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 33/د/032/51/88شماره رای: 

 53/4/5381تاریخ صدور رای: 

 کلید واژه

( بیمه subrogationانتقال شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه؛ استقالل شرط داوری؛ اصل جانشینی )

گر نسبت به بیمه شده؛ صالحیت داور؛ نمونه رای داوری؛ التزام جانشین به شرط داوری؛ قانون داوری 

بین المللی؛ عدم مالزمه بطالن قرارداد اصلی با شرط داوری؛ فوت یا حجر یکی از طرفین؛ قانون تجاری 

حاکم بر ماهیت اختالف؛ مدت و زبان داوری؛ اصول کلی حقوق بین المللی؛ رویه داوری بین المللی؛ 

و عرف  % 1نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی؛ خسارت تادیه در روابط با خارجی؛ الیبور به اضافه 

 تجاری؛ هزینه های داوری.

 

 

 خواهان: صندوق بیمه

 خوانده: شرکت آلمیتکس

 خواسته: مطالبه ثمن و خسارت تاخیر تادیه و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها

 مه اختیار داور در تعیین زبان داوریمرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنا

 (.54/55/5382)مصوب 

 داور پرونده: دکتر مرتضی شهبازی نیا
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 رای داوری

این رای به عنوان تصمیم نهایی داور در دعوی بین طرفین فوق تحت نظارت در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صادر گردید 

 بخش به شرح زیر  است: 1و شامل 

 کارالف( گردش 

 ب( خواسته خواهان

 ج( جلسه رسیدگی

 د( مالحظات شکلی

 ه( رای داور

 

 الف( گردش کار :

و به جانشینی از شرکت یادمان اختالف را به مرکز داوری  8/7/5388مورخ  52843/5455خواهان طی درخواست شماره -5

 اتاق بازرگانی ایران ارجاع داده است. 

از خوانده می خواهد که پاسخ خود را ظرف  D/88/15/996/36طی نامه شماره  0221اکتبر  52مرکز داوری در تاریخ -0

روز از تاریخ ابالغ به مرکز داوری ارسال نماید. این نامه با پست به نشانی خوانده در متن قرارداد، ارسال شده اما خوانده  32مدت 

 ذا اوراق اعاده شده است.در نشانی مذکور شناسائی نشده و ل

از خواهان درخواست نموده که با توجه به شناخته نشدن  53/1/88مورخ  3/د/5010/51/88متعاقباً مرکز داوری طی نامه شماره 

اعالم نموده که نشانی  54/52/88خوانده در نشانی مندرج در قرارداد، نشانی جدید خوانده را اعالم نماید. خواهان در تاریخ 

 ز خوانده به دست نیامده است.جدید ا
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ی نامه شماره موضوع اختالف و درخواست خواهان، طدبیرکل مرکز داوری باتوجه به شرط داوری مندرج در قرارداد -3

کند در صورت وجود معرفی و تقاضا می ، امضاء کننده این رای را به عنوان داور به طرفین 03/52/88مورخ  33/د/541/5/88

روز اعتراضی  32ا طرح کنند. و خصوصاً به خوانده خارجی تذکر می دهد که در صورتی که ظرف مهلت جهات رد داور آن ر

ل می شود. حسب پیام سای خوانده ارنبه نشا DHLنکند، به منزله قبول انتخاب اینجانب به عنوان داور است. این نامه به وسیله 

اعالم نموده که شرکت خوانده در نشانی  01/5/0252ر تاریخ در ایران د DHLالکرونیکی موجود در پرونده نماینده شرکت 

موافقت خود را با داور  50/55/88مورخ  58837/5455نامه شماره  ییی نشده است نامه مرجوع شد. خواهان طشده شناسااعالم 

 ور نکرد. داور در تاریخاعالم نمود و خوانده هم در مهلت مقرر اعتراضی به انتخاب و معرفی این جانب به عنوان داتعیین شده 

 قبولی خود را برای انجام داوری به مرکز داوری اعالم کرد. 51/50/88

 52ساعت  3/3/81داور منتخب جلسه رسیدگی به دعوی را با رعایت فاصله زمانی مناسب، وفق مقررات برای روز پنج شنیه -4

 D/88/15/67/36به خواهان و طی نامه شماره  54/5/81مورخ  33/د/0/51/88صبح تعیین نمود. تاریخ جلسه طی نامه شماره 

به نشانی خوانده ارسال گردید که حسب سوابق  DHLبه خوانده اعالم شد. نامه مذکور مجدداً به وسیله  0252آوریل  52خ مور

 .هم از نحوه ابالغ آن به دست نیامدتا روز تشکیل جلسه، مرجوع نشد و اطالعی 

 ب( خواسته خواهان :

شرکت یادمان طی قرارداد شماره  به طور خالصه اعالم کرده است که 8/7/88ی درخواست داوری مورخ خواهان ط

S/416/531   ستانی دالر به شرکت صرب 52،222به قیمت  ش خشک شده راکیلوگرم کشم 3104مقدارAlmitex  فروخته و

پرداخت بهای آن خودداری کرده و چون قرارداد  طبق قرارداد آن را ارسال کرده است. خریدار پس از ترخیص و تحویل کاال از

فروش، تحت پوشش بیمه بوده، خواهان خسارت وی را معادل ثمن پرداخت نموده است و به جانشینی از فروشنده ثمن معامله 

 را مطالبه می کند. خواسته خواهان به طور خالصه عبارت است از:

 دالر ثمن معامله 52،222مبلغ -5

 خسارت تاخیر تادیه -0

 هزینه های داوری و سایر هزینه ها-3

 در جلسه رسیدگی نماینده خواهان، خواسته های خود را به شرح درخواست داوری اعالم نمود.

 ج( جلسه رسیدگی
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واهان )معرفی خ جلسه رسیدگی بر اساس ابالغیه ارسالی برای خواهان و خوانده در تاریخ مقرر برگزار گردید. نماینده تام االختیار

علیرغم دعوت قبلی از خوانده و انتظار به قدر متعارف، خوانده در ( در جلسه حاضر شد. 1/3/81مورخ  115شده طی نامه شماره 

جلسه حاضرنشد و الیحه ای نیز ارسال نکرد. نماینده خواهان خواسته خود را مجدداً اعالم و تقاضای محکومیت خوانده به 

طالبه را نمود. با توجه به پاره ای از مغایرت ها در اسناد تقدیمی خواهان، مقرر شد نماینده خواهان طی پرداخت مبالغ مورد م

یحه ای توضیح دهد. از جمله این موارد تااوت ثمن مورد مطالبه و ارزشی که گمر  اعالم کرده است. نماینده خواهان طی ال

را ناشی از تااوت متداول ارزش گمرکی با موضوع را توضیح داد و آن ضمن ارائه پاره ای از مستندات،  53/3/81الیحه مورخ 

 ارزش قراردادی دانسته است.

 ه( مالحظات شکلی :

 داور قبل از اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی الزم می داند برخی جنبه های شکلی دعوی را بررسی نماید:

 صالحیت مرکز داوری و داور :-5

 مابین شرکت یادمان )فروشنده( و شرکت خوانده مقرر می دارد : قرارداد موضوع اختالف فی 8ماده 

 داوری و قانون حاکم - 8ماده 

کلیه اختالفات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تاسیر یا اجرای آن به مرکز »

سنامه و آئین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نار داور به صورت قطعی داوری اتاق ایران ارجاع می شود تا مطابق با قانون اسا

و الزم االجراء حل و فصل گردد. داور )ان( عالوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد )خواهند( نمود 

 «زم االجراء است.شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال ال

 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران قبولی خود را در ظهر قرارداد اعالم کرده است.

 داور، راجع به شرط داوری، مطالب زیر را در نظر دارد:

شرط داوری مذکور بین شرکت خوانده است و خواهان )صندوق بیمه( آن را امضاء نکرده است. اگرچه خوانده به وجود -5-5

داوریبین خود و خواهان ایراد ننموده، لیکن با توجه به ظاهر شرط مذکور، داور الزم می داند، ابتدا ، موضوع صالحیت  قرارداد

 کند.مرکز داوری و داور برای رسیدگی به درخواست خواهان را بررسی 
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طرح نموده است و حسب بیمه گر به جای بیمه شده،  (subrogationخواهان دعوای خود را برمبنای اصل جانشینی )-5-0

درخواست داوری مدعی است از کلیه حقوق بیمه شده )شرکت یادمان( در قرارداد پایه منجمله حق طرح دعوی و رجوع به 

 داوری برخوردار است.

ی بیمه انشینداور ضمن بررسی موضوع در قوانین و مقررات  نظریه های حقوقی و رویه قضایی کشورهای مختلف، اصل ج-5-3

از اصول مشتر  حقوقی می داند که در نظام های حقوقی مهم دنیا پذیرفته شده است. مطابق این اصل، بیمه گر پس از گر را 

پرداخت خسارت بیمه شده، جانشین وی در در روابط قراردادی می شود و کلیه حقوق و تعهدات وی را مطابق قرارداد به عهده 

 . جانشینی خواهان به جای شرکت یادمانوثائق و دفاعیات بیمه شده برخوردار است از تمام حقوق، ادعاها، امتیازات، می گیرد و

 موجود از جمله اقرارنامه شرکت یادمان از نظر داور مسلم است.با توجه به اسناد 

جرای نظر اقانون داوری تجارت بین المللی ایران )همانند اغلب بین المللی داوری( شرط داوری مندرج در قرارداد پایه را از -5-4

قانون مذکور، موافقت نامه ای مستقل قلمداد می کند. با توجه به حکم یاد شده، این پرسش قابل طرح است که آیا با فرض مسلم 

بودن جانشینی خواهان به جای شرکت یادمان در قرارداد موضوع اختالف، شرط داوری مندرج در آن )بعنوان یک موافقت نامه 

می شود؟ به عبارت دیگر آیا خواهان در قرارداد داوری نیز جانشین فروشنده شده است و بدون رضایت مستقل( نیز به وی منتقل 

 خوانده و صرفاً به اتکای جانشینی می تواند به شرط داوری تمسک کند؟

نیست  اند، تردیدیقانون مدنی ایران نه فقط متعاملین بلکه قائم مقام آنان را نیز ملزم به تعهدات مندرج در عقود می د 051ماده 

که شرط داوری، در واقع، تعهد طرفین به ارجاع اختالف به داوری و عدم مراجعه به دادگستری در اختالف موضوع داوری 

 است و از این جهت علی القاعده این تعهد به جانشین انتقال می یابد.

در عدم مراجعه به دادگستری و ایجاد صالحیت از نظر داور، استقالل شرط داوری با هدف خاص یعنی احترام به خواست طرفین 

ست ی جدای از قرارداد اصلی دارد. به همین خاطر اتبرای داور تمهید شده است و نباید اینگونه تاسیر شود که به طور مطلق ماهی

ی شود و نه ( شرط داوری استااده مseparabilityکه در ادبیات بین المللی مربوط به داوری گاه از اصالح قابلیت تاکیک )

 ( آن. هرچند اصل قابلیت تاکیک متضمن استقالل شرط داوری نیز هست.Autonomy or independenceاستقالل )

قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز شرط داوری را صرفاً از نظر اجرای قانون مذکور )یعنی شرایط،  53ماده  5بعالوه بند 

های شکلی داوری( مستقل از قرارداد اصلی، تلقی کرده است و در ادامه همان بند، فلساه تشریاات، آئین رسیدگی و سایر جنبه 

 حکم مذکور را که همان عدم مالزمه بطالن قرارداد اصلی با شرط داوری است، به روشنی بیان می کند.
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ون اً مربوط به اجرای قانموضوع التزام جانشین به شرط داوری و حق استناد وی به شرط مذکور، از اموری نیست که مستقیم

داوری تجاری بین المللی باشد، بلکه تابع احکام عام قراردادها است. از منظر قواعد عام قراردادها، شرط داوری مندرج در 

قرارداد، بخشی از قرارداد تلقی می شود )دکتر ناصر کاتوزیان: حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم( و همانند سایر 

 ت و حقوق قراردادی به منتقل الیه انتقال می یابد.تعهدا

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مبنی بر اینکه داوری  485ممکن است گاته شود که حکم ماده 

اسخ باید گات در پ با فوت یا حجر یکی از طرفین از بین می رود، قرینه این است که داوری به قائم مقام طرفین منتقل نمی شود.

و عدم تصریح به قرارداد داوری، راجع به جریان داوری است و نه قرارداد داوری. ثانیاً « دعوی»اوالً حکم مذکور به قرینه واژه 

مربوط به فوت یا حجر طرف دعوی است و تسری آن به سایر موارد محتاج دلیل خاص است. ثالثاً، در هر به طور حصری فقط 

ی های داخلی است که مطابق قانون مذکور صورت می گیرد و امکان استناد به آن در داوری های بین المللی حال، خاص داور

 موضوع قانون داوری تجاری بین المللی، محل تردید جدی است.

واردی ماگر چه داور، علیرغم تاحص، به سابقه ای از موضوع در رویه قضایی ایران دست نیافت اما در سایر نظام های حقوقی، 

 دیوان عالی کشور امارات متحده وجود دارد که بیان گر انتقال شرط داوری به جانشین است. از جمله این موارد می توان به رای

( اشاره کرد که صراحتاً بیمه گر را جانشین بیمه شده در قرارداد داوری می 0228)سال  ERAعلیه  ADWEAعربی در دعوای 

ی را امضاء نکرده باشد. همچنین دیوان فدرال سوییس نیز در فرض انتقال قرارداد اصلی به جانشین، داند ولو آنکه قرارداد داور

 شرط داوری را نیز انتقال یافته تلقی می کند. همین وضعیت در حقوق آلمان نیز وجود دارد.

Alan redfern and Martin hunter: Lae and practice of International commercial Arbitation 4 

ed., London, 2004,p. 179 

 8وع به داوری موضوع ماده به عقیده داور با انتقال حقوق و منافع قراردادی به خواهان )صندوق بیمه(، حق طرح دعوی و رج

اد دوجه به مبانی فوق، توسل خواهان به شرط داوری مندرج در قرارتدرستی به صندوق بیمه منتقل شده و با  هد مذکور نیز بقراردا

 موضوع اختالف و سمت او برای طرح دعوی علیه خوانده را می پذیرد.

 قانون حاکم بر آئین داوری-1

با توجه به صراحت شرط داوری، قواعد شکلی حاکم بر داوری، اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و قواعد داوری آن 

 است.

 قانون حاکم بر ماهیت اختالف-2
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طرفین صراحتاً قانون حاکم بر ماهیت قرارداد را معین نکرده اند، داور با مراجعه به قواعد حل تعارض مقر داوری، با توجه به اینکه 

قرارداد و اختالف ناشی از آن را تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران )محل انعقاد( می داند. داور با توجه به شرط داوری، عالوه 

 نیز مد نظر خواهد داشت. بر قانون حاکم، عرف تجاری مرتبط را

 مدت و زبان داوری-3

قواعد  41با توجه به اینکه مدت داوری در قرارداد طرفین مشخص نشده است و با لحاظ بین المللی بودن داوری، مطابق ماده 

اور کرده اند، دماه از تاریخ قرارنامه داوری است. با توجه به این که طرفین زبان داوری را تعیین ن 3داوری مرکز، مدت داوری 

 اعالم می کند. "فارسی"زبان داوری را 

 

 عدم حضور خوانده-4

حسب سوابق پرونده، دادخواست و اخطارهای بعدی همگی به آدرس قراردادی خوانده در صربستان ارسال شده است. با توجه 

یل و مدار  موجود اتخاذ تصمیم قاعد داوری، مرکز عدم حضور خوانده را مانع رسیدگی نمی داند و بر اساس دال 44به ماده 

 می کند. به نظر داور، اسناد مدار  موجود در پرونده برای رسیدگی و صدور رای کاایت می کند.

 ه( رای داور :

 داور با توجه به مطالب فوق، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر انشاء رای می کند: 

قرارنامه و ا به اور با توجه به جانشینی خواهان به جای فروشنده و با توجهدرخصوص خواسته خواهان به مطالبه ثمن قرارداد، د-5

وکالت نامه تقدیمی از خواهان و نیز بارنامه حمل کاالی موضوع قرارداد و گواهی گمر  جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 

ه بخروج کاال از کشور و با توجه به عدم دفاع خوانده، دعوای خواهان را در این بخش ثابت شده تشخیص می دهد و خوانده را 

 در حق خواهان محکوم می نماید.آمریکا ارزش قراردادی کاال دالر  52،222پرداخت مبلغ 

در خصوص خواسته خواهان به مطالبه خسارت تادیه، داور با توجه به اینکه پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر -0

ور نقش ل کلی مذکدر ایاای تعهدات پولی در زمره اصول کلی حقوقی بین المللی است و مطابق رویه داوری بین المللی، اصو

کنترل کننده و تصحیح کننده قانون حاکم را دارند و با توجه به اینکه علیرغم تردیدهای موجود درباره امکان مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه در حقوق ایران، مطابق نظرات شورای نگهبان و رویه قضایی، خسارت تاخیر تادیه در روابط با خارجیان قابل مطالبه 

خواهان را در این بخش نیز ثابت می داند. با توجه به بین المللی بودن قرارداد و داوری حاصل از آن، به نظر داور است، دعوای 
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قرارداد طرفین حکومت عرف تجاری  8نرخ بهره قابل پرداخت تابع عرف و رویه تجاری بین المللی است کما اینکه در ماده 

مناسب است و لذا خواهان را مستحق  % 1ه جاری بر اساس نرخ الیبور به اضافه داور بهرند. به این ترتیب به نظر ذیربط را پذیرفته ا

روز از  552قرارداد، خوانده را به پرداخت ثمن ظرف مدت  1دریافت خسارت به نرخ مذکور می داند. با توجه به اینکه ماده 

است و لذا تاریخ مبنای محاسبه،  5384آذر  54برابر با  1/50/0221تاریخ بارنامه ملزم می کند و با توجه به اینکه تاریخ بارنامه 

 تاریخ مذکور است.

درخصوص خواسته دیگر خواهان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های داوری و سایر هزینه ها، داور با توجه به اختیار -3

ناصاه مسئول پرداخت هزینه های داوری حاصل از قواعد داوری حاکم و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون دعوی، طرفین را بالم

می داند و با توجه به اینکه تمام هزینه های داوری را ابتدا خواهان پرداخت کرده، خوانده به پرداخت نصف هزینه های داوری 

رده امطابق جدول منضم به آیین نامه هزینه های داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در حق خواهان به حروف به مبلغ چه

میلیون ریال محکوم میشود. با توجه  54،222،222میلیون ریال )معادل هزار و سیصد و پنجاه دالر ایاالت متحده( به عدد به مبلغ 

به اینکه خواهان در دعوای حاضر وکیل دادگستری معرفی ننموده، و دعوی ارجاع به کارشناس نیز نشده، داور هزینه دیگری را 

 ورد آن اتخاذ تصمیم کند.متصور نمی داند تا در م

 داور پرونده

 مرتضی شهبازی نیا
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