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 خديجه ابوالحسن اوغلي

 law.abolhasani@gmail.comالملل، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد حقوق تجارت بين

 

 چكيده
المللزي تجزار شود كه ميزاان تجزارت بينبيني ميبا برداشته شدن تحريمهاي تحميلي غرب بر ايران، پيش

الملل از سوي تجار ايراني و اايش گذارد. از اين رو بررسي قوانين، مقررات و حقوق تجارت بينايراني رو به اف

به عنوان روشي كه براي حل اختالفات داورى كند. از پيش اهميت پيدا ميپژوهشگران حقوق تجارت، بيش

است كزه روز بزه روز در  حلىراهو  ترين اباارها در زمينه حل اختالفات استدر خارج از دادگاه، يكي از مهم

در رسزيدگى  هايى دارد كزهشزودززيرا ايزن شزيوه ويژگززىبين المللى بيشتر به آن توجه مى عرصه تجارت

با توجه به اينكه در دنياي تجارت، زمان و سرعت كار از اهميت فراواني برخوردار است و  .ندارد دادگاه وجود

طوالني و زمانبر است، از اين رو اكثزر تجزار در حزل اختالفزات اي بسيار حل اختالفات در دادگاهها، پروسه

آورند و تقريبا هزي  قزرارداد تجزاري بزدون قزرار دادن مايارهزاي داوري، مناقزد تجاري به داوري روي مي

 گردد. نمي

المللزي خزواهيم پرداخزت و نحزوه در پژوهش حاضر به بررسي قواعد داوري تجاري در قوانين داخلي و بين

الملزل وزون محرمانزه ي و اجراي آراي داوريهاي خارجي در ايران و نيا اصول حاكم بزر داوري بينشناساي

 بودن آنها را مورد بحث و برسي قرار خواهيم داد.   

 

 الملل، تجار ايراني: حقوق تجارت بين الملل، حقوق ايران، داوري بينواژگان كليدي

 

Abstract 
It is predicted,  after the lifting of sanctions by the West on Iran, 

international trade  of Iranian businessmen, increases.Therefore, The laws, 

regulations and international trade law by Iranian merchants and scholars 

commercial law, becomes more important than before.Arbitration as a method 

of settling disputes out of court, one of the most important tools in the field of 

dispute resolution. 

And a solution from day to day in the field of international trade to its 

attention. 

This method features that are absent in Court. Because in the business world, 

time and speed is of great importance.  And resolution of disputes in the courts, 

a process is very lengthy and time-consuming. The majority of businessmen in 

resolving commercial disputes turn to arbitration. And almost no trade 

agreement signed without putting the criteria of judgment.In the present study 

investigates the commercial arbitration rules in domestic and international law 

will be discussed. And how to identify and enforcement of foreign judgments 

in Iran as well as the principles governing international arbitration as 

confidentiality will be discussed and examined. 

 

Keywords: international trade law, Iranian law, international arbitration, 

Iranian businessmen 
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 مقدمه -1

آيزد.دليل اينكزه بزه داورى در فزات بزه شزمار مىدار براى حل و فصزل اختالاى پرطرف،داورى شيوهامروز دنياى در

با طبز   كه شود،اساس و بنياد قراردادى آن استبزيشتر توجه مى داخزلى دعاوى اختالفات بين المللى در مقايسه با

 ،روشدعاوى تجارى بين المللى بيشتر هماهنگ است.در واق  داورى در تجارت بين المللزى بزرخالف حقزوق داخلزى

در حقزوق داخلزى بززا آن  هايى كزه داورىآيزد و محزدوديتو غالب حل و فصل اخزتالفات بززه حززساب مى عادى

داورى،طزرفين بزه  نظزا  .دربازداعتمادى به اين شيوه حل اختالفات،در عرصه بين المللى رنگ مىروست و بزىروبزه

فزارغ از قززواعد شززكلى رسززيدگى در دادگزاه  توانزدمى كنند و جلسزات رسزيدگىاختيار خود داوران را تايين مى

اى اسزت كزه دادرسزى رسزمى دارد،بزه انزدازه بزه نززسبت رسد فوايد و مزاايايى كزه داورىباشدزبنابراين به نظر مى

تزوان داورى را مى (.7-4: 1731را جبران كند)حبيبى، داوران تصميمات هاى مربوط به اجراىها و گرفتارىدشوارى

اى اسزت كزه در آن طزرفين بزا توافز  رويه .داورىدانست ترين روش جزايگاين بزراى رسزيدگى دادگاههشدشناخته

 ،طرفينآورى صادر شود.با انتخاب ايزن رويزهكنند تا رأى الاا وند داور طرح مى يا يكديگر اختالف خزود را ناد يك

كمتزر قزرارداد  .امروزهگايننزدفصل اختالف خود برمىحل خصوصى را به جاى رفتن بزه دادگزاه بزراى حل و راه يك

تنهزا وسزيله حزل و فصزل اختالفزات ميزان  عنزوان به شود كه در آن مراجاه به داورىتجارت بين المزللى پيدا مزى

 (.111: 1731طرفين ذكر نشده باشد )اسكينى،

 مباني نظري تحقيق -2
 :شونديو حل و فصل م يدگيرس  يعزموما از سزه طر يالملل نيب يدعاو امروزه

 1سازش-اول

 2يداور-دو 

 3ييمراج  قضا-سو 

 يهاقواعزد و مقزررات در دهزه نيزالملل بوده و ا نيقواعد و مقررات خاص خود در حقوق ب ياز آنان دارا كيهر  كه

 در آمده است. يو قرارداد مدون خود بصورت ياز شكل عرف رياخ

 يسزازش و داور 1731قواعزد و مقزررات "موجود، از جمله يالملل نيت مختلف بدر مقررا كزه هزمانگونه سازش، در

 يرا جهت ارائه راه حزل بزرا يانجيم وند اي كي يدعو نيآمده است طرف 4"1711 يو اصالح س،يپار ياتاق بازرگان

 نكزهينخواهد بود، مگر ا االجراء الز  راه حل  يه كني.لندينمايو انزتخاب م يبه اختالفات خود مزارف دنيشبخ انيپا

قزرار  يدعزو نيارائه شده توسط آنان مورد قبزول طزرف يكه راه حل يصورت اختالف واق  شود.در نيمورد تواف  طرف

قزرار  يدو طرف دعو هر ارائه گردد كه مورد قبول يراه حزل هكز يبوده تا زمزان گريد يحل آنان مزوظف بزه راه ردينگ

 .رديگ

 گزردد،يحل و فزصل مزز  ياز آن طر يالملل نيب يتجار يدعاو %79از  شيكه امروزه ب ،يالملل نيب يهايدر داور اما

 يشكل ،يداوران، مقررات ماهو ايداور  نيي.تادهنديم لياركان آنزرا تزشك هيكل خود اريبا تواف  و اخت يدعو نيطزرف

 ينحوه صدور و الز  االجراء شدن حكم، ضزمانت اجززرا ،يدگينحوه رس ،يداور انيز ،يداور مقر ،يو ادله اثبات دعو

حكم صزادره  يو اجرا تيرعا مزلا  به نياما پس از صدور حكم، طرف باشديم ،يدعو نيبا تواف  طرف و...تزماما حزكم

از  يضو در بززا يو مقزررات مزدون مززدل قواعزد يدارا يالملل نيب يهاي. امروزه داورباشنديم اورهاد اياز طرف داور 

 .باشديالملل م نيب حقوق در يو شكل يمزوارد مصوبه، ماهو

                                                 
1 . Conciliation 
2 . Arbitration 
3 . Judicial proceedings 
4 . ICC Rules of concililation and Arbitration 
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كه مامزوال  ،يخصوص يالملل نيب يكشورها، همچون گذشته به دعاو يمزل ييمراج  قزضا ،ييقضا يدگيمورد رس در

 .ندينمايم يبه صدور و حكم مقتض و اقزدا  يدگيرسز باشد،يمز گانهياز اتباع ب يدعو نياز طرف يكي

 يالملل نيو ب يخارج ،يدر تجارت مل يداور ديو فوا تياهم -2-1

و فصزل اختالفزات خزود بزا  حل يكشورها، برا يمل ييبه رجوع به مراج  قضا ليمزا يالمزلل نيتاجر بز كمتر امروزه

 .باشديها مدولت يحت ايو  يالملل نيتزجار بز ريسزا

و در  آنزان تقلزب داشزتن تيقزابل تايكشورها و نزها يمل ياثبات ،يشكل ،يو مقررات ماهو نيقوان بودن ينيبشيپ قابل

 طزرفيمقررات، ب نيا تيتبا يبزرا مزختلف يكزشورها يو مقررات مل نياز قوان يالملل نيب كنار آن عد  اطالع تجار

 توسزط يدعاو نيا رد يو صنف يتزخصص يدگيرسز امكان عد  ،يدعاو نگونهيكشورها در ا يمل ينبودن مراج  قضائ

عزد  امكزان حزل  ،يالمللز نيبزز يتززجار ياز دعززاو ياريبسز در يمحاكم ملز تيكشورها، عد  صالح يمل قضات

از  ورهاكشز يمزل در مزراج  يدگيبودن رس يو طوالن نهيكشورها، و پر ها يمل اختالفات توسط محاكم ايآممسالمت

كززم  ز،يزداور سززرعت در ،يالملل نيب يهايداوران در داور ايتوسط داور  يتخصص يدگيرس گريد طرف و از كطرف،ي

و حفظ مززناف   اختالفات ايآمحل مسالمت ،يداور به از تقلبات نسبت يريجلوگ ،يداور بودن، محرمانه بودن نهيها

و  يريتفسز مزوارد اختالفزات و هيزدر كل تيدارا بزودن صزالح-نيطزرف طبودن داوران توس يانزتخاب ليبدل-نيطزرف

كزه فرصزت  ،يگزريد ليزو دال هايداور احكا  اتريبهتر و سر اجراء امكان هزمه مهمتر و از يتزجار يقرارداد يليتكم

 نيبز يهزايداور  يزطر از يالمللز نيب يتجار يدعاو تياكثر امروزه بزاعث شزده است كه باشد،يو ذكر آنان نم انيب

خزارج  هزايدگيرا از زمززره رسزز يداور ،يالمزلل نياگر در مبادالت ب كهيفصل شود.بطور و و حل يدگيرسز يالمزلل

خزود و  يو تجزار يقزرارداد رابطزه نزدهيآ به رايز ديماامله نما گريتزاجر تزباه كشور د با ستني حاضر يتاجر ميكن

 كهي.بطورباشزديو هزراسان مز اطالعيراء، بو اجراء آ يو را يدگيرس ايتاهدات و آثار حاصله و ضزمانت اجزراء آن و ن

 نيدر صزحنه بز اتيزحامكان ادامه  يالمزلل نيبز يبدون داور يالملل نيو مبادالت ب ادعزا كزرد كزه تجارت توانيم

 ندارد. يالملل

 يخارج يهايداور ياجراء آرا تياهم -2-2

كزه -يزگريزد يرا در كشزورها خزود صادره بنف  ياگر مزطمئن نباشند را-زگريد يتجار و بازرگانان كشورها ماموال

نسزبت بزه مااملزه بزا آنگونزه  نايزقيز ند،ياجراء نززما توانندينم-است هيماموال كشور محل وقزوع امزوال محكو  عل

 ريكشورها كند و بززاضا غزز ريآن كزشور و اتباع سا تزباعا و ال جر  تجارت و مبادالت دهنديم دهيعق ريياشخاص تغ

 كشزور يملز ييرجوع به مراجز  قضزا به ليما گانهياست كه غزالبا تزجار ب نيامزر ا زنيا ياصل لي.دلشوديمزمكن م

 .باشنديطرف اختالف خود نم

 شزرط امكان تجزارت يكزشور، و حزت كي يالمزلل نيو بز يتجارت خارج اتيشزرط روان بودن و ادامه ح زنيبر ا بنا

دارد.در  يدر آن كشزور بسزتگ يخزارج يهايآراء داور يعد  اجرا ايبه امكان اجراء  كشور كي يالملل نيو بز يخارج

 نيبزز حقزوق يفالز ا يكزشور اسزت. مززتاسفانه مززكان زكي يو اقتصاد يتجار اتيح دهيامزر قلب تپ زنيا قتيحق

تززا  باشزد،يآنزان مزز ياتر از اجربه مراتب راحت يالملل نيو اخذ احكا  ب لياست كه امروزه تحص ياالمزلل به گونه

 .باشديكزار م %79آن  يو اجزرا %19 يحكم در دعاو ليماتقدند تحص ياكه عده ييجزا

 يالملل نيبـ يـهايانواع داور -2-3

آنهزا را از  ياند.زمانشده يبندميتقس يالملل نيب يهايمختلف در حقوق داور يدگاههاياز د يالمزلل نيبز يهايداور

و  يتجزار يهايبه داور ياز نظر موضوع يو زمان اندكرده ميتقس يو نهاد يمورد يهايبه داور يدلحاظ فلسفه وجو

از انزواع  يكياند.شزده ميتقسز"ياتيزه"يهزايو داور"يتك داور"يهايداور بهبر اساس تاداد داوران  زايو  يتجار ريغ

 را به: هاياست كه داور يدگيرس يايرافجغ لحاظ از آن را ميتقس ،يالملل نيب يهايداور يهايبندميتقس

 كرده است. ميتقسي الملل نيب يهايداور-7يخارج يهايداور-2يداخل يهايداور-1
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بزه  يدگيرسز كشور باشزد و كي ييايكه مزقرّ آنزان در وهار ووب جغراف نديگويم ييهايداور به يداخل يهايداور

 يايخارج از جغراف ايكه در داخل و  نديگويم ييهايبه داور اين يالملل نيب يهاي.داوردينما كشور كي يداخل يدعاو

  يهز تيزاعمال حاكم باشد و در آن يالملل نيب يدعو كي يداور يدگيمزوضوع رسز كنيكشور باشد ل كي ياسيس

 ياياسزت كزه مقزر آنهزا خزارج از خزاا جززغراف ييهزايداور يخارج يهاينشده باشد.بالاكس، داور يكشور خاص

 باشد. شده كشور اعمال كي يحزقوق ستميسز تيكشور است و در آن حاكم كي ياسيسز

 ياياست كه مقر آنها در خارج از جغراف يآراء صادره از مراج  داور ،در كشور ما يخارج يهايمنظور از آراء داور پس

 يممكزن اسزت بززر دعززو رايز.زرانيا يحزقوق تيو حزاكم اياست نه خارج از جغراف رانيا ياسالم يجمهور ياسيس

 ايز يماهو نيقوان ن،يقواعد حل تاارض قوان ايآنان و  يداورها ،يدعو نيبر اساس تواف  طرف ها،يداور نگونهيموضوع ا

 حاكم باشد. رانيا ياسالم يجمهور ياثبات اي يشكل

 مفهوم خصوصى و محرمانه بودن داورى تجارى -3
 ص خارجى به جريان رسيدگى داورى است.خصوصى بودن داورى برمنظور از خصوصى بودن،عزد  امزكان ورود شخ 

مبنا استوار است كه غير از طرفين، شخص ديگرى در جريان حل و فصل اختالف توسزط داور حززضور نززداشته  اين

(. محرمانه بودن،گامى فراتزر 17118193،)خااعىباشد،مگر اينكه طرفين بزه صزراحت بر حضور او تواف  كرده باشند

ز خصوصى بودن استزهدف از اصل محرمانه بودن داورى تجارى تضمين عد  افشاى اطالعزات مربزوط بزه جززريان ا

اى ،خصوصى بززودن داورى بززا محرمانزه بزودن آن رابطزهروازاين ز(.Ubodong, 2010: 4)رسزيدگى داورى است 

صوصى و بسته بودن آن است.يانى طزرفين مستقيم دارد.از امتيازاتى كه داورى در مقايسه با رسيدگى دادگاه دارد،خ

گاينند و در بيشزتر مزوارد را برمى اختالفات و فصل دادگسترى،خود روش و نحوه حل دعاوى طرفين داورى برخالف

و  ناديزك اىكنند.بزه همين دليل بين طرفين و اعضاى مرجز  داورى رابطزهخودشان داور يا داوران را منصوب مزى

 (Redferm, 1991: 32) دوجود دار بسته

اى واحد دانستزبلكه بايد ميزان شايان ذكر است كه محرمانه يا علنى بودن داورى را نبايد مجموعه نيا البته اين نكته

بررسى كرد:نخسزت جلسزات  قائل شزد و مزحرمانه يا علنى بزودن را براى هريك جداگانه تفكيك مختلف وند مورد

دادرسزى بزراى  جريان در ،سو  حكم صادره از سوى داوران و وهار  اسنادى كه طرفيندادرسى،دو  مشورت داوران

رسد،اگزر بر فرض قرار باشد در سه مورد موارد به نزظر مزى اين كنند.در خصوصاثبات ادعاى خود به داوران ارائه مى

 قزرار توجزه مزورد ه شده از سوى طزرفين كند كه حفاظت از اسناد ارائايجاب مى ،ضرورتبپذيريم اول علنى بودن را

 پيززدا گيززرد و داورى بززه نحززوى برگززاار نشززود كززه رقبززا بززه اطالعززات محرمانززه تجززارى طزززرفين دسزززترسى

 (.74-71 :1731)عنايت،كنزند

 .مبانى نظرى محرمانه يا آشكار بودن داورى تجارى2

نظزر وجزود داشزته هاى حقوقى مززختلف همزواره اختالفآشكار بودن داورى تجارى،در نظا  يا درخصوص محرمانه 

داران روسزت.طرفهاى متفزاوتى روبهبزا پاسزز «رسيدگى داورى بايد محرمانه باشد يزا علنزى »كه پرسش .ايناست

 محكم و قابل قبولى براى تقويت نظر خود دارند. داليل هزردو نزظر

 تجارى .مبانى نظريه آشكار بودن داورى3-1

موجزب  آن علنى بودن داورى ماتقدند رسيدگى داورى به صورت علنى،موجب ايجاد رويه قضايى و به تب  رانهوادا 

كند و رفتار حفاظت مى داوران طرفىو بى شود.همچنين،علنى بودن داورى از اصل استقاللارتقاى علمى داورى مزى

داورى امكان نظزارت عمزومى بزر  بودن ،محرمانهمقابل يابد.درمساوى داوران با طرفين نيا در سايه نظارت تحق  مى

طرفى داوران و اصزل رعايت رفتزار مسزاوى زيزر سزقال قزرار استقالل و بزى اصل برد و در نتيجهداورى را از بين مى

براساس اين نظر،تكليفزى بزر محرمانزه بزودن داورى  (.Braudo, 1995:2) شودگيرد و از دقت داورى كاسته مىمى
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بزا رعايزت قواعزد مززرسو  در  بايزد داورى علنى بزودن داورى اسزت.رف  خصزومت طزرفين بر ارى نيست و اصلتج

طرفين و برقزرارى  مناف  كه يكى از آنها علنى بودن جلسات رسيدگى است.اين امر سبب حفظ باشد دادرسزى همراه

ممياه اصلى داورى  ،وجهاتقدند كه محرمانه بودن داورىنظريه م اين داران،طرف.در مجموعشودمى تساوى ميان آنها

حقوقى ندارد و به  گويند در داورى محرمانه بودن،مبناىمى دليل آيد.به هميننزيست و جزاء ذات آن به حساب نمى

ى عزرف،راي  شزده اسزت و طزرفين تاهزدى بزر محرمانزه بزودن داور و براسزاس اثر استفاده زياد از داورى در ظاهر

 :بندى كردزير دسته شكل بزه توانبودن داورى تزجارى را مزى علنى دارانندارند.داليل طرف

رويه قضايى باشد.بدين ترتيب يكى از مناب  مهزم داورى تجزارى از  ايجزاد سازتواند زمزينهبودن داورى مزى .آشكار1

و استفاده و استناد داوران  قضايى رويه گيرى،امكان شكلدباش شودزاما اگر رأى داورى محرمانهمى تشكيل اين طري 

 قواعزد هاى بزادى وجود نخواهد داشت.بنابراين،تمايل شديد جاماه بززين المززللى بزراى ايجزادآن در رسزيدگى بزه

داورى تجارى و  حمايت از آشكار بودن مهم ،يكى از عواملقضايى رويه طري  از حقوقى در داورى تجارى بين المللى

 (.smith, 1995:92) محدود كردن موارد مزحرمانه بزودن آن اسزت 

.در واق  داوران بزا دانسزتن كند ضمينت را داوران طرفىتواند به بهترين صورت،اصل استقالل و بىمى علنى .داورى2

اى انجزا  دهززند و يدگى عادالنهگيرد،تالش خواهند كرد رساين مطلب كه عملكرد آنها مورد نظارت عمومى قرار مى

شود اصل رفزتار مززساوى بزا .همچنين علنى انجا  شدن فرايند داورى باعث مىرأيى صزحيح و شزايسته صادر كنند

 طرفين نيا به شكل مناسبى تضمين شود.

ده بزه صزراحت بزر آن توافز  كزر طززرفين .محرمانه بودن داورى امزرى ذاتزى نيسزت،بلكه تنهزا در صززورتى كزه7

ز بنزابراين،علنى يزا محرمانزه بززودن داورى بززه تززواف   (Gallard, 1997:160باشند،داورى محرمانه خواهد بود )

صريحى انجا  نداده باشند،اصل بر علنزى بزودن اسززتززيرا از مززاهيت  تواف  طرفين بستگى دارد.در صورتى كه آنها

خصوصى و محرمانه بزودن داورى  .هروندشوداستنتاج نمى قزراردادى يا قضايى داورى تاهد ضمنى بر محرمانه بودن

ها شرط اساسى متاهد شدن در قرارداد داورى نيست.طرفين بايزد ماننزد سزاير طزرفين استزولى اين ويژگى نزف  به

ممكزن اسزت ضزمن  توافز  داورى توافز  كننزد.اين بزودن طور صريح بر خصوصى و محرمانهشزروط قزراردادى بزه

اد اصزلى يا در قزرارداد ارجاع اختالف به داورى و يزا پزس از آن و در جريزان رسزيدگى مرجز  داورى صزورت قرارد

 (.193 :1711گيرد)خااعى،

 تـجارى داورى مبانى نظريه محرمانه بـودن -3-2

ران اين نظر داهاى اخير،نظريه محرمانه بودن داورى هواداران زيادى پيدا كرده است.در مجموع،داليل طرفدر سزال 

 توان در موارد زير خالصه كرد:را مى

كنند كه محرمانه بودن به صورت ضزمنى تجارى اين دليل را طرح مى بزودن داورى مزحرمانه .برخى در حمايت از1 

 ضزمنى تكليفى .بزه عبارت ديگر،عد  افشاى اطالعات و مدارا مطرح شده در داورىمورد تواف  طرفين بزوده اسزت

دانسته باشد.اين نظر  مجازكه بر عهده طرفين قزرار دارد،مزگر آنزكه تواف  صريح طرفين يا دستور دادگاه آن را  است

تزوان (.در حقوق ايران نيزا مى17318114)عنايت، است كرده خزود اعال  1779را دادگاه تجديدنظر لنزدن در رأى 

انه بودن جزاء يا تزاب  موضوع قرارداد داورى شمرده شود يا مربوط محرم گفت،ونانچه برحسب عرف راي  در تجارت

شود،اگزروه به صراحت در قرارداد ذكر نشده باشد و اگروزه ،داخل در آن محسوب مزىنمايد بر اين امر داللت قراين

 طزرفين نزسبت بزه عرف ناآگاه باشند)همان(.

افشاى اطالعات مطرح شده در جريان داورى به  ت.عد .محرمانه بودن داورى ضزرورت حزمايت از استقالل داور اس2

دهد كه عقيده خزود را آزادانزه بيان نمايد،بدون ترس از اينزكه يكى از طزرفين بتواند عززليه او داور اين امكان را مى

 (.17118112خسارت ناشى از نقص آيين رسيدگى نمايد)خزااعى، جزبران ادعزاى
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محرمانه بودن جاء ذات داورى تجارت نيست و طزرفين بايزد بزه صزراحت دربززاره آن .در پاسز  به اين گفته كه 7 

توان گفت ماناى اصل مزحرمانه بودن اين نيست كزه داورى تجزارى در هززمه مززوارد و تحزت هزر ،مىكنند تزواف 

د،مگر آنكه خزالف خواهد بو داورى شود،بلكه مقصود اين است كه اصل بر محرمانه بودنشرايطى محرمانه تزلقى مزى

خواهند داورى مزحرمانه انزجا  شودزاما اگزر آنزها تصريح كنند شود كه طرفين مزىآن تزصريح شزود.يانى فرض مى

شزده بزه منظزور حمايزت از  يزاد اصزل اصل وجود ندارد،ورا كزه اين رعايت كه داورى محرمانه نزباشد،دليلى بزراى

 (.Bennet & Estreicher, 2008.)است طرفين و حزفظ مزناف  آنها مقرر شده

،بيشتر پذيرفتنى دانندمزى كه مزحرمانه بودن رسيدگى داورى را يك اصل كسزانى نزظر رسددر مجموع بزه نزظر مى

بزه  تجزار روزافزاون باشدزورا كه خصوصى بودن و بسته بودن داورى يكى از امتيازات آن است كزه از داليزل تمايزل

واقز ،بزازرگانان از جزمله بززه دليزل نززگرانى از افشزاى  آيد.درزل و فصل اختالفاتشان به حساب مىداورى بزراى ح

تن دهند.از سوى ديگزر ايزن  دادگسترى هاىدادگاه هاى علنى دراسرار بزازرگانى خزويش،كمتر حاضرند به رسيدگى

ى تززفرشى و شود)عيسراست،بيشتر احساس مىا داهاى خزاص خود رويژگزى كه انى در اختالفات مالكيت فكرىنگر

 (.74 :1713اسزدى نزژاد،

 داورى در حقوق داخلى كشورها و مقررات بين المللى بـودن آشـكار .مـحرمانه يا4
 حقوق داخلى -4-1

هاى حقوقى مختلف،حكم روشنى درخصوص محرمانه يا آشزكار بزودن داورى تجزارى نظا  در داورى بيشتر مقررات 

شناسند.در برخزى كشورها،محرمانه نزگه داشتن روند داورى را تكليفى ضمنى مى برخى هاىدادگاه كهندزدرحالىندار

 Tomson) شودرسميت شناخته مى رسيدگى محرمانه فقط در صورت تصريح در قرارداد داورى به كشورها ديگر از

&finn, 2007:2 .)نظزا  حززقوقى آن  در توانيم تا حدودى حكزم قضزيه رايه قضايى برخى كشورها مىبا بررسى رو

 كشزورها بيابيم.

دارد.براسززاس رويززه قضززايى ايززن  دارطززرف و امريكززا هززاى اسززترالياآشززكار بززودن داورى تجززارى بيشززتر در دادگاه

اين امر تواف  كزرده باشزند.به ايزن بر  طرفين شود كهكشورها،هنگامى تكليف عد  انتشار مطالب داورى مشخص مى

 نافزذ بر قانون مبتنى است،نه بر عرف و نه بر اراده مفروض طرفين،بلكه فقط زمانى نزه داورى مانا كه محرمانه بزودن

تواف  كرده باشند يا بزادا  شرطى خواهد بود كه طرفين در ضمن قرارداد داورى به صزراحت دربزاره ونين آورو الاا 

 از كه به داورى ارجزاع شزده بزود،يكى استراليا در ين توافقى ميان طرفين حاصل شده باشد.در دعواى دو شركتوزن

منزوط  داورى ، خزوددارى و ايزن امززر را بززه محرمانزه بزودنبود خواسته طرفين از تسليم مداركى كه وزارت انرژى

هزاى اصزلى داورى تجزارى و ويژگى از حرمانزه بزودن يكزىكرد.بزراساس رأيى كه ديوان عزالى استراليا صزادر كرد،م

خزوددارى كزرد كزه در رسزيدگى داورى  و اطالعزاتى بتوان از ابراز يا انتشزار اسزناد آن استناد تا به نيست خصوصى

 حساس ى،مانند اطالعات فنى و تجاراطالعات ممكن است واقاا مزحرمانه بزاشد از تجارى ارائه شده است.البته برخى

 تزوان از انتشزار آن جلزوگيرى كردزولزى بزر عكس،اطالعزاتبر تصميم دادگزاه مى بنا درباره مناط  استخراج گاز كه

 (.Bernstein, 1995:195)محرمانه داشته باشد مبنايى تواندنمى شده از سوى وزارت انرژى خواسته

 بزا درباره محرمانه بودن داورى ساكت اسزتزاما 1733صوب قانون داورى تزجارى بين المللى م ،هزرونددر انزگليس

مشخصزه آن تككيزد  بزودن دارى بزه منالزه خصوصزى بززر خزوريم كزهبرمى آرايى بررسى رويه قضايى اين كشور به

 است. كرده كند.رويه قضايى فرانسه نيا هزمواره از مزحرمانه بزودن داورى تجارى حمايتمى

قانون آيين دادرسزى  433زاما ماده ندارد بودن داورى وجود علنى يا محرمانه درخصوص صريحىدر حقوق ايران نيا ت

،تزاب  مقزررات آيزين دادرسزى و رأى رسزيدگى داوران در»هاى انقزالب در امزور مزدنى مقزرر كزرده اسزت:دادگزاه 

از اصول دادرسى علنى بودن آن است.با توجزه بزه يكى «.رعزايت كنند را داورى بزه مزربوط مقررات نيستندزولى بايد
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صريح يا ضمنى طرفين بر محرمانه  وجود نداردزاما تواف  اين ماده،لاومى در برگاارى جلسات داورى به صزورت علنى

بودن داورى،نافذ خزواهد بود.همچنين در صورتى كه طزرفين تزواف  خاصى در اين مورد انجا  نداده باشزند، مرجز  

فرايند داورى را به صورت محرمانه برگاار نمايد.اما آنچه كه محرمانه انجا  شزدن  خود تواند بنا به تشخيصداورى مى

قزانون  23مزاده  موجزب (.به111 :1733كند، امكان ورود شخص ثالث است)جزنيدى،رو مىداورى را با مشكل روبه

 اورى براى خود مستقال حقى قائل باشد يزا خزود راهرگاه شخص ثالثى در موضوع د»داورى تجارى بين المللى ايران:

توانزد مزادا  كزه خزتم رسزيدگى اعزال  نشزده اسزت،وارد داورى بدانزد، مى نفز ذى مح  شدن يكى از طزرفين در

 كزدا  ازمزورد ايزراد هي  داورى نامزه و آيزين داورى و داور را بپزذيرد و ورود وى درشزود،مزشروط بر اينكه موافقت

حلزى ممكن است گفته شود كه نتيجه حاصل از ايزن مزاده، تضزايف داورى بزه عنزوان يزك راه«.واق  نشود طرفين

ماده فزوق مزنوط به موافقزت طزرفين دعزوا  در توان گفت ورود شخص ثالثخصوصى است.در پاس  به اين ايراد مى

ناد و اطالعات موجود داورى بزراى وارد شده است كه الزمه ونين موافقتى،رضايت آنها به در اختيار گذاشتن كليه اس

رضايت طرفين به ورود ثالث،شخص واردشزونده نززيا يكزى از اطزراف  (.همچنين با1731:129باشد)عنايت،ثالث مى

 بزا اصلى نخواهد داشت.از سوى ديگر،شزخص ثالزث واردشزونده بزه داورى شود و تفاوتى با طرفيندعوا محسوب مى

 داورى،شرايط مندرج در آن)از جمله محرمانه نگاه داشتن داورى(را نيا پذيرفته است.نامه موافقت پذيرفتن

 المـللى بـينمـقررات  -4-2

المللى بيشزتر پذيرفتزه شزده  بين سطح هاى اخزير نزظريه مزحرمانه بودن داورى درهمانگونه كه گفته شد،در سال 

محرمانه بزودن داورى تجزارى اشزاره شززده اسزت.بززه  به اصلاست.در بيشتر مقررات بين المللى داورى،به صراحت 

بزر مزحرمانه بودن جلسه رسيدگى داورى است به  ،اصل1733داورى آنسيترال مصوب  قواعد 21ماده  4موجب بند 

همين مزقررات،اصزل بزر  72ماده  1استثناى مواردى كه تواف  طرفين،علنى بودن را مقرر كند.همچنين مطاب  بند 

 است،مگر اينكه طرفين دعوا به نحو ديگزرى تواف  كنند.   انتشار رأى داورىعد

بر عد  حضور افزراد غيرمزرتبط بزا پرونزده در  ،(ICC) مقررات داورى اتاق بازرگانى بين المللى 21از ماده  7در بند 

قدامات الز  را براى حفاظت تواند انيا مقرر شده است كه مرج  داورى مى 29از مزاده  3و در بزند  تزصريح جلسات

 از اسرار تزجارى و اطزالعات محرمانه به عمل آورد.

انزد،در قزانون نمونزه كه به محرمانه بودن داورى تصريح كرده ICCداورى  و مقررات برخالف قواعد داورى آنسيترال

حقزوقى  نظزا  رسد اين امر بزهاى نشده است و به نظر مىداورى آنسيترال بزه مزحرمانه يا عزلنى بودن داورى اشاره

 .هزر كشزور واگزذار شده است

(،مقزررات داورى 4ژنو)مزاده  1722 و صزناي  ماننزد مقزررات داورى اتزاق بازرگزانى ديگزرى مقررات هزمچنين در 

(راجز  بزه تسزويه 1731كميسيون اقتصادى سازمان مزلل مززتحد بزراى اروپزا و همچنزين كنوانسزيون واشزنگتن)

تصزريح  داورى (،بر اصل محرمانه بودن41مزاده  1خزارجى)بزند  گذارو سرمايه كشورها گذارى بينسرمايه اختالفات

 (.13 :1731و تككيد شده است)عنايت،

 رانيا در يخـارج يـهايداور يآرا يو اجرا ييو مقررات به شناسا نيقوان -5
 يآرا يو اجزرا ييشناسا مورد در يزقررات خزاص و مزشخصو م نيقزوان چگونهيه ران،يمدون ا نيمزقررات و قوان در

در مزورد  يو مزا حتز گذشزتيمز رانيزا در يسزال از قانونگزذار 39 حدود نكهيندارد.كما ا وجود يخارج يهايداور

 وجزود مزورد زنيزدر ا يقزانون مزدن 1271 مزاده .تنهامينداشت يحكم )بطور عا ( ياحكا  خارج يو اجرا ييشناسا

موس  و بزاز  ريتفس كيو با  كردي)بطور عا (صحبت ميخارج يكشورها اسناد صادره از ييشناسا مورد در اشت كهد

 قززرار يو قززضائ يادار ،يلشزكر ،يكشزور گانزهوهار جاء اسزناد ايرا ن يخارج يكشورها از احكا  صادره برال،يو ل

آبزان  اول در نكزهيتزا ا شديم تيرعا ياحكا  خارج يو اجرا ييساشنا يماده را برا نيوهارگانه ا طيو شرا گرفتيم
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و  ييبزه شززناسا 137-119مزواد  يانزي قزانون نيزا نهم .فصلديگرد بيتصو ياحكا  مدن يقانون اجرا 1711ماه 

حكزا  ا يو مقزررات مزدون در مزورد اجزرا نيقزوان يپرداخته است.از آن زمان ما دارا ياحكا  و اسناد خارج يااجزر

جززهان در  يكشزورها ريگفت تا آن زمان نحوه بزرخورد بزا احكزا  صزادره از سزا ديبا گريعبارت د .بهميشد يخارج

 مقررات مدون خاص خود نبود. يدارا زرانيا

 يهزايداور يآرا يو اجزرا ييشناسزا يبرا ديكه با ميامر مهم به طور خاص را دار نيا مشكل را در نياكنون ما ا هم

 به: بزه قواعد و مقررات مربوط زران،ينزداشتن مزقررات خاص خود در حقوق ا ليبدل ،يخارج

 .ميي)به طور عا (رجوع نمايداور يآرا ياجراو  ياحكا  خارج يو اجرا ييشناسا 

و  ييبزه شناسزا مربزوط مقزررات ميتزوانيمز ياحكا  خارج يو اجرا ييتوسل به مقررات و قواعد مربوط به شناسا با

 :راي.زميكن دايپ رانيرا در حقوق ا يخارج يهايداور ياجرا

آن،  اسزاس و بزر رديزقزرار نگ يدادگاه و محكمه مقزر مرجز  داور ييكه مورد شناسا يتزا زمان يداور يرا  يهز اوال

 زدايزپ گرزيزآنچه ضمانت اجراء در كشزور د ني.بنا بر اكندينم داياجراء پ تيقابل د،يآن صادر نما ياجرا دادگاه امر به

 يكي اياحكا  ن يقانون اجرا 137ماده  1 بند دارد و بر اساس ييضاق تيماه كياست كه  يرا يامزر به اجرا كنديم

 نيحقزوق تجزارت بزز ونيسزي)كمراليآنست يداور يمقزررات مزدل باشديصدور دستور اجراء م ،يياز شزروط شناسا

 دارند. حيتصر امر نيا بر اين(سيپار ي)اطاق بازرگانI C Cسزازمان ملل(و  يالمزلل

مطزاب   كزه يآراء داور":دارديمزقرر مز صزراحتا  اين رانيا يالملل نيب يتجار يداور يشنهاديپ حهيال 71ماده  ايثان

از دادگززاه موضزوع مزاده  يصورت درخزواست كزتب و در و الز  االجراء است يقطا شوديقانون صادر م نيمقررات ا

 يانزي".شزودياجراء گزذاشته مز مورداحكا  دادگاهها به  ياجرا باتي(با ترتكيشابه -مركا استان ي)دادگاه عموم3

 .ستين يرانيا قانونگذار دگاهيد و احكا  دادگاهها از هايداور ي(آرايياجراء)نه شناسا نيب يتفاوت  يه

الز  االجزراء  ياسناد رسزم نيچنيه و هماحكا  صزادره از مزحاكم خارج":دارديمقرر م يقزانون مدن 732ماده -ثالثا

 "اجراء آنها صادر شده باشد. به امر رانيا نيمطاب  قوان كهياجرا نمود مگر ان رانيشده در خارجه را در ا ميتنظ

 نيزاز موضوعات مشزمول ا اين يخارج يمحاكم و دادگزاهها يموضوع دستور اجرا يخارج يهايداور يآرا نيبر ا بنا

 صادر شود، و، رانيآنها توسط محاكم ا يبه اجرا دستور و امر ياجرا يبرا دياماده بوده و ب

شززده در  مياسزناد تززنظ":داردياحكزا  مقزرر مز يقزانون اجزرا 133مزاده  ،يقانون مدن 732ماده  يدر اجرا راباا

قابزل  دهيزر گردمقر رانيدر ا يخارج ياحكا  دادگاهها ياجرا يكه برا يطيو شرا بيبه همان ترت يخارج يكشورها

 ".باشدياجرا م

مربوط  و مزقررات نياز قزوان ديبا ،يخارج يهايداور يآرا يو اجرا ييمقررات مربوط به شناسا افتني يبرا نيبر ا بنا

 ديزو با ام-رانيدر حقوق ا يو مقررات مربوط به داور رانيدر حقوق ا يخارج ياحكا  دادگاهها يو اجرا ييبه شناسا

 عزمل شده است. زنگونهيا ايبحث ن نيا كمك گرفت كه در-كيناد ندهيآ مورد در نياص در اخ نيبه وض  قوان

 رانيدر ا يخارج يهايداور يآرا ييشناسا طيشرا -5-1

 ي، هشت شرط برا1/1/1713 مصوب يمدن احكا  يقانون اجرا 137و ماده  يقانون مدن 732به مفاد ماده  تيعنا با

 شروط عبارتند از: نينموده است.ا ينيبشيپ يخارج احكا  ييشناسا

 از قراردادهزا، احكزا  صزادره زايزعززهود  زايزخزود  نيصزادر شزده بزاشد كزه بموجزب قزوان يحكم از كشورهائ-اوال

 .دياحكا  ماامله متقابل نما يمورد اجرا در ايدر آن كشور قابل اجراء باشد  رانيا يدادگاهها

 اخالق حسنه نباشد. اي يمربوط بزه نزظم عزموم نيانمفاد حكم مخالف با قو-ايثان

 مخصوص نباشد. نيمخالف قوان ايآنرا امضاء كرده  رانيكه دولت ا يالمزلل نيعهود بز با مخالف احكا  ياجرا-ثالثا

نزداده را از دسززت  خززود اعززتبار از يو الز  االجراء باشد و بالت قزانون يكه صادر شده قطا يحكم در كشور-راباا

 باشد.
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 صادر نزشده باشد. يخارج مخالف حكم دادگاه يحكم رانيا ياز دادگاهها-خامسا

 نداشته باشد. رانيا ياختصاص به دادگاهها رانيا نيمطاب  قوان يبه موضوع دعو يدگيرس-سادسا

 و حزقوق مزتال  به آن نباشد. زرانيمنقول واق  در ا ريغ اموال به حكم راج -ساباا

 كشور صادر كننده حكم صادر شزده باشد. تداريمقاالت صالح از احكا  يستور اجراد-ثامنا

 رانيا در يخارج يهايداور يآرا يموانع اجـرا -5-2

 كرد: ميبه هفت دسته تقس توانيرا م شونديم يالملل نيب يهايداور يآرا يمان  اجرا كه يموارد

 ابطال. موان  قابل-اول

 ده.كننموان  باطل-دو 

 .يقزابل ارجزاع به داور ريموارد غز-سو 

 .روديم نياز ب يكه داور يموارد-وهار 

 موجد ح . نيقوان با آراء مخالف-پنجم

 هم تباه بودن.-ششم

 .ينزهم قزانون اساس يو سز كصديموارد مخالف اصل -هفتم

 موانع قابل ابطال-5-2-1

مززاده،  نياند.اآمززده جم  يالملل نيتجارت ب يداور حهيال 77اده اند كال در مكه در مقررات مخلتف آمده موان  نيا

توسزط دادگززاه  نياز طزرف يكزي درخواسزت بزه ريزدر موارد ز يداور يكه را دارديمقرر م ،يينها بيبزه شرط تصو

 است: ابطال قابلاستان( مركا يدادگاه عموم 1)شابه 3مزوضوع ماده 

 ه باشد.بود تيفاقد اهل نياز طرف يكي(1

 نيقوان حيدر صورت سكون قانون حاكم، مخالف صر ايو  بزه مزوجب قزانون حاكم ماتبر نباشد ي(موافقت نامه داور2

 باشد. رانيا

 نشده باشد. تيرعا يدر خواست داور ايداور،  نييتا يهاهياخطار ابزالغ، (مقررات مربوط بزه7

 و مدارا خود نشده باشد. زليبوده، مزوف  بزه ارائه دال او اريكه خارج از اخت يليكننده ابطال، بدل(درخواست4

 داده باشد. يخود را اراتياخت حدود داور خارج از-1

 حاكم باشد. يدادرس نيآئ نيقوان اي يمخالف مقررات مزوافقت نزامه داور يدادرس نيآئ اي يداور اتيه بيترك-3

 باشد. شزده ر داور جزرحموث ايمشتمل بر نظر مواف   يقراداد داور-3

 باشد. شده ثابت ييآن به موجب حكم نها بودن يجال باشد كه بوده يمزستند به سند يداور يرا-1

 بوده و ثابت شزود كزه آن ابطال كنندهدرخواست تيحقان ليشود كه دل زافتي يمزدارك ز،يداور يپس از صدور را-7

 شده است. آنها باعث كتمان ايو داشته  مكتو  مزدارا را طزرف مقابل

 يموارد ابطال را -5-2-2

 ريززز در مززوارد ،يمززدن يدادرسزز زنيززآئ قزززانون 331هماننززد مززاده  ،يالمللزز نيبزز يتجززار يداور حززهيال 74 مززاده

 :دانديقابل اجراء م ريو غ را اساسا باطل"يداور اتيه"اي"داور"يرا

)مزاده  نباشزد يداور  يزقزابل حزل و فززصل از طر ران،يا نيجب قواناختالف، بمو يكزه موضوع اصل يدر صزورت-1

 دارد.( حيامر تصر زنيا بزر ايقانون آ.د.  ن 331

 قانون باشد. نيقواعد آمره ا زاياخالق حسنه كزشور و  اي يبا نظم عموم مخالف يكه مفاد را يدر صورت-2

 است.( تهزرفيامزر را پذ نيا ايآ.د.  نز قزانون 331)ماده 
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بزا  ايزو  ران،يزا ياسالم يآمره جمهور نيبا قوان ايبزوده، و  زرانيدر ا واق  منقول رياموال غ خصوص در زيداور يرا-7

داشززته  سززازش حز "داور" ررياخ مورد در زنكهياست، ماارض باشد.مگر ا فتادهياز اعتبار ن كزه يرسزم مفاد اسناد

 است.

 ستين يموضوع قابل ارجاع بـه داوركه  يموارد -5-2-3

 :داندينم يرا قابل ارجاع به داور يدو نوع دعو يمدن يدادرس نيقزانون آئ 331 ماده

 .يورشكستگ يدعو-كي

 نكاح و طزالق و فزس  نكاح و نسب. راج  به اصل يدعاو-دو

 روديم نياز ب يكه داور يموارد -5-2-4

 :روديم نياز ب يكزه داور دارديدو مورد مقرر مز در يمزدن يدادرسز زنيقانون آئ 313 ماده

 .نيطرف يكزتب يدر صورت تراض-كي

 .نياز طرف يكيمحجور شدن  ايدر صزورت فوت -دو

 موجد حق نيآراء مخالف با قوان -5-2-5

موجزد  نيقززوان بززا مخزالف ديزنبا يداور اتيه ايداور  يكه را دارديمزقرر مز يمدن يدادرس نيقانون آئ 311 ماده

 حز  باشد.

 هم تـبعه بودن -5-6

طزرف  خارجه، و اتباع رانياتباع ا نيكه در مورد ماامالت واق  ب دارديمزقرر م يمدن يدادرس نيقزانون آئ 377 ماده

از انزحاء مزستلا  شزود كزه در صزورت بروز اخزتالف  ينشده است به نحو ديتول اخزتالف مادا  كزه تواندينم يرانيا

 يدارا اتيآن هزز اياشخاص و  ايآن شخص  كه ديرجوع نما ياتيه يداور هب ايوند نفر و  اي كي يآنزرا به داورحزل 

كزه مخالفزت  يحزكم بزاشد، در قزسمت زنيكزه مزخالف ا يباشد كه طرف ماامله دارد و هر قرارداد يتيهزمان تزابا

 و باال اثر است. دارد باطل

 داوران بال مان  است. ايداور  ينيبشياز قبل از اختالف، پ يموارد داور هياست كه در بق يدر صورت نيا

 و نهم يو س كصديموارد اختالف اصل و  -5-7

و  يبه امزوال عمزوم راج  يكه صلح دعاو دارديمقرر م رانيا ياسزالم يجمهور ينهم قانون اساس يو س كصدي اصل

به اطالع مجلزس برسزد مزوارد  ديو با است رانيوز اتيه بيبه تصو در هر مورد موكول يارجاع آن به داور اي يدولت

 بيبزه تصزو ديزباشزد با يخارج ياموال كه طرف دعو بهراج   يارجاع دعاو ني.بنا بزر اكنديمز نييمهم را قانون تا

 برسد. ايمجلس ن

 

 گيرينتيجه -6
 كشورها، و با توجزه بزه يو بازرگان ياقتصاد اتيدر ح يالملل نيتجارت و حقوق تجارت ب ياتيبزه نزقش حز تيبا عنا

 يهزايداور يآرا يدر آن رشزته، خصوصزا قسزمت اجزرا يالمللز نيب يهايحقوق داور ياتيقزابل انكار و ح رينقش غز

انجزا  مزراودات و مبزادالت  يبزرا گزريد يكشزورهاتجار  نيدر ب يذهن نانياطم جاديكزشور، كزه ا زكيدر  يخارج

فاقزد مززقررات  رانيزنكتزه كزه حقزوق ا نيو با در نظر گرفتن ا دينمايم ،يبازرگانان كشور زايو  يكزشور اي يتجار

روش  كيز جزاديا يرا بزرا نزهيزم ،يرياست و توسل به مقررات متفرقه تفس نهيزم نيا در شده ينيبزشيمزدون و پ

اسناد و  يغالبا در رابزطه بزا اجزرا مقررات نينكته كه ا نيبه ا تيعنا و خصوصا با آورد،يرا بزوجود نم لمتحد الشزك

هزم  هزايداور كزهي)در حالباشزنديخزاص خودشزان مز يهايريگو سخت هايدگيچيپ ياست كه دارا ياحكا  خارج

 يهمانگونزه كزه بززرا گزردديم شنهادياست(، پ يشتريب يو خضوع حقوق به نرمش ازيآنزان ن اجزراء خودشان و هزم
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 يشزده اسزت، بزرا نيتزدو رانيدر حقوق ا ينيسال قوان 39پس از گذشت حدود  يحكا  خارجا يو اجرا ييشزناسا

 يهزايداور يآرا يدر اجزرا يوحزدت حقزوق كيز جاديتا ضمن ا نيتدو يمقررات اين يخزارج يزهايداور يآرا ياجرا

قانون  نسبت به تزقلب اردمزقررات از مزو نيا هيدر سا يالملل نيو ب يو روان نزمودن تجارت خارج زرانيدر ا يخارج

امزر  نيزا گزري.حسزن دميكن جزاديكشزور ا ياتيزرشته ح نيمناسب بر ا يحزكومت حقوق زكيشود و  يريجلوگ اين

 اساس عزمل مزتقابل خزواهد بود. بزر كزشورها ريدر سا رانيا يهايوردا يآرا يو اجرا ييشزناسا تيقزابل

 رشيبزه پزذ تيبا عنا ران،يا ياسالم يجمهور هياصل نيقزوان تيظ و رعزابا حف ورا،يوين 1711 ونيبه كنوانس الحاق

، و با توجه بززه مفزاد آن و 23/2/1743 كايو آمر رانيا يگذارهيسرما تيو حزما  يقانونگذار در پروتكل تزشو يضمن

 باشد. نهيزم نيدر ا يگريو موثر د ديگزا  مزف توانديم عضو آن، يكشورها ينظر به شزمول مزوضوع
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 منابع
 اول،تهران:حقوقدان. ،واپفكرى هاى(،حقوق آفرينش1731آيتزى،حزميد)

 .11،مجله حقوقى،شماره «در داورى تجارى بين المللى قوانين تاارض»(،1731اسكينى،ربياا)

له عززلو  ،مززج«حقزوق علزم قلمرو آن در جايگاه بر ح  مالكيت فكرى و تايين نگرشى»(،1734حاتمى،على اصغر)

 .2و  1،شماره شيراز اجتماعى و انسانى دانشگاه

 .21و  23 ،مجله تحقيقات حقوقى،شماره«وند نكته درباره داورى»(،1731حبيبى،حسن) 

 ،فصزلنامه حقزوق«داخلى و بزين المللزى تجارت بودن داورى در حقوق خصوصى و محرمانه»(،1711خااعى،حسين)

 .7تهران،شزماره  دانشگاه

 دانش. گن  (،ترمينولوژى حقوق،واپ پانادهم،تهران:كتابخانه1714فرى لنگرودى،محمد جافر)جزا

 .،واپ اول،تهران:دادگسترالمللى هاى تجارى بينداورى در حاكم (،قانون1733جنيدى،لايا)

و  در وايپزو هاى حل و فصزل اخززتالفات مززربوط بززه مالكيزت مانزوىبررسى و ارزيابى شيوه»(،1711،ليال)رئيسى

 .11،نامه مزفيد،شزماره «تريپس

 ،واپ نهم،تهران:دراا.)دوره پيشرفته(،جلد سو مدنى دادرسى (،آيين1713)اهلل شزمس،عبد

 :جزهاد دانزشگاهى.،تزهران(،آيين دادرسى مدنى و بازرگانى،واپ هفتم1712صدرزاده افشار،سيد محسن)

 .21و  23حقوقى، شماره  تزحقيقات ،مزجله«داورى تجارى بودن آشكار يا محرمانه»(،1731عنايت،سيد حسن) 

فكزرى و  مالكيزت جهانى هاى مقررات داورى سازمانويژگى»(،1713عيسى تفرشى،محمد و سيد محمد اسدى نژاد)

 .1تهران،شماره  دانشگاه حقوق ،فصلنامه«المزللى بزين مقايسه آن با قانون داورى تزجارى
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