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Research Article 
Arbitration has become more complex following the spread of this 

method of resolving commercial and investment disputes, especially 

with the growth of multi-party disputes, leading to several problems, 

including parallel and different proceedings. Some legal systems 

have recognized the consolidation of arbitral proceedings to avoid 

the issuance of conflicting awards and thus protect the rights of 

multiple but relevant parties to the arbitration on the one hand, and to 

increase the efficiency of arbitration by reducing costs and duration 

of proceeding on the other hand. The consolidation, as the case may 

be, is contingent on satisfaction of requirements including the 

consent of the parties, the equality of the arbitration agreement, the 

uniformity of the parties and the basic legal relationship, the legal 

authority to issue a judicial order to consolidate, and also its 

desirability. Nevertheless, disadvantages of the consolidation of 

arbitration proceedings into the constitution of a new arbitral 

tribunal, namely prolongation of the proceedings and violation of 

confidentiality and the principle of party autonomy, have also been 

considered. This article, while analyzing the above issues, examines 

other aspects of the consolidation, such as its kinds and position in 

arbitration laws and regulations, obstacles to the consolidation, the 

governing law, and the competent authority for consolidation. 

Considering the lack of a specific provision under Iranian arbitration 

law, the consolidation of arbitrations can be sufficiently justified by 

the rule of wisdom and through relying upon the criterion of the 

combination of related court proceedings. 
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 چکیده مقاله اطالعات

ها در پی گسترر  انتش شتیحل اتت اار تتار توتاری و       تر شدن داوریپیچیده پژوهشی نوع مقاله:
ونژه با رشد اار تتار ندداابهته، مشت  ر مریتددی اها  ته      ، بهگذاریسرمانه

هتای  دبهال داشره است.  براتی اه بمتا    مریدد را به های محاهی وظهحر رسیدگی
صتدور ررای مردتا و و دربریوته صتیاب. اه اقتحق      اقحق داوری برای مقاب ه با 

هتا اه  های مریدد، اما مرتهط اه نک سح، و اتزانش کاررمتدی داوری طرتیش داوری
هتای  ها و همان رسیدگی اه سحی دنگر، بهتاد اداتا  ارنتان   طرنق کاهش هزنده

تحقق اداا ، اسب محرد، مدحط به اصحل شترانیی   ابد ری را شداسانی ب حدهداو
بامۀ داوری، وادر طترتیش و رابیتۀ اقتح ی    مابدد رضای طرتیش، وادر محاتق.

صدور دسرحر  ضانی برای اداا  و ااراه می حبی. رن است.  بتا    پانه، ااریار  ابحبی
یت مرات  داوری ادنتد،   های داوری در تشت  اداا  ارنانهای انش اال، کاسری

محرمابگی و ااک یت. اراده بیتز متحرد تحاته     مابدد تیحنت روبد رسیدگی و بقو 
گفرته، ابیتاد دنگتر     رار گرتره اس.  در انش بحشرار، ض ش تح یت محضحعار پیش

بهاد اداا  بمیر ابحاع و اانگاه رن در  حابیش و  حاعد داوری، محابت  اداتا ،  تابحن    
 ای صرنحبا واحد تقدانِ مقرره  ی اداا  بررسی شده اس.ااکم و مرا  صالح برا

در  حابیش داوری انران، به ا م مدیق و با أاذ م ک ن ستان اه ت فیتق دعتاوی    
 ها اه تحایه کاتی براحردار اس. مرتهط در ارنان رسیدگی محاکم، اداا  داوری
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 مقدمه

 ابیقاد با و طرتیش ارادل اساس بر اار ف و تصتات  هایشیحه ترنشرانج اه ن یعدحان به داوری

ۀ داوری بامت محاتق. ش تبه  اص ی نا  رارداد در مددرج داوری شرط صحرر به داوریۀ باممحاتق.
 شحد  رور مدرج میو به رأی الزا  کددمی پیدا ظهحر مسرقت

 ال   تی اا تب  بتیش  توتاری  روابط پیچیدل تواری بر مش  ر داوری اتزوده اس.  میام ر

تدها در وضیی. تیدد طترتیش  واحد دارد  به مریدد اار تار و اار ال بروه داربد ندداابهه ماهیری
است.   م  تش ( ترعتی  و پی اب تاری اصت ی   یمابدد  راردادهتا ) رارداد نا تیدد  راردادهای مرتهط 

ب  ته  ، شتحد  مدرهی مریدد داوری هایدنحان و به تش یت به داوری ارااع شحد اار تار گحباگحن
در محرد  رارداد وااد بدون تیدد طرتیش بیز م  ش اس. هرنک اه طرتیشْ دعحی احد را در دنحان 

 بر ررای ربها اه هرنک اه سحی صادره رأی داوری مسرقت و موزا تیقیب ب اندد که در انش صحرر

رو، اار تال تیتارآ ررای داوری در تتروآ    احاهد بحد  اه انش  تأثیرگذار داوری هایدنحان دنگر
مرتهط را  اال،در عیش  و مریدد داوری هایدنحان و هاارنان نادشده، ضرورر طرح محضحع اداا 

 کدد می پیدا یتحاه ابت اه ی. رسیدگیِ واادو تدارک  ساهدمیرح می
و صتدی.   هتا شترک.  ساار ابی، بزرگ هایپروژه بی ه، دعاوی مدرن، مابدد اار تار در بیشرر

 Menkel-Meadow et)ابتد  ندداابهته  اار تتار  مش حل و درگیر طرف دو اه ابرژی، اا ب بیش

al., 2018: 475; Rowley QC et al., 2020: 217  )  اه تتحاهی  ابتت  رو، مصتادنق اه انتش 
 باهرگتابی  اتاق داوری مرکز برای ب حبه، در هسردد  ندداابهه بر اار تار ال   ی باظربیش هایداوری
 تخ تیش  و( Born, 2020: 2759)است.   طترف  ندد شامت هاداوری سح  نک اه بیش ،1ال   یبیش
 باشتدد   طترف  دو اه بتیش  شتامت  اهان، سراسر در داوری هایپروبده اه درصد 04 که شحدمی هده

 رن اه داده، پیشدهاد را هاداوری اداا  بمیر هانیاتراه اار تار، تصت و ات ساهوکارهای بدابرانش،
هتای  الهره محضحع اداتا  ارنتان  (  Gorden, 2018: 174)کددد می ناد می حب راه اری عدحانبه

اار تال واتحد    ب  ه در  راردادهای دواابهه بیز انتش  داوری تدها شامت  راردادهای ندداابهه بیس.،
صحرر متحاهی میترح    های داوری مریدد بهدارد که طرتیش  رارداد، دعاوی احد را با تش یت دنحان

دعحای تسخ در دنحان داوری میرح ب اند و طترف مقابتت    مابدد رب ه ن ی اه طرتیش  رارداد ب اندد؛
 نتحابی مسترقت بته ا امتۀ    صحرر دعحای مرقابت، در ددر ا دا  به طرح دعحای الزا  به انفای تیهد به

بامتۀ داوری، داوران تییتیش   دهد که در محاتقت. ونژه هدگامی رخ می  انش وضیی. به2دعحا ا دا  کدد

                                                           
1. International Chamber of Commerce (ICC). 

گحبه دعاوی که اصحالً های داوری در مقابتِ دراحاس. اداا  انشاند ااطربشان کرد که در محارد مریددی دنحانب  2
دهدد؛ نراکه مدات  ا رصادی اه احد مقاوم. بشان می باند در نک مرا  داوری محرد رسیدگی  رار گیرد،

  های داوری اس.های مریدد و عد  اداا  ارنانداوران در بقای دنحان
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بشده باشدد و تش یت دنحان داوری بید اه ادوث اار ف صحرر پتذنرد  ه چدتیش در متحردی کته     
اار ال بیشترری احاهتد    ارنان رسیدگی دنحان اول در مراات بهانی احد باشد، تش یت دنحان دو 

داش.  گفردی اس. که تش یت دنحان داوری اول و ابرخاب داوران رن، بته میدتای انتش بیست. کته      
 ت امی اار تار طرتیش الزاماً بانسری در ه ان دنحان محرد رسیدگی وا   شحد 

 در) مخر ت   ادعاهتای  بترای تو یت    شت  ی  ایشتیحه  عدتحان به داوری هایارنان اداا 

 در نته  و داا ی هایداوری در نه دنحان وااد نک در( اار تار ک یۀ و طرتیش ه ۀ اصحص

که تقط در برای اه  حابیش داوری م ی، مابدد  ابحن  اس. مهااثی اها  ه ال   یبیش هایداوری
داوری ابگ یس و  ابحن رنیش دادرسی مدبی ه دد، و بیز برای  حاعد داوری ساهمابی محرد تحاه 

  س.  رار گرتره ا

 اتزانش ها و دربریوهاحنی در همان و هزندۀ رسیدگیداوری سهب صرته هایارنان اداا 

ررای داوری  صدور اه داوری ارنان وادر دلیت به دنگر، طرف اه  شحدمی هاکاررمدی داوری
 میانهی هاداوری اداا  مقابت، گردد  درمی اارداب مرتهط نا وااد محضحعار راا  به مردا و

 دلیت به و شحدمی داوران ابرصاب روبد پیچیدگی و دشحاری سهب اند ه اها  ه دارد، بیز

 نالش با داوری اصحصی و محرمابه ادهۀ اداا ، در بریوۀ دنگر به داوری طرتیش پیحسرش

 اداا  ارنان در طرف نک اساسیِ به دالن ی اقحق که دارد واحد گردد  انش اار المحااه می

  شحد  بقو هاداوری
 به ض دی( طرتیش نا )صرنح رضان.  هیت اه شرانیی رعان. مسر ز  داوری هایارنان اداا 

 تیتدد  تترآ  در اقتح ی  رابیتۀ  و طترتیش  واتدر  نتا  داوری بامۀمحاتق. وادر ها،داوری اداا 

  هیت م زومار، م  ش اس. بدابه دالن ی، اه ه ۀ رعان. با واحد اما اس.، داوری هایبامهمحاتق.

 شحد  محااه مش ت با اداا  تحقق مریدد، داوران و داوری مخر   مقرهای تیییش

 محابت   و شروط کامت بررسی به داوری  حاعد و  حابیشهای مو حعه اه نکهیچ رام رب هبه 

 تا اس. کاتی براحردار اه ی. اه داوری هایارنانِ اداا  مفهح  ابد، بررسیبپردااره اداا  تحقق

 و اعرهتار  شتده،  مدتد بهتره  داوری هاینالش ات اه. در ک یدی عدصر انش اه داوری هایدنحان
اار تار ارتقا دهدد  ه چدیش، مقالۀ  ات کاررمدِ و تحاتقی شیحل نک عدحانبه داوری را مشروعی.

پترداهد و دربهانت. شتروط تحقتق اداتا       ااضر به بررسی ا سا  اداا  و مزانا و میانتب رن متی  
 دهد  کدار محاب  رن محرد بررسی  رار میهای داوری را در ارنان

عدتحان  های داوری، وضیی. اداا  داوری و دادرسی بیز بهگفردی اس.، ع وه بر اداا  ارنان
 ,Bermann)نک محضحع مسرقت محرد تحاه  رار گرتره که اارج اه بحت  مقالتۀ ااضتر است.     

2017: 257-308; Crivellaro, 2005: 371-420  ) 
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 داوری هایجریان مادغا مفهوم .1
هتای مترتهط بتا    با تو ی  دو نا ندد ارنان داوری مترتهط امتا موتزا کته در اثتر بتروه ااتر ف       

شتحد  ابتد، اداتا  محقتق متی    نا باشی اه رن و نا اری  رارداد وااد رااه شتده   راردادهای مرفاور
(Hanotiau, 2020: 334-5; Girsberger & Voser, 2016: 141; Rubino-

Sammartano, 2014: 392)  ،رسیدگی نددنش که طی رن اس. ترانددی اداا  به عهارر دنگر 
 تیرن  انش شحبد ت فیق می واادی رسیدگی در در شرف رااه، نا ابوا  اال مرتهطِ در اما مسرقت
 حاعتد داوری   و ال   تی بتیش  باهرگتابی  اتاق داوری داوری مرکز در  حاعد مقرر شرانط ک یۀ شامت
 نتک  بته  مربتحط  اار تتار  ه ۀ ارااع و با اداا  ( Pair, 2011: 14)اس.  1ئیسسح ال   یبیش

را احاهتد   ت امی رن مسائت به بسه. رأی وااد صدور اق داوری دنحان وااد، داوری در محضحع
باشی   ابحبی لحانح و مسرددار همان و اسر اعهم رسیدگی ا سار برگزاری داش. که انش امر به

 ( Schwartz, 1990: 343)های ت فیقی احاهد ابوامید ش مش حل داوریاار تار ه ۀ طرتی اه
 

 های داوری در قوانین و قواعد داوریادغام جریان .2
، اما برای اه شاراان کدحابسیحن ابدبپردااره اداا  محضحع به صراا.به داوری هایاا ب کدحابسیحن

ی بسته. بته براتی اار تتار اتاص در      بیحنحرک میرقدبد که اگر ن ی اه طرتیش برای ابوا  داور
( کدحابستیحن  1)2( و 1)2نا با اضحر شخص ااصی وااد اق  راردادی باشد، محاد شده داوری اداا 

بامتۀ  باپتذنر محاتقت.  عدحان اازای تف یکرس ی. شداارش انش اقحق  راردادی بهنادشده م ز  به به
ادی برای داوری در نک ارنتان داوری  وری طرتیش اس.؛ برع س، اگر ن ی اه طرتیشِ اق  رارددا

بشده نا مقرر شحد که ام ان اضحر اشخاص دنگری در ارنان داوری طترتیش  ترارداد واتحد    اداا 
 ( Born, 2020: 2764)بخحاهد داش.، ندیش تحاتقی محرد ا ان. کدحابسیحن بیز احاهد بحد 

( 2412) ه دتد  سی متدبی رنیش دادر  ابحن 1403بدد بخس. مادل  م ی، داوری  حابیش میان در
 رمسترردا   ایمدیقته  دادگتاه  اه تحابدتد متی  ه دد داوری در هایرسیدگیطرتیش  که داردمی مقرر

 در کته  داوری هتای رستیدگی ستانر   با( ازئی نا ک ی صحرر به) را های داوریارنان تا بخحاهدد
نادشده وااد  دادگاه اصحص انش ب اند که در اداا  اس.، رااه شده ه دد در دنگری داوری دنحان
 Van)استت.  اع تتال ابتتت  شتت  ی  حاعتتد تییتتیش و ت فیقتتی داوری در داوران ابرصتتاب ااریتتار

Haersolte-van Hof, 1997: 427  )بیز هاداوری اداا  ام ان هایمحدودن. به انش  ابحن در 
صدور دسرحر  تحابدد بر س ب ااریار دنحان داوری برایمی رهادابه طرتیش بخس.، شده اس.؛ اشاره

 ارنتان  دو هتر  اند ه مگر بدارد، را اداا  دسرحر صدور اااهل داوری دنحان اداا  تحاتق کددد  دو ،

                                                           
1. Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules) 
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 تابحن داوری ابگ تیس    12متادل  (  Born, 2020: 2376-79)باشتد   برگزار شده ه دد در داوری
 تتدرال  داوری  ابحن ها و شرانط رن صراا. دارد  در( بیز در شداسانی ام ان اداا  داوری1993)

 مدبی دادرسی رنیش  حاعد اما بدارد، ای واحدمقرره ندداابهه هایداوری اداا  اصحص در امرن ا
 در تتدرال   تحابیش  اع تال  طرنتق  اه هتا داوری اداتا   ام تان  (،2424)اصت ای   1تدرال امرن ا

 ( Carbonneau, 2014: 64)ساا.  را تراهم ندداابهه داوری به مربحط هایرسیدگی
 ،هتای داوری هتا بته محضتحع اداتا  ارنتان     رام عد  تصرنح اا ب  حابیش م ی و کدحابسیحنبه
 بیدتی پتیش  احد مقررار در را داوری هایارنان داوری طی ندد دهۀ اایر اداا  هایساهمان بیشرر
 اشاره کرد  بسیاری ICC و SCC2، LCIA1، VIAC0  حاعد داوری تحان بهمی ابد که اها  هب حده
هتای ندداابهته   مقررار باظر بر داوری تا ابدکرده تودندبمر  حاعد احد در بیز داوری هایهمانسا اه

 اداتتا  ام تتان ،ICC 14 متتادل  SIAC3 و HKIAC2  حاعتتد داوری را در رن بگدوابدتتد؛ اها  تته
 (1)22استاس متادل    بر  اس. کرده بیدیپیش محردبیاه شروط تحقق صحرر در را داوری هایارنان
 بتا  مشتحرر  و اداا  برای طرتیشن ی اه  دراحاس. درنات. اه پس HKIAC (2412،) ادند  حاعد

 2 متادل  کدتد  متی  ا دا  اداا  برای HKIAC تأنیدشده نا مدصحب، هرنک اه داوران و سانر طرتیش
 استاس رن،  بتر  کته  ب حد وض  هاداوری اداا  محرد در را ایهمقررار گسرردSIAC (2413 )  حاعد
 طهتق   اس. شدهبیدی پیش داوری دنحان احد اه اابب هم و داوری دنحان تش یت اه  هت هم اداا 
تحابد دسرحر اداا  دو نا ندد ک یرۀ ابرصاب نا رئیس می ،CEPANI7 (2424)  حاعد داوری 11مادل 

را که تح. ااک ی. انش  حاعد داوری در ارنان هسردد، صادر ب انتد    باپذنرداوری مرتهط نا تف یک
 حاعتد   9متادل   ها اتخاذ ب تحده است.   داوری اداا  راا  به مرفاوتی رون ردICDR2 (2421 ) اعد ح

ب رده اس.،  بح  اه سحی ساهمان داوری اداا  اه داوری ساهمابی،  حاعد سانر مابدد داوری نادشده،
  پتذنرد یمت  صحرر ساهمان اه سحی نا 9اداا  داور نک تیییش ها باب  ه تصرنح دارد که اداا  داوری

طترتیش،  ن تی اه   دراحاست.  بته  کته  است.  کترده  بیدتی پیش CIETAC14 حاعد داوری  19مادل 
CIETAC را بر اساس انش  حاعتد   رسیدگی اال در داوریِ ندد نا تح. شرانیی ااص دو تحابدمی

 ا ادات  که داردمی اع   بیز( SIAC) سدگاپحر ال   یبیش داوری مرکز  ب اند اداا  واادی داوری در
 بتتا میتتابق و طتترتیش تحاتتتق و دراحاستت. صتتحرر در و داوری دنتتحان تشتت یت اه پتتس اا تتب

                                                           
1. Art. 81(a)(6)(B) 

2. Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 

3. London Court of International Arbitration 

4. Vienna International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber 
5. Hong Kong International Arbitration Centre 

6. Singapore International Arbitration Centre 
7. The Belgian Centre for Arbitration and Mediation 
8. International Center for Dispute Resolution. 

9. Consolidation Arbitrator 

10. China International Economic and Trade Arbitration Commission. 
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(  Howes & Stowell, 2016: 11)است.   پذنرام ان داوری هایدنحان اه صادره هایدسرحرالی ت
بتا   و طترتیش  اه ن تی  دراحاست.  بدابته  را داوری ندد نا دو اداا  هم ACICA1  حاعد (1)13مادل 
بترای اداتا     ای حاعتد داوری ربستیررال مقترره    1973در بسخۀ   کددرر توحنز میشروط مق رعان.
ای پیشدهاد داد تتا مقترره   2447بحنس  حاعد نادشده در سال بیدی بشده بحد، ولی کارگروه پیشپیش

راا  به اداا  دربمر گرتره شحد، اما به دلیت ساهوکار پیچیدل ارنان اداا ، انش پیشدهاد ع  ی بشتد   
رهاد  توتارر  بامتۀ محاتقت.  بیتز  ال   یگذاری بیشع حمی و داوری سرمانه ال  تبیش اقحق عرصۀدر 

 در را هتا داوری اداتا   ام تان  کته  بتحد  ایندداابهه تحاتق بخسریش ،(1123 مادل) 2امرن ای ش الی
 و( Cremades & Madalena, 2008: 538)کرد تراهم می اار ف طرفنک  دراحاس. صحرر

 هتتاداوری اداتتا  ام تتان هتتم BIT 0متتدل کابتتادانی  12 و BIT1متتدل امرن تتانی  11 دلمتتا دو در
  (Crivellaro, 2005: 404-5اس. ) شدهبیدی پیش
 

 داوری هایجریان ادغام انواع .3
 :اس. میتقس  ابت رنه شرح به مخر   اهار اه یداور یهااننار اداا 

 

   (Compulsory Consolidationاجباری ) و (Arbitrary Consolidationاختیاری ) ادغام .1. 3

و  ااریتاری  اداتا   بته  داوری، طترتیش  رضتان.  داوری بر مهدای واحد نا بهتحد  هایارنان اداا 
 اگتر  کته اس.؛ به انتش میدتا    طرتیش رضان. اداا  ااریاری تحقق اساس  شحدمی تقسیم ااهاری
 اداتا   دسترحر  صتدور  بترای  اریتاری ا هتیچ  داوری دنحان نا دادگاه بهاشد، محاحد طرتیش رضان.
 بهحد نا واحد گرترش دربمر بدون داوری دنحان نا دادگاه هاداوری ااهاری اداا  در  بدارد هاداوری
 باشد، داشره تحابدمی داوری هایارنان اداا  که مخر فی مزانای و مصالح بدابه طرتیش و رضان.
را صتادر   هتا داوری اداا  دسرحر مردا و، یررا صدور اه ا حگیری و هارسیدگی کاررمدی اها  ه
 داوری هتای رستیدگی  ااهتاری  تصحر اداا  اس.، داوری اساس طرتیش رضای اهربوا که  کددمی

 و مرحتده انتاالر   در ونتژه بته )رونتۀ  ضتانی    و  تحابیش  متحرد  در گسررده میالیار  دشحار اس.
 :اقتح ی است.   ع تدل  دلیت سه بر مهردی ااهاری اداا  که دهدمی بشان( کدگهدگ هایدادگاه

 ,Manjiao ابحبی، تفسیر محس   ابحن و رضان. مفتروآ طترتیش بترای اداتا  )     توحنز صرنح

 بتر  استرثدا  نتک  تدها ااهاری نحن اداا  که میرقدبد ال   یبیش داوری اامیۀ اکثرن.  (2 :2008
  (Manjiao, 2008: 2هدحه به نک شیحل رانج و رونه تهدنت بشده اس. ) اس.، ک ی  اعدل

                                                           
1. Australian Center for International Commercial Arbitration. 

2. North American Free Trade Agreement (NAFTA). 

3. U.S. Model Bilateral Investment Treaty 

4. The Canadian Model BIT 
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با انش اال، تغییر رون رد برای اه  حاعد داوری ستاهمابی اه مدت  صترنح اداتا  ااهتاری بته       
ساهمان امرن انی ها اس.  برای ب حبه، توحنز رن، ااکی اه گسرر  پذنر  اداا  ااهاری داوری

است.، پتیش اه انتش بترای     « AAA»ساه وکه تاب   حاعد داوری صدی. ساا. 1(AIA) می اران
ها بدون رضان. صرنح می ار ا دا  به باهبگری در اسداد تر  اتحد ب تحده   م ابی. اه اداا  داوری

  اما با باهبگری در  حاعد داوری و رنتیش میتابویگری در صتدی.    (Schwartz, 1990: 346)بحد 
مدرشتر ب تحده کته در رن،     1سدد ادندی AIAرن،  7و تصحنب مادل  24172ساه در سال وساا.
 هتا داوری ااهتاری  اداتا   اه یت.  داوری اداا  ااهاری را توحنز کرده است.  اکدتحن در  ساهمان 

 امتا  بتحده،  ه تراه  مش  تی با ه یشه مرتهط و محاهی هایاگرنه رسیدگی شحد کهاسردالل می
 هارسیدگی انش بحع بامی حب اه تأثیرار کاهش نا ا حگیری برای مرفاوتی ش  ی م ابیسم اکدحن

اهربوتا کته اداتا      اس.  داوری هایارنان اداا  انش ساهوکارها، ترنشمهم اها  ه که انواد شده
 هتا داوری ااهتاری  اداتا   رستد، بمر میبه مش ت رضا بیز اصحل مسر ز  رضای طرتیش اس. و

 را طترتیش  تحاتتق  به بیاه اس.، هنرا محاهی هایرسیدگی مش  ر با مقاب ه برای رو  مؤثرترنش
هتای  اه ه یش رو، بترا ف داوری  ( Cremades & Madalena, 2008: 507)کدد می برطرف

 گذاریهای سرمانهتواری که اداا  رن کام ً مدحط به تحصیت رضای طرتیش اس.، اداا  داوری
که مهدتای رن تفتاور اصتحل راههتردی      االتهاع اه دنحان داوریبا صدور دسرحر اله  مرتهط اس.

 ( Crivellaro, 2005: 416)ال   ی اس. گذاری بیشاداا  در اقحق سرمانه

 

 (Partial Consolidation)جزئی  و( Overall or Total or in Full Consolidation)کلی  ادغام .2. 3

شتحد  تقستیم متی   ازئتی  و ک تی  بتحعِ  دو بته  اداتا   شت حل     رو اسب داوری هایارنان اداا 
(Crivellaro, 2005: 409  )بتا هتم   مترتهط  هایداوری مسائت و ارمحضحع ت امی ک ی، اداا  در 

 بتا  بزدن تی  بسیار ارتهاط که داوری مسائت اه برای تقط ازئی اداا  در که دراالی شحبد،می اداا 

همتان بتا   مراد اه اداا  ازئی رن اس. که بخشی اه نک داوری هم  هسردد اداا  داربد، مش حل هم
ک محضحعی و ا  ی میترح باشتدد، شتاند    داوری دنگری برگزار شحد  در محاردی که مسائت مشرر

تر باشد که با تراضی طرتیش، دنحان داوری ادله، مسرددار و لحانح مربحط به مسائت مشتررک  می حب
    0اسر اع ب اند و راا  به سانر مسائت داوران به ش ت موزا ا دا  به رسیدگی کددهمان را هم

                                                           
1. American Institute of Architects 

2. Construction Industry Arbitration Rules and Mediation Procedures (2017), Art. 7(a) 

3. AIA Document A401TM 2017 

(  ابحن رنیش دادرسی مدبی ه دد، در اداا  ازئی با تیییش اار تار مش حل داوری ت فیقی اه سحی 0)1403بر اساس مادل   0
شحبد و  اضی نک دنحان داوری ادند برای داوری ت فیقی و داوریِ در ارنان تی یق می اضی صادرکدددل دسرحر اداا ، د

شده،  اضی باند با دراحاس. ن ی اه دهد  در صحرر عد  تراضی طرتیش در ابرخاب داور در مه . تیییشتش یت می
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در   ازئتی  باشد نا ک ی باند اداا  رنا که در صحرر تراضی بر اداا ، ابردا باند مشخص شحد 
رهاد امرن ای ش الی، اداا  ازئی به  توارر بامۀ( محاتق.2)1123برای اسداد داوری، مابدد مادل 

رستد کته بته    بمر متی تصرنح توحنز شده اس.، اما سانر مداب  در انش اصحص ا  ی بداربد  به
اداا  ازئی ا هه و ترایح داشتره باشتد،   که اداا  ک ی باند بر تحان اسردالل کرد ا م مدیق می

هتای داوری  هنرا اداا  ازئی به ابداهل اداا  ک ی کارانی ش  ی بدارد و با اداتا  ازئتی، ارنتان   
(  Kaufmann-Kohler et al., 2006: 98)نابدد محاهار ادامه میمرفاور اری پس اه اداا ، به

م  تش   مثتال، برای  شحبد  ترکیب با هم م  ش اس. اداا  بحع دو انش که اس. ذکر شانان الهره
اس. دو احاهان ادعاهای ن سابی ع یه احابده میرح کرده باشدد و ض ش اند ه بیضی ادعاهتای  
احاهان سح  با ادعاهای دو احاهان دنگر ن سان اس.، برای ادعاهای مرفاور بیز میترح شتحد    

 ی، و ادعاهتای احاهتان ستح     تحابد محضحع اداا  کدر انش ترآ، دعاوی دو احاهانِ بخس. می
تحابتد  ، میکددمصداق اداا  ازئی باشد  اری دنحان داوری نا دادگاهی که دسرحر اداا  صادر می

 ( Kaufmann-Kohler et al., 2006: 98)به اداا  ازئی ا م دهد 

 

ِساااامانی بااین و (Intra-Institutional Consolidationساااامانی )درون . ادغااام3. 3

(Cross-Institutional Consolidation)  

های داوری مریدد به داوری نک نا ندد ستاهمان داوری تحاتتق شتده    بامهاسب اند ه در محاتق.
بتا    شتحد می تقسیم ساهمابیِ بیش و ساهمابیدرون اداا  بحع دو به های داوریباشد، اداا  ارنان

  حاعد انش اما هسردد، ها پیشرووریدر طرح بح  اداا  دا داوری ساهمابی  حاعد اه بسیاری اند ه
 ساهگار ابوتا   های داوریبامهمحاتق. بر اساس که هانی اس.داوری باظر بر اداا  تقط ساهمابی

 بته  رن اه کته  است.  شده واادی تحاتق داوری ساهمان داوری به هابامهمحاتق. انش در و شحدمی
 دو در اگتر  اال،با انش   بدارد واحد رن حققت برای مابیی هیچ و شحدمی ناد ساهمابیدرون اداا 

ستاهمابی  مصداق اداا ِ بیشِ باشد، شده تحاتق مرفاوتی ساهمابی  حاعد به بامۀ داوری بسه.محاتق.
 اداتا   مثتال، های مدیقی و ادی محااه اس.؛ برای ِساهمابی با پیچیدگیاس.  تحقق اداا  بیش

 SIAC 2417 سال در  بیس. م  ش وااد یداور نک در LCIA داوری نک و ICC داوری نک
 اار تار و تصتات  در سهحل. برای طرح انش  کرد مدرشر ساهمابی بیش اداا  دربارل پیشدهادی
  حاعتد  مو حعۀ تح. ااک ی. داوری ندد نا دو اداا  برای ساهوکاری ارائۀ به ال   یبیش تواری
 تحابدتد متی  داوری ستاهمان  ندتد  نتا  دو پیشدهاد انش طهق  پردااره اس. ساهمابی مخر   داوری

                                                                                                                                        
ره اه انش دنحان برای دو دنحان دنگر طرتیش ا دا  به تیییش داور نا داوران و مقررار ااکم بر داوری ب اند  رأی داوری صاد

های می ق ادامه احاهدد نات.  پس اه اب غ کرهی رأی دنحان داوریِ ت فیقی به دو دنحان دنگر، داوریاالتهاع اس.  اله 
  .Poudret & Besson, 2007: 205 -Born, 2001: 680 ;81برای میالیۀ بیشرر، ر ک 
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 SIAC و ICC داوری هتای ساهمان برای مثال، کددد  تدمیم ساهمابیبیش اداا  اه. را ایمقرره
 و ب انتد  اداره را ت فیقتی  داوری ستاهمان  کتدا   کدتد  مشخص که باشدد داشره احد بیش ایمقرره
ِساهمابی بر اصتحل  اداا  بیش ( Born, 2020: 2802)شحد  اع ال باند ساهمان کدا  داوری  حاعد

ال   ی، مثت رضان. مفروآ، بدا شده اس. تا نارنحب محاتحد بترای اتت اار تتار     داوری بیش
 ( Born & Prasad, 2018: 84)ندداابهۀ پیچیده را تحسیه دهد 

 

 داوری هایجریان ادغام مزایا و معایب .4
  ترار  یبررست  دمتحر  یرت یهابخش در که .اس ه راه یهنمیا و انمزا با یداور یهااننار اداا 
 :ردیگیم
 

 های داوری. مزایای ادغام جریان1. 4

( دواابهته   راردادهای) رن طرف دو اضحر با و وااد  رارداد اه باشی نه داوری، هایارنان اداا 
 باشتد، ( ندداابهته   راردادهای) طرف ندد اضحر با و مرتهط اما مریدد،  راردادهای اه باشی نه و

 ال   تی بتیش  و داا ی هایداوری در اداا  اه ی. اه بشان تحابدمی که دربر دارد را مه ی مزانای
 در ادامه رمده اس.  داوری هایارنان اداا  مزانای ترنشمهم  باشد
 

 هارسیدگی کارآمدی . افزایش1. 1. 4

را  هتا رسیدگی ه ۀ در عدال. کاررمد اارای به مربحط مزانای اول دراۀ در داوری هایارنان اداا 
باشتد   موتزا  رسیدگی ندد نا دو اه کاررمدتر بسیار تحابدمی وااد داوری که ترتیب به انش در پی دارد؛

(Geisinger, & Ducret, in: Geisinger & Voser, 2013: 86  )به هدگتا  بتروه    ب حبه، برای
مریدد )کارترمانان، پی اب تاران   های ساار ابی واحد هبویرل  راردادها میان طرتیشاار ف در پروژه

های داوری محاهی راا  به ه ان  راردادها و اص ی و ترعی و مهددسان( م  ش اس. به رااه ارنان
 ندداابهته  اار تار و تصتها و ات اداا  داوری شرانیی ندیش در ه ان اطراف مریدد مدور شحد 

 مخر ت   هتای دنتحان  بته  بیدوامد و داوریهای ارنان بیشرر کاررمدی به تحابدمی وااد رسیدگی در
لتزو  بررستی    به انش ترتیتب،  بخحاهد بحد  ا  ی بیاهی نا محضحعی مسائت موزا به برای رسیدگی
 در ه چدتیش (  Kaufmann-Kohler et al., 2006: 83)شتحد  مدرفی متی  مدارک و مودد شحاهد

 ن پارنته  و وااد صحرربه  شطرتی دالنت و مدارک اظهارار و ه ۀ داوری، هایارنان اداا  ترآ
 و باشتد  بتحده  اطت ع بی طرفنک  اظهارار و دالنت اه مقابت طرف که بیس. ندیش و شحدمی ارائه

 هتای ارنتان  اداتا   اه ه تیش رو،  ارائه ب اند  ادعا رن به بسه. مداسهی ماهحی پاسخ برحابد دربریوه
در  ستانر طترتیش   مشتارک.  ر،اه ستحی دنگت    بتحد  احاهتد  تدتاظر  اصت رعان. تداو  محاب داوری
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 دهتد   ترار  داوری دنحان ااریار در را مضاعفی مدارک و شحاهد اس. م  ش شدهاداا  هایرسیدگی
به درک کامت و اام  اه  رارداد و  شحد دنحانکه اسر اع مسائت ا  ی و محضحعی مرتهط سهب می

 & Born)ابوامتد  می یقیت ف هایرسیدگی بیشرر کاررمدی به تیهدار طرتیش بائت شحد که ه گی

Prasad, 2018: 56 ) هتای داوری  ها مسر ز  اداا  ارنتان در برای محارد افظ کاررمدی رسیدگی
 در رشت ار  باکاررمدی به تحابدمی مرتهط  رارداد ندد اه باشی اار تار اداا  بححی که عد اس.؛ به
 داوری طترتیش  اه ن تی  اقتحق  هک دارد واحد اار ال انش دربهان. مدور شده، داوری هایرسیدگی
 ( Howes & Stowell, 2016: 8)گردد  تضیی 

بامتۀ داوری بته   رام وادر طرتیش و محاتق.الهره اگر دعاوی میرح در دو ارنان داوری ع ی
پحشتابی بداشتره باشتدد،    ش ت بدیادنش بامرتهط باشدد و مسائت محضحعی و ا  ی ربها اص ً هتم 

اه بخحاهد بحد، ب  ه بته پیچیتدگی بیشترر و تیحنتت رستیدگی مدوتر       تدها کارسها بهاداا  داوری
 ( Born & Prasad, 2018: 71) احاهد شد
در  هنترا  شتحد، متی  میترح  بیتز  داور رأی ااترای  مرا تۀ  در داوری هایارنان اداا  اه ی.
 رأی رن طهتق  اتحد  تیهتدار  و اقتحق  ه چدیش و صادرشده رأی اه طرتیش ت فیقی هایرسیدگی
 کاررمتدی  اتتزانش  و داوری ررای متؤثر  ااترای  ستهب  امتر  ه تیش  و ناتت.  احاهدد یکات اط ع

  شد احاهد هارسیدگی
 

  هاهزینه . کاهش2. 1. 4

 پروبتدل  هدگامی که نددنش دارد  واحد هاهزنده ا هۀ ها،داوری در هم های  ضانی ورسیدگیدر  هم
هتا، مابدتد هزندتۀ برگتزاری     ی اه هزندته گیربد، برات می  رار رسیدگی محرد شده، اداا  با هم مرتهط

بیز مسر ز  صترف   ن سان نا مشابه برانج به اعرراآ و نابدکاهش می الحکالها سار اسر اع نا اق
ه چدتیش، داوری وااتد متاب  اه پرداات.     (  Pair, 2011: 16)بیست.   (همتان  و پتحل ) مدتاب   م رر
هتا  زا ۀ هرنک اه اعضای انش هیئت. الهای داوری و پرداا. اقهای ااص مرتهط با هیئ.هزنده

ونژه برای طرتیدتی  ها بهمقرون به صرته بحدن اداا  داوری  (Fry et al., 2012: 111)احاهد بحد 
 هتر  داوری، هتای ارنتان  اداتا   شده مداا ه داربد، مشهحدتر اس.  بتا های اداا که در ت ا  داوری

شرح ماو  ، ارائتۀ   اصحص در امر انش که دگیرمی  رار رسیدگی محرد بارنک  تقط اار ف محضحع
 (  Peter et al., 2008: 1039) شحدمی های اقح ی اع الادله و مدارک و طرح اسردالل

 

 متناقض آرای صدور اا . جلوگیری3. 1. 4

 تأثیر تح. را  رارداد نک اه بیش رندکه پیش اار تی اس. م  ش ندداابهه نا دو هایداوری در
در نک هبویرل  راردادی )مثت ترو  و باهترو  کاال نتا ااتارل کشتری و     ب حبه، برای  دهد  رار
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ااارل مودد رن اه سحی طرف اولیۀ  رارداد( اگر ن ی اه طرتیش ع یه طرف  راردادی اتحد ا امتۀ   
دعحا ب اند، شخص اایر در صدد ابرقال مسئحلی. به ثال  احاهتد بتحد کته ثالت  م  تش است.       

کدددل اول در ترآ ااارل کشری باشتد  بته    در ترآ بخس. نا ااارهکارپرداه وی در ترو  کاال
ه یش ترتیب، اار ف میان مالکِ ساار ان و پی اب ار اص ی م  ش اس. سهب گردد که هرنتک  
اه طرتیش در صدد وارد ب حدن پی اب ار ترعی نا می ار نا مهددس ساهه به ارنان ااتر ف باشتد،   

رنستک ابوتا     اارای اانگزنش باشد دبهال ض اب. بگذارد نا به تا برحابد مسئحلی. را به دو  او
  راردادها انش اه هرنک بر اساس مخر   هایهای موزا در انش تروآ رن اس. که دنحانداوری
 مرفتاوتی  برتانج  بته  مترتهط  مستائت  اصحص در موزا هایدنحان و م  ش اس. شحبدمی تش یت
 کته  ترتیتب  به انش ؛(Geisinger, & Ducret, in: Geisinger & Voser, 2013: 86)برسدد 
 شتدااره  مسئحل اابههسه اار ف نک در طرف نک مرتهط، اما مریدد هایداوری در اس. م  ش
 مثتال، اه مسئحلی. مهترا شتحد  بترای     اس. م  ش طرف ه یش دنگر داوری در کهدراالی  شحد،
 وی دنگر داوری دنحان که خحاهدب را کاری ابوا  به شخص الزا  داوری، دنحان نک اس. م  ش

 نتا  دو وضتیی.ِ  نتک  در در بهانت.، (  Born, 2020: 2760) است.  کرده مد  کار رن ابوا  اه را
 بتاهم  ااصتت  برتانج  تتا  داربد بیاه مشررک محضحعار محرد در واادی رو  به طرتیش ندداابهه
 هتای ارنتان  اداا  نقطر امر اه انش و شحد اارداب مردا و ررای صدور اه باشد و داشره میابق.

و بتا اع تال    1نراکه با تحاه به اقانق مربحط به ن ی اه دعاوی میرواته  شحد؛داوری محقق می
 در مردتتا و تصتت ی ار هتتای مخر تت ، رنستتک تتحابیش متتاهحی و شتت  ی مرفتتاور در پروبتتده

 ( Hanotiau, 2020: 388-9)است.   های داوریاداا  ارنان اه باالتر بسیار های موزارسیدگی
 هایرسیدگی شحد،می رسیدگی سیسرم انش به اعر اد اتزانش محاب ساهگار داوری هایرسیدگی
 ( Pair, 2011: 15) شحدتر میبیدیپیش  ابت هارسیدگی برانج رن، ته به ک رر شده، احدسرابه

 

                                                           
 اما موزا هایدر رسیدگی مردا و برانج ایر که دهدمی بشان «CME / Lauder»پروبدل  در اایر تص یم  1

ااکم بر  ش  ی و ماهحی شحد که  حابیشرنسک در محاردی بیشرر می انش و اس. وا یی امری مرتهط،
در انش پروبده به دلیت برگزاری دو داوری ربسیررال در لددن و اسر ه م، ررای های مخر   ن سان بهاشد  پروبده

 (: 2441سپرامهر  1یددی به ترتیب هنر صادر شده اس.: ال ( رأی بهانی اه دنحان داوری لددن )مریارآ مر
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf 

 (:2441سپرامهر  11ب( رأی ازئی صادره اه دنحان اسر ه م )
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0178.pdf  

 (:2441مارس  10( رأی بهانی صادره اه دنحان اسر ه م )ج
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0180.pdf 

 (:2441می  12( رأی صادره اه دادگاه تودندبمر اسر ه م )د
Available at: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0182.pdf 
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 داوری هایجریان ادغام . معایب2. 4

 :اس. رنه  رار به یداور یهااننار اداا  بنمیا
 

 جدید داوری دیوان تشکیل و داوران انتصاب روند شدن . سخت1. 2. 4

 طترتیش  اه هرنتک  که ترتیب به انش کددد؛می پیدا رس ی. عضح سه اضحر با داوری هایدنحان اکثر
 هتای ارنتان  اداتا   در بدتابرانش،  کددتد  می تحاتق مشررک داور ابرخاب سر بر برگزنده، را احد داور

 ( Born, 2020: 2761)بشتحد   ااصت تحاتق مشررک داور ابرخاب سر بر الا ت اس. م  ش داوری
 و شت  ی  اثر مرقابتت ا تدامار   داوری، هایارنان اداا  هایادهه ترنشپیچیده اه ن ی اه ه یش رو،

 بترای  طترتیش  برابتر  اتق  داوری، مهتم  هتای ونژگی اه ن ی مقابت، در  اس. داوری دنحان ابرخاب
ع  ی )اه ایت  پتذنر  و ااترای     مش  ر طرتیش اه اق انش بس  و اس. داوری دنحان ابرصاب

 اه بیضتی  ت فیقتی  داوری در کته  شتحد در محاردی میرح متی  مش ت انش  رأی( در پی احاهد داش.
باشتدد کته ب حبتۀ رن، ترضتی      بداشره داوری دنحان اعضای تیییش در مشارکری و بقش هیچ طرتیش

 تییتیش  بتدون ) «ب» و «ال » هایطرف بیش وریدا هایارنان اداا  شامت ادند اس. که داوری
  باشتد ( است.  شدهتیییش داوری دنحان که دراانی) «ج»و  «ب» بیش محاحد داوری و( داوری دنحان
 م  تش  کته  دابدتد متی  ابد،کرده بیدیپیش را داوری هایارنان اداا  که طرتیدی شک، بدون الهره،
بتر    مدور شحد داور باصب مقا  نا داور میرتی برای طرفنک  ترص. رترش اهدس. به امر انش اس.

، برابتری طترتیش در ابرختاب    1«دات تح »اساس مدیق دنحان عالی ترابسه در رأی صادره در پروبدل 
داوران ن ی اه محضحعار مربحط به بمم ع حمی اس. و صرتاً پس اه بروه ااتر ف  ابتت اعتراآ    

روه ااتر ف  ابتت اعردتا بیست.  اه ستحی      اس. و اسقاط اق بر مشارک. در ابرخاب داور پیش اه ب
در هتر  (  Born, 2020: 2803)شتحد   انواد مش ت اس. م  ش هم داوری ررای شداسانی در دنگر،
داوری اه ستحی   دنتحان  اعضتای  ه تۀ  ابرصتاب  بیدتی با پتیش   حاعد داوری ساهمابی بیشرر صحرر،
 ستیی ( بهاشتدد  داوری حاندنت  ابرختاب  در بته مشتارک. برابتر     ادر طرتیش که شرانیی در)ساهمان 

 (  Born, 2020: 2805)ب اندد  ا حگیری مش ت انش اه بروه کدددمی
 

 رسیدگی روند شدن طوالنی و هاهزینه ناعادالنۀ تقسیم احتمال .2. 2. 4

کددتد و  اارا و سرن  بتر داوری تراضتی متی   اگرنه طرتیش برای دسریابی به تص ی ی ادثی،  ابت
تتا   (Born, 2020: 2763)شتحد  اندد اداا  اا ب بادنده گرترته متی  ر ترازئیار مسائت ش  ی د

 طترف  نتک  هتای هزنده اس. م  ش گاهی اما باشد، همان و هزنده در احنیصرته مرض ش اداا 

                                                           
1. Judgment of 7 January 1992, BKMI v. Dutco, 10 ASA Bull. 295, 297 (1992) (French Cour 

de Cassation Civ. 1), Note, Jarrosson. 



 436  ...ای تطبیقیهای داوری: مطالعهادغام جریان

 ,Born)بشحد  هم مقابت طرف هایهزنده پرداا. مرح ت طرف نک در وا  ، و کدد پیدا اتزانش

 تحهنت   طترتیش  بتیش  برابتر  صتحرر به  ه یشه هاهزنده در احنیصرته بدابرانش،(  2762 :2020
بشدل وااتدی ااضتر   شحد و ب حبۀ رن محردی اس. که شخص به اای اند ه در داوری اداا ب ی

 ,Crivellaro) کدتد متدر اضتحر پیتدا متی    شده طتحالبی باشد، به ضرورر در نک داوری اداا 

 لذا داربد، اضحر اضاتی داوران و ضاتیا طرتیش ت فیقی هایرسیدگی در اهربوا که(  410 :2005
 ه تۀ  کشد کته می دو به را شحاهد و مدارک ارائۀ و دعاوی اسر اع اضاتی بار طرتیش اه هرنک
 ( Schwartz, 1990: 343)شحد مدور می طرتیش های داوریهزنده اتزانش به اندها
 دوطرته واادِ اورید اه ترطحالبی اس. م  ش ت فیقی داوری در رسیدگی روبد طرف دنگر، اه
دامدتۀ مستائت    تحابدمی داوری هایارنان اداا  که ترتیب به انش ؛(Born, 2020: 2762)باشد 

 مضتاع   شت  ی  محضتحعار  به طرح وها را گسرر  دهد محضحعی و ا  ی میرح در رسیدگی
 هتا رستیدگی  بته  ادنتدی  طترتیش  داوری هتای ارنان اداا  در بریوۀ اگر ونژهبه مدور شحد، هم

 بتا  ارتی  کته  ابتد کرده تأکید محققان اه برای(  Born & Prasad, 2018: 57-8)شحبد  میرتی
 موتزا  رستیدگی  هتر  اه تتر طحالبی باه هم ت فیقی هایرسیدگی داوری، هایپروبده مؤثر مدنرن.
 اسریفای که شحدمی سهب امر ه یش که (Kaufmann-Kohler et al., 2006: 83)بحد  احاهدد
  اترد تأایر به وریدا طرتیش اقحق

 

 داوری بودن محرمانه اصل . نقض3. 2. 4

محرمابگی ن ی اه اوصاف اص ی داوری اس. و طرتیش  رارداد در صدد هسردد تا اار ف اتحد را  
  در نک محیط کام ً اصحصی ات و تصت کددد تا رسیهی به روابط تواری رتی ربهتا وارد بشتحد  

بته   ؛(Born, 2020: 2761)کدد می بقو را داوری حدنب محرمابه اصت داوری هایارنان اداا 
 توتاری  وضیی. نک محرد در را احد اساس اط عار احاهددب ی که هانیطرف که ترتیب انش
 انتش  گتذاری اشرراکباگزنر اه به داوری هایارنان اداا  طرنق اه بگذاربد، اشرراک به دنگران با

 ( Lew et al., 2003: 401)ابد بهسره راردادی  هارن با که شحبدمی هانیطرف با اط عار
 طترف  بتا  روابط هرنک اه طترتیش  ااصِ هایادهه اه برای افظ اس. م  ش عهارر دنگر، به
 پیحسترش  اار ال و داوری هایارنان اداا  در بریوۀ اما ،1باشد مدات   ابحبی برای ربان داشره دنگر،
و  متالی  اط عتار  توتاری،  استرار  بمیر طرتیش، ۀمحرماب اط عار داوری، تراندد به اضاتی طرتیش
 ,Cremades & Madalena)شتحبد  محااه متی  شدن اتشا رنسک با تدی، دابش به مربحط مسائت

 مقترر  گرتت. و   رار محرد تحاه مسئ ه انش( 1993) ابگ یس داوری  ابحن تصحنب در ( 534 :2008

                                                           
طرتیش رن ن سان هسردد، محاب بقو  کههای داوری هدگامیالهره باند تحاه داش. که اداا  ارنان  1

 نراکه طرتیش  رارداد در هر دو دعحا مشارک. داشره، اه رن رگاهی کامت داربد  شحد؛محرمابگی ب ی
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 صت ای.  ا و، دنتحان داوری بانتد  که در محارد لزو  و برای ا تحگیری اه اصتحل برتانج مردت     شد
  تابحبی  ااریتار  انتش  هتر اتال،  بته   اما را داشره باشد، رسیدگی ندد نا دو همانهم ا سار برگزاری

 ایری احد و شده اس. گرتره دربمر داوری در روبد دنحان در مداا ۀ عدصر بامی حب نک عدحانبه
با انش اال،  ( Blackaby et al., 2015: 151)شحد می محسحب داوری تراندد بحدن محرمابه برای
داوری را  هتای ارنتان  به انش شت ت کته   کرد؛ اارداب تحانمی محرمابه اط عار اتشای رنسک اه
 اتحد بیست.،   پروبتدل  بته  مربحط که اط عاتی به طرتیش که دسررسی تحان به بححی سامان دادمی

اط عتار   اه محاتمت.  بترای  انتتح متی  انش، بر ع وه و (Crivellaro, 2005: 419)محدود شحد 
 ( Kaufmann-Kohler et al., 2006: 84)داد  ابوا  دارای امریاه ونژه ا داماتی

 

  طرفین ارادۀ حاکمیت اصل نقض .4. 2. 4

 تتحایهی  گحبته هتیچ  اس.، تواری اار تار و تصتات  تحاتقی رو  نک داوری اند ه دلیت به
 بقتو  طرتیش ارادل ااک ی. اصت محارد، برای در اال،با انش   بدارد واحد تحاتق انش بقو برای
باشتتد  ااهتتاری اداتتا  بتتحع اه داوری هتتایارنتتان اداتتا  کتته ترضتتی در ونتتژهشتتحد، بتتهمتتی
(Carbonneau, 2014: 65 )در مقابتت  داوری تراندتد  اضتحر در  طرتیش م ز  به که همابی و نا 

 :Born, 2020)ابد اتقی بداشرهتح در اصحص داوری ربان با که شحبدمی طرتیش اار ف دنگری

 پاستخ  ه یشته  مترتهط  هایرسیدگی اداا  که داربد عقیده بحنسددگان اه برای بدابرانش،  (2762
دلیت انتش ادعتا رن    بخسریش و بیس. ال   یپیچیدل بیش اار تار اه باشی مش  ر برای اندئال
 داوری مغانر تحاتقی با ماهی. ،طرتیش ه ۀ تحاتق بدون داوری هایارنان اداا  که الزا  به اس.
 طترتیش  تحاتتق  بتدون  داوری هایارنان اداا (  Rubino-Sammartano, 2014: 393)اس. 

 بر ااکم ماهحی  ابحن و ش  ی  حاعد ابرخاب در را طرتیش ثاب.  راردادی اقحق ،(ااهاری اداا )
 بیتز  طترتیش  اراده ااک یت.  اصت رن، ته به ،(Schwartz, 1990: 342)کرده  بقو هارسیدگی
 ( Manjiao, 2008: 6)شحد می بقو
 

 داوری هایجریان ادغام تحقق شرایط .5
 براتی  تحقتق  مستر ز   ال   ی،بیش داوری در نه و داا ی داوری در نه داوری، هایارنان اداا 
 میستر  داوری هتای ارنتان  طتحر ک تی اداتا    بته  شرانط نا انش تحقق بدون  اس. اساسی شرانط
اصتت ااک یت. ارادل    بمیتر  اصحلی با اداا  بحع انش رن، تحقق صحرر در اند ه نا و شد بخحاهد
داوری  هایارنان اداا  تحقق شرانط ترنشمهم  بحد احاهد تیارآ در  راردادی وادر و طرتیش

 شحبد در ادامه بررسی می
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  طرفین . رضایت1. 5

 اداتا ،  تحقتق  بترای  اص ی شرط شده،بیدی پیش ربها در صراا.به هاداوری اداا  که  حابیدی ه ۀ در
به بتاور براتی   (  Born, 2020: 2766; Crivellaro, 2005: 374)اس.  شده عدحان طرتیش رضان.

(Cohen, in: Rovine, 2009: 146)   اری ام ان اارای رأی صادره در بریوۀ اداا  ااهاری با ا تم
بسیحن بیحنحرک محت تردند اتدی است. و    ضانی و بدون رضان. اری ن ی اه طرتیش، بر اساس کدحا

و بیتز   1بامتۀ داوری ( کدحابسیحن بیحنحرک بهفره اس.: تقتدان محاتقت.  1)2دو دلیت انش محض  در مادل 
تر رن اس. کته    با واحد انش، رون رد پذنرتره2عد  ابیهاق ساارار دنحان نا رنیش داوری با تحاتق طرتیش

کددد کته مرضت ش اداتا  است.، انتش      ااصی تراضی می و ری طرتیش به داوری تح. ااک ی.  ابحن
 ,Van Den Berg) اار ال که م  ش اس. دسرحر اداتا  صتادر شتحد، بخشتی اه تراضتی ربهاست.      

 ندداابهته  هتای داوری مستائت  بته  کته   حاعد داوری ربسیررال بهانی ( بسخۀ2)17 مادل  (368 :1986
 ,Born)دارد  اشتاره  داوری هتای انارنت  اداتا   اصتحص  در طترتیش  رضان. بقش به اس.، پردااره

 اصتحص  در امتا  دارد، تفتاور  ربسیررال ب حبۀ  ابحن با کدگهدگ داوری  ابحن اگرنه ( 2788 :2020
 ااریتار  شترط،  انتش  تحقتق  صتحرر  در کته  کدتد می اشاره طرتیش رضان. به داوری هایارنان اداا 

نتۀ ستابق در محتاکم تتالی انتاالر      بر استاس رو   شحدمی داده کدگهدگ داوری دنحان به ایگسررده
ها است.؛ ارتی اگتر    های موزا به دادگاهمرض ش اعیای ض دی ص ای. اداا  داوری FAAمرحده، 

 :Born, 2020) طرتیش راا  به اداا  به دسرحر دادگتاه نتا ستانر اشت ال رن تراضتی ب ترده باشتدد       

 داوری، هتای ارنان اداا  برای مرن ا،مرحدل ا اناالر انالری و تدرال محاکم اا ب امروهه، اما  1(2768
 اقتحق  طهتق  ( Schwartz, 1990: 364)دابدد می اله  را داوری تراندد در درگیر طرتیش ه ۀ رضان.
 ,Born)بیسردد  هاداوری اداا  دسرحر صدور به مواه طرتیش رضان. عد  صحرر در داوران بیز ترابسه

 رهادابته  تحابدتد متی  طترتیش  -1»: داردمی مقرر( 1993) ابگ یس داوری  ابحن 12 مادل(  2770 :2020
( )ب شتحبد   اداا  هاداوری سانر با داوری هایارنان( )ال  محردتحاتق شرانط اساس بر که کددد تحاتق
 دسترحر  صتدور  بترای  ااریتاری  هیچ داوری دنحان -2 شحد  برگزار همانهم صحرربه رسیدگی ا سار
 ندتیش  تتا  ب اندتد  تراضتی  طترتیش  رب ه مگر بدارد، اسر اع ا سار همانهم برگزاری نا هاداوری اداا 

 بیتز  0ساار ان و راه مهددسان ساهمان داوری رنیش 9 مادل در  «کددد اعیا داوری دنحان به را ص ایری

                                                           
1. Art. V(1)(a) 

2. Art. V(1)(d) 
که اری  بحد ضامش )ایر امضاکددده( اع   کرده الزا  اصحص ، در«Nereus» کددده به پروبدلدادگاه رسیدگی  1

 دارد: ها رااداا  داوری دادگاه ص ای. بهحد رضان. طرتیش، در
Compania Espanola de Petroleos, S.A. v. Nereus Shipping S.A., 527 F. 2nd 966 (2d Cir. 1975). 

 0 و 2 محاد باشدد، داوری هایارنان مرض ش اداا  هابامهاگر محاتق. اس. و شده رد اسردالل انش اکدحن اما
FAAدهد  می اثر ترتیب تحاتق رن ه، ب 

4. The Institute of Civil Engineers Arbitration Procedure 
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اه  براتی  در الهرته   است.  شتده  اشتاره  داوری هتای ارنتان  اداا  تحقق برای طرتیش رضان. بقش به
 داوری هتای ارنتان  اداتا   بتر  طترتیش  تحاتتق  به برای اناالر کابادا، و  ددهای اقح ی اها  ه هبما 
 تترنش مهتم  اه ن تی  عدتحان به طرتیش رضان. اه هم داوری هایساهمان  حاعد اس.  در بشده ایاشاره
، ICC 14متحاد   بته  تتحان متی  ب حبته  بترای  اس.؛ شده برده با  داوری هایارنان اداا  تحقق شروط
10(1) ACICA ،12 VIAC ،A22  LCI ،9 ICDR ،19 CIETAC  ( 1)22وHKIAC اشتتتاره 
 رضتان.  اصتحل  بتدون  را داوری هایارنان اداا  داوری هایساهمان اه ک ی تیداد اال، با انش  کرد
ال   تی ستحئیس    حاعتد داوری بتیش   7 متادل  ابد؛ برای ب حبه، طهتق داده  رار محرد پذنر  طرتیش ه ۀ

 داوری دنتحان  میرترآ هستردد،   ب  ته بته رن   رضتان. بداربتد،   اداتا   رایتدها بطرتیش به که دراانی
 اتحد  گسرردل ص ای. انش سحئیس داوری دنحان ع ت، در اما بدهد، هاداوری اداا  به دسرحر تحابدمی
  کددمی اع ال محاه دالنت واحد صحرر در و محدود ش ت به را

 بامتۀ محاتق. در رضان. اع   داوری، هایارنان اداا  بر صرنح رضان. اع   ش ت ترنشرانج
 ,Born)باشد  شده بیدیپیش اداا  رن در که اس. ساهمابی داوری  حاعد تراضی بر نا اص ی داوری

 بداربد؛ ن سابی رون رد کشحرها م ی  حابیش طرتیش، ض دی رضان. اصحص در اما(  2763 :2020
 طترتیش  صترنح  تحاتتق  کته  بر انش باوربد مرحدهاناالر  هایدادگاه اه برای کهدراالی  ب حبه، برای
 اداا  بر طرتیش ض دی تحاتق که میرقدبد محاکم اه دنگر برای ،1دارد ضرورر هاداوری اداا  برای
 بتر  طترتیش  ضت دی  رضتان.  اه بشان تحابددمی که محاردی  2باشد کاتی تحابدمی داوری هایارنان
 هتای ضت ی ه  نتا  اصت اار  داوری، شترط  هبان اه: بداعهارر داشره باشدد، داوری هایارنان اداا 

 داوری بامتۀ محاتقت.  واحد اس. و شدهپذنرتره  داوری هایارنان اداا  ربها در که داوری تحاتقدامۀ
 بترای  وااتد  ستاهوکار  اه طترتیش  مشتررک  تهیی. و طرف ندد نا دو بیش اص ی  رارداد نک در وااد

 پراکدتده  هتای رستیدگی  به بیاهی اند ه اای به وااد ادی رارد رابیۀ به راا  اار تار به رسیدگی
 اها  ته ) مرفتاور  ااتر ف  اتت  شتروط  اتختاذ  صحرر در در مقابت، ( Born, 2020: 2773)باشد 
 تحانمی دشحاریبه  مرفاور، و میارآ داوری ساهوکارهای درپیش گرترش نا( مرفاور داوری شروط
 ( Born, 2020: 2775) کرد سردراجا را داوری هایارنان اداا  بر ض دی رضان.
 انتش  بهرتر  دنتدگاه  باشتیم،  محااه طرتیش س حر با داوری هایارنان اداا  اصحص در اگر
 اداا  که اس. انش مهم شحد  محرد، بررسی اسب اداا ، محضحع محرد در طرتیش مقاصد که اس.
 اراده ااک یت.  اصت و بیحنحرک کدحابسیحن مفاد مفروآ، اتراهنک  عدحانبه داوری هایارنان

 ( Born, 2020: 2781)بدهد   رار الشیاعتح. را

 

                                                           
1. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. The Boeing Company, 998 F.2d 

68 (2nd Cir. 1993).  

2. New England Energy Inc, v. Keystone Shipping Company, 855 F. 2d 1 (1st Cir. 1988). 
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 واحد داوری نامۀموافقت . وجود2. 5

بتا    داوری هتای ارنتان  اداتا   تحقق شرط ترنشمهم عدحانبه رن اه که طرتیش رضای بر ع وه
 اا  اس. کهدنگر شرط صدور دسرحر اد طرتیش، بیش وااد داوری بامۀمحاتق. واحد شحد،می برده

 همیدته  انش در هم اسرثداهانی اال،با انش  اس.  شده به انش شرط تصرنح در بیشرر  حاعد داوری
 داوری بامتۀ محاتقت.  کته  ترضتی  در داوری دنحان سحئیس،  حاعد داوری 7 مادل طهق  دارد واحد
 انش،اداتا  است.  بدتابر    دسترحر  صتدور  ص ای. هم دارای باشد بشده مدیقد طرتیش بیش واادی

 دارای داوری هتای ارنتان  اداتا   بر گیریتص یم اصحص در داوری دنحان طهق مقررل نادشده،
   اس. ایگسررده ص ای.

 هتای ارنان اداا  برای که شروطی اه ن ی ،ICC 14 مادل داوری ساهمابی، اها  ه  حاعد در بیشرر
 داوری بامتۀ ح، مشت حل محاتقت.  میترو  اار تار و ادعاها ک یۀ که اس. شده، رنگرتره  دربمر داوری
 :LCIA (Born, 2020 (  حاعتد ii()7)22متحاد   طهق ه چدیش،(  Born, 2020: 2789)باشد  واادی

 19 وACICA (Smith, 2018: 187 ) (1)13و HKIAC(Born, 2020: 2793 )  22۸1 و( 2792
 اداتا   بتر  طترتیش  ااص رضان. که دراانی ،CIETAC (Howes & Stowell, 2016: 16)  حاعد
اند ته بتر    بتر  مشتروط  شحبد؛می اداا  باه هم مرتهط هایداوری باشد، بداشره واحد داوری هایارنان
 شتروط  اه ن تی  ،SIAC (2413)  حاعد 2 مادل طهق  باشدد رااه شده واادی داوری بامۀمحاتق. اساس
 ت تا   کته  است.  داوری، رن دنتحان  تشت یت  اه بید هم و  هت هم داوری، هایارنان اداا  برای اله 

   وااد باشدد داوری بامۀمحاتق. مش حل شده در داوریادعاهای میرح

 

 طرفین و رابطۀ حقوقی یکسان  متعدد؛ داوری هاینامه. موافقت3. 5

 داوری هتای بامهمحاتق. که اس. رن اداا  دسرحرِ صدور برای داوری دنحان شرط ص ای. دنگر
اقتح ی   رابیۀ و بحده ن سان هابامهمحاتق. انش طرتیش ماا باشد، مدیقد شده طرتیش بیش مریددی
انتش محضتحع در براتی  تحابیش داوری، اها  ته متادل         باشد بیز واحد داشره طرتیش بیش واادی
(  تابحن داوری مرحدالشت ت   a)14و متادل   (2424)  ابحن رنیش دادرسی مدبی کالیفربیتا  (1)1221

(UAA)1  س.  محرد تحاه  رار گرتره ا 2444مصحب 

 اداتتا  بترای  ،ICC  حاعتد  14متتادل « C»بدتد   اها  ته  اکثتر  حاعتد داوری ستتاهمابی،   در
(  حاعتد داوری  ii()7)22بتر استاس متادل      است.  شتده  اشتاره  شرط انش به داوری هایارنان

LCIAوااد،  داوری بامۀمحاتق. ترآ بهحد در داوری هایارنان اداا  تحقق شرانط اه ، ن ی
 بتیش  وااد رابیۀ نک اه باشی و بحده ساهگار با هم مریدد داوری هایبامهمحاتق. که اس. انش

 و باشد بیاتره تش یت هدحه هاداوری برای داوری دنحان مشروط بر اند ه باشدد، ن سان طرتیش

                                                           
1. Uniform Arbitration Act 
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 ,Howes & Stowell)باشتد   داوران ه تان  اه مرشت ت  دنتحابی  ندیش شده،تش یت  هم اگر

2016: 12; Smith, 2018: 181 ) حاعد طهق  CIETAC، هتای بامته محاتق. که محردی در 
  رارداد شامت ب حبه، برای) بحده وااد اقح ی رابیۀ ه چدیش و ن سان هایطرف شامت داوری
 مریدد داوری هایبامهمحاتق. انش عهارتی،به و( باشد مرتهط ترعی و اابهی  راردادهای و اص ی
 :Born, 2020)پتذنرد  متی  صتحرر  داوری هتای نارنا اداا  ،1باشدد میابق و ساهگار با هم

2801; Howes & Stowell, 2016: 16)   تترآ  در  حاعتد داوری  اه برای در اال،با انش 
 هتای بامته محاتقت.  انش اه باشی اقح ی رابیۀ ن سابی به مریدد، داوری هایبامهمحاتق. واحد
 طهتق  ب حبته،  است.  بترای   بشده ایاشاره هاداوری طرتیش ن سابی به ولی شده،اشاره  داوری
 اه بیش مش حل ادعاها که اس. رن هاداوری اداا  محارد اه ن ی ،HKIAC  حاعد( 1)22 مادل
 واتحد  هاداوری ه ۀ در مشررک ا  ی نا محضحعی مسئ ۀ نک بحده، داوری بامۀمحاتق. نک
 ایمو حعته  به بحطمر نا وااد میام ۀ اه باشی نا ادعا محرد احاسرۀ اه باشی اقحق باشد، داشره
 ااریتار  الهرته  ستاهگار باشتدد    بیتز  داوری هتای بامته بیز محاتقت.  و دنبا  مرتهط میام ر اه

HKIAC در طرتیش که شحدمی هم محردی شامت داوری ندد نا دو اداا  برای ماده انش طهق 
 در هتم  و وااتد   ترارداد  در هتم  را، طترف  هردو مح یی. تا بیسردد ن سان مرتهط هایداوری

(  Born, 2020: 2793; Smith, 2018: 185)دهدد   رار پحشش تح. ندداابهه،  راردادهای
هتا در تترآ تیتدد    (، ضت ش توتحنز اداتا  داوری   2421) ICDR(  حاعد داوری C()1)9مادل 

، به ضرورر ن سابی نا مرتهط بحدن طرتیش، وادر رابیۀ اقح ی پانته  های داوریبامهمحاتق.
کدد  با باهبگری در انش مقرره در بسخۀ اایتر و  تصرنح میهای داوری هبامو ساهگاری محاتق.

ربهتا  هانی کته طترتیش   ص ای. داور اداا  برای اداا  ارنان« طرتیش مرتهط»اتزودن شرط 
 SCC  حاعتد  12 ، مادلACICA( 1)13مادل  مرفاور اما مرتهط هسردد، تحسیه ناتره اس.  در

 بته  مریتدد  داوری هتای بامته محاتقت.  واحد ترآ در SIAC  (2413،) حاعد 2 مادل و( 2417)
 طترتیش  ن ستابی  دابسترش  شترط  بتدون ) هتا بامته محاتقت.  انش اه باشی اقح ی رابیۀ ن سابی
بر اساس مقتررل عتا  و ک تی      اس. شده اشاره داوری هایارنان اداا  تحقق برای( هاداوری
 مریتددی  داوری هتای بامهمحاتق. که ترضی در داوری دنحان داوری سحئیس، (  حاعد1)7مادل 
 ساهگار باهم مریدد داوری هایبامهمحاتق. انش که دراانی اری شده باشد و مدیقد طرتیش بیش
 ن ستان  مریتدد،  داوری هتای بامته محاتق. انش اه باشی اقح ی رابیۀ و داوری طرتیش و بهحده
   بدهد داوری هایارنان اداا  به دسرحر تحابدمی بیز باشدد بهحده

 

                                                           
  حابیش، شامت داوری هایبامهمحاتق. مفاد که اس. انش مریدد داوری هایبامهمحاتق. ساهگار بحدن اه مدمحر  1

  باشد ن سان داوران تیداد و داوری مقر
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 داوری هایجریان ادغام مطلوبیت . احراا4. 5

 در کدتد متی  مقرر ه دد مدبی دادرسی رنیش  ابحن 1403 مادل گذاری، ابحن در بادر ایب حبه عدحانبه
 هتای ارنتان  اداتا   بر طرتیش رضان. که محاردی در اری اس.، ارنان در ه دد در که هانیداوری
 ارنتان  انتش  کته  شتحد  دراحاس. رمسرردا  مدیقۀ دادگاه اه اس. م  ش باشد، بداشره واحد داوری
 انتش  در الهرته   ب انتد  اداا  اس.، برگزاری اال در ه دد در که مرتهیی هایداوری سانر با را داوری

 کاررمتدی  اها  ته  مخر ت ،  عحامتت  اه وستییی  طیت   بانستری  رمسرردا  ایمدیقه دادگاه اصحص
 و بگیترد  دربمتر  پرداهد،می اداا  به که داوری را حاندن ص ای. و محاتق برانج اصحل ها،رسیدگی

 ,Born)ب انتد   اداتا   دسترحر  صتدور  بته  ا دا  داوری، هایارنان اداا  می حبی. ااراه صحرر در

  1در  حابیش داوری بیحهن دد و اسررالیا هم به انش شرط اشاره شده اس. ( 2779 :2020
 

  داوری هایجریان ادغام تحقق موانع .6
 بتا  است.  م  تش  ال   ی،بیش داوری در نه و داا ی داوری در نه داوری، هایارنان اداا  تحقق
 ولتی  است.،  اتخاذ شتده  محاب  انش اه برای رت  برای راه ارهانی که هرندد شحد  محااه محابیی
 داوری هتای ارنتان  اداا  تحقق برای را مش  تی تحابدمی بحده، محاب  اائز تحاه انش اه هرنک
 شحد  داوری در ادامه بررسی می هایارنان اداا  تحقق محاب  ترنشمهم  ددک انواد
 

 متعدد داوران . تعیین1. 6

 در  شتحد  میترح  هتا داوری اداتا   مستئ ۀ  داوری م  تش است.   شترط  ااوی مرتهط های رارداد در
 اتحد  امتر  انتش  کته  ب اندد تحاتق هاداوری ه ۀ در وااد داور به تحابددمی مرتهط، طرتیش هایداوری
در  مقابتت،  در(  Hammond, 1989: 100)کدد می تراهم مریدد هایداوری اداا  برای را ایهمیده

 هتای دنتحان  کدرترل  اه اتارج  واسیۀ عحامتت داوری به هایارنان اداا  دسرحر هرگحبه برای محارد
 مریتددی  وراندا اضتحر  با مخر   داوری هایدنحان که محردی مابدد شحد،می محااه ماب  با داوری
 ,Born & Prasad)شتحد   تشت یت  ابتد، شتده مدصحب  مسرقت و اداگابه های رارداد بر اساس که

 داوران تییتیش  داوری، هتای ارنان ابراه عد  رضان. بر اداا  محارد اه ن ی اقیق.، در(  72 :2018
 و رانداو موتدد  تییتیش  و اتذف  مستر ز   امتری  ندیش موزاس. که هایداوری اه هرنک در مریدد
 است.  داوری طرتیش ه ۀ رضان. مسر ز  اه نک سح تحقق رن که اس. ادند داوری دنحان تش یت
 داوری هتای دنتحان  و محتاکم  بیتز بته   م ی  حابیش اکثر شحد و اه سحی دنگر،بدرر ااصت میبه که

                                                           
1. New South Wales Commercial Arbitration Act, S 27c; South Australia Commercial 

Arbitration Act, S27c; Victoria commercial Arbitration Act , S27c; New Zealand 

Arbitration Act, S 6(2), Schedule 2, Art. 2 (in relation to domestic arbitration). 
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 در طترتیش  ارادل ااک یت.  اصتت  شرانیی ندیش در هنرا دهدد،ب ی محرد انش در را  هری ا دا  اااهل
 در داوری هتای ارنان اداا  دنگر،عهارر به (  Born, 2020: 2774)شحد می بقو داوران ابرخاب
 احاهد ساهمش ت باشد، شدهتش یت  مخر   و مریدد اضحر داوران با مرتهط هایداوری که محاردی
 «ب» شامت دنگر مرتهط داوری و بحده «ب» و «ال » ها، شامتداوری ن ی اه اگر ب حبه، برای بحد 
 تحابتانی  «الت  » باشدد، شده تیییش مریددی داوران مرتهط داوری دو انش اه هرنک در و باشد «ج» و

 را اول داوری در داوران ابرصتاب  در شرک. تحابانی «ج» و دو  داوری در داوران ابرصاب در شرک.
 متاب   انتش  رت   شد حاهدا مرتهط داوری دو انش اداا  اه ماب  امر انش احد بحبۀبه که داش. بخحاهد
 بتر  طرتیش رضان. اگر اس. که ادند داوری دنحان تش یت و محاحد داوری دنحان دو اذف مسر ز 
 اقتحق  داوری، هتای ارنتان  اداتا ِ  در بریوۀ اس. م  ش بشحد، ادند ااصت داوری دنحان تش یت

 کدحابستیحن  در هتم  اتتزون بتر انتش،     شتحد  گرترته  بادنتده  داوری دنحان ابرخاب در ن ی اه طرتیش
عدتحان  بته  داوران ابرختاب  در طترتیش  برابر ترص. م ی داوری  حابیش اه بسیاری در هم و بیحنحرک
 اه ه تیش رو،  است. و  شتده  شت رده  محرتر   داوری بامۀمحاتق. در طرتیش اساسی ابرمارار ن ی اه
 در رک.شت  ترصت.  اه طترف نک  محرومی. به مدور که دراانی را داوری هایارنان اداا  تحقق
بتا اند ته در براتی متحارد بته      (  Born, 2020: 2777)دابدد می مش ت داوری شحد، دنحان ابرخاب
هتای داوری مدرختب   نها به اتذف دنتحا  های م ی ااریار داده شده اس. تا برای اداا  داوریدادگاه

، (Born, 2020: 2777)طرتیش و اانگزندی ربها با دنحان داوری ادند مدصحب محاکم ا دا  ب اندد 
 ااریتاری بترای   هتیچ  طترتیش  رضتان.  عتد   صتحرر  در ابگ تیس،  هایدادگاه اها  ه محاکم، اکثر

 ,.Blackaby et al)بداربتد   وااد مدرختب اتحد   داوری دنحان با طرتیش مدصحب داوران اانگزندی

 (  حاعتتد داوری ستتحئیس،1)7الهرتته براتتی اه  حاعتتد داوری ستتاهمابی، مابدتتد متتادل (  151 :2015
داوری را متحرد تحاته  ترار     ساهمان وااد مدرخب داوری دنحان با طرتیش مدصحب داوران انگزندیا

 اداگابته،  هتای داوری اه هرنک داوران مرفاور برای تیییش با اا ب طرتیش دنگر،عهارر به   ابدداده
داوری ساهمابی اند ه بر  حاعد  مگر داربد، داوری هایارنان اداا  اه ا حگیری برای مؤثری تحابانی

 ه تۀ  بترای  وااتد  داوری دنتحان  تشت یت  مدمتحر بر استاس رن، بته   که ااصی تراضی کرده باشدد
 ,Born)های داوری موتزا توتحنز شتده باشتد     در اال ابوا ، اذف و اانگزندی دنحان هایداوری

، ستتاهمان داوری HKIAC(  حاعتتد داوری 2)22بتترای ب حبتته، بتتر استتاس متتادل  ( 2777 :2020
های موزا بصب نا تأنید شده بحدبتد لغتح   تر برای داوری. دارد تا ابرصاب داورابی را که پیشص ای

 بته انتش ترتیتب،     شده تش یت دهدهای اداا ب اند و سپس احد، دنحان داوری ادندی برای داوری
 صاباداا  و دربریوه ابر برای  حاعد داوری نادشده بسه. به بسیاری دنگر اه  حاعد داوری ساهمابی

 بترای  متاب   انتش  رتت   در صتدد  وسییی اعیا ب حده و ادند ااریارار داوری دنحان تش یت و داوران
 ( Born, 2020: 2794)داوری اس.  هایارنان اداا  تحقق
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 متفاوت داوری های. مقر2. 6

 در صتحرر  هنرا اس.؛ طرتیش اه سحی داوری مقر تیییش ها،داوری در اه ی. وااد مسائت اه ن ی
 اه هرنتک     ترو ارادل  اه اقتح ی  مستائت  اه برای م  ش اس. سربحش. داوری، مقر یییشت عد 

 مشت  تی  تحابتد امر می انش که داوری باشد ساهمان داوران نا ارادل مدحط به و شدهاارج  طرتیش
 هایبامهمحاتق. طرتیش در اگر مقابت، در  در پی داشره باشد را دعحا بیدیپیش  اب ی. عد  اها  ه

اتزون احاهد  مش  ر ب اندد، تیییش مخر   داوری مقرهای با مرفاور احد  حاعد ش  ی اورید
 هتای ارنتان  اداتا   بر ض دی رضان. اصحل اسردراج ام ان محارد گحبهانش در اند ه اها  ه شد،

 در را ااهتاری  اداتا   ام تان توتحنز   داوری هایدنحان و هادادگاه طرتی، اه و اس. داوری ابدک
 در مخر ت   داوری مقرهای تیییش اه   بدابرانش،(Born, 2020: 2775)کددد محاردی رد میندیش 
 کدرترل  اه اتارج  کته  داوری هتای ارنتان  اداتا   محابت   اه ن ی عدحانبه داوری هایبامهمحاتق.
 اتال،   با انش (Whitesell & Silva-Romero, 2003: 7)شحد ناد می داوری اس.، هایدنحان

هانی با مقرهای مخر ت  بتدون بقتو تحاتتق طترتیش بتا       دای وا یی ک  ه در داوریاداا  به می
 ( Born, 2020: 2776)مش ت ه راه احاهد بحد 

 

 شور و پایانی مرحلۀ در . رسیدگی3. 6

  شتحد  دراحاست.  مح ت  بته  بحده، هارسیدگی اتزانش کاررمدی راسرای در باند داوری هایارنان اداا 
 ایمرا ته  در نا داده اات ه هابه رسیدگی داوری دنحان رب ه اه پس داوری هایارنان اداا  دراحاس.

 اه ااردتاب  مدمتحر بته  شتده،  ت قتی  بابهدگتا   بانستری  ابوامتد، متی  رأی صدور به که اس. رسیدگی اه
 :Piña, 2018)شتحد   رد رأی صتدور  و هارسیدگی پروسۀ ابداارش تیحنقبه برای تأایری هایتاکریک

 دنتحان  هتای رستیدگی  کته  است.  محردی داوری، هایارنان اداا  تحقق محاب  اه ن ی نش،بدابرا(  21
  شحدتقدنم  داوری در انش مرا ه هایارنان اداا  دراحاس. باشد و پانابی مراات در داوری
 

 داوری هایجریان ادغام بر حاکم . قانون7
 امتر  انتش  بر را  ابحبی صراا.به طرتیش اگر داوری، هایارنان اداا  بر ااکم  ابحن اصحص در

  گیترد بدرر ندیش تحاتقی صحرر متی درع ت به اما بحد، م ک احاهد ابرخاب ه ان کددد، ااکم
؛ در هتای ااصتی هستردد   دو مهردی بر اسردالل هر که دارد واحد اصحص انش در ک ی دندگاه دو

بامه داوری بسه. بته  اتق.تقدان  ابحن ابرخابی، رون رد بخس.  ائت به اع ال  ابحن ااکم بر مح
 ؛ دراالی که طهق رون رد دو ،  ابحن مقر داوری بر اداا  ااکم احاهتد بتحد   ها اس.اداا  داوری
 عدتحان بته  بانتد  داوری هتای ارنان اداا  به مربحط مسائت که اس. انش بخس. دندگاه اسردالل
 بامته محاتقت.  تفستیر  و ااکم بتر اعرهتار   که  ابحبی بر اساس و شحدگرتره  دربمر ماهحی مسائت
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 پانته  انتش  بر دو  دندگاه   اسردالل(Born, 2020: 2765) محرد رسیدگی  رار گیرد اس.، داوری
 تحت.  لتذا  هستردد،  شت  ی  مسائت ازء داوری هایارنان اداا  به مربحط مسائت نحن که اس.

 در الهرته  ( Ibidاست. )  داوری مقتر   تابحن  اا ب همرن  که گیربدمی  رار ش  ی  ابحن ااک ی.
 داوری بامتۀ محاتقت.  بتر  طرتیش که  ابحبی هنرا بدارد، واحد اصحص انش در مش  ی محارد، اا ب
 ن ستان   تابحن  دو انتش  اگتر  امتا  داوری اس.  مقر  ابحن ه ان در محاردی کددد،می ابرخاب احد

بر اداا   اکما طرتیش،  ابحن داوری بامۀمحاتق. بر ااکم  ابحن که اس. بهرر انش دندگاه بهاشدد،
 هتای ارنتان  اداتا   بتر  طترتیش  رضان. عد  نا رضان. اصحص در ع ده سؤاالر به و بیز باشد
  (Ibidدهد ) پاسخ هم داوری بامۀمحاتق. اعرهار و تفسیر و داوری

 

 داوری هایجریان ادغام برای صالح . مرجع8

هتای داوری  رنتان های اقح ی مخر  ، مرا  صالح برای اداتا  ا اسب محض  اتخاذی در بما 
 ,Muchlinski)باشتدد   هتای م تی  های داوری نا دادگتاه های داوری، دنحانم  ش اس. ساهمان

، در تتروآ مخر ت  و   SIAC2و LCIA1 حاعتد داوری   استاس  برای ب حبه، بر(  1035 :2008
ای گحبته اسب شرانط مقرر م  ش اس. ساهمان نا دنحان داوری ص ای. اداا  داشره باشد، بته 

 هتا بتر دو  ستاهمان داوری است.    ا  هت اه تش یت دنحان داوری، صت ای. اداتا  داوری  تکه 
(Smith, 2018: 197  )      اتزون بر انش، میابق براتی  تحابیش داوری م تی، بمیتر  تحابیش داوری

ها را دارد کته طترتیش   دنحان داوری در صحرتی ص ای. اداا  داوری ابگ یس، انرلدد و سدگاپحر،
اریاری به دنحان اعیا کرده باشدد  در مقابت، برای دنگر اه  تحابیش م تی بمیتر    به تراضی ندیش ا

 بترای  م تی  هتای دادگاه ص ای. امرن ا مرض ش  ابحن رنیش دادرسی مدبی ه دد و رونۀ محاکم
   داوری هسردد هایارنان اداا 

 انتش  داوری، هایارنان اداا  بر صالح مرا  اصحص در امرن ا مرحدلاناالر  در االب دندگاه
 هتای ستاهمان  نتا  داوری دنحان اه سحی باند اداا ، محضحع اصحص در اولیه گیریتص یم که اس.
 رست ی. بته  و ابیتال  مرا تۀ  در  ضتانی  بررستی  به مدحط امر انش که هرندد پذنرد، صحرر داوری
بتر   شت  ی  بمتارر  صت ای.  داوری دنتحان  کته  است.  اساستی  بح  نک انش و باشد ررا شداارش
 هتای دادگاه محارد، اا ب در الهره  اس.  ضانی مداا ۀ عد  بر اصت هنرا دارد، را داوری هاییرسیدگ
 انتش  مداستب  رون ترد  اال،با انش  ب اندد؛ اداا  را محردی هایداوری مؤثر طحربه تحابددمی هم م ی
 کاررمتد  طتحر بته  داوری دنحان و طرتیش که در محاردی توحنز شحد م ی هایمداا ۀ دادگاه که اس.
 ( Born, 2020: 2783) ب اندد رسیدگی داوری هایارنان اداا  مسئ ۀ به برحابدد

                                                           
1. Art. 22(A) 

2. Art. 8 
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 ایران حقوقی نظام در داوری هایجریان ادغام .9
ای راات  بته اداتا     ال   تی مقترره  در  ابحن رنیش دادرستی متدبی و  تابحن داوری توتاری بتیش     

عد داوری ساهمابی به انتش مهتم تحاته شتده     بیدی بشده، اما در برای  حاهای داوری پیشارنان
انران مقرر شده اس. کته   باهرگابی اتاق داوری مرکز بامۀرنیش و  حاعد 3 مادل «پ» بدد اس.  در

ای باشتد کته در متحرد    در صحرتی که داداحاس. داوری راا  به میام ه،  رارداد نا روابط اقح ی»
رسیدگی داوری در مرکز داوری شروع شده  رن پیش اه همان تقدنم داداحاس. بیش ه ان طرتیش،

شحد،   میأداوری مقد  تح لها، دراحاس. داوری ادند با پروبدباشد، به دراحاس. هرنک اه طرف
برستیده باشتد نتا    « داور»داوری به امضای طرتیش و  ۀبه شرط رب ه در داوری مقد  هدحه  راربام

ها واحد بداشره باشد  در برای اداا  پروبده نید بشده باشد و ماب   ابحبی همأتحسط مرکز داوری ت
مقتد  شتروع    لداوری در پروبد ۀنید  راربامأصحرتی که دراحاس. داوری ادند پس اه امضاء نا ت

مقد ، با تحاه  لپروبد« داورِ»  به دو نا ندد پروبده مدحط به انش اس. که أشده باشد، رسیدگی تح
داوری مقتد  و ستانر اوضتاع و     ۀبا تحاه به مرا ت  به ماهی. ادعاهای محضحع داوری ادند و بیز

 وکت ی  کتابحن  داوری مرکتز  داوری رنیش 13 مادل«    ب حدن دو پروبده را بدهدأااحال، اااهه تح
 راات   داوری دراحاس. محضحع اار ف ندابچه»بیز به بحح مشابهی بیان داشره اس. که  1مرکز
 میتابق  طترتیش  ه تان  بیش رابیه ه ان محرد در دنگری اار ف  ه ً که باشد اقح ی رابیۀ به

تحابد به دراحاس. هرنتک اه  کز میمر امداء اس.، هیأر شده طرح مرکز در بامهرئیش انش مقررار
طرتیش ادعای میرواه در دراحاس. داوری ادند را در داوری سابق اداا  کرده تا به هر دو ادعا 

 ۀبتر اند ته در داوری ستابق هدتحه  راربامت     مشروط  ،تحاماً بزد مرا  داوری واادی رسیدگی شحد
صتحرر اداتا    انتش  ر امداء مرکز ربرا تصتحنب بد تحده باشتد  درایتر    أداوری امضاء بشده و نا هی

 «  باشدبامه میانش رئیش 20 لادعاهای ادند در داوری سابق مدحط به رعان. مفاد ماد
 طنشترا  ران،نت در ا هایا  داورادا زنتوح یاقح  یمهاب شنترمهم عدحانبه گفرهپیش لمقرر دو
میتابق   اداا  شرط شیبخسر  ابدکرده انیبمشابه  یمش حل را با عهارات یساهماب یهایداور اداا 

 اا ب برا ف اگرنهاس.   «هایداور شیطرت بحدن  سانن و یاقح  ۀرابی وادر»مقررار  شنا
 امتا  شحد،یب  دهنمریدد د یاورد یهابامهمحاتق. واحد به یحنتصر مقررار شنا در ،یداور  حاعد
 یهابامهمحاتق. که گرددیمیرح م یدر محارد هنپا یاقح  ۀرابی وادر و شیطرت ی سابن شرط
ن ستاهما  .یت ااک  تحت.  یداور بر یتراض مرض ش یه گ که باشد داشره واحد یمریدد یداور

هتای ارتهتاطی   ا قته اراه بامۀ داوری وااد، به اداوری وااد باشدد  به بیان دنگر، با واحد محاتق.

                                                           
های وک ی دادگسرری انش مقرره را بدون تغییر نا ری کابحنهای داوریِ مراکز داوبامهبسیاری اه  حاعد و رنیش  1

   با تغییرار ازئی دربر داربد 
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بیست. و انتش دو شترط ع حمتاً      بیتاهی وادر رابیۀ اقح ی و طرتیش داوری، برای اداا ، نیدی 
تهت  رن،  هتای داوری ستهب شتده است. تتا بته      بامه  عد  تصرنح به تیدد محاتق.1مفروآ اس.
 گفرته داللرتی بتر ضترورر ستاهگار بتحدن       حاعد داوری ساهمابی، مقتررار پتیش  برا ف اا ب 

ربهتا بداشتره باشتدد  تفستیر      های داوری مریدد نا ااراه اشرراکار محضحعی و ا  یبامهمحاتق.
( 1)7محس  اط ق مقررار نادشده اه انش ای ، ه سح با رون ردهای بحنش، بمیتر رون ترد متادل    

 هاس.   حاعد داوری سحئیس، در توحنز گسرردل اداا  داوری
بمتر  بته  ش،نت واتحد ا  بتا است.    یداور انندو ار انیمو تأار  تقد  ااراهضرورر  ،دو  شرط

 همتان هتم  ،مسترقت  اما مرتهط یداور اننار دو که اس. م  ش زیب یکه اداا  در محارد رسدیم
   بحد بخحاهد اداا  اه ماب  یداور اننار رااه یهمابهم و باشدد شده رااه

 منتقتد  یبترا  یبهمتا  .نمحتدود  .نت ، رعاگفرته پتیش اداا  طهق مقتررار   یشرط برا شیسحم
 یریتتأا  متابحر  عدتحان به اداا  به ت سکم ابی. اه  یبرا مدیق ا ماداا  اس. که به  دراحاس.

 ۀدو مرا ت  انیت م هتا یداور اداا  زنتوح یبرا نادشده مقررار تر،قید  انیب به  باشد شده یدیبشیپ
 یدت یبشیپت  یمرفتاوت  طنشترا  ،مقتد  و پتس اه رن   یدر داور یداور ۀ راربامت  دنیتأ ان امضا اه شیپ

 ی حاعتد داور  ریت بم ،یداور یهاساهمان اه گرند یبرا در یاتخاذ نۀرو ه ابدد  ردنرو شناابد  کرده
LCIA، .ش،نبدتابرا   دابدتد یمت  اداتا   دراحاس. رد ان زنتوح یمهدا را یداور حانند تیتش  که اس 

اداتا    برابتر  در یمتابی  ابتد تحیم ،یماهح یدگیرس اننمقد  و رااه ار یداور اننار شرریب شرت.یپ
 دنیت تأ انت پتس اه امضتا    هتا یاداتا  داور  یبرا نیاال، هر دو مقرره راه ارها شنا باباشد   هایداور

 مرکتز  ۀبامت شنتی ر و  حاعتد  3 لمتاد  «پ»میابق بدتد   ابد؛ب حده ارائهمقد   یدر داور یداور ۀ راربام
 دنصت اد  و اتاکم  ااحال و اوضاع یابناره به مدحطمرا ه  شنا دراداا   ،راننا یباهرگاب اتاق یداور
 در اداتا   مرکز یوک  کابحن یداور مرکز یداور شنیر 13 لماد که یدراال اس.، مقد  لپروبد داور
 روشتش  ریت اا لمقترر  راه تار   اس. ب حدهوابسره  بامهشنیر شنا 20 لماد مفاد .نرعا به را مرا ه شنا
مدت    انت  زندر توح تحابدیم ینه کاربرد نادشده ۀبامشنیر 20 لماد که س.یب مشخص قاًید  و س.یب

بته   یبدتد همان ۀدر بربام رییام ان اص ح و تغ زنمقرره با توح شنا دنشاداشره باشد   هایاداا  داور
 اهر تا   یداور ۀ راربامت  دنیت تأ انت اه امضتا   بیتد  یمرا  داور اه سحی هایاداا  داور یض د زنتوح
    اس. ترکنبزد صحاب به یباهرگاب اتاق یداور  حاعد در یاتخاذ ض مح ،یرو هر بهاس.   دهنوره

 تقتدان شده،  یدیبشیپ راننا یباهرگاب اتاق یداور مرکز یداور  حاعد در تدها که نهار  شرط
محابت  اداتا  را    صیتشتخ  نادشده  حاعد  رسدیم بمربهعهارر مههم  شنا  اس.اداا   یماب  برا

                                                           
 مراا  به را اار تار مخر   ابحاع طرتیش وااد داوری بامۀمحاتق. در اس. م  ش بادری محارد در اگرنه  1

 واادی داوری بامۀ.محاتق مش حل ن سان طرتیش میان مریدد اقح ی روابط نا دهدد ارااع مرفاور داوری
   اس. مس م محارد انش ت امی در طرتیش بحدن ن سان شرط که اس. مهرهش اما باشدد،
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ابتداهه   شنت ا یاعیتا است.    وابسره کترده ( یداور ساهماناداا  )مرا   دناسب محرد به ص اد
 م  تش در باب اداتا  و محابت  رن بتدارد،     یاما مقرره شیکه  حاب ییندر شرا ژهنوع ت، به یرهاد

 اتت. ندر  یت )اه ا یداور ستاهمان  یا رصتاد  مدتات   نراکه باشد، اداا  برابر در یسد احداس. 
    اس. تیارآ در یداور یهااننار اداا  با( یداور ۀالزا اق

است.    یداور یهااننار اداا  مرا  ،گفرهپیش لمقرر دو سهنمقا در گرند تحاه اننشا ۀب ر
 شیتی امدتاء مرکتز تی   .یئمرکز مرا  اداا  را ه یکابحن وک  ی حاعد مرکز داور 13 لماد اگرنه

 دنیت تأ اناه امضا  شیپ ۀمرا مرا  اداا  را در  یاتاق باهرگاب ی حاعد مرکز داور 3 لمادکرده، اما 
داور  ،ی راربامته داور  دنیتأ انپس اه امضا  ۀدر محرد مرا  یب رده اس.، ول شییتی یداور ۀ راربام
 یهتا یداور در رستد یم بمربه ش،نا واحد با  کددیم یاداا  میرت مرا  حنتصرمقد  را به لپروبد

 یمتاهح  یدگیع  ً وارد رس ی  داوربخس. که هدحه مرا ۀدر مرا  زیب مرکز شنا .یتح. ااک 
   ردیابوا  بگ یمرکز داور اه سحیبشده اس.، اداا  

بیدی بشده اس.، امتا  های داوری پیشبا انش اال، اگرنه در  حابیش داوری انران اداا  ارنان
هتای  عدحان  اعدل ک ی و بر مهدای اصت ااک ی. اراده، اداتا  ااریتاری ارنتان   رسد بهبمر میبه

تحابدتد بتا تحاتتق ن تدنگر در انتش      با ماب   ابحبی محااه بیس.، هنرا طرتیش ااتر ف متی   داوری
 تحاته  با یال   شیو ب یداا  یمحرد یهایداور درگیری ب اندد  اما اداا  ااهاری اصحص تص یم

 و بهحده رنپذام ان ی،ال   شیب یتوار یو داور یمدب یدادرس شنیر شی حاب در گذار ابحن س حر به
  حاعدسحی  اهکه  اال، در هر دو مقرره شن  با اهیچ ساهوکاری برای رن دربمر گرتره بشده اس.

ه است. کته   نددگر حنتصر ، مرکز یوک  کابحن یداور مرکز و یباهرگاب اتاق یداور مرکز یداور
  اداتا  ،مقرر طنشرا رناه ربها و با ااراه سا ی نصرتاً با دراحاس.  و شیطرت یبدون اصحل تراض

در  ش،نبدتابرا   است.  م  ش( یمرا  داور ان یمرا  اداا  )اعم اه ساهمان داور اه اابب هایداور
 یدت یبشیپت  یکه مقررار مشتابه  یساهماب ی حاعد داور رنو سا نادشده یادود    رو  حاعد داور

  اس. سریم زیب هایداور یااهار اداا  ،دهش
 دعتاوی  ق ر د    اشاره ب حد که به محاب رن 141تحان به مادل ها میدر اه ی. اداا  داوری

باشتدد در نتک دادگتاه متحرد رستیدگی  ترار        کامتت  ارتهتاط  مش حل ص ای. محاکم که دارای
مدمحر ا حگیری اه صدور ررای مریارآ طراای شتده است. تتا اه    انش مقرره دروا   به گیربد می

ی مدصفابه، عادالبه، بسهراً سرن  و بروه مش  ر بیدی ا حگیری ب اند و در بریوه، به نک دادرس
شتحد و دروا ت    هزنده مدرج شحد که انش محارد احد اه مصادنق اصحل دادرستی محستحب متی   کم

شتحد )محستدی،   ای برای بیت به دادرسی عادالبه ت قی متی  ابحن نادشده مقدمه 141اارای مادل 
مصتادنق تشترنفار دادرستی     ها اه(  پس با دربمر داشرش اند ه محضحع اداا  داوری122: 1122

بیس. تا در احهل داوری تا د محضتحعی. باشتد، اه انتش رو، بته مت ک وااتد ارنتان اداتا  در         
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های داوری بیز ضرورر دارد؛ با انش تحضیح که در اال ااضر اداا  ااهتاری بته اهت.    رسیدگی
متدبی و  تابحن   های مش حل  حاعد مقرر در  ابحن رنیش دادرستی  بهحد  ابحن اله  در محرد داوری

 پذنر بیس. ال   ی ام انداوری تواری بیش

  به اعرقاد 1ق ر د    رسیدگی تحأ  دعاوی را مدحط به ارتهاط کامت ربها دابسره اس. 141مادل 
(، مفهح  مخال  انش مقرره دالل. بر رن دارد که در صتحرر تقتدان   190: 1197برای )هرمزی، 

به صحرر موزا ابوا  شحد، اما با دربمر گرترش تیهیر احد ارتهاط کامت بیش دعاوی، رسیدگی باند 
« کامتت »رسد که عهتارر  بمر میق ر د    به 101گذار اه ارتهاط کامت میان دعاوی در مادل  ابحن

بار میدانی نددابی بدارد و هرگاه اتخاذ تص یم در هرنک اه دعاوی، مؤثر در دنگری باشد، ارتهتاط  
رسد که می حبیت. و کاررمتدی   بمر میا انش اال در احهل داوری بهنابد  بکامت دعاوی تحقق می
های داوری باند م ک اداا  دربمر گفره شحد تتا بته انتش طرنتق برتحان اه      رسیدگی تحأ  ارنان

گذار در متادل  مدد گردند  وابگهی  ابحنبححی که در میالب پیشیش بیان شد، بهرهمزانای اداا  به
ای بته ارتهتاط کامتت    ها، اشتاره صحص رسیدگی تحأ  دعاوی در دادگاهق ر د    ترابسه در ا 137

 ب رده و ع . محاه رسیدگی تحأمان را اارای صحیح عدال. دابسره اس. 
در ترآ پذنر  ضرورر اداا ، شیحل مداسب رن اس. که مرایی به هتر دو ارنتان داوری   

که در رسیدگی مشت حل متادل    گحبهتر رااه کرده باشد  ه انرسیدگی کدد که داوری احد را پیش
 رستیدگی  شتده است.،   اراتاع  رن بته  پروبتده  اولتیش  که ایشیهه در مرتهط ق ر د    دعاوی 141
 در مترتهط  داوری هایارنان به ت فیقی رسیدگی ،ICC  حاعد داوری 14مادل  اساس   بر2شحدمی

ستیاق عهتارتی     پتذنرد می صحرر اس.، شدهشروع  رن در ارنان رسیدگی ابردا که داوری مرا 
های ساهمابی تح. پحشش مرکز داوری اتتاق باهرگتابی انتران و کتابحن     مقررار اداا  در داوری

 وک ی مرکز بیز مؤند رسیدگی ت فیقی اه سحی مرا  داوری مقد  اس. 
 

 نتیجه
و  های داوری، ابحاع، شرانط و رثار رن تا پیش اه تحسیۀ روابط  تراردادی ندداابهته  محضحع اداا  ارنان

ال   تی  های اقح ی و اسداد بیشهای داوریِ مریددِ مرتهط، محرد تحاه بما ااساس بیاه به تو ی  ارنان
اار تتار  ال   ی و بغربج شتدن   رار بگرتره بحد  پس اه تححالرِ ت ام ی در روابط تواری داا ی و بیش

وری بته مشت  ر باشتی اه    هتای دا هتا و دنتحان  گذاری م ی، ستاهمان باشی اه ربها، تحاه  حای  ابحن
های مرتهط، محاهی و گاه مردا و ا ب شد و درصدد ناترش راه اری برای انتش مستائت، اداتا     داوری

                                                           
  33-11: 1190 اا دی، ؛122-09: 1190 هاده،برای میالیۀ بیشرر در اصحص ارتهاط دعاوی، ر ک  اسش  1
ادارل اقح ی  21/1/1192محرخ  7-97-1392و ش ارل  12/2/1192محرخ  7-92-221بمرنار مشحرتی ش ارل   2

   حل  ضانیه بیز بر ه یش شیحه دالل. دارد
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هتای  ستاهمان  گرتره اتاکی اه رن است. کته   های داوری پا به عرصۀ واحد بهاد  میالیار ابوا ارنان
گتذاران داا تی و استداد     تابحن  گا  هستردد و های داوری پیشداوری در پذنر  و تحسیۀ اداا  ارنان

ابتد و تدهتا براتی اه  تحابیش     های داوری ع ت ب ردهال   ی در انش مسیر به د . و سرع. ساهمانبیش
تصترنح  ، محضحع اداا  را بهداوری م ی، اها  ه  ابحن رنیش دادرسی مدبی ه دد و  ابحن داوری ابگ یس

اردادی داوری، اداتا  بیتز ماهیت. تتحاتقی دارد و رضتای      ابد  با اند ه به تهیی. اه مهدای  تر بیان ب حده
ترنش شرط تحقق اداا  اس.، اما واحد مصالحی برتر اعیای ااریار اداتا   هتری   طرتیشْ اولیش و مهم

 های داوری را تحایه کرده اس.   ها و دنحانهای م ی، ساهمانبه دادگاه
ها و مقرون بته صترته   اررمدی رسیدگیاگرنه اداا  ماب  اه صدور ررای مردا و و سهب اتزانش ک

استاب  های محاهی بته ئالی برای ا هه بر رثار رسیدگیتحابد رو  اندشحد، اما ه حاره ب یبحدن ربها می
هتای  ها مسر ز  رستیدگی داوریرند  بدابرانش، اگر شرانط اداا  تراهم بهاشد و صیاب. اه اقحق طرتیش 

 های مریدد اه اداا  ربها اارداب کرد  ل داوریمسرقت باشد، باند با ارج بهادن به اسرق
های داوری اس.، اما با استرداد   حابیش داوری انران تا د ا  ی در توحنز نا مد  اداا  ارنان

 بتا به اصت ااک ی. اراده و با ااراه تراضی طرتیش، اداا  ااریاری میسر احاهتد بتحد  در مقابتت،    
داتا  ااهتاری، صتدور ا تم  ضتانی بته اداتا         و وضتیی. استرثدانی ا   محضحعه شیس حر  حاب

بیس.  با انتش اتال، تقتدان     م  ش یال   شیب و یداا  یمحرد یهایداور درهای محاهی داوری
مقررار  ابحبی سهب شده اس. تا تیییش ت  ی  در مسائت راا  به اداا  در محارد توحنز رن بیز با 

  صالح به رستیدگی در داوری ت فیقتی اشتاره    تحان به تیییش مراابها  محااه باشد که اها  ه می
 یاتام   تابحن داور   یهتا سنبحشیپ و یداور اام  حنلحا که شحدیم شدهادیپ رو شیه  اهب حد  

 یشدن محرد باهبگر نیبهاو  بناه تصح شیپ ابد،کرده برگزار س حر به را اداا  محضحعکه  راننا
 مهستحط  یمتحاد  ان ماده شنتدو مسر ز  قی د ی ابحب مقررار وض  اس. یهنبد  ربدیمودد  رار گ

 اه ام تان  اتد  تتا  و باشد یاقح  مخر   یهابما  در محضحع یقیتیه ۀمیالی بر یمهرد که اس.
   شحد ااردابمحاد  شنادر  مفادو اا ال  نیگحیک 
 

 منابع و مآخذ

 الف( فارسی
 و «بحدن مربحط» ،«بحدن مدحط» ،«داشرش کامت ارتهاط» عهارار رثار و مفهح (  1190ا یت )   اا دی،1

دورل  ، ضتانی  اقتحق  هتای دنتدگاه  تص دامۀ .مدبی دادرسی رنیش  ابحن در دعاوی «بحدن مدشأ هم»
24  ، 39  

، شتیراه  دابشگاه اقح ی میالیار مو ۀ مدبی  دادرسی در دعاوی ارتهاط اثر ( 1190هاده، مهدی )اسش  2
  1   ،7دورل 
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 یتز انتش اصتحل اه    صحل دادرسی و بقش تفسیری ربها و نگتحبگی ت مفهح  ا(  1122  محسدی، اسش )1
  192-1،   مو ۀ کابحن وک  تشرنفار دادرسی 

 در دعتحا  ندد به دعحا نک توزنۀ با رن مقانسۀ و دعاوی بیش تف یک و ا  (  1197 )ایراهلل   هرمزی،0
  21 ،  3دورل  ،اصحصی اقحق پژوهش تص دامۀ ترابسه  و انران اقحق
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