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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با 
با بهره مندی از  دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدير مسئول انتشارات چتر دانش
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Article I

1. This Convention shall apply to the recognition and 
enforcement of arbitral awards made in the territory of 
a State other than the State where the recognition and 
enforcement of such awards are sought, and arising out 
of differences between persons, whether physical or le-
gal. It shall also apply to arbitral awards not considered 
as domestic awards in the State where their recognition 
and enforcement are sought.

ماده 1-
 1. این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در 
قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام 
یا  حقوقی  از  اعم  اشخاص  بین  اختالفات  از  ناشی  و  شده است  مزبور 
احکام  مورد  در  کنوانسیون  این  شد.  خواهد  اعمال  می  باشد،  حقیقی 
داوری که در دولتی که از آن  تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، 

احکام داخلی محسوب نمی شود نیز اعمال خواهد شد. 1

2. The term “arbitral awards” shall include not only 
awards made by arbitrators appointed for each case 
but also those made by permanent arbitral bodies to 
which the parties have submitted.

برای  داوران منصوب  احکام  تنها شامل  نه  2. اصطالح »احکام داوری« 
هر پرونده می باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که 

طرفها به  آنها رجوع کرده اند نیز می گردد.

3. When signing, ratifying or acceding to this Conven-
tion, or notifying extension under article X hereof, any 

1- ترجمه کلیه مواد این کنوانسیون به نقل از مجموعه قوانین سال 1380، روزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
ایران، جلد اول، ص 188-182.


