ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮای آراء داوری در
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ – ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮑﻠﯽ
ﮔﺴـﺘﺮش ﻣـﺮاودات و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺠـﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﻤﺴ ّـﮏ ﺑـﻪ راههای
جایگزین/خارج از دادگاه حلوفصل اختلافات )ADR – Alternative
 (Dispute Resolutionرا ﺑﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮐﻪ داوریﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل  ،ADRدر اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﺮای آراء داوری
ﺻﺎدره از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﻠّﯽ داوری در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻠّﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ
راﺑﻄــﻪ ،اﮔﺮﭼــﻪ کنوانسیون  ۱۹۵۸نیویورک راجع به شناسایی و اجرای
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احکام داوری خارجی

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎت ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﻀﻮ در زﻣﯿﻨﻪ

ـﺎ
ـﺎﯾﯽ آنﻫـ
ـﺎی ﻗﻀـ
ـﺎدره در ﺣﻮزهﻫـ
ـﺮای آراء داوری ﺻـ
ـﺎﯾﯽ و اﺟـ
ﺷﻨﺎﺳـ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮای آراء ﻣﺬﮐﻮر در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﮐﺸـﻮر اﻣـﺎرات ﻣﺘﺤـﺪ ﻋﺮﺑـﯽ ،ﮐـﻪ دارای رواﺑـﻂ ﺗﺠـﺎری ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﺎ
اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
اﺟﺮای آراء داوری ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳـــﺖ .ﺑﻪﻣـــﻮﺟﺐ ﻣـــﺎده  ۴۱قانون فدرال شماره  ۶راجع به
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داور ی ﻣﺼﻮّب ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ،ﺷﺮوط ﺷﮑﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آراء داوری
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﻣﮑﺘﻮبﺑﻮدن؛
ﺻﺪور ﺑﺎ رأی ﻣﻮاﻓﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ داوران؛
اﻣﻀﺎءﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داوران؛
ﻣﺴﺘﺪلﺑﻮدن )ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﻻﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ(؛
ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف؛
ﺑﯿﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت داوران ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آنﻫﺎ؛
ﻣﻨﻀﻢﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﺮط داوری؛
ﺑﯿﺎن ﺧﻼﺻﻪای از ادّﻋﺎﻫﺎ ،اﻇﻬﺎرات و اﺳﻨﺎد اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

ﻃﺮﻓﯿﻦ؛
اﮔﺮ رأی دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﺪل ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ )اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﯽ
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ(؛ و
ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺻﺪور رأی.

ﺑﻪﻣــﻮﺟﺐ ﻣــﺎده  ۴۴قانون فدرال شماره  ،۶داوران ﻣﯽﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻧﺴــﺨﻪ
اﻣﻀﺎءﺷﺪه رأی داوری را ﻃﯽ  ۱۵روز ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ

ﺗﻮﺟﻪ

آنﮐﻪ

قانون

فدرال

در

ﻣﻨﺎﻃﻖ

وﯾﮋه

اﻗﺘﺼﺎدی

اﻣﺎرات،

ﯾﻌﻨــــﯽ مرکز مالی بینالمللی دوبی )[DIFC)[3و بازار جهانی ابوظبی
) [ADGM)[4اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺮرات داوری ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد
را دارﻧﺪ.

ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده  ۳۸قانون شماره  DIFC ۱ﻣﺼﻮب ،۲۰۰۸

][5

و ﻣﺎده  ۵۰مقررات

داوری  ADGMﻣﺼﻮب ﺳﺎل  [6]،۲۰۱۵رأی داوری ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ داوران )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﻞ داوری ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺑﯿــﺶ از ﯾــﮏ داور ﺑﺎﺷــﺪ( اﻣﻀــﺎء ﺷﺪهﺑﺎﺷــﺪ .ﻣــﺎده  ۵۰مقررات
داوری  ADGMﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد اﮐﺜﺮﯾﺖ ،رأی
داوری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻨﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد .رأی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﻣﺎن ﺻﺪور رأی و ﻣﻘﺮ داوری را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
داوری را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهﺑﺎﺷﺪ.
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