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  المللي دبير كل اتاق بازرگاني بين، دكتر محمدمهدي بهكيش
  

به تعبيري ساده بايد همان سيستم كدخدامنشي دانست كه در گذشته نيز مرسوم بوده است، چنانچه اختالفي  داوري را
ي شد، به يك يا چند نفر برابين دو بازرگان، بازرگان و مشتري يا هر مورد ديگري در فضاي بازرگاني و صنعتي مطرح مي

  ت.گرفميشد و تصميم او مورد قبول طرفين قرار كدخدامنشي رجوع مي

هاي مفصلي را شكل داده است. در حال حاضر، كليه همين روند كلي، امروزه حالت قانوني و سازماني پيدا كرده و مجموعه
توانند شود. طرفين قرارداد مياختالفات و دعاوي كه در قرارداد آنها شرط داوري قيد شده، از طريق داوري حل و فصل مي

عنوان داور يا به يك سازمان داوري مثل داوري اتاق بروز اختالف، به يك فرد خاص بهتوافق كرده باشند كه در صورت 
 ايرانالمللي و قوانين مراجعه كنند. نظر داوري طبق قوانين بين (ICC) الملليايران يا داوري اتاق بازرگاني بين

 .آورندپذيرند و امكان اجراي آن را فراهم مياالجراست و معموال محاكم داخلي كشورها حكم داوري را ميالزم

تواند فردي يا سازماني باشد. داوري فردي به اين صورت است كه طرفين در قرارداد طور كه بيان شد، اين داوري ميهمان
 الخطاب طرفين باشد.كنند تا در صورت بروز اختالف، آن فرد فصلعنوان داور انتخاب ميرا بهخود، يك نفر (يا سه نفر) 

داوري سازماني نيز به اين صورت است كه نهادهايي مانند مركز داوري اتاق ايران، بر اساس مقررات داخلي خود به دعاوي 
 ICC المللي چونهاي بينضور دارد، به داوريكند. همچنين قراردادهاي بزرگ كه يك طرف خارجي در آن حرسيدگي مي

شود. بسيار سريع به دعاوي رسيدگي مي) 1شود. ارجاع اختالفات به داوري مزاياي فراوان دارد. از جمله اينكه ارجاع داده مي
رار قصورت تخصصي مورد رسيدگي شوند و در نتيجه، موضوع اختالف بهداوران معموال از ميان متخصصان انتخاب مي) 2

 .كندمعموال هزينه بسيار كمتري را به طرفين تحميل مي) 3گيرد. مي

رد. به اين گيو محاكم قضايي و اجراي حكم با پشتيباني محاكم صورت مي قانونو در نهايت، احكام داوري مورد تاييد 
المللي هاي بيناگر حكم داوري از سازمان د.دهشود و دادگاه، حكم به اجراي آن ميصورت كه راي داوري به دادگاه ارائه مي

المللي از جمله ايران، از اجراي احكام بين نيويوركصادر شده باشد، محاكم كشورهاي امضاكننده كنوانسيون  ICC چون
كنند. مزيت داوري بر رسيدگي در محاكم قضايي آن است كه در محاكم زمان بسيار طوالني صرف رسيدگي پشتيباني مي

بي را ندارند، بنابراين معموال احكام مناسشود و به عالوه بسياري از قضات، تخصص كافي در رسيدگي به مسائل بازرگاني مي
باقي است. البته بايد توجه  مشكالتهاي اختصاصي تشكيل شده، با اين وجود همچنان شود. هر چند اخيرا دادگاهصادر نمي
هاي خارجي قرار قبول طرفهاي ايران، مورد ها در ايران به ارجاع دعاوي به دادگاهاصرار برخي از سازمان داشت كه

دهد. معموال ررنگ دارد، اهميت خود را نشان ميدر آن نقش بسيار پ ايرانكه  ICC در اينجاست كه نقش داوري .دگيرنمي
 .گنجانندرا در قرارداد مي ICC قراردادهاي بزرگ در جهان، داوري



 

٢ 
 

داريم. در اصل مذكور، ارجاع به داوري در مورد  قانون اساسي 139در ايران در ارجاع به داوري، مشكالتي نيز از جمله اصل 
اموال گذار قصد محافظت از قانون انقالبيا مجلس شده است. در ابتداي  دولتمنوط به كسب اجازه از  اموال عمومي

مانعي بزرگ در ارجاع اين گونه دعاوي به  هاي مربوط به اموال عمومي، اين اصل بهرا داشته، ولي با توسعه شركت عمومي
شود، آنقدر زياد خواهد ارجاع مي دولت و مجلسباشيم، مواردي كه به  139اگر خواهان اجراي اصل  داوري بدل شده است.

دولتي  هايامكان فعاليت ديگري نخواهند داشت؛ بنابراين اين اصل بايد تغيير يابد. راهي كه شركت دولت و مجلسبود كه 
پذيرند و معتقدند كه در رداد ارجاع به داوري را مياند، آن است كه در زمان عقد قرايا مربوط به اموال عمومي پيدا كرده

صورت بروز مشكل، در آن زمان كسب اجازه خواهند كرد. اين راه در بسياري از موارد مورد قبول طرف خارجي قرار 
المللي حل شود و روال عادي بين مشكالتتواند ارجاع به داوري را متزلزل كند. اگر گيرد. زيرا ابهام مربوطه مينمي

شماري بايد منعقد شود كه تقريبا در تمامي آنها شرط داوري گذاري خارجي در كشور شروع شود، قراردادهاي بيسرمايه
 .ينه است، يك مانع اصلي در اين زم139ملحوظ خواهد شد و اصل 

هاي ايراني ارجاع شود، منافع ملي بهتر كنند اگر اختالف به دادگاهمشكل ديگر، برداشت برخي مسووالن است كه فكر مي
پذيرفته نيست زيرا به دليل فرآيند طوالني  جهانشود. در صورتي كه اين برداشت در بستر روال موجود در تامين مي

رسيدگي و فارغ از اينكه طرف خارجي دادگاه ايران را قبول داشته باشد يا نه، هيچ طرف خارجي حاضر به ارجاع دعاوي 
 رشناسانهاي خارجي به گنجاندن شرط داوري است. شايد كااحتمالي به دادگاه نيست و تقريبا در همه موارد، اصرار طرف

مربوط به امر داوري بايد تالش بيشتري كنند تا مسووالن كشور را قانع كنند كه از نظر تامين منافع مادي، ارجاع به داوري 
براي اجرايي كردن اين امر بايد از اجراي احكام داوري پشتيباني  قوه قضائيه .بهتر از اصرار به مراجعه به محاكم داوري است

 ICC اي داوري چون داوري اتاق ايران و داوريهنيز راه فعال شدن سازمان دولتبيشتر كرده و اين روند را تسريع كند و 

 .تر قرار دهدرا مورد پشتيباني گسترده

ها مساله ارجاع به داوري محدود بوده است، ولي اميد است كشورمان با گسترش روابط در چند سال اخير، به دليل تحريم
و قرارداد با آنان را بر اساس اصول رايج هاي خارجي بيشتري باشد المللي و رفع موانع موجود بتواند پذيرنده طرفبين
المللي منعقد كند كه اين امر، اصلي مهم در هر قرارداد است. نكته آخر آنكه روال بازرگاني خارجي در ايران معموال بين

واند بر تها بسيار بدتر شده است. يعني معموال هيچ بازرگاني نميمتكي بر انعقاد قرارداد نيست و اين امر در دوران تحريم
يار هاي بساساس قرارداد مكتوب با طرف خارجي، رابطه بازرگاني خود را برقرار كند، بنابراين از اين بابت كشورمان زيان

ديده است. بايد سعي كنيم مشكالتي را كه باعث فرار بازرگانان از انعقاد قرارداد شده از پيش پا برداريم و بازرگانان را 
اي بزرگ، مبادالت تجاري خود را متكي بر قرارداد قرار دهند تا مشكالت حل اختالف آن هآموزش دهيم كه چون شركت

نيز برطرف شود. انجام امور بازرگاني بدون داشتن قرارداد، خطرات بسيار براي بازرگانان دارد. آنها به دليل فقدان قرارداد، 
شوند. در شرايط فعلي بازرگاني خارجي ما با حداكثر اي از جمله مشكل حل اختالفات احتمالي مواجه ميبا مشكالت عديده
كند. روال طبيعي براي حفظ منافع ملي آن است كه هر مبادله شود كه قطعا منافع ملي را تامين نميريسك انجام مي

 ICC يماژورگنجانده شده باشد. اتاق ايران و كميته ايرانالمللي متكي بر قرارداد باشد و در آن شرط داوري و فورسبين

 .بازرگاني كشور قرار دهند جامعهآماده هستند كه اين اصول را در اختيار 
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http://donya‐e‐eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4‐%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87‐
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