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 بررسی تطبیقی تعیین داور در قوانین داوری داخلی و بین المللی
A comparative study of appointment of arbitrator in domestic and 
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 چکیده

در مرورد  ین بهتررکه خود صاحب نظرر و  یاشخاص ایشخص  نیکه طرف  وجود داردامکان  نیا  یداوردر 

این خود یکی فوایرد و اختالف خود را به آنان ارجاع دهند .  نییدانند را به عنوان داور تع یاختالف خود  م

 یمر یسرع نیطررف بر همرین اسرا باشد و  یاختالف م نیکه منتخب طرف لیدل نیبه ابارز داوری است 

کامال  یصادره توسط و یاست که را یهیصورت بد نی. در ا ندیاختالف ، مطلع نما کلیاترا از  یکنند تا و

در ایرن ارتبراا ایرن است.   کتریبه عدالت و انصاف هم نزد قطعااست و  موضوع اختالف اتیمنطبق با واقع

قانون آیین دادرسی مردنی  که شامل یک بررسی تطبیقی بین قوانین داوری داخلی  است تا  مقاله در صدد

دربرا  تعیرین  قانون اتاق بازرگانی پاریس با ون اتاق بازرگانی تهران و قانون داوری تجاری بین المللی و قان

 داور و یا داوران را ارایه دهد

کلمات کلیدی:داوری.تعیین داور.قانون داوری تجاری بین الملل .قانون اتاق بازرگرانی پراریس . قرانون اتراق 

 بازرگانی تهران
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 مقدمه

 

 یعنری یمردن یدادرسر نیریآنها با  هفتم آ  نیمصو  شده است که مهمتر ینیتحت عناو رانیدر ا یداور نیقوان

 است. یالملل نیب یاختالفات بازرگان یو هم ناقص مخصوصا برا یمیهم قد یمواد قانون نیکه ا 505تا  454مواد 

انون از قرانون نمونره ق نیا دیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو یالملل نیب یتجار یقانون داور 5731سال  در

از عردول  یشود که ناشر یم دهیقانون د نیدر ا ییها ییحال نقص ها و نارسا نیبرداشت شده است درع ترالیآنس

 باشد. یم ترالینابجا از قانون آنس

 5730است که در سرال  رانیا یاتاق بازرگان یمصو  شده است قانون داور رانیکه در ا یبعد یمطرح داور نیقوان

نسبت  یدر موارد متعدد یبرداشت شده است ول سیپار یاتاق بازرگان یقانون ازمقررات داور نیه است امصو  شد

 متفاوت است . سیپار یاتاق بازرگان یداور نیقوان

مصرو  سرال  سیپرار یاتراق بازرگران یقانون داور نیقوان قیتحق نیمورد بحث در ا یبعد یمقررات داور مجموعه

در  یدر مبحرث داور نیقروان نیترر افترهیتوسرعه  نیو همچنر نیتر شرویو پ نیتر از برجسته یکیاست که 5151

 نیراسرت. ا ییو اروپرا یجهران یتجرار یهمواره طرف مشورت سازمان ها سیپار یاست. اتاق بازرگان یجهان کنون

شرباهت  نطروریها و هم یینقص و نارسا یمصو  داخل نیبا قوان نیقوان نیو مطابقت ا سهیدارد با مقا یسع قیتحق

 .قراردهد یها و تفاوت ها مورد بررس

 

 گفتار اول : تعیین داور در قوانین داوری داخلی

 

در با  تعیین داور، ق.د. تجاری ما یک محدودیت را که در ق.آ.د.م. نیز به آن اشاره شده اسرت، در تعیرین داورهرا 

ق.آ.د.م. نیرز عرین همرین محردودیت 451 می باشد. البته در مراده 55م  5مدنظر قرار داده است و آن نیز در بند 

 تکرار شده است و می گوید:

.ق.آ.د.م. در مورد معامالت و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی کره اختالفری ایجراد نشرده 451م

ر یا داوران یا رف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختالف، حل آن را به داواست، ط

هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشندکه طرف معامله دارد. هر معامله و قراراد که مخالف این منع 

 قانونی باشد، در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بالاثر خواهد بود.

 ظاهراً فقط خود همین قید باطل است و قرارداد داوری صحیح شناخته می شود. 

ق.آ.د.م : ارجاع دعاوی به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصرویب هیرأت وزیرران و اطرالع مجلرس  453م 

شورای اسالمی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد کره قرانون 

 آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسالمی نیز ضروری است.

ق.ا. آمده و محدودیت دیگری برای ارجاع دعاوی عمومی و دولتری بره 571همان چیزی است که عیناً در اصل  این

نرد و دداوری. منتها در جلسات قبل آرایی را بیان کردیم که از مراجع بین المللی که این محدودیت را نپذیرفتره بو
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با اسرتفاده از ایرن بین المللی افراد نمی تواند  می گفتند که این محدودیت ناظر است به دعاوی داخلی و در داوری

 معاذیر از زیر بار داوری شانه خالی کند.

 

 بند اول: تعیین تعداد داوران

 

تعداد داورها بنا به توافق، هر تعداد که طرفین توافق کرده یا بکنند، می باشد. اگر طرفین به داوری اشخاص معینی 

ین می توانند داوری کنند و کناره گیری این اشخاص معین یا فوت آنها و تراضی کرده اند، قطعاً همین اشخاص مع

یا برکناری آنها از طریق دادگاه، باعث می شود که آن داوری قابل تحقق نباشد. به عبارتی، آن قرارداد داوری ملغی 

یین کرده انرد یرا نکررده االثر شود، منتفع شود، باطل شود. اما اگر داوری اشخاص معین نباشد یا تعداد داورها را تع

اند. اگر تعداد داورها را تعیین کرده اند، تعداد داورها به همان اندازه انتخا  می شود. اما اگر تعداد داورها را تعیرین 

نکرده اند و قرار است دادگاه تعداد داورها را تعیین کند، با توجه به ق.آ.د.م ونیز قانون داوری تجاری تعرداد داورهرا 

. اما اگر قرار باشد تعداد این داورها را سازمانی تعیین کند، چون که ممکن است داوری سازمانی باشرد سه نفر است

را به اتاق بازرگانی پاریس یا تهران، فرضاً ارجاع دهند. که در این صورت، مقرررات آن )یا نهادی( یعنی حل اختالف 

رگانی پاریس و تهران، هر دو در صورت سکوت، تعداد مشخص می کند. البته مقررات اتاق بازسازان تعداد داورها را 

 ی داند، که مزایایی دارد از جمله هزینه کمتر و وقت کمتری جهت تعیین یک  داور نیاز است.مداورها را یک نفر 

 

د و یکی یا همة این افراد معین فوت شوند یا از بین برونرد یرا کنراره نکته: هر جا که داوری افراد معینی تراضی شو

یری کنند، آن داوری قابل تحقق نیست؛ مگر اینکه آن شخصی که داور را معین کرده بود، شخص دیگری را به او گ

ن گفت که هر دو طرف ذینفع اند. چون معموالً با توجره بره امعرفی کند. البته در داوری های افراد معین شاید بتو

خصوصراً اگرر داور فروت شرده، داور مشرتر  یرا شناختی که از داورها دارنرد بره داوری آنهرا تراضری مری کننرد. 

و یکی از این اشخاص و یا همه آنها فوت کننرد، منتها اگر تراضی روی شخص یا اشخاص معین نباشد،  سرداورباشد

 در اینجا مقام مناسب )مقام تعیین کننده( می تواند فرد یا افراد دیگری را به جای او معرفی کند.

ری سه نفره تراضی کرده ایم ولی اسم نبرده ایم که فالن اشخاص باشند. حال بعرد از مثالً فرض کنید ما به یک داو

وقوع اختالف و  ارجاع امر به داوری یا خود ما سه نفر را معین می کنیم یرا از تعیرین داورهرا امتنراع مری کنریم و 

وت نماینرد، دوبراره در وهلرة دادگاه یا مقام مناسب تعیین می کند که در هر دو صورت اگر این افراد تعیین شده، ف

اول خود ما حق داریم جانشین آنها را انتخا  کنیم. و در گام بعدی در صورت امتناع ما، مقام مناسب یا دادگاه می 

 تواند درخواست هر یک از طرفین داور طرف ممتنع را تعیین کند.

 

 بند دوم: تعیین داور ممتنع

 

ت می گیرد. یعنی هر طرفی می تواند داور خرود  را در داوری هرای تعیین داور با موافقت هر یک از طرفین صور

سه نفره معرفی کند و سردارو را نیز داورهای معرفی شده با تراضی انتخا  می کنند. پس در گام نخسرت، چره در 

 ه نفره و چه در داوری یک نفره، تعیین داور با تراضی صورت می گیرد یا با رضایت طرفری کره قررارس داوری های

 است داور خود را معرفی کند.
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حاصل نشد یا طرفی که باید داور خود را معرفی کند، این کار را نکرد، در این صورت دادگاه یا مقرام اما اگر تراضی 

 مقررات مفصّلی راجع به این موضوع دارد. 55مناسب، این داور را تعیین می کند. ماده 

 قی به ترتیب زیر قدام خواهد شد:ق.د. ت. . در صورت نبودن چنین تواف 2بند  55م

الف( برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخا  می کند و داوران منتخب، سرداور را تعیرین خواهنرد 

روز از تاریخ شروع داوری  داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا  70کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف 

روز از تاریخ انتخا  در مورد سردار توافق و قبولی وی را تحصیل نماینرد، بنرا  70ند ظرف اگر داوران منتخب نتوان

صرورت خواهرد  1به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سررداور طبرق مقرررات مراده 

 گرفت. 

عیرین شرده، منظرور دادگراه که می گفت اگر مقر داوری ت 1مادهگفتیم که در صورت امتناع یا عدم تراضی دادگاه 

 خصوصی شهرستان مرکز استان و اگر تعیین نشده، منظور دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

 ( در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخا  داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین 

 تعیین خواهد شد. 1توسط مرجع موضوع ماده 

پس، چه در داوری های تک نفره و چه در داوری های سه نفره، اگر توافقی صورت نگرفت یا طررف امتنراع کررد از 

معرفی داور خود ، دادگاه وارد مداخله می شود. در داوری های سازمانی موقعی که افرراد تراضری کررده انرد کره 

نامه یرا ناصربی در خرود اساسرت بگیرد. یک مقام داوری بر اسا  مقررات، مثالً اتاق بازرگانی پاریس یا تهران صور

مقررات سازمان پیش بینی می شود که اگر طرف امتناع کرد یا تراضی حاصل نشد، دیگر نیاز بره دادگراه نباشرد و 

 این داور را نصب کند. البته در ق.آ.د.م. نیز به همین ترتیب در با  داوری عمل شده است. ناصب مقام 

دی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرین ق.آ.د.: در موار 451م 

نکرده باشند، و در موقع بروز اختالف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقردام و یرا در تعیرین دوار 

ثالث نیز محول نشده باشد، یرک طررف  ثالث تراضی نمایند )منظور سرداور است( و تعیین داور به دادگاه یا شخص

می تواند داور خود را معین کرده و به وسیلة اظهارنامة رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید 

و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت، طرف مقابل مکلرف اسرت ظررف ده روز از تراریخ ابرال  

تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقردام نشرود،  ا معرفی و یا در تعیین داور ثالثاظهارنامه،  داور خود ر

 ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. 

 

ق. آ.د.م. : در مواردی که مقرر گردیده است حل اختالف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهنرد یرا  410م 

نند در انتخا  داور تراضی نمایند، و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یرا اسرتعفا دهرد و طررف نتوا

نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی کره انتخرا  داور بره شرخص ثالرث واگرذار شرده و آن 

شود )مثالً این شخص ثالث فروت کنرد( هرر  شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن

وسیلة اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظررف انند با معرفی داور مورد نظر خودبه یک از طرفین می تو

ده روز از ابال  اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعالم کند یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا 

تعفی یا داوری که انتخا  او به وسیلة ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلرت، اقردامی سم

 به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر مادة قبل عمل خواهد شد. 
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ق.آ.د.م.: )این ماده راجع به دادگاه صالح صحبت می کند( در صورتی که طرفین نسبت بره دادگراه معینری  412م 

ای انتخا  داور ترضای نکرده باشند، دادگاه صالحیتدار برای تعیرین داور، دادگراهی خواهرد برود کره صرالحیت بر

 رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بنابراین دادگاه صالح برای تعیین داور طرف ممتنع هم در مقررات آ.د.م. و هم در مقررات داوری تجاری بین المللی 

 ناصب وارد عمل می شود.ین اگر شخص از تعیین داور امتناع کند، دادگاه یا مقام تعیین تکلیف شده است، بنابرا

 

 بند سوم: صالحیت داور:

 

 مقررات داوری اتاق بازرگانی تهران بحث کرده است  21در مورد صالحیت داور ماده 

ر نباید با اصرحا  دعروی مقررات داوری اتاق بازرگانی تهران، در  داوری های بین المللی داور منفرد یا سرداو 54م 

 هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد.

هرای و مراده  571ما اگر مقررة اصل « طور دیگری توافق کرده باشد»در مورد قسمت اخیر ماده فوق که می گوید: 

ابراین یرا بایرد گفرت کره در ه مکان پرذیر نیسرت. بنرره بگیریم، تراضی بر خالف مقررات آمرقرائت شده را آم آ.د.م

ه و یرا رداوری های بین المللی مقررات اتاق بازرگانی تهران اجازه داده که تراضی کنند بر خرالف ایرن مقرررات آمر

ز اختالف. چون آن مقرررات مربروا برود بره قبرل از ا لناظر به بعد از اختالف است نه قباین تراضی اینکه بگوئیم 

 اختالف مشخص شده است.اختالف و محدودیتی که قبل از 

در مورد تعیین  داور در این مقررات که تقریباً آن چیزی است که در مقررات اتاق بازرگانی پاریس پیش بینی شده 

 است، 

تعداد داوران و نحوة انتخا  ایشران، کره بسریار مفصّرل اسرت و مری  مقررات داوری اتاق بازرگانی تهران : 50ماده 

د ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامره جداگانره در خصروص تعرداد و نحروة گوید: الف( طرفین می توانن

انتخا  داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنرین تروافقی و نیرز در صرورتی کره برین طررفین در ایرن 

 لنزلرة قبروخصوص اختالف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طررفین بره مرکرز داوری )تهرران( بره م

 ترتیبات زیر می باشد:

یعنی هر کسی که داوری نهادیی یا سازمانی را بپذیرد همة مقررات آن را قبول کرده مگر اینکه تصریح کند قبرل »

 «.از وقوع اختالف یا بعد از وقوع  اختالف در قرار داوری

نمایرد )پرس اگرر راجرع بره تعرداد  ( مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخا  می5

داوران توافق نشد، و راجع به فرد منتخب توافق نشد، مرکز داوری خود  یک نفر را به عنوان داور طرف اعالم می 

دی دارد، ظرف ده روز اعالم کند( و به طرفین اعالم می کنرد کره اگرر اعترراض یرا رکند که اگر اعتراض یا جهات 

 وجود دارند، ظرف مهلت ده روز اعالم کند. جهات رد نسبت به داور مذکور

( چنانچه هر یک از طرفین ظرف مهلت مقرر  اعتراض یا جهت رد موجهی نسبت به داور منتخب اعالم نماینرد و 2

مورد قبول واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود و در غیر این صورت، مرکز پس از قبرول داور 

 رونده را جهت رسیدگی، در اختیار وی قرار می دهد.یا سرداور منتخب، پ

 

  ( در مواردی که  توافق شده هیئت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می کند:
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یعنی در مواردی که توافق شده، هیأت داوری تشکیل شود اما راجع به تعداد و نفرات این هیأت توافقی نکرده اند و 

 نفره ای بر اسا  مقررات مرکز داوری صورت گیرد. فقط گفته اند داوری با هیئت سه 

( هر یک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین مری کنرد، انتخرا  و معرفری 5

( روز داور سروم 50کند و سپس، طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفنرد ظررف مردت ده )

 ران معتقد مرکز به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.)سرداور( را از بین داو

دقت کنید که در اینجا گفته با موافقت طرفین و نگفته با موافقت داوران منتخب، در حرالی کره در ق.آ.د.م. اشراره 

 کرده به داوران منتخب که سرداور است. حال شاید بگوئید منظور از طرفین همان دو داور منتخب است. 

 اره شده به اینکه داوران منتخب موافقت طرفین را برای تعیین سرداور کسب کند. در ق.آ.د.م. اش 

مرکز داوری تهران و اتاق بازرگانی پاریس، یک سری داورهای مورد اعتمادی از سراسر جهان در اختیرار دارد و  در 

 می کنند افراد از لسیت داورانی که این مرکز در اختیارشان قرار می دهد، د اور خود را انتخا 

( در صورتی که طرفین ظرف مهلت مقرر داورن اختصاصی خود یرا سررداوران انتخرا  و معرفری نکننرد، مرکرز 2 

داوری حسب مورد طرف ممتنع یا سرداور )یا هر دو( را انتخا  و معرفی مری نمایرد. ترا اگرر هرر یرک از طررفین 

 دارند، ظرف مهلت ده روز اعالم کند.اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور 

تبصره: رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود با مرکز داوری است 

قابل اعتراض نیست( و در صورتی که اعتراض یا جهات رد  دیگر و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است )یعنی 

 داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخا  می کند. مورد قبول قرار گیرد، مرکز

مقررات داوری اتاق بازرگانی تهران، عالوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز مرکز داوری حسب مرورد اقردام  55ماده 

بر عهردة شرخص به تعیین داور خواهد کرد. چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخا  داور یا هیأت داوری یا سرداور 

 باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیأت داوری را معرفی نکند. ثالث 

باز هم دیدید که اگر ثالث تعیین شده بود، برای معرفی سرداور یا داوران طرفین و این ثالرث امتنراع مری کنرد، در 

است . اما در اینجرا ق.آ.د.م. می گوید که دیگر امر به دست دادگاه است و از دادگاه صالح می توان تعیین داور را خو

گفته است که امر به دست مرکز داوری است و مرکز داوری خود  به جای ثالث اقدام می کند. این مقررات تقریباً 

 شبیه به آن چیزی است که در مقررات اتاق بازرگانی پاریس پیش بینی شده است.

 

 گفتار دوم تعیین داور در اتاق بازرگانی پاریس:

 

 نی پاریس: نصب و تأیید داوراتاق بازرگا 1ماده 

 اتاق بازرگانی پاریس: تعداد داورن 3ماده 

مقررات اتاق بازرگانی پاریس چنانچه طرفین در بارة تعداد داوران توافقی نکرده باشند، یرک نفرر داور 2، بند 3ماده 

اخرتالف  دیروان ظرر را به عنوان داور منفرد منصو  خواهد کرد )مثل مقررات اتاق داوری تهران( مگر اینکره بره ن

روز از تاریخ ابرال   55مطروحه طوری باشد که نصب سه نفر داور را اقتضاء کند. در این صورت، خواهان باید ظرف 

روز از تراریخ وصرول  55تصمیم دیوان در این مورد، یک نفر داور تعیین و معرفی نماید و خوانده نیرز بایرد ظررف 

 اور خود را معرفی کند.ابالغیه مربوا به معرفی داور خواهان، د
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، در مواردی که طرفین توافق کرده باشند، اختالفات توسط داور منفرد حل و فصل شود، می تواند برا توافرق، 7بند 

وصرول روز از تراریخ  70داور منفرد را انتخا  و جهت تأیید دیوان اتاق معرفری کننرد. اگرر طررفین نتوانرد ظررف 

هر مهلت اضافی که دبیرخانه به آنها داده، به چنین تروافقی دسرت یابنرد  درخواست داوری به طرف مقابل یا ظرف

 داور منفرد توسط دیوان منصو  خواهد شد.

 

( در مواردی که قرار است اختالفات به سه داور ارجاع شود، هر یک از خواهان و خوانده، حسب مرورد ضرمن 4بند 

کاف نت تأیید دیوان تعیین و معرفی کند. در صورت استدرخواست داوری یا پاسخ آن، باید یک نفر داور خود را جه

هر یک از طرفین از معرفی داور، نصب داور بر عهدة دیوان است. داور ثالث کره بره عنروان رئریس مرجرع )هیرأت( 

داوری نیز عمل می کند، توسط دیوارن منصو  می شود، مگر اینکره، طررفین بررای نصرب او ترتیبرات دیگرری را 

این قواعد خواهرد برود.  1مفاد ماده  فق)که در این صورت، تعیین داور ثالث موکول به تأیید او و توافق کرده باشند

در صورتی که ترتیبات مورد توافق طرفین برابر تعیین داور ثالث، به معرفری داور مرذکور ظررف مهلتری کره خرود 

 وان منصو  خواهد شد.( ، داور ثالث توسط دیطرفین قرار داده اند یا دیوان تعیین می کند منجر نشود

 

 مقررات اتاق بازرگانی پاریس: نصب و تأیید داور 1ماده 

( دیوان در هنگام تأیید یا نصب داور، تابعیت، اقامتگاه و سایر روابطی را که قرار است به عنوان داور تأیید یا نصب 5

نرایی او در اداره داوری در نظرر شود، با کشورهای متبوع طرفین یا سایر داوران و همچنین در دستر  برودن و توا

 می گیرد. 

 پس هر جا که قرار است دیوان عمل کند، تمام این مسایل را در نظر می گیرد. 

 مررررری گویرررررد:  5مرررررواردی نیرررررز دارد در رابطررررره برررررا رعایرررررت اسرررررتقالل داور کررررره در بنرررررد 

یرد تابیعرت کشروری غیرر از مذکور: داور منفرد یا رئیس مرجع )هیأت( داوری )منظور سررداور( با 1ماده  5بند » 

و به شررا اینکره هریک یرک از  کشور متبوع طرف های دعوی را داشته باشد. مع ذلک، در اوضاع و احوال مقتضی

طرف ها ظرف مهلت مقرر برای این منظور اعتراض نکند، دیوان می توانرد داور منفررد یرا رئریس مرجرع )هیرأت( 

 ا برگزیند.داوری را از اتباع کشور متبوع هر یک از طرف ه

 انتصرا  داور را نصرب کنرد، ایرن  مسرتنکفمذکور، در مواردی که قرار است دیوان از جانرب طررف  1ماده  1بند 

 متعاقب اخذ پیشنهاد از کمیته ملی کشور متبوع آن طرف انجام خواهد داد.

و آن اتراق هسرتند، ارتبراا که اتاق بازرگانی پاریس، تقریباً با اتاق بازرگانی سایر کشورها که عض باید توجه داشت 

دارد و هر اتاق بازرگانی در هر کشوری یک کمیته ملی دارد. این کمیته ملی اعضایی دارد که در ارتباا هسرتند برا 

دیوان داوری پاریس و سالیانه دو نفر به عنوان عضو دیوان معرفی می کنند. دیوان داوری پاریس و به همین دلیرل 

سرتنکف را بره تعیین داور امتنراع کررد، دیروان داوری پراریس،  داور ممتنرع یرا م اشاره کرده که اگر یک طرف از

 پیشنهاد کمیته ملی داوری که همان کمیته ملی متبوع آن شخص است، تعیین می کند. 

 

 نتیجه گیری

 با ندیحل وفصل نما یداور قیخود را از طر یحقوق یهستند دعواها لیفراوان ما یواضح است که تجار به علت ها

و  ریهرا توسرط دولرت تردب میموجود با توجه رفع تحرر تیکه با ظرف میرس یم جهینت نیبه ا یداخل نیقوان یبررس

عنروان  کیداده به ه یکه در خود جا یها تیما با محدود یمصو  داخل نی، قوان رانیا یتجار یدروازه ها شیگشا
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 یداور نیزمان قروان نیدر ا میم است که بتوانمه اریبس طیشرا نی. پس با استین یالملل تجار نینظام ب یپاسخگو

 میتر کن شرویتر و پ افتهیتوسعه  ینیبه قوان لیو آنرا تبد میمطابقت ده یجهان نیخود را با قوان
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