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Abstract 

“Promise for others” is a legal entity whereby the parties to a contract make a specific commitment to 

be performed by a third party not involved in the conclusion of the contract. In the arbitration 

agreement, the parties assign their disputes resolutions to a third party not involved in the conclusion 

of their agreement. By developing the view that an arbitration agreement can be a promise for others, 

this article seeks to analyze and adapt these two types of contractual relationships with each other. In 

this regard, it can be assumed that only if the arbitrator has been designated in the arbitration 

agreement, such a relationship can be considered a promise for others. 
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 تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالثتحلیل قرارداد داوری با 
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 (39/40/8933: رشیپذ خیتار ـ 40/40/8931: افتیدر خیتار)

 دهیچک

ای کـه در انعقـاد    بیگانهة وسیله تعهدی معین بدارند  می که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر است حقوقی ثالث نهادی ضررتعهد به 
دهند کـه در انعقـاد پینـان     می ثالثی قرارة الف خویش را بر عهدوفصل اخت طرفین حل ایفا شود. در قرارداد داوری نیزندارد قرارداد نقشی 

ثالـث باشـد در    یک تعهد به ضـرر  مصداق تواند می اد داوریبا پرورش این دیدگاه که قراردپژوهش . این ها دخالتی نداشته است میان آن
بود که فقط در صورتی که در قرارداد باور ان بر این تو میزمینه دیگر است. در این  قراردادی با یکة این دو نوع رابطمقایسة پی تحلیل و 

 .کردثالث تلقی  ضررای را یک تعهد به  توان چنین رابطه می داوری داور معین شده باشد

 دواژگانیکل
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 مقدمه

و شعود   واقع  مؤثر یک قرارداد فقط در رابطه با طرفین آن  کند میها اقتضا اصل نسبی بودن قرارداد

توانعد ققعوو و    معی  متعاملین با رعایع  مقعررا   ة اراد»نتواند به اشخاص ثالث اثری داشته باشد. 

تواند در وض  ققوقی افرادی که در بستن عقعد   نمی ولی اصوالً. ها به وجود آورد تکالیفی برای آن

قال، گاه اجعرای   (. با این573: 5931)صفایی  «.باشدمؤثر اند  دخال  نداشته و به آن رضای  نداده

. کنعد  معی  بعار  و اجعرای تعدعدا  را متعق    شود  میرو  هقیدوشرط اصل یادشده با دشواری روب بی

ایجاد قرارداد نداشعته اتع  بعه    گاه این نیاز وجود دارد که شخص ثالثی که هیچ نقتی در ، رو ازین

روابط بازرگانی مدرن  ه درویژ و اجرای تعددی از تعددا  قرارداد را بپذیرد. این نیاز بهبیاید میدان 

که بیش از دو طعر  را در بعر   ای از روابط قراردادی ات   شبکهة که دربرگیرند ،امروزیة و پیچید

 تربیتع  ،اتع   همکاری میان اطرا  این قراردادها و توجه به مناف  تجاری آنعان  مندو نیازگیرد  می

ک ایعن موضعون ندعادی را بعا     ققوو نیز بعا در  (.Oughton & Davis 2000: 695) شود می اقساس

ای کعه   تا از طریق آن طرفین یک قرارداد بتوانند برای بیگانهکرده ابدان « تعدد به ضرر ثالث»عنوان 

ة طرفین یعک رابطع   ،ققوقیتأتیس به موجب این  .کننددر تحقق عقد نقتی نداشته التزامی ایجاد 

ندعاد معورد   ة (. دربار2: 5931)ایزانلو  دندن می ثالثة خویش التزامی را بر عددقراردادی در قرارداد 

بررتعی کلعی ندعاد یادشعده     تحقیق این دغدغة پژوهتگران  ات  و بحث مطالعاتی صور  گرفته

را یادشعده  شده برای نداد  د امکان اجرای قواعد شناختهندر نظر داراین تحقیق  ؛ پژوهتگراننیس 

قعرارداد داوری نیعز   د. توضیح آنکه نکنشده به عنوان قرارداد داوری بررتی  در یک مصداو شناخته

عمل بپوشعاند.  ة را جام عنوان داور باید آنه ب ای بیگانهدر یک نگاه اجمالی قاوی تعددی ات  که 

ة داوری را نوعی تعدد بعر عدعد  ، ای مجمل و مختصر با اشاره ،ما یققوقمحققان برخی از رو،  ازین

را  ابعاد فنی و ققعوقی آن  آنکهبدون ( 521: 5933امیرمعزی ؛ 551: 5931)شیروی  اند ثالث دانسته

قعرارداد   دانسعتن  ثالث ضررتعدد به ة با هد  پرورش اندیتتحقیق، در این  پژوهتگران .بتکافند

هعا پاتع     و بدین پرتش ندثالث را بر قام  داوری بپوشان تعدد به ضررة جاماند که  آن ری، برداو

ات  یا بایعد طرقعی نعو درانعداخ  و داوری را در      آیا این جامه بر قام  داوری مناتبکه دهند 

 توان قاوی یک تعدد بعه ضعرر   می ی رادر این مسیر باید دید آیا قرارداد داور؟ قالبی دیگر آرات 
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 همان اثری ات  که قرارداد تعدد بعه فععل   دارای آیا اثر قرارداد داوری در قق داور ؟ثالث دانس 

ماید که اگر داوری ن می از این جد  ضروری ها پرتشن پاتخگویی به ای ؟در قق ثالث دارد ثالث

در قالعب ایعن ندعاد برخاتعته از      تعوان  می را کام و آثار ققوقی آنقا ،ثالث بدانیم را تعدد به ضرر

داوری مقعرر در   دربعارة تر اینکه مبنعای برخعی اقکعام     و مدمداد و تطبیق کرد ققوو مدنی تحلیل 

المللعی   ی و انقالب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بعین های عموم قانون آیین دادرتی دادگاه

کعه  اتع    داورینامة  موافق قرارداد داوری معادل  تحقیقات  در این  گفتنی. توان دریاف  می را

الوه بر این مفدوم قرارداد داوری در ایعن  المللی از آن یاد شده ات . ع بین در قانون داوری تجاری

وری که ضمن یک قرارداد دیگر آمده یا قرارداد مستقل داوری. بعه هعر   نوشته اعم ات  از شرط دا

ای و با بررتی مناب  علمعی داخلعی و    در این نوشته با اتتفاده از روش کتابخانه پژوهتگران تقدیر

 .هستندنداد ققوقی تعدد به فعل ثالث با قرارداد داوری مقایسة خارجی در پی تحلیل و 

 ثالث ضرر مفهوم تعهد به

ندادی ققعوقی   ،شود می یاد 5«وعده برای دیگری»که در فرانسه از آن با عنوان  ،د به ضرر ثالثتعد

ای التزامعی را بعه انجعام رتعاند. در      کنند بیگانه می طرفین یک قرارداد توافق آن ات  که به موجب

هعا   آن ققوقی خوات  طرفین پیمان اولیه آن ات  که ثالثی مستقیم در برابعر تأتیس در این  ،واق 

)طباطبایی  ققوقی در فقهرابطة رغم شناتایی این  بهفعلی شود.  انجام ندادنیا دادن متعدد به انجام 

( و ققععوو ایععران، در  221: و 5252تععبحانی  ؛521: و 5911 مامقععانی ؛212: و 5229 دییععز

 رررا تعدد به ضع  . برخی آننظر وجود ندارد ققوقی اتفاومحققان خصوص عنوان این مفدوم میان 

زاده  )قسن اند کردهرا شرط فعل بر ثالث معرفی  آنای دیگر  (، عده2: 5931)ایزانلو اند  نامیده ثالث

 انعد  التزام به ضرر ثالث را قسمی از تعدد به فععل ثالعث دانسعته    گروهیو  ،(32: 5931 همکارانو 

به فعل ثالعث اشعتباه   (. تعدد به ضرر ثالث یا وعده برای دیگری را نباید با تعدد 31: 5931پیک  )ره

( و 919 ،9ج  :5935)شعدیدی   را تعدد به زیان ثالعث  که برخی آن ،نداد تعدد به فعل ثالثگرف . 

(، بعر مبنعای مفدعوم غالعب     215: 5932)تندوری  اند را تعدد از طر  ثالث نامیده ای دیگر آن عده
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ود رضای  ثعالثی را بعرای   ت  از آنکه یکی از طرفین قرارداد متعدد شا دانان ما عبار  میان ققوو

دهعد آن   معی  آنچه در تعدد به فععل ثالعث ر    (.915: 5933)کنعانی کند تعددی کسب دادن انجام 

 یعا انجعام  دادن ای را به انجام   بیگانه شود می طر  قرارداد به موجب یک شرط ملتزم ات  که یک

و شعرط  نعدارد  ی در قق ثالعث  تعدد به فعل ثالث در این نگاه اثر ،بنابراین. کندفعلی راضی  ندادن

اصعل نسعبی بعودن    با  تو همتعدد به فعل ثالث  ،بر این مبنا .کند می طر  قرارداد را متعددیادشده 

نتیجه آنکه تعدد به فعل ثالعث نعوعی    5.دانس یادشده را اتتثنایی بر اصل  و نباید آنگیرد  میقرار 

موجب شرط در برابر دیگعری ملتعزم   هر گاه یک طر  قرارداد به  ،شرط فعل ات . به دیگر تخن

به عدده گرفته  شخصاًرا علیه اجرای شرط  به اقدام یا عدم اقدام به فعلی شود، اعم از اینکه متروط

ققعوقی از مصعادیق   ة پدیعد ایعن  ، کندباشد دیگری را به وفای به شرط متقاعد کرده یا تعدد باشد 

قانون مدنی ات  که در تعریف شرط فععل   292مادة منطبق بر این فراز از  و دقیقاًات  شرط فعل 

... شعرط   نیمتععامل  از یکع یشرط فعل آن ات  که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر »... دارد:  می مقرر

یک از طرفین قرارداد اولیه در برابر دیگری  ت  که در تعدد به ضرر ثالث هیچا این در قالی «شود.

                                                                                                                                                    
بعا تعدعد بعه فععل ثالعث       رتعد مقصودشعان   اند، به نظر می تخن گفته« تعدد به زیان ثالث»برخی اتتادان گرچه از عنوان . 5

گذار آثار قعراردادی خعاص    دانند که به قکم قانون متفاو  ات . ایتان تعدد به زیان ثالث را ناظر به موارد اتتثنایی می

(. این در قالی ات  کعه معوارد یادشعده در زمعرة اتعتثنا ا       919ب: 5935شود )شدیدی  به اشخاص ثالث تحمیل می

(. در واق  منظور از تعدد به فعل ثالث یا تعدد بعه  952، 9: ج 5935شود )کاتوزیان  می اصل نسبی بودن قراردادها تلقی

گیرد. تعددی کعه در نتیجعة تجعاوز از اصعل      بر عددة ثالث قرار می« ارادة طرفین قرارداد»زیان ثالث التزامی ات  که به 

رارداد. در نتیجعه امکعان رد چنعین    شود در اثر قکم قانون ات  نعه اجعرای قع    نسبی بودن بر اشخاص ثالث تحمیل می

کعه در معادة    ،Porte-fortدر فرانسه تعدد  (.93: 5931کاتوزیان  ←تعددی برای اشخاص ثالث وجود نخواهد داش  )

کند که  قانون مدنی این کتور آمده ات ، تعددی ات  که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد خود را ملتزم می 5521

د. از آنجا که ثالث در رد یا قبول این تعدد مختار ات  چنین تعددی اتتثنا بر اصل نسبی بعودن  ثالثی فعلی را انجام ده

توانعد   نمعی  Bو  A(. در ققوو انگلستان اصل کلی آن ات  که قرارداد میان Nicholas 1982: 173تلقی نتده ات  )

C عبعار  دیگعر، در ققعوو ایعن کتعور در       را ملتزم کند؛ مگر به تب  نفعی که در قرارداد برای او درج شده ات . به

توان در قرارداد تعددی برای ثالث مقرر کرد که برای او نفعی درج شده باشد که البته رضعای  ثالعث شعرط     صورتی می

  (.Treitel 2011: 688اتتقرار نف  و ضرر برای اوت  )
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 ،. بعه واقع   کننعد  می عملی توتط ثالث تبانی ندادن یا انجام دادن دو بر انجام التزامی نپذیرفته و آن

هعا تعدعدی    ای مسعتقیم در برابعر آن   ند کعه بیگانعه  ا دنبال آنه ققوقی بة طرفین قرارداد در این رابط

اثر تعدد به ضرر ثالث برخال  تعدد به فعل ثالعث ایجعاد تعدعد و التعزام بعرای       ،پذیرد. در نتیجهب

ققوقی پیتندادی ات  برای ثالث که او در قبول یعا رد آن  ة ه این آفریدبلک ؛طرفین قرارداد نیس 

تعدد به ضرر ثالث با تعدد به فعل ثالث تفاوتی بنیادین دارد. در قعانون   ،بر این اتاس مختار ات .

 ات  کعه مقعرر   292ة توان یاف  این فراز از ماد می مدنی تندا مستندی که برای تعدد به ضرر ثالث

 «شعرط شعود.   یخارج شخص. به فعلی بر ... شرط فعل آن ات  که اقدام یا عدم اقدام »..دارد:  می

تعدد به ضرر ثالث ذیل عنوان شعرط فععل    دادن قابل توجه در این خصوص آن ات  که قرارة نکت

: 5935)کاتوزیان  شرط فعل همواره قاوی نوعی تعدد و التزام ات  چون .خالی از مسامحه نیس 

یعک از طعرفین قعرارداد     تان که گفته شد در تعدد به ضعرر ثالعث هعیچ    نکه آنقال آ(؛ 522، 9 ج

ة توافقی ات  برای ندادن یک تعدد و التعزام بعر عدعد   باری، تعدد به ضرر ثالث  پذیرد. تزامی نمیال

نداشعته و در نتیجعه بعه اقتضعای اصعل نسعبی بعودن        یادشعده  گیری توافق  ثالثی که نقتی در شکل

 . در ققعوو قراردادهعای  و اثرگذاری آن در کف ثالث بیگانه ات این تعدد  قراردادها عنان تتکیل

 ،گونه که در ققوو ما شعناخته شعده   آن ،مفدومی معادل تعدد به ضرر یا فعل ثالث ظاهراً انگلستان

مباقثی درگرفتعه کعه بعا     5نسبی بودن اثر قراردادها ذیل عنواناما، مورد شناتایی قرار نگرفته ات . 

ة مرتبط ات . در ققوو این کتور در پرتو اصل نسبی بودن اثر قراردادها قاعد طالعهاین مموضون 

توانعد   نمعی  Bو  Aرو قرارداد میان  . ازینکند می کلی آن ات  که قرارداد فقط طرفین خود را ملتزم

 Aیورو به  511باید  Cکه کنند توافق  Bو  Aاگر  ،. در نتیجهدهدقرار  Cعددة اجرای تعددی را بر 

کعس   هیچ ،(. بنابراینChitty 2019: para 18-139)کند  را ملتزم نمی C، چنین قراردادی کندپرداخ  

(. اگرچعه یعک   Smith & Leslie 2018: para 21.15)کند تواند تعددی را به شخص ثالث منتقل  نمی

هایی  حدودی تواند او را از منافعی محروم یا م می کند،ثالث تحمیل  تواند تعددی را به د نمیقراردا
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یعک  . (Smith & Leslie 2018: 18-141)کنعد  برای آزادی عمل او از طرو مختلف اعمعال   5ققوقی

در پرتو این اصعل  ات .  2«منفع  متروط»نسبی بودن اثر قراردادها اصل قاعدة آشکار بر  یاتتثنا

متعدعد بعه اجعرای    اما در صورتی به او قق اجبار کنند.  می طرفین قرارداد منفعتی را به ثالث منتقل

ورزد عملعی خعودداری    دادن یعا از انجعام   دهعد  دهند که ثالث عملی را انجام می تعدد به نف  او را

(Smith & Leslie 2018: 18-141). بعه  و او را مجبعور  کنعد   نمی رچنین شرطی تعددی را بر ثالث با

شعود   می مل مورد شرطع دادن کند. او در صورتی ملتزم به انجام قانونی منفع  خویش نمیمطالبة 

در ققعوو   ،بنعابراین  (.Smith & Leslie 2018: 18-141)کند که منفع  مصرح در قرارداد را مطالبه 

و شرط تحصیل ات  انگلستان تحمیل تعدد بر ثالث منوط بر ایجاد یک منفع  برای او در قرارداد 

 این منفع  برای ثالث ایفای تعدد مذکور ات .

 ثالث ضرراوری به عنوان تعهد به امکان پذیرش قرارداد د

 امیرمععزی ؛ 551: 5931 )شعیروی  انعد  ثالعث دانسعته   داوری را نوعی تعدد بعرای  محققانای از  پاره

ة به موجب قرارداد داوری طعرفین تعدعد بعه قضعاو  را بعر عدعد      اند که  بر آن(. اینان 521: 5933

 دهند که نام آن داور ات . می شخص ثالثی قرار

تطبیق داوری با نداد تعدد به فعل ثالعث از قیعث مفدعومی بایعد دو فعر  را      باری، در جد  

 کرد.جداگانه بررتی 

 مطلق یداور قرارداد( الف

داوری به داور معینی تپرده نتعده   یادشدهمطلق بودن قرارداد داوری بدین مفدوم ات  که در قرارداد 

طعر  را   آنکه داور بیبدون  ،رط داوریققوقی هنگام انعقاد قرارداد یا شة باشد. گاه طرفین یک رابط

در ایعن فعر  طعرفین     ،وفصل اختال  از طریق داوری دارند. در واقع   قل نظر به صرفاًکنند، تعیین 

به پس از وقون اخعتال  و هنگعام    را و انتخاب داورشوند  میفقط متعدد به ارجان اختال  به داوری 

ی که در قرارداد داوری داور تعیین نتعده اتع    ر فرضدباید دید  ،گذارند. بر این مبنا میطرح دعوا وا

                                                                                                                                                    
1. Legal Restriction 

2. Conditional benefit 
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 گفته شد موضون تعدد بعه ضعرر  قابلی  انطباو دارد؟ ثالث  ضررآیا موضون قرارداد داوری با تعدد به 

ها التزامی را به عدده  ند که ثالثی مستقیم در برابر آنا دنبال آنه این ات  که طرفین یک قرارداد ب ثالث

تع  از التعزام   ا موضون قرارداد داوری در این فر  عبعار   ،ند. از توی دیگرو به انجام رتابگیرد 

دیگعر   در برابعر یعک   طرفین به ارجان اختال  به داوری. در این نون از قرارداد داوری، طرفین متقعابالً 

 موضعون  ،. در نتیجهکنندوفصل  را از طریق داوری قل که در صور  بروز اختال  آنشوند  می ملتزم

خویتعتن را   طعرفین اخعتال  بعه موجعب آن،    بلکعه   ،نبودهملتزم تاختن ثالث  ،داوری مطلققرارداد 

کعه   . باری، جاییهستند صالقی  محاکم دادگستریة و در مقام خروج اختال  از دایر تاختهمتعدد 

 داوری مقعرر ة آنکه از داور نامی به میعان آیعد قعل اخعتال  از طریعق شعیو      بدون در قرارداد داوری 

دیگر هعم متعدعد و هعم متعددلعه      هر یک از طرفین پیمان در آن واقد در برابر یک ،واق در  ،شود می

 ،ها تعدد به ارجان منازعه و اختال  به داوری ات  کعه ایعن تعدعد    و موضون التزام آنشوند  میواق  

ایعن در   5.ه اتع  شعد صراق  قمای   گذار نیز به از توی قانون ،عالوه بر ضمان  اجرای قراردادی

دیگعر   گونه که ابراز شد طرفین قرارداد اولیه در برابر یعک  ت  که در تعدد به ضرر ثالث همانا الیق

 و بعر ملتعزم تعاختن بیگانعه تبعانی       پذیرنعد  نمیثالث هیچ تعددی ة قرار گرفتن التزام بر عدد در زمینة

قعال   ؛شعود  تعیعین نمعی  داور ثالث در قرارداد طرفین  عالوه در قرارداد داوری مطلق اتاتاً ه. بکنند می

آنکه تعیین ثالث شرط اتاتی برقراری تعدد به ضرر اوت . باری، قرارداد داوری مطلق قابعل تطبیعق   

 ات .مجزو واجد ماهیتی نیس  با تعدد به ضرر ثالث 

 دیمق یداور قرارداد( ب

ا هویع   داور و قاضعی خصوصعی بع   یادشده مقصود از مقید بودن قرارداد داوری آن ات  که در قرارداد 

معین متخص شده باشد. در این نون از قرارداد داوری طرفین عالوه بر ارجعان اخعتال  بعه داوری بعر     

خواهنعد   معی  آن اتع  کعه طعرفین   ة تعیین داور در قرارداد داوری به منزلع . کنند می داور معینی نیز توافق

                                                                                                                                                    
نامعة داوری   دادگاهی که دعوای موضعون موافقع   »دارد:  المللی در این خصوص مقرر می قانون داوری تجاری بین 3مادة . 5

نزد آن اقامه شده ات  باید در صور  درخوات  یکی از طرفین تا پایان اولعین جلسعة دادگعاه دععوای طعرفین را بعه       

 ...«.داوری اقاله نماید 
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اشعته اتع . داور در ایعن    شخصی قرار دهند که در انعقاد قرارداد نقتی ندة قضاو  و داوری را بر عدد

منتدعا   توان دامنگیر او دانسع .  آثار قرارداد را نمی وشود  میقرارداد داوری ثالث تلقی  در ارتباط بافر  

طعر  اتع .    ثالعث بعی  ة وفصل اختال  بر عدعد  خوات  متعاقدین در پیمان داوری ندادن التزام به قل

ثالث دانسع  کعه بعه موجعب     دیق بارز تعدد به ضرر توان یکی از مصا می بنابراین قرارداد داوری مقید را

نعد  ا در پی آن ،خویش به داوریة عالوه بر ارجان منازع ،آن متنازعین بالقوه یا بالفعل با انعقاد یک قرارداد

و فصعل  بپعذیرد  هعا التعزام بعه قعل اخعتال  را       طر  معینی مستقیم در برابعر آن  که شخص ثالث و بی

و رد داوری از ندارنعد  یک از طرفین التزامی به کسب رضعای  داور   . در چنین فرضی هیچکندخصوم  

داور نیز در رد یعا پعذیرش چنعین التزامعی      ،عالوه بر این .کند میجانب داور مسئولیتی را متوجه طرفین ن

ی یکع  به عنوان قضایی بر این نظر ات  که داور رارتد رویة  به نظر میدر ققوو انگلستان مختار ات . 

 v. Hyondai heavy Industries (1992) K/Sدر دععوای متعدور  . بتناتعد نامعه داوری   وافقع  طرفین م از

Norjarl A/S  نخس  یعک قعرارداد   وهلة داوری در نامة  موافق که کرد گونه اظدارنظر   لیپ اینیقاضی ف

نامعة   موافقع  نامه بعه یعک    شود این موافق  می دوجانبه میان طرفین اختال  ات . زمانی که داور تعیین

داوری نامعة   موافقع  شعرایط قعرارداد بعا داور و     کعرد . دادگاه تجدیدنظر نیز ابراز شود تبدیل میجانبه  ته

نامعة   موافقع  ندای  به این نتیجه رتید کعه داور نیعز یکعی از طعرفین      ؛ اما درممکن ات  متفاو  باشد

دادن التزام بعه داوری   قراردر ققوو این کتور  ،بر این اتاس (.Onyema 2010: 64) 5داوری خواهد شد

 .نیس اصل منفع  متروط جد  داور نه اتتثنا بر اصل نسبی بودن و نه در ة بر عدد

 آثار تعهد به ضرر داور

گفته شد چنانچه قرارداد داوری مقید به داور معین باشد از قیث ماهی  یک تعدد به ضعرر ثالعث   

مععین میعان آنعان بعه فصعل خصعوم         داورکنند  می ات  که به موجب آن طرفین اختال  توافق

                                                                                                                                                    
ورد انتقاد برخی محققان ققوقی این کتور واق  شد و ایتان ابراز داشعتند چنانچعه داور را   . گفتنی ات  دیدگاه یادشده م5

نامة داوری نامعتبر باشد، التزام داور نیز به صور  خودکار از بین  نامة داوری بدانیم، اگر موافق  یکی از طرفین موافق 

ه دهد. چعون صعالقی  خعویش را کعه بعه موجعب       تواند فرایند داوری را ادام رود. در چنین فرضی دیگر داور نمی می

 (.Lionnet 1999: 164نامة داوری اخذ کرده از دت  خواهد داد ) موافق 
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دنبال دارد کعه از دو  ه . تطبیق قرارداد داوری با تعدد به ضرر ثالث آثاری بکندصادر رأی و بپردازد 

 .جد  قابل بررتی ات 

 یاصل قرارداد نیطرف رابطة جهت از( الف

نداشعته  ققوقی متعدد تاختن شخصی ات  که در انعقاد قرارداد دخالتی ة اگرچه موضون این رابط

یح واق  شده باشد در قدود خود و میعان طعرفین آن نفعوذ ققعوقی     حاین توافق چنانچه صات ، 

طرفین این توانایی را دارند کعه در یعک قعرارداد     ،بر مبنای آزادی قراردادی ،به واق خواهد داش . 

رداد طعرفین قعرا  ة ابطع در ر ،در نتیجه .(Andrews 2016: 166) هر گونه شروط شخصی را بگنجانند

بعدون  صور  شرط ضمن عقد باشد چه در قالب یک قرارداد مسعتقل،  ه چه ب ،ثالث تعدد به ضرر

ها بر تر اثرگذاری چنین تعددی بر ققعوو شعخص ثالعث     ها و مجادله کنکاشة و هم اشکال ات 

دهعد، طعرفین را    معی  عالوه بر اینکه اختال  را به داوری ارجان ،از این منظر قرارداد داوری ات .

چعه   ،لعزوم قراردادهعا  ة تازد به داوری شخص معینی نیز گردن ندند و به مقتضای قاععد  می عددمت

تندعایی قعق انصعرا  از داوری     یک از طرفین اختال  به پیش از پذیرش داور چه پس از آن، هیچ

و در واقعع  ترنوشع  چنععین قعراردادی در دتعع  داور   ندارنعد  شعخص معععین و فسع  پیمععان را   

طعرفین آن  ة و در رابطات  از این جد  تاب  قواعد عمومی  ری، قرارداد داوریشده ات . با تعیین

دهد و  می طرفین، اختال  را به داوری ارجانة انعقاد، بر مبنای ارادة معتبر و اتتوار ات  و از لحظ

از قیث قرار گرفتن تعدد و التعزام بعه فصعل    شوند. اما  می به داورمراجعه هر یک از آنان ملتزم به 

 داور موضون را باید در فر  پیش رو مورد مداقه قرار داد.ة م  بر عددخصو

 (داورثالث ) حق در یاثرگذار جهت از( ب

ة همعان اصعل آزادی اراده کعه در رابطع     ،طرفین قعرارداد و ثالعث  ة رابط تعدد به ضرر ثالث، از جد  در

دهعد   معی  ، به ثالث این اختیار راققوقی پیش روة در رابط ،، در مقابلکرد می نخس  قرارداد را نافذ تلقی

صعر    ،(. بنعابراین Andrews 2016: 166) که از تعددی که قرار ات  بر او تحمیل شود خود را برهانعد 

اثعری در   اشته نعدارد. قعرارداد داوری نیعز   ای که در تتکیل آن نقتی ند انعقاد قرارداد اثری در قق بیگانه

شکی نیس  که اتتقرار تعدعد بعر    .کندمعین را به داوری ملتزم  تواند داور تندایی نمی و بهندارد قق داور 

نام خویش معاملعه  ه اگر بنا باشد طرفین یک قرارداد ب چون .اوت ة نیازمند اعالم اراد یا داور ثالثة عدد
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: 5932 )تعندوری  محال بودن موضون باطل ات ه واتطة چنین عقدی ب ،و دیگری را متعدد تازندکنند 

ثالث چیس ؟ بعه تعبیعر بدتعر در    ة که باید پات  گف  این ات  که ماهی  اعالم اراد اما پرتتی .(215

میان متعدد قرارداد اصلی یا طرفین آن از یک تو و ثالث از توی دیگر بر چعه  ة ثالث رابط ضررتعدد به 

 کعه بعا  داننعد   معی ی فضعول ة ققوقی را یک معاملة رابط نققوو ما ایمحققان برخی ؟  مبنایی اتتوار ات

ثالث را موجعب انعقعاد    ل(. برخی دیگر قبو31: 5931پیک  ره) شود می معتبر تبدیل یعقدتنفیذ ثالث به 

ند از: طرفین قرارداد اصلی و ثالث. این عقد جدیعد از قیعث   ا که اطرا  آن عبار  دانند میعقدی جدید 

و خعود  اتع     زمان و مکان وقون و همچنین از جد  مورد تعدد و اطرا  آن با عقد نخسع  متفعاو  

ایجابی ات  کعه توتعط طعرفین     ثالث قبول ضررش ثالث در تعدد به پذیر ،واق در قیاتی مستقل دارد. 

یعک از طعرفین    در تعدعد بعه ضعرر ثالعث هعیچ      (.219: 5932تندوری ) قرارداد اصلی منعقد شده ات 

ة تعددی را بعر عدعد   دندا پذیرد و هر دو طر  به اتفاو انجام قرارداد اصلی در برابر دیگری تعددی نمی

مسعتقیم خعود را   به طعور  در این فر  خوات  طرفین این ات  که ثالث  ،دهند. در واق  می ثالث قرار

ة در ایعن فعر  اراد   ،و طرفین متعددله واق  شوند. به تعبیر بدترکند در برابر طرفین قرارداد اصلی ملتزم 

کعه رضعای    کنعد  یکی از طرفین خود را ملتزم بدون آنکه  ،طرفین بر آن ات  که ثالث تعددی را بپذیرد

. قرارداد داوری نیز در فرضی که داور در آن معین شده اتع   کندثالث را برای فعل مورد تعدد تحصیل 

و در ایعن رابطعه   کند شود که داور خود را در برابر طرفین اختال  متعدد به داوری  می بر این مبنا منعقد

این تعدد در قق ثالعث  تأثیر تردید بدون  اور متعدد تلقی خواهد شد.طرفین قرارداد نخس  متعددله و د

ای ات  کعه مالعک در عقعد     اوت . پس باید دید آیا این اعالم اراده همان اعالم ارادهة نیازمند اعالم اراد

کنعد یعا آنکعه     معی  اند درمعان  که فضول و طر  معامله آفریده را دهد و موجود بیماری می فضولی انجام

 تنفیعذ  ،انعد  طور نعاقص خلعق کعرده   ه فضولی مالک عقدی را که دیگران بة فزون دارد. در معاملارزشی ا

انعد   بعر آن و داننعد   معی فضولی قصد را از رضا جدا معاملة متدور فقدا در بختد.  می را قوام کند و آن می

دان دارد و پیوتعتن رضعای مالعک بع     ،غیعر از رضعای مالعک    ،ارکان عقد صحیح راهمة عقد فضولی که 

(. این در قالی ات  کعه در تعدعد بعه زیعان ثالعث هعیچ       293 :5931)انصاری  بختد می معامله را کمال

خعویش را بعه   ة ای میان قصد و رضای ثالث قابل متاهده نیس . او در مقعام پعذیرش تعدعد اراد    جدایی

فضعولی را  ة معاملع مبنعای ققعوقی   اتتادان کند. از توی دیگر برخی  می نحو کامل و در آن واقد اعمال
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تنفیذ مالک موجب ایجاد تم  نمایندگی برای فضعول اتع    که  اند کردهنمایندگی دانسته و ابراز نظریة 

 اتع  واقع  شعده    دهعد کعه قعبالً    معی  ای قرار معامله دادن فضول را نایب خود در انجامْ  مالکْ  و با تنفیذ

بتعوان تعدعد بعه     رتعد  معی ن، به نظر ن شدبیابا توجه به آنچه  ،منتدا (.522و  529 ،2ج  :5935)کاتوزیان 

ثالعث را تنفیعذ   ة فضولی و به تب  آن ماهی  اععالم اراد معاملة  کضرر ثالث را از قیث ماهی  ققوقی ی

را با خود به همراه نعدارد و  « اصال »از طرفین وصف  یعقد فضولی یک در ونچ .کردعقد تابق قلمداد 

کننعد   می ند و برای خویش معاملها   ما هر دو طر  اصیلکند. قال آنکه در فر می برای دیگری معامله

غیر نافذ چیعزی  ة تنفیذ معاملعالوه  هب تازد نه دیگری را. می کند خود را ملتزم می که تعددی را انتا نآو 

طعور غیعر   ه بع قتعی  اعالمی دارای آثار ققوقی نیس  و آثار ققوقی تنفیذ پعیش از آنکعه   ة جز یک واقع

(؛ 22 و 29 ،2ج  :5935)شعدیدی   یذکننده منتسب شود ناشعی از قکعم قعانون اتع     تنفارادة مستقیم به 

کنعد.   معی  انتایی خعویش خعود را ملتعزم   ة تعدد به ارادثالث با پذیرش  ضررقال آنکه ثالث در تعدد به 

یعک از طعرفین قعرارداد را     تعوان هعیچ   با پذیرش ثالث هعم نمعی  قتی ثالث  ضررضمن آنکه در تعدد به 

تعن    ثالث نقتعی هعم   ضرردانس . در آخرین تحلیل باید گف  پذیرش ثالث در تعدد به  ثالثة نمایند

و با پیوتتن آن به ایجابی که از توی طرفین قرارداد اصلی ایجعاد شعده اتع     دارد در قراردادها « قبول»

ة اراد ،عبعار  دیگعر  ه آورد نه آنکه عقدی ناقص را قوام بختد. ب می ماهی  ققوقی جدیدی را به وجود

اتعتقرار  ة لحظ ،موجود تابق. بنابراینتأیید ثالث خود در پی انتا و ایجاد ات  نه  ضررثالث در تعدد به 

قعال بایعد دیعد چنعین      5.قبول اوت  نه هنگام توافق طعرفین قعرارداد اصعلی   ة ثالث لحظة تعدد بر عدد

تعوان   را نمعی  ین قعراردادی و ات  یا آنکه چنع معین هم قابل انطبا به داور ر قرارداد داوری مقیدتحلیلی ب

داوری بعرای داور مععین    دادن . قدر متیقن آن ات  که تعدد به انجامدادجای ای  در چنین ظر  ققوقی

نعد و  ا )قرارداد اصلی( و داور هر تعه اصعیل   میان طرفین اختال ة در رابط . چونتواند فضولی باشد نمی

اگعر بنعا باشعد     ،طور کلیه گر اصیل دانس . بجدتی فضول و از جدتی دیاز توان طرفین اختال  را  نمی

گیرد، این امر مستلزم توافق هعر یعک از طعرفین اخعتال  بعا داور      بعدده ه داوری اختالفی را بشخصی 

                                                                                                                                                    
و. م(، رضعای مالعک در    213. برخال  معاملة فضولی که در آن بر مبنای نظریة کتف تنفیذ مالک اثر قدقرایی دارد )مادة 5

 (.529، 2: ج 5935تازند )کاتوزیان  ا اصیل و فضول میانعقاد عقد فضولی دخال  ندارد و معاملة فضولی ر
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نعامیم. فعر  پعیش رو نیعز      معی  5«قرارداد با داور»را  شود که ما آن می ات  که منجر به انعقاد قراردادی

اگرچه در قرارداد طرفین داور از پیش تعیین شده ات ، ایعن   ،ق وادر قال  اخیر نیس . چیزی مجزا از 

 از ایعن قیعث قعرارداد داوری مقیعد را     کنعد.  نیعاز نمعی   امر طرفین اختال  را از انعقاد قرارداد با داور بی

که در ایعن پیمعان یعک یعا     ، میان طرفین آنرابطة : نخس  کردققوقی تحلیل رابطة توان در قالب دو  می

ققعوقی میعان طعرفین اخعتال  و     رابطعة  دودیگر ، شود می ه داوری شخص معینی ارجانچند اختال  ب

قعرارداد داوری مقیعد بعه    وتیلة ای ات  که به  ققوقی اخیر ایجاب ضمنیرابطة تتکیل مبدأ داور ثالث. 

 تعوان معدعی شعد تعیعین داور در قعرارداد داوری      می بر این مبناو محتاج قبول داور ات . آید  میوجود 

داور بعدان  ة این ایجاب با الحعاو اراد  با خود به همراه دارد که« قرارداد با داور»برای انعقاد  ضمنی یابایج

و یابعد   معی او اتتقرار ة داوری بر عدددادن قبول داور تعدد به انجام ة تازد و از لحظ می قرارداد با داور را

 2.تع  ارکعان ایجعاب قراردادها  ة همع قعاوی   این ایجاب .کند می او را ملتزم به رتیدگی و قل اختال 

 در آن متعخص  ،کعه همعان فصعل خصعوم  اتع       ،زیرا موضون قرارداد آتی. ات  و متخص کامل

خطعاب بعه شعخص    ندای  اینکه  . درشود می به صر  قبول داور پیمان منعقد . زیراقاط  ات . شود می

قعانون   211معادة  ن شده اتع .  )ایجاب( تعیی معینی با عنوان داور ات  که هوی  آن در قرارداد داوری

ضعروری  داور یعا داوران را   قبول داوری توتط امور مدنی های عمومی و انقالب در آیین دادرتی دادگاه

را اتع ،   آنانة اتتقرار التزام به قل اختال  بر عددة که همان لحظ ،و ابتدای مد  داوری ات  دانسته

یعک  وتعیلة  در هر مورد که داور یعا داوران بعه   »دارد:  یم مقرر این ماده ها دانسته ات . از زمان قبول آن

داوران را اخعذ نمایعد. ابتعدای معد       یقبعول کننده مکلف ات   شود انتخاب می طر  یا طرفین انتخاب

داوری کعرده و موضعون اخعتال  و شعرایط داوری و متخصعا        قبعول داوری روزی ات  که داوران 

ققوو انگلستان نیز در ایعن خصعوص وضععیتی متعابه      «شد.ها ابالغ شده با آنهمة طرفین و داوران به 

                                                                                                                                                    
اتع  یعاد شعده    « قعرارداد داور »که معادل فارتعی آن   ،Arbitrator's Contract. در ققوو بیگانه از این قرارداد با عنوان 5

ر (. برخی از محققان قوزة ققوو داوری در کتور معا نیعز ایعن رابطعة ققعوقی را قعرارداد داو      Lionnet 1999ات  )

بیش از معادل دقیق فارتی یادشده ماهی  این رابطعة ققعوقی   « قرارداد با داور»اند. منتدا بدین جد  که اصطالح  نامیده

 اتتفاده شده ات .« قرارداد با داور»تازد، در این نوشتار از اصطالح  را نمایان می

 به بعد. 232، 5: ج 5935کاتوزیان  ←. برای متاهدة شرایط ایجاب 2
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کننعده و داور مقعرر    تعیعین رابطة ویژه در  دارد. در این کتور شرایط خاصی برای تعیین داور یا داوران به

نخسع   ؛ دو شرط برای اعتبار انتصاب داوران الزم دانسعته شعده اتع     ظاهراً ،نتده ات . با وجود این

 اععالم کنعد   اعم از اینکه این پذیرش را ضمنی ،را بپذیرد  و آنباشد بش آگاه شده آنکه داور باید از انتصا

های متتکل از هیئ  داوری طر  دیگر اختال  نیز بایعد از انتصعاب    دودیگر آنکه در داوری ،یا صریح

با در نظر گرفتن ایعن   (.Markin & Flannery 2020: 254)شود کننده آگاه  داور اختصاصی طر  منصوب

داوری صعور   نامعة   موافقع  اعم از اینکعه در   ،این کتور تعیین داور ققوو داوریون که از منظر موض

تعوان   معی  ،(Akseli 2003: 248)اتع    محتاج قبعول و پعذیرش داور   ،یا جداگانه محقق شود باشد گرفته

رابطعة   داوری در ققیق  ایجابی برای تتعکیل یعک  نامة  موافق پذیرف  که از نگاه ققوو انگلستان نیز 

 برده خواهد شد. نامة اتتقرار التزام به داوری بر عدد به و قبول او منجرات  قراردادی با داور 

 (داور) ثالث اثر قبول یا رد

نعد از: طعرفین   ا قراردادی جدید ات  که ارکان آن عبار رابطة گیری یک  قبول ثالث موجب شکل

عنوان طر  قبول. این قرارداد از قیث زمعان  قرارداد اولیه به عنوان طر  ایجاب و متعدد ثالث به 

. در دارد و قیعاتی مسعتقل  ات  و مکان انعقاد و همچنین از جد  موضون متفاو  از پیمان اولیه 

داور پیمعان  ة وتعیل ه قبعول داوری بع   ،داوری نیز چنانچه قرارداد داوری مقید بعه داور مععین باشعد   

 ةکننعد  تنظیم تازد. این قرارداد می توی دیگر جدیدی را میان طرفین اختال  از یک تو و داور از

از قیعث   اتع ؛ داور مجعزا از قعرارداد داوری    بعا  قرارداد .میان داور و طرفین اختال  ات ة رابط

 .شعود  میبه شخص داور تلقی قا م و یک قرارداد  و زمان و مکان انعقاد و مورد تعدد مستقل ات 

از قبیل قعق   ، ققوقیکند می به قل اختال  میان طرفین عالوه بر اینکه داور را ملتزم ،این قرارداد

 ،در انگلسعتان  .بعه همعراه خواهعد داشع      بعرای او  نیز را داوری ةالزقم بر دریاف  دتتمزد یا قق

دانعد کعه داور بعه     می قضایی این کتور پذیرش داوری توتط داور را موجب آنرویة رغم اینکه  به

 اند کردهاین نظر انتقاد به دکترین ققوقی این کتور  ،شود داوری تبدیلنامة  موافق یکی از طرفین 

قراردادی رابطة داور را موجب تتکیل یک ه وتیلة پذیرش داوری باین کتور محققان و برخی از 

داوری فقط میان طعرفین اخعتال    نامة  موافق » اند. به باور اینان جدید با عنوان قرارداد داور دانسته

اور نیز از توی دیگر میان داوران و طرفین اختال  یعا تعازمان داوری در   شود. قرارداد د می منعقد
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هعای   ... بر این اتاس انعقاد قرارداد با داور یکی از گعام شود  می داوری منعقدنامة  موافق تعاقب با 

یعا بعه    رد داور ،در مقابعل  (.Onyema 2010: 30) «.داوری اتع  نامة  موافق ضروری برای اجرای 

دادن تعدد بعه فصعل    پیتندادی را که طرفین اختال  برای قرار خواتتن یا نتوانستن اوتعبیر دیگر ن

این امر اثر ققوقی مدم دیگری نیز دارد. از آنجا  برد. می اند از بین کردهاو مطرح ة خصوم  بر عدد

، در صعور   شعود  معی  که قرارداد داوری مقید به قید مباشر  شخص خاصی به عنوان داور منعقد

وظیفه از جانب داور، قرارداد داوری همانند هر قرارداد دیگری که قعا م بعه    دادن کان انجامعدم ام

قعانون داوری   55مادة  1بند (. 19: 5973)جنیدی شود  می شخص باشد قسب مورد باطل یا منحل

داوری نامعة   موافقع  هرگعاه در  »دارد:  معی  در این خصوص مقعرر  5971مصوب  المللی تجاری بین

زم شده باشند که در صور  بروز اختال  شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن طرفین ملت

االثعر   داوری ملغعی نامة  موافق شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رتیدگی کنند، 

رد داوری از جانعب داور  ة مقنن در این ماده نخواتتن یا نتوانستن داور را بعه منزلع   ....« خواهد بود

 قرارداد داوری مقید بعه ...«  خواهد بود 5االثر داوری ملغینامة  موافق »... سته و با این عبار  که دان

 219 ة، معاد هعای داخلعی نیعز    داوریدر  2.ات کرده اعتبار قلمداد  داور معین را از ابتدا بی مباشر 

. ه اتع  کعر قعرر  را م های عمومی و انقالب در امور مدنی قکم متابدی قانون آیین دادرتی دادگاه

                                                                                                                                                    
المللی به کعار   قانون داوری تجاری بین 51مادة  5و بند  3در مادة  55مادة  1( عالوه بر بند Inoperativeاالثر ) ملغی واژة. 5

اعتباری قرارداد داوری از آغاز متوجه آن بعوده باشعد یعا     االثر بودن اعم ات  از آنکه بی رفته ات . به باور برخی، ملغی

و معتبر واق  شده باشد، اما، متعاقباً به دلیعل خاتمعه یعا فسع  قعرارداد توتعط        نامة داوری به شکل صحیح آنکه موافق 

 res(. مثالً در فرضی که اخعتال  متعمول امعر مختومعه )    Mistellis 2005: 21طرفین اعتبار خود را از دت  بدهد )

judicata شعود.   ثعر تلقعی معی   اال نامعة داوری ملغعی   ( شده و توتط یک مرج  ققوقی دیگر قبالً قل شده باشد موافق

همچنین جایی که برای رجون به داوری محدودة زمانی متخصی تعیین شده باشد با انقضعای معد  زمعان یادشعده و     

 (.Moses 2012: 34شود ) االثر دانسته می نامة داوری ملغی عدم مراجعه به داور موافق 

ا قا م به شخص بودن ایعن نعون داوری دانسعته و    نامة داوری در این فر  ر االثر شدن موافق  برخی محققان عل  ملغی. 2

نامة داوری منعقعد شعده اتع ،     هایی که به قید مباشر  شخص خاصی به عنوان داور موافق  در داوری»اند:  ابراز کرده

در صور  عدم امکان انجام وظیفه توتط وی، قرارداد داوری مانند هر قعرارداد دیگعری کعه قعا م بعه شعخص باشعد،        

 (.19: 5973)جنیدی « گردد. ل یا منحل میقسب مورد، باط
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هعا   هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صعور  بعروز اخعتال  بعین آن    »دارد:  می این ماده ابراز

شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رتیدگی کند و به داور یا 

در ایعن  « د بعود. داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رتیدگی به اختال  در صالقی  دادگاه خواهع 

اعتبعاری قعرارداد داوری    المللی تخنی از بعی  قانون داوری تجاری بین 55مادة  1ماده برخال  بند 

و قرار گرفتن دعوا در صالقی  دادگاه یادشده ة منتدا از عبار  اخیر ماد ات ؛ مقید به میان نیامده

توافعق   باید پذیرف  باری، (.123: 5937)قیاتی  اط ات داوری قابل اتتنبنامة  موافق اثر بودن  بی

که او را بعر پعذیرش یعا رد التعزام بعه      ات  قاوی یک تعدد به ضرر ثالث برای داور داوری مقید 

 گرداند. می داوری مختار

 نتیجه

کعه ثعالثی   کننعد   می دیگر تبانی جب نداد ققوقی تعدد به ضرر ثالث طرفین یک قرارداد با یکوبه م

رتاند. خوات  طرفین قرارداد اولیه آن اتع  کعه بیگانعه مسعتقیم در     بم و به انجابپذیرد التزامی را 

یک از آنان التزامی به کسب رضعای  ثالعث داشعته باشعند.      آنکه هیچشود؛ بدون دو متعدد  برابر آن

نمایعد کعه در پیمعان داوری نیعز      معی  تعو  قرارداد داوری از این قیث با نداد تعدد به ضرر ثالث هم

ة و منازعبپذیرد ای التزام به قضاو  خصوصی میان آنان را  ند که بیگانها ال آندنبه طرفین اختال  ب

در برخی موارد موضون قرارداد داوری صر  ارجان اختال  بعه   ،ایجادشده را خاتمه بختد. منتدا

زمعان تحقعق   را بعه   و تعیعین آن ندارند قاد آن نظری بر داور ثالث داوری ات  و طرفین هنگام انع

در این نون قعرارداد داوری تعخنی از هویع      ندند. به همین جد  از آنجا که اتاتاً میاختال  وا

ثالث دانس . پیمان  ضرر توان چنین قراردادی را قاوی یک تعدد به آید نمی داور ثالث به میان نمی

یک تعدد به ضرر ثالث دانس  که مقیعد بعه داوری داور    قاوی توان می داوری را فقط در صورتی

و بعا قبعول   دارد  یک ایجاب ضمنی را با خود به همراهداوری  قراردادد. در چنین فرضی، معین باش

شود که یک توی آن طرفین اختال  و تعوی دیگعر    می داور منجر به تتکیل عقد جدیدی با داور

که  جد و بدین کند  میایجاب ضمنی را متالشی  قادر نبودن اویا داور رد طر  ات .  آن داور بی

 .تازد می اثر پیمان داوری را نیز بی منعقد گردیده،مقید به مباشر  او  ،اوریقرارداد د
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 منابع
 .5، ج ، تدران، انتتارا  اتالمیهققوو مدنی(. 5939امامی، قسن )

 ، تدران، دادگستر.المللی در دعاوی بازرگانی داوری بین (.5933امیرمعزی، اقمد )

محمدمسععود   متعرجم: اهلل اقمد پایانی،  و تعلیق: آی توضیح  ،()بی  مکاتب (.5931مرتضی ) انصاری،

 .1، ج العلم انتتارا  دارمؤتسة عباتی، قم، 

 .93ع  5 صص ،5 ، ش97، س ققوو، «تعدد به فعل ثالث» (.5931ایزانلو، محسن )

گعن   کتابخانعة  ، تدعران،  دایره المعار  ققوو مدنی و تجار  (.5933جعفری لنگرودی، محمدجعفر )

 دانش.

 ، تدران، گن  دانش.ققوو تعددا  (.5933) ععععععععععععععععععععععععععععع

 .2، ج ، تدران، گن  دانشمبسوط در ترمینولوژی ققوو (.5973)ععععععععععععععععععععععععععععع 

، تدعران، انتتعارا    5971المللی مصعوب   نقد و بررتی قانون داوری تجاری بین (.5973جنیدی، لعیا )

 دانتگاه تدران.

 میزان. ،، تدرانآیین دادرتی مدنی در نظم ققوقی کنونی (.5937عباس ) ی، علیقیات

پژوهش ققعوو  ، «شرط فعل بر ثالث» (.5931) پور علی قسن جانی؛ دامن اقدشاهی؛ زاده، مددی قسن

 .557ع  39صص ، 25، ش 1 ، سخصوصی

، تدعران، شعرک    قضعایی رویعة  ققوو داوری و دعاوی مربعوط بعه آن در    (.5931خدابختی، عبداهلل )

 تدامی انتتار.

 ، تدران، خرتندی.ققوو مدنی پیترفته، مباقث تحلیلی شروط ضمن عقد (.5931پیک، قسن ) ره

 .)ن(امام صادومؤتسة  ،، قمالمختار فی اقکام الخیار (.و 5252تبحانی، جعفر )

 د مدعدی تعی و کیعا   دانعش  ، مترجمان: محمدقسینققوو تعددا  (.5932تندوری، عبدالرزاو اقمد )

 .5، ج دانتگاه قم ، قم، انتتارا دادمرزی

 .9و  2، ج ، تدران، مجم  علمی و فرهنگی مجدققوو مدنی (.5935شدیدی، مددی )

 ، تبریز، فروزش.انتقال قرارداد (.5933) شعاریان، ابراهیم

 ، تدران، تم .دادهارققوو قرا (.5931) شیروی، عبدالحسین

 .2، ج میزان ،، تدراننی، قواعد عمومی قراردادهاققوو مد (.5931صفایی، تید قسین )



 616  تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث

محمد آل تبان القطیفی،  ، تحقیق: عباسکتاب المکاتبقاشیة  (.و 5229) طباطبایی یزدی، محمدکاظم

 .9، ج المصطفی القیا التراث دار ،بیرو 

 .2، ج قم، چاپ تنگی ،مکاتبقاشیة کتاب  (.5973)عععععععععععععععععععععععععع 

 .9و  2و  5، ج تدران، شرک  تدامی انتتار ،مومی قراردادهاعقواعد  (.الف5935صر )کاتوزیان، نا

 ، تدران، شرک  تدامی انتتار.ایقانع  قرارداد ،اعمال ققوقی (.5931) عععععععععععععععع

 .951ع  237 صص ،9، ش 93، د ققوو ،«تعدد به فعل ثالث» (.5933کنعانی، محمدطاهر )

، تدران، انتتارا  دانتگاه علوم المللی ایران قی بر قانون داوری تجاری بینشر (.5931مافی، همایون )

 قضایی و خدما  اداری.

 مجم  الذخا ر االتالمیه. ،، قمندایه المقال فی تکمله غایه اآلمال (.و 5911مامقانی، عبداهلل )
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