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سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

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 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
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 دانشجویان رشته ی 

حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد 
دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با 
به  پیش  از  بیش  علمی  این حوزه ی  در  را  ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود 

منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تـقدیم هب

ری رای زندگانیم   



 Wealth has indeed the monopoly of 
justice against poverty 

 Jeremy Bentham

 

ثروت واقعی انحصار عدالت در برابر فقر است.

جرمی بنتام



به نام خدا
منشور اخالق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضرخداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به 
منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانش در اعتالی فرهنگ و 

تمدن بشری، متعهد می گردم اصول زیر را مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنم:
1 – اصل حقیقت جویی: تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه 

پنهان سازی حقیقت .
2 – اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ) انسان ، حیوان 

و نبات ( و سایر صاحبان حق .
3 – اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی.

به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور در کلیه  :  تعهد  – اصل منافع ملی   4
مراحل پژوهش .

5 – اصل رعایت انصاف وامانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال 
تجهیزات و منابع در اختیار.

6 – اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرارواطالعات محرمانه افراد،سازمانها وکشور و کلیه افراد 
و نهادهای مرتبط با تحقیق .

نقد و  انجام تحقیقات و رعایت جانب  به رعایت حریم ها و حرمت ها در  تعهد   : احترام  – اصل   7
خودداری ازهرگونه حرمت شکنی.

8 –اصل ترویج:تعهدبه رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی ودانشجویان 
به غیرازمواردی که منع قانونی دارد .

9 – اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع نسبت به کسانی 
که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آالیند .



پیشگفتار

عرصه تجارت، عرصه سود و زیان است. بنگاه  اقتصادی براساس هزینه و فایده تشکیل می شود 
مهمترین  تجاری  معامالت  و  قراردادها  می زند.  فعالیت  به  دست  سود،  تحصیل  انگیزه  با  و 

ابزارتحقق این هدف به شمارمی روند. 

اما همین که  درمذاکرات قراردادی هریک از طرفین به دنبال اهداف خاص خود می باشند 
به نقطه بهینه و تعادل دست یابند به انجام معامله رضایت می دهند واز نظر حقوقی قرارداد با 
تراضی واراده طرفین منعقد می شود. در صورتی که یکی از طرفین حقی را مطالبه نماید یا 
ادعایی را طرح کند و طرف دیگر آن را انکار کند یا نپذیرد، »اختالف« به وجود می آید. 
بروزاختالف حقوقی در روابط تجاری و اقتصادی از جمله موانع گسترش این روابط است و 

اگر به شیوه ای درست حل و فصل نشود، آسیب های فراوانی را به دنبال می آورد. 

اِسنادی حق »حق  تنها وجه  مانند هرنظام خصوصی  بین المللی  نظام  همانطور که می دانیم در 
شخصی« است که بر تمامی اعمال حقوقی سایه می افکند.

امروزه اسلوب داوری، تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختالفات تجاری به 
ویژه در دعاوی تجاری بین المللی به شمار میرود و روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار 
میگیرد. داور بین المللی درعمل و به لحاظ حقوقی از قوانین و دادگاه ها مستقل گشته است. 
همواره دسترسی به عدالت بایستی برای همگان امکان پذیر باشد و الزم است ترتیبی فراهم 
گردد تا صاحب حق حتی  در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه های داوری از حقوق 
خود و عدالت محروم نگردد بدون تردید این مهم با توسل بر سرمایه گذاری شخص ثالث در 

داوری بین المللی تحقق می یابد. 



و  ها در حال تکوین  از مدت  اثر می باشد،  علمی صاحب  ثمره کوشش های  این کتاب که 
شکل گیری بوده است. درتحریر نسخه حاضر افتخاری نصیب اینجانب شد تا از مساعدت و 
راهنمایی نماینده دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری الهه، پدر علم داوری ایران، 
استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محسن محبی بهره مند شوم. با توجه به اینکه به جز چند 
مقاله منبع جامعی در خصوص این موضوع  در کشور موجود نیست تالش بسیار برای دستیابی 
به منابع موثق خارجی از جمله کتب، مقاالت و پایان نامه ها صورت پذیرفته است همچنین 
اسناد منتشر شده از دادگاههای بین المللی در موارد مختلف بررسی شده و تأثیرآنها بر توسعه 
اثر  این  است،  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  بین المللی  داوری  در  ثالث  شخص  گذاری  سرمایه 
قابلیت آن را دارد که در مقطع تحصیالت تکمیلی مراکز آموزش عالی که در آنها دروسی 
در زمینه داوری تجاری بین المللی تدریس می گردد به عنوان منبع کاملی برای مواجه شدن 

با این موضوع در نظر گرفته شود.

در نهایت، امیدوارم به عنوان راهنما و مددکار وکالی حقوقدان در عرصه داوری بین المللی 
قرار گرفته و مفید واقع شود. این مجموعه بدون لطف و همکاری های بی دریغ همسر و 
ایشان کمال  از  نمی رسید،  ثمر  به  بوده اند  یاور من  امور  نازنیم مرجان، که در همه  خواهر 

تشکر را دارم.

با احترام 
مهسا مولوی - مهر 1399      
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برایمراجعهبهداوریحاصلمیشودوسومینعاملمقرونبهصرفهبودنداوریاست
کهدرازایتسهیالتوخدماتیکهبرایطرفینفراهممیآورندهزینههاییرادریافت
میکنندکهاینکمهزینهبودنازجملهامتیازاتداوریمحسوبمیشود.اگرسازمانهای
داوریهزینههایگزافدریافتکننداساسیکیازامتیازاتداوریمخدوشخواهدشد.
درنتیجهمتعارفومعقولبودنهزینههادرداورییکیازعواملمهممطلوبیتآناست.۱
گرفته قرار مدنظر داشت خواهد تحمیل اشخاص بر که هزینهای دعوا اقامه برای 
ازهزینههایدادرسیو بهمواردیکهذکرشدهزینهوزمانداوری باتوجه میشود.
خدماتقضاییدادگاهکمتربودهورسیدگیهایمربوطبهآنتخصصیاست،البتهاین

۱.محبی،محسن،نظامداوریاتاقبازرگانیبینالمللی،انتشاراتکمیتهایرانیاتاقبازرگانیبینالمللی،۱۳80،صص۶۲،۶۱
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صالحیت به توسل احتمال و پرونده پیچیدگی میزبان، کشور حقوقی سیستم به امر
قضاییموجودبستگیدارد.دسترسیبهعدالتیکیازحقوقاساسیدرسراسردنیااست
کهابزاروروشهایمختلفبوجودآمدهاندتااینمهمرامحققنمایندکهالبته،همیشه
کارآمدنمیباشند،امامزیتآنبهاشتراکگذاشتنیکدغدغةجهانیاست.۱کهسبب
میشودبهراهکارهایبهترینایلآید.امروزهبحراندراقتصادجهانیبهعنوانیکیاز
انگیزههایمهمبرایجستوجویحوزههایجدیدسرمایهگذاریتلقیمیشود.دعاوی
حقوقیحوزهایاستکهضمنوجودمبالغکثیرپولدرآنتحتتأثیربحرانهاومباحث
اوراققرضهونرخبرابریقرارنمیگیرد.ازاینروسرمایهگذاریبهصورتتأمینمالی
هزینههایدعاویوبهرهمندشدندرسهمیازمحکومٌبه،انگیزههارابهسویخودجلب
بامطالعهوبررسیسیرموجوددرکشورهایمختلفچنیناستنباطمیشود میکند.
کهنهادتأمینمالیثالثنسبتبهگذشتهباموانعکمتریروبهروشدهاستورویکردی
مثبتنسبتبهایننهادبهعنوانتسهیلکنندهدسترسیبهعدالتصورتپذیرفتهاست.
علیالخصوصدرکشورهاییکهتابعنظامحقوقیعرفیمیباشندبیشازپیشبهمخارج
باالیدعاویتوجهمیشود.مطالعاتآکسفوردنشاندادهاستکههزینهطرحدعویبرای
یکپروندهبزرگاختالفتجاریمیتواندتا۶میلیوندالرباشدکهلزومتوجهوحمایت
ازطرفین رانشانمیدهد.۲زمانیکهیکی ثالث ازتدبیرسرمایهگذاریشخص بیشتر
توافقنامهداوریاستطاعتپرداختهزینههایدادرسیداوریرانداشتهباشدعماًلازحق
دسترسیبهعدالتمحرومشدهوفرصتاقامهدعوابرایبیانمطالباتخودراازدست
میدهد.درراستایتحققعدالتضرورتداردکهصاحبانحقدریکروندقضایییاشبه
قضاییبتوانندبادسترسیبهابزارقانونیبهحقخودبرسند.دراینجامبحثسرمایهگذاری

2. Bernardo M. Cremades and Antonias Dimolitsa, Third-party Funding in International 
Arbitration, International Chamber of Commerce (ICC), 2013, p.5;
2- John Beisner, Jessica Miller, and Gary Rubin, selling lawsuits buying trouble, Third party 
litigation funding in the US, US chamber ins titute for Legal Reform, 2009, p.2.
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شخصثالثدرداوریمطرحمیشودواهمیتآنمشخصمیگردد.پرواضحاستکه
میرود. بهشمار بینالمللی تجاری معامالت و درمناسبات گریزناپذیر پدیدهای اختالف
گوناگون گرایشهای فرهنگی، مختلف رویکردهای تجاری، و متفاوتحقوقی انتظارات
سیاسی،وضعیتهایخاصجغرافیایی،ازجملهدالیلاختالفمابینطرفینمتعاقدند.در
دعوایتجاریبینالمللیکهعموماًمیزانمبلغموردادعاقابلمالحظهاستاگرطرف
متضرربهدلیلعدمتواناییدراقامهدعوادرمحاکمداورینتواندحقوقازدسترفته
خودرامطالبهنمایدوبهآنهابرسدمتحملضرروزیانجبرانناپذیریخواهدشد.وقتی
ایناختالفهابروزمیکندوبامذاکرهقابلحلنیستلزومفرایندیحقوقیویامرجعی
کهقابلاعتمادطرفینباشدبرایفیصلهدادنبهاختالفپدیدارمیگردد.ازنظرنگارنده،
سرمایهگذاریشخصثالثدردعوایداوریگامیمثبتدرجهتاجرایعدالتاست.در
مقایسهبااقامهدعوادردادگاههایحقوقی،داوریموضوعسرمایهگذاریشخصثالثدر
داوریبینالمللییکیازموضوعاتجدیددرحوزةداوریبینالمللیمحسوبمیشودکه

دردههاخیربهسرعتافزایشیافتهاست.
میگیرد، حقوقصورت علم ویژه به علمی عرصههای در جدیدی نوآوری که زمانی
درخصوص دارند. نظراتی اختالف جدید اصطالحات تعریف در رشته آن صاحبنظران
”third party funding“اصطالح»سرمایهگذاریشخصثالث«کهدرانگلیسیآنرا
مینامندنیزاینامرصدقمیکندبهگونهایکهبرخیحقوقدانانگفتهاند»تعریفدقیق
در آن اخالقی و حقوقی مصادیق و است مبهم همچنان ثالث شخص سرمایهگذاری
داوریبینالمللیعمدتاًبدونبررسیباقیماندهاند.«۱باوجوداین،تعاریفیدرخصوصاین
اصطالحارائهشدهاستازجملهسرمایهگذاریشخصثالثبهمعنیاخص»یکشیوة

1- M.  SCHERER,”Third-party Funding in International  Arbitration: Towards Mandatory 
Disclosure  of  Funding  Agreements?“  in  B.  CREMADES  and  A.  DIMOLITSA  (eds.),  
Dossier  X:  Third-party  Funding in International Arbitration, Paris, ICC Publishing S.A., 
2013, 95.


