كنوانسيون حل و فصل اختالفات
مربوط به سرمايهگذاري بين

دولتها و اتباع دولتهاي ديگر

مقدمه
دولتهاي متعاهد:
ـ با توجه به نياز به همكاري بـايي
توســعه يصتدــادين و نرــي ســاما هگذيري
خدوصي بينيلمللي در ي ن موردن
ـ با درنظا ديشتن ي نكـه هـا زمـا
ممكن يست يختالفاتي در يرتباط بـا ننـين
ســاما هگذيري بــين ورــورهاي متعاهــد و
ـهوجود
ـد بـ
ـورهاي متعاهـ
ـا ا ورـ
ـاس سـ
يتبـ
بيا دن
ـ با توجه بـه ي نكـه هاننـد ننـين
يختالفاتي معموالً موضوس حروق ديخلي يسـتن
ولي روشهاي بينيلمللي حـ

و فدـ

ممكـن

يست در بعضي يز آنها مناسب باشدن
با توجه بـه يهميـت و ـ
دستاس بود

تسهيالت بايي سازش

 .ي ن ونوينسيو بـه «ونوينسـيو
مرهور يست «مجله حروصي».

يي وـه در
ـا ديوري

ويشـنتتن  »1966نيـ

اسناد بينالمللي
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بينيلمللــي

ـ در صــورتي وــه ورــورهاي

متعاهد و يتباس ورورهاي د تان در صـورت
ن ننين يختالفاتي ري بـه سـازش

تما

ـا

ديوري يرجاس نما ند ـ ديري ميباشدن
ـ با توجه به ي ن تما ـ
ـت بانـ
ـت حما ـ
ـهيالتي ت ـ
تسـ

وـه ننـين
ـي
بينيلمللـ

تاميم و توسعه ي جاد شودن
ـ با آگاهي به ي ن نكته وـه رـافين
در تسليم و يرجاس يختالفات به سـازش

ـا

ديوري يز را ــچ ننــين تســهيالتين با ــ
ي جاد مويفرتنامه يل يمآوري ميشوند وـه
يصتضا ميونـد وـه بـه توصـيههاي

بهو
مدل ا

توجه وام

شود و ني

آريي ديوري

به ماحله يجاي درآ دن و
ـ با ي الم ي نكه هيچ

يز ورورهاي

متعاهد به صاف تدو ب و صبول
با ي ن ونوينسيو

و

ا بدو

ا مويفرـت
رضـا ت آ ن

نبا د مل م به تسليم هيچ يختالف خاصي به
سازش و ديوري باشندن
به شاح ز ا تويفچ نمودند:

فصل 1
مركز بينالمللي حل و فصل اختالفات مربوط
به سرمايهگذاري
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قسمت اول
تأسيس و سازمان
ماده 1
( )1بد نوسيله «ماو
ح

و فد

بايي

بينيلمللي

د اوي ساما هگذيري» (وه

بعــد يز ي ــن «ماوــ » ناميــد
ميشود)ن تأسيس ميگادد.
( )2هدف ماو

ي جاد تسهيالت بايي سازش

و ديوري در مــــورد

يختالفــــات

ســاما هگذيري بــين دول متعاهــد و
يتبــاس ســا ا ورــورهاي متعاهــدن
ـيو ن
ـن ونوينسـ
ـاريت ي ـ
ـابچ مرـ
مطـ
ميباشد.
ماده  2ـ مرا ماوـ
بان

يصـلي

در ماوـ

بينيلمللي بايي تاميم و توسعه (وه

يز ي ن به بعد «بانـ » ناميـد

ميشـود)

خويهد بود .ربچ تدميم شـوريي يديري وـه
بــا يويا ــت دوســوم آريي ي ضــا يت ــا
ـا
ميگاددن ممكن يست مرا بـه مكـ
ينترال ديد

د تـاي

شود.

اسناد بينالمللي
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ماده 3ـ ماو
دبياو

و

هيئت مدل ا

شوريي يديري

ديريي

خويهد بود و همچنـين ديريي
خويهد بود.

و هيئت ديوري

قسمت دوم
شوراي اداري
ماده 4ـ
( )1شوريي يديري تركي
نما ند

يز ها

ميشود يز
يز ورـورهاي

ـ

ضو .در مـوردي وـه
غا ب باشد

ا صـادر بـه ين جام

وظيفــه نباشــدن
به نوي

ضـو يصـلي

نما ند

ضــو

لييلبــدل

ينجـام وظيفـه

خويهد نمود.
( )2در صورتي وه بهن و د تاي مرـار
نرد

باشدن ها مـد ا

لييلبدل بان

وه بهوسيله ورور

متعاهد مندوب شد
سمت خود نما ند
ضو

يسـت بـهل اظ
و

280
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ـا مـد ا

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ماده  5ـ رئيس بانـ

بـهل اظ سـمتي

رئيس شوريي يديري (وه يز ي ـن بـه بعـد
«رئيس» ناميد

ميشود) خويهد بودن وليكن

حچ رأي ن ويهد ديشت.
در زما

غيبت ر است بانـ

صدرت يو به ينجام وظيفه
پست ر است بان
آ

زما

ـد
هـ

ـا

ـدم

ا ها زما

وـه

خالي باشدن ش دي وـه در

تددي يمور ر اسـت بانـ

ري بـه

ـد
ـوريي يديري خويهـ
ـيس شـ
ديردن رئـ

بود.
ماده 6ـ ( )1بدو

ي نكه به يختياريت

و وظــا في وــه باربــچ مرــاريت ي ــن
ونوينسيو

به شوريي يديري ويگـذير شـد

يست لطمهيي ويرد آ دن شـوريي يديري حـچ
خويهد ديشت وه:
يلف ـ مراريت مالي و يديري ماو

ري

تدو ب وندن
شاوس جا ا

ب ـ مراريت ن و

سازش و

ديوري ري تدو ب وندن
ج ـ مراريت آ ين رسيدگي سازش و ني
ديوري ري (وه يز ي ن پس مراريت سـازش و
مراريت ديوري ناميد

ميشود) تدو ب وندن

اسناد بينالمللي
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د ـ باصايري تاتيبات الزم بـا بانـ
يز تسهيالت و خـدمات يديري

بايي يستفاد
بان ن

هـ ـ تعيين شـاي
معاو

خـدمت دبياوـ

و

دبياو ن

ـه سـاليانه درآمـد و
وـ تدو ب بودجـ
م ارج ماو ن
زـــ تدــو ب گــ يرش ســاليانه يدير
ماو ن
تدميمات مـذوور در بنـدهاي (يلـف)ن
(ب)ن (ج)ن و (و) باال بهوسيله يويـاي
آريي ي ضاي شـوريي يديري يت

ا

2/
3

خويهـد

شد.
( )2شوريي يديري ميتويند در صـورتي
وه ضاوري تر يص دهدن وميتـهها ي تعيـين
بنما د.
( )3شــوريي يديري همچنــين ميتوينــد
بايي يجايي مراريت ي ن ونوينسـيو ن
يختيــاريت و وظــا ف د تــاي ري وــه
مرتضي ميديندن ي مال واد

و ينجـام

دهد.
ماده 7ـ

( )1شوريي يديري

ـ

جلسـه

ساالنه خويهد ديشت .همچنين ميتوينـد
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جلسات د تاي وه خود شوري
شوري تعيين نما ند و
تراضاي حديص

ـا رئـيس

ا دبياو ن به

 5نفا يز ي ضاي شـوري

مر ص وندن ديشته باشد.
( )2هــا

ضــو شــوريي يديري

ــ

رأي

خويهد ديشت متا در مويردي وه رور د تاي
مرار شد

باشد .وليه موضو ات مطاوحه در

ـميم صـاير
شورين با يويا ت آري مورد تدـ
ميگياد.
( )3حد نداب بايي تركي
يديرين يويا ت ي ضاي آ

جلسه شوريي

خويهد بود.

( )4شــوريي يديري ممكــن يســت بــا
يويا ت  2/3ي ضا روشي ري يت ا
بهموجب آ

رئـيس بتوينـدن بـدو

ونـد وـه
ي نكـه

شوري ري د وت به جلسه بنما دن رأي شوري
ري يخذ ونـد .رأيگيـاي تنهـا در صـورتي
معتبا خويهد بود وه يويا ت ي ضاي شـوري
رأي خود ري در ظاف مهلـت مرـار

در روش

مذوورن بدهند.
ماده 8ـ ي ضاي شوريي يديري و رئـيس
بدو

در افت حچيل حمـه يز ماوـ ن خـدمت

خويهند واد.

قسمت دوم
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دبيرخانه
ماده 9ــ دبياخانـه مرـتم
دبياو

و

وارمندي

ـا ننـد معـاو
ـ

بـا

و

دبياوـ

خويهد بود.

مــاده 10ـــ ( )1دبياوــ
دبياوـ

ـ

و معاونــا

ـيله
ـيس و بهوسـ
ـنهاد رئـ
ـا پيرـ
بـ

شوريي يديري با يويا ـت  2/3آري و بـايي
مدتي وه بيي يز  6سـال نباشـدن ينت ـاب
خويهند شدن و بايي دور بعد هم ممكن يست
ينت اب بروند .رئـيس پـس يز مرـورت بـا
ي ضاي شوريي يديرين
به نوي

ـد نفـا ري
ا ننـ

واند ديي مرامات مذوور پيرنهاد

مينما د.
( )2وظا ف دبياو

و معـاو

دبياوـ

نبا ستي تـوأم بـا ينجـام ي مور سياسـي
باشــد .همچنــين دبياوــ
نميتوينند بدو
شغ

تدو ب شـوريي يديري بـه

ا وار د تاي يشتغال پيدي ونند.
( )3در زما

غيبت

ينجام وظيفهن و در زما
دبياولين معاو
284

ــا معــاو

وي



دبياو

دم صـدرت بـه

ا

خالي بود

پسـت

به جاي وي ينجام

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ـه دبياوـ
وظيفه خويهد واد .در صورتي وـ
بيي يز

ـدن شـوريي
ديشـته باشـ

معـاو

يديري صبالً ميبا ست تاتيب مويردي ري وـه
آنهــا بــه جــاي دبياوــ

ينجــام وظيفــه

مينما ندن مر ص وند.
ماده 11ــ دبياوـ
مد ا يصـلي ماوـ
يدير

آ ن شام

نما نـد
بـود

صـانوني و

و مسـئول ن ـو

ينتداب وارمندي

مراريت ي ن ونوينسـيو

بايبـا

و مرـاريت مـورد

صبول شوريي يديري خويهـد بـود .همچنـين
دبياو ن يمور ثبت [ديدخويسـت و

1]...

و

ـچ
ـه باربـ
ـام ديوري وـ
ـد چ يحكـ
ـه تدـ
وظيفـ
مراريت ي ن ونوينسيو
تدد چ وپيهاي صـادر

صـادر مـي شـود و
ري با هـد

خويهـد

ديشت.

قسمت چهارم
 .1آنچه در ديخ صالب آمد ن بـهمنظور تسـهي
يست و در متن ونوينسيو نيست «مجله حروصي».

در

اسناد بينالمللي

مطلـب
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هيئتها
ماده 12ـ هيئت سازش و هيئت ديوري ها
وديم شام

يفايد ويجد صـالحيت بـه شـاح

مرار آتين وه تما ـ

ـام خـدمت
بـه ينجـ

ديشته باشندن خويهد بود.
مــاده 13ـــ ( )1هــا ورــور متعاهــد
ميتويند بايي ها هيئتن نهار نفا تعيـين
ً تبعه هما ورـور
وند وه ممكن يست ل وما
نباشند.

ني

( )2رئيس ميتويند د

نفا بـايي هـا

هيئت تعيين وند .يفايدي وه به ي ن شـاح
بايي ها هيئت تعيين ميشوندن با سـتي يز
مليتهاي م تلف باشند.
ماده 14ـ ( )1يفايدي وه بـايي خـدمت
در هيئتها تعيين ميشوند با د يز ش دـيت
يخالصــي

ــالي باخــوردير بــود

و ديريي

وفا ــت شناختهشــد يي در زمينــه حرــوقن
تجارتن صنعت
يز حي

ا ماليه باشند و بتويننـد

ـورد وثـوق
يسـترالل در صضـاوتن مـ

صاير گياند .وفا ت در زمينـه حرـوصي در
مورد يش اصي وه در هيئـت ديوري هسـتندن
يز يهميت و
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يي باخوردير يست.

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

( )2رئــيس در تعيــين يفــايد بــايي
ـوس وـه يز
هيئتهان بـه يهميـت ي ـن موضـ
سيستمهاي حروصي يصلي جهاني و ني
ـد
مـ

يشكال

ـد يي در
ـادين نما نـ
ـت يصتدـ
فعاليـ

هيئتها وجود ديشـته باشـدن توجـه وـافي
مبذول خويهد نمود.
ماده 15ـ ( )1ي ضاي هيئتها بايي مدت
شي سال وه صاب

تمد د يست خدمت خويهنـد

نمود.
( )2در صورت فوت

ا يستعفاي

ضو ها

هيئتن مرامي وه وي ري تعيين واد

يسـتن

ي ن حچ ري خويهد ديشت وه ش ص د تـاي ري
بايي مدت باصيماند

يز خـدمت وي تعيـين

وند.
( )3ي ضــاي هيئــت تــا تعيــين
جانرينن وظا ف خود ري يديمه خويهند
ديد.
ماده 16ـ()1

فاد ميتوينـد در هـا

دو هيئت خدمت وند.
( )2ننانچه

ش ص بايي خدمت در

هيئتن بهوسيله بيي يز
ا بهوسيله
رئيس ماو

ورور متعاهـدن

ا ننـد ورـور متعاهـد و
تعيين شـد

باشـدن مندـوب يز

جانب مرامي وه يبتدي يو ري تعيين نمود
اسناد بينالمللي
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يستن م سوب ميشود و در صورتي وـه تبعـه
كي يز دول مذوور باشدن مندوب يز جانـب
ورور بهشمار ميآ د.

هما

( )3ينتداب با سـتي بـه دبياوـ
يبالغ برود و يز تار خ يبـالغ بـه وي
مؤثا خويهد بود.

قسمت پنجم
امور مالي مركز
ماده 17ـ ننانچه ه
م
آ

نههاي ماوـ ن يز

م ارج مابوط به يستفاد
تأمين نرودن مبلـ

ورورهاي متعاهدي وه
به نسبت سهم ي را
ورـورها ي وـه

ني

يز تسـهيالت

يضـافي بـه
ضو بانـ

هـد

هسـتند و

بـه سـاما ه بانـ
ضـو بانـ

و

نيسـتندن

مطابچ مراريت مدوب شـوريي يديري خويهـد
بود.

قسمت ششم
وضعيت ،مصونيتها و امتيازات
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ماده 18ـ ماوـ
بينيلمللي وام
مرتم

ماو

ديريي ش دـيت حرـوصي

ميباشـد .صـالحيت حرـوصي

با:

يلف ـ بستن صايرديدن
ب ـ تمل

و ينترال ديري ي منرـول و

غيامنرولن
ج

ـ رــاح هاگونــه د ــويي حرــوصين

ميباشد.
ماده 19ـ

بايي ي نكه ماوـ

بتوينـد

وظــا ف خــود ري يجــاي ونــدن در صلمــاو
ورورهاي متعاهد يز مدـونيت و يمتيـازيت
مرار در ي ن ب ي باخوردير خويهد بود.
ماده 20ـ ماو ن يمـويل و ديري ـي آ
يز يصديمات صضا ي مدو
موردي وه ماو

هسـتندن متـا در

يز ي ـن مدـونيت صـافنظا

وند.
ماده 21ـ رئيسن ي ضاي شوريي يديري و
ـا ديور

ـا

يش اصي وه بـه نوي

مدـل

ي ضاي وميتهيي وه باربچ بند  3مـاد

52

مندــوب ميشــوندن و وارمنــدي

و پاســن

دبياخانه:

اسناد بينالمللي
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يلف ـ در يرتباط بـا يجـايي وظـا ف
خودن يز مدونيت باخـوردير ه ستندن متـا
ي نكه ماو

يز ي ن مدونيت صافنظا وند.
ورور نباشندن

ب ـ ننانچه يتباس هما

يز مدـــونيت در زمينـــه م ـــدود تهاي
مهاجاتين يل يمات مابوط به ثبت [ورود و
خاوج] خارجيا

و تعهديت مابوط به خدمات

ديخلي [ملي] باخـوردير خويهنـد بـودن و
يز تسهيالت مابوط به مرـاريت يرزي و

ني

تســهيالت مســافاتي آنطــور وــه ورــورهاي
متعاهد بايي هيئتهاي نما ندگين مرامـات
رسمي و وارمندي

هماد ف ورورهاي متعاهد

مرار نمود يندن يستفاد
ماده 22ـ
وه به نوي
ووي

خويهند واد.

مراريت ماد

رافينن نما نـدگا ن مرـاورن

مديفعن شهود

ا وارشناس در جا ـا

رسيدگي حاضا ميشوند صابـ
بود؛ معذل

 21به يش اصي

بند (ب) فر

در يرتبـاط بـا

مسافاتها و يصامـت ي رـا
م اومــه در جا ــا

ت ساي خويهـد
در م لـي وـه

يســتن صابــ

يجــاي

ميباشد.
ماده 23ـ

( )1پاوند هاي ماو

وجا وه باشدن مدو
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در ها

يز تعاض خويهد بودن

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

( )2يز نظا يرتبارات رسـمين رفتـار
ورورهاي متعاهد با ماو ن در حد ومتا يز
سازمانهاي بينيلمللي د تا ن ويهد بود.
ماده 24ـ ( )1ماو ن ديري ين يمويل و
درآمد آ

و ني

يمـور يديري و معـامالتي

وه بهموجب ي ن ونوينسيو

مجاز ميباشـدن

يز معافيتهاي مالياتي و حرـوق و

ـويرض

گماوــي باخــوردير خويهنــد بــود .ماوــ
ـول
ـئوليت وصـ
ـين يز مسـ
همچنـ
مالياتها و

ـت
ـا پاديخـ
ـ

ويرض گماوي معاف ميباشد.

( )2بــه يســتيناي يفــايد م لــين
هيچتونه مالياتي در يرتباط با
به پاديشهاي پاديختي ماو
ي ضاي شوريي يديرين

ا نسـبت
ـا

به رئـيس

ا در يرتباط با

ا

نسبت به حروق و پاديش و سا ا درآمدها ي
وه ماو

به وارمندي

و پاسن

دبياخانـه

پاديخت ميوندن تعلچ ن ويهد گافت.
( )3هيچتونه مالياتي در يرتباط بـا
ا نسبت بـه حچيل حمـه
يفايد به نوي

مدل

ـا پاديشـي وـه

ا ديور

ـا ي ضـاي

وميته منت ب باربچ بنـد  3مـاد
جا ا

52ن در

رسيدگي ت ت مراريت ي ن ونوينسيو

ـت؛
ـد گافـ
ـچ ن ويهـ
ـدن تعلـ
ـت ميوننـ
در افـ
اسناد بينالمللي
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ـين
ـاو يت ننـ
ـاي مرـ
ـه مبنـ
ـاوط باي نكـ
مرـ
مالياتها ين وصـوس ماوـ
رسيدگي ينجام ميشود
حچيل حمهها

ا م

ـا م لـي وـه
پاديخت ننين

ا پاديشها ي باشد.

فصل 2
صالحيت مركز
ماده 25ـ ( )1صالحيت ماو شـام
ـي يز
ً ناشـ
ـتريما
ـه مسـ
ـوصي وـ
ـات حرـ
يختالفـ
همـه

ساما هگذيري بين دولتهـاي متعاهـد ( ـا
ـه
ـات تابعـ
مؤسسـ
بهوسيله آ
باشد) و
رافين آ

ـا
ـدگيهاي آنهـ
ـا نما نـ
ـ

دولت بـه ماوـ

معافـي شـد

تبعه دولت متعاهد د تـا وـه
ً مويفرت به يرجـاس آ بـه
وتبا

ماوــ نمــود باشــندن خويهــد بــود .در
ً رضـا ت خـود ري
مويردي وه رـافين وتبـا
ي الم نمودندن حچ نديرند بهرور
آ

كجانبـه

ري مستاد نما ند.
()2منظــور يز «تبعــه دولــت متعاهــد

د تا»

بارت يست يز:

يلف ـ ها ش ص حريرـي وـه در تـار خ
تايضي رافين در يرجاس يختالف به سازش
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ا

ديوري و

ــا در تــار

ي وــه درخويســت

مابوره باربچ بند  3ماد
ماد

 36ثبـت شـد

28

ـا بنـد 3

يسـتن تابعيـت ورـور

ـتالف ري
ـاف يخـ
ـور رـ
ـا يز ورـ
ـدي غيـ
متعاهـ
ديشته باشد؛ ولي شام

ش دي وه در ها

يز دو تار خ فوق تابعيـت ورـور متعاهـد
راف يختالف ري ديشته باشدن ن ويهد بـودن
و
ب ـ هـا شـ ص حرـوصي وـه در تـار خ
تايضي رافين در يرجاس يختالف به سازش

ا

ـا يز
ـدي غيـ
ـور متعاهـ
ـت ورـ
ديورين تابعيـ
ورور راف يختالف ري ديشته باشد و ها ش ص
حروصي وه در آ
سازش و

تار خ [يرجاس يختالف بـه

ا ديوري] تابعيت ورـور متعاهـد

راف يختالف ري ديشته باشدن ولي بـه

لـت

ونتال خـارجي [بـا آ ]ن رـافين مويفرـت
نمود ينــد وــه بــهمنظور يهــديف ي ــن
ونوينسيو

ـ

مي

تبعـه ورـور متعاهـد

د تا با آنها رفتار برود.
( )3تويفــچ
نما ندگي

ــ

مؤسســه فا ــي

ــا

ورور متعاهد [بـايي يرجـاس

يختالف به صـالحيت ماوـ ] مسـتل م تدـو ب
ورور متبوس آ

ميباشدن متا ي نكه ورـور

اسناد بينالمللي
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مذوور به ماو

يرالس بدهد وه يحتياج بـه

ننين تدو بي نيست.
( )4ها ورور متعاهـد ممكـن يسـت در
تدو بن صبول

زما

ونوينسيو
ماو

ـا مويفرـت بـا ي ـن

ا ها زمـاني پـس يز آ ن بـه
ـويس خاصـي
ا ينـ

يرالس بدهد وه نوس

يز يختالفات ري بـه صـالحيت ماوـ
مينما د

ا خيا .دبياوـ

يرجـاس

بالفاصـله ي ـن

موضوس ري به همه ورورهاي متعاهـد يبـالغ
ميوند .ي ن يرالس به نوي

تايضـي موضـوس

بند  1ن ويهد بود.
ماده 26ـ رضا ت رافين به ديوري ت ـت
مراريت ي ن ونوينسيو ن در صورتي وه بـه
د تاي مرار نرد

شك

باشـدن رضـا ت بـا

درنظا گافتن همه ريههاي د تـا ميباشـد.
ها دولت متعاهد ميتويند رضا ت به ديوري
ت ت مراريت ي ن ونوينسيو

ري مراوط بـه

مايجعه صبلي به مايجع يديري
[و

ـا صضـا ي

دم حدول نتيجه يز آنها] بنما د.
ماده 27ـ ( )1هيچ ورور متعاهدي نسبت

به يختالفي وه

كي يز يتبـاس آ

متعاهــد د تــا در يرجــاس آ
بهموجب ي ن ونوينسيو
حما ت سياسي
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و ورـور

بــه ديوري

تايضي نمود ينـدن

ا رـاح د ـويي بينيلمللـي

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ن ويهد وادن متـا ي نكـه و رور متعاهـد
ا يجايي حكمي وه در

د تا يز تسليم شد
ننين يختالفي صادر شد

يستن ساباز زند.

( )2حما ت سياسـي مـذوور در بنـد 1ن
مبادالت غيارسمي سياسي بهمنظور صاف

شام
تسهي

ح

و فد

يختالف ن ويهد بود.

فصل 3
سازش

قسمت اول
درخواست سازش
ماده 28ـ ( )1ها دولت متعاهد

ا هـا

تبعه دولت متعاهـد وـه مترا ضي رسـيدگي
سازش باشدن ميبا ست تراضاي وتبي خود ري
در ي ن خدوص به دبياو

بدهد وـه يو هـم

اسناد بينالمللي

295 

نس ه يز ي ن تراضا ري بايي راف د تا
ميفاستد.
( )2درخويست با سـتي حـاوي يرال ـات
مابوط به مـورد يخـتالفن هو ـت رـافين و
تويفچ ي را

به سازش باربـچ «مرـاريت و

آ ين رسيدگي سازش و ديوري» باشد.
( )3دبياوــ

تراضــا ري ثبــت خويهــد

وادن متا ي نكه بامبناي يرال
در آ

ات منـدرج

در ابد وـه مـورد يخـتالف آشـكاري

خارج يز صـالحيت ماوـ
ً رافين ري يز صبول
فوري

ميباشـد .دبياوـ
ـا رد درخويسـت

مطلع خويهد ساخت.

قسمت دوم
تشكيل كميسيون سازش
ـيو
ـاده 29ــ ( )1وميسـ
مـ
منعبد «وميسيو » ناميد

ميشـود) پـس يز
 28هانه زودتا

ثبت درخويست به شاح ماد
تركي

خويهد شد.

( )2يلف ـ وميسـيو
مدل
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ـه
ـازش (وـ
سـ

شـام

ا ها تعديد غيازوج مدل

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ـ

نفـا

منت ب به

ن وي وـه رـافين مويفرـت بـا آ

ديشـته

باشندن خويهد بود.
ب ـ ننانچه رـافين در مـورد تعـديد
و روش تعيين آنها مويفرت نكنندن

مدل ا
وميسيو

خويهد بـود بـا سـه نفـا

مرتم

مدل ن وه ها رـاف

نفـا يز آنهـا ري

ـ

ـيس
ـه رئـ
ـوم وـ
ـا سـ
ـد و نفـ
ـين مينما ـ
تعيـ
نيـ

وميسيو

خويهـد بـودن

با مويفرـت

رافين تعيين ميشود.
ماده 30ـ ننانچه وميسيو

ظاف  90روز

پس يز يبالغ گـويهي ثبـت درخويسـت سـازش
صادر

بهوسيله دبياوـ
28

ماد
با آ

و مطـابچ بنـد 3

ا ظاف ها مدت د تاي وه رـافين

تويفـچ نمود ينـدن ترـكي

رئيس ماو

بنابه تراضاي ها

نرـودن

يز رافين

و حتييلمردور پـس يز مرـورت بـا هـا دو
رافن مدل

ا مدل اني ري وه هنوز تعيين

نرد يندن مندوب خويهد نمود.
ماده 31ـ ( )1مدل ا
يز هيئت مدـل ا

ممكن يست خـارج

ينت ـاب گادنـدن بـهج

موردي وه باربچ ماد

 30بهوسـيله رئـيس

مندوب ميشوند.

اسناد بينالمللي
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( )2مدــل اني وــه خــارج يز هيئــت
ينت اب ميشـوندن ميبا سـت حـائ
مرار

در بند  1ماد

شـاي

 14باشند.

قسمت سوم
جريان سازش
ماده 32ـ ( )1صالحيت وميسيو
خود آ

بهوسيله

تعيين ميشود.

( )2ي تايض ها

يز رافين نسبت به

ي نكه د وي در صالحيت ماو
ـه دال ـ
بنابـ

نبـود

و

ـا

ـيو
ـالحيت وميسـ
ـا در صـ
د تـ

نيستن بهوسـيله وميسـيو
صاير ميگياد و وميسيو

مـورد رسـيدگي
تعيين ميوند وـه

آ ا به موضوس صـالحيت [يبتـدي] بـه نوي
يما مردماتي رسـيدگي مينما ـد و

ـا در

ضمن رسيدگي به ماهيت يختالفن نسبت به آ
يظهارنظا خويهد واد.
ماده 33ـ جا ا

[رسـيدگي] سـازش ربـچ

مراريت ي ن صسمت و مراريت سـازش وـه در
زما

تويفچ رافين به سازش صابـ

ي مـال

بود ن ينجام خويهد شدن متا ي نكه رافين
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ـاد
ـچ وـ
ـاي تويفـ
ـچ د تـ
ـه را ـ
بـ

ـند.
باشـ

ننانچه مسائلي در ريبطه با آ ين رسيدگي
پيي آ د وه در ي ن صسمت
سازش [ماو ] و

ـا در مرـاريت

ا در مراريت مورد تويفچ

رافينن مسكوت باشـدن بهوسـيله وميسـيو
مورد يت ا

تدميم صاير خويهد گافت.

ماده 34ـ

( )1وظيفه وميسيو

يست وـه

موضو ات مورد يختالف بين رافين ري روشـن
نما د و در رساند
مبتني با شاي

ي را

به

مويفرـت

مورد صبول رافين سـعي و

ووشي وند .وميسيو

ميتويند در ها ماحله

ـاي طي ري
ـا ن شـ
ـا زمـ
ـيدگي و در هـ
يز رسـ
بايي ح

و فد

د وي به رـافين پيرـنهاد

نما د .رافين با ستي بـا حسـن نيـت بـا
وميسيو

همكاري نما ند تا بتويند وظا ف

م ولــه ري ينجــام دهــد و نيــ

با ســتي

حديويا توجه جدي ري نسبت به پيرـنهاديت
وميسيو

مبذول ديرند.

( )2در صورتي وه رـافين بـه تويفـچ
باسندن وميسيو

گ يرشـي متضـمن مـويرد

يخــتالف و ي نكــه رــافين بــه تويفــچ
رسيد يندن تهيه و تنظيم خويهـد نمـود.
در صورتي وه وميسيو

در ها ماحلهيي يز

رسيدگي در ابد وه يحتمال حدـول تويفـچ
اسناد بينالمللي
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بين رافين وجود نديردن رسيدگي ري خـتم
و گ يرشي در مورد يختالف و ي نكه رافين
به مويفرـت ناسـيد يندن تنظـيم خويهـد
نمود .يگا

كي يز رافين حاضـا نرـود و

ــا در جلســه رســيدگي شــاوت ننما ــدن
وميسيو
مورد

رسـيدگي ري خـتم و گ يرشـي در
دم حضـور

ـا شـاوت رـاف مـذوور

تنظيم خويهد نمود.
ماده 35ـ هيچ
سازشن ج

ـ

يز رـافين رسـيدگي

در صورتي وه بـه ن ـو د تـاي
ـديرد در
ـچ نـ
ـندن حـ
باشـ

ـود
ـت نمـ
مويفرـ

د ويي د تـاي ي ـم يز ي نكـه در م ضـا
ديوري

ا به شك

ا در م اوم و

د تـا

مطــاح باشــدن بــه نظــايت يبــايزي
يظهاريت
و فد

ا صبوليها

ــا

ا پيرنهادهاي حـ

وه يز ناحيه رـاف د تـا رسـيدگي
ـا گـ يرش و

ـا

سازش يبايز شد

هاگونه توصيههاي وميسيو ن يسـتناد

ـا

يت ا

يستن

سند وند.

فصل 4
داوري

قسمت اول
درخواست داوري
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ماده 36ـ ( )1ها ورور متعاهد

ا هـا

تبعه ورور متعاهد وـه متراضـي رسـيدگي
ديوري باشدن با ستي تراضاي وتبـي خـود
ري در ي ن خدوص به دبياو
هم

بدهد وـه يو

نس ه يز ي ن تراضا ري بايي رـاف

د تا ميفاستد.
( )2درخويست با سـتي حـاوي يرال ـات
درخدوص موضوس مورد يختالف بـين رـافينن
بـه رسـيدگي

هو ت رافين و تايضي ي را

ديوري باربچ «مرـاريت و آ ـين رسـيدگي
سازش و ديوري» باشد.
( )2دبياوــ

تراضــا ري ثبــت خويهــد

نمودن متا ي نكه بامبناي يرال ات مندرج
در درخويستن تر يص دهد وه مورد يخـتالف
ميباشـد.

آشكاري خارج يز صـالحيت ماوـ
ً رافين ري يز صبـول
دبياو فوري

ـا رد

درخويست مطلع خويهد واد.

قسمت دوم
تشكيل ديوان
ماده 37ــ ( )1د ـوي

ديوري (وـه يز

ي ن به بعد «د وي » ناميد

ميشود) پـس

اسناد بينالمللي
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يز ثبت درخويستن باربچ مراريت ماد
هانه زودتا تركي

36

خويهد شد.

( )2يلف ـ د وي

ديور منفـاد

يز

ا ها تعديد غيازوج ديور منت ب به ن وي
وه رافين مويفرت بـا آ
تركي

ديشـته باشـندن

خويهد شد.

ب ـ در صـورتي وـه رـافين در مـورد
تعديد و ن و

ينت اب ديوري

ناسندن د وي

يز سه ديور ترـكي

شد وه

بـه تويفـچ
خويهـد

ديور بهوسيله ها

يز رـافين

و نفا سوم وه رئـيس د ـوي

خويهـدن بـا

تويفچ رافين ينت اب خويهند شد.
ماده 38ـ ننانچه د ـوي

ظـاف  90روز

پس يز يبالغ گـويهي ثبـت درخويسـت ديوري
صادر

بهوسيله دبياو

بند  3ماد

36

رافين بـا آ

و باربـچ مرـاريت

ا ظاف ها مهلت د تاي وه
تويفـچ نمود ينـدن ترـكي

نرودن رئيس ماو

بنابه تراضاي ها

يز

رافين و حتييلمردور پس يز مرورت با هـا
دو رافن ديور

ا ديورينـي ري وـه هنـوز

تعيين نرد يندن مندوب خويهد نمود.
ديوريني وه باربچ ي ن ماد

بهوسيله

رئيس مندوب ميشوندن نبا ـد تبعـه ورـور
متعاهد در د وي م بـور
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مجلة حقوقي  /شمارة ششم

متعاهدي وه

كي يز يتباس آ

رـاف د ـوي

يستن باشند.
ماده 39ـ يويا ت ديوري

با ـد تبعـه

ورورها ي غيا يز ورور متعاهد راف يختالف
و ورور متعاهدي وه تبعـه آ

رـاف د ـوي

يستن باشند؛ معذل ن در صـورتي وـه ديور
منفاد

ا هـا

ـ

يز ي ضـاي د ـوي

تايضي رافين تعيين شد
مذوور در ي ن ماد
ماده 40ـ

باشـندن مرـاريت

مجاي ن ويهد بود.

( )1ديوري

ـت ديوري
هيئـ

بـا

ممكن يست خارج يز

ـهج
ـدن بـ
ـاب گادنـ
ينت ـ

موردي وه باربچ مراريت ماد

در

 38بهوسيله

رئيس مندوب ميشوند.
( )2ديوري

منت ــب خــارج يز هيئــت

ديوري

با د ديريي شاي

 1ماد

 14باشند.

مذوور در بنـد

قسمت سوم
اختيارات و وظايف ديوان
ماده 41ـ ( )1صالحيت د وي
خود آ

بهوسـيله

تعيين ميشود.

اسناد بينالمللي
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( )2ي تايض ها

يز رافين نسبت به

ي نكه د وي در صالحيت ماو
بنابه دال

د تا در صالحيت د وي

بهوسيله د وي
و د وي

نبـود

و

ـا

نيسـتن

مورد رسيدگي صاير ميگياد

تعيين ميوند وه آ ا بـه موضـوس

صالحيت [يبتـدي] بـه نوي
رسيدگي مينما د و

يمـا مرـدماتي

ا در ضمن رسيدگي بـه

ـه آ
ـبت بـ
ـتالفن نسـ
ـت يخـ
ماهيـ

ـارنظا
يظهـ

خويهد واد.
ماده 42ـ ( )1ديدگا

د وي ري باربـچ

مراريت صانوني وـه مـورد تايضـي رـافين
صاير گافته يسـتن رسـيدگي مينما ـد .در
صورتي وه تويفري در ي ـن مـورد نباشـدن
بامبناي صانو
شام

ورور متعاهـد رـاف د ـوي

مرايت مابوط به تعـارض صـوينين آ

ورور و نيـ
بينيلمل

آ

دسـته يز مرـاريت حرـوق

وه صابـ

يجـاي باشـدن تدـميم

خويهد گافت.
( )2د وي
لت يجمال

نميتويند ي الم وند وه به

ـا سـكوت

ـام صـانو
ـا يبهـ

نتوينسته يست حكم مسئله ري پيدي وند.
( )3مراريت بند ( )1و ( )2به يختيار
د وي
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تدميم بايسـاس

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ـديلت و

ينداف به شاط تايضي صبلي رافينن نبا ـد
لطمهيي ب ند.
ماده 43ـ بهج

مويردي وه رـافين بـه

را چ د تـاي مويفرـت نمـود

باشـندن در

صورتي وه در ها ماحله يز رسيدگي به نظا
د وي

ضاوري باسدن ميتويند:

( )1به رافين يرالس بدهد وـه يسـناد
د تاي يريئه نما ند.

ا مدير

( )2به معا نه م

ماتب

با يخـتالف

بپــاديزد و ت ريرــاتي ري وــه مناســب
ميديندن در آنجا ينجام دهد.
ماده 44ـ رسيدگي ديوري ربـچ مرـاريت
ي ن ب ي خويهد بود و به يستيناي مـوردي
وه رافين بـهن وي د تـاي تايضـي نمـود
باشندن مطابچ مراريت ديوري وه در زمـا
تايضي رافين صابـ

يجـاي باشـدن ينجـام

خويهد شد .ننانچه در مورد آ ين رسـيدگي
سؤيلي پيي بيا د وه در ي ـن صسـمتن
مراريت ديوري و

ا مراريت مـورد تايضـي

رافين پييبينـي نرـد
مورد آ

باشـدن د ـوي

در

تدميم خويهد گافت.

ماده 45ـ ()1
رافين

ـا

ا

ـدم حضـور هـا

ـ

يز

ـه نظـايتي
ـدم يظهـار و يريئـ
اسناد بينالمللي
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بهمن له پذ اش يد اهاي راف د تـا تل ري
ن ويهد شد.
( )2در صورتي وه

كـي يز رـافين يز

حضور و يريئه مطالب خود در ها ماحله يز
رســيدگي خــودديري نما ــدن رــاف د تــا
ـوي
ـد يز د ـ
ميتوينـ

ـه در
ـد وـ
ـا ونـ
تراضـ

ـادر ونـد.
موضوس مطاوحه رسيدگي و حكم صـ
د وي

صب

يز صدور حكـمن مايتـب ري بـه

راف ممتنع يز حضـور
يرالس ديد

ـه مطالـبن
ـا يريئـ

و مهلتي ميدهدن متا در صورتي

ـد وـه يو صدـد حضـور
وه يحايز نما ـ

ـا

ي المنظا نديرد.
ماده 46ــ بـه يسـتيناي مـويردي وـه
رافين به راز د تاي مويفرت واد
د وي

در صورت تراضاي

باشندن

كي يز رافينن به

ا يد اهاي يضافي

د اوي ضمني
ـتالف باشـد
ً ناشي يز موضوس يخـ
وه مستريما
ني

ا متراب

رسيدگي خويهد وادن مراوط با ي نكـه

د اوي مذوور در م دود
به

تايضـي رـافين و

بارت د تان در صالحيت ماو

باشد.

ماده 47ــ بـه يسـتيناي مـويردي وـه
ـود
ـت نمـ
ـاي مويفرـ
ـاز د تـ
ـه رـ
ـافين بـ
رـ
باشندن در صورتي وه د وي

تر يص دهد وه

يوضاس و يحويل ي جاب مينما دن ميتوينـد
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ـ

بهمنظور حفظ حرـوق يحتمـالي هـا

يز

رافينن يصديمات تأميني معمول ديرد.

قسمت 4
حكم
ـوي
ـميمات د ـ
ـاده 48ــ ( )1تدـ
مـ
يت ا

يويا ت آريي تمام ي ضاي آ

ـه
بـ
خويهد

شد.
( )2حكم وتبي بود
ي ضاي د ـوي

و با د به يمضاي

وـه بـه آ

رأي ديد ينـدن

باسد.
( )3حكم د وي

نـاظا بـه تراضـاهاي
خويهد بـود

[ديدخويست] تسليم شد

به آ

و با ستي متضمن دال ـ

مبنـاي حكـم نيـ

باشد.
( )4ها

يز ي ضاي د وي

ميتوينـد

نظا ش دي خود ري به حكم ضـميمه نما ـدن
خوي

نظا وي نظا يويا ت باشد و

ا نظـا

اسناد بينالمللي
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م الف؛ همچنين ميتويند تفدي
خود ري ني

نظا م الف

ضميمه وند.

( )5ماو

بدو

رضا ت رـافين نبا ـد

حكم ري منترا نما د.
ً نسـ ههاي
فـوري

ماده 49ـ ( )1دبياو

تدد چ شد حكـم ري بـايي رـافين يرسـال
ـار خ
ً يز تـ
ـا
ـمن صانونـ
ـاد و حكـ
ـد وـ
خويهـ
يرسال نس ههاي تدـد چ شـد ن يبـالغ شـد
م سوب ميگادد.
( )2در صورت تراضاي

كـي يز رـافين

ظاف  45روز يز تار خ صدور حكـمن د ـوي
ميتويند پس يز يخطار به رـاف د تـان در
مــورد هاگونــه يز صلميفتــادگي در حكــم
تدميم بتيـاد و نيـ
م اسباتي

يشـتباهات دفتـاين

ا يشتباهات مرابه در حكـم ري

يصالح وند.
تدميمات د وي

در ي ن خدوص ج ئي يز

حكم م سوب ميشود و باربچ همـا
بايي خود حكم مرار شد

يستن بـه رـافين

يبالغ ميگادد .مهلتهاي مرـار
ماد

 51و بند  2ماد
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روش وـه

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

قسمت پنجم
تفسير ،تجديدنظر و ابطال حكم
ماده 50ـ ( )1در صورتي وه بين رافين
يختالفي در مورد مفهوم

ا صلماو [مدديق]

حكــم بــهوجود آ ــدن هــا

ــ

يز رــافين

ميتويند رـي تراضـاي وتبـين يز دبياوـ
درخويست تفسيا حكم ري بنما د.
( )2در صورت يمكا ن تراضـا با سـتي
به هما

د وي

صادرونند

و ننانچه ممكن نباشدن

حكم تسليم شود
ـ

جد ـد

ـوي
د ـ

باربچ مراريت صسمت  2ي ـن ب ـين ترـكي
ـا د ـوي ن
خويهد شد .در صورتي وه به نظـ
ـد
ـدن ميتوينـ
ـاب ونـ
ـويل ي جـ
ـاس و يحـ
يوضـ
يجايي حكم ري موصوف به تدـميم خـود [در
مورد درخويست تفسيا] نما د.
مــاده 51ـــ ( )1هــا
ميتويند ضمن
و

ــ

يز رــافين

درخويست وتبي به دبياو

به يستناد ورف ويصعياتي وه مـؤثا در

حكم بود

ـاي تجد ـدنظا در حكـم ري
تراضـ

نما دن مراوط با ي نكه ويصع يات مـذوور
با د وي

و متراضي آشكار نبـود

و

اسناد بينالمللي
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يرالس متراضي يز آ

ني

لت غفلـت وي

به

نباشد.
ـف
ـس يز ورـ
ـاف  90روز پـ
ـا ظـ
( )2تراضـ
ننين ويصعياتي و بههاحال ظاف سه سال يز
تار خ صدور حكمن ميبا ست ترد م برود.
( )3درخويســت در صــورت يمكــا ن بــه
د وي

هما

صادرونند

و ننانچه ممكن نباشدن

حكم تسليم ميشـود
ـ

ـوي
د ـ

جد ـد

باربچ مراريت صسـمت  2ي ـن ب ـي ترـكي
خويهد شد.
( )4در صــورتي وــه بــه نظــا د ــوي
يوضاس و يحويل ي جـاب نما ـدن ميتوينـد
يجايي حكم ري موصوف به تدـميم خـود [در
مورد درخويست تجد دنظا] نما د.
ننانچه متراضي ضمن درخويستن تراضاي
توصف يجايي حكم ري بنما دن يجـايي حكـم
ً تـا يت ـا تدـميم د ـوي متو صف
موصتا
خويهد ماند.
مــاده 52ـــ ( )1هــا

ــ

يز رــافين

ـه
ـاب بـ
ـي خطـ
ـاي وتبـ
ـمن تراضـ
ـد ضـ
ميتوينـ
دبياوــ ن درخويســت يبطــال حكــم ري بــه
يستناد

ـويرد ز ـا
ا نند مـورد يز مـ

بنما د:
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يلف ـ در صـورتي وـه د ـوي
تركي

نرد

باشد.

بـ در صورتي

وه د ـوي

يختياريت خود تجاوز واد
جـ در صورتيوه
رشو

ً
صـ ي ا

بهوضـوح يز

باشد.

كي يز ي ضاي د ـوي

گافته باشد.
د ـ در صورتي وه

آ ين ديدرسي تا

كي يز يصول يساسي

[نرض] شد

هـ ـ در صورتيوه دال
حكم بيا

نرد

باشد.
مبنـاي صـدور

باشد.

( )2درخويســت ظــاف مــدت  120روز يز
تار خ صدور حكم ميبا سـت تسـليم برـودن
متا ي نكه درخويست مبتني با رشـو خويري
باشدن وه در ي ن صورتن با ستي ظـاف 120
ـليم شـود؛
روز يز تار خ ورف موضـوسن تسـ
ولي بههاحال ظاف سه سال يز تار خ صـدور
آ د.

حكم با ستي به م

( )3رئيس بعد يز در افت تراضـان يز
بين هيئت ديوري ن

وميته سه نفاي خاص

ينت اب خويهد نمود .هـيچ

ـ

يز ي ضـاي

ي ــن وميتــه نبا ــد يز ي ضــاي د ــوي
صادرونند

حكمن

ا تبعـه ورـور وين

تبعه ورور راف مناز ه و
تبعهيش

ـا

ـا ورـوري وـه

راف د وي يسـتن باشـد و نيـ
اسناد بينالمللي
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نبا د بهوسيله
هيئت ديوري
مدل

كي يز ي ـن ورـورها بـه

معافي شـد

در هما

و

ـا بـه نوي
باشـد.

د وي شـاوت نمـود

وميته ي ن يختيار ري خويهد ديشت وه حكم
ً بـه هـا
و ا ها صسمت يز آ ري مسـتندي
وديم يز مويرد مذوور در بنـد
بار

ـ

فـوقن

ي الم نما د.
( )4مراريت مويد  40و  41و  48و  49و

 53و  54و ب رـــهاي  6و  7بـــا ينجـــام
تغييايت ضاوري [تطبيچ] نسبت به موضو ات
مطاوحه در وميته ني

جاري خويهد بود.

( )5در صــورتي وــه بــه نظــا وميتــه
ـد
ـدن ميتوينـ
ـاب ونـ
ـويل ي جـ
ـاس و يحـ
يوضـ
ـود
ـميم خـ
ـه تدـ
ـوف بـ
ـم ري موصـ
ـايي حكـ
يجـ
نما د.
ننانچه متراضي ضـمن درخويسـت خـودن
ـدن
ـم ري بنما ـ
ـايي حكـ
ـف يجـ
ـاي توصـ
تراضـ
ـا تدـميم
ً تا زما يت ـ
يجايي حكم موصتا
وميته متوصف ميماند.
( )6در صورتي وـه حكـم بارـ
شودن بنابه تراضـاي هـا
يختالف به د وي

ـ

ميشـودن يرجـاس

خويهد شد.
312
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ي ـالم

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

قسمت ششم
شناسايي و اجراي حكم
ماده 53ــ حكـم صـادر
يل يمآور بود

و صاب

رسيدگي پ وهري

ينويس د تا رسيدگين ج
ي ن ونوينسيو

بـايي رـافين

به صورتي وـه در

پييبيني شد ن نيسـت.

يز رافين ميبا ست شاي
ري بپذ اد و آ

ا
ها

مرار در حكم

ري يجاي ونـدن متـا تـا

ـاريت ي ـن
جا ي وه يجـايي حكـم ربـچ مرـ
ونوينسيو ن متوصف شد

باشد.

يز نظا ي ن فد ن حكم شـام
تفسيان تجد دنظا
مويد  50و 51

هاگونـه

ا يبطـال حكـم باربـچ

ا  52ني

ماده 54ـ ( )1ها

خويهد بود.
يز ورورهاي رـاف

صــايرديد ميبا ســت حكــم صــادر
مرــاريت ي ــن ونوينســيو

ري معتبــا و

يل يمآور شناخته و يل يمات
يز آ

باربــچ

مالي ناشـي

ري يجاي وندن بهروري وه آ

حكم نها ي صادر

ري

يز ديدگاههاي [ديخلـي]

خود بهشمار آورد.
( )2متراضي شناسا ي

ا يجـايي حكـم

در صلماو ها ورور متعاهدن

ـ

نسـ ه يز

اسناد بينالمللي
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حكمي ري وه بهوسيله دبياو
به ديدگا

صال ه

تأ يـد شـد

ا مرامات د تاي وه آ

ورور بايي ي ن منظور تعيين نمود

يسـتن

تسليم خويهد واد .ورور متعاهدن دبيا و
ري يز هاگونه ديدگا

ـا مرامـات
ـ

صال ه

د تاي وه به ي ن منظور تعيين شـد يند و
همچنين يز تغييـايت بعـدي مطلـع خوي هد
ساخت.
( )3يجــايي يحكــامن مرــمول مرــاريت
مابوط به يجـايي يحكـام صابـ
حوز

يجـاي در

وروري وـه تراضـاي يجـايي حكـم در

صلماو آ

شد

يستن خويهد بود.

ماده  55ـ هيچ

يز مويرد مذوور در

ماد

 54نبا د به نوي

صاب

يجايي ورورهاي متعاهـد در يرتبـاط

با مدونيت يجاي ي آ

دول يز مرـاريت
دولت

ا هـا دولـت

خارجي د تان تعبيا شود.

فصل 5
جايگزيني و سلب صالحيت مصلحان و
داوران
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ماده 56ـ ( )1پس يز ترـكي
[ســازش]

ــا د ــوي

رسيدگين تاويب آ

وميسـيو

[ديوري] و شــاوس

غياصاب

تغييـا بـاصي

خويهد ماند؛ معيلوصف در صورتي وه مدـل
ا ديور فوت ونـد
وظيفه نباشد و

ـا صـادر بـه ينجـام

ا يستعفا نما دن جاي يو

باربچ مراريت صسمت دوم فد

 3و

ا صسمت

سوم ب ي  4پا خويهد شد.
( )2هــا

ضــو وميســيو

ــا د ــوي ن

صافنظا يز ي نكه ممكن يست

ضو ت خود ري

در هيئت مابوط يز دست بدهدن بـه ينجـام
وظيفه خود يديمه خويهد ديد.
( )3در صــورتي وــه مدــل
ـا
ـب هـ
منت ـ
ـيو
وميسـ

ـ

ــا ديور

ـدو
ـافين بـ
يز رـ

ـه
ـويني وـ
ـا د ـ
ـ

ـا ت
رضـ

ـو ت آ
ضـ

ري

ديردن يستعفا نما دن رئيس [ماوـ ] شـ ص
د تاي ري يز بين هيئت ديوري
بايي پا واد

م

ا مدل ا

خالي يو مندوب خويهـد

نمود.
ماده 57ـ ها
وميسيو

ا د وي

يز ي ضاي آ
وه نرا دهند

يز رافين ميتويند به
پيرنهاد سلب صالحيت ها
ري به يستناد به دال لـي

دم صالحيت آشكار ي را

ـاد
ـد  1مـ
ـذوور در بنـ
ـاح مـ
شـ

به

ـدن
 14باشـ

اسناد بينالمللي
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هــا وــديم يز رــافين

بنما ــد .بــه الو

رســيدگي ديوري ميتوينــد پيرــنهاد

ــدم

صــالحيت ديور ري بــه يســتناد ي نكــه يو
ـمت دوم فد ـ
ـاريت صسـ
ـچ مرـ
باربـ
ينت اب شد

در د وي ن صال

ـايي
 4بـ
يسـتن

نبود

بنما د.
ماده 58ـ تدميم در مورد سـلب صـالحيت
ا ديورن حسب مورد بهوسيله ي ضـاي

مدل

ا د وي يت ا خويهد شد؛
د تا وميسيو
ً ترسيم
معذل ننانچه ي ضاي مذوور مساو ا
باشندن

شد
مدل

ا پيرـنهاد سـلب صـالحيت يز

ـا ديور منفـاد و
ـا ديوري

مدل ا

صورتن يت ـا

شـد

ـا يز يويا ـت
باشـدن در ي ـن

تدـميم بـا رئـيس [ماوـ ]

خويهد بود .در صورتي وه تدميم ي ن باشد
وه پيرنهاد مذوور موجه يسـتن مدـل

ـا

ديوري وه موضوس ننـين تدـميمي ميباشـدن
بايبا مراريت صسمت دوم فد
دوم فد

 4تعو ض خويهد شد.

فصل 6
هزينه دادرسي
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 3و

ا صسمت

ماده 59ـ ه

نههاي صاب

رافين بايي يستفاد
ـيله دبياوـ
وسـ

پاديخت توس

يز تسهيالت ماو ن به

ـوب
ـاريت مدـ
ـچ مرـ
و باربـ

شوريي يديرين تعيين خويهد شد.
ماده 60ـ

( )1ها وميسيو

حچيل حمه و ه

ا د وي ن

نههاي ي ضـاي خـود ري در

نارنوبي وه ها يز گاهي بهوسـيله شـوريي
پـس يز مرـورت

يديري تعيين ميشود و ني

با دبياو ن مر ص خويهد نمود.
( )2هيچ
 1ي ن ماد

يز مراريت مندرج در بند
مانع يز ي ن ن ويهد بود وـه
ـا ه

رافين در مورد حچيل حمـه

ي ضاي خود پيراپيي با وميسيو

نـههاي
ا د وي

تويفري نما ند.
ماده 61ـ ( )1در مورد رسيدگي سـازشن
حچيل حمهها و ه
ـين ه
همچنـ

نههاي ي ضاي وميسيو

ـتفاد
ـههاي يسـ
نـ

ماو ن بالمناصفه به
بود .ها

هد

يز رافين

ـهيالت
يز تسـ

رـافين خويهـد

هد دير ه

د تاي وه در يرتباط بـا جا ـا
مت م

شد

و

نـههاي
رسـيدگي

يستن خويهد بود.

 )2در مــورد رســيدگي ديورين بــهج
مويردي وه رافين به را چ د تاي مويفرـت
نمود

باشندن د وي

ه

نههاي رـافين در

اسناد بينالمللي

317 

ـاآورد
ـيدگي ري بـ
رسـ

ـا
ـا جا ـ
ـاط بـ
يرتبـ

خويهد نمود و تدميم ميگياد وـه بـه نـه
را چ و نه وسي آ
ه

ه

نههان حچيل حمـه و

ـوي
ـاي د ـ
ـههاي ي ضـ
نـ

يســتفاد

و نيـ

يز تســهيالت ماوــ

نما د .ي ن تدميم به

نوي

ه

ـه
نـ

ري پاديخــت
ب ري يز حكم

خويهد بود.

فصل 7
محل رسيدگي
ماده 62ــ رسـيدگي سـازش و ديوري در
مرا ماوـ

ترـكي

خويهـد شـدن بـهج

مويردي وه به شاح آتي مرار شد

در

يست.

ماده 63ــ رسـيدگي سـازش و ديوري در
صورت مويفرت رافين ممكن يست [در م لهاي
ز ا] تركي

شود:

يلف ـ در مرا ديدگـا
ا ها سازما

مناسـب خدوصـي

ـه ماوـ
ـا وـ
د تـ
تاتيباتي ديد

ديئمـي ديوري

ـا آ
ـور و بـ
ـد ن منظـ
بـ

باشدن

ب ـ در ها م

ـا دولتـي

ا

د تاي وه وميسيو

ا

د وي ن بعد يز مرورت با دبياوـ ن آ

ري

بپذ اد.
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فصل 8
اختالف بين دولتهاي متعاهد
ماده 64ـ يختالفات بـين دول متعاهـدن
ـيا
ـا تفسـ
در يرتبـاط بـ
ونوينسيو

وه يز را چ مذيوا

به تراضاي ها
به د ـوي

ـن
ـايي ي ـ
ـا يجـ
ـ
ح

يز رافين ننا

نرـودن
يختالفـي

ديدگسـتاي بينيلمللـي يرجـاس

خويهد شدن متا ي نكه دولتهاي مابوره با
روش ح

و فد

د تاي تويفچ ونند.

فصل 9
اصالح
ماده 65ـ ها دولـت متعاهـد ميتوينـد
پيرنهاد يصالح ي ن ونوينسيو

ري بنما د.

متن يصالحيه پيرنهادي با ستي  90روز صب
يز تركي

شوريي يديري وه يصـالحيه در آ

مطاح خويهد شدن بايي دبياو

يرسال شـود

و يو فوري ي ن پيرنهاد ري به همه ي ضاي
شوريي يديري تسليم خويهد واد.
ماده 66ـ

( )1در صـورتي وـه شـوريي

ـه
ـميم بـ
ـا تدـ
ـت  2/3ي ضـ
ـا يويا ـ
يديري بـ
اسناد بينالمللي
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[صبول] يصالح بتيـادن يصـالحيه پيرـنهادي
جهت تدو بن صبول

ا مويفرت به ورـورهاي

متعاهد يرسال خويهد شد .ها يصالحيهيي 30
روز پس يز صدور گويهي مرام نتهديرنـد
ي ن ونوينسيو

2

به ورورهاي متعاهد مبنـي

با ي نكه وليه آنها يصـالحيه ري تدـو بن
صبول و

ا با آ

مويفرت واد يندن صابـ

يجاي خويهد بود.
 )2يصالحيه نسبت به حرـوق و تعهـديت
ورورهاي متعاهد
نما ندگيها و
ونوينسيو

ا سازمانهاي تابعه

ا يتباس آنها وه ت ت ي ن

ي جاد شد

و ناشـي يز تويفـچ

در صبــول صــالحيت ماوــ
ـد
ـاي شـ
الزميالجـ

ـا

صبــ

يز تــار خ

ـالحيه باشـدن تـأثياي
يصـ

ن ويهد ديشت.

فصل 10
 .2منظور يز «مرام نتهديرند »  Dipositaryوه ربـچ مـاد 73
آتين بان بينيلمللي تاميم و توسعه يستن مرامي يست وه
ترا فات يمضـان تنفيـذن تدـو ب و صبـول ونوينسـيو ري
ينجام ميدهد و نس هيي يز آ ري به نوي يص ن نتهديري
ً وظا ف د تاي ني به هد ي ن مرام گذيرد
ميوند .بعضا
ميشود وه در ي ن ونوينسيو به شاح ماد  75پييبيني شد
يست .به مويد  76و  77ونوينسيو  1969و ن در مورد حرـوق
معاهديت ني مايجعه فاما يد «مجله حروصي».
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مقررات نهايي
ماده 67ـ ي ن ونوينسيو
ورورهاي

بايي يمضـاي

ضـو «بانـ »ن مفتـوح ميباشـد.

همچنين ونوينسيو
ورور د تا

بايي يمضا يز راف هـا

ضو يساسنامه د وي

بينيلمللي و ني

ديدگستاي

هـا ورـوري وـه شـوريي

يديري با  2/3آريي ي ضاي خود بايي يمضاي
يز يو د وت واد

ونوينسيو

باشدن مفتوح

خويهد بود.
ماده 68ـ ( )1ي ن ونوينسـيو
به تدـو بن ص بول
يمضاونند

مووـول

ـا مويفرـت ورـورهاي

باربچ مرـاريت صـانو

يساسـي

آنها خويهد بود.
()2ي ــن ونوينســيو
تار خ سپاد

 30روز پــس يز

بيستمين سند تدـو بن صبـول

ا مويفرت [ن د مرام نتهديرند ]ن صابـ
يجاي خويهد بود .نسبت به وروري وه سـند
ً
ـا مويفرـت خـود ري بعـدي
تدو بن صبول ـ
تسليم وندن  30روز پس يز تـار خ تسـليم
سند مذوور صاب

يجاي خويهد بود.

ماده 69ـ هـا ورـور متعاهـدن يصـديم
صانوني

ا راق الزمه د تاي ري وـه بـايي

مــؤثا [و مجــاي] شــد

مرــاريت ي ــن

اسناد بينالمللي
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در صلماوش الزم با شدن ينجـام

ونوينسيو
خويهد ديد.

ماده 70ــ ي ـن ونوينسـيو
صلماوها ي وه مسئوليت رويب

در وليـه
بينيلمللـي

آنها با ورور متعاهد يستن يجاي ميشـودن
صلماوها ي وه ربچ يرالس وتبي ورور

به ج

متعاهد به مرام نتهديرند
تدو بن صبول

زما

ونوينسيو

ونوينسيو

در

ـا مويفرـت بـا ي ـن

ـتينا شـد
ـا پـس يز آ ن يسـ

باشند.
ماده 71ـ ها ورور متعاهد ميتويند با
ي الم وتبي به مرام نتهديرند ن به

ضو ت

دهد .ختم

ضو ت

خود در ونوينسيو
ـا
ـي مـ
شـ

پا ا

ـچ
ـه ت رـ
ـت يرال يـ
ـس يز در افـ
پـ

ميپذ اد.
ماده 72ـ يرال يه موضوس مـاد

70

ـا

ـورهاي
ـديت ورـ
ـوق و تعهـ
ـه حرـ
ـبت بـ
 71نسـ
متعاهــد

ــا ســازمانهاي تابعــه

نما ندگيها و
ونوينسيو
صالحيت ماو

ا يتباس آنها وه ت ت ي ن

ي جاد شـد
توس

ونوينسيو

و ناشـي يز صبـول

كي يز ي رـا

در افت يرال يـه توسـ
بود
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صبـ

يز

مرـام نتهديرنـد

باشـدن تـأثياي ن ويهـد

ديشت.


ــا

مجلة حقوقي  /شمارة ششم

ماده 73ــ يسـناد تدـو بن صبـول
مويفرت با ي ن ونوينسـيو

ـا

و يصـالحيههاي

مابوره ن د «بان » تود ـع خويهـد شـد و
بانــ

هــم بــه نوي
مــ

ونوينســيو

مرــام نتهديرنــد

خويهــد نمــود .مرــام

ـد
ـد چ شـ
ـد ن نسـ ههاي تدـ
نتهديرنـ

ـن
ي ـ

ضو بان

و ها

ونوينسيو

ري به ورورهاي

ورور د تاي وه د وت به يمضا شد

باشـدن

تسليم خويهد نمود.
مــاده 74ـــ مرــام نتهديرنــد ن ي ــن
ونوينسيو

 102منرور مل

ري باربچ ماد

مت د و مراريت مابوط به آ
در دبياخانه سازما
مـاده 75ــ

مل

مومين

مدوب

ثبت خويهد واد.

ـه
ـد ن همـ
ـام نتهديرنـ
مرـ
ـا
ـويرد ز ـ
ري يز مـ

ـاونند
ـورهاي يمضـ
ورـ
مطلع خويهد ساخت:

يلف ـ يمضاهاي بـه م
ماد

آمـد

باربـچ

67ن
ب ـ تود ع يسناد تدـو بن صبـول

مويفرت باربچ ماد
ج ـ تار
ماد

 68صاب

 73ن د يون

ي وه ي ن ونوينسيو

باربچ

يجاي ميشودن

دـ صلماوهاي مستيني شـد
ونوينسيو

ـا

باربچ ماد

يز يجـايي

70ن

اسناد بينالمللي
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هـ

ـ تـار

ونوينسيو

ي وـه يصـالحيههاي ي ـن

باربـچ مـاد

 66صابـ

يجـاي

ميشودن
وـ خاتمه

ضو ت باربچ ماد

.71

«تدو ب شد» در ويشنتتنن به زبانهاي
ينتليسين فاينسوي و يسپانيا ين وـه هـا
سه آنها ي تبار ويحد ديرندن و در نسـ ه
ـيو بانـ
ـه در آرشـ
ـدي وـ
ويحـ

ـي
بينيلمللـ

تاميم و توسعه تود ع خويهد شدن و بانـ
ـت خـود ري
مذوور با يمضـاي ز ـان مويفرـ
ـن
ـهموجب ي ـ
ـه بـ
ـا في وـ
ـام وظـ
ـايي ينجـ
بـ
ونوينسيو

با

هد يش صاير گافتـه يسـتن

ي الم واد.

324



مجلة حقوقي  /شمارة ششم

