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 المللی بیه محاکم و ایران قضایی رویه در داوری آرای بررسی
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 چکیده

 ییلضاا  یذگیًساتت هاِ رسا    ّاایی  هسیت یحل اختالف است ٍ دارا يیگسیجا ّای رٍشاز  یکی ییلضا یذگیدر کٌار رس یداٍر

 ؛ ٍاست کِ هَرد تَجِ لرار گرفتِ اسات  یًستت هِ داٍر اًتخاه يیهَدى ٍ اعتواد طرف یآى سرعت ٍ تخصص ازجولِ؛ کِ هاضذ هی

ِ  یدر دادگااُ رًٍاذ   یدادرسا گساتردُ اسات.    الوللای  هیيدر سطح  ٍیژُ هِ یدر حل اختالفات تجار یداٍر کارگیری هِ ٍ  پرّسیٌا

ًْااد ٍ   يیا ها گسترش داهٌِ ًفَر ا زهاى ّن. الوللی هیيدر عرصِ تجارت  خصَظ هِاست کِ ها طتع تجارت ًاسازگار است  یطَالً

ٍ  طاتر یه یهذاخلِ دادگااُ در اهار داٍر   ساىیه ازجولِآى ٍ  یهردم هسائل حمَل يیجْت حل اختالف ه یاستمتال از داٍر  ًواَد 

در  یٍ ٍحذت حماَل  یداٍر يیجْت ّواٌّگ کردى لَاً سترالیًوًَِ هاًٌذ آً يیٍجَد لَاً گرید یاز طرف ؛ ٍکٌذیه ذایظَْر پ

ٍ  یآى در حاَزُ داخلا   تیٍ هاّ یضذُ است، هفَْم داٍر یآًچِ در پژٍّص حاضر هررس فیتَص يیکطَرّا ٍضع ضذُ است. ها ا

حاذٍد ًااارت،    يیای تع ،یداٍر یایا ٍ هسا بیاساس ضوي احصا هعا يیهاضذ. هر ایه ییلضا ِیدر رٍ یداٍر يیٍ ّوچٌ الوللی هیي

طلتاذ ٍ  یرا ه یمیدل یّالیتحل یاست کِ در کٌار تَسعِ داٍر یاز هسائل هْو یدادگاُ در اهَر داٍر یّادخالت ٍ ًمض ٍ اهرام

ها دلات   یدعاٍ يیاست چرا کِ اگر ا ازهٌذیّا ًلیتحل يیهِ ا طتریهاضذ هیه یداٍر یدعاٍ واعکِ در خط همذم است ییلضا ِیرٍ

-یها  سیا ً یما یٍ داٍراى حم یداٍر یضًَذ. ًْادّاا یرا هاعث ه یذگیضذُ ٍ اطالِ رس یًطًَذ، هاًع از تحمك اّذاف داٍر یهررس

 يیدکتار  یّاا لیا حلراُ هِ ت يیٍ در ا ٌذیًوا یریجلَگ یرأ یجراعذم ا ایخَد، از تکرار هَارد اهطال  یآرا یضٌاسبیتَاًٌذ ها آس

 یاسات، در هَضاَع داٍر   یهرگرفتاِ از فماِ اسااله    طاتر یکِ ه راىیا يیرسذ لَاًیهِ ًار ه ؛ ٌٍذیتَجِ ًوا ییلضا ِیرٍ کردیٍ رٍ

ًَ   یلرار ًذادُ ٍ ساع  یالولليیه یلاًَى تجار ٍیژُ هِ الوللی هیي يیلَاً يیرا هِ طَر کاهل سرلَحِ تذٍ یهٌاهع فمْ را  یًواَدُ لااً

 هاضذ. تر ًسدیک یالولليیه یهاضذ هتَاًذ هِ همررات داٍریه یاساله یّاضاخصِ یدارا ٌکِیذ کِ عالٍُ هر اٍضع کٌ

 

 .سترالیلاًَى ًوًَِ آً ،الوللیيیه یداٍر راى،یا ییلضا ِیرٍ ،یداٍر آرایهای کلیدی:  واژه
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