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 چکيده
حهوی که  یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به  ن

اشهد بشده  شریحتچارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی ب  درستی تبیین و 

د. نون مهی شهوک  عموما بسیاری از مشکالت مربوط ب  داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قها

داوری  مهمترین سوالی ک  در این پژوهش ب  دنبال پاسهگوویی به  آن هسهتیم ایهن اسهق که  قهانون

 این سهوال ب حاکم بر اختالفات تجاری بین المللی دارای چ  ماهیق و ویژگی هایی اسق؟ در پاسخ 

دادههای این فرضی  مطرح می شود : این نوع قهانون  نهوعی قهانون تحهریحی و بضمها ضهمقی در قرار

. ههد  تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تضیین و تبیین می گهردد

ق ر نهایه  داین پژوهش  ارائ  راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللهی بهوده که

ری همیهق بسهیامی خواهد ب  این نتیج  مقتج شود ک  قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی ا

ورد در حل و فحل اختالفات دارد ک  در صورت عدم توج  ب  آن ممکن اسق کل رونهد داوری مه

ابع هها مقهحلیلهی  و روش گهردآوری دادهت -چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصهیفی

 ای می باشد. کتابگان 

 داوری  تجاری  قانون حاکم  اختال   قرارداد داوری :واژگان کليدي
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 مقدمه 

المللي به حدي است كه بعضي آن را يكي از امروزه اهميت و توسعه داوري تجاري بين

آورند، يا دست كم قائلند كه داوري المللي به شمار ميمنابع حقوق بازرگاني بين

لي قابليت اين امر را دارد. در سالهاي اخير و به خصوص پس از ارجاع الملبين

اختالفات ايران و آمريكا به داوري، اهميت داوري و مسائل مرتبط با آن بيش از پيش 

الملل، در ايران نمودار شده اندركاران امر تجارت بينبراي حقوقدانان، دولت و دست

شد. بدين دليل از رد به خوبي احساس ميالي قانوني در اين موخاست. همچنين جاي 

الملل و ها جهت تبيين و تدريس حقوق تجارت بينيك سو شاهد اولين قدمها و كوشش

باشيم و از طرف ديگر، كتب محدود، مقاالت پراكنده، و واحدهاي درسي داوري آن مي

اوريهاي المللي دباشد. لذا پرداختن به حقوق بازرگاني بيندانشگاهي مرتبط اندك مي

باشد. يكي المللي، به ويژه بررسي اولين قانون در اين زمينه حائز اهميت ميتجاري بين

المللي، ايجاد حقوق مستقل از هاي تجاري بيناز مهمترين داليل هماهنگ كردن داوري

المللي و باشد، امري كه مورد آرزوي بسياري از تجار بينقوانين ملي كشورها مي

قانون داوري تجاري  باشد.وحدت حقوق در سطح جهان مي حقوقدانان طرفدار

قانون اخير نيز به نوبه مبتني بر  .المللي ايران از قانون نمونه آنستيرال الهام گرفته استبين

المللي است. قانون نمونه يكي هاي تجاري بينفكر ايجاد وحدت و هماهنگي در داوري

باشد كه توسط كميسيون سازمان مي المللي در جهت وحدتهاي بيناز آخرين كوشش

 دولتهاي به و است؛ گرفته انجام – آنستيرال –الملل ملل متحد براي حقوق تجارت بين

 زمان توصيه گرديده كه آن در متن قانون ملي خويش وارد نمايند. سا عضو

 در – آنستيرال نمونه قانون به معروف –المللي قانون نمونه درباره داوري تجاري بين

 هارويه كار گروه» به و گرفت قرار كار دستور در الذكرفوق كميسيون توسط 1981 الس

ت داده شد تا طرح قانون نمونه را تهيه نمايد. مأموري «الملليبين قراردادهاي درباره ما

پس از تهيه طرح، كميسيون مزبور از دبير كل سازمان ملل تقاضا نمود كه آن را براي 

المللي ذينفع ارسال دارد و نظرات آنان را وصول نمايد. پس بين هايكشورها و سازمان

بندي اين نظرات و  دريافت گزارش تحليلي در مورد طرح قانون نمونه از سوي از جمع
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قانون نمونه را  1985ل دبير كل، كميسيون مذكور در اجالس هيجدهم خود در سا

 دند. تصويب كر

 المللبيناعمال قانون داخلي در داوري تجاري . 1

المللي در ارتباط با قلمروي اعمال قانون تدوين گشته قانون داوري تجاري بين 2ماده 

آن قلمروي ماهوي اعمال قانون مورد توجه واقع گشته است. اما  1است، بويژه در بند 

هاي مختلفي المللي عالوه بر قلمروي ماهوي از جنبهقلمروي قانون داوري تجاري بين

اعمال كه در قانون داوري تجاري  حلاشد: قلمروي جغرافيايي يا مبقابل بحث مي

باشد، مانند هر قانون داخلي بايستي تعيين گردد بويژه آنكه قانون المللي مسكوت ميبين

هاي با قانون داوري نمونه در خصوص قلمروي اعمال محلي برخي مواد خود تفاوت

المللي كه به نوعي مرتبط با تجاري بينالمللي دارد. خاص بودن قانون داوري تجاري بين

المللي هده يا عهدنامه با قانون داوري تجاري بيناباشد و رابطه معقلمروي ماهوي آن مي

. البته المللي استهاي بينكه انعكاس مسئله كلي تعارض ميان قوانين داخلي  و عهدنامه

يين قابليت داوري مالك بعضي نويسندگان معتقدند كه بايد قانون منتخب طرفين براي تع

و النهايه قابليت ارجاع به داوري يا قابل داوري بودن چه از لحاظ موضوع  قرار گيرد.

هاي ديگر از مسئله مربوط به مورد ارجاع به داوري و چه از لحاظ شخصي، جنبه

باشد كه در مباحث زير بررسي المللي ميقلمروي  اعمال قانون داوري تجارت بين

مترين سوالي كه در اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين است مهگردد. مي

كه قانون داوري حاكم بر اختالفات تجاري بين المللي داراي چه ماهيت و ويژگي هايي 

: اين نوع قانون، نوعي قانون اين سوال اين فرضيه مطرح مي شود است؟ در پاسخ به

بوده و در موارد سكوت توسط قانون تصريحي و بعضا ضمني در قراردادهاي تجاري 

 گردد.محل رسيدگي داوري تعيين و تبيين مي

 قلمروي سرزميني )محلي يا جغرافيايي(  . 1-1

 1ماده  2اي ندارد. اما ق. نمونه در بند المللي در اين زمينه مادهقانون داوري تجاري بين

، در 36و  35، 9ف  8مقررات اين قانون به استثناي مواد »دارد كه خويش مقرر مي

 «. صورتي قابل اجرا است كه محل داوري در قلمرو اين كشور باشد
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نويس ق. نمونه را كه گروه كاري به نشست هيجدهم كميسيون آنستيرال ارائه داد پيش

الذكر بود. در واقع مسئله قلمروي محلي يا جغرافيايي اعمال ق. فوق 1ماده  2فاقد بند 

گوييم صراحتاً، زيرا به طور ضمني دو احتمال در نظر ه بود. مينمونه صراحتاً معين نشد

رسيدگي داوري برگذار »طرح ق. نمونه به ترتيب از  4و  27گرفته شده بود. در مواد 

آراء صاده )در قلمروي اين كشور( )تحت اين »و « شده در اين كشور يا تحت اين قانون

از عامل ارتباطي محل داوري  صحبت شده بود كه يك احتمال اين بود كه« قانون(

هاي انجام شده در كشور كه قانون نمونه را فلذا قانون بر تمام داوري ،استفاده گردد

تصويب كرده اعمال گردد.  احتمال ديگر اين بود كه آزادي طرفين در انتخاب و گزينش 

هاي انجام شده در قانوني بجز قانون محل داوري به رسميت شناخته شود و داوري

هايي كه طرفين آنها را تحت قانون شوري كه قانون نمونه را تصويب كرده، بغير داوريك

هاي خارج از قلمروي كشور مزبور  كه تحت اند، و همچنين داوريديگري قرار داده

 قانون آن كشور صورت گرفته است، تحت شمول قانون نمونه قرار گيرد. 

را در متن نهاي قانون نمونه  1ماده  2ي بند نشست هجدهم كميسيون آنستيرال مقرره

گنجانيد. تصويب اين مقرره حاكي از آن بود كه ديدگاه غالب نشست هيجدهم به نفع 

محل داوري بعنوان معيار قلمروي جغرافيايي يا محلي قانون نمونه بود. برخي از داليل، 

نون نمونه براي تعيين قلمروي جغرافيايي اعمال قا« محل داوري»ي جهت پذيرش ضابطه

اند. قانون نمونه با محتواي آزاد عبارتند از: بسياري از قوانين ملي اين معيار را پذيرفته

منشانه خود نياز كمتري را براي انتخاب قانون خارجي بجاي قانون نمونه تصويب شده 

گذارد و متن خود ق. نمونه به طرفين آزادي وسيعي در كشور محل داوري، باقي مي

ن به مراحل داوري داده است از جمله اختيار دادن به طرفين در جهت شكل داد

ي مقررات آئين رسيدگي يك قانون خارجي مادام كه در تعارض خصوص توافق درباره

 ي ق. نمونه نباشد. با مقررات آمره

از قلمروي محلي )جغرافيايي( اعمال قانون نمونه،  36و  35و  9و  8با استثنا شدن مواد 

شود كه: دادگاههاي كشوري كه ق. نمونه و اين ماده آنرا به همين اصل مياين نتيجه ح

ي محل داوري و يا قانوني كه داوري مطابق آن جريان اند، بدون مالحظهنحو پذيرفته

باشند كه مفاد مواد فوق را اعمال نمايند. بعبارت ديگر دادگاه ممكن يابد، صالح ميمي
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را به داوري احاله دهد. همچنين دادگاه صالح طرفين  8است با تحقق شرايط ماده 

راجع  36و  35صادر نمايد و مواد  9باشد كه دستور موقت يا قرار تأمين مطابق ماده مي

به شناسايي و اجراي آراي داوري را نيز صرفنظر از محل داوري و قانون حاكم بر آن 

 (65 :1386اعمال نمايد. )اسكيني، 

عيني متعدد تشكيل مي شود كه با نصب داوران آغاز مي اگرچه داوري از واقعيت هاي 

به معناي « مقر»( اما ,2006:171Kroll Stefanشود و تا صدور راي نهايي ادامه مي يابد، )

 Kohler Gobrielleپايگاه حقوقي ، و نه عيني و فيزيكي داوري است. )

213:1318Kanfmann,محل »يا  «محل داوري»( گاهي نوسندگان با تسامح از مقر به

( محل داوري نيز جايي ,2007:118,73Van den Bergنيز ياد مي كنند.)« صدور راي

( موضع ,1997:42Kreindler Richardاست كه داوري در آن انجام يافته است.)

كنوانسيون نيويورك نيز اين است كه راي داوري در مقر داوري صادر مي شود. 

(2006:754Lu,May,نتيجه اينكه راي داور ) ي در جايي صادر شده كه داوري در آنجا

المللي با سكوت قانون داوري تجاري بين(  ,1981:295Van den bergواقع شده است. )

در خصوص قلمروي جغرافيايي )محلي( اعمال خود، بايستي از اصول كلي جهت تعيين 

 رسد مقنن قلمروي جغرافيايي )محلي يا سرزميني( اعمالآن بهره جست. به نظر مي

قانون را به خودي خود و بخاطر عامل تصويب از طريق قوه مقننه روشن و بديهي تلقي 

نموده است. اين بدان معناست كه قاعده محلي بودن يا درون مرزي بودن قوانين، مذكور 

كند. لذا المللي را معين ميقانون مدني قلمروي اعمال قانون داوري تجاري بين 5در ماده 

كند. لذا بايد را معين مي الملليهرگاه موضوع قاون داوري تجاري بينبايد بر آن بود كه 

المللي است در قلمروي ايران بر آن بود كه هرگاه موضوع قانون داوري تجاري بين

المللي ايران باشد، قانون داوري باشد، به زبان ديگر هرگاه محل داوري تجاري بين

قانون داوري تجاري  6ماده  1باشد. بند را ميالمللي قابليت اعمال بر آن را داتجاري بين

باشد، زيرا اين ماده، دادگاه داراي صالحيت المللي دليلي براي صحت اين نظر ميبين

المللي را براساس محل وقوع محلي براي نظارت و دخالت در امور داوري تجاري بين

هاي مركز هر استان تعيين نموده است و اين بدان معناست كه دادگاه استانداوري در هر 

المللي براساس باشند كه نظارت و مساعدت در امر داوري تجاري بينزماني صالح مي
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المللي داشته باشند كه محل داوري در آن استان واقع مقررات قانون داوري تجاري بين

المللي شده باشد. نتيجتاً قلمروي محلي )جغرافيايي( اعمال قانون داوري تجاري بين

كه براي ق. نمونه در نظر گرفته شده است، با اين تفاوت كه ق. نمونه،  همان است

خود را  36و  35و  9و  8صرفنظر از محل داوري و قانون قابل اعمال بر آن مفاد مواد 

دانند، اما مفاد همين مواد تنها زماني از سوي دادگاه ايراني اعمال و اجرا قابل اعمال مي

، ان باشد. لذا صرفاً هر گاه محل داوري در ايران باشد شوند كه محل داوري در ايرمي

نمايد يا بنا به خواست يك طرف طرفين را به داوري در ارجاع مي 8دادگاه مطابق ماده 

المللي و مطابق مواد قانون داوري تجاري بين 9قرار تأمين يا دستور موقت با مجوز ماده 

نمايد و انون آيين دادرسي مدني صادر ميالمللي و مطابق مواد ققانون داوري تجاري بين

 دهد. المللي انجام ميقانون داوري تجاري بين 35اجراء و شناسايي را نيز مطابق ماده 

اما اين سوال كه اگر محل داوري در ايران نباشد، در صورت درخواست يكي از طرفين 

تشخيص دهد  و در صورتي كه دادگاه ايران خود را صالح به استماع و رسيدگي دعوي

نمايد دهد يا اينكه دستور موقت يا قرار تأمين صادر ميآيا طرفين را  به داوري احاله مي

المللي و بايستي از اي است كه خارج از قلمروي قانون داوري تجاري بينيا خير؟ مسئله

المللي خصوصي و تعارض قوانين امكان آن بررسي گردد. مسئله ديدگاه حقوق بين

داوري خارجي يعني آرايي كه در ايران صادر نشده نيز همين گونه است.  اجراي آراي

باشد كه هر چند قانون ايران قلمروي اعمال خويش را براساس استقرار الزم به تذكر مي

مقر داوري در قلمروي ايران تعيين كرده است و اين امر بدان معناست كه فقط در 

المللي بر آن قابل اعمال وري تجاري بينصورت تعيين محل داوري در ايران، قانون دا

توانند قواعد داوري ديگري را بر داوري باشد، اما اين بدان معنا نيست كه طرفين نميمي

المللي به پيروي از ق. نمونه آزادي خويش حاكم نمايند. زيرا قانون داوري تجاري بين

همچنين قانون حاكم وسيعي را براي طرفين جهت تعيين قواعد حاكم بر آيين داوري و 

توان گفت قانون داوري تجاري بر ماهيت دعوي قائل شده است. لذا با اينكه مي

المللي در خصوص آيين داوري حاكم بر داوري از ديدگاه سنتي )قابليت اعمال بين

قانون مقر داوري( پيروي كرده است، و حتي اگر براساس تفسير سنتي قائل باشيم كه 

تواند بر داوري حاكم باشد باز بايد بر آن بود داوري است كه مي صرفاً اين قانون محل
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هاي قانون داخلي ايران آزاد و  رها المللي در ايران از محدوديتكه داوري تجاري بين

هاي سنتي نيز باشد چه خود قانون چنين امري را مجاز داشته است و مطابق ديدگاهمي

باشد كه همان آزاد مي« قانون محلي»اي هالمللي در صورتي از محدوديتداوري بين

داند طرفين قانوني ديگري قانون محلي چنين امري را مجاز بداند و قانون ايران مجاز مي

 و از جمله قانون خارجي را بر داوري خويش حاكم گردانند. 

 مدني قانون 5 ماده در مندرج –توان براساس قاعده درون مركزي بودن قوانين آيا مي

گردد هر دعوايي كه در مي باعث بودن مرزي درون اصل: گفت و داد ارائه يگريد تفسير

 قاعده يا ماهوي شكلي، از اعم –گردد براساس قوانين داخلي دادگاههاي ايران مطرح مي

 ايراني دادگاه هرگاه الملليبين موضوعات در ديگر بعبارت. شود رسيدگي تعارض حل

 آغاز را رسيدگي بداند، صالح را خود يمحل صالحيت به راجع مقررات براساس

دون توجه به اينكه آيا مرجع قضايي خارجي صالحيت دارد يا خير در اين ب نمايدمي

نمايد و اگر هم اليه رسيدگي ميصورت نيز با استناد به قوانين داخلي به موضوع مرجوع

ض ايراني نمايد بدين دليل است كه قاعده حل تعاربه قانون ماهوي خارجي رجوع مي

المللي نيز همانند هر قانون ملي دهد. قانون داوري تجاري بينبه وي چنين دستوري مي

باشد و لذا هرگاه دادگاه ايراني خود را صالح بداند و موضوع مطروحه نزد وي ديگر مي

 قانون ماهوي قلمروي در يعني –المللي باشد نيز از مسائل مربوط به داوري تجاري بين

قانون داوري تجاري  به رسيدگي براي دادگاه گيرد، قرار الملليبين يتجار داوري

باشد، زيرا قانون داوري نمايد و اين صرفنظر از محل داوري ميالمللي استناد ميبين

اي ندارد كه تصريح نمايد مقرراتش در صورتي المللي همانند ق. نمونه مقررهتجاري بين

برخي از مساعدها، براي داوري تجاري . ان باشدگردد كه محل داوري در ايراعمال مي

 8همانند ماده ،نمايدباشد، و آن را تسهيل ميالمللي صرفنظر از محل آن مناسب ميبين

نمايد دعوايي را كه موضوع قرارداد داوري است به داوري ارجاع كه دادگاه را مكلف مي

توسط دادگاه ايراني است،  راجع به امكان صدور قرار تأمين و دستور موقت 9دهد، ماده 

( اگر اين 43  :1370راجع به موارد درخواست ابطال رأي داوري. )صفايي،  33و ماده 

تفسير پذيرفته شود، هرگاه موضوعيِ در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران براساس 

تواند مقررات صالحيت محلي خود را صالح تشخيص دهد، صرفنظر از محل داوري مي
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المللي رجوع نمايد و ديگر الزم نيست كه بدين يماً به قانون داوري تجاري بينمستق

المللي صرفنظر نمايد دليل كه محل داوري، ايران تعيين نشده از قانون داوري تجاري بين

 گيري نمايد. و براساس قوانين ديگر ايران تصميم

داوري تجاري  هر چند اين تفسير نكات مثبتي دارد، اما گسترش قلمروي قانون

المللي تا بدين حد، در واقع بدان معنا است كه هرگاه محل داوري در خارج از ايران بين

باشد و دادگاه ايراني براي رسيدگي به اصل دعوي صالح باشد نيز الاقل كليه مساعدتهاي 

رسد هدف مقنن المللي را اعمال نمايد. به نظر نميمندرج در قانون داوري تجاري بين

 6چنين چيزي بوده باشد، زيرا موارد مساعدت و نظارت دادگاه مندرج در ماده  هرگز

(؛ اخذ تصميم راجع 11مادة  3شامل مواردي است همانند: تعيين داور طرف ممتنع )بند 

(؛ اخذ تصميم در خصوص 14ماده  1به ختم مأموريت داور بعلت قصور يا ناتواني )بند 

(. 16ماده  3به صالحيت خويش رأي داده )بند  ايراد به صالحيت داوري كه مقدمتاً

توان اند كه محل داوري ايران باشد. نميتمامي مواد فوق براي شرايطي طراحي شده

پذيرفت كه صرفاً به اين علت كه دادگاه ايراني، مطابق قواعد مربوط به صالحيت محلي، 

يران نيز نباشد براي رسيدگي به اصل دعوا صالح است، در صورتي كه محل داوري در ا

الذكر است. در حاليكه علي االوصول اين هاي فوقصالح به انجام مساعدتها و  نظارت

هاي الزمه در خصوص باشند كه مساعدها و نظارتدادگاههاي محل تشكيل داوري مي

 ( 44 :1370آورند. )صفايي، داوري را بعمل مي

 

ه شود كه قانون داوري تجاري بنابراين تفسير مناسب همان است كه منجر بدين نتيج

هايي كه محل آن در ايران است اعمال گردد، هر چند المللي در خصوص كليه داوريبين

قانون داوري تجاري  33و  9، 8كه اين تفسير موجب مضيق شدن قلمروي مواد 

رسد بهترين راه اصالح قانون المللي خواهد شد. براي رفع اين مضيقه به نظر ميبين

قانون نمونه باشد،  1ماده  2المللي به نحو هماهنگ و مطابق با بند اري بينداوري تج

گردد كه هايي اعمال ميالمللي بر داورييعني تصريح گردد قانون داوري تجاري بين

و   9و  8محل آنها در ايران است به استثناي مواردي از مساعدت دادگاه همانند مواد 

 . 33كنترل دادگاه در مورد ماده 
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 الملليقلمروي ماهوي اعمال داوري تجاري بين . 1-2

المللي به قلمروي اجرا اختصاص يافته است و بند يك قانون داوري تجاري بين 2ماده 

 دارد كه: آن اعالم مي

المللي اعم از خريد و فروش كاال و خدمات، داوري اختالفات در روابط تجاري بين»

هاي فني، گذاري، همكارياي، سرمايهمشاورهحمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات 

هاي مشابه مطابق مقررات اين قانون العمل كاري، پيمانكاري و فعاليتنمايندگي، حق

 «. صورت خواهد پذيرفت

المللي از لحاظ موضوع به زبان براساس ماده فوق دامنه مشمول قانون داوريِ تجاري بين

است. « الملليتالفات در روابط تجاري بينداوري اخ» ديگر قلمروي ماهوي اعمال آن 

 گويد: قانون نمونه مي 1در همين خصوص بند يك ماده 

 « شود...المللي اعمال مياين قانون بر داوري تجاري بين»

جهت «. المللي استداوري تجاري بين»بدين ترتيب قلمروي ماهوي اعمال قانون نمونه 

يا همان قلمروي ماهوي اعمال قانون نمونه،  «الملليداوري تجاري بين»تبيين اصطالح 

دارد و در اين قانون در زيرنويس ماده يك ليستي غيرحصري از اعمال تجاري بيان مي

 شمارد. المللي است برمينيز مواردي را كه در داوري بين 1ماده  3بند 

اشاره « اريروابط تج»المللي بودن المللي به ويژگي بينبنابراين قانون داوري تجاري بين

المللي بودن دارد و قانون نمونه قلمروي اعمالش را توسط ارجاع به خصوصيت بين

 1ماده  3نمايد. اين در حالي است كه قانون نمونه در بند تعريف و تعيين مي« داوري»

المللي دهد ولي قانون داوري تجاري بينالمللي شدن داوري را ارائه ميمعيارهاي بين

دهد. در قانون ايران هيچ المللي است ارائه نميروابط تجاري كه بينهيچ تعريفي از 

بايد در « روابط تجاري»المللي بودن داللت و نشاني در مورد اينكه چه معياري براي بين

تعريفي از  1شود و در عوض مقنن ايراني در بند )ب( ماده نظر گرفته شود ديده نمي

 دارد: ن ميدهد و بياالمللي ارائه ميداوري بين

نامه المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتداوري بين»

بايستي بر آن بود كه مقنن با تعريف «. داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد
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الواقع خواسته است قلمروي اعمال قانون را بيان دارد هر چند كه المللي فيداوري بين

باشد كه به قلمروي اعمال  2و ذيل تعاريف و خارج از ماده  1يف در ماده اين تعر

اختصاص يافته است. برخي اين امر را بخاطر ضعف طراحي و تنظيم اليحه اين قانون 

دانند. با توجه به توضيحات فوق بايستي جهت روشن شدن قلمروي ماهوي اعمال مي

ر از داوري كدام است و تجاري و نيز المللي معين نمود منظوقانون داوري تجاري بين

در اينجا صرفاً چند نكته را  ،المللي چيست. در خصوص داوري قبالً مطالبي بيان شدبين

باشد نماييم. براساس مبناي داوري كه همان قرارداد يا توافق طرفين مييادآوري مي

تحت شمول  به عبارت ديگر داوري اجباري، باشدمنظور از داوري، داوري اجباري نمي

گيرد. از آنجا در تعاريف داوري اختالف نظر وجود دارد و بويژه اينكه قانون قرار نمي

ها اختالفي به چشم راجع به رفع اختالف به طريق حقوقي يا غيرحقوقي در تعريف

المللي قانون داوري تجاري بين 28و ماده  27ماده  3خورد بايد گفت براساس بندمي

انصاف و نيز داوري از طريق سازش نيز تحت شمول اين قانون  داوري براساس عدل و

گيرند. النهايه اين قانون همانند قانون نمونه تنها شامل مرحله رسيدگي داوري قرار مي

را نبايستي داوري در حال جريان يا رسيدگي « داوري»باشد به ديگر سخن اصطالح نمي

 ،گيرديدگي داوري را نيز در برميداوري تفسير نمود، بلكه قبل و بعد از جريان رس

نامه با قرارداد داوري قبل از رسيدگي داوري است و بعنوان مثال مسائل مربوط به توافق

باشد كه هر دو تحت شمول قانون و در نتيجه اجراي آراي داوري بعد از آن مرحله مي

 گيرد. اصطالح داوري قرار مي

 الف( تجاري بودن

گيرد كه ناشي از المللي قرار ميقانون داوري تجاري بين داوري اختالفاتي در حوزه

هايي در قلمروي آن قرار دارند كه باشد يا به زبان قانون نمونه، داوري« روابط تجاري»

اعم از قراردادي و غيرقراردادي و در نتيجه « روابط»باشند. اما تجاري بودن « تجاري»

 گردد؟ تجاري بودن داوري ناشي از آن چگونه تعيين مي

المللي آنچنان مورد اختالف است كه برخي معتقدند كه مفهوم تجاري بودن در سطح بين

المللي مشخص نيست و حد و مرزي ميان خصيصه تجاري و غيرتجاري معادالت بين
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زيرا عالوه بر اينكه مفهوم تجاري بودن  ،اي نداردالمللي ميانهتجاري بودن با حقوق بين

 آنگلوساكسون كشورهاي در مثالً –شود ي حقوقي يافت نميهاجز در برخي سيستم

 است، ناشناخته كلمه حقوقي معني به بودن تجاري  و است يكي تجاري و مدني حقوق

شود از كشورهايي به كشور ديگر متفاوت است. )شاپيرا، ي هم كه يافت ميهايسيستم در

1371: 27-24) 

يعني هم به  ،نمايندي يا مختلط عمل ميهاي ديگري نيز هستند كه به طور تلفيقنظام

قانون تجارت  5و  3و  2ماهيت عمل و هم به عامل توجه دارند. برخي با توجه به مواد 

 ( 21:1376اند. )جنيدي، ايران سيستم حقوقي ايران را پيرو تلفيقي دانسته

همچنين استدالل شده، چون هيچكدام از نظرات شخصي و موضوعي جامع و كامل 

قانون تجارت ايران تعريف تاجر و  عمليات تجارتي را به هم مربوط ساخته و  ؛نيست

كند شناسد كه مبادرت به عمليات تجاري ميدر ماده يك قانون تجارت كسي را تاجر مي

به  3دهد و بعداً ماده همان قانون عمليات تجاري را يك به يك شرح مي 2و در ماده 

اعتبار تاجر بودن طرف معامله آنها را تجاري اعالم كند و به معادالت ديگري اشاره مي

 موضوع –( به زبان ديگر در معادالت تجاري ذاتي 33 :1375نمايد. )ستوده تهراني، مي

 مورد در اما بريم،مي بودن تاجر به پي تجاري معادالت از – ايران تجارت قانون 2 ماده

 بودن تاجر خصيصه از رعكسب – تجارت قانون 3 ماده موضوع – تبعي تجاري معامالت

( 21 :1374 سعيدي، ثابت. )بريممي وي معامالت بودن تجاري به پي گرمعامله شخص

تجارت ايران در بدايت امر مفهوم  3برخي ديگر نيز معتقدند هر چند كه با توجه به ماده 

توان بر اين عقيده بود كه حقوق گردد، ولي در واقع ميشخص به ذهنِ متبادر مي

( بنابراين 12 :1371ت ايران متكي بر مفهوم موضوعي است. )قائم مقام فراهاني، تجار

هاي حقوق ملي كه حقوق تجارت و مدني از يكديگر جدا شود كه در سيستمديده مي

باشند و مفهوم تجاري بودن شناخته شده است، تاجر، عمليات تجارتي و در نتيجه مي

 باشد. هاي گوناگوني ميي قلمرو و تعريفروابط تجاري و داوري ناشي از آن، دارا

المللي چندي وجود دارد و در عالوه بر اين حقيقت آن است كه علمكردهاي تجاري بين

است كه  يباشد كه موجد قراردادهاي جديد متعدد و  بسيار پيچيده احال تعميم نيز مي

رت و مشاوره( يا مانند قراردادهاي كليدي )نظا ،مشابه آن در تجارت داخلي وجود ندارد
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المللي كه در ( در همين حال اعمال تجاري بين97:1364قراردادهاي توسعه. )ويرالي، 

المللي خود از جهات بين حقوق داخلي مشابه و مانند دارند به واسطه همان ويژگي

گردند و اين تفاوت چيزي بيش از صرفاً يك عنصر برون مرزي گوناگون متفاوت مي

شمارند كه المللي منابع متفاوتي را برميجود دارد. مثالً براي بيع بيناست كه در آنها و

اي يا هاي حرفهي ابتكار انجمنيك دسته منابع فراملي شامل منابع خصوصي نتيجه

هاي دو جانبه، شرايط عمومي نامهالمللي غيردولتي، منابع دولتي مثل توافقمؤسسات  بين

المللي، و نيز منابع ديگري مانند: اصول كلي حقوق، هاي بيناي، كنوانسيونمنطقهبين

باشند. دسته ديگر منابع داخلي المللي و عرف و عادت ميهاي بينآراي محاكم و داوري

 روابط و مناسبات زمينه در نوين قانوني هايمجموعه و سنتي حقوق منابع شامل –

 برخي در جديدي نينقوا دليل همين به( 11:1370 اسكيني،. )است الملليبين تجاري

اعد حاكم بر قو ولي است آنها داخلي حقوق جزء چند هر كه گرديده وضع كشورها

المللي را الزاماً همانند مقررات حقوق تجارت كه بر اعمال هاي اقتصادي بينفعاليت

 ( 77:1364داند. )راژسكي، تجاري داخلي حكومت دارد نمي

المللي نيز اصطالح تجاري وري تجاري بينالمللي راجع به داهاي بيندر كنوانسيون

تعريف نگرديده است. در كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك 

بيني وجود ندارد، اين امكان پيش« تجاري»عالوه بر اينكه تعريفي از اصطالح  1958

خود قائل  پذيرند حق رزرو يا شرطي به شرح زير برايگرديده كه كشورهايي كه آنرا مي

 گويد: اين كنوانسيون مي 1ماده  2شوند: بند 

تواند اعالم دارد كه هنگام امضاء و تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر هر دولتي مي»

كنوانسيون را منحصراً در مورد اختالفات ناشي از آن گونه كه روابط حقوقي، اعم از 

تجاري تلقي شود، اعمال خواهد  قراردادي يا غيرقراردادي كه حسب قوانين داخلي او

 ( 413 :1958)كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك، «. كرد

اند. كه در اين بيني كردهحدود يك سوم كشورهاي ملحق شده اين حق شرط را پيش

زمينه نيز استدالل گرديده: مفهوم تجارتي آنچنان از يك كشور به كشور ديگر متفاوت 

باشد و تنها د كه امكان يك تعريف متحدالشكل از آن در كنوانسيون غيرممكن ميباشمي

المللي از امري كه مورد توجه قرار گرفته اين است كه با توجه به تحوالت روابط بين
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تاريخ تصويب كنوانسيون تاكنون امكان بررسي حذف حق شرط )يا رزرو( مذكر بوجود 

 آمده است. 

قانون نمونه نيز اين نكته مورد توجه واقع شده است كه  در طراحي و مراحل تصويب

وجود ندارد. در همين حال « تجاري»القبولي از اصطالح امكان تعريف صريح و عام

باشد زيرا هدف قانون به قوانين ملي مطلوب نمي« تجاري بودن»واگذار كردن تفسير 

باشد. از سوي ديگر المللي مينمونه شمول هر چه بيشتر آن بر انواع روابط تجاري بين

هاي جهت تفسير يكسان از اين اصطالح در گزارشات و تهيه و تأمين برخي راهنمايي

ي آن بدون هاي گروه كاري طراح قانون نمونه و همچنين تهيه هر تفسيري دربارهنشست

 باشد، چه ممكن است اثر قانوني الزمه را نداشته باشد. ذكر در قانون نيز مطلوب نمي

اي بكار گرفته شد و زيرنويس به ماده يك بعنوان كمك و مساعدت در حل ميانه لذا راه

بايستي در « اصطالح تجاري»دارد: شده است كه بيان ميتفسير اصطالح تجاري اضافه 

به نحوي كه موضوعات ناشي از هر گونه رابطه را كه »مفهوم وسيع آن تفسير شده: 

داراي ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي يا غيرقراردادي، شامل شود. منظور از 

يا مبادله كاال يا  روابط داراي ماهيت تجاري، بدون قيد انحصار، عبارت است از تهيه

كاري، اجاره به العملخدمات، قرارداد، توزيع، نمايندگي يا كارگزاري تجاري يا حق

گذاري، تأمين ها، مشاوره، مهندسي، پروانه امتياز، سرمايهشرط تمليك، ساختمان پروژه

نواع برداري يا امتياز انحصاري يا مشاركت مدني و ااعتبار، بانكداري، بيمه، قرارداد بهره

آهن ديگر همكاري صنعتي يا تجاري، حمل و نقل كاال يا مسافر از طريق هوا، دريا يا راه

از لحاظ محتوا، متن فوق بر روش موضوعي مبتني است. يعني صرفنظر از «. يا جاده

تواند گردد و ميالذكر تجاري محسوب ميطرفين يك رابطه تجاري اعمال فوق

ري ارجاع داد. اما در اين زمينه دو نكته قابل توجه وجود اختالفات ناشي از آن را به داو

باشند و اند از باب تمثيل ميدارد: اول اينكه موضوعاتي كه تجاري محسوب شده

حصري نيستند. دوم اينكه عالوه بر روابط قراردادي، روابط غيرقراردادي مانند دعاوي 

 دهند. يز پوشش ميهاي ايجاد شده در اوضاع و احوال تجاري را نبراي خسارت

در ماده يك آن « تجاري»از لحاظ شكل، قانون نمونه از روش زيرنويس براي اصطالح 

قانون استفاده نموده است. استفاده از اين روش بعلت آنكه چنين تكنيك قانونگذاري در 
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هاي ملي شناخته نشده و  لذا فاقد ارزش حقوقي و قانوني خواهد بود، برخي حقوق

« تجاري»هم قرار گرفته و  برخي معتقد بودند كه توضيح راجع به واژه  مورد مخالفت

 بايستي در متن قانون ارائه گردد. 

روابط، از يك ليست « تجاري بودن»المللي نيز بدون تعريف از قانون داوري تجاري بين

ن نويسي ايرااستفاده نموده، منتها چون از لحاظ شكلي با توجه به اينكه در تكنيك قانون

روابط  2ماده  1باشد آنرا در متن ماده جاي داده است و در بند زيرنويس رايج نمي

اعم از خريد و فروش كاال و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، »... تجاري را 

العمل كاري، هاي فني، نمايندگي، حقگذاري، همكارياي، سرمايهخدمات مشاوره

معرفي كرده است. همانند قانون نمونه سه نكته بارز « ..هاي مشابه.پيمانكاري، و  فعاليت

 خورد. در اين ماده به چشم مي

اول: مقنن ايراني از روش موضوعي پيروي كرده است و ليستي از روابط تجاري 

 باشند يا خير ارائه نموده است. نظر از اينكه طرفين آن تاجر ميصرف

در ابتداي ليست و « اعم از» غيرحصري است. اين امر از كلمات كهدوم: اين 

باشد. ولي غيرحصري بودن آن باعث در انتهاي آن بخوبي روشن مي« هاي مشابهفعاليت»

گردد كه عالوه بر مواردي كه در قانون نمونه ذكر گرديده ساير موارد مشابهي كه در مي

ك سو با االصول شامل گردد. اين امر از يهيچ يك از دو قانون ذكر نگرديده را نيز علي

قانون تجارت ايران مشابهت دارد كه از روش موضوعي استفاده نموده است و از  2ماده 

با وجود اينكه  2باشد، زيرا ماده قانون تجارت مي 2سوي ديگر داراي تفاوت با ماده 

گيرد و در هر حال تعداد از اعمال تجاري بطور هاي تجاري وسيعي را در برميفعاليت

صر گرديده است كه به اعمال تجاري اصلي معرف گرديده است هر كلي بر شمرده و ح

صي مثل، شغل معمولي بودن يا تكرار اشخصي كه به اين اعمال دست يابد با شرايط خ

ديگر به اعتبار تاجر بودن  معامالت 3 ماده براساس سپس و شودمي شناخته تاجر –عمل 

ل به اعمال تجاري تبعي معروف گردد كه اين اعمامتعاملين يا يكي از آنها تلقي مي

المللي با اعالم ليست قانون داوري تجاري بين 2ماده  1باشند. در حاليكه بند مي

اي را به اعتبار تاجر بودن متعاملين آن غيرحصري از روابط تجاري ماهيت هيچ معامله

ال يا المللي نيز از اعمگرداند، نكته سوم اينكه: قانون داوري تجاري بينوابسته نمي
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« روابط تجاري»از كلمه  2ماده  1كند بلكه در بند قراردادهاي تجاري صحبت نمي

نمايد و اين امر بدان معني است كه اين قانون شامل روابط تجاري استفاده مي

همين قانون كه در تعريف  1گردد اين امر به وضوح از بند ج ماده غيرقراردادي هم مي

اختالفاتي كه در مورد »شود، زيرا صحبت از هميده مينامه داوري آمده است فموافقت

يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي بوجود آمده يا ممكن 

 نمايد. مي« است پيش آيد

ها درباره معامالت در قانون نمونه موجب برخي نگراني« تجاري»تفسير وسيع، از واژه 

عه شده است. مسئله اين است كه در كشورهاي در دولتها در كشورهاي در حال توس

شود، آيا حال توسعه بسياري از معامالت تجاري از طريق مؤسسات دولتي انجام مي

معامالت آنها بايستي صرفاً تجاري محسوب گردد؟ در جاييكه دولت از طرق اداري يا 

گردد يا اينكه  نمايد، آيا معامله بايستي هنوز تجاري تلقيقانوني در تجارت دخالت مي

اين حوزه بايستي رها گردد و معامله حقوق عمومي محسوب گردد؟ يا معادالت مانند 

برداري يا امتياز انحصاري جزء ليست تجاري برشمرده شده در قانون قراردادهاي بهره

آيا اين نوع قراردادها مشمول حق حاكميت دائمي بر منابع طبيعي  ،باشندنمونه مي

 برخي قوانين اساسي بر آن تأكيد گرديده است؟ باشد كه در نمي

پاسخ داده « قابل ارجاع بودن به داوري»رسد نگراني فوق تا حدودي با به نظر مي

اختالفات خاصي را كه به موجب  1ماده  5شود. بدين توضيح كه قانون نمونه در بند مي

مود از شمول توان به داوري ارجاع نقوانين كشور تصويب كننده قانون نمونه نمي

قانون داوري تجاري  36ماده  2مقررات آن خارج نموده است. همين امر در بند 

المللي نيز بيان گرديده است. استثناء فوق با توجه به قلمروي محلي يا جغرافيايي بين

هايي كه گردد. در همان حال بر تمام داوريها حتي داوريكشور تصويب كننده اعمال مي

ين داوري يا قانون حاكم بر ماهيت دعوي را قانون ديگري اعالم نموده قانون حاكم بر آي

گردد. آزادي تعيين قانون حاكم محدود به رعايت قواعد آمره قانون باشند اعمال مي

نمايد اين قانون شامل اختالفاتي كه نمونه است و قانون نمونه بطور آمرانه مقرر مي

شود. لذا موضوعاتي كه ي ندارند، نميبراساس قوانين ملي قابليت ارجاع به داور

باشند  اساساً تحت شمول قانون نمونه و همچنين براساس قانون ملي غيرقابل داوري مي
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باشند تا اينكه تحت شمول تفسير واژه تجاري واقع المللي نميقانون داوري تجاري بين

د و مثالً نمايشوند. مضافاً قانون نمونه به مسئله مصونيت دولت هيچ تعرضي نمي

گويد كه آيا امضاء قرارداد داوري توسط ارگان دولتي يا نماينده دولت اعراض از نمي

گردد يا خير. اين مسئله از شمول قانون نمونه خارج چنين مصونيتي محسوب مي

 باشد. مي

از سوي ديگر پذيرش تفسير وسيع از اصطالح تجاري كه با صرفنظر كردن احتمال 

باشد، زيرا هر چه رابطه تجاري وسيعتر گردد به مصلحت نيز ميالذكر تأمين ميفوق

گردد و اين المللي فراتر ميتفسير گردد قلمروي شمول ماهوي قانون داوري تجاري بين

آورد كه رغبت بيشتر جهت تعيين ايران بعنوان محل داوري فراهم آيد امكان را فراهم مي

اي در دنياي امروزي و بويژه نقشي منطقه و اين امر با توجه به توسعه روابط اقتصادي

ايران در اكو كه به تازگي كشورهاي عضو بيشتري را نيز جذب نموده، حائز اهميت 

گذاري است. عالوه بر اين سياستگذاران اقتصادي ايران در وضعيت كنوني مشوق سرمايه

هاي زمينهباشند. شمول قلمروي ماهوي اين قانون بعنوان ايجاد يكي از در ايران مي

المللي از يك طرف زيرا قانون داوري تجاري بين ،تواند مورد توجه واقع شودمساعد مي

ماده  1نمايد و از سوي ديگر براساس بند هاي دادگاههاي ملي را محدود ميصالحيت

آورد تا طرفين قواعد حقوقي حاكم بر ماهيت اختالف را نيز اين امكان را فراهم مي 27

وده و بدين طريق از اعمال قاعده حل تعارض ايران بر ماهيت اختالف و خود انتخاب نم

 نتايج ناشي از آن پرهيز نمايند. 

 بودن« الملليبين» ب( 

اند كه با بيش از يك حقوق المللي تلقي كردهبطور كلي يك رابطه حقوقي را زماني بين

المللي هم تسري بين توان به معامالتداخلي داراي ارتباط باشد. همين استدالل را مي

المللي دانست كه توسط ( لذا يك قرارداد تجاري را زماني بين29 :1371داد. )شاپيرا، 

يك عامل خارجي همانند محل انعقاد قرارداد، وقوع مال مورد معامله در كشور خارجي، 

ق ( با بيش از يك كشور يا يك حقو6:1395)الماسي، . تابعيت يا اقامتگاه متعاملين و ... 

باشد. در خصوص داوري هم بطور كلي و منحصر بيان گرديده يك داخلي مرتبط مي
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المللي باشد. )جنيدي، المللي است كه ناظر بر قراردادهاي تجاري بينداوري وقتي بين

الذكر در حاليكه تعريف نسبتاً روشني از داوري تجاري ( تعريف فوق22و  21 :1376

باشد. زيرا تنها بر قراردادهاي تجاري تكيه نتقاد هم ميدهد مورد االمللي ارائه ميبين

دارد، در حاليكه گرايشات جديد نشان دهنده آن است كه اختالفات غيرقراردادي هم 

نيويورك راجع به  1958كنوانسيون  2از ماده  1قابليت ارجاع به داوري را دارند. بند 

 دارد: شناسايي و اجراي احكام خارجي بيان مي

تمام يا  ،ن به موجب آن متعهد شده باشندينامه كتبي را كه طرفعاهد هر موافقتدول مت»

قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي 

ناشي از رابطه حقوقي معين، اعم از قراردادي يا غير آن بوده و موضوع آن از طريق 

 «. يت خواهند شناختداوري قابل حل و فصل باشد، به رسم

بيني قانون نمونه نيز امكان ارجاع اختالف غيرقراردادي به داوري را پيش 7از ماده  1بند 

 خورد.المللي به چشم ميقانون داوري تجاري بين 1نموده و همين امر در بند ج ماده 

 به كه سيستمي يعني –نكته ديگر مورد انتقاد اين است كه سيستم تعداد ارتباطات 

مرتبط  داخلي حقوق يك از بيش با كه شودمي شناخته الملليبين قراردادي آن وجبم

 اين. است نموده استفاده حقوقي هايمالك از صرفاً  وضوح و سادگي عين در –باشد 

 معيارهاي كه دارند اعتقاد كه خوردمي چشم به بيشتر فرانسه حقوقي هاينوشته در انتقاد

 – حقوقي حداقل و بوده صرف حقوقي نبايستي الملليبين اقتصادي رابطه يك شناخت

 ( 28 :1371. )شاپيرا، باشند بايد اقتصادي

در تعريف داوري  1981قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه مصوب 1492در ماده 

باشد، داوري المللي مطرح ميوقتي كه منافع تجارت بين»المللي چنين آمده است: بين

در « المللي مطرح باشدمنافع تجارت بين»خصوص مفهوم عبارت  در«. المللي استبين

تعريف فوق با توجه به سابقه رويه قضايي فرانسه گفته شده است كه: تعريف فقط 

دهد )و بنابراين، غالب اوقات، روابط قراردادي موضوع اختالف را مورد توجه قرار مي

المللي را. همچنين عناصر اوليه( و نه شرايط حل و فصل آن و صفات خاص داوري بين

شود. مانند: تابعيت طرفين و داورها، طبع خارجي صرفاً حقوقي نيز به كار گذاشته مي

نهاد داوري احياناً انتخاب شده، محل و آئين داوري. آنچه اهميت دارد فقط ماهيت 
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فيه است و در آنجا هم قرارداد فقط از لحاظ اركان اختالف، يعني موضوع متنازع

دي آن مورد توجه است. قصد و اداره طرفين )به عنوان مثال از جهت حقوق قابل اقتصا

المللي بودن داوري ندارد. لذا اعمال( و محل انعقاد قرارداد اثري در خصومت ملي يا بين

كافي است موضوع متنازع فيه ناشي از عبور اموال، خدمات يا پرداخت از طريق مرزها 

 ( 54 :1982دد. )كالنتريان، المللي محسوب گرباشد تا بين

 داوري در دعاوي بازرگاني داخلي. 2

روند داوري تجاري ابتدا در حوزه اختالفات و دعاوي ناشي از تخلف از وصف و 

هاي بازرگاني و مشخصات قراردادي كاال مطرح شده و توسعه يافته است. انجمن

وط به واقعيات و هاي مبادله كاال براي حل و فصل اختالفات قراردادي مرببورس

اوصاف معامالت خود اسلوب خاصي را تعبيه و سازماندهي كردند و اعضا را تشويق 

هايي مراجعه كنند كه اعضاي آن با لسان كردند براي حل اين نوع اختالفات به هيأتمي

و عرف صنعت يا تجارت مربوط آشنايي كافي دارند. حل و فصل اختالفات تجاري از 

هاي رسيدگي خاصي را به وجود آورد كه حداقل تأخير در رفته، آيينطريق داوري رفته 

 كرد.ندن موضوع دعوا را تأمين ميها و غيرعلني مارسيدگي، حداقل هزينه

 داوري سازماني. 1-2

سازمانها و مؤسسات داوري نقش مهمي در توسعه داوري در اياالت متحده و خارج آن 

اي غيرانتفاعي و خصوصي كه مؤسسه« يكايي داوريانجمن آمر»اند. در آمريكا ايفا كرده

تأسيس شده و فعال بوده  1926است و دفتر مركزي آن در نيويورك است، در سال 

المللي ديوان بين»المللي غيرتخصصي نيز اي دعاوي بيناست. در حل و فصل پاره

اوري به ( يكي از نهادهاي اصلي دICCالمللي )وابسته به اتاق بازرگاني بين« داوري

شروع به كار نموده است. البته همانند ساير مؤسسات داوري  1922رود كه از شمار مي

است، اين ديوان رأساً به امر داوري « المللي داوريديوان بين»برجسته و عليرغم نام آنكه 

هاي داوري كه حسب مورد در پردازد، بلكه در واقع بر هيأتو حل و فصل دعاوي نمي

شود و متشكل از داوران منتخب خود اصحاب دعوا يا ص تشكيل ميهر پرونده خا

مؤسسه داوري اتاق بازرگاني »كند. المللي است، نظارت مياحيانًا اتاق بازرگاني بين
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المللي تأسيس شده و به ويژه به عنوان يك نهاد داوري بين 1976نيز از سال « استكلهم

. است كرده داوري غرب –رگاني شرق در حل و فصل دعاوي مربوط به قراردادهاي باز

 لندن

(87 :1977stocholm chamber commerece,  هم در زمينه دعاوي دريايي، بيمه و )

دادگاه داوري »المللي بوده است. هاي بينالتجاره مركز داوريمعامالت انواع كاال و مال

ن آن از اول قواعد داوري خاصي دارد كه بارها اصالح شده و آخري« المللي لندنبين

االجرا شده است. اين دادگاه تحت نظارت و هدايت مشترك شهرداري، الزم 1981سال 

 (  ,1983Steyn: 66باشد. )اتاق بازرگاني و مؤسسه داوران قسم خورده لندن مي

هاي خصوصي يا مؤسسات داوري با تنظيم و تدوين مقرراتي براي برگزاري داوري

ر قراردادها و نيز تدارك تسهيالت اداري و تدوين آيين پيشنهاد شرط داوري براي درج د

دادرسي سهم مهمي در برانگيختن اعتماد بيشتر به داوري به عنوان اسلوب جايگزين 

 اند.محاكم دادگستري و رسيدگي قضايي داشته

 الملليگذاري بينالمللي و سرمايهقراردادهاي تجارت بين . 2-2

هاي داوري و نيز اقبال روز افزون انجمن داوري تجاري كه از حمايت مؤسسات

بازرگاني داخلي نسبت به نهاد داوري به عنوان اسلوب مؤثر حل و فصل اختالف در 

تجارت داخلي برخوردار بوده است. هماهنگ با رشد انبوه تجارت جهاني و توسعه 

هاي بعد از جنگ جهاني دوم توسعه يافته و به پيش آمده است.گذاريسرمايه
1

 

 المللي يک روند مستقل استداوري بين. 2-3

هاي داخلي حل و فصل اختالفات كه آيين دادرسي ثابت و قواعد برعكس مكانيزم

المللي مستلزم وقوف به المللي مانند خود دعاوي بيناي دارند، داوري بينشناخته شده

                                                           
1گذاری به صورت نقدی گذاری خارجی آمریکا شامل سرمایه. آمار وزارت بازرگانی آمریکا حاکی از آن است که سرمایه

میلیارد دالر در سال  187شود که باید با رقم میلیارد دالر می 214بالغ بر حدود  1980یا وام به خارجیان، در سال 

گذاری مقایسه شود. توزیع سرمایه 1950میلیارد دالر در سال  12و  1975میلیارد دالر در سال  95و حدود  1378

شورهای توسعه یافته و توسعه ؛ در ک%45، اروپا %18آمریکای التین  %21چنین است: در کانادار  1980آمریکا در سال 

 . بوده است %25و  %75نیافته به ترتیب 
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ي و سيستم حقوقي بيش از يك كشور، اطالع از مباني گوناگون صالحيت مراجع رسيدگ

نيز محتاج آگاهي از انواع آيين دادرسي و مقررات آنها در مورد ادله اثبات دعوا )مباني و 

باشد. واقعيات(، قانون حاكم بر دعوا، اثبات قانون خارجي و باالخره اجراي حكم مي

المللي ي داوري بينخواهند به حوزههاي داخلي كه مياندركاران داوريبنابراين دست

 سيدگي داخلي، كه تك بعدي است.يد آمادگي الزم را براي عبور از نظام رگام نهند، با

  .المللي داشته باشندختارهاي حل و فصل چند بعدي داوري بينزي ساهب

پيدايش كشور هاي سوسياليستي و كشور هاي تازه به استقالل رسيده و رواج   حتي

فقتنامه هاي توسعه ي بازرگاني دولتي در آنها و نيز افزايش نقش دولت ها در موا

اقتصادي ، خود به خود معامالت بين المللي پيچيده اي را به دنبال آورده كه نسبت به 

امتيازات داوري در دعاوي داخلي قرارداد هاي داخلي سنتي به مراتب متفاوت است. 

گيري، كم هزينه بودن و غيررسمي بودن جريان رسيدگي، در داوري يعني سرعت تصميم

المللي به دليل موانعي از قبيل گوناگوني المللي نيز وجود دارد. دعاوي بينتجاري بين

زبان طرفين، بعد مسافت و مشكالت ارتباطات و مكاتبه بيشتر با خط تأخير و اطاله 

باشند و اغلب هزينه بيشتري در بردارند مانند هزينه اداره جريان رسيدگي مواجه مي

هاي وكالي محلي، مترجم و باالخره هزينه الزحمه داوران، استخدامداوري، حق

هاي داخلي وجود اي كه در داوريالمللي، جو غيرسمي و سادهمسافرت. در داوري بين

شود. با تر تبديل مي دارد به محيطي آميخته به قواعد رسيدگي و آيين دادرسي پيچيده

شود كه خود ميالمللي هر دو توسط داوراني اداره اينكه داوري داخلي و داوري بين

اند و دوران صالحيت و اختيار خود را از توافق اوليه طرفين اصحاب دعوا منصوب كرده

 آورند. در مراجعه به داوري به دست مي

المللي، خواه ناخواه مسائل صالحيتي هاي بينهاي فراملي نهفته در داوريبه علت جنبه

حاظ ضرورت درج شرط داوري در آيد. به همين لالمللي بيشتر پيش ميدر داوري بين

قرارداد اوليه به منظور رفع هر گونه ابهام و بالتكليفي از حيث مسائل صالحيتي، امروزه 

در كشورهايي كه مراكز  ( ,2002Kerr :98المللي شده است. )اي بينتقريباً تبديل به رويه

 اي براييب شده كه احكام جداگانهبزرگ داوري در آنجا واقع است، قوانيني تصو

در قواعد . سازدبيني نموده و آن دو را از هم جدا ميالمللي و داخلي پيشداوري بين



229 

 

 

 

 فصلنامه  

 های پژوهش 

الملل، بینروابط

ره شمادوره نخست، 

  پنجمبیست و 

 11396 پاییز

 

 

ها و تفكيك آنها در رابطه با بندي داوريالمللي نيز طبقهداوري مؤسسات داوري بين

 المللي مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.معامالت مختلف بين

 الملليي بيننقش دادگاههاي داخلي در داور. 4-2

تواند بدون مساعدت و همكاري محاكم داخلي، به طور المللي نميداوري تجاري بين

توان به كلي از صحنه عمل كند. دادگاههاي كشور محل داوري را نمي مدمؤثر و كارآ

بيرون گذاشت و با داوري غيرمرتبط دانست مگر اينكه طرفين در قرارداد اوليه ارجاع به 

دادگاه هاي كشور مبدا در هنگام   مينه توافق كرده باشند.ز خاص در اينداوري، به طور 

اصوال هر  .كنندبررسي قابليت داوري يك اختالف بين المللي ، قانون خود را اعمال مي

، قوانين كار پيدا كند ، در هر نوع رسيدگيدادگاهي كه به نوعي با راي داوري سر و 

خصوص قابليت ارجاع اختالف به داوري  كشور خود را در هنگام تصميم گيري در

اما برخي ديگر با افزايش قلمروي بيش از حد نظارت دادگاه در داوري ،  .اعمال مي كند

 Margaret) به نوعي نقش مداخله جويانه اي را مورد توجه قرار داده اند.

2008:84L.Moses, ) درصورت فقدان توافق براي ارجاع اختالف به داوري سازماني و

رهمندي از اين ويژگي سازمان ها ، طرفين بايد ضمن توافق بر آيين رسيدگي ، روند به

از اين رو طرفين براي  ) 22:  1391شيرودي ، (داوري را نيز مديريت و كنترل نمايند. 

بهرهمندي از چنين مساعدت ها و خدماتي ، اختالف خود را به اين سازمان ها ارجاع 

مؤثر بودن داوري از حيث صدور رأي قطعي  )1ules Art.Icc Arbitration R(مي دهند. 

اي كه به آن ارجاع شده، موكول است به آنكه اگر االجرا براي حل و فصل منازعهو الزم

يكي از طرفين از اجراي رأي داوري تخلف نمود دادگاهي در كار باشد كه رأي را به 

آور است با همان حكم الزام المللي آن متضمن صدوراجرا درآورد. داوري در مفهوم بين

آثار حقوقي و قدرت اجرايي كه حكم قطعي دادگاه دارد. اغلب كشورهايي كه در امر 

هاي حساس و مهم تجارت فعال هستند قوانين خاصي در مورد داوري دارند اما در زمينه

س به يفرانسه و سوي»كنند. هنوز قضات هستند كه با آراي خود عمالً قانونگذاري مي

ر سنتي بيش از انگلستان و آمريكا قانون مدار هستند و حجم بيشتري از قوانين طو

موضوعه را در باب داوري دارند، معذلك در موضوعات اساسي كه در جريان داوري 
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ها و آراي محاكم است كه منبع اصلي مقررات داوري اي از رويهآيد مجموعهيمپيش 

است.
1

« 

 نتيجه گيري 

 يازهايكشورها و رفع ن يالمللي كه با هدف توسعه اقتصادندر تجارت بي امروزه،

 ازيامور( ن نيدر ا رياشخاص درگ ني)در مبادالت ب رديگيها صورت ممتقابل آن يتجار

ها از دخالت دولت شتريمرجع حل احتالف با فراغت هر چه ب كيبه عنوان  يبه داور

 ازمنديها ندادگاه همچون ي. دعوا در داورشودياحساس م شتريروز به روز ب

دو مسئله در  نيا كياست، گرچه تفك يو مسائل حكم يدر مسائل موضوع يريگميتصم

داور  ي. در داورباشديم يتر از داوربارزتر و برجسته يمل يدادرس نيدادگاه و قوان

و وجدان  صيرا براساس تشخ يدارد و جهات حكم هيتك يبر جهات موضوع شتريب

عالوه بر مسائل  ،يقرارداد يدعوا كيمثال، در  ي. برادهديظر مو عادالنه خود ن منصف

كه  يضمن طيشرا شود،يها متمركز مقرارداد كه داور بر آن حيصر طيو شرا يموضوع

بر  ديكه لزوماً با يقرارداد قرار داده است و قواعد قانون حيصر طيقانون آن را مكمل شرا

 اي شوديم ديها تأكاما كمتر بر آن باشند،يم مطرح زين هايداور درقرارداد اعمال شوند، 

 ستيوجه ملزم ن چيخود در نظر دارد. داور به ه يها را در داورداور كمتر از دادگاه آن

 يابرجسته زيبرسد، لذا تما ميكند و مانند او به تصم يدگيدعوا را رس يكه مانند قاض

و  يد ندارد. تفاوت داورمنشانه دعوا وجو دخداو حل و فصل ك يقرارداد يداور نيب

 تيبه رسم يداورنييدر خصوص آ يحقوق يهاستمياز س ياريدر بس يدولت يدادرس

استثنا شده و  يداور يكشورها برا نيدر ا يدادرس نييآ فاتيشناخته شده است. تشر

به  يملقانون گذاران  ياست. حت دهيگرد فيدر آن تضع زياستحكام ادله اثبات دعوا ن

 يداخل يدر دعاو يالمللي با داوربين يتجار يهايدر داور يداور نييآ نيب يطور كل

المللي به دوران بين يتجار يهايكه در داور يمثال، در حال ياند؛ براشده ليتفاوت قا

                                                           
1های ینه داوریهای داخلی مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را داریم و در زم. )در ایران برای داوری

سیده است. لکن رویه المللی که اخیرًا به تصویب مجلس شورای اسالمی رالمللی نیز الیحه قانون داوری تجاری بینبین

 قضایی در زمینه داوری هیچ توسعه نیافته و از این حیث دچار کمبود جدی هستیم(. 
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و به دادگاه مراجعه نشود،  رنديبگ ميخود تصم تياجازه داده شده كه در خصوص صالح

 وانيد تيصالح يبررس يداده نشود و برا يااجازه نياست چن مكنم يداخل يدر داور

اجتناب از مداخله  شتريالمللي ببين يباشد. در داور يمراجعه به دادگاه ضرور يداور

قابل قبول باشد كه به جهت  ديشا يداخل يكه در داور يكارگاه در نظر است، در حال

 ،يو داور يدادگاه يدادرس نيب لتعاد يو برقرار يداخل نيانسجام در قواعد و قوان

 يدر دعاو اي رندينظارت دادگاه قرار گ ايو دخالت  يدر ضوابط قانون شتريب نيطرف

 نيا نيب يريگچشم يهاتفاوت يقواعد قابل اعمال بر داور اياز جهت قانون  يالمللنيب

 دو وجود دارد. 
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