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نگاهی به داوری تجاری بین المللی

مقدمه
داوري يعني اينکه طرفين اختالف ،شخص يا اشخاصي را انتخاب کنند تا به اختالف ميان آنها رسيدگي کند و
نظرش را بگويد و آنها هم متعهد شوند که نظر داور را اجرا کنند .داوري در دانش حقوق ،در مقابل دادگستري
قرار دارد .براي آنکه فرق ميان داوري و دادگستري را بدانيم ،الزم است ابتدا شباهت ميان آنها را بدانيم .شباهت
داوري و دادگستري در چيست؟ داوري و دادگستري هر دو روش يا آيين يا مکانيزمي براي حل و فصل
اختالف هستند .انسانها زماني به داوري يا دادگستري روي ميآورند که اختالفي داشته باشند و خودشان هم

نتوانسته باشند با مذاکره و گفتگو اختالفشان را حل کنند و به نتيجهاي برسند .در حقيقت نياز دارند که شخص
ثالثي ،اختالف آنها را حل کند و رأي صادر کند .اما تفاوت آنها در اينجاست که در داوري شخص رسيدگي
کننده به اختالف که به او داور ميگوييم ،توسط طرفين اختالف انتخاب ميشود اما در دادگستري ،شخص
رسيدگي کننده به اختالف که به او قاضي ميگوييم ،توسط طرفين انتخاب نميشود .طرفين دعوي حق ندارند
که قاضي خود را انتخاب کنند ،بلکه قاضي توسط حکومت انتخاب ميشود و عهده دار شغل قضاوت ميگردد
و به دعاوي که به وي ارجاع ميشود رسيدگي ميکند .اين مطلب ،تفاوت اساسي ميان داوري و دادگستري
است.
تعریف داوری در حقوق ایران
قانون داوري تجاري بينالمللي ،داوري را اينگونه تعريف کرده است:
داوري عبارتست از رفع اختالف بين متداعيين در خارج از دادگاه ،به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا
حقوقي مرضيالطرفين يا انتصابي  .منظور از متداعيين ،همان طرفين اختالف است که به آنها خواهان و خوانده
ميگوييم .در اين تعريف چند نکته به چشم ميخورد .يکي اينکه داوري ،آييني براي حل و فصل اختالف
است .دوم اينکه داوري ،متضمن حل اختالف در خارج از دادگاه است .سوم اينکه داوري توسط اشخاص مورد
رضايت طرفين اختالف انجام ميگيرد و چهارم اينکه داوري هم ميتواند توسط اشخاص حقيقي انجام گيرد و
هم توسط اشخاص حقوقي .شخص حقيقي همان انسانها هستند و شخص حقوقي ،موجوديتهايي غير از
انسانها هستند که قانونگذار آنها را واجد صالحيت دارا شدن و اجراي حقوق و تکاليف ميداند .مانند
شرکتها ،موسسات ،سازمانها و نهادها .طرفين اختالف ،همانگونه که ميتوانند اشخاص حقيقي را به عنوان
داور براي حل و فصل اختالفات خود انتخاب کنند ،ميتوانند اشخاص حقوقي را نيز به عنوان داور اختالفات

خود برگزينند.

مفهوم تجاری بودن داوری
اکنون که با کلمه اول از سه کلمه «داوري»« ،تجاري» و «بينالمللي» آشنا شديم ،بهتر است با دو کلمه ديگر نيز
آشنا شويم .ميتوان گفت تجاري يعني آنچه به تجارت و بازرگاني و کسب و کار مربوط است .البته اگر کسي
با معناي کلمه تجارت آشنا نباشد ،بعيد است که معناي کلمات بازرگاني و کسب و کار را هم بداند .پس سعي
ميکنيم به نحو سادهتري اين عبارت را توضيح دهيم .تجاري يعني اعمالي که در ماده  2قانون تجارت ،به عنوان
عمل تجاري ذکر شدهاند .اما اوالً همه افراد با ماده  2قانون تجارت آشنا نيستند .ثانياً عبارات ماده  2قانون
تجارت ،آنقدر مبهم و مفصل هستند که بعيد است بتوان با چند جمله ساده آنها را توضيح داد .بنابراين بايد باز

هم به زبان سادهتري بيان کرد که به چه کاري ،عمل تجاري ميگوييم .عمل تجاري ،عملي است که به قصد
کسب سود انجام ميشود .در داوري تجاري ،به داوري در اختالفات اشخاص در موضوعات تجاري
ميپردازيم .يعني افرادي که با يکديگر تجارت ميکنند ،گاهي اوقات به اختالفاتي بر ميخورند که نميتوانند
خودشان با گفتگو و مذاکره آنها را حل کنند .در اينجا آنها ترجيح ميدهند که به جاي اينکه براي حل اختالف
ميان خودشان به دادگاه بروند ،از روش داوري استفاده کنند .يعني داور يا داوراني را منصوب کنند تا به اختالف
آنها رسيدگي نمايد .البته وقتي ميگوييم «داوري تجاري» حتماً منظورمان اين نيست که طرفين اختالفي که در
مورد آن داوري ميشود ،تاجر هستند .در حقيقت گاهي اوقات ممکن است که اشخاصي که تاجر نيستند ،يک
اختالف تجاري داشته باشند .مثالً ممکن است شخصي که شغل تجارت ندارد و تجارت را به عنوان شغل و پيشه
خود انتخاب نکرده است ،يک معامله تجاري انجام دهد و در آن معامله با طرف مقابل اختالف پيدا کند و به
داوري روي بياورد .چنين داورياي هم يک «داوري تجاري» است ،هرچند طرفين اختالف ،تاجر نيستند .حال
ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا داوري غير تجاري هم وجود دارد؟ به عبارت ديگر ،وقتي ميگوييم
«داوري تجاري» ،آيا به دنبال اين هستيم که ذهن خواننده به سراغ نوع ديگري از داوري نرود؟ پاسخ مثبت
است .در کنار داوري تجاري ،حداقل دو نوع ديگر داوري وجود دارند که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند
و به اين جهت است که قيد تجاري را پس از داوري حتماً ميآوريم .اولين نوع داوري که در حقوق داخلي
کاربرد دارد ،داوري خانوادگي است .تقريباً در تمامي کشورها از ديرباز مرسوم بوده است که هنگامي که زن و
شوهري اختالف پيدا ميکردهاند ،ابتدا سعي ميکردند با بحث و صحبت با يکديگر مشکل را رفع نمايند .اگر به
اين ترتيب مشکل حل نميشد ،شخص يا اشخاصي از اقوام و خويشاوندان و يا حتي دوستان را داور قرار
ميدادند تا به اختالفات ميان آنها رسيدگي کند اين کار که از ديرباز به صورت غير رسمي انجام ميشد ،امروزه
حالت رسمي نيز پيدا کرده است .يعني دادگاهها مکلف هستند که پيش از آنکه رأي طالق يا جدايي زن و
شوهر از يکديگر را صادر کنند ،پرونده را به داوري ارجاع دهند و به اين ترتيب سعي کنند تا در صورت امکان
صلح و سازشي ميان آنها برقرار کنند و اگر داوري ،موثر نبود و داوران به اين نتيجه رسيدند که زن و شوهر
ديگر نميتوانند با يکديگر زندگي مشترکي داشته باشند ،در اين صورت دادگاه ميتواند رأي طالق صادر
نمايد .پس يک داوري ديگر هم داريم که عبارتست از داوري خانوادگي و اين داوري ،جزء داوريهاي غير
تجاري است .داوري ديگري نيز وجود دارد و به آن داوري بينالمللي ميگوييم .داوري بينالمللي ،داوري بين
دو دولت است .همانطور که ممکن است اشخاص ،اختالفاتي پيدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را
حل نمايند و به نتيجهاي برسند ،دولتها نيز ممکن است اختالفاتي پيدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل
کنند .البته به طور سنتي يکي از راههاي حل و فصل اختالف ،جنگ بوده است .يعني دولتها هنگامي که با
اختالف غير قابل حلي برخورد ميکردهاند ،سعي ميکردند با توسل به زور اختالف را حل کنند .اما جنگ،
گذشته از اينکه راه حل متمدنانهاي نيست ،راه حل پر هزينهاي هم هست و نتيجه آن هم مشخص نيست .عالوه

بر اين ،در حقوق بينالملل معاصر ،جنگ به عنوان ابزار سياست خارجي منع شده است .اينکه چرا با اين حال
هنوز هم جنگ وجود دارد ،پاسخ مفصلي دارد که در درس حقوق بينالملل عمومي به آن پرداخته ميشود.
خالصه اينکه اگر دولتها با مذاکره نتوانند با مذاکره اختالفات خود را حل کنند و در عين حال نخواهند يا
نتوانند به زور يا جنگ متوسل شوند ،بايد راه حلهاي بينابيني وجود داشته باشد تا از آن طريق اختالفات خود را
حل و فصل نمايند و يکي از مهمترين راه حلهاي بينابين ،داوري است .داوري در روابط بين دولتها يعني
اينکه دو دولت که با يکديگر اختالف دارند ،شخص يا اشخاصي را حَکَم يا داور قرار دهند تا به اختالف ميان
آنها رسيدگي کند و رأي خود را صادر کند و اين رأي براي آنها الزم االجرا باشد .در حقوق بينالملل معاصر،
نمونههاي بسياري از داوري را مشاهده مينماييم و تحليل قواعد راجع به داوري بيندولت ها و تشريفات و آثار
آن ،موضوع بحث مفصلي در حقوق بينالملل عمومي است.
تجاری بودن داوری در حقوق ایران
قانون داوري تجاري بينالمللي ايران ،تجاري بودن داوري را در بند  1از ماده  2به اين شرح تعريف کرده است:
داوري اختالفات در روابط تجاري بينالمللي اعم از خريد و فروش کاال و خدمات ،حمل و نقل ،بيمه ،امور
مالي ،خدمات مشاورهاي ،سرمايهگذاري ،همکاريهاي فني ،نمايندگي ،حقالعملکاري ،پيمانکاري و
فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت  .نکتهاي که در خصوص اين بند بايد بدان
توجه داشت اين است که اموري که در اين ماده ذکر شدهاند تنها به عنوان مثال ذکر شدهاند و به عبارت ديگر،
موارد مذکور در اين بند ،حصري نيستند يعني ميتوان امور تجاري ديگري را نيز بر آنها افزود .به طور کلي هر

امري ،امر تجاري تلقي شود ،داوري راجع به آن نيز ،داوري تجاري خواهد بود.

مفهوم بینالمللی بودن داوری
نوبت ميرسد به سومين کلمه از کلمات ياد شده ،يعني «بينالمللي»  .بينالمللي در مقابل داخلي قرار دارد.
اختالفات حقوقي به دو دسته «داخلي» و «بينالمللي» تقسيم ميشوند .اگر بخواهيم خيلي ساده اختالفات
بينالمللي و اختالفات داخلي را توضيح دهيم بايد بگوييم اختالفات داخلي ،اختالفاتي هستند که به يک کشور
مربوط ميشوند ،در حالي که اختالفات بينالمللي به دو يا چند کشور مربوط ميشوند .وقتي ميگوييم
اختالفاتي که به دو يا چند کشور مربوط ميشوند ،منظور ما اين است که با اختالفي سر و کار داريم که در آن
حداقل يک موضوع يا مسأله خارجي وجود دارد .اگر يکي از طرفين ،خارجي بود يا موضوع قرارداد در خارج
از کشور قرار داشت و يا قرارداد در خارج از کشور تنظيم شده بود ،ما با يک اختالف بينالمللي مواجه بوديم.
اگر بخواهيم با زبان دقيق حقوقي در اين مورد بحث کنيم ،بايد بگوييم اختالف بينالمللي ،اختالفي است که در

آن حداقل يک عنصر خارجي وجود دارد .عنصر خارجي البته ميتواند شامل امور مختلفي گردد .مانند تابعيت
خارجي يکي از طرفين يا وقوع مال مورد اختالف در کشور خارجي يا انعقاد قرارداد در خارج از کشور و مانند
آن .در چنين مواردي ما با اختالف بينالمللي روبرو هستيم و نه اختالف داخلي تعيين داور ،امري است که بايد
بر اساس قانون انجام شود .يعني در هر کشوري ،مقرراتي وجود دارد که مشخص ميکند داور بايد چگونه
انتخاب شود ،وقتي انتخاب شد ،چه وظايفي بر عهده دارد ،بايد چگونه داوري کند و غيره .به طور کلي در هر
جايي که مسأله تعارض قوانين وجود داشته باشد ،مسأله ما ديگر مسأله داخلي نيست و يک مسأله بينالمللي به

شمار ميرود .يا به عبارت بهتر با ورود عنصر خارجي ،داوري نيز داوري بينالمللي ميشود.
بینالمللی بودن داوری در حقوق ایران

اگرچه ورود عنصر خارجي – خواه آن عنصر خارجي ،تابعيت خارجي يکي از طرفين باشد و خواه ،واقع شدن
مال مورد اختالف در خارج کشور و خواه هر عنصر خارجي ديگري – داوري را تبديل به يک داوري
بينالمللي ميکند ،اما در حقوق ايران ،داوري بينالمللي چنين تعريف وسيعي ندارد .به عبارت ديگر قانون
داوري تجاري بينالمللي ايران ،مصوب سال  1731تنها آن داوريهايي را داوريهاي بينالمللي تلقي ميکند
که در آنها ،يکي از طرفين اختالف ،درهنگام انعقاد موافقتنامه داوري ،به موجب قوانين تبعه ايران نباشد .بند

«ب» از ماده  1قانون داوري تجاري بينالمللي ،داوري بينالمللي را اينگونه تعريف ميکند:

داوری بینالمللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری ،به
موجب قوانین ،تبعه ایران نباشد.
بر اساس اين بند ،در صورتي که دو طرف اختالف ،ايراني باشند ،داوري راجع به آن اختالف ،داوري بينالمللي
نخواهد بود و يک داوري داخلي محسوب ميگردد و لذا مشمول قواعد و احکام مندرج در قانون داوري

تجاري بينالمللي نيز نخواهد بود.

تشخيص اين نکته که آيا طرفين اختالف ،ايراني هستند يا خارجي ،بر اساس قواعد حقوق بينالملل خصوصي به
عمل خواهد آمد .در حقوق ايران ،قانون مدني در مواد  631تا  661احکام تابعيت را مشخص کرده است و لذا
هر کسي که بر اساس آن مواد ،تابعيت ايران را داشته باشد ،ايراني محسوب ميگردد .اگر هر دو طرف اختالف،
ايراني باشند ،داوري نيز داوري داخلي خواهد بود و داوري بينالمللي نيست حتي اگر مال موضوع اختالف در
خارج واقع شده باشد ،يا اقامتگاه طرفين اختالف در خارج باشد يا قرارداد داوري در خارج از کشور منعقد شده

باشد.

مزایای داوری تجاری بینالمللی
پس از آنکه با مفهوم داوري تجاري بينالمللي آشنا شديم ،نوبت به مزاياي داوري تجاري بينالمللي ميرسد،
مقصود از مزاياي داوري تجاري بينالمللي اين است که داوري تجاري بينالمللي به چه کار ميآيد؟ چرا ما از
مکانيزم يا آيين داوري تجاري بينالمللي استفاده مينماييم .چرا از آيين دادگستري استفاده نميکنيم و به سراغ
دادگاهها نمي رويم .مگر نه اين است که يکي از وظايف هر حکومتي اين است که دادگاههايي برپا کند تا به
اختالفات ميان افراد رسيدگي نمايند؟ و مگر نه اين است که تمامي حکومتها چنين کاري را انجام دادهاند؟
پس چه نيازي وجود دارد که از رفتن به نزد دادگاههاي حاضر و آماده صرف نظر نماييم و خودمان ديوانهاي
داوري ايجاد نماييم؟
پاسخ به اين پرسش را با برشمردن مزاياي داوري تجاري بينالمللي نسبت به دادگستري ميتوانيم بدهيم .مزاياي
داوري تجاري بينالمللي نسبت به دادگستري را به طور خالصه در سه مورد ميتوان بيان کرد که عبارتند از
سرعت بيشتر داوري ،تخصصي بودن داوري ،هزينههاي کمتر داوري.
سرعت بیشتر داوری در مقایسه با دادگستری
به طور کلي فرايند داوري از سرعت بيشتري نسبت به دادگستري برخوردار است .چرا؟ چون در اکثر کشورها،
دستگاههاي قضايي (يا همان دادگاهها) با تراکم پروندهها روبرو هستند و وقت اندکي براي رسيدگي به
پروندههاي بسيار دارند .اين امر باعث ميشود که روند رسيدگي به پروندهها به طور کلي کند باشد .يک قاضي
در طول روز بايد به تعداد زيادي پرونده رسيدگي کند و زياد بودن پروندهها باعث ميشود هم دقت و هم
سرعت وي در رسيدگي به پروندهها کاهش پيدا کند .يکي از راههاي گريز از اين مشکل ،اين است که به جاي
دادگستري از فرايند داوري استفاده نماييم .فرايند داوري داراي اين حسن است که ميتوان پرونده را به داوري
ارجاع داد که تنها همين پرونده ما را در دست رسيدگي داشته باشد .لذا داور منتخب ما وقت بيشتري براي

صرف نمودن بر روي پرونده ما خواهد داشت.

از سوي ديگر ،دادگستري تشريفات پيچيده و مفصلي دارد .انجام اين تشريفات ،ضروري است تا هيچيک از
طرفين نتواند در جريان دادرسي حق طرف ديگر را تضييع نمايد و سخن هر دو طرف دعوي شنيده شود .بخشي
از اجراي اين تشريفات ،توسط دستگاه ديواني قوه قضائيه انجام ميشود ،که آن هم به دليل دولتي بودن ،با
ناکارآمديهاي خاص خود روبروست .به همين دليل امور سادهاي مانند ابالغ وقت دادرسي به طرفين ،گاه
ميتواند رسيدگي به قضيه و صدور رأي را تا ماهها به تأخير اندازد .اما داوري چنين تشريفات پيچيدهاي ندارد.
درست است که داوري هم در هر حال برخي از تشريفات را دارد اما اين تشريفات نسبت به آنچه که در

دادگستري رعايت ميشود و بايد رعايت شود بسيار کمتر است .عالوه بر اين براي اجراي اين تشريفات ،نياز به

دستگاه کند و هزينهبر دولتي نيست.
تخصصی بودن داوری

هنگامي که اختالفي پيدا ميکنيم و براي حل و فصل اختالف خود به دادگاه مراجعه ميکنيم ،يک قاضي به
پرونده ما رسيدگي ميکند .قاضي اگر نگوييم در تمامي نظامهاي حقوقي ،الاقل در اکثر آنها کسي است که در
رشته حقوق تحصيل کرده است .قاضي قوانين و مقررات را ميشناسد اما کسب و کار ما را که بر سر آن
اختالف پيدا کردهايم نميشناسد .فرض کنيد من و شما تاجر نفت باشيم و بر سر اين قضيه اختالف نظر پيدا
کرده باشيم که در تجارت نفت ،کاال بايد در بند مبداء تحويل داده شود يا در بندر مقصد .يکي از ما معتقد
است که عرف تجار نفت اين است که نفت را در بندر مبداء تحويل ميدهند و ديگري بر اين باور است که
عرف تجار نفت بر خالف اين است و بايد نفت در بندر مقصد تحويل داده شود .در چنين موردي چه کسي
ميتواند به بهترين نحو ميان طرفين داوري نمايد؟ روشن است که يک تاجر نفت که در اين عرصه تخصص
داشته باشد بهتر از هر کس ديگري ميتواند ميان طرفين داوري نمايد و براي طرفين اختالف مزبور بهتر است
که چنين شخصي را براي داوري ميان خود انتخاب کنند .اما همانطور که در ابتداي اين نوشته اشاره کرديم،
افراد نميتوانند قاضي اختالفات ميان خود را انتخاب نمايند و لذا اگر ميخواهند که يک متخصص به اختالف
ميان آنها رسيدگي نمايد ،بهتر است که يک داور را انتخاب نمايند که به اختالف رسيدگي کند.

هزینههای کمتر داوری در مقایسه با دادگستری
قبالً گفتيم که يکي از وظايف هر حکومتي اين است که مراجعي را براي رسيدگي به اختالفات ميان افراد و حل
و فصل آنها ايجاد نمايد و حکومتها نيز همگي چنين مراجعي را ايجاد مينمايند .اما اينکه حکومت ،تکليف
دارد که مراجعي را جهت حل اختالفات ميان اشخاص ايجاد نمايد ،به اين معنا نيست که مراجع مزبور ،مکلف
باشند که مجاني و بدون دريافت هزينه از افراد ،به اختالفات ميان افراد رسيدگي نمايند .در حقيقت ،يکي از
منابع درآمد دولت ،درآمدي است که از طريق هزينههاي دادرسي بدست ميآورد .اين هزينهها در دعاوي
تجاري معموالً به صورت درصدي از خواسته معين ميشوند .مثالً قيد ميشود که هزينه دادرسي عبارتست از
يک درصد خواسته .در اين صورت ،هر چقدر خواسته (يعني آنچه که بر سر آن ميان دو طرف اختالف وجود
دارد) بيشتر باشد ،هزينههاي دادرسي هم بيشتر خواهد بود .عالوه بر اين هزينههاي ديگري همانند هزينه برابر
اصل کردن اوراق و اسناد ،نقش تمبر و  . . .نيز وجود دارد که بايد پرداخته شود .اما در داوري تجاري
بينالمللي ،هزينهها علي االصول منوط به توافق طرفين و داور هستند و ميتوان هزينهها را با توافق طرفين ياد

شده به ميزاني کمتر از هزينههاي دادگستري قرار داد .بنابراين مزيت سوم داوري در مقايسه با دادگستري ،کمتر

بودن هزينههاي آن نسبت به داوري است.

