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نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین الملل

دخالت دادگاه ها در امر داوری نه تنها مخل جریان داوری نیست بلکه می تواند جنبه حمایتی نیز داشته

باشد. با این وجود، دخالت دادگاه باید دارای چارچوب و محدوده خاصی باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر

به داوری که همان ایجاد مرجع خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختالف می باشد معارض

باشد. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می

نمایند. دالیل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختالفات تجاری بین المللی را می توان در مزایایی

که این روش نسبت به سایر روشهای حل وفصل اختالفات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایا

عبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههای

ملی، قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراین

طرفین اختالف در صورت انتخاب روش داوری برای حل وفصل اختالف خود از این مزایا برخوردار خواهند

بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختالفات گردیده است. البته نباید از نظر

دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن، شناسایی حکم داوری،

عدم پذیرش از سوی دادگاه های داخلی و ... نیز می باشد. در کشور ما نیز با پذیرش این شیوه داوری

براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورد استفاده واقع می گردد.

کلیدواژهها: دادگاه های داخلی، داوری، تجارت بین الملل

شمارهی پایاننامه: ۱۲۷۲۰۸۰۷۹۶۱۰۰۷
تاریخ دفاع: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

رشتهی تحصیلی: حقوق خصوصی
دانشکده: علوم انسانی

استاد راهنما: مهران عبدلی
استاد مشاور: رضا دیهیم

M.A. Thesis:

The role of domestic courts in international arbitration
Involvement of courts in arbitration not only does not detract from the course of arbitration,
it can also have a supportive aspect. Nevertheless, the intervention of the court should be
subject to a specific framework and scope in order to prevent the parties from referring the
matter  to  arbitration,  which  is  the  creation  of  a  private  authority  and  the  lack  of
involvement of the judicial authorities in the subject matter of the dispute. Courts play a
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role in the pre-arbitration phase, in the course of arbitration and after the issuance of a
ballot.  The reasons for the growth and development of arbitration in order to resolve
international trade disputes can be found in the benefits of this method to other methods of
resolving  legal  disputes.  Most  of  these  benefits  include:  reducing  costs  and  time  of
adjudication, confidentiality of the arbitration process, the absence of referrals to national
courts, the certainty and binding nature of the arbitration, and the possibility of relatively
simple identification and implementation of these votes.  Therefore,  the parties to the
dispute, if they choose the arbitration method, will enjoy these benefits to resolve their
differences,  which has led to an ever-increasing expansion of  this  dispute resolution
process. Of course, it should not be forgotten that this method, along with its merits, has
some disadvantages such as shakiness, recognition of a verdict, refusal by domestic courts,
and so on. In our country, with the acceptance of this arbitration procedure, the arbitral
practice of commercial arbitration is used in an incremental manner.
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