تامین توسط ایکسید بستگی به این دارد که 

 در موافقت نامه بین طرفین چنین چیزی پیش بینی شده باشد یا خیرب

                                                           
57 Course in Dispute Settlement-Module 5.3.International Commercial Arbitration:Arbitral Tribunal 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.34) 11 Dec 2003, p 31 
58 LCIA 
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2003, p 28 

www.takbook.com



امین برداشت نمی شودببنابراین چون صدور قرار ت اما در داوری های داخلی از قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوزی   

امین خواسته در صالحیت دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد؛ نه از داور ونه از دادگاه نمی توان ت
 خواسته را خواستب63

:صدور رایمسومبحث   

ل هان در تقدیم دادخواست، داور قرار ابطاقانون داوری تجاری بین المللی در صورت قصور خوا 24ماده  1مطابق بند    

قانون نمونه داوری آنسیترال قید شده که در این فرض داور  25درخواست داوری را صادر خواهد کردبالبته در ماده 

این قانون نیز چنانچه طرفین در جریان رسیدگی سازش نمایند؛ داور قرار  28رسیدگی را ختم خواهد نمودبطبق ماده 

قانون نمونه داوری آنسیترال برای این فرض مقرر شده داور  30داوری را صادر می نمایدبدر ماده سقوط دعوای 

انون رسیدگی را ختم خواهد کردبالبته مواد این دو قانون در این رابطه با هم تعارض ندارند و قابل جمع هستند و تنها ق

یترال می ه به نظر می رسد بسیار بهتر از قانون آنسداوری تجاری بین المللی نوع قرار را از نظر شکلی مشخص کرده ک

ار قانون باشدبلکن بهتر بود جهت حفظ وحدت حقوق و امانت کامل قانون آنسیترال این تغییر انجام نمی شد تا بر اعتب

 داوری تجاری بین المللی افزوده می شدب

:قانون قابل اجراهفتم فصل  

ردیمبحث اول:قانون قابل اجرا در داوری های مو  

    در داوری بین المللی الزم نیست داور قواعد حل تعارض مقر داوری را رعایت کند64؛ بلکه خود می تواند قانونی که 
 برای اجرا مناسب می بیند را انتخاب کندب65

حاکم قانون نمونه داوری آنسیترال طرفین می توانند قانون  28قانون داوری تجاری بین المللی و ماده  27مطابق ماده    

خواهد  بر ماهیت اختالف را انتخاب کنندبدر صورتی که طرفین این انتخاب را انجام ندهند؛ داور بر اساس قانونی حکم

کرد که مطابق قاعده حل تعارض آن را مناسب می یابدبداور فقط در صورتی می تواند طبق انصاف66 رای دهد که 

برا به او داده باشند و همچنین داور باید شرایط قرارداد و عرف بازرگانی را نیز مد نظر قرار دهد طرفین این اجازه  

قانون مدنی تعهدات ناشی از  968مالحظه می شود قواعد حل تعارض در داوری و دادگاه متفاوت هستندبزیرا در ماده    

کرده  دو طرف خارجی باشند و قانون دیگری را انتخابعقود تابع قانون محل انعقاد عقد دانسته شده استبمگر آنکه هر 

اکم قانون مدنی وارد است که چرا بر خالف تمام قوانین پیشرفته حق انتخاب قانون ح 968باشندباین ایراد اساسی به ماده 

تببا این ه اسرا از طرفین سلب نموده و جالب این که این حق را به بیگانگان اعطا کرده و تنها از اتباع ایران سلب نمود

رد حال این ماده در دادگاه ها کاربرد دارد و در داوری های بین المللی باید به قانون داوری تجاری بین المللی مراجعه ک

ا انجام که به درستی و طبق نیاز روز اجازه انتخاب قانون حاکم را به طرفین داده استبلکن اگر طرفین این انتخاب ر

قانون مدنی مراجعه کند تا  968ستای کشف قانون حاکم و اعمال قاعده حل تعارض به ماده ندهند ممکن است داور در را

نون دیگری قانون محل انعقاد قرارداد را انتخاب کند و البته ممکن است با استفاده از سایر قواعد حل تعارض مانند احاله قا

 را مناسب بداندب
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ر این کار ن المللی طرفین خود قانون حاکم را انتخاب خواهند کرد و اگکنوانسیون اروپایی داوری تجاری بی 7طبق ماده    

اور باید را انجام ندهند؛ داور خود قانون حاکم را از قواعد حل تعارضی که مناسب می بیند؛ بر میگزیندبدر انجام این کار د

 به قرارداد طرفین و عرف تجاری توجه کندب

    موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی67 در رم قواعد ماهوی ای به نام "اصول قراردادهای تجاری بین 

نند در المللی" تنظیم و منتشر کرده که مانند قوانین داخلی کشورها در بحث حقوق قراردادها است و بازرگانان می توا

ممکن  زرگانا به دو دلیلقراردادهای خود شرط کنند که این اصول به عنوان قوانین ماهوی بر قراردادهایشان حاکم شودببا

تجارت  است نسبت به این اصول تمایل نشان دهندباول این که این اصول یک سری اصول استاندارد و منطبق با نیازهای

با قوانین  بین الملل هستند که توسط اساتید بسیار بزرگ حقوق جهان تالیف شده است و دوم اینکه آشنایی بازرگانان

است؛ ولی آشنایی با یک قانون جهانی استاندارد آسان تر استبکشورهای خارجی مختلف سخت   

 مبحث دوم:قانون قابل اجرا در داوری های سازمانی

ل ( قواهد اتاق بازرگانی بین المللی در صورت عدم انتخاب طرفین، داوران خود قانون قابل اعما1)17مطابق ماده       

 مناسب را انتخاب می کنندب

انون قواعد ماهوی ندارد و خود طرفین قواعد ماهوی را انتخاب می کنندبدر صورت عدم تعیین قکنوانسیون ایکسید    

دولت میزبان و حقوق بین الملل اعمال می شودب68 در صورتی که طرفین حقوق بین الملل را به عنوان قانون قابل اعمال 

انتخاب نکنند؛ دیوان باز هم حداقل استانداردهای بین المللی را رعایت خواهد کردب69 راجع به قوانین دولت میزبان، 

ه قانونگذاری نونگذاری جدید که مغایر تعهدات قبل باشد؛ مخالف حقوق بین الملل است و طرفین می توانند شرط کنند کقا

جدید در روابطشان موثر نباشدب70 در صورت تعارض بین حقوق بین الملل و قانون داخلی دولت میزبان، ایکسید اولویت 

را به حقوق بین الملل خواهد دادب71 اعمال انصاف در ایکسید به شرط تصریح طرفین جایز استباما اجازه انصاف مانع از 

این نخواهد بود که دیوان قوانین را نیز اجرا کندب72 عدم اجرای قانون قابل اعمال توسط ایکسید، رای را در معرض ابطال 
 قرار می دهدب73

   طبق ماده )1(42 کنوانسیون ایکسید قانون دولت میزبان با رعایت همه موارد احاله74 مورد استناد قرار خواهد    

ولت ثالث گرفتبمراد از این بند آن است که چنانچه در قوانین مربوط به تعارض قوانین دولت میزبان در فرضی قانون د

ان توسط هم قوانین ماهوی دولت میزب دیگری قابل اعمال بود؛ ایکسید باید قانون دولت ثالث را اجرا کندببه دیگر بیان

ن از قانون ایکسید قابل استناد است و هم قوانین قواعد مربوط به حل تعارض آن کشوربیعنی اگر خود قانون دولت میزبا

 خود صرف نظر کرده بود؛ دیگر نباید به قانون ماهوی دولت میزبان استناد کردب
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وق فصل دعاوی، هیات داوری بر طبق قانون، مقررات حقوقی و اصول حق بیانیه الجزایر راجع به حل و 5مطابق ماده    

تجارت و حقوق بین الملل رسیدگی خواهد کرد و عرف تجاری، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر 

 خواهد گرفتب

:اعتراض به رایهشتم فصل  

:اعتراض به رای داوری های موردیاول مبحث  

مونه داوری آنسیترال طی دو بند الف و ب که هر کدام زیرشاخه هایی دارند موارد ابطال رای قانون ن 34در ماده   

بات نماید و داوری احصا شده استبتفاوت این دو بند در این است که در بند الف معترض به رای باید موارد گفته شده را اث

این قانون نیاز به اعتراض  34بیعنی در بند ب ماده در بند ب خود دادگاه مستقال می تواند این تخلفات را احراز نماید

 معترض نیستب

عدم رعایت قواعد مربوط به ابال غ -2فقدان اهلیت طرفین -1قانون آنسیترال به این شرح است: 34موارد بند الف ماده    

د هیچ کدام از اشکال در ترکیب دیوان داوری یا قواعد دادرسی آنبمالحظه می شو-4تجاوز رای از حدود داوری و -3

اور موارد ابطال رای داور مربوط به یک مشکل ماهوی نیست و تنها در موارد اشکاالت شکلی باال می توان ابطال رای د

دادگاه  را خواستبزیرا در ماهیت طرفین توافق نموده اند که نظر داور را بپذیرندبدر نتیجه نمی توان آنگونه که از آرای

طال ر اعتراض کرد؛ از آرای داوری های بین المللی نیز تجدیدنظرخواهی نمودبدرخواست ابهای بدوی به مراجع تجدیدنظ

 رای داور با تجدیدنظرخواهی تفاوت داردب

قانون نمونه داوری آنسیترال این موارد را در صورت احراز توسط دادگاه موجب بطالن رای می  34اما بند ب ماده    

رای داوری بر خالف نظم عمومی باشدبدر اینجا نیز قانون داوری -2داوری نباشدب موضوع اختالف قابل ارجاع به-1داند:

 تجاری بین المللی یک بند به آن افزوده استب

اوت این در قانون داوری تجاری بین المللی برخی آرای داوری قابل ابطال و برخی آرای داوری باطل دانسته شده استبتف 

قابل ابطال است؛ طرف ذینفع باید ظرف سه ماه از تاریخ ابال غ، ابطال رای را دو در آن است که در مواردی که رای 

بخواهدبدر غیر این صورت حتی اگر واقعا در رای داوری مشکلی وجود داشته باشد؛ رای ابطال نخواهد شدبولی در 

ون مواردی که رای این قان 33موارد بطالن رای حتی اگر محکوم علیه اعتراضی نکند؛ باز رای باطل استبطبق ماده 

 داوری قابل ابطال است؛ به این شرح می باشد:

درخواست کننده ابطال بنا بر -4عدم رعایت مقررات ابال غ -3فقدان اعتبار موافقت نامه داوری -2فقدان اهلیت طرفین -1   

ترکیب -6یارات داور صدور رای خارج از اخت-5 دالیلی که در اختیارش نبوده؛ نتوانسته بود دالیل خود را ارائه کندب

صدور رای -8صدور رای توسط داوری که جرح وی پذیرفته شده استب-7د آیین دادرسی ناصحیح هیات داوری یا قواع

پس از صدور رای دالیلی کشف شود که طرف مقابل -9بر مبنای سندی که جعلی بودنش طبق رای نهایی اثبات شده استب

دبآن را مکتوم داشته بو  

بند به این بندها افزوده استبدر نتیجه موارد ابطال رای داور  5انون داوری تجاری بین المللی به اشتباه مالحظه می شود ق

فقدان اعتبار -1در که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده و در قانون نمونه آنسیترال سابقه نداشته است؛ عبارتند از:

ائه کندب بر دالیلی که در اختیارش نبوده؛ نتوانسته بود دالیل خود را اردرخواست کننده ابطال بنا  -2موافقت نامه داوری 

صدور رای بر مبنای سندی که جعلی بودنش طبق رای  -4صدور رای توسط داوری که جرح وی پذیرفته شده استب  -3

ین در حالی پس از صدور رای دالیلی کشف شود که طرف مقابل آن را مکتوم داشته استبا -5نهایی اثبات شده استب 

ی از قانون داوری تجاری بین المللی یعنی صدور رای توسط داوری که جرحش پذیرفته شده؛ یک 33ماده  7است که بند 
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 9و  8، 4همان ماده یعنی ترکیب ناصحیح دیوان داوری بوده و در نتیجه تکرار مکررات می باشدببندهای  6مصادیق بند 

 نیز از موارد اعاده دادرسی هستندب

عبارتند از:قانون داوری تجاری بین المللی  34اما موارد بطالن رای طبق ماده      

   1-قابل حل و فصل نبودن موضوع اختالف توسط داوری طبق قوانین ایران75 2-مخالفت رای با نظم عمومی یا اخالق 

ا قوانین آمره ایران یا اسناد صدور رای راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران که ب-3حسنه یا قواعد آمره این قانون 

 رسمی در تعارض باشدب

قانون آیین دادرسی مدنی است که اعالم می دارد در موارد هفت گانه مقرر در آن  489این دو ماده قابل مقایسه با ماده    

ن ر خالف قانوخلی می باشدبولی قانون آیین دادرسی مدنی باماده رای داور باطل است که البته مراد از آن داوری های د

ی تجاری داوری تجاری بین المللی بین قابلیت ابطال و بطالن رای داور تفکیک نکرده است و در این زمینه قانون داور

دلیل این امر آن بین المللی با این که سه سال قبل از قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد؛ از آن قانون پیشرفته تر استب

ری بین المللی از قانون پیشرفته آنسیترال اقتباس گردیده استبمی باشد که قانون داوری تجا  

 قانون داوری تجاری بین المللی ورود ثالث به داوری به دو شرط بالمانع استباول آنکه وارد ثالث 26مطابق ماده    

ل با این حانکنندب موافقت نامه و آیین داوری و داور را بپذیردبدوم آنکه هیچ کدام از طرفین به این امر ایرادی وارد

فین اعتراض به رای ثالث در دادگاه و نه مرجع داوری صادرکننده رای صورت می گیردبزیرا شخص ثالث بر خالف طر

داردببر داوری تراضی ننموده و داور نیز طبق قاعده فرا غ دادرس رای خود را صادر نموده و وظیفه ای برای رسیدگی ن  

سازمانی :اعتراض به رای داوری هایدوم مبحث  

سید در خود دادگاه های داخلی نمی توانند نسبت به آرای ایکسید تجدیدنظر کنندبفقط به دالیل مهم می توان از آرای ایک    

سیستم ایکسید تجدیدنظرخواهی کردب76مهلت درخواست ابطال 120 روز است که در طول رسیدگی به در خواست ابطال، 
 ممکن است اجرا متوقف شودب77لکن مهلت خواستن اعاده دادرسی78 ظرف 90 روز از تاریخ کشف دلیل جدید استب79

تجاوز -2عدم تشکیل دیوان به درستی-1کنوانسیون ایکسید جهات ابطال رای به شرح زیر هستند:  52(1طبق ماده )   

ایبفاقد استدالل بودن ر-5تخلف حدی از قواعد مادی یا شکلی -4فساد در اعضای دیوان -3دیوان از اختیارات   

( قواعد اتاق بازرگانی بین المللی آرای این مرجع قطعی استب6)28ماده  مطابق     

:اجرای رای داورینهم فصل  

:اجرای آرای داوری های موردیاول مبحث  

                                                           
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 139مانند موارد مندرج دراصل 75 

76 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.8.ICSID:Post-Award Remedies and Procedures 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.7) 10 mar 2006, p 13 
77 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.8.ICSID:Post-Award Remedies and Procedures 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.7) 10 mar 2006, p 29 
78 Revision 
79 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.8.ICSID:Post-Award Remedies and Procedures 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.7) 10 mar 2006, p 12 
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   شناسایی80 یک رای داوری خارجی یک مرحله قبل از اجرای81 آن است و به این معنی است که دولت شناسایی کننده 

ون نظم یل دیگری همچاست گاهی علیرغم شناسایی به دال تبار آن رای را پذیرفته استبولی ممکنرسمیت و صحت و اع

 عمومی اجرای رای ممکن نباشدببنابراین اجرای رای مرحله ای فراتر از شناسایی آن استب

ی داوری را قانون داوری تجاری بین المللی در صورتی که یکی از طرفین درخواست اجرای را 35ماده  2طبق بند    

ذ نماید و طرف دیگر درخواست ابطال آن را نماید؛ دادگاه می تواند برای اجرای رای تامین مناسب از متقاضی اجرا اخ

 کندب

قانون نمونه، قانون داوری تجاری بین  36قانون نمونه و جایگزین کردن ماده مختصری به جای ماده  35حذف ماده    

قانون  34و  33قانون داوری تجاری بین المللی به طور کلی به مواد  35ستبدر ماده المللی را با چالش مواجه کرده ا

اشاره شده است؛ در حالی که مواد مزبور ناظر به نقض آرای داوری است و نه شناسایی و اجرای آنبحال این سوال 

 در مرحله شناسایی می تواناعتراضی صورت نگرفته باشد؛ آیا  33ماده  3مطرح می شود که اگر در مهلت مقرر در بند 
 دوباره به آن استناد کرد؟82

استناد کند؛ محکوم له  33اگر محکوم علیه در مهلت مقرر برای ابطال رای داوری اقدام نکرده باشد و بخواهد به ماده    

این ماده مقید به استناد کندبزیرا  34می تواند دفاع کند که این مهلت منقضی شده استباما محکوم علیه می تواند به ماده 
 مهلت نیستببا این وجود چنین نیست که هر گاه رای ابطال نشود؛ لزوما باید اجرا گرددب83

نیویورک راجع به اجرای  1954ژنو  و کنوانسیون  1327ژنو، کنوانسیون  1923از نظر تاریخی به ترتیب پروتکل     
 آرای داوری خارجی هستندب84

ولت ها ت مدنی است و هم اختالفات تجاریببا این حال این کنوانسیون به داه اختالفکنوانسیون نیویورک هم راجع ب   

اجازه داده تا با استفاده از حق شرط این کنوانسیون را تنها بر مسایل تجاری و نه مدنی اجرا کنندبایران از این حق شرط 
 استفاده کرده استب85

   قبل از انقالب اسالمی ایران شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت نفتی آمریکایی به نام اشلند86 قراردادی را منعقد 

ان کردند که در آن شرط شده بود در صورت بروز اختالف طرفین باید به یک داوری مراجعه کنند که مقر آن در تهر

ن در راباشدبپس از انقالب اسالمی، شرکت اشلند از مراجعه به داوری واقع در تهران استنکاف کردبشرکت ملی نفت ای

یکا دادگاه های داخلی ایاالت متحده آمریکا برای الزام شرکت اشلند به داوری واقع در تهران دادخواست دادبولی دادگاه آمر

با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون 1954 نیویورک دعوا را رد کردب87همین امر زمینه ساز عضویت ایران در 

 این کنوانسیون شدب

 کنوانسیون نیویورک به طور خالصه تنها در موارد زیر و به درخواست محکوم علیه می توان از 5 ماده 1بند طبق    

صحیح  عدم ابال غ-عدم اهلیت یکی از طرفین یا عدم اعتبار موافقت نامه ب-شناسایی و اجرای حکم داوری امتناع کرد:الف

اوری ترکیب یا تشریفات د-ب دبه داوری استخارج از شمول ارجاع حکم راجع به موضوعی است که -ج حکوم علیه به م
                                                           
80 Recognition 
81 Enforcement 

 319شیروی، همان منبع، ص 82 

 320شیروی، همان منبع، ص 83 
84 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.7. International Commercial Arbitration:Recognition and 
Enforcement of Arbitral Awards:The New York Convention (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.37) 11 Dec 2003, p 5 

 324شیروی، همان منبع، ص 85 
86 Ashland 
87 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.7. International Commercial Arbitration:Recognition and 
Enforcement of Arbitral Awards:The New York Convention (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.37) 11 Dec 2003, p 17 

www.takbook.com



ا معلق رای داوری قطعی نشده باشد یا توسط مرجع صالح کشوری که در آن رای صادر شده نقض ی-صحیح نبوده باشدبه

مایدبشده باشدبالبته باید نوجه داشت در تمام این موارد اگر محکوم له ایرادی نگیرد؛ دادگاه نمی تواند مستقال اقدام ن  

کنوانسیون نیویورک در موارد زیر مرجع صالح اجرا کننده رای می تواند از اجرای رای  5ماده  2ما مطابق بند ا   

ه در به موارد گفته شدتعارض با نظم عمومیب-موضوع اختالف قابل ارجاع به داوری نباشدبب-داوری خودداری کند:الف
 بند 2 ماده 5 موارد "رسمی"88 گفته می شودب89

این کنوانسیون در این است که در موارد  2و  1کنوانسیون نیویورک باید توجه کرد اوال تفاوت بندهای  5ده در شرح ما   

بدون اینکه هیچ کدام  2معترض حتما باید اعتراض کرده باشد و باز اثبات دالیل نیز بر دوش وی است ولی در بند  1بند 

ابل قال از شناسایی یا اجرای رای خودداری کندباین مورد قاز طرفین اعتراض کرده باشند؛ مرجع صالح می تواند مست

ه اعتراض به رای است که در موارد بند الف آن حتما باید قانون نمونه داوری آنسیترال راجع ب 34مقایسه با ماده 

وانسیون کن 5ماده  1درخواست متقاضی وجود داشته باشد و در موارد بند ب چنین الزامی وجود نداردبثانیا موارد بند 

ک بند کنوانسیون نیویویرک ی قانون نمونه داوری آنسیترال است؛ به جز اینکه 34نیویورک دقیقا همان موارد بند الف ماده 

رط عیت رای داوری استباین امر نیز طبیعی استبزیرا برای اعتراض به رای نمی توان شاضافه هم دارد و آن لزوم قط

جرا، رای س اگر رای قطعی شده باشد؛ نمی توان به آن اعتراض کردبولی برای اکرد که رای قطعی شده باشدببلکه برعک

قانون نمونه آنسیترال  34کنوانسیون نیویورک نیز همان موارد بند ب ماده  5ماده  2باید قطعی شده باشدبموارد بند 

ی جا که ممکن است در برخاستبثالثا مرجع اجرا کننده رای در بیشتر کشورها مثل ایران دادگاه می باشدبولی از آن

ابعا می کشورها مرجع اجراکننده رای اداره دیگری غیر از دادگاه مانند اداره ثبت باشد؛ از این عبارت استفاده شده استبر

باشد؛  توان نتیجه گرفت در مواردی که رای قابل ابطال نباشد و معترض به آن اعتراض نکرده باشد و رای قطعی شده

ه قرار باشد ا دارد که جلوی شناسایی و اجرای رای را بگیردبالبته این اختیار تنها در فرضی است کمعترض این اختیار ر

در قانون داوری تجاری بین المللی ایران رای در کشور دیگری غیر از محل صدور رای اجرا شودبخامسا متاسفانه 

در  ضویت ایران در کنوانسیون نیویورکشرایط عدم اجرای رای حذف شده استببا این حال خوشبختانه با توجه به ع

ون ولی از طرف دیگر با توجه به شرط اعمال شده، کنوانسیموارد اجرای آن کنوانسیون می توان این خال را پر کردب

دبنیویورک در ایران فقط در پرونده هایی اعمال می شود که دولت متبوع طرف مقابل هم عضو این کنوانسیون باش   

حدود امضا، تصویب یا الحاق اعمال کنوانسیون را م نیویورک دولت ها می توانند هنگام کنوانسیون 1 ماده 3طبق بند    

یون به آن دسته از آرای داوری نمایند که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شده استبنیمی از کشورهای عضو کنوانس

همچون ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، چین، ژاپن، هندوستان و ایران از این حق شرط استفاده کرده 

اندب90بنابراین در ایران مقررات واحدی بر شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی حاکم نیستبچنانچه رای داوری در 

کشور  کشوری صادر شده باشد که عضو کنوانسیون نیویورک باشد؛ کنوانسیون نیویورک اعمال خواهد شد و اگر آن
 عضو کنوانسیون نیویورک نباشد؛ باید به سرا غ مقررات دیگر رفتب91

ندگان کنوانسیون راجع به اینکه آیا قرار تامین نیز طبق کنوانسیون نیویورک قابل اجرا می باشد یا خیر؛ باید گفت نویس   
 چنین قصدی نداشته اند و اجرای قرار تامین بستگی به نظر و تفسیر دادگاه اجرا کننده از کنوانسیون نیویورک داردب92

                                                           
88 Ex officio 
89 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 5.7. International Commercial Arbitration:Recognition and 
Enforcement of Arbitral Awards:The New York Convention (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.37) 11 Dec 2003, p 35 

 314مان منبع، ص ی، هشیرو 90 

 318ی، همان منبع، ص شیرو 91 
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آرای ایکسید:اجرای دوم مبحث  

رای آرای آرای ایکسید نهایی و الزم االجرا هستند و در غیر از سیستم ایکسید قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشندبدر اج   

ایکسید قواعد مصونیت دولت ها رعایت می شودب 93 اموالی که از آن استفاده تجاری می شود؛ حتی اگر در یک اداره 

ی ب حساب های ؛ قابل توقیف استبحساب های بانکی ادارات دولتی قابل توقیف نیستباموال دیپلماتیک و نظامدولتی باشد
 بانک مرکزی نیز مصون هستندب94

   اگر یک دولت عضو رای ایکسید را اجرا نکند؛ دولت متبوع سرمایه گذار می تواند از وی حمایت دیپلماتیک95 
 کندبآرای ایکسید قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم داخلی یا محاکم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری نیستب96

    قواعد شناسایی و اجرای آرای ایکسید بر پرونده هایی که تحت قواعد تسهیالت اضافی رسیدگی می شوند؛ اعمال نمی 
 شودب97

اه یا اجرا باید یک کپی از رای را به دادگطرفین ایکید می توانند اجرای رای را در هر دولت متعاهد بخواهندبمتقاضی 
 مرجع صالح دیگر بدهدب98

                                                           
93 COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT-Module 2.9.ICSID:Binding Force and Enforcement 
(UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.8) 10 mar 2003, p 6 
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مللی دادگستری علیه دولت ها اقامه دعوا در حقوق بین الملل عمومی اشخاص حقیقی نمی توانند در دادگاه های بین المللی همچون دیوان بین ال95 

کنندباما اگر دولت متبوع یک شخص حقیقی یا حقوقی که در اثر فعل دولت دیگری زیان دیده؛ بخواهد از تبعه خود حمایت دیپلماتیک کند؛ آن 
 شخص همچون یک دولت حق دادخواهی در دیوان بین المللی دادگستری را به دست می آوردب
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