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 چکیده

 تعهدات عهددر به وفای و نیت حسن اصل از متأثر باشد می المللی بین حقوق و قواعد به الملل بین حقوق تابعان پایبندی موجب که آنچه

 و اراده از ناشی المللی بین معاهدات که امر این. شود یم ناشی المللی بین توافقات و معاهدات در بودن رضایی اصل از که است المللی بین

 یالدیم 1945شده است، آنچنانکه در منشور ملل متحد مصوب  یرفتهالمللی پذمختلف بین هاییوندر اسناد و کنوانس هاست دولت توافق

و اساس  یهآن را پا یالدیم 1969 و کنوانسیون حقوق معاهدات  مصوب یالدیم 1945مصوب  یدادگستر المللیینب یوانو اساسنامه د

 زیراحائز اهمیت است  یاربس یزالمللی  نموضوع در خصوص حل و فصل اختالفات بین این .انداعالم نموده المللیینب یوضع قواعد حقوق

 موضوع به سیدگیر صالحیت زمانیالمللی است و محاکم داوری بین داوری المللیبین اختالفات فصل و حل هایروش ترینمهم از یکی

 داوری با رابطه در . کرده اعالم ضمنی، یاصریح  بصورت خودرا اراده و رضایت توافق، اختالف طرفین که داشت خواهند را اختالف مورد

 بدان کمتر فارسی متون در و باشد می مقاله این در ما اصلی بحث موضوع آنچه لکن است، دسترس در بسیاری منابع و حقوقی متون

 مابینفی منعقده هاینامهموافقت و معاهدات از اعم المللیبین معاهدات و قراردادها در داوری قیود درج صور و نحوه است، شده تهپرداخ

 صور و نحوه با ارتباط در اینکه. هستند دولتی هایشرکت یا دولت آنها طرف یک که است المللیبین بازرگانی قراردادهای نیز و هادولت

 نهایت در و قرارگیرد مالحظه مورد ماهوی و شکلی نگارشی، لحاظ از باید شروطی چه المللیبین معاهدات و قراردادها در ریداو قید درج

 مشاهده بعضاً .است مقاله این اصلی بحث موضوع المللی، بین معاهدات و ها قرارداد در شرط این درج حقوقی آثار بر گذرایی و مختصر نگاه

 چگونگی و نگارش صحیح نحوه به توجه عدم المللی، بین بازرگانی قراردادهای یا و معاهدات  برخی در بند این قدانف بدلیل که است شده

 و حل روشهای آمیزترین مسالمت و آسانترین بهترین، از یکی بعنوان داوری، قید تنظیم زمان در مالحظات برخی رعایت عدم یا و آن درج

 به رسیدگی در را ای عدیده مشکالت ایران، عزیزمان کشور المللی بین قراردادهای گران تدوین و ناندرکارا دست توسط اختالفات، فصل

 گردآمده مطالب مجموعه است امید. است شده ایرانی های طرف حقوق تضیع و تضرر به منجر نهایتاً و آورده پدید شده حادث اختالفات

 دست کلیه و بازرگانان، حقوقدانان، سیاستمداران، توسط المللی بین معاهدات و دادهاقرار تنظیم بهبود در مؤثر کمکی بتواند مقاله این در

 معاهدات در طرفین یداور یهانامهموافقت بر حاکم موازین طبق .باشد کشورمان المللی بین معاهدات و قراردادها تدوین اندرکاران

 بروز از قبل زمانی. دارند می ابراز دعاوی فصل و حل حقوقی هایروش به دعاوی ارجاع برای را خود رضایت شکل دو به معموالً یالمللنیب

 داوری به را خود مابین فی آینده محتمل اختالفات اَشکال برخی یا هرگونه که نمایندمی ملتزم را خود معاهده قالب در طرفین اختالف،

 را خود مابین فی اختالف که رسندمی نتیجه این به اختالف فینطر آن، حل لزوم و اختالف بروز از پس نیز زمانی. دهند ارجاع المللیبین

 . نمایندمی مکتوب را خود توافقات معاهده، یک قالب در و دهند ارجاع داوری به

 

 یشکل شروط ،يماهو شروط معاهدات، ،یالملل نيب قرارداد ،يداورهاي كليدي: واژه
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 مقدمه

 صور رجوع به داوری عبارت است از:
 1ار رجوع به داوریقر الف(

 در طرفین توافق که علت بدان ای نامهموافقت چنین .نمایند مراجعه داوری به که کنند می توافق اختالف بروز از پس طرفین

 .یابد انعقاد معاهدات حقوق عام مقررات طبق باید و دارد را المللیبین معاهده شکل حیث هر از است ظاهر آن
 ۲داوری به دارجاعیق( ب 

 داوری به رجوع قید هاموافقتنامه در طرفین پرداخت، میخواه بدان مفصالً و باشد یم پژوهش نیا در ما یاصل بحث موضوع که

 بروز صورت در پذیرند،می قرارداد طرفین آن موجب به که است قیدی حکمیت شرط ای داوری به رجوع شرط گنجانند، می را

 قرارداد، اصلی موضوع البته. نمایند فصل و حل داوری به ارجاع طریق از را نآ قرارداد، اجرای یا تفسیر به راجع اختالف

 گاهی داوری شرط. شودمی گنجانده قرارداد در جنبی و فرعی شرط یک عنوان به حکمیت شرط و است داوری از غیر موضوعی

 .است اهیمت حائز هرکدام متفاوت آثار بین این در که .است خاص گاهی و عام
  3داوری دائمی قرارداد (ج

 تمام آن موجب به و شودمی منعقد اختالفات به دادن فیصله منظور به منحصراً که است مستقلی معاهده داوری یدائم معاهده

 یداور به آمده، وجود به یرقراردادیغ ای یقرارداد از اعم نیمع یحقوق رابطه چند ای کی مورد در که یاختالفات از یبعض ای

 مان،یپ نیا با مطابق. رسید تصویب به ملل جامعه توسط یالدیم 19۲8 سال در که داوری عمومی پیمان ندمان. شودیم ارجاع

در جامعه ملل در شهر ژنو، کشورها پیمانی منعقد نمودند که از این پس اختالفات خود را  یالدیم 19۲8سپتامبر  ۲6 در

 تعداد مانند ینکات داوری یقراردادها در که است یضرور و الزماساس  نیحداالمکان ازطریق داوری حل و فصل کنند. بر ا

 4.شود ذکر...  و اختالف موضوع در اجرا قابل حقوق داوران، صالحیت حدود آنها، انتخاب نحوه و داوران
 به انحصاراً آن، به یمختصر اشاره ضمن پژوهش نیا در بلکه بود، نخواهند ما بحث یاصل موضوع یداور یدائم یقراردادها البته

 .پرداخت میخواه یالمللنیب یقراردادها در آن نگارش نییآ ثیح از ژهیبو آن درج صور و نحوه و یداور ودیق همان
 نیا و بوده یکتب دیبا یداور دیق راستا نیا در شودیم مطرح آن بودن یکتب بحث معموالً یداور ودیق یشکل طیشرا مورد در

 مربوط یشکل مقررات و یدارس نیآئ ،یداور بر حاکم یماهو قانون نییتع ،یداور وعموض اختالف موارد: شود دیق آن در موارد

 یاجرا و محل نییتع ،یداور یآرا به نسبت اعتراض حق اسقاط با یداور احکام یاجرا آنها، تعداد و داور انتخاب ،یداور به

 یداور و باشد یم نیطرف یباتراض یداور هب ارجاع شودیم مشخص مطالب نیا به توجه با. یداور زبان نییتع ،یداور احکام

 ماده نیا از که گونههمان 5.است شده متذکر را امر نیا هم رانیا یالمللنیب یتجار یداور قانون هفت ماده. دارد یقرارداد جنبه

 . کرد استنباط آن از را یداور بودن یکتب شرط توانیم مجموعاً داستیپ

نکات و  یسر یک یترعا المللی،ینقرارداد ب یامعاهده  یکدر ضمن  یدرج شرط داور یاو  ینامه داورموافقت یمهنگام تنظ در

شده و  یدشروط ق ینا یقرارداد داور یمدر زمان تنظ یداالجرا است که بااست و الزم یو محتوا الزام یتشروط از لحاظ ماه

 اخت. پرد یمآنها خواه یبحث و بررس بهگردند که  یحموارد آن تصر

 
                                                           

 ( Implementing Compromisقرار رجوع به حکمیت ) -1
 ( Arbitration Clauseشرط حکمیت ) -۲

3- The Permanent Arbitration Agreement 
  /53https://mehranilaw.blogfa.com/post، به نشانی الکترونی   "المللحقوق بین"به نقل از: وبالگ حقوقی مهرانی، مصطفی،  -4
ر نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادلهموافقت نامه داوری:( شکل موافقت7ماده  -5

یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عمالً آن را قبول نماید. ارجاع  نامه مزبور داللت نماید. یاوجود موافقت

داوری تجاری "وی، شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود. )عبدالحسین، شیربه سندی در قرارداد کتبی که متضمن 

 (  341، ص 1393ها )سمت(، تهران، چاپ سوم، تابستان ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه"لمللیبین
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 شروط ماهوی و قواعد الزم االجراء 

 6الف( معین بودن موضوع اختالف و مشخصات آن

امر هم از لحاظ و  ینباشد و ا ینکاماًل مشخص و مع یدموضوع آن که عبارت از موضوع اختالف است، با ی،هر قرارداد داور در

 ینمشخص و مع یمه داوری درج گردد تا داوران درباره امرناگردد و در قرارداد یا توافق یتکامالً رعا یدبا یو هم ماهو یشکل

 ی،داور یموضوع اختالف در قراردادها یینخود را بدانند و از آن تجاوز نکنند. تع یارحدود اخت یند،مطالعه نموده و اظهارنظر نما

 یکدر ضمن  ی،جاع به داوربه صورت شرط ار ی،است که توافق به داور یموضوع اختالف در حالت یینبه مراتب آسان تر از تع

 ینو طرف یافتهانعقاد  ینطرف ینبعد از بروز اختالف، ب یطور که گفته شد قرارداد داورهمان یرا. زباشدیم المللیینقرارداد ب

در  یموضوع قرارداد داور یین. اما تعنمایندیتوافق م یزیکه بر سر چه چ دانندیکاماًل در خصوص اختالف وقوف دارند و م

دشوار و  یبه مراتب کار ،یدائم یدر به صورت قرارداد داور یحت یاباشد و  یکه قرارداد به صورت شرط ارجاع به داور یوجه

 . یندنما یینمشخص و تع یقموضوع آن را دق ین،بروز نکرده است تا طرف یهنگام، هنوز اختالف یندر ا یرا،ناممکن است. ز یگاه

 جمله از را مواردی داشتند، خود ملی حاکمیت اصل به که خاصی عالقه به باتوجه هادولت ها،مدت تا اساس، همین بر

 گونهاین در را خود کشور حیاتی مسائل و اساسی منافع به مربوط مرافعات و خود ملی حیثیت و شرف به مربوط اختالفات

. کردندمی پرهیز خود المللیبین داتمعاه و قراردادها ضمن در قیودی چنین پذیرفتن از حتی و کردندمی مستثنی قراردادها

 اختالف ارجاع اصل و کنندمی قبول حکمیت به را خود اختالفات کلیه ارجاع داوری، قراردادهای در هادولت حاضر، درحال ولی

 7.پذیرندمی شرط یا استثناء بدون اغلب را داوری به

 ب( شروط مربوط به داوران و نحوه انتخاب آنها 

 موقع در هادولت البته. گرددمی تصریح و تعیین آنها، انتخاب ترتیب و داوران تعداد المللی،بین داوری دادهایقرار در معموالً

. کنند توافق داوران، خصوصیات و تعداد به راجع بدانند، مقتضی و صالح نحو هر به که دارند کامل آزادی داوری، قرارداد انعقاد

 عنوان به را مذهبی رهبران یا کشورها رؤسای و سالطین بیشتر اختالف، طرف دول که ودب معمول المللیبین روابط در سابقاً،

 آن عملی مضرات و نواقص بعلت هم آن و شده تمایل اظهار امر این به کمتر بعد، به نوزدهم قرن از ولی. کردندمی انتخاب داور،

 :زیرا است، بوده

 .نداشتند مدلل و موجه حُکم صدور و اختالف به رسیدگی برای الزم یتصالح تخصص، فقدان بدلیل داوران، قبیل این( اوالً

 .بود دشوار قضاوت، در کامل طرفیبی رعایت کشورها، رؤسای و سالطین برای اغلب( ثانیاً

 نمودمی مبادرت کلی اصول وضع به کمتر و داشت توجه بیشتر خود کشور عالیه مصالح به هرحال در مملکت، یک رئیس( ثالثاً

 دالیلش یا باشد مملکتش ضرر به آینده در اصول آن مبادا تا کردمی صادر دالیل، ذکر بدون را خود حُکم اغلب چنینهم و

 .شود واقع حقوقدانان انتقاد و بحث مورد

 یدگیرس مأمور او مشاوران بلکه کرد،نمی صادر حُکم و رسیدگی اختالف موضوع به شخصاً مملکت، رئیس یا سلطان غالباً ( رابعاً

 8.شدندمی اختالف فصل و حل و

 ج( تعیین حدود اختیارات )صالحیت( و نقش داوران

 یداور دادگاه ای داور اراتیاخت حدود درج(  1
                                                           

 117، منبع پیشین، ص "الملل عمومیحقوق بین"میرعباسی، سیدباقر، -6

شرط یا رزرو عبارت است از یک بیانیه »نماید: وق قراردادها، شرط راچنین تعریف میوین، مربوط به حق 1969بند اول ردیف )د( ماده دو کنوانسیون  -7

کند و بوسیله یک جانبه که کشوری تحت هرعنوان یا به هر شکل، هنگام امضاء و تصویب، قبول، موافقت یا ملحق شدن، نسبت به یک معاهده، صادر می

دارد. )در این مورد رجوع کنید به: انونی بعضی از مفاد عهدنامه در موردآن کشور بیان میآن، منظور خود را درخصوص عدم شمول یا تعدیل آثار ق

، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی و حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، نیمسال "جزوه درسی حقوق معاهدات "میرعباسی، سیدباقر،

 (1366-67دوم سال تحصیلی 

 کنید به: در این مورد رجوع -8

 Cavaré, (L.): Le Droit International public Positif, Paris, Pedone, 1969, Tome II, P.269 onwards  
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 در چنانچه باشد،می داوری اختیارات حدود گردد، درج و تصریح داوری نامهموافقت در بایستمی کهالزامی و مهم موارد از یکی

 این در حقوق، علمای نظر با مطابق باشد، نشده داوران یا داور اختیارات و حدود تعیین به اقدام بالصراحه داوری، نامهموافقت

 : حالت

 معتقدند که برد نام را "فیسبن " و "یویرر" توانمی حقوقدانان این ازجمله. دانندمی وکالت قرارداد نوعی را داوری( 1-1

 مشخص و تعیین داوران یا داور اختیارات و حدود داوری قرارداد در که صورتی در. است وکالت قرارداد هشبی داوری، قرارداد

 .شود مراجعه اختالف طرف  هایدولت به اینکه جز نیست ایچاره باشد، نشده درج بالصراحه قرارداد در و نشده

 تعیین را خود اختیارات و صالحیت حدود که هستند داوران هیأت یا داور خود صالحیت، درتعیین صالحیت قاعده وفق( 1-۲

 9.برد نام را "کاواره" و "پرادلآلبرتدوال " توانمی حقوقدانان این ازجمله. کنندمی

 ( نقش داور یا دادگاه داوری۲

 تعیین قواعد براساس است موظف کرد، تعیین را خود صالحیت و اختیارات حدود داوری، دادگاه یا داور آنکه از پس بار یک

 :آید پیش است ممکن صورت چند هنگام، این در. نماید قضاوت و رسیدگی دعوی، اصحاب طرف از شده

 اصل حقوقی،)قاعده  مبنایی برچه باید داوری دادگاه یا داور که نمایند تعیین داوری، هاینامهموافقت و قراردادها در باید( ۲-1

 .نماید قضاوت( دو این بین جمع یا و نصفت

 تنها که گردد وضع نظر مورد دعوای برای اختصاصاً مقرراتی مجموعه یا گردد درج قیودی داوری، قرارداد در است ممکن( ۲-۲

 گداشته اجرا موقع به و وضع میالدی 1871 سال در آالباما داوری در که معروفی قواعد مانند. باشدمی معتبر دعوی همان برای

 .شد

 حدود از آن حدود که شود داده اختیاراتی داوری دادگاه یا داور به داوری، رطش در قیودی درج ضمن است ممکن( ۲-3

 خود داوری نامهموافقت در است ممکن دعوی، طرفین. باشد وسیعتر گردد،می ملحوظ عادی قضات درباره معموالً که اختیاراتی

 بر تا دهندمی اهلیت داوری دادگاه یا وردا به یعنی. گردد فصل و حل دوستانه و کدخدامنشی طریق از قضیه تا دهند اجازه

 طور به( غیره و احوال و اوضاع مالحظه و شناسیموقع برحسب یا و اقتصادی و سیاسی)مالحظات  غیرحقوقی مالحظات مبنای

 داپی مصداق مرزی امور به مربوط هایداوری در بیشتر قید، این. نماید صادر حُکم و کرده رسیدگی سازش، وجه به و منصفانه

 .است متداول هم بسیار و کندمی

 داوری، قرارداد در ،10"منافع عقد و حل آیین "قید درج با و رفته بیشتر هم حد این از دعوی، طرفین است ممکن گاهی( ۲-4

. سازد منظم نیز را دعوی اطراف آینده سود و منافع موجود، مشکالت فیصله بر عالوه که دهند اختیار داوری دادگاه یا داور به

 آبی هایفک قضیه در میالدی، 1893 اوت 15 داوری مانند. است فراوان داوری نوع این هاینمونه المللی،بین عملکرد در

 هفتم تاریخ در اطلس، اقیانوس هایصیدگاه آمریکایی انگلیس قضیه در داوری دائمی دیوان کهحُکمی یا و بهرینگ دریای

 .میالدی 1941 سال در کانادا و آمریکا ترسلبین آهن ذوب کارخانه داوری کمحُ یا و کرد صادر میالدی 1910 سپتامبر

 اقدام معاهدات طریق از کشورها، قائدتاً  که دهدمی انجام را عملی یعنی. نمایدمی قاعده وضع معموالً  داور ها،داوری نوع این در

 11.نمایندمی

  رندیگیم ارقر یداور حُکم صدور و یدگیرس یمبنا که یقواعد و اصول(  د

 و اصول عنوان به توانمی که است شده بینیپیش کلی صورت به داوری، دائمی قراردادهای توسط داوری، آئین مقررات گاهی

 الهه کنوانسیون 84 تا 51 مواد: مانند. گردد درج و گنجانده داوری شرط در گیرندمی قرار رسیدگی مبنای که قواعدی

                                                           
 1۲1و1۲0، منبع پیشین، صص "حقوق بین الملل عمومی"میرعباسی، سیدباقر، -9

10- Règlement D'intérêts 

 1۲۲ین، ص ، منبع پیش"حقوق بین الملل عمومی"میرعباسی، سیدباقر، -11
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 وضع داوران یا داور توسط اغلب نیز، دادرسی آئین مقررات. میالدی 1907 الهه اول کنوانسیون 85 تا 63 مواد و یالدیم1899

 .گرددمی برقرار و وضع

 نیت حسن کمال با داوری حُکم اجرای و قبول جهت کننده امضاء دول حیصر تعهد( ه

 امضاء هایدولت صریح ابراز ردد،گ شرط و درج صریح صورت به داوری نامهموافقت در بایستمی که دیگری قیود جمله از

 .باشدمی نیتحُسن کمال در داوری هیأت یا داور سوی از صادره حُکم پذیرش به داوری، توافق و قرارداد کننده

 

 قیود و شروط داوری از لحاظ محتوا و مندرجات

 لحاظ داوری نامهموافقت یمتنظ در بایستمی که داوری، شروط و قیود سایر درخصوص الذکر، فوق اساسی موارد بر عالوه

 :1۲است ذکر قابل ذیل موارد گردد، درج و گردیده

 الف( محتوای قید داوری

 یبه طور محدود فقط دعوا یااز قرارداد را بپوشاند و  یناش یاختالفات و دعاو یهممکن است به طور گسترده کل یداور قید

 مشخص گردد.  یبه روشن یداور یاشرط ینامه داورموافقت یمحتوا در مفاد و یدامر با ینارجاع کند، لذا ا یرا به داور یخاص

 کلیه ارجاع در طرفین قصد کننده منعکس کامل طور به باید روندمی کار به که عباراتی و کلمات داوری قرارداد تنظیم در( 1

 شود، تفسیر مضیق طور به تاس ممکن هاآن داوری شرط که کنند فرض باید طرفین و باشد داوری به آنها از بعضی یا دعاوی

 گرفته نظر در دقت با دادگاه توسط است ممکن گیرد،برمی در را دعاوی کلیه مسامحه با که تعبیرهایی از استفاده نتیجه در

 دقت باید شود، ارجاع داوری به اختالفات از بعضی که شود توافق که صورتی در. آید دست به آن از محدودی معنای و شده

 موضوع به جانبه همه صورت به که شود باعث موضوع این است ممکن زیرا نباشد، مرتبط اختالفات دیگر با ختالفا آن که شود

 .نشود رسیدگی

 ممکن زیرا شود ارجاع داوری به قرارداد آن از ناشی اختالفات همه است بهتر است، نشده واقع هنوز اختالفات که صورتی در( ۲

 صالحیت زمینه آن در داوران و شود دیگر هایبخش در گیریتصمیم به منوط تالفاخ یک به رسیدگی که شود سبب است

 چند یا یک مورد در باید داوری قرارداد شود،می ارجاع داوری به آینده احتمالی اختالفات کهصورتی در. باشند نداشته را الزم

 کلی بسیار مفهومی حاوی داوری شرط کهصورتی رد. شود تنظیم کلی طور به نباید داوری قرارداد و باشد معین حقوقی رابطه

 این که شودمی باعث باشد، مشخص حقوقی رابطه یاچند یک گرفتن نظر در بدون طرفین، بین اختالفات کلیه شامل و باشد

 13.نشود شناسایی دادگاه سوی از داوری قرارداد

 داوری از یا و کرده ایجاد موردی داوری یک بگیرند یمتصم باید طرفین. شود تعیین داوران تعداد باید داوری قرارداد در( 3

 .کنند استفاده سازمانی

که در  یکنند، در صورت بینییشرا پ یدگیرس یوهو ش یمربوط به داور یاتاز جزئ یاریبس یدبا ینطرف یمورد ی( در داور4

استفاده  یرهو غ المللیینق تجارت باتا یاو  یترالشده مانند مقررات آنس یهته یشاز مقررات از پ ینطرف یسازمان یداور

 شوند.  یاتوارد جزئ یستو الزم ن کنندیم

 یزن یانتصاب داوران و قانون حاکم و زبان داور یوهدادگاه و ش یس: تأسیلاز قب یبه مسائل یدبا ینامه داور( در موافقت5

تا داوران  دهندینم یاراخت یآن به محاکم داخل ینبرگزار شود که قوان یقرار است در دولت یکه داور یپرداخته شود. در موارد

آنها را  یطشرا یندر ا تواندیکننده که م یینمقام تع ییناز انتصاب داور امتناع ورزد، تع یناز طرف یکیاگر  یند،را منصوب نما

 مهم است.  یدمنصوب نما

 یتعدم اهل یاکه در اثر فوت  ییهاکردن سمتپر  یسازوکارها ین،چنو هم یداور یتموضوع اهل یدبا ینامه داور( در موافقت6

 شوند.  بینییشاند پمانده یداوران بالتصد

                                                           
 83-65، صص 1387، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دوره سوم، پاییز "المللی ایرانتنظیم قرارداد داوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین، -1۲

 83-65، منبع پیشین، صص "المللی ایرانتنظیم قرارداد داوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -13
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 داوری نامهموافقت در داوری برگزاری محل کشور تعیین. گردد درج و بینی پیش نیز داوری محل باید داوری نامهموافقت در( 7

 یو مداخله آنها در داور یمساعدت مَحاکم مل یزانم در مورد 14دارد مقر داوری آن در که کشوری قانون که چرا است، مهم

و عدم  یدنما یلتحم یدگیرا در رابطه با جلسات رس یقانون آن کشور ممکن است شروط اجبار ینچن. همشودیاِعمال م

 ینکه ا یقانون یدبا ینامه داوردر موافقت ینچناجرا سازد. هم یرقابلرا غ یداور یمذبور ممکن است رأ یطشرا یترعا

که قانون قابل  شودیقرارداد، فرض م یکمندرج در  ینامه تابع آن است مشخص شود. قانون مذبور در مورد شرط داورموافقت

 را انتخاب کنند.  یگریقانون د توانندیم ینکل قرارداد است. اما طرف یاِعمال برا

 یکنرا کان لم  ینامه داورممکن است موافقت یه داورنامبر اساس قانون قابل اِعمال در مورد موافقت اعتبارییآنجا که ب از

 است.  یسازد، لذا انتخاب قانون قابل اِعمال مسئله مهم

 داوری دادگاه به که شودمی بینیپیش داوری کارایی تضمین منظور به داوری، نامهموافقت در نیز غیابی رسیدگی هایروش( 8

 را مقتضی رأی و دهد ادامه رسیدگی به بتواند دادگاه آن، حضور عدم و طرفین از یکی همکاری عدم صورت در تا دهدمی اجازه

و عدل و  یتحسن ن یبر مبنا یدگیو همچنین رس یحابالغ و تبادل لوا هاییوهش ی،نامه داورمعموالً در موافقت 15.نماید صادر

 .نمایندیدرج م یزانصاف را ن

 المللیب( مفاد و محتوای شرط داوری در قراردادهای بین

 بر مبنی طرفین توافق شامل حداقل باید مستقل، قرارداد صورت به چه و عقد ضمن شرط صورت به چه داوری نامهموافقت

 داوری هر برای ضروری شرط توافق مقدار این. باشد معین حقوقی رابطه چند یا یک به مربوط اختالفات بعض یا کل ارجاع

 توانندمی طرفین داوری، نامهموافقت محتوای در. یابد ادامه طرفین بعدی توافقات از لمستق تواندمی داوری آن وجود با و است

  16. نیست ضروری جزئیات این ولی کنند، توافق را داوری از بیشتری جزئیات

و  را کامل کرده ینتوافق طرف یقانون حاکم بر داور یلیمقررات تکم گیرد،یمورد توافق قرار نم یشتریب یاتجزئ کهزمانی

 یداور یندتعداد داوران را مشخص نکرده باشند و قانون حاکم بر فرا ین. مثالً اگر طرفشودیممکن م یادامه روند داور ینبنابرا

 آیین مورد در طرفین اگر چنینهم. بود خواهد نفر سه داوران تعداد المللیبین تجاری داوریباشد، به موجب قانون  یرانقانون ا

 است، شده بیان المللیبین تجاری داوری قانون در که روشی و آیین براساس دادرسی باشند، نکرده توافق داوری، رسیدگی

 قرارداد نوع به بستگی گردد، قید و مشخص داوری نامهموافقت مفاد در مزبور جزئیات باید حدی چه تا اینکه. شد خواهد انجام

 چنانچه. گرفت خواهد انجام سازمانی یا موردی صورت به داوری آیا اینکه به است وابسته امر این چنینهم. دارد آن اهمیت و

 شیوه و داوری درخصوص را بیشتری جزئیات بایستمی شود، انجام موردی صورت به داوری که باشند داشته تمایل طرفین

 جزئیات قید با ریداو شروط درج بر توافق موردی، هایداوری در. نمایند قید قرارداد در را آن شروط و بنی پیش رسیدگی

 وجود امکان این حتی. نمایند درج و بینیپیش اشتباه به را قیودی و مطالب طرفین که است روروبه خطر این با همیشه بیشتر،

 ترجیح اکثراً جهت، این به. گردند فراموش مهمی شروط یا و بوده مبهم شده بینیپیش مقررات یا و شده درج قیود که دارد

 مقررات مانند. نمایند استفاده شده تنظیم قبل از مقررات از آن جای به و نکنند تهیه را خود خاص داوری نآیی که دهندمی

 .17 آنسیترال داوری

                                                           
، به 1383، سال "نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقیمبانی نظری اصل استقالل موافقت "، ربیعا،در این مورد رجوع شود به: )اسکینی -14

 (Mofid Universityنقل از: سایت دانشگاه مفید 

 83-65، منبع پیشین، صص "المللی ایرانتنظیم قرارداد داوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -15

 منبع پیشین -16

، (United Nations Commission on International Trade Law)صاصی آنسیترال پورتال اخت -17
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 اِعمال مزبور مقررات در جزئی اصالحات برخی اِعمال به نسبت یکدیگر توافق با لزوم، صورت در توانندمی طرفین چنین،هم

 و شد داده قرار مبنا آنسیترال داوری مقررات آمریکا، متحده ایاالت و ایران بین دعاوی به مربوط داوری نامهموافقت در. نمایند

 18.گرفت قرار توافق مورد مقررات آن ذیل در بند به بند الزم، توضیحات با اصالحات

 توافق به قانون این در که مواردی در»: که است شده اشاره امر این به المللیبین تجاری داوری قانون یک ماده)و(  بند در

 نیز توافق آن در مصرحه داوری مقررات مشمول مراتب باشد، شده اشاره شود حاصل بعداً که توافقی یا طرفین بین موجود

 درج قرارداد در داوری شرط گردد،می منعقد هادولت با که سنگین گذاری سرمایه قراردادهای از بسیاری در.« بود خواهد

 قرارداد به و شده تنظیم و تهیه طرفین سوی از که شودمی احاله ایجداگانه داوری نامهموافقت به داوری تجزئیا اما شود،می

 تعدیل قرارداد شرایط با متناسب و گرفته الگو آنسیترال داوری مقررات از معموالً داوری نامهموافقت این. گرددمی پیوست اصلی

 هر مقررات یا و المللیبین بازرگانی اتاق داوری قواعد آنسیترال، داوری مقررات به داوری نامهموافقت در کههنگامی. است شده

 قید قرارداد در داوری شروط عنوان به و - شده درج قرارداد در ارجاع طریق از مزبور مقررات شودمی ارجاع دیگر داوری سازمان

  19.کندمی پیدا قراردادی قدرت ترتیب بدین و - گرددمی

 چنین در. است االجراالزم و معتبر طرفین بین نباشد، آمره مقررات مخالف که حدی تا قراردادی، شروط سایر مانند تمقررا این

 و داوری زبان داوری، مقر داوران، تعداد: مانند. کرد خواهند ذکر داوری نامهموافقت در نیز را اساسی نکته چند طرفین مواردی،

 را مشترک یا ممتنع طرف داور بتواند مزبور مقام طرفین، توافق عدم یا خودداری درصورت که ناصب مقام موردی هایداوری در

 .شودمی محول ارجاع مورد مقررات به معموالً داوری مورد در بیشتر جزئیات. نماید انتخاب

 قرارداد در را زیر شرایط که کرده سفارش کنند، استفاده آنسیترال داوری مقررات از بخواهند که کسانی برای آنسیترال

 :بگنجانند

“Any dispute، controversy or claim arising out of or relating to this contract، or the breach، 

termination or invalidity thereof، shall be settled by arbitration in accordance with the 

UNCITRAL Arbitration Rules.”۲0 

 داوری بوسیله باید آن، بطالن یا و فسخ تعهد، نقض یا قرارداد، این به مربوط یا از ناشی ادعای یا مجادله اختالف، هرگونه"

 ".شود فصل و حل آنسیترال داوری قوانین با مطابق

“Parties should consider adding: (a) The appointing authority shall be… [name of institution 

or person]; (b) The number of arbitrators shall be …[one or three]; (c) The place of arbitration 

shall be … [town and country]; (d) The language to be used in the arbitral proceeding shall be 

… .”۲1 

)ج(  ؛]سه یا یک[... یدداوران با تعداد ب() ؛]شخص یا مؤسسه نام [...یددر نظرداشته باشند: )الف( مقام ناصب با یدبا ینطرف 

 افزوده گردد. "... باید بود خواهد استفاده مورد داوری روند در که زبانی )د( ؛]شهر و کشور [...باید داوری محل

 :۲۲گردد درج ذیل شروط و قیود باید حاکم قوانین و تکمیلی مقررات و ضوابط براساس داوری، شرط تنظیم در -1

 داوری به قراراد یک از ناشی اختالفات کهزمانی. گرددمی ارجاع داوری به که دعاوی و اختالفات به مربوط عاتموضو قید( 1-1

 کار به اصطالحات و عبارات به شوندمی ارجاع داوری به آنها از بخشی یا و دعاوی و اختالفات این همه اینکه شود،می ارجاع

 .دارد بستگی داوری نامهموافقت در رفته
                                                           

 100 -98یشین، صص ، منبع پ"المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین  -18

19- Incorporation by Refrence 

 المللی اطلسبه نقل از: سایت تخصصی داوری بین -۲0

 (Atlanta International Arbitration Society) ATLAS ،https://arbitrateatlanta.org/sample-arbitration-

clause 
 منبع پیشین -۲1

 106 -100، منبع پیشین، صص "المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -۲۲

https://arbitrateatlanta.org/sample-arbitration-clausesiety
https://arbitrateatlanta.org/sample-arbitration-clausesiety
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 داوری شرط آیا که است این آید، عمل به توافق آنها با ارتباط در باید که دیگری قیود داوری، موضوع تعیین از پس( 1-۲

 از بیشتری جزئیات بایستمی موردی داوری در زیرا،. شد خواهد ارجاع سازمانی داوری به یا است موردی داوری یک موردنظر،

. نمایند استفاده "آنسیترالمقررات " مثل شده، تعیین قبل از مقررات از یا و نمایند درج و بینیپیش را رسیدگی شیوه و داوری

 بازرگانی اتاق مثل ارجاع، مورد سازمان مقررات در رسیدگی شیوه و داوری به مربوط جزئیات سازمانی، داوری در آنکه، حال

 .است شده تدوین المللی، بین

و  یو قانون حاکم بر داور یدگیرس یینداوران و تعداد داوران، آ یینباط با نحوه تعدر ارت ینمربوط به توافقات طرف یود( ق1-3

به  باسیتیشود، م یتو رعا یدهلحاظ گرد یدکه با یداوران، شروط یاداور  ییندرج گردد. مثاًل در ارتباط با تع بایستیم یره،غ

 یکه قانون داور یاراتیاخت یرغماست که عل ینکته ضرور ینا یحارتباط، توض یندرج نمود. در ا ینامه داوردر موافقت یقطور دق

قائل شده که  یزرا ن هایییتداده است، محدود یدگیرس یوهداوران و ش یأته ییندر مورد تع ینبه طرف المللیینب یتجار

چنانچه »قانون مذکور،  11. به عنوان مثال: طبق بند اول ماده استیالزام ینامه داورمفاد موافقت یمآنها در هنگام تنظ یترعا

 یا داور که ندارد حق ایرانی طرف یند،ارجاع نما یرا به داور یندهآ یبخواهند دعاو ینباشد و طرف یرانیقرارداد، ا یناز طرف یکی

 قانون 11 ماده اول بند با مطابق آنکه، حال.« باشد یکسان دیگر اطراف یا طرف تابعیت با آنها تابعیت که کند انتخاب داورانی

 چنین طرفین مگر شود، محروم شدن داور از خود ملیت جهت از نباید شخصی هیچ»: که است شده مقرر آنسیترال نمونه

 .«کنند توافقی

 اختالف ماهیت براساس طرفین که حقوقی قواعد با مطابق بایستمی داوران حاکم، قانون نیز و رسیدگی آیین با ارتباط در

 قید داوری نامهموافقت در شروطی چنین کهدرصورتی. نمایند تصمیم اتخاذ اند، نموده قید اورید نامهموافقت در و اندبرگزیده

 ۲3.نمود خواهند اقدام مناسب قانون اِعمال به نسبت تعارض، حل قواعد براساس داوران باشد، نشده

 کهصورتی در. گردد قید و بینیشپی داوری نامهموافقت در باید که است دیگری شرط ها،اخطاریه و اوراق ابالغ نحوه( 1-4

 خواهد داوری، سازمان آن مقررات براساس سازمانی داوری در باشند، نکرده توافق داوری، ابالغ مرجع و نحوه به راجع طرفین،

 .نماید مشخص را ابالغ مرجع و نحوه رأساً تواندمی داور نیز موردی داوری در. بود

 در طرفین توافق عدم درصورت. گردد قید است ممکن داوری نامهموافقت در که است دیگری شرط داوران، جرح شیوه( 1-5

 هرگونه از اطالع یا داوری تشکیل از اطالع تاریخ از روز 15 ظرف بایستمی دارد را داور جرح قصد که طرفی خصوص، این

 قرار داوری دیوان یا داور قبول مورد حجر هرگاه. کند اعالم داور به ایالیحه طی را جرح دالیل جرح، مواجهه احوال و اوضاع

 المللیینب یتجار یقانون داور 13)ماده  ۲4نماید را جرح به رسیدگی درخواست صالح دادگاه از تواندمی دینفع طرف نگیرد،

 (.یشمس 1376مصوب 

 در آن خاص رتیباتت و شده بینیپیش طرفین توسط باید دارد، فوری تکلیف تعیین به نیاز که اموری به مربوط شروط( 1-6

 نکرده توافقی مورد این در و نکرده لحاظ را قیودی چنین داوری، نامهموافقت در طرفین چنانچه. گردد قید داوری نامهموافقت

 نماید صادر موقت دستور طرفین از هریک تقاضای به بنا باشد،می فوری رسیدگی نیازمند کهمواردی در توانندمی داوران باشند،

 (.شمسی 1376 مصوب المللیبین تجاری داوری قانون 17)ماده 

 اهمیت جهت این از قیدی چنین درج. گرددمی قید داوری، نامهموافقت در که است دیگری شرط داوری محل تعیین( 1-7

 نندنتوا یا و باشند نکرده تعیین داوری برای را خاصی محل طرفین کهصورتی در. کندمی مشخص را رأی صدور محل که دارد

 خواهد تعیین دسترسی سهولت و احوال و اوضاع به توجه با و داوران سوی از داوری محل نمایند، توافق بایکدیگر ارتباط این در

. گرددمی قید داوری نامهموافقت در که است دیگری شرط لوایح، تبادل و رسیدگی برای داوری، زبان تعیین چنین،هم. شد

                                                           
 106، منبع پیشین، ص "المللیداوری تجاری بین"شیروی، عبدالحسین،  -۲3

)در این مورد رجوع کنید به: طرفی و استقالل است.  توان تقاضای عزل داوری را نمود که فاقد اوصاف الزم در ارتباط با شرط بیاز طریق جرح می -۲4

 (http://najah.blog.irمتن قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری بین المللی، ترجمه افتخاری، محسن، به نقل از وبالگ  13و  1۲مواد 

http://najah.blog.ir/
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 داوران یا داور توسط امر این داوری، توافقنامه در استفاده مورد هایزبان یا زبان درج عدم یا و طرفین توافق عدم درصورت

 (.شمسی 1376 مصوب المللیبین تجاری داوری قانون ۲0)ماده  شودمی تعیین

ارجاع به  یتدرج موضوع و نکات مورد اختالف که قابل یرنظ یگریقرارداد، شروط د ینطرف ی،نامه داوردر موافقت ی( گاه1-8

 یزرا ن یداور هایینهپرداخت هز یآن و چگونگ یلو نحوه محاسبه خسارات و دال یزانخواسته، م یینتع یدارند، چگونگ یداور

 یینکه داور تع یظرف مهلت زمان بایستیم ی،نامه داوردر متن موافقت یشروط ین. در صورت فقدان چننمایندیم یدق

 ردد. گ یانموارد مشخص وب ینا نماید،یم

 وعدل " براساس اختالف فصل و حل گردد، قید بایستمی داوری نامهموافقت تنظیم هنگام در که دیگری شروط از( 1-9

 ی،نامه داوردر موافقت یشرط ین. در صورت عدم درج چنباشدیتوسط داوران م ۲6"کدخدامنشانه"به صورت  یاو  ۲5"انصاف

 صریحاً شرطی چنین اینکه مگر نمایند، تصمیم اتخاذ "کدخدامنشانه" صورت به یا و "انصاف وعدل "براساس ندارند حق اوراند

 المللیبین تجاری داوری قانون ۲7 ماده سوم. )بند باشد شده داده مجوزی چنین داوران به و شده درج داوری نامهموافقت در

  (.شمسی 1376 مصوب

 مرجع تعیین درمورد و تصمیم اتخاذ ،گردد،  یدق بایستیم ینامه داورکه در موافقت یگری( از جمله شروط مهم د1-10

 باشند متوجه تا نمایند تفسیر را داوری شرط بایستی خود صالحیت یافتن برای داورها.  است داوران صالحیت و دار صالحیت

 قراردادهای در وریدا شرط یا و داوری قرارداد. ننمایند رسیدگی را مرتبط غیر موضوعات اندو نشده خارج اختیار حدود از که

 تصمیم اتخاذ و نموده رسیدگی را موضوعی مسائل هم و حُکمی مسائل هم که دهد می را اختیار این داورها به المللی، بین

 سوی از تصمیم اتخاذ نحوهتوان گفت: یاساس م ینبر ا .است داوری شرط تفسیر به محدود داوری گیری تصمیم حدود. نمایند

 باشند ناراضی شیوه این به طرفین چنانچه. نمایندمی تصمیم اتخاذ اکثریت براساس داوران معموالً. باشدمی رأی صدور و داوران

 درج عدم. نمایند توافق داوری، نامهموافقت در شرطی چنین درج جهت باید دهند، قرار وتو حق داور یک برای بخواهند یا و

 یتجار یقانون داور ۲9)ماده  ۲7بود خواهد اکثریت نظر برمبنای میمتص پذیرش منزله به داوری، نامهموافقت در شرطی چنین

 (.یشمس 1376مصوب  المللیینب

 )تعیین قانون ماهوی حاکم و آیین دادرسی(  ۲9و نحوه رسیدگی ۲8ین قابل اِعمالبینی قوانپیش

 و است الزامی شروط و نکات سری یک رعایت قرارداد، یک ضمن در داوری شرط درج یا و داوری نامهموافقت تنظیم هنگام در

 مبنای که است قواعدی و اصول شروط این از یکی. گردند تصریح و هشد قید شروط این داوری قرارداد تنظیم زمان در باید

 داوری رسیدگی آئین نیز و حاکم قوانین بایستمی داوری نامهموافقت در بنابراین،. گیرندمی قرار داوری حُکم صدور و رسیدگی

 .نمود درج و بینیپیش نیز را

 

 قواعد ماهوی و احکام و قوانین قابل اِعمال 

(، مبنا و اساس کار بوده و یندهآ یادر ارجاع موضوعات مورد اختالف )حال و  ینطرف یاراراده و اخت المللی،ینب هاییداور در

 یتبه اصل حاکم یزقابل اِعمال ن یناحکام و قوان یزو ن یتحقوق حاکم بر ماه ییندر تع یرو یناز ا کند،یم یفاا ینقش اساس

احکام  ییندر تع بایستیکرده باشند، داور م یینرا تع یتقانون حاکم بر ماه ین،اگر طرف ین،. بنابراشودیاراده احترام گذارده م

 . یداز آن عدول نما تواندیو اصوالً نم یدنما یتقابل اِعمال از آن تبع ینو قوان

                                                           
25- Equity 
26- Amiable compositeur 

 83-65، منبع پیشین، صص "المللی ایرانتنظیم قرارداد داوری تجاری بین"سین، شیروی،عبدالح -۲7
28- Applicable Law 
29- Arbital Procedure 
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 مفهوم قانون ماهوی حاکم 

 متن در هادولت. است اختالف طرفین با «ماهوی قواعد» رأی صدور هنگام در اِعمال قابل قوانین تعیین مللی،البین داوری در

 البته. 30نمایندمی معین نیز را آنها اختیارات حدود و درج را داوران یا داور الرعایه الزم قوانین داوری، به رجوع نامهموافقت

 داوران، برای مقرراتی تعیین در هادولت که است بدیهی و است المللبین حقوق ماناه المللیبین داوری حقوقی حوزه و منطقه

 آنها اختالف دهند اختیار داوران به توانندمی طرفین. دهندنمی عمومی المللبین حقوق آمره قواعد و اصول خالف بر دستوراتی

 3۲.نمایند لفص و حل دیگری قاعده هر یا ،31انصاف یا و نصفت عمومی اصول طبق را

مقررات  ی،نامه ارجاع به داورطرف اختالف در متن موافقت  یهاهر گاه دولت داوری،یدائم یواناساس قواعد مختلف د بر

خود را  یرأ یعموم المللینبر طبق اصول حقوق ب یدنکرده باشند، فرض است که داوران با بینییشداوران پ یبرا یحیصر

 صادر کنند. 

 هایسازمان حقوق و مربوطه سازمان قواعد اساس بر است موظف داوری هیأت المللی، بین هایسازمان رب مشتمل موارد در

 ی،هنگام صدور رأ یدکه داوران با یقانون یاست که واضع اصل یناصل بر ا ی،به هر حال در امر داور 33.نماید عمل المللیبین

و  المللینشرط آن که قانون بر خالف اصول و قواعد حقوق ب طرف اختالف هستند، به یهامراعات کنند، همانا خود دولت

 یدتأک 34«بر اساس احترام به حقوق»حل اختالف  یبرا یشترالهه ب 1907و  1899 هاییونقواعد آمره نباشد. کنوانس

 35دارند.

 قراردادها بر حاکم شکلی قوانین با تمایز در «یدعو ماهیت بر حاکم قانون» همان یا «قرارداد بر حاکم ماهوی قانون» اصطالح

المللی عالوه بر مسئله تعیین قانون ماهوی حاکم بر اختالف، موضوعات مهم دیگری مثل های بیندر داوری 36.رودمی کار به

قانون حاکم بر قرارداد داوری، شرایط داور یا داوران، قانون حاکم بر تشریفات داوری و آئین رسیدگی نیز از موضوعات  نیتعی

 مسئله است، گرفته قرار توجه مورد کمتر آن اهمیت علیرغم که دیگری موضوعباشد. در کنار این موضوعات، ه میمورد توج

یا همان قانونی است که توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم اثر الزامی خود را  37«پایه حقوقی نظام» یا «مبنا قانون» نیتعی

ت نیاز به بحث جداگانه و مفصلی دارد. در این مقاله، فقط بحث حقوق حاکم بر مطالعه هر یک از این موضوعا 38گیرد.از آن می

که داور باید در حل و فصل دعوی اِعمال کند، مورد بررسی قرار  ،یماهیت اختالف یا قانون حاکم بر قرارداد منشاء دعو

م حقوقی که بر پیدایش قرارداد، اعتبار نظا»عبارت است از:  یالمللنیهای بگیرد. منظور از قانون ماهوی حاکم در داوریمی
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 تعیین قانون ماهوی حاکم 

 حکومت دادرسی آئین و تشریفات بر داوری محل قانون و داوری نامهتوافق بر قرارداد انعقاد محل قانون االصول،علی کهحالی در

 قانون نیتعی بخش ترینمشکل. نیست یاساده کار یالمللنیب یهایداور در یدعو تیبرماه حاکم قانون تعین ولی کند،می

 است شده پذیرفته مطلب این تئوری نظر از حال این با. است یالمللنیب هایداوری در ِاعمال قابل ماهوی قانون مسئله حاکم،

 میتنظ هنگام در را خود نظر مورد قانون طرفین کهصورتی در بعد و کند توجه قرارداد طرفین اراده به باید اول وهله در داور که

 قانون بنابراین،. برگزیند را مناسب قانون حقوقی، قواعد و اصول پرتو در باشند، نکرده تعیین ،یداور نامهموافقت ای قرارداد

  .شود می تعیین داوری مرجع توسط یا و طرفین توسط یا اختالف، نشاءم قرارداد بر حاکم ماهوی

 خالصه کالم

 تأمین دنبال به همیشه قرارداد یک طرفین اما است عدالت تأمین موارد این از یکی که دارد وجود فراوانی مزایای داوری در

. باشند داشته را آن انتظار توانند نمی قضایی رسیدگی در که هستند دیگری عدالت یک دنبال به بلکه نیستند بهتر عدالت

 . است دولتی و مدون مقررات و حقوق از رهایی واقع در داوری به مراجعه

 که است توافقی و تعهد مثابه به المللی،بین قراردادهای و معاهدات در داوری به ارجاع قیود و داوری شروط کهآنجایی از* 

 و المللیبین قراردادهای و معاهدات در داوری قیود درج صحت برای. باشند می آن رعایت به متعهد و ملزم قرارداد طرفین

 شرایط این عمده که است آن به موقوف قراردادها و عقود صحت که شود رعایت شرایطی که است الزم داوری شروط تنظیم

 اینکه برای...  داوری شرط موضوع بودن معین و اختالف پذیریداوری طرفین، اهلیت اراده، بیان و رضا و قصد: از عبارتند

 تابع نیز داوری نامهموافقت. باشند رشید و عاقل و بالغ باید آنها کنند، منعقد را قراردادی بتوانند و شوند محسوب اهل متعاملین

 چنینهم. باشند داشته اهلیت داوریبه  یارجاع دعو یبرا نامه،موافقت طرفین که است معتبر زمانی و است کلی قاعده این

 و قراردادها نیز و عمومی المللیبین هاینامهموافقت و هاعهدنامه در امضاء برای مجاز افراد و امضاء صاحبان اهلیت

 شرط ایجاد حین در قرارداد طرفین از یکی اگر. باشدمی توجه مورد موارد از دیگر یکی نیز المللیبین تجاری هاینامهموافقت

 تواندمی طرفین از هرکدام باشد، اهلیت فاقد داوری نامهموافقت ازطرفین یکی یا و بوده اهلیت فاقد داوری به ارجاع عقد ضمن

 داوری احکام اجرای و شناسایی کنوانسیون پنج ماده با مطابق. نماید درخواست را یداور موافقتنامه ابطال و مراجعه دادگاه به

 و شناسایی از یا و باطل را داوری رأی دادگاه تا شد خواهد باعث طرفین از یکی اهلیت عدم نیویورک، میالدی 1958 خارجی

 .شود محرز و گرفته قرار جدی توجه مورد داوری قرارداد تنظیم از قبل باید طرفین اهلیت کند، خودداری آن اجرای

 ودیق و یداور نامهموافقت. باشد معامله مورد که است ینیمع موضوع وجود ،یقرارداد و نامهتوافق هر صحت شروط از یکی* 

. باشد مشخص کامالً ،یداور شرط ای و یداور نامهموافقت موضوع دیبا و ستین خارج یکل اصل نیا از زین یداور به ارجاع

 مورد اختالفات همه است ممکن که شودمی منعقد آتی الحدوثممکن مسائل ای موجود مسائل رفع یبرا یداور نامهفقتموا

 شود، قید بایست می که است الزم نکاتی داوری نامهموافقت تنظیم در. باشد معینی موضوع به مربوط فقط یا گیرد بر در را نظر

 :از عبارتند نکات این اهم

 .کنند مشخص ابهام بدون و روشنی به را اختالف دمور موضوع -1

 .نمایند معین وضوح به را سرداور و داوران انتخاب روش -۲

 .نمایند درج مذکور نامهموافقت در بدهند داورها به باید که صالحیتی و اقتدار اختیار، نوع هر -3

 .سازند مشخص یا تدوین را( یو ماهو ی)شکل االجراء الزم قوانین -4

 .شود تشکیل کجا در خاص داوری هیأت که نمایند معین -5

 .نمایند معین کند صادر را خود رأی و نموده رسیدگی اختالف به آن وسیله به باید داوری هیأت که را هاییزبان یا زبان -6

 نامه مذکور با دقت درج کنند. کنند، در موافقت یآن توافق م یکه رو یخاص یطشرا یرسا -7

 از. گردد رعایت باید آنها تنطیم هنگام در که دارند شرایطی شکلی ازلحاظ داوری، به ارجاع قیود نیز و داوری هایهنامموافقت* 

 یا باشد شده منعقد طرفین مابین مکتوب بصورت حتماً باید که نحوی به است داوری توافقات بودن کتبی شروط این مهمترین
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 قانون چنینهم و نیویورک کنوانسیون در. باشد ضبط قابل که باشد رفتهگ صورت داوری به تواق سندی طی المقدور حتی

 بصورت چنانچه و باشد کتبی باید داوری نامهموافقت که است شده قید صراحتاً (UNCITRAL)آنسیترال داوری نمونه

 .باشد نمی معتبر شود، واقع شفاهی

 چنانچه باشد، می داوری اختیارات حدود گردد، درج و تصریح ریداو موافقتنامه در بایستمی که الزامی و مهم موارد از یکی* 

 به اینکه جز نیست ایچاره باشد، نشده داوران یا داور اختیارات و حدود تعیین به اقدام بالصراحه داوری، موافقتنامه در

 حدود که هستند وراندا هیأت یا داور خود صالحیت، درتعیین صالحیت قاعده وفق -۲. شود مراجعه اختالف طرف هایدولت

 .کنندمی تعیین را خود اختیارات و صالحیت

 ی،)قاعده حقوق ییبر چه مبنا یدبا یدادگاه داور یاکه داور  یندنما یینتع ی،داور یهادر قراردادها و موافقتنامه یدبا همچنین،

مجموعه  یادرج گردد  یودیق ی،ممکن است در قرارداد داور ین،. همچنیددو( قضاوت نما ینا ینجمع ب یااصل نصفت و 

 در است ممکن,  دعوی طرفین. باشد می معتبر دعوی همان برای تنها که گردد وضع نظرمورد  یدعوا یاختصاصاً برا یمقررات

 داوری دادگاه یا داور به یعنی. گردد فصل و حل دوستانه و کدخدامنشی طریق از قضیه تا دهند اجازه خود داوری موافقتنامه

 و اوضاع مالحطه و شناسی موقع برحسب یا و اقتصادی و سیاسی مالحظات) غیرحقوقی مالحظات مبنای بر تا هندد می اهلیت

 به مربوط هایداوری در بیشتر قید، این. نماید صادر حُکم و کرده رسیدگی سازش، وجه به و منصفانه طور به( غیره و احوال

 .ستا متداول هم بسیار و کندمی پیدا مصداق مرزی امور

 امضاء هایدولت صریح ابراز گردد، شرط و درج صریح بصورت داوری نامهموافقت در بایستمی که دیگری قیود جمله از* 

 به اعتراض حق اسقاط و نیت حسن کمال در داوری هیأت یا داور سوی از صادره حُکم پذیرش به داوری، توافق و قرارداد کننده

 .باشدمی داوری هیأت یا داور رأی

 لحاظ داوری موافقتنامه تنظیم در بایستمی که داوری، شروط و قیود سایر درخصوص الذکر، فوق اساسی موارد بر الوهع

 :از عبارتند گردد، درج و گردیده

 دعوای فقط محدود طور به یا و بپوشاند را قرارداد از ناشی دعاوی و اختالفات کلیه گسترده طور به است ممکن داوری قید -1

. گردد مشخص روشنی به داوری یاشرط داوری نامهموافقت محتوای و مفاد در باید امر این لذا کند، ارجاع داوری به را خاصی

 مرتبط اختالفات دیگر با اختالف آن که شود دقت باید شود، ارجاع داوری به اختالفات از بعضی که شود توافق که صورتی در

 .نشود رسیدگی موضوع به جانبه همه صورت به که شود باعث موضوع این است ممکن زیرا نباشد،

 داوری از یا و کرده ایجاد موردی داوری یک بگیرند تصمیم باید طرفین. شود تعیین داوران تعداد باید داوری قرارداد در -۲

 کنند، بینی پیش را رسیدگی شیوه و داوری به مربوط جزئیات از بسیاری باید طرفین موردی داوری در. کنند استفاده سازمانی

 و المللیبین تجارت اتاق یا و آنسیترال مقررات مانند شده تهیه پیش از مقررات از طرفین سازمانی داوری در که صورتی در

 دادگاه تأسیس قبیل از مسائلی به باید داوری نامهموافقت در همچنین،. شوند جزئیات وارد نیست الزم و کنند می استفاده غیره

 که شود برگزار دولتی در است قرار داوری که مواردی در. شود پرداخته نیز داوری زبان و حاکم قانون و وراندا انتصاب شیوه و

 تعیین ورزد، امتناع داور انتصاب از طرفین از یکی اگر نمایند، منصوب را داوران تا دهندنمی اختیار داخلی محاکم به آن قوانین

 مهم است.  یدآنها را منصوب نما یطاشر ینتواند در ا یکه م کنندهتعیین مقام

 عدم یا فوت اثر در که هاییسمت کردن پر کارهای و ساز همچنین، و داوری اهلیت موضوع باید داوری نامهموافقت در -3

 .گردد درج و بینیپیش نیز داوری محل باید داوری نامهموافقت در. شوند بینیپیش اندمانده بالتصدی داوران اهلیت

 اختالف ماهیت براساس طرفین که حقوقی قواعد با مطابق بایستمی داوران حاکم، قانون نیز و رسیدگی آیین با رتباطا در -4

 قید داوری موافقتنامه در شروطی چنین که صورتی در. نمایند تصمیم اتخاذ اند، نموده قید داوری نامهموافقت در و اندبرگزیده

 اوراق ابالغ نحوه اینها، برعالوه. نمود خواهند اقدام مناسب قانون اِعمال به نسبت تعارض، حل قواعد براساس داوران باشد، نشده

 . گردد قید و بینی پیش داوری نامهموافقت در باید که است دیگری شرط ها،اخطاریه و
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 به نیاز که موریا به مربوط شروط. گردد قید است ممکن داوری موافقتنامه در که است دیگری شرط داوران، جرح شیوه -5

 . گردد قید داوری نامهموافقت در آن خاص ترتیبات و شده بینیپیش طرفین توسط باید دارد، فوری تکلیف تعیین

 دارد اهمیت جهت این از قیدی چنین درج. گرددمی قید داوری، نامهموافقت در که است دیگری شرط داوری محل تعیین -6

 در که است دیگری شرط لوایح، تبادل و رسیدگی برای داوری، زبان تعیین چنین،هم. کندمی مشخص را رأی صدور محل که

 . گردد می قید داوری نامهموافقت

 و خسارات محاسبه نحوه و میزان خواسته، تعیین چگونگی نظیر دیگری شروط قرارداد، طرفین داوری، نامهموافقت در گاهی -7

 . نمایندمی قید نیز را یداور هایهزینه پرداخت چگونگی و آن دالیل

عدل و "گردد، حل و فصل اختالف براساس  یدق یستبا یم یداور نامهموافقت تنظیم هنگام در که دیگری شروط از -8

 باشد.  یتوسط داوران م "کدخدامنشانه"به صورت  یاو  "انصاف

. باشدمی رأی صدور و داوران سوی از تصمیم اتخاذ نحوه گردد، قید بایستمی داوری نامهموافقت در که دیگری شرط -9

 .نمایندمی تصمیم اتخاذ اکثریت براساس داوران معموالً

 منابع فهرست

 فارسی منابع( الف

 :ها کتاب

 انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان انتشارات تهران، ،"خصوصی الملل بین حقوق" نصراله، سید ابراهیمی، .1

 اول چاپ، 1383)سمت(،  دانشگاهها

 اول چاپ، 1371 امروز، نشردانش انتشارات تهران،، "الملل یناز حقوق تجارت ب یمباحث" ربیعا، اسکینی، .۲

 سوم چاپ، 1390نشردادگستر، انتشارات تهران،، "بازرگانی دردعاوی المللی ینب یداور" احمد، امیرمعزی، .3

  ۲، چاپ دوم، جلد1356رات دانشگاه تهران، ، تهران، انتشا"حقوق تعهدات"ید،عبد المج ی،قائم مقام امیری .4

 اول چاپ، 1389 مجد، انتشارات تهران،، "المللیبین هایسازمانحقوق "ابراهیم، زاده،بیگ

  1، چاپ اول، جلد 1347 تهران، .1

 ،جمهوری ریاست انتشارات تهران،، "آسیا -وسایرکشورها ایران تشریفاتی هایتوافق " شکوه، فقیری، و شاهرخ شاکریان، .۲

 3 جلد ، 1375 کشور، مقررات و قوانین کل اداره

 ریاست انتشارات تهران، ،"1اروپا -وسایرکشورها ایران تشریفاتی های توافقمجموعه "شکوه، فقیری، و شاهرخ یان،شاکر  .3

 4 جلد، 1376 کشور، مقررات و قوانین کل اداره جمهوری،

 انتشارات تهران،، "۲اروپا -وسایرکشورها ایران یفاتیتشر های توافقمجموعه " شکوه، فقیری، و شاهرخ یان،شاکر  .4

 5 جلد ،1376 کشور، مقررات و قوانین کل اداره جمهوری، ریاست

 اول چاپ، 1388 شهردانش، انتشارات تهران،، "واقعیت و ارزش دیالکتیک الملل، بین حقوق"آرامش، شهبازی،  .5

 اول چاپ، 1389 شهردانش، اننتشارات تهران،، "کثرت عین در وحدت الملل، بین حقوقنظام "آرامش، شهبازی،  .6

 انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان انتشارات ، تهران،"یالملل ینب یتجار یداور" ین،عبدالحس یروی،ش  .7

 اول چاپ، 1391)سمت(،  دانشگاهها

دانشگاه  یفاراب یسات پرد، قم، انتشار"(ی. او. تی)ب یو واگذار یبردارساخت، بهره یقراردادها" ین،عبدالحس یروی،ش  .8

 ، چاپ اول 1384و توسعه نفت،  یتهران؛ و انتشارات شرکت مهندس

 انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه سازمان انتشارات ، تهران،"یالملل ینب یتجار یداور" ین،عبدالحس یروی،ش  .9

 سوم چاپ، 1393)سمت(،  دانشگاهها

 سوم چاپ ،1391 میزان، انتشارات تهران،، "المللی بین فاتاختال آمیز مسالمت فصل وحل " علی، محمد ی،صلح چ  .10
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، چاپ 139۲ یزان،م یحقوق یاد، تهران، انتشارات بن"یالملل ینب یها یالملل و داور ینحقوق ب" یدحسین،س یی،صفا  .11

 چهارم

پ بیست ، چا1386، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، "یالملل عموم ینحقوق ب"محمدرضا ،  یگدلی،ب یاییض  .1۲

 وسوم

 اول چاپ، 139۲ جاودانه، و جنگل؛ انتشارات تهران،، "دریاها الملل بینحقوق "فرهاد، طالیی، .13

 دکترای و لیسانس فوق قضایی،تحقیقات وحقوق سیاسی علوم کارشناسی هایدوره: المللبینحقوق " محمد، عالیخانی، .14

 لاو چاپ، 1308 سال سوم، خط انتشارات تهران،، "المللبین حقوق

ازنظرفقه  المللیینحقوق ب یمازمفاه ییهابر اساس قانون قرارداد ذمه،گوشه هایتحقوق اقل"ی،عباسعل ی،زنجان یدعم  .15

 ، چاپ سوم136۲،  ی، تهران، انتشارات نشر فرهنگ اسالم"یاسالم

 اول چاپ، 1379 نو، نشر فرهنگ انتشارات تهران،، "معاهدات الملل بینحقوق " اله، هدایت ی،فلسف  .16

 3 جلد دوم، چاپ، 1368 بهنشر، انتشارات تهران،، "قراردادها یعمومقواعد "ناصر، ان،یکاتوز .17

 سهره نشر و سبز؛ زیتون انتشاراتتهران، "ها نامهوموافقت ضمائم همراه به دریاها حقوق یونکنوانس"محمدحسن، نامی، .18

 اول چاپ، 1390 ،

 تهران،، " آن ضمائم و شیکاگو کنوانسیون بررسی -واییه الملل بین حقوق بر ایمقدمه " حسین، توپچی، نواده .19

 1390 ، اول چاپ ، خرسندی انتشارات

 

 : مقرررات و قوانین مجموعه

 ، چاپ اول1391، تهران، انتشارت کتاب آوا ،"منشور سازمان ملل متحد"ی،دپارتمان حقوق  .۲0

، تهران، "هنمای سرمایه گذاری خارجیکتابچه را"دفتر سرمایه گذاریهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  .۲1

 1386انتشارات سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، 

 1379، "(ی)درامورمدنوانقالبیعموم یهادادگاه یدادرس یینقانون آ"،یروزنامه رسم یهامجموعه  .۲۲

 ، چاپ اول1376، تهران، انتشارات دوران ، "یو قانون مدن یقانون اساس"ینمجموعه قوان  .۲3

 "یراناتاق ا یمرکز داور یداور یینآ"مجموعه مقررات   .۲4

  :ها مقاله

 41، شماره  1388 ی،الملل ینب ی، مجله حقوق"یالملل ینب یها یداور"رضا،  یا،ک یانآر  .1

وق و ، مجله دانشکده حق"یالملل نیب یتجار یدر مراجعه به داور یدولت یدولت ها و سازمان ها اریاخت" عا،یرب ،ینیاسک  .۲

  ۲5، شماره 1369دانشگاه تهران ،  یاسیعلوم س

، "آمریکا متحده ایاالت و ایران روابط در آن استناد قابلیت و( میالدی 1955) مودت عهدنامهاعتبار " آرامش، شهبازی، .3

 44 شماره، 1390جمهوری، ریاست المللی بین حقوقی امور مرکز نشریه المللی، بین حقوقی مجله

 آموزش مجتمع مجله، "ایران المللی بین تجاری داوری قانون به توجه با داوری قراردادتنظیم " ن،عبدالحسی یروی،ش  .4

 3شماره  ، 1378 قم، عالی

، "یهتأد یروخسارت تأخ یراجع به مطالبه خسارات قرارداد یدادرس یینمقررات آ ینقد و بررس"شیروی، عبدالحسین،   .5

 9، شماره 1380مجله مجتمع آموزش عالی قم، 

 31 شماره، 1389 حقوق، پژوهش مجله، "یالملل نیب یدرقراردادها یداور شرطاستقالل " ،یعل محمد ،یصلح چ  .6

 یاسی، مجله دانشکده حقوق و علوم س" نیب یها یدر داور یدعو تیحقوق حاکم بر ماه نییتع" ن،یحس دیس ،یصفائ  .7

 30، شماره 137۲دانشگاه تهران، 
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مجله " یران،برحقوق ا یدبا تاک یالملل ینب یتجار یرجوع به داور یاشخاص برا یتو همکاران، صالح ین،حس ی،علم  .8

 4، شماره 1391، "یقیحقوق تطب یپژوهش ها

 آنسیترال ومقررات ایران المللی بین تجاری داوری درقانون داوری شرایط بررسی "ی،مصطف ی،حسن، و مظفر یی،فدا     .9

 ۲1۲ ارهشم، 1390 وکال، کانون مجله، "داوری ومقررات

 46، شماره 1384، فصلنامه رواق اندیشه، "دیوان دعاوی ایران و آمریکاو زمینه های پیدایش آن"فیروزی، مهدی،      .10

، "صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد یاساس یطعدم لزوم شرا یالزوم  یبررس" ی،درافشان، محمد مهد یقبول  .11

   1، شماره 1391 ی،مجله دانش حقوق مدن

 

 


