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 مقدمه

حاضر با هدف بررسی مقررات بين المللی پيرامون داوری در تجارت بين الملل انجام  کتاب

-باشد. و نتایج موضوع نشان میتحليلی می -های توصيفیاین تحقيق از نوع تحقيقشده است. 

داوری در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختالفات بين المللی دهد که 

در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صالحيت آن به توافق طرفين  شود. داوری ریشهمحسوب می

شود، جلسات به صورت غيرعلنی منوط است؛ داوری یک رسيدگی خصوصی محسوب می

ترین امتياز داوری در مقایسه با رسيدگی از طریق دادگاه، نقش طرفين شود و مهمبرگزار می

ر اصل داوری، نسبت به جزئيات مهم در انتخاب داورها و انتخاب وکيل است. طرفين عالوه ب

-دیگری از از قبيل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختياری ناظر به داوری، توافق می

کنند. قرارداد داوری باید مکتوب باشد؛ توافق بر داوری معموالً به صورت شرط ضمن عقد و 

ابليت اجرایی ندارد، شود. رأی داوری به خودی خود قیا در یک قرارداد مستقل منعقد می

 بنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود. 

مختلف  شود امکان پيدایش اختالف از جهاتوقتی قرارداد تجاری بين المللی منعقد می

مرجع حل  وجود خواهد داشت. لذا از طرفين این قراردادها انتظار این است که با تعيين

پيشاپيش خودشان  حاکم بر قرارداد حل چنين اختالفات قراردادی را اختالف و نيز قانون

جمله مذاکره، مصالحه، داوری و  های مختلفی، ازتسهيل نمایند. البته برای حل اختالفات شيوه

از اهميت و و داوری  دعوی در دادگاهی هاقام یهها دو شيودادگاه وجود دارد که در ميان آن

افتراق هستند. از جمله  ند. این دو شيوه دارای نقاط اشتراک و نيزای برخوردارکارایی ویژه

هر یک، و دیگری صدور رأی و  نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسيدگی مخصوص

مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم  یهدو شيو باشد. از موارد افتراق بيندر غایت اجرای آن می

دولتی و غير رسمی بودن روش داوری که در آن  رعایت آیين دادرسی مدنی در آن، و غير

رسيدگی به دعوای  یهدعوی و نيز داور در انتخاب نسبی نحو طرفين یهاستفاده از آزادی اراد
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کامل آنان در تعيين قوانين قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی می  اًنسبتی مطروحه و آزاد

 . (1389)سروی مقدم، باشد

شود. با استفاده از داوری تجاری بين المللی حل و فصل می صوالًختالفات تجاری در دنيا اا

در کنار شکل گيری داوری تجاری بين المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل 

اختالفات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بين 

 . (1387)انصاری و مبين، شد المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور

توافق اوليه جهت ارجاع حل و فصل اختالفات به داوری به طور ضمنی مبين این امر است 

که حکم داوری صادره در خاتمه رسيدگی باید اجرا گردد. چنانچه احکام داوری به تعداد 

دیگر داوری ای اجرا نگردد و یا اشکاالت و موانعی در اجرای آن بروز نماید، قابل مالحظه

 (. 1380فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود)محمدزاده، 

متعددی را بيان  در مورد نقاط قوت و مزایای داوری، نویسندگان حقوقی امتيازات مختلف و

تعيين زمان و مکان و آیين  اند. اهم این نکات، عالوه بر خصوصی و غير رسمی بودنکرده

داور با ویژگی مورد نظر طرفين و نيز حق  تعيينرسيدگی داوری، به رسميت شناخته شدن حق 

ای داوری ماده 36باشد که این حق در قانون طرفين می انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط

ایران به صورت صریح و تحت شرایطی به رسميت شناخته شده  1376تجاری بين المللی 

 .(1389)سروی مقدم، است

گذار های وسيع قانونچون دادگاه از حمایتداوری هماما به این نکات باید توجه شود: 

؛ دارندمختلف ضمن اعالم اعتبار آن شرایط الزم را هم مقرر می برخوردار است و قوانين

به تشخيص خود  توانند هر شخص یا اشخاصی را کهمی طرفين قراردادهای بين المللی اصوالً

طرفين همچنين  انتخاب نمایند. ن داورهای مطلوب باشد به عنوادارای تخصص و سایر ویژگی

قراردادی خود را که متناسب  توانند قانون حاکم بر ماهيت اختالفاتمی این قراردادها اصوالً

بر اساس آن داوری  مایلند که داور دهند وخود تشخيص می ایهبا موضوع و شرایط حرف

يدگی داوری، به عبارت دیگر توانند آیين رسمی طرفين داوری اصوالً. و نماید، انتخاب کنند



 مقدمه/۹

 

 ارائه شده به داوری را خودشان مشخص یهعمل داور و روش اداره و ارزیابی ادلی هنحو

 شد.کشور محل داوری نبای هنمایند به شرطی که ناقض قوانين آمر

وقت امتياز خاصی  داوری از حيث سرعت در رسيدگی و تعيين تکليف دعوی بدون اتالف

برای  ماند امتياز ویژهها از افشا شدن مصون میوری اسرار تجاری شرکتکه با دااین، دارد

ها باید علنی تشکيل جلسات دادگاه های تجاری موفق و بزرگ است زیرا طبق قانونشرکت

حفظ روابط تجاری و دوستانه بين تجار با ؛ گردد مگر در شرایط خاص مندرج در قوانين

و در نهایت می توان گفت که  باشد.قابل تأمين می داوری بهتر استفاده از روش حل اختالف

-ناچيز می های مختلف و گزاف دادگاه بسيارنسبت به هزینه الًهزینه های داوری اصو

 .(1390)خزاعی، باشد

های مختلف در تمام دنيا باید به این با توجه به تنوع در قوانين داخلی کشورها و فرهنگ

و عادالنه که دارای فاکتور جهان شمولی باشد تدوین و  شد که قوانينی جامعموضوع توجه می

اند. در شرایطی که چنين قوانينی وجود داشته اجرا گردد؛ قوانين فراملی این مهم را انجام داده

اجرای احکام داوری تجاری بين الملل های کشورها به صورتی ملی و بومی به باشند دادگاه

های داخلی بر احقاق حق ای اشراف کامل دادگاهخواهند پرداخت؛ اما این موضوع به معن

داوری تجاری بين الملل بپردازد و این تحقيق قصد دارد به بررسی و کند و کاو نخواهد بود. 

مشخص سازد که اجرای احکام داوری تجاری دارای چه جایگاهی هستند و از نظر قوانين بين 

 المللی در چه وضعيتی قرار دارند.

 

 

 

 

 

 



 

 فصل اول
 «تعریف و مفهوم داوری»

 

 

 



 

 1تعریف داوری -2-1

شده  در لغت به معنای قضاوت، حکميت، محاکمه، حکومت و حکم است. گفته« داوری»

که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف 

کند و در شده است. داوری کسی است که درباره موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می

بودن « داور»نماید. یکی از صفات خداوند که حق با چه کسی است، اظهارنظر میمورد این

کند)دهخدا، د در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم میاست، زیرا خداون

1373 .) 

و بر وزن « دادور»چنين گفته شده که این واژه، به معنی « داور»در لغت نامه دهخدا، در مورد 

دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معنی صاحب داد، قاضی، عادل و حاکم است، که در طول 

ل و تسهيل در تلفظ و تخفيف در نگارش، به مرور، دال ثانی زمان به جهت کثرت استعما

 (. 1373شده است)دهخدا، « داور»حذف شده و تبدیل به 

شود که طرفين اختالف به فرد یا افراد ثالثی اختيار و صالحيت داوری به فرآیندی اطالق می

ها را فيصله آنبخشند که به اختالف یا اختالفات مورد نظر رسيدگی کرده و همانند قاضی می

های بعد از جنگ جهانی دوم شاهد رشد فزاینده داده و رأی الزم االجرا صادر نمایند. دهه

داوری چه از جهت گرأیش بازرگانان و فعاالن اقتصادی به داری و چه از جهت مطالعات 

های دوجانبه و ها و کنوانسيونهای موافقتنامهنظری و دانشگاهی بوده است. در این سال

ندجانبه تأثيرگذاری در عرصه داوری تدوین شده، قوانين داوری متعددی در سطح ملی در چ

کشورهای گوناگون تصویب گردیده و صدها سازمان و مؤسسه داوری در اقصا نقاط دنيا برای 

 (.7، ص 1393اند)شيرویی، ارائه خدمات داوری تشکيل شده

دهد و بسياری از لمللی را تشکيل میامروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بين ا

نهادهای مربوط به حقوق تجارت بين الملل از طریق داوری توسعه و بسط یافته است. توافق 

بازرگانان و فعاالن اقتصادی در عرصه بين المللی مبنی بر ارجاع اختالفات خود به داوری به 

                                                           
1 arbitration  
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فتاری خالف متعارف تلقی شود و مقاومات در برابر آن رجای دادرسی امری عادی تلقی می

 (.7، ص 1393گردد)شيرویی، های معامالت میشود و باعث افزایش هزینهمی

داوری به معنای روش حل و فصل اختالف به صورت های گوناگونی تعریف شده است. 

کشور برگزار شد،  44در کنفرانسی با حضور نمایندگان  1899مطابق تعریفی که در سال 

حل و فصل اختالفات طرفين بر اساس رعایت قانون توسط »ده است: داوری چنين تعریف ش

 (.Edmund Aloysius, 1969:112 «)قضاتی که خود انتخاب کرده اند

فصل خصومت توسط غيرقاضی و بدون »برخی از حقوق دانان داوری را به اختصار به 

در  (.284، ص 1374اند)جعفری لنگرودی، تعریف کرده« رعایت تشریفات رسيدگی دعاوی

داوری روشی است که »اند: حالی که برخی دیگر، با تعریف طوالنی آن را چنين تعریف کرده

ای را به یک یا چند شخص دیگر با استفاده از آن دو یا چند شخص ذی نفع حل و فصل مسأله

کنند که اختيارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت داور یا داوران محول می

اند و بر اساس این قرارداد باید مسأله مزبور را پيگيری نمایند و نسبت به آن تصميم کردهاخذ 

فرآیندی است که از طریق آن »در تعریفی دیگرف داوری چنين تعریف شده است:  «.بگيرند

ها، به جای ارجاع دعوی یا اختالف بين دو یا چندنفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن

شود که به صورت قضایی و از ونی، به یک یا چند نفر )هيئت داوری( محول میبه دادگاه قان

ها الزم االجرا طریق اعمال قانون اختالف را حل و فصل کنند به نحوی که تصميم آن

 (.Halsburys, 1991: 332«)باشد

قانون داوری تجاری بين المللی ایران داوری بدین ترتيب تعریف شده  1در بند )الف( ماده 

داوری عبارت است از رفع اختالف بين متداعين در خارج از دادگاه به وسيله شخص یا »است: 

که در این تعریف از صرف نظر از این«. اشخاص حقيقی یا حقوقی مرضی الطرفين و یا انتصابی

استفاده شده و جمله با فعل به پایان نرسيده است، تعریف مزبور اوال به « متداعين»کلمه سنگين 

های حل و ه قضایی رسيدگی در داوری توجه نکرده است و به این ترتيب شامل سایر روشجنب

شود در حالی که ميانجی بدون صدور رأی به گری میفصل اختالف نيز مثل سازش و ميانجی



 فصلاول:تعريفومفهومداوری/۱۵

 

دهد. ثانياً تعریف به نحوه حل و فصل اخالف که باید مبتنی بر اصول حقوقی اختالف پایان می

نکرده است. ثالثاً، تعریف مزبور به الزم االجرا بودن رأی و تصميم داور نيز ای باشد، اشاره

ها از نظر جامع و مانع بودن کند. به هرحال هر تعریفی از داوری مثل سایر تعریفای نمیاشاره

قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دليل که در اکثر قوانين ملی، داوری تعریف نشده است. به 

نيز تعریفی از داوری ارائه نشده است)شيرویی،  2«قانون نمونه داوری آنسيترال»يب در همين ترت

 (.10، ص 1393

 توان چنين تعریف کرد:را میبه هرحال برای بيان مفهوم کلی از داوری، آن

داوری فرآیندی است که به موجب آن اختالف طرفين نسبت به حقوق و تکاليف قانونی »

گردد و تصميم مزبور یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل میخود از طریق قضات یک 

جا که ارائه یک تعریف جامع و مانع (. از آن10، ص 1393شيرویی، «)باشدالزم االجرا می

های حل های داوری که آن را از دیگر روشبرای داوری با دشواری همراه است، بيان ویژگی

 کند.يح از داوری کمک میکند به درک صحو فصل اختالف جدا می

 

 های داوریویژگی -2-2

اولين ویژگی داوری اتکای آن به قراردادی است که طرفين اختالف به موجب آن به داورها 

ها رسيدگی کنند. در صورت فقدان چنين قراردادی، داورها دهند که به اختالف آناختيار می

از رسيدگی قضایی در دادگاه جدا  حق دخالت و صدور رأی ندارند. این ویژگی، داوری را

ها به موجب قانون مقرر شده است. کشورها به موجب قوانين خود کند صالحيت دادگاهمی

نمایند تا کليه افراد ساکن در آن کشور بتوانند با یک سيستم حل و فصل قضایی فراهم می

ند. در این سيستم مراجعه به آن سيستم تظلم خواهی کنند و اختالفات خود را حل و فصل نمای

شوند و روند رسيدگی نيز مطابق با قوانين آیين قضایی، قضات مطابق اصول خاصی انتخاب می
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شود. بنابراین، برخالف داوری، مراجعه به دادگاه مستلزم توافق قبلی دادرسی انجام می

 (.Gerorgios & Zekos, 2008: 24نيست)

-طریق صدور رأی اختالف را حل و فصل میدومين ویژگی داوری این است که داورها از 

ها عبارت دیگر داورها همانند دادرسکنند و ضرورتی ندارد که توافق طرفين را جلب کنند. به

مانند. در کنند و منتظر توافق طرفين نمیبه صورت قضایی به دعوا رسيدگی و رأی صادر می

از طریق دخالت و پادرميانی گری، اختالف موجود بين طرفين حالی که در سازش و ميانجی

گری شود، اما ميانجی حق صدور رأی ندارد و در نتيجه موفقيت ميانجیميانجی حل و فصل می

شيوه های جایگزین حل »منوط به حصول توافق بين طرفين است. خصوصيتی که داروی را از 

رأی کند، قدرت و صالحيت داوران در قضاوت و صدور رأی است که جدا می« اختالفات

 (.11، ص 1393تواند برخالف نظر یکی از طرفين یا هر دو باشد)شيرویی، مزبور می

ویژگی سوم داوری این است که رأی صادره از سوی داوران باید مستند به اصول و مبانی 

توانند بدون توجه به قوانين و مقررات قابل اعمال بر اختالف و حقوقی صادر شود. داوران نمی

ها باید دارای توجيه و مستندات حقوقی بين طرفين، رأی صادر نمایند. رأی آنقرارداد موجود 

توانند پا را از ضوابط حقوقی بيرون گذاشته و بر اساس عدل و باشد. بنابراین، داورها نمی

انصاف و یا کدخدامنشانه رأی صادر نمایند. البته چون داروی یک رسيدگی خصوصی است، 

ه داورها این اجازه را داده باشند که دعوی را بر اساس عدل و ممکن است طرفين صراحتاً ب

 (.11، ص 1393انصاف یا به صورت کدخدامنشانه حل و فصل کنند)شيرویی، 

نهایی و الزام آور بدون رأی صادره از سوی داورها ویژگی چهارم داوری است. ارجاع 

ف خود را به صورت نهایی اختالف به داوری به این معناست که طرفين تمایل دارند که اختال

ها بنا نيست که مجدداً به دادگاه یا مرجع حل و و قطعی از طریق داروها حل و فصل نمانيد. آن

ها از جاها حل و فصل نمایند. آنفصل دیگری مراجعه کنند و اختالف خود را نهایتاً در آن

ختالف ارجاعی را از حيطه بخشند و اطریق قرارداد و تواقق، به رأی داوری اعتبار و الزام می
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ها مرجع تجدیدنظر و خواهند که دادگاهها حتی نمینمایند. آنها حارج میرسيدگی دادگاه

 (.10، ص 1393پژوهش از آرای داوری محسوب شوند)شيرویی، 
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دار اصلی در فقه اسالمی هم نهاد داوری شناخته شده است. اگر چه در فقه شيعی عهده

و این مهم، از ناحيه آن جناب به ائمه »... قضاوت، رسول اسالم صلی اهلل عليه و اله است 

موسوی «)معصومين عليه السالم و از ناحيه آن حضرات به فقيه جامع الشرائط واگذار شده...

مابين (، ولی بنا به بعضی فتاوی اصحاب دعوا می توانند اختالفات فی109، ص 1423همدانی، 

دار منصب قضا هم نباشد، مطرح کنند و خود اضی، نزد هر کسی که ممکن است عهدهرا به تر

و در اصطالح حقوق دانان به « قاضی تحکيم»را به حکميت او که در منابع فقهی به عنوان 

 (.14، ص 1393شود، تسليم کنند)پاشابنياد، شناخته می« داور»عنوان 

دانان، اعتبار فقهی ست که حتی برخی از حقوقای ارواج داوری در جوامع اسالمی به اندازه

قدر مسلم در فقه شيعی آن است که جز در »دانند و معتقدند: نهاد داوری را امری مسلم می

امور و حداقل در دعاوی و اختالفات مالی، مراجعه به داور )قاضی تحکيم( جایز و حکم او 

(. البته این در حالی است 16-15، ص 1378افتخار جهرمی، «)برای طرفين الزم االجرا است

دانند؛ زیرا معتقدند در این که برخی فقها، وجود قاضی تحکيم را رد عصر غيبت جایز نمی

اند و لذا قاضی واجد شرایط غير منصوب وجود ندارد دوران، همه فقها برای قضاوت منصوب

 (.121، ص 1384تا به عنوان قاضی تحکيم برگزیده شود)نجفی، 

قاضی »، قاضی تحکيم چنين معرفی شده است: «فقه القضا»د اول از کتاب باری، در جل

کنند و رأی و نظر او را درباره تحکيم کسی است که طرفين دعوا وی را به داوری انتخاب می

ها است و پذیرند. انتخاب و تعيين قاضی تحکيم، با طرفين و در اختيار آنموضوع اختالف می

موسوی «)یک مقام دیگر نيز اذن و اجازه و ابالغ داشته باشدنياز بدان نيست که از طرف 

 (.109هـ.ق، ص  1423اردبيلی، 


