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ناشر سخن
مسالمت حل روشهاي از يكي عنوان به داوري ويژگي داورمهمترين تعيين اختالفات، آميز

است اختالف طرفهاي توسط داوران داور. يا كه نيست معنا اين به داور بودن انتخابي البته
اين به را وي كه باشد طرفي وكيل يا و استنماينده گمارده و. مقام مستقل مقامي داور

ويبي به اختالف طرفهاي كه چارچوبي در و حقوقي موازين اساس بر كه است طرف
داده ميمأموريت داوري به و. پردازداند استقالل آن طريق از كه است ابزاري داور جرحِ

ميبي و گرفته قرار ترديد معرض در داور انطرفي يا و انتخاب از ممانعتتواند وي تصاب
دهد خاتمه وي مأموريت به يا و رأي. كرده و داوري فرايند بودن عادالنه حقيقت در

شائبه گونه هر رفع متضمن بيصادره و استقالل تواند مي كه است ازاي را داور طرفي
بنمايد مردد اشخاصثالث حتي و پرونده طرفهاي . منظر

ايران دعاوي داوري متحد–ديوان آغازاياالت را خويش فعاليت دهة چهارمين كه ه
به سهمي است بينكرده داوري روية و حقوق توسعة در استسزا داشته ديوان. المللي

است نموده نقش ايفاي داوري زمينة در ماهوي حقوق توسعه و تثبيت در اينكه بر عالوه
بين داوري شكلي حقوق يا و داوري آئين حوزه رويهدر نيز ارالمللي ارمغاناي به زشمند

است ايران. آورده دعاوي داوري ديوان پرونده در داوران از–جرحِ ويژه به متحده اياالت
در مستمر تشنج نيز و ديوان، تشكيل آن تبعِ به و كشور دو روابط در بحران علت جهت

في استروابط داده اختصاص خود به را توجه قابل حجمي . مابين،
د«كتاب داوران ايرانجرحِ دعاوي داوري متحده–يوان محقق»اياالت قلم به كه

بيكران درياي در محققانه است تالشي يافته، تحرير كاكاوند محمد آقاي جناب گرانقدر
كف. ديوان به ارزشمند مرواريدي دريا اين در غواصي با باشد توانسته كتاب مؤلف اينكه

مسأله دارد عرضه كشور علمي جامعه به و د بهايآر آن مورد در داوري كه است
مي وانهاده كتاب فهيم اينخوانندگان ذكر عدم اما هستند؛ مصون جرح از عموماً كه شود
كه است عدالت از دور نيز وسهنكته گرديد ناياب بازار در سرعت به كتاب قبلي چاپ

مي تقديم عدالت شيفتگان به فراوان اصالحاتي با كتاب جديد . گرددچاپ
اشتياقدكتر وحيد
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كتابديباچه اول چاپ بر محبي محسن دكتر
ايران دعاوي داوري قريبـديوان طول در متحده، عهده30اياالت گذشته دارسال

بينداورمهمترين عدهي و است بوده ما دوران در بزرگترينالمللي را آن نويسندگان از اي
دانسته تاريخ نيستاي. اندداوري گزاف سخن بزرگ،. ن پرونده يكهزار قريب فصل و حل

دو از كوچكبيش دعواي پانصد و از(هزار كمتر خواسته دالر250,000با دهها) هزار و
بيانيه تفسير به مربوط الجزايراختالف ماهيت500باالخرهوهاي در كه ترافعي رأي فقره

است مدعي اين بر خوبي گواه شده، صادر رويه. دعاوي و حقوقي ديوانادبيات كه اي
بين داوري حقوق عرصه در بداوري پارههالمللي به كه انتقاداتي از صرفنظر گذاشته، ايجا

بين داوري رويه و حقوق دارد، وجود آن آراء رااز آن نظري مباني كرده، تدوين را المللي
براي را راه باالخره و كرده طرف بر را مبهم نقاط ساخته، اسلوبغني بيشتر گسترش

بين دعاوي در استداوري نموده هموار ديوان. المللي در مهم حقوقي موضوعات جمله از
است داور جرح مسأله تصميم. داوري، و جرح به رسيدگي توسطگرچه آن به راجع گيري
مي انجام كننده منصوب ديوانـشودمقام خود وـنه حكمي مسائل آن، مبناي چون اما

داورموضوعي عملكرد شيوه به معطوف ويژه به نيز جرح خام مواد و است مطروحه دعاوي
تصميم يا داوري جريان اداره نحوه و جرح مربوطگيريمورد رويه بنابراين است، او هاي

مي را داوري ديوان داوران ازجرح جزئي داوري«توان ديوان حقوقي .دانست»ادبيات
مه ويژگي دو بيطرفي، و ذهنياستقالل و كه(objective)م قبل»داور«است بايد

باش داشته سمت اين به انتصاب كندداز حفظ را آن نيز داوري جريان طول در فقدان. و
ويژگي مياين موجب شخصها، كه داور«شود را»وصف او و بدهد دست از را خود بودن
مي جويدمكلف كناره مداخله و رسيدگي از كه ا. كند اجراي وضمانت استقالل صل

ساز داور، ردوبيطرفي يا داور جرح اصطالحاً كه است ميكاري ناميده يك. شودداور هر
داشته موجهي و معقول شك داور بيطرفي و استقالل مورد در چنانچه دارد حق طرفين از

گيرد كنار كار از كه بخواهد او از كار. باشد، نيست،اما آساني اين به م: هميشه داور وردگاه
مي،جرح بيجا و نامربوط را كننده جرح طرف بيطرايراد و استقالل از و دفاعفداند خود ي
كندمي رها را داوري نيست حاضر و مي. كند احساس كه كننده جرح طرف نيز كندگاه

نمي پيش او سود به داوري رأيجريان صدور يا شود رسيدگي ادامه از مانع اينكه براي رود
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اند عقب به بهانهرا به ميازد، متوسل واهي استقاللهاي مورد در اينكه ادعاي با و شود
معقول«داور شك مي»دچار جرح را او . كندشده

داور جرح كار و ساز تأمين،گرچه براي و است داور بيطرفي و استقالل تضمين براي
د اما است، ضروري بلكه و مفيد داوران عملكرد و داوري جريان صحت و عملسالمت ر

مي پيش ميبسيار استفاده خود نفع به حقوقي امكان اين از طرفها كه عنوانآيد به و كنند
بهره آن از تأخير ابزار مييك واقعيت. كنندبرداري اين و ضرورت آن بين تعادل ايجاد
نيست آساني كار از. نامطلوب، جرح مورد داور واقعاً آيا اينكه احراز و رسيدگي قضا مسيراز

نها يا شده خارج بيطرفي و و،ستقالل ذهني فرايند يك داور، جرح مفهوم خود مانند
نما جرح. است(objective)حقيقت به رسيدگي مقامـمرجع يا داوري سازمان يا دادگاه

كننده طرفينـمنصوب مدارك و داليل جرح(بايد مورد داور و كننده جرح را) طرف
هم آن، خصوص در و كند مصداقارزيابي بر را حكم و بگيرد تصميم بيطرف قاضي چون

كند بيطرفي. تطبيق و استقالل از خروج مصاديق كه است اين نكته جرحـاما موارد يا
است؟ كدام

بين وكالي كانون كه مقرراتي جز تهيه(IBA)الملليبه جرح مصاديق مورد در
تصميم در را جرح به رسيدگي مرجع نموده سعي و مدونيگيريكرده مجموعه كند، كمك

ندارد وجود زمينه اين اين. در بر داور،افزون جرح به مربوط شكايت با،چون مستقيماً
سر او عملكرد و است،وشخصيت سنگين گاه و نامطلوب اتهامات متضمن و دارد كار

نمي منتشر و است محرمانه آن به راجع نهايي تصميم حتي و جرح به . شودرسيدگي
بينبنابراين رويه نيست، دسترس در نيز داوران جرح زمينه در گفت. المللي بتوان شايد

داور جرح موارد كه است آمريكا و ايران داوري ديوان وضع، اين استثناي داورانتنها ،يا
طرفين كنندهيعنيلوايح جرح جرحـطرف مورد جرحـداور با كه دعوي ديگر طرف

مجم در و شده منتشر است، چاپمخالف گروسيس مؤسسه كه داوري ديوان آراء وعه
است دسترسي قابل مصاديق. كرده، و داوري ديوان در داور جرح مورد درباره حال به تا اما

جرح به كه كننده منصوب مقام تصميم خصوصاً و بآن تا است، كرده رسيدگي بههها حال
فارسي اثريزبان استهيچ نشده چ. منتشر خالي جاي كتاب نوبهاين به را تحقيقي نين
مي پر .كندخود

است برگزيده تحقيق براي كه است روشي در نويسنده كار رساله. ارزش هاياغلب
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مي نوشته حقوق و انساني علوم عرصه در كه كتابهايي حتي و حاويدانشگاهي شود،
موردي مطالعات يا عيني موضوعات به كمتر و است مفهومي case)مباحث study)

ميرغبت است. دهندنشان روشن نيز مؤونه. علت و است آسان كليات، در گفتن ايسخن
مي قرار همينكه اما شودندارد تطبيق مصاديقي بر مفهومي مي،شود در نظرهابحث و گيرد

مي پيش تفاوت .گيرندراه
مي شناخته بهتر خود ضد به كه است ذهني مفاهيم آن از بيطرفي و . شونداستقالل

استايننيزنويسنده دريافته نيك را رو. نكته اين جرحوياز تئوري و نظري مباني ابتدا
را آنها داوري، ديوان در داور جرح موارد استقصاي با آنگاه و نموده بررسي را داور

ازطبقه فهرستي و كرده است»مصاديق«بندي نموده فراهم داور .جرح
محم آقاي كتاب، حقوقدانويسنده كاكاوند، راد همت ميان كه است فاضلي و جوان ن

عرصه به و كرده تعميق خود در را تحقيق انگيزه و بربسته حوصله كهبه شده وارد اي
و دانشجو رسالهكمتر را تالش ارمغان و شود وارد آن در است حاضر فراهمحقوقداني اي

است شما دست در اينك كه .كرده
تحق در بيشتر توفيق محترم نويسنده آرزومندمبراي پژوهش و .يق





چمن« اندر سرو به ديگر ننگرد
ديد راآهركه اندام سيم سرو ن

شب و روز سختي به حافظ كن صبر
را كام بيابي روزي »عاقبت

سوم چاپ پيشگفتار
تاسيس، بدو از آن عملكرد و متحده اياالت ـ ايران دعاوي داوري ديوان تاسيس

طصرف شخصيت و تشكيل علت از محكومرفنظر يا حاكم طرف كدام اينكه و آن هاي
فرخنده اتفاق استشود ايران حقوقي نظام و ايراني حقوقدان براي حقوقدانان. اي هنوز

مي ايراني خودشانجوان تجربه و دانش بر و كنند بررسي و مطالعه را آن تصميمات توانند
مي. بيفزايند ديوان آراء بررسي و نقد عنوانحتي به دانشكدهتواند در حقوقدرسي هاي

شود هنوز. تدريس اما دارد ساله يكصد قدمتي ايران حقوقي نظام در داوري اينكه عليرغم
به حقوقي اختالفات فصل و حلّ و حق احقاق براي ايراني حقوقدانان و دعوا اصحاب

ميدادگاه مراجعه دادگستري منطقه1.كنندهاي مركز تهرانتاسيس داوري و) TRAC(اي

كتاب.1 مثال براي گفته اين وكيلصدشاهد صد از نيستمقاله داوري در هم آن مقاله يك حتي كه : ناشر.است
بهار اول، چاپ اول، جلد مركز، دادگستري وكالي كانون عمومي روابط كميسيون همكاري با روان دريا. 1389نشر

اداره مشورتي نظرهاي مجموعه و ايران اسالمي جمهوري دادگستري حقوقي اداره مشورتي نظرهاي كلمجموعه
قضاييه قوه قوانين تدوين و ا(حقوقي مĤخذ و منابع شرح كتاببه پرسش)ين مي؛ مربوط داوري به كه بسيارشودهايي

انگشت و عنوان. شمارنداندك با كتابي زندي محمدرضا دكتر آقاي همت به خوشبختانه دادگاههاي«اما، قضايي رويه
مدني امور در تهران استان نظر جاودانه،:ناشر،»)داوري(تجديد جنگل، از1388انتشارات كه است رسيده چاپ آرايبه

كرد اشاره موضوعات اين به توان مي آن در حق: مذكور دريافت به داور داورياستحقاق حقيقيالزحمه؛ شخص كردن
عليه بطالن دعواي طرح باشد؛ داشته طرفين براي منجز تكليفي بايد داور رأي حقوقي؛ توجيهنه غيرقابل اقدامي داور

دا محاكم در دعوا طرح داوري شرط وجود با ندارداست؛ قانوني وجاهت صحت؛دگستري عدم مورد در دادگاه تصميم
قابل جداگانه طور به و نيست كلمه اخص معناي به رأي داور، رأي ابالغ دعواينحوه در نيست؛ نظر تجديد و صدور

ماده در مذكور بطالن موارد احراز دادگاه وظيفه داور رأي ماهي. م.د.آقانون489بطالن به ورود حق و رااست دعوا ت
عنوانندارد؛ به شدن انتخاب مانع بودن قرارداد طرف وكيل يا نيستنماينده است(؛داور من از اساساً.)تأكيد داور رأي

از يكي اثبات و بطالن دعواي طرح با بلكه اعتراضنيست درقابل داور رأي چنانچه است؛ رسيدگي قابل قانوني جهات
باش شده صادر داور اختيارات صورتحدود در است؛ معتبر ميد داور رأي بطالن انجامادعاي قانوني مهلت در بايست

ماهيت در ورود براي موجبي صورت اين غير در و صرفاًگيرد داور رأي بطالن دعواي به رسيدگي در دادگاه نيست؛
وجود صورت در و كند مي بررسي را شده خواسته دموارد ندارد؛ رسيدگي حق بطالن، ديگر قراردادجهات يك در اوري

←
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ايران بازرگاني اتاق داوري و) ACIC(مركز شناسايي كنوانسيون به ايران پيوستن و
بين تجاري داوري قانون تصويب و خارجي احكام سالاجراي در اتفاقات1376المللي از

است داوري عرصه در ايران حقوق معاصر تاريخ در مهم در. بسيار برده نام داوري مركز دو
منظوسال به اخير دورههاي دادگستري وكالي و جوان حقوقدانان آموزش كوتاهر هاي

را تجاري داوري مهم موضوعات بررسي و بحث و منظور به تجاري داوري آموزش مدت
مي و كرده دوره. كنندبرگزار اين در كننده شركت كمحقوقدانان روشي با آشنايي از ها

سريعهزينه حرفهتر، و دقيق شتر، مسرور و متعجب و. دنداي مسائل بررسي و بحث
كم و اختالفات فصل و حل روش اين ترويج و شكوفايي به داوري به مربوط موضوعات

كرد خواهد كمك دادگستري دستگاه بار از. شدن قضايي دستگاه حمايت و داوري ترويج
كرد خواهد ايجاد ما كشور در حقوقدانان بين در جديد شغلي .داوري

كش را سوئيس مردم، مياكثر ساعتوري به كه شهرتدانند هتلداري و بانكداري سازي،
بين حقوقدانان منظر از اما انديشمنددارد؛ حقوقدانان هم كه است كشوري سوئيس المللي

بي لحاظ به هم و دارد ماهر نوازيو ميهمان و زيبا طبيعت داشتن و سوئيس طرفي
داوري تعداد لحاظ از كه است شده سبب آن ميهاييمردمان برگزار سوئيس در وكه شود

رده جدول صدر در داور مقام به شده برگزيده داوران تعداد نظر از باشدهم هم. بندي ما
مقر ايران و كنيم ايجاد محيطي چنين كم دست خودمان منطقه در كه بكوشيم بايد

بين آيندهداوري و روز مسائل به آگاه و انديشمند داوران و شود ترالمللي كندنگر .بيت

مي كسي كار به اصوالً كتاب بااين كه ـ«و»داوري«آيد ايران دعاوي داوري ديوان
متحده ديوان»جرح«و»اياالت در داور جرح كه بداند بخواهد بعداً و باشد داشته آشنايي

است؟ بوده چگونه متحده ـاياالت ايران دعاوي ديوان! داوري در داوران اتهام بررسي
دعاوي نمونهداوري ناصب مقام عملكرد چگونگي و متحده اياالت ـ مفيدايران بسيار اي

داوري در فعاليت قصد كه بود خواهد حقوقداناني بينبراي دارندهاي را ديگر.المللي
مي كار به آغاز داوري حوزه در كه آنان مخصوصاً باشندحقوقدانان داشته ياد به بايد كنند

←
آن اعتبار مدت در طرفين اختالفات به ناظر مهلتصرفاً در بايد دادگاه به آن تسليم و داور رأي صدور نيست؛ قرارداد

است داوران اكثريت رأي مالك حمايت.باشد؛ داوران محكم آراي از دادگستري فاضل قضات روز به روز كه است اميد
كنند بيشتر پشتيباني .و
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در داوري سمت پذيرش با ميكه آينده در كه قضايايي اختالفي كمترهر بپذيرند توانند
آن به راجع يا كرده رسيدگي سابقاً داور آنچه و منافع تعارض است ممكن چون شد خواهد
و محروم دعوا اصحاب منظر از بعدي قضاياي در داوري از را وي است كرده نظر اظهار

كند .ممنوع
مقدمه، از كتاب اين قبلي، چاپ پيوستهمانند و نتيجه بخش، شده  دو تشكيل ها

جرح. است كه است اين قبلي چاپ با سوم چاپ مهم درتفاوت شده منتشر جديد هاي
سال تا است2008ديوان شده اضافه دوم بخش هيچ. به ناصب مقام تصميم با هنوز

است نشده بركنار اسبق. داوري رئيس و داور سر برينر روبرت آقاي فاصله اين در اما،
ايران دعاوي داوري ديوان سابق رئيس و سرداور اسكوبيشفسكي كريستف آقاي و ديوان

كردند فوت متحده و. اياالت نيكبخت حميدرضا دكتر آقاي سيفي، جمال سيد دكتر آقاي
ميرحسينآقاي سدكتر كرده  هعابديان آغاز ديوان در را خودشان كار ايراني آقاي  داور و اند

Hans Van Houtteژوئيه  از است2010دوم شده ديوان مواد. رئيس چاپ اين در
ايران، بازرگاني اتاق داوري مقررات در داور جرح به جديدCIETACمربوط مقررات و

آنسيترال بين2010داوري تجاري داوري قانون در جرح به مربوط مواد هلند،  ، المللي
بينIBAراهنماالگوي داوري در منافع تعارض افزودهالمللي  در كتابرا به نيز، و و  ام ها

سال از بعد شده منتشر جديد كرده2005نشريات در. ام  استناد خودم تجارب به عالوه، به
كرده اشاره هم ايران بازرگاني اتاق داوري اتاق) 1(و  .اممركز داوري مركز داوري مقررات

بازرگاني اتاق داوري مركز داوري قرارنامه و ايران وبازرگاني استقالل متداول فرم و ايران
ايرانبي اتاق داوري مركز در داور منطقه) 2. (طرفي مركز داوري تهرانمقررات ) 3. (اي

بين بازرگاني اتاق داوري جديد سپتامبر) ICC(المللي  مقررات دوازدهم تاريخ در  2011كه
ژانويه اول از و شد پيوست  الزم2012منتشر در شد خواهد آاالجرا اشارهوردهها و به  ام اي

جديدعمده قواعد تغييرات قواعدICC) 2012(ترين به موضوع1998نسبت به مربوط
كرده .امكتاب

با جوان حقوقدان آشنايي براي گامي و باشد مفيد خواننده براي كتاب كه اميدوارم
آن در تبحر و داوري .روش

مي محسنالزم دكتر آقاي جناب گرامي استاد از داوريدانم مركز دبيركل ي محب�
بين تجاري داوري در ما توانمند داوران از و ايران بازرگاني كهاتاق كنم تشكر المللي



داوري ديوان داوران متحدهدعاويجرح اياالت ـ ايران 22

پژوهشهاي و مطالعات مؤسسه در قاسمي احمد آقاي جناب و كريمي سميه خانم سركار
شهر موردحقوقي كتب مهربانانه كه موسوي زهرا دكتر خانم سركار از مخصوصاً و دانش

كرده ارسال و تهيه وقت اسرع در كشور خارج از مرا سپاسگزارمنياز همگي .اند،

كاكاوند محمد
آبان اول ـ 1390تهران



نـدا مـا فعـل و كوهـست جهان اين

ــدا صـ را نـــداها آيـــد مـــا ســـوي

موالنا

چاپ چهارمپيشگفتار
نمي خرسندگمان كتابش چاپ تجديد از كه يافت را محققي و نويسنده بتوان كنم

نباشد و سال! نشود در كتاب اين اول چندان1386چاپ زمان آن در ناشر و شد منتشر
رود فروش به و باشد داشته طالبي چندان خاص موضوع اين با كتابي نبود ! اميدوار

اي از خرسندم گويم مي كاركنانصادقانه و ناشر همت عالقمندان، استقبال با كتاب كه ن
در و شود مي چاپ چهارم نوبت براي وي كش زحمت و عالقمند دسترسمهربان،

مي قرار عالقمند دومخوانندگان بخش نتوانستم چون ناخرسندم ديگر سوي از اما گيرد؛
د كه جرحي آخرين و كنم روز به چاپ اين انتشار تاريخ تا را دعاويكتاب داوري ديوان ر

كنم–ايران اضافه چاپ اين در است؛ افتاده اتفاق متحده كه1.اياالت خوشي خبر اما
كتاب انتشار دارم كتاب اين خواننده داوري«براي رويه و حقوق بر اي كه»مقدمه است

جهتي به و نوعي حكمبه اولدر بخش در كم دست است كتاب اين كردن روز به
بخش. كتاب بادر چهارم گفتار در داوري رويه و حقوق بر اي مقدمه جديد كتاب چهارم

كيس ناصب مقام كردهعنوان بحث جديد موضوعات اين از برايت؟ دادگاه كدام به كه ام
و استقالل داور، تعيين در دخالت از ناصب مقام امتناع حقّ كرد؟ مراجعه بايد داور تعيين

م صالحيت حدود ناصب، مقام كردنبيطرفي دريافت به ناصب مقام استحقاق ناصب، قام
از جلوگيري و داور جرح علل از داور جرح عنوان با پنجم گفتار از پنجم بند در و دستمزد

بخش-1 سرپرست و ارشد حقوقي كارشناس عنوان به ايران اتاق داوري مركز در فراوان اشتغال ناتواني اين علت
بود تحقيقات و اقتضايآموزش دورهكه ميبرگزاري را آموزشي داوريهاي آراي گزيده انتشار ديگر سوي از و كرد

دوم، جلد ايران اتاق داوري ن1392مركز جشن مقاالت مجموعه ايرانو اتاق داوري مركز تاسيس سالگرد دهمين امه
دانش1393 شهر حقوقي پژوهشهاي و مطالعات موسسه همت آورد! به مي عذري چنين كسي اگر بودم كه تر جوان

است دشوار چقدر هم سر پشت و هم با كار چندين دادن انجام كه فهمم مي امروز اما رنجيدم؛ !مي



داوري ديوان داوران متحدهدعاويجرح اياالت ـ ايران 24

صالح مرجع و داور گفتهجرح سخن داور جرح در رسيدگي نيامدهبه كتاب اين در كه ام
نويسنده شايد دستاست؛ آخرين كه باشد داشته دوست ديگر ديگراي جاي در را اوردهايش

كه چون ام؛ نكرده را كار اين و پسندم نمي را روش اين من اما كند نوآور«تكرار سخن
است دگر حالوتي را نو .»كه

پيشگفتار پيشترودر براينوشتهمقدمه كتاب اين كه باخوانندهام كه است مفيد اي
آشنا متحده اياالت ايران دعاوي داوري ديوان و رسالهداوري نگارش براي باشد؛ داشته يي

و نكند قهقرايي حركت محقق و نويسنده تا مطلوب كمال و است قبول قابل فرض اين
ش مي منتشر پژوهشش دستاورد وقتي اما بكاود دقيقا و عميقا را خاص درموضوعي و ود

مي قرار عالقمندان استدسترس الزم مفقودهگيرد حلقة يعنيكه باشد؛ نداشته اي
كتابخ يا كتاب به مراجعه با بتواند مسلمواننده نويسنده كه موضوعاتي آن ديگر هاي

براي خاص موضوعي انتشار نباشد كتابي چنين اگر كند؛ مطالعه خودش است گرفته
ناآشنا؛ و تجربه بي و جوان ميفايدبيخوانندة كننده مايوس و دهنده آزار و باشده . تواند

مقدمه كتاب برانتشار مياي داوري رويه و ازحقوق و كند كامل را مفقوده حلقه آن تواند
بر اي مقدمه كه كسي ديگر ميسوي مطالعه را داوري رويه و بخشحقوق به مراجعه كند

ايران دعاوي داوري ديوان داوران جرح كتاب مي–دوم متحده تصويرياياالت تواند
دهد وي به داور بيطرفي و استقالل از .خوب

ا ايراندر دعاوي داوري ديوان آراي بررسي اهميت به سوم چاپ پيشگفتار –بتداي
اشارهاياالت نيز و ام كرده اشاره بامتحده ديگر يكبار اينجا در داور؛ جرح اهميت به اي

جرح با حقوقدانان آشنايي لزوم و داور جرح اهميت بر فرصت مياغتنام علتتاكيد كنم؛
داور جرح با آشنايي ازاهميت رفتار كج و ناسالم داور بركناري در دعواست اصحاب حقّ

وظيفه انجام در داور دقت و سو سوييك از احسن نحو به است گرفته عهده بر كه اي
. ديگر

ب موسساتي كه است شده شنيده كردهاخيرا صادر گواهي آزمون برگزاري كها اند
دارد داوري صالحيت يا است داور آن اي! دارنده مبالغيبراي كار متقاضيگزافن از هم

كه! اندكردهدريافت اين از بخش«غافل هستي از نايافته هستي/ ذات بود كه تواند كي
به! ؟»بخش دارد اختالف هاي طرف اعتماد به مستقيم بستگي شدن داور و كردن داوري

گواهي ثالث شخص اينكه نه استشخصداور داور آن دارنده كه كند صادر !ايي
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موسساتيدا كه ندارد عمومي جنبه و است خصوصي و شخصي موضوعي كردن وري
كنند مي صادر نامه گواهي داوران براي دنيا كجاي در كنند؛ اعالم داور را كساني بخواهند

بكنند؟ را كار اين ما كشور در !كه
داور خوانندهميجرح براي وتواند تحقيق براي موضوعي است عالقمند كه اي

ان داوريپژوهش ديوان در ناصب مقام كه باشد جالب تواند مي جهت اين از كند تخاب
ايران وي–دعاوي تصميم مبناي و است كرده رسيدگي ها جرح به چگونه متحده اياالت

قياسي در آن كبري كه است اين پرسش بدانيم؛ قضيه صغري را داور اتهام اگر چيست؟
مقا تصميمكه در گيري نتيجه براي ناصب بم كه است بوده چه است گرفته نظر در هاش

نتيجه جرحچنان در قاعده كدام با ناصب مقام اخري عبارت به است؟ شده منجر اي
است؟ كرده گيري تصميم

شهر حقوقي پژوهشهاي و مطالعات مؤسسه گرامي كاركنان تمام از گذشته همانند
اشت وحيد دكتر آقايان از مخصوصا گوناگون هاي بخش در قاسمدانش سيد دكتر ياق،

گرامي دوستان از نيز و هاشميان سعيد سيد قاسمي، احمد ناصح، محمد آقايانزماني،
دكتردكتر منصوريان، وناصرعلي سپاسگزارم صابري علي دكتر و صحراييان اصغر علي

دارم سالمت و موفقيت آرزوي ايشان .براي
مه و باشد مفيد خواننده براي كتاب اين بيفكنداميدوارم ايشان دل بر داوري از .ري
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