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Different reasons, such as delaying proceedings, being cost-effective, and 

complacency, alternative methods of resolving international commercial disputes, are 

mainly considered in international trade law today. In this regard, both international 

hard documents such as the Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards and international soft documents such as the code of conduct 

of commercial arbitrators have been accepted. These methods are mainly based on the 

agreement of the parties and at the same time, the result of the work is binding in most 

of them. Mediation, conciliation, negotiation, brief proceedings, impartial or quasi-

expert assessment are the most important of these methods. Being low-cost, fast, 

confidential, flexible, open-ended and effective, forward-looking, economical and 

respectful, accurate and efficient, non-hostile, simple and informal, dealing with the 

issue by an expert, etc. are among the main advantages of these methods. It is 

mentioned. The non-binding decision resulting from the mentioned methods and the 

inability to refer some claims to alternative methods are also considered as its 

weaknesses. In Iranian law, despite the long history of alternative methods and the 

existence of regulations regarding compromise and conciliation, referring to these 

methods has not been welcomed by litigants. Referral of disputes to the 

aforementioned methods is sometimes done in the form of an independent contract 

and sometimes as a condition included in the main contract. The terms of reference 

may contain an optional reference to these methods 
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چکیده

به علل مختلف از جمله اطاله دادرسیی ه ینه ه بادار بندو ر ریییاه  بندو ه  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل 

اختال ات تجارز بی  الملل ه امارزه به طنر عمده تا در صقنق تجارت بی  الملل منرد نظا م  با یییدر در اه  

س سخت بی  الملل  یم چنو ک نان س اد  ستاه یم ا س اد نام را ساه  ر اجااز اصکام داررز خارج  ر یم ا ینو   ا

 با بی  الملل  یم چنو کادارنامه دارراو تجارز منرد پذهاش قاار گا ته اسیییت ر  اه   یییینه یا که عمدتا م ت  

 مذاکاهه م الحهه سازشه گازهمیانج ر یا النام آرر است آو غالب در کار نتیجه صالهدرعی  ر بنده طا ی  تاای 

سیدگ  س    ه ها طا انهب  ارزهاب  کنتاهه ر ست ینه اه  تاه مهم از کار  ا  بندوه ساهع بندوه ینه هکمر یا

 کارسییاز ر دقیق بندوه محتامانه ر اقت ییادز بندوه نلاآه ده بندوه مؤثا ر گشییا راه پذهازهانعطاف بندوه محامانه

سم  ر ساده بندوه غیا خ مانه بندوه سیدگ  بندوه غیار ینع ر تاه عمده از غیاه ر متخ ص جانب از من

 باخ  ارجاع قابلیت عدم ر مذکنر یاز ییینه از صاصییل ت ییمیم ن ندو آررالنامر اسییت منبنر یاز ییینه مناهاز

 دهاه ه سییابقه رغمعل  اهااو صقنق درر  ییندم  محسیین  آو یییعف نقاط از نین جاهلنه  یاز ییینه به دعارز

 دعنا اصحا  استق ال منرد یا ینه اه  به رجنع م الحهه ر سازش به راجع مقارات  رجند ر جاهلنه  یاز ینه

ست نلا ته قاار ستقل قاارداد قالب در گاه مذکنر یاز ینه به اختالف ارجاعر ا یم   اط صنرت به گاه ر م

 رجنع ها با د یاررش اه  به اختالف اختیارز رجنع صارز است ممک  ارجاع  ارطر پذهادم  انجام اصل  عقد

ستاز یازدادگاه صالصیت نف  با یا ینه اه  به رجنع  اط نامه منا قت اثار اج ارز  ندارده غال   گااهش دادگ

ستقالل قاعده پذهاش ست؛ مناجه تادهدیاز با نین رجنع  اط ا س ت صالصیت قاعده ر ا  از نین صالصیت به ن

 با اغلب گااهش دعناه ماییت ر رسییییدگ  آهی  با صاکم قاننو منرد درر اسیییت نشیییده باخنردار عامه مق نلیت

 بندو آررالنام با طا ی  تنا ق ر نیست آررالنام اصنالً ثالث  خص ت میم امّار است اراده صاکمیت اصل پذهاش

 راست بخشیده قااردادز تعهد ج  ه بداو ت ها آو

سازش ه دارر پذهازه صل ازر دزر »یاز جاهلنه ه اختال اته  ینهر  ل راژگاو کلیدز: داررزه میانج  گازه 

«آر
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 مقدمه

 الف( بیاو مسئله

 تفسیا از  نا  اختال ات ر  لصل چلننل  الملل بی  تجارز قااردادیاز سانن ت در پاایمیت نکات از هک 

ست اجااز ها ر  گذا ته ف م  تأثیا تجارز اعمال ام یت ر ساعت با تجارز اختال ات بارز که آنجا ازر قااردادیا

ستخنش را تجار ساماهه ست الزم ک دهم  ام یت عدم ر رکند د  مهم اه  هب تجارز قااردادیاز ت ظیم ی لام در ا

جار یا از ق ل ب ابااه ر گادد خاص تنجه جارز قااردادیاز ک  دگاوت ظیم ر چین ت هده ت  انناع رجند از رالً؛ا با

 اساس با تا گادند یا راقفآو معاهب ر امتیازات به ثانیاً؛ گادهدهه آگاه تجارز اختال ات ر   ل صل یازمکانیسم

یاع  ینع ر ر اصنالار سخ درر نماه د انتخا  را  ینه مؤثاتاه  ر بهتاه  قاارداد من  یازسال در نیاز اه  به پا

ستفاده ر گیاز کل  اید اخیا سالمت ر  لبااز صل جدهدز یازررش از ا  اهمهبنده تجارز آمین اختال اتم

 صل یازررش کلیه  ییامل  یینندهم   یی اخته« اختالف صل جاهلنه  یاز ییینه» ع ناو تحت که یاررش اه 

ستاز یازدادگاه در دعنا غیا از طاح به اختالف ساس با که با  دهم  دادگ  ر گا ته کل ا ی ط اختیار ر اراده ا

سیدگ  غال اً سط  خص ر ص  ها تن )جالل  ر علنز صجاززه  رگیادم  صنرت طا ی  م تخب ا خاص خ ن

  (56ه ص 1387

 ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال اته ع ناو عام  است که به رایکاریاز صل ر   ل خ نص  اختال ات 

بازرگان  بی  الملل  با تغییا در مقارات از سییینز ا ااد ا یییاره داردر اه  رایکاریا محدرد به داررز ن نده ر اتاق 

خند ر عمل  تا سییاخت  امکاو سییازشه دام ه انتخا  مااجعی  ر امید اهشییاو به  ی ییله صییلال آمین اختال ات را 

سل  جهام ه  ستر ) تن س ت  صل ر   ل 365: 1380ا ناهش داده ا صل  اه   ینه یا با  ینه یاز  ( تفارت ا

سیدگ  ر قدرت ر اعت ار راز آنها م  با ده مثال از میاو اختال ات در آهی  یاز انتخا ه  سمیته نحنه ر میناو ر

 یییینه یاز منبنر  قط آراز داررز بااز طا ی  الزم الاعاهه بنده ر تنسیییط دادگاه یا قابلیت اجااد دارند رل  

ه   ینه یا ت ها ت میمات ساها  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات از رهژگ  النام آرر باخنردار ن نده ر ا

ر) یادز ر صاج  زمان  م  تنان د من ق  نند که طا ی  اختالف از ررز ریاهته ت میمات آنها را اجااه  نماه د

ساعت آو ر 26:  1395پنره  (   ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات در صقنق تجارت بی  الملل به علت 

ر گا ته اسیت به طنرهکه بااز نمننه در اهاالت متحده ه جذا  تا بندو نسی ت به  یینه قییاه  ه منرد تنجه قاا

مده   جا به طنل م  ان جه  هت نتی تا ص ییینل  که از طاح دعناز داررز  مان    Pricewaterhouseمدت ز

12: 2006Coopers , دعناز تجارز بی   3000ه از بی   1ماکن صل ر   ل منثا اختال ات ل دو(  با م  از اعالم

سته الملل  که به اه  ماکن  درصد آو یا در طنل هت تا در ررز به صل ر   ل اختال ات  80تا  70ارجاع  ده ا

جامیده اسیییت ر)  15تا  10م ته   یییده اسیییت در صالیکه  -Chulدرصییید نین کمتا از چ د یفته به طنل ان

Gyoo,2004: 488  )    تاهج آراد دادگاه یاررشجاهلنه  ه ایدافه معیاریاه  یازررشدر هت نلاهه یاز ر ن

به طا ی  دعنا با ت ییاصب با جاهاو صل اختالف خنده اه  قدرت را داده  یاررش عل  را اصیاد کاده اسییت اه  

                                                           
1  the London-based Centre for Effective Dispute Resolution ("CEDR") 
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سیع ست که در نتیجه باعث اهجاد منقعیت   ند که هت طیف ر اخالق  ر  یازررشتاز از معیاریاز اقت ادزه ا

به  یاررشالزم بااز اهجاد نظم متقابله اه   ر با دعنت از تحقیقات سیییازندم بارریاز دهلا  ای ل  را م عکس 

 ک  در تاغ  دهلا اه  جاهاو را  یازانی اطرسیله تجسم ر دررنماز علنم ر تارزه تئنرز ساماندی  ر نظم ر 

 یاه صلراه ر یاررش نین یانناع اه  صل بااز ر اسیت دا یته رجند بشیاز جنامع در اختالف ر دعنا دهابازه از

 ر گسییتادگ ه ت نع اختال ات ما در زماور اسییت ها تهتکامل ر تغییا زمان  ر ع ییا یا در که اسییت دا ییته رجند

 کمت به که هکدهلا با ا خاص بیشتا ارت اط ر نندهک  ر جمعیت ا ناهش هکسن از استه ها ته بیشتاز پیچیدگ 

 تارسیع را اختال ات دام ه داده قاار یاآو در دستاس کنچت ازدیکده یمچنو خاک  کاه جدهد ارت اط  رساهل

 ا خاص) بنرگ  مؤسسات ر یا اکت یاهساماهه اتحاد ط یع ه ا خاص ک ار در امارزه دهلا سنز از است کاده

 در صت  ر کشیینر چ د قلمار به ملیت به تنجه بدرو را خند  عالیت گسییتاه گاه که اسییت داده  ییکل را( صقنق 

 از نین تجارت رانله ر اندکاده کمت یاآو بیشتا پیچیدگ  ر اختال ات ا ناهش به ر اندداده گستاش جهان  سطال

 تحنهل رقابت امکاو باده باال ر ررابط ساعت ر تسهیل م ظنر به بازرگان  ررابط ر  ده خارج خند س ت  صالت

 از هع   درلت  قیاه  نظام از یاآو ر  لصل اختال اته ا ناهش با ر(VamHoutte, 2002, p 385)است  ها ته

سط ر درلت  یازدادگاه طاهق یات تن  ک دم  تحمیل یادرلت با را زهادز ینه ه اه که از گذ ته درلت م تخب ق

 دارد پ  در که ت عات  دلیل به  ییندم  دادگسییتاز یازدادگاه در یاپارنده  ییدو ان ا ییته ر کار تااکم به م جا

یاهت  صحا  نار صاً نین اختالف طا ی  یمچ ی  ردا ت خناید دن ال به را دعنا ا  به تجارز اختال ات در خ ن

 ر  یییلصل جهت درلت  یازدادگاه به مااجعه به چ دان  تماهل تجارز اختال ات ر ررابط خاص ماییت دلیل

 که قیات  تنسط ر کمتا ینه ه با المقدررصت  ر تاساهع را خند اختالف خنای دم  چااکه ندارند خند اختال ات

 رنماه د ر  لصل غیاعل   ر محامانه طنر به ر دارند تخ ص اختالف منرد منینع به نس ت

 نده نامیده م  ADR( که به اخت ار Alternative Dispute Resolutionیاز صل اختالف جاهلنه  )ررش

اص بکار ر  ل اختال ات میاو ا خامارزه به نحن  ناه ده در اکثا کشنریاز دنیا به ع ناو ابنار مؤثاز جهت صل

ر  ییل دعارز یا آهی  ر رر یی  جهت صل :یاز صل اختالف جاهلنه  ع ارت اسییت ازرردر م ظنر از ررشم 

 صل یازررشه نظیا داررز ر میانجیلازر ب ابااه  ط ق اه  تعاهف اسییتث از دادرسیی  قیییاه میاو ا ییخاص به

به غیا از طاح دعنز در دادگاهجاهلنه  اختالف یه ررشه  یاو را که جهت صلیاه  یاه کل ر  یییل اختالف م

یاز صل اختالف جاهلنه  تأکید نظااو با ج  ه اختیارز ررشگیادر باخ  صاصبررده دربا م ا خاص بکار م 

که یمانا  - ند چااکه ماص ل  اآه د داررز اند که  امل داررز نم دا ته ر تعاهف محدردتاز از آو ارائه داده

دهلا اه  گاره ع ارتآرر اسییت بهاختیارز ن نده ر یمان د اصکام قیییاه  النام -رأز دارر ها ییئت داررز اسییت 

ADR هرا مخفف ع ارت «Amicable Dispute Resolution»    دانسته ر آو « ر  ل درستانه اختالفصل»هع

 (384 ه ص1393) یارزه دان در ک  ده نم االت اع   ل خ نمت م یاه  که با صدرر رأز الزمرا  امل ررش

یاز درلت  ر به صنرت ر  ل اختالف در خارج از دادگاهیاز جاهلنه  صل ینهخ نص آهی  رسیدگ  در در 

یا رعاهت ناپذها قیییاه  در اه   ییینهگادندر تشییاهفات انعطافر  ییل م درسییتانهه خ یینصیی  ر محامانه صل

ر  ل اختالف را صل   رسیدگ ر آهی طافه چلننل  ند ر خند طا ی  یست د که با کمت  خص ثالث ب نم 
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هابد ر در یا خاتمه م سییازندر دعارز به طنر معمنل با ینه ه کمتا ر سییاعت بیشییتاز نسیی ت به دادگاهمعی  م 

با د ر یمی  اما صفظ ر ادامه ررابط طا ی  را میسا یا خاتمه دعنا مستلنم ریاهت ر تنا ق طا ی  م اغلب  ینه

یاه  بنده ر با تنا ق طا ی  امکاویا ازجمله ررشه   ینهر چ انچه بیاو گادهد اسازدم  ست ر یاز غیا ق پذها ا

یاز جاهلنه  مااجعه ک  ده یاگاه ماییت اختالف از امنرز با ییید که طا ی  نتنان د جهت صل آو به  یییینه

باهست  به  کل قیاه  یا کاده چااکه مطابق قنانی  یا کشنرز باخ  دعارز لنرماً تناو تنا ق با رجنع به آونم 

قاننو آهی  دادرسییی  مدن  دعارز زها قابل ارجاع به  496رسییییدگ  گاددر چ انچه در صقنق اهااو مطابق ماده 

ست:  ستل   -1داررز نی سبر به -2دعناز رر ک سخ آوه طالق ر ن صل نکاحه   دهلا ع ارتدعارز راجع به ا

یاه  خالف نظم عمنم  بنده ر  ک  د ر تنا ق باباخ  دعارز از قناعد آماه ت عیت م  سیدگ  ق عدم ارجاع به ر

ست دقابل صل ر یمی 2تنا ق نی س ه ارجاع دعارز راجع به امنال عمنم  ر درلت  در  139طنر به منجب ا سا قاننو ا

سدیا منرد منکنل به ت نهب ییئت ست ر باهد به اطالع مجلس با ر در مناردز که طاف دعنا خارج  3رزهااو ا

 ک در نارد مهم داخل  باهد به ت نهب مجلس نین باسده منارد مهم را قاننو تعیی  م با د ر در م

عد مهم دهلا تحقیق در منرد صدرد اراده طا ی  اه  اسیییت که آو یا به انتخا  هت ررش محدرد نیسیییت د ر بُ

ااه  بااز (ر ب اب367ه ص 1381تنان د خند  یییینه رسییییدگ  ر جنئیات آو را تعیی  ک  د )تنسیییل  جهام ه م 

ست  اط کادر بااز یاز صلتشخیص اراده طا ی  باهست  با تنجه به قاارداده ننع ر نحنه ارجاع به  ینه ر  ل را ا

ستفاده نمندر اه یاز جاهلنه  م رجنع به  ینه یم  قاارداد ا سنز نهادیاز تناو از  اط  گننه  ارط که از 

سیدگ  صیه م ر الملل ر اتاق بازرگان  نده مان د  اط نمننه اتاق بازرگان  بی نام دار 4 نند  اط نمننهک  ده تن

                                                           
سپس  رپیش بی    ده  1290 /18/08مقارات داررز ارلی  بار در قاننو منقت  اصنل محاکمات صقنق  م ن   2

اه االخبر  1318ر  1313ر  1307به ت نهب رسیده ر متعاق ا در قنانی  م ن   12/1306/ 29قاننو صکمیت در 

س  مدن  م ن   داده  به داررز اخت اص 501تا  454در   ل یفتم از مناد  1379 /21/1در قاننو آهی  دادر

ستاجا ه قاننو راجع به م ع م ستر در صقنق اهااو در باخ  از قنانی  مان د قاننو مالت ر م داخله رزراد ر  ده ا

ه داررز به ناده ر آهی  نامه یاز معی   مسیییال(ه قاننو صماهت خان 1337نماه دگاو مجلس در معامالت درلت  ) 

 454اده نحنز منرد اسییتفاده قاار داده  ییده اسییتر قاننو گذار بدرو تعاهف مسییتقل  از داررز ها صکمیت در م

 قاننو آهی  دادرس  مدن  مقار دا ته است :

ناه در دادگاه خالف خند را ))کلیه ا خاص  که ایلیت اقامه دعنز دارند م  تنان د با تاای  هکدهلا م ازعه ر اخت

اع دی در یا طاح  ده ها نشده با د ر در صنرت طاح در یا ماصله رسیدگ  با د به داررز هت ها چ د نفا ارج

یم  معامله ملنم  نند ر ها ب 455(( ر ط ق ماده  س  مدن ه متعاملی  م  تنان د  ه منجب قاارداد قاننو آهی  دادر

د دارر ها دارراو ت بارز اختالف بی  آنها به داررز رجنع نماه د ر نین م  تنان جداگانه تاای  نماه د که در صنر

ه نهاده غفنر ؛ در پا خند را ق ل ها بعد از بارز اختالف تعیی  نماه در بااز اطالعات بیشیییتا در اه  باره وره به :

  ر 52ه ص  1383ه سال 13(ه   ل امه دانش صساباس ه ماره 1داررز )
3  
4 - Model clause 
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یا  قط یاز جاهلنه  چهار ننع  یییاط معا   نمنده ر تأکید دارند که اه الملل  بااز اسیییتفاده از  یییینهبی 

از  (ر ننع ارل370تنان د به کار باند )یماوه ص پیشیی هادیاه  یسییت د که طا ی  ع داللنرم ر با تنجه به منرد م 

هت  ییاط پیشیی هادز دهلا ناها به رجنع اج ارز به  5یاز جاهلنه  اسییتراه   ییارط رجنع اختیارز به  ییینه

ست که در آو رجنع اج ارز پیش ینه سنم  اط  ا ستر ننع  سازرکارز بااز بی   م یاز جاهلنه  ا  ند اما 

یه م انقییییاز خندبه زماو با رجنع به تنان د یمی  م گاددر ر  یییاط آخا اه که طا خند مدت اه  التنام تع 

بی   نماه در در راقع مطابق چ ی   یییاط  تاکی   از یا در ننع یاز جاهلنه ه ارجاع به داررز را نین پیش یییینه

یاز گادد صدرد اراده طا ی  در رجنع به  یییینهگیادر چ انچه مالصظه م ر  یییل منردنظا قاار م ررش صل

ستل  به ننع  اط  که د ساله راگذار جاهلنه  ب س  تف یل  آو را به ر ست دا ته ر بار ر قاارداد م درج  ده ا

 نماهیمرم 

ساله ررش سته در اه  ر سته بنده ر نیازم د یاز جاهلنه  صلالزم به ذکا ا ر  ل اختال ات به ع ناو متغیا راب

 به رجنع یییاررت با یید ر با تنجه منییینعات بیاو  ییده سییع  خناییم کاد به ایمیت ربارسیی  ر تحلیل م 

ست در اه  پژریش الملل بپادازهم ازاه بی  تجارت صقنق در اختال ات ر  لصل جاهلنه  یاز ینه رر الزم ا

ر  ل اختال ات در صقنق یاز جاهلنه  صلبه سؤاالت ذهل پاسخ داده  ندر ایمیت ر یاررت رجنع به  ینه

یاز مناها ر رهژگ  اند؟ر  ل اختال ات کدمجاهلنه  صلیاز با د؟ انناع  ینهالملل از چه قاار م تجارت بی 

س ت به صل ر  لصل جاهلنه  یاز ینه یاه  چه م اختال ات ن سؤاالته ببا  د؟ ر  ل ق سخ به اه   ااز پا

سه   ل نلا ته خناید  در بده  یا در  صل  در اه  تحقیق صا صنرت که در   ل ارل به تحلیل راژگاو ا

ستر در م حث ارل به تعاهف صقن تحقیقه اخت اص خناییم سیم  ده ا سه م حث تق ق پاداخت ر اه    ل به 

ال ات در نجارت بی  الملل ر م ابع صقنق تجارت بی  الملل پاداخته م   ندر در م حث درم به صل ر   ل اخت

صقنق  صقنق تجارت بی  الملل  پاداخته خناید  ید ر مفهنم اختالف تجارز ر أنناع صل ر   یل اختال ات در

جاهلنه   تجارت منرد ک د ر کارش قاار م  گیاد ر در م حث سنم ر آخا اه    ل به تعاهف ر م ان   ینه یاز

طالعه صل ر   ییل اختال ات در قالب در ب د تعاهف ر م ان  پاداخته خناید  یید ر در   ییل درم تحت ع ناو م

س  خنررش یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات ر مناها ر معاهب آنها در قا سه م حث به بحث ر بار اییم لب 

اداخته پپاداختر در ابتداز اه    ییل به مناهاز  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات تجارز بی  الملل  

حث آخا خناید ر در م حث درم به معاهب  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  ر در م 

سام  ینه یاز جاهلنه  صل ر   سنمبه اق ستر در   ل  نین به   ل اختال ات تجارز بی  الملل  پاداخته  ده ا

پاداخته م   الملل یدر صقنق تجارت ب ر  ل اختال اتصل  هلنهجا یازنهی اصنل ر م اصث  کل  صاکم با 

ا  ینه ب ند ر در سه م حث به نحنه ارجاع اختالف به  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات ه اصنل صاکم 

از یاز جاهلنز صل ر   یییل اختال ات تجارز بی  الملل  ر در نهاهت به قاننو صاکم با رسییییدگ  به ررش ی

 جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  پاداخته م   ندر 

                                                           
5  -Optional ADR 
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  ( پیشی ه پژریش

پیشی ه تحقیق ا اره تناو به در ننع م ابع به ع ناو در رابطه با سابقه پژریش در خ نص منینع رساله صایا م 

الملله چااکه در اه  م ابع به تمام  اند از م ابع مات ط با صقنق تجارت بی کاد؛ هک  م ابع عام ر کل  که ع ارت

ینعات صقنق تجارت بی  ر  ل اختال ات نین به ع ناو یاز جاهلنه  صلالملل پاداخته  ده ر بحث  ینهمن

 ل منردبارس  قاارگا ته استرالملبخش  از ع ناو کل  صقنق تجارت بی 

یا نام باد م ابع دسییته درم یسییت د که به طنر خاص به تناو به ع ناو سییابقه پژریش از آواما آنچه در اه جا م 

ینع  ینه اندهکه در ادامه به باخ  از الملل پاداختهر  ل اختال ات در صقنق تجارت بی یاز جاهلنه  صلمن

  نهمریا را جهت آ  اه  هادآرر م از آواز یا ا اره کاده ر خالصهآو

 

ساله بطالو  -1 س  م صالح در اعتااض به راز داررز بی  الملل  ه ررند اعتااض ر بار پاهاو نامه )) مااجع ذز 

آراد (( نلا ته آزاده نظاز پنر ه هک  از آثارز است که در کلیات خند به بحث داررز بی  الملل  م  پادازد 

سیله ا خاص ط یع  تعیی  ر از جمله اه  که دارر ز را از صیث ماجع نظارت به در بخش م  ک د که ها به ر

صطالصا داررز نهادز نامیده م   ند ها بدرو ارجاع به هت  سازماو داررز ر زها نظا آو که ا سنز   ده از 

سازمان  در جاهاو داررز که داررز منردز نامیده م   ند ر یم چ سازماو ها ته ر بدرو نظارت   ی  به نهاد 

اعت ار رجند ها عدم رجند ع  ا خارج  در آو ه داررز را به محل  ر بی  الملل  تقسیم نمنده است ر داررز 

در هت کشنر معی  بااز صل هت اختالف محل  ه داررز محل  نامیده م   ند ر م ظنر از اختالف محل  آو 

ا یید ر ییج ج  ه ه بخش ر ها اسییت که یمه ع اصییا مابنط به هت دعنا مابنط به هت کشیینر معی  م  ب

ست ارت اط پیدا نک د ؛ چ ی  راه   ساها منینعات به آو مابنط ا شنرز غیا از جاه  که  ع  از از آو با ک

شنریاز دهلا راز خارج  مابنط به هت داررز محل   س ت به یمه ک شنر معی  را دارد ر ن تابعیت یماو ک

نق ه منییینع دهلاز بنده ر ب ابااه  ییج ارت اط  با محسیین  م   ییند ر با اه  صال ه منییینع پاهاو نامه  

نقش داررز بی  الملل  در اختال ات تجارز بی  الملل  به ع ناو هک  از  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل 

 اختال ات تجارز بی  الملل  ندارد ؛

(( در ارت اط با تجارت صقنق در دعارز ر  لصل جاهلنه  ( با ع ناو )) طاق1378عا ان  )مقاله از تنسط  -2

یاز  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز به ر ته تحاها در آمده استر اه  مقاله به دلیل اه که ررش

ر  ییل اختال ات را در صقنق تجارت منردبارسیی  قاار داده با منییینع رسییاله صایییا تا صدردز جاهلنه  صل

 صقنقداناو که اسییت سییال  چ د امارز دنیاز در»گادهده:  مات ط بندهه چ انچه در چکیده مقاله مذکنر چ ی  بیاو

س  طنل ر ینه ه کثات دلیل به دعارز ر  لصل بااز را جاهلنه   یازررش  مفید دعنز طا ی  بااز که دادر
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 یازررش اجااز که  ییندم  مشییایده مقاله اه  در اجمال  تط یق  مطالعه با راندداده قاار تأکید منرد با ییدهنم 

س  پیچیدگ  از تناندم  میانجیلاز ر سازش مذاکاهه مان د  نق  راصد  عالیت ر کاده جلنگیاز آو ینه ه ر دادر

سهیل را بازرگان  ستانه ر  لصل نهاد اهجادر نماهد ت  صقنق در تجارت ر ص عت اداره مان د ارگان  طاهق از در

سه 1984 قاننو در ساز لاز ها انللیس سته اهااو صقنق بااز  اان سدم  نظا به  اه  الملل بی  گادیماه  درر ر

شلاه شق دان سه) کاپیتاو یاناز صقنقداناو انجم  طاف از که( 1375 ماه مها) دم شکیل(  اان سأله اه  گادهد ت  م

س  پیچیده ررش جاز به مادم دعارز ر  لصل بااز تناوم  چلننه که  د مطاح  طاق  دنیاه در منجند دادر

 اسییاس با رقته اتالف ر ینه ه تحمل بدرو ر سییاده طنربه بتنان د دعنز اصییحا  تا کاد پیدا داررز از غیا به

 «راست ان اف ر عدالت به رسیدو صقنق یدف زهاا نماه د ر  لصل را خند اختال ات عدالت ر ان اف

 در( ADR) اختالف صل جاهلنه  یاز ییینه به )) نلای  ( با ع ناو1381جهام  ) مقاله از تنسییط تنسییل  -3

الملل  (( در زمی ه  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات به ر ییته تحاها بی  بازرگان  اتاق جدهد مقارات

 اختال ات خ نص  ر  لصل رایکاریاز به که است عام  ع ناو اختالفه صل جاهلنه  یازدرآمده استر ینه

 مقارات در تغییا با الملل بی  بازرگان  اتاق ر نیسییته داررز به محدرد رایکاریا اه ر دارد ا ییاره ا ااد سیینز از

 ا ناهش اختال ات آمینصلال  ی له به را اهشاو امید ر مااجعی  انتخا  دام ه سازشه امکاو ساخت  تاعمل  ر خند

 بیشییتاز انعطاف از ر بنده تاسییاهع ر تاارزاو داررز با مقاهسییه در اختالف صل جاهلنه  یاز ییینهر اسییت داده

 ساخت  نندهت مأمنر الملل بی  بازرگان  اتاق ها ر م ازعه طا ی  سنز از که طا  ب   اد نقشر یست د باخنردار

 به جاهلنه  یاز ییینه پذهازانعطاف ر سییاعت سییادگ ه رسییدم  نظا بهر دارد زهادز ایمیت  ییندم  یادهدگاه

جه خند را به با اه  صاله اه  مقاله صا ا تنراست نمنده سااهت نین رسیدگ  آهی  با صاکم مفید ر مخت ا قناعد

ل ر صننع ر ماییت  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات متماکن نمنده ر به تحلیل  ییینه یاز جاهلنه  

ست به عالره نکته بارز دهلا در اه  منر ست   ل اختال ات در صقنق تجارت بی  الملل تنجه  ن منده ا د آو ا

اار قاسییت تا سییال ک نن ه قنانی  دسییتخنش تحنالت ب   ییمارز  1381ریش اه  اثا که که با تنجه به سییال پژ

 گا ته اند ر 

 اختالف ر  ییلصل جاهلنه  یاز ییینه به ( با ع ناو )) نلای 1383مقاله از تنسییط م ییلح  ر صییادق  )-4

(ADR) صنرت به ر ته تحاها در آم ستر در اه  (( در زمی ه  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات به  ده ا

شتا تکیه با مناهاز  ینه ست ر در اه  رساله نین م یاز جاهلنه  صلمقاله بی تناند منرد ر  ل اختال ات  ده ا

 ها «اختالف صل جاهلنه  یاز ینه»یاز مذکنر چ ی  آمده است که: استفاده قاار گیاد ر در بارس  مناهاز  ینه

 به دعارز ساهع صل آوه یدف ر  ده قیاه  رسیدگ  گنه  جاز که گاددم  اطالق یاه  ینه به 6«ازر دزر آر»

سیله ص  ا خاص ر ست خ ن ی  با م ت   یمل  دارنده که انناع  رغم به یا ینه اه ر ا  ر بنده طا ی  تاا

ست آررالنام یاآو غالب در کار نتیجه صالهدرعی  سیدگ  مذاکاهه سازشه میانجیلازه داررزهر نی  ADR کنتاهه ر

س  قااردادیاز اختالف صل یاز ینه ر تاکی   ست ینه اه  تاه مهم از مه د  بندوه ساهع بندوه ینه هکمر یا

                                                           
6 Alternative Dispute Resolution 
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سیدگ  ر پذهازانعطاف بندوه محامانه ینع ر ست ADR مناهاز تاه عمده از متخ صه جانب از من  آررالنامر ا

 آو یییعف نقاط از نین ADR به دعارز باخ  ارجاع قابلیت عدم ر مذکنر یاز ییینه از صاصییل ت ییمیم ن ندو

 سییازشه ر داررز به راجع مقارات  رجند ر جاهلنه  یاز ییینه دهاه ه سییابقه رغم به اهااو صقنق درر با ییدم 

 «راست نلا ته قاار دعنا اصحا  استق ال منرد یا ینه اه  به رجنع

ش  -5 سط درره اختالف ((ه به ر ته  ر  لصل جاهلنه  یاز( با ع ناو ))  ینه1387ینهدا ) پاهاو نامه از  تن

ستر اه  پاهاو س   ینهتحاها درآمده ا شتا در خ نص صقنق داخل  بنده ر از اه  جهت که به بار یاز نامه بی

تناند در اه  رسییاله منرد اسییتفاده قاار گیادر به طنر ر  ییل اختال ات پاداخته اسییت م ننه  در جاهلنه   صل

 که مناهاه  ر آو از نا ییی  ت عات ر درلت  یازدادگاه در کار تااکم»مده اسیییت که: نامه آخالصیییه در اه  پاهاو

 ازپیشبیش ررنق س ب بادارد در اختالف طا ی  رهژهبه ر یادرلت بااز یادادگاه از خارج در اختال ات ر  لصل

 جاهلنه  یاز ییینه» کل  ع ناو با که اسییت گادهده اختالف صل جدهد یاز ییینه کارگیازبه ر اهجاد ر داررز

صیف «اختالف ر  لصل سیارزر گادندم  تن  اختال ات ر  لصل تارهخ در از طنالن سابقه یا ینه اه  از ب

 ر داخل  اختال ات ر  ییلصل در منبنر یاز ییینه نقش ر ایمیت اه که یییم  اخیا یازدیه در ر دارد بشییاز

ر اندگذارده رجند عاصه به پا اختال ات ر  لصل نظام در نین جدهدتاز یاز ینه استه گادهده بیشتا الملل بی 

 درسیییتانهه صییینرت به ر درلت  یازدادگاه از خارج در اختالف ر  یییلصل جاهلنه  یاز یییینه در اختال ات

 خند ر  ندنم  رعاهت یا ینه اه  در قیاه  ناپذهاانعطاف تشاهفاتر گادندم  ر  لصل محامانه ر خ نص 

ست د طا ی   طنر به دعارزر سازندم  معی  را اختالف ر  لصل چلننل  طافهب  ثالث  خص کمت با که ی

شتاز ساعت ر کمتا ینه ه با معمنل س ت بی ستلنم دعنا خاتمه یا ینه اغلب در ر هابدم  خاتمه یادادگاه به ن  م

یاهت سا را طا ی  ررابط ادامه ر صفظ اما یمی  ر با دم  طا ی  تنا ق ر ر  گازهمیانج  داررزهر سازدم  می

 جنر آرر دزر ازتاکی   یازررش ر اخت ارز رسیدگ  اختالفه بارس  ییئت کار  اس ه صکم سازشه مذاکاهه

 یاز ینه از باخ  یاچ د نین اهااو درر ررندم   مار به اختالف ر  لصل جاهلنه  پاکارباد ر مهم یازررش

 در یا ینه اه  از استفاده میناو اما است گا تهم  قاار استفاده منرد تاک نو دهاباز از اختالف ر  لصل جاهلنه 

 اه  طاهق از را دعارز از بیشییتاز بخش الزم اقدامات انجام با تناوم  ر ندارد قاار م اسیی   جاهلاه ر ریییعیت

 «نمندر ر  لصل یا ینه

ختال ات تجارز بی  الملل  م  تناو به در منرد پیشییی ه خارج  پاداخت  به  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل ا

 منارد ذهل ا اره نمند :

ستینو ) -1 سامانه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات Steven ( )1995کتاب  تنسط ا ستدالل ر  ( با ع ناو )) ا

ست که:  ینه ستر در اه  مقاله آمده ا ر  ل اختالف در خارج از یاز جاهلنه  صل(( به ر ته تحاها در آمده ا

سته ازاه  نده تنا ق با آویا م گیاز اه  ررشدیدر ب ابااه  آنچه باعث  کل ااه د دادخنای  رخ م  رر یا ا

ینع ا اره گادهده ر اراده طا ی  در رجنع به  ینه شتا به ج  ه تنا ق  من یاز جاهلنه  منرد در مقاله  نق بی

 ارزهاب  قاار داده استر
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ا ع ناو ))  ینه یاز جاهلینه  صل ر   ل اختال ات ((به ر ته (( ب 1998کتاب  تنسط ام نکی  )  -1

ر  یییل یاز جاهلنه  صلکارگیاز ررشیاز بهتحاها درآمده اسیییتر اه  مقاله از جهت تک یت

یاز مذکنر داراز چه مناهاز نسیی ت به رسیییدگ  که ررشپادازد؛ ر اه اختال ات به منییینع م 

 تناند در رساله صایا مؤثا راقع گاددررر م دید ازاه  با د را منرد ارزهاب  قاار مقیاه  م 

( با ع ناو )) پیشییی ه  ییینه جاهلنه  صل ر   ییل 2004کتاب  تنسییط ژررمه ر جنزف بانت )  -2

یاز جاهلنه  صل اختالفه اختال ات (( نلا ته  ده استر اه  کتا  تحت ع ناوه تارهخچه  ینه

س  جامع از انناع مختلف ررش دید که نحنه ر  ل اختال ات ارائه م آمین صلصلال یازهت بار

نماهدر اه  کتا  به دلیل مطالعه تارهخ  یا را تاسیییم م گیاز ر ررند تکامل اه  ننع  ییینه ییکل

گاز ر غیاهه ر  یییل اختال اته از ق یل: مذاکاه ر داررز ر میانج یاز جاهلنه  صلانناع ررش

 یاز هاد  ده قاار گیادرتاسیم ماییت انناع ررش تناند در رساله صایا از م ابع مهم جهتم 

 

 ج( ایمیت ر یاررت پژریش

 ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات امارزه در ج  ه یاز ر ابعاد مختلف صقنق  رررد پیدا نمنده اند ر 

آنها درلت یا نین با ریییع قنانی  ر مقارات ر در جهت کایش اطاله دادرسیی  ر اقت ییادز نمندو رسیییدگ  ه از 

صماهت نمنده اندر ایمیت اه   ییینه یا آنجا رایییال تا م  گادد که امارزه  ییینه یاز منبنر  پیچیده تا  ییده ر 

یمی  اه   صنرت  که در جهت ت ست که در  صت  در دعارز درلت  ر عمنم  نین بکار گا ته م   نند ر بدهه  ا

یاه  کشن یاعف  به نظام ق س لی  ر م شنده ینه ه  ریا رارد  ده ر منج ات اطاله دادرس  را  ینه یا کن یده ن

 اایم خناید نمند که نهاهتا به رهژه در صقنق تجارت بی  الملل که با سییاعت رسیییدگ  یمااه اسییته نامطلن  

 خناید بندر 

 

 د( ایداف پژریش

 یدف اصل :  -الف

سعه ادبیات منجند در زمی ه  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات در صقنق تجارت ب -1 ی  تن

 الملل 

 یی اسییاه  چالش یا ر خالدیا در زمی ه  ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات در صقنق  -2

 تجارت بی  الملل 

اراهه دسییتارردیاز مابنط به  ییینه یاز جاهلینه  صل ر   ییل اختال ات در صقنق تجارت بی   -3

 الملل به صقنق اهااو 
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 ایداف  اع  - 

 الملل اختال ات تجارز بی ر  ل یاز مختلف جاهلنه  صلت یی   ینه .1

 الملل ر  ل اختال ات تجارز بی یاز جاهلنه  صلت یی  گااهش رربه تناهد در استفاده از ررش .2

 ر  ل اختال اتیاز جاهلنه  صلت یی  مناهاز استفاده از  ینه .3

 

 یاز پژریشه( سؤال

 سؤال اصل : -

 چیست؟الملل ر  ل اختال ات در صقنق تجارت بی صل  هلنهجا یازنهی انناع 

 یاز  اع :سؤال -

 با د؟ر  ل قیاه  چه م اختال ات تجارز بی  الملل  نس ت به صل ر  لصل جاهلنه  یازمناها  ینه-1

 م ان   ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  چیست؟-2

 نه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  چیست؟ قناعد  کل  صاکم با  ینه یاز جاهل-3

 یاز پژریشر(  اییه

  اییه اصل :

یاه  بااز صلر  ل اختال ات  امل ررشیاز جاهلنه  صلررش- ست که ایم یاز غیا ق ر  ل اختال ات ا

 گازه سازشه داررزه دادرس  اخت ارزه میاو داررز ر ررراند از: میانج یا ع ارتآو

 

  اع یاز  اییه

با ییی د که م جا به اق ال پذهاز ر سیییاعته کارآه  ر اطمی اوه مناهاه  م ینه ه بندوه انعطافکم -1

 یا بنده استریا در خ نص رجنع به اه   ینهرهژه تجار ر  اکتررزا نرو ا خاص به

شتا طا ی  با  -2 صل   ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل ه ک تال بی م  از ا

 یدگ  به اختالف ه تنا ق  بندو ر کایش اطاله دادرس  است رس
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قناعد  یییکل  صاکم با  یییینه یاز جاهلنه  صل ر   یییل اختال ات تجارز بی  الملل  به آهی   -3

س    صل ن صل ب  طا   ر ا صل ان افه ا صنل صاکم با رسیدگ  یم چنو ا رسیدگ  ر رعاهت ا

 بندو ا اره داردر 

 

 ج  ه ننآررز -ل

حقیق صایییا نسیی ت به پژریش یاز پیشییی  به اه  منییینع بازم  گادد که آنچه که در تحقیقات ج  ه ننآررز ت

سیار  ست ها اه که ب شی  در منرد  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  نلا ته  ده ا پی

به رهژه داررز  کل  یسیییت د ها اه که به هک  از  یییینه یاز جاهلنه  صل ر   یییل اختال ات تجارز بی  الملل 

پاداخته اندر در یا صییینرته در اه  رسیییاله با نلای  ننآررانه به ج  ه یا ر ابعاد ماینز ر  یییکل   یییینه یاز 

 جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  پاداخته م   ندر 

 ررش تحقیق :-ز 

صیف  صنرت تن یا به  ساله صا ست ر در اه  زمی ه از م-ررش تحقیق در ر  ابع معت ا کتابخانه  از بهاه تحلیل  ا

 گا ته  ده استر 
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 نتیجه گیاز  –الف 

 ییینه یاز جاهلنه  صل ر   ییل اختال ات تجارز بی  الملل  به ع ناو هت ررش ننه  بااز صل ر   ییل اه  

ستر ال ته اعمال اه   ینه یا یاگن  یاه ه تنجه عمده از را به خند جلب نمنده ا اختال ات در خارج از محیط ق

سیارز از منا یاه  ن نده چاا که در ب ساز ر کارق سنال بادو  ست که به مع از زها یاه  ا ساز ر کار ق رده اه  

تیمی  ک  ده اجااز آرا ها ت میمات صادره نا   از  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات م  با  در اگاچه 

صل  جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  در  سه  ینه ا سازش ر میانج  گاز به ع ناو  داررزه 

 ا نیست که اه   ینه یا محدرد به اه  سه ساز ر کار م  با  د ر امارزه اه  نظا گا ته م   نند اما اه  به آو مع

 ییینه یا بسیییار پیچیده  ییده اند ر از اه  بی ه داررز تجارز بی  الملل  به علل مختلف از جمله امکاو تااییی  

شتا منرد اق ال ساهع تا بنده ر به یمی  دلیل بی سیدگ  ر ررر  طا ی  اختالف در  طا ی  با انتخا  دارراوه آهی  ر

دعارز تجارز بی  الملل  قاار گا ته اسیییت ر ال ته انتقادات  نین به  یییینه یاز جاهلنه  صل ر   یییل اختال ات 

تجارز بی  الملل  رارد  ده است از جمله با است اد به دعناز تجارز بی  الملل  مات ط با قییه چنررو در اهاالت 

ینار دالر رسییید در صال  که اگا یمی  میانج  گاز از طاهق محاکم  700متحده که ینه ه میانج  گاز در آو به 

صنرت م  گا ت به  یاه   ست که نم  تناو به طنر عمده با کم ینه ه  25ق سیده انتقاد  ده ا ینار دالر م  ر

 بندو  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات تجارز بی  الملل  تاکید نمند ریم چ ی  اه  نکته نین قابل تنجه

ست که یماو طنر که قنانی  ر مقارات داخل  ر بی  الملل  که درلت یا تدره  ک  ده آو یا بنده اند ه مهم تاه   ا

ست به یماو میناو رجند تغییاات  یمی  ک  ده  ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات بنده ا ر عمده تاه  ت

رجنع ا خاص به    ینه یا بنده ر م  با در    سیاس ه اقت ادز ر اجتماع  در درلت یا مانع عمده در اعمال اه

یا ر  ل اختال ات از طاهق اه   ینهر  ل اختالف پس از بارز اختالف ها پیش بی   صلیاز جاهلنه  صل ینه

ستر مناهاز اه   ساو نی ست ر در منرد یملاو نین علل اه  رجنع هک در منقع انعقاد قاارداد متک  به هت علت نی

ساهاه  بااز ا خاص خندنماه  م یا که بیش  ینه صل  انتخا  ا خاص مطاح از   ند ک د ر به ع ناو علل ا

 خ نص  ر محامانه بندو هیاز قیاه ر  ل اختال ات در مقابل گاان  ر ک دز رسیدگ ساهع ر ارزاو بندو صل

یاز امکاو گنه شیا ر پذهاز ر ت نع  یییینهیاه انعطافصل اختال اته صاکمیت اصیییل اراده طا ی  در جاهاو 

آمین اختالف ر  ل درستانه ر مسالمتمختلف بااز طا ی ه ن ند تشاهفات خشت ر انعطاف پذها دادرس  ر صل

 استر

 ر

 پیش هادیا - 

ر  ل اختال ات از در صلر  ل اختالف نقش مهم ر تعیی  ک  دهیاز جاهلنه  صلدر اهااو  ینه -1

ک  در اه  اما به ن ند چارچن  یا را انتخا  م دادگاه ندارد ر ا ییخاص جهت صل اختال ات خند

  ای ل  علل آره دزه رازه داررز مؤسسات ن ند جامعهه در آرر دزر ازقاننن  الزمه نا  اخته بندو 

 اختال ات ر  لصل ر صق اصقاق در اختالف ر  لصل جاهلنه  یاز ینه ناکارابندو با اعتقاد ر
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 ریعیت یمی ر گاددم  با دادگاه دستنریاز ر آراد قاطعانه اجااز ر ایدادگاه کارآه  صالدرعی  ر

 اختالف صل  نرایاز پیداهش ساز زمی ه است زده دام  یادادگاه در دعارز بیشتا یا تااکم به که

 از قسییمت  ر اسییت گادهده اختال ات ر  ییلصل متکلف خند درلت صقیقت در که اسییت بنده

 راست نمنده م تقل دارد درلت  ج  ه کامال که دهلاز ماجع به دادگاه از را دعارز

ر  ل ک  ده کلیه اختال ات ر ننش داررز تناو صلر  ل اختالف را نم یاز جاهلنه  صل ینه -2

سائل ب  یاه   عل  در بخش صل مار نظامم ستر اما اه   ینهیاز ق یا اه  ر  ل اختال ات دان

مهم ر قابل تنجه  از دعارز را با عهده بلیاند ر ر  یییل بخش تناناه  ر ها یت رادارند که صل

یاز قیاه  ر باالبادو میناو یا ر یم  به ند کیفیت رسیدگ درنتیجه با کاست  از صجم کار دادگاه

 یا را ا ناهش دی درصحت ر درست  آراده ساعت اه  رسیدگ 

ست که دریاز جاهلنه  صلکارگیاز  ینهمناهاز به س ب  ده ا شنریا ر به طنر  ر  ل اختالف  سیارز از ک ب

سطال بی  شنریاز غاب  ر نین در  صالح الملل   ینهخاص در ک یاز منبنر منردتنجه قاار گیادر ت نهب ر ها ا

سینو سهیل در اجااز یاز بی قنانی ه تدره  قنانی  نمننه ر ک نان الملل  به م ظنر هکناخت کادو قنانی  مل  ر ت

ستفاده از اه  یاز آراد ر نتاهج صاصل از  ینه یا ازجمله اقدامات  منبنر ر درنتیجه تشنهق ر تاغیب ا خاص به ا

ر  ل اختالف صنرت گا ته استر رجند ها تأسیس یاز جاهلنه  صلبنده است که در راستاز صماهت از  ینه

ساه   ینه سات اررز ر ازر دزر آر نین عامل مهم  در   ا س شتا ا خاص به مؤ اه  یاز هاد  ده ر رجنع بی

 یا بنده استر ینه

ر  ل اختالفه قنانی  جامع ر صماهت  الزم یاز جاهلنه  صلبا رجند اه ه بجن درررش داررز رمنر ساها  ینه

یاز منبنر از از کشنریا ر به طنر رهژه کشنریاز غاب  قنانی   را در جهت صماهت از  ینهرجند نداردر یاچ د 

ر  یییل اختالف یاز جاگینه  صلیاز  یییینهر ت ها به بعیییی  از ج  ه انده اه  قنانی  جامع ن ندهرییییع کاده

اندر بارسیی  سیییا تحنل ازر دزر آر در کشیینریاز مختلف نشییاو از آو دارد که به صیینرت تدرهج  ر با پاداخته

ررندز آیسییته قنانی   در خ یینص ازر دزر آر ریییع  ییده ر در صقیقت یییاررت انتقال بخشیی  از دعارز از 

گذاراو ر ریع قنانی  صماهت  ر  ل اختال ات مستلنم تنجه بیشتا به قاننویاز خ نص  صل ینهیا به دادگاه

ش  از اه  صماهت ی  از اختال اته یا م الزم خناه بندر بخ ستفاده از ازر دزر آر ر بع ساخت  ا تناند به اج ارز 

سیدگ  ستقیم ر  ل اختالف در یاز صلیاز دادگاه در مدت  که تالشمتنقف کادو ر ست ر اجااز م جاهاو ا

 ر  ل اختالف مابنط با دریاز جاهلنه  صلنتاهج صاصل از  ینه

ر  ییل اختالف در آو از که نحنه رسیییدگ  ر صلیا به گننهتاسیییم چارچن  دقیق بااز اه   ییینه ط یعتاً-3

اد  ده کمت خناه یاز ه ده با د یم  اه که به م  فانه بندو جاهاو رسیدگ  ر نتاهج صاصل از  ینهمشخص

یا ممک  خناه ساختر در راقع اج ارز ساخت  استفاده یاز الزم را در اه  کاده اعمال بعی  از نظاات ر بازبی  

تا از آو اجااز مسییتقیم نتاهج صاصییل از آو بیش از یا چین به ر  ییل اختالف ر مهمیاز جاهلنه  صلاز  ییینه
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سیدگ  در اه   ینه ستانه ر غیا تاا ع  اه   ینه یا تا صدزت ظیم قناعد ر ست ر به ماییت در یا لطمه که الزم ا

 زند بستل  خناید دا تنم 
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 م ابع

 کتا  یا :

(ه اجااز آراز داررز بازرگان  خارج ه چاپ ارله تهااوه منسییسییه مطالعات ر پژریشییهاز 1381ج یدزه لعیاه ) -1

 صقنق   ها دانش

(ه مقدمه علم صقنق تجارت داخل  ر بی  الملل هچاپ ارله تهااوه انتشیییارات ج لله 1388)خناع ه صسیییی ه  -2

 جاردانهر

 ر ؛  اآه د کیفاز) مجمنعه مقاالت ( ه انتشارات گ ج دانش ( 1376)م  خنان  ه -3

 تهااوه هالملل ه تاجمه سید صسی  صفاه ه چاپ ارل(ه مفهنم ر نقش داررز در بازرگان  بی 1375رنه دارهده ) -4

 (ه آهی  دادرس  مدن ه چاپ دیمه تهااوه انتشارات دراه1384 مسه ع داهلله ) -5

ی  -6 شا  ( 1386)  ه ازز نیا ه مات ساماهه گذارز خارج  مطالعه تط یق  ه ن ؛ صل ر   ل اختال ات نا   از 

 ر منسسه مطالعات ر پژریش یاز بازرگان  

 چاپ یفتمه تهااوه انتشارات سمتر الملله(ه صقنق تجارت بی 1393 یارزه ع دالحسی ه ) -7

 الملل ه تهااوه نشا رزارت خارجهر  ل اختال ات بی (ه نقش میانجیلاز در صل1376ص اغیاوه عل ه ) -8

(ه آهی  دادرسیی  مدن  ر بازرگان ه چاپ درمه تهااوه انتشییارات جهاد 1373صییدرزاده ا شییاره سییید محسیی ه ) -9

 دانشلای 

 الملل ه تهااوه نشا میناوالملل ر داررز یاز بی اره صقنق بی (ه مقاالت  درب1375صفاه ه صسی ه ) -10

سی = 11 سیدص سینو بیع بی  الملل   ( 1390) صفاه ه  س  ک نان ه با مطالعه  1980؛ صقنق بیع بی  الملل  : بار

 تط یق  در صقنق اهااوه  اانسه ه انللیس ر اهاالت متحده آماهکا ه انتشارات دانشلاه تهااو ه چاپ سنم 

 الملل ه چاپ درمه تهااوه نشا میناوآمین اختال ات بی ر  ل مسالمت(ه صل1389چ ه محمدعل ه )لالص -12

 (ه اصنل آهی  دادرس   اامل ه چاپ ارله تهااوه نشا میناو1381غمام ه مجید ر محس  ه صس ه ) -13

کتا محمد صالح  راده (ه داررز ابنارز جهت سند استفادهه نقد آراد قیاه ه زها نظا د1378 خارزه امیاصسی ه ) -14

 چاپخانه ررزنامه رسم  کشنر

 (ه اث ات ر دلیل اث اته چاپ سنمه تهااوه نشا میناوه جلد درم1385کاتنزهاوه ناصاه ) -15

 (ه قناعدعمنم  قااردادیاه چاپ  شمه تهااوه انتشارات انتشار1385کاتنزهاوه ناصاه ) -16

  1384کن مطالعات اباار معاصا تهااوه  ه تهااوه ماام یت در قفقاز ج نب ه ( 1384) کاهم ه اصمد  -17
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 کاهم  ه ع اس ر پاتنه صمید ریا ه صقنق داررز داخل  ه تهااو ه منسسه انتشارات دادگستا ه تهااو ه چاپ درم  -18

سیدجالل الده  -19 شارات پاهداره چاپ ارله جلد الملل عمنم  ر ررابط درلصقنق بی ؛ ( 1377) مدن ه  ه تهااوه انت

 ر درم

 ر الملل ه تهااوه د تا مطالعات سیاس  ر بی الملل عمنم صقنق بی ؛ ( 1372) مقتدره ین  گ -20

 الملل(ه داررز یاز نفت ه تهااوه انتشارات د تا خدمات صقنق  بی 1374منصده محمد عل ه ) -21

 ر ه قم ه انتشارات مکت ه امیاالمنم ی  1ه  قه القیا ه جلد ( 1366) منسنز اردبیل  ه ع دالکاهم   -22

 الملل ه چاپ چهاردیمه تهااوه ب یاد صقنق  میناویاز بی (ه سازماو1388هه ریاه )زادمنس  -23

 (ه مقدمه از با صقنق مالکیت مع نزه چاپ درمه تهااوه نشا میناو1385میاصسی  ه سید صس ه ) -24

ه چاپ ارله تهااوه منسییسییه مطالعات ر «آهی  داررز»الملل  (ه داررز تجارز بی 1388نیک خته صمیدریییاه ) -25

 یاز بازرگان ژریشپ

(ه میانجیلاز در نظاهه ر عمله چاپ ارله تهااوه ماکن چاپ ر انتشیییارات رزارت امنر 1387راعظ ه محمنده ) -26

 خارجهر

 

 مقاالت

(ه سخ   درباره آه ده ساماهه گذارز در اهااوه بارس  اجمال  علل ر منانع پیشا ته مجله 1379اخالق ه بهارزه ) -1

 74 ماره  دانشکده صقنق ر علنم سیاس ه

 ماداد 30ز اهااوه یاز صل اختالف جاهلنه ه ررزنامه(ه بارس  نقش تکمیل  ررش1386اسک درزه امیا محمده ) -2

 الملل ه مجله صقنق ه  ماره یفتم(ه م ابع صقنق  بیع تجارز بی 1365اسکی  ه ربیعاه) -3

س  (  ؛ م ان  عمنم  قااردادیاز نفت  ه   ل امه مجله 1386اهاانپن ه  ایاد)  -4 سیا شکده صقنق ر علنم  صقنق دان

 ر  75-74ه صص 1ه  ماره   38دانشلاه نهااو ه درره 

قابلیت اعمال آو در صقنق اهااوه دانشلاه آزاد  ر  ل اختال ات ریاز جاهلنه   صل(ه ررش1387بجکاره ریاه ) -5

 اسالم ه راصد تهااو ماکنزه دانشکده صقنقر

س د مالکیت ر تغییا  کل آو ه مای امه    -6 صدرر  ش هادز در خ نص مکانینه کادو ث ت اماله ر  ب دگاو ف ه پی

 ر صقنق  کاننو ساد تااو ر د تاهاراو ه درره درم 
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؛ قاننو صاکم با داررپذهاز دعارزه   ییل امه مطالعات صقنق ( 1397) بهمئ ه محمد عل  ر  یییخ عطاره صسیی   -7

 ر 2ه ه  مار9تط یق ه درره 

 ر 13(ه   ل امه دانش صساباس ه ماره 1؛ در داررز ) ( 1383) پاه نهاده غفنر -8

اهاالت متحدهه  -الملل ر ررهه دهناو داررز دعارز اهااو(ه م ادره غیامستقیم در صقنق بی 1373پیااوه صسی ه ) -9

 19 ر 18مجله صقنق ه  ماره یاز 

( در مقارات جدهد اتاق ADRیاز جاهلنه  صل اختالف )(ه نلای  به  ینه1381تنسل  جهام ه دکتا م نچهاه) -10

 28ر  27الملل  جمهنرز اسالم  اهااوه  ماره الملل ه مجله صقنق ه نشاهه د تا خدمات صقنق  بی بازرگان  بی 

یاز جاهلنه  صل اختالف در مقاارت جدهد اتاق بازرگان  (ه نلای  به  یییینه1381تنسیییل  جهام ه م نچهاه ) -11

 27ه 26ز صقنق ه  ماره مجلهالملل ؛ بی 

الملل ه چاپ ارله انتشارات دانشکده صقنق (ه نقد ر بارس  تط یق  قاننو داررز تجارز بی 1378ج یدزه لعیاه ) -12

 ر علنم سیاس  دانشلاه تهااو

 41ز کاننو رکاله  ماره داررز؛ مجله –گاز (ه مناها ر معاهب میانج 1379ستاره زرکالمه ) -13

ی ه -14 یمی ات قاننن  آو با بعد بی  الملل  ه ( 1395) ملت نیا پاها  ه ازز نیا مات ه  محامانل  در میانجیلاز ر ت

 136-137ه صفحه 16ه  ماره 5ه درره 6  ل امه پژریش صقنق خ نص ه دانشلاه عالمه ط اط اه ه مقاله 

سید صس ه ) -15 سخ   چ د درباره ننآررز1377صفاه ه  ساه (ه  الملل ه مجله ز بی یاز قاننو داررز تجاریا ر نار

 40دانشکده صقنق ر علنم سیاس ه  ماره 

الملل  اختال ات در صقنق مالکیت مع نزه مجله صقنق ه نشاهه ر  ل بی یاز صل(ه ررش1382یاغام غاه  ه ) -16

 29الملل  جمهنرز اسالم  اهااوه  ماره د تا خدمات صقنق  بی 

یاز صقنق ه الملل ه اندهشهنسیتاال در خ نص سازش بی ز آ(ه بارس  قاننو نمننه1385) ع دالحسی   یارزه -17

 سال چهارمه  ماره دیمر

(ه معا   اجمال  اصنل ب یاده  دادرس  در اسالمه   ل امه دهدگاه یاز صقنق ه مجله 1379 اصنادزه عل  اک اه ) -18

 19-20دانشکده علنم قیاه  ر خدمات ادارزه  ماره 

ستن اه ) -19 ستانداردیا ر 1386کجه کاه شاهه (ه ا یا ابااییم گله مجله صقندز ن آهی  یاز جاح دارراوه تاجمه علیا

 36الملل  جمهنرز اسالم  اهااوه  ماره ماکن د تا خدمات صقنق بی 

(ه بارسیی  مهمتاه  نظام یاز صقنق  داررز در جهاوه چاپ ارله نشییا د تا خدمات 1373کالنتاهاوه ماتییی ه ) -20

 الملل  جمهنرز اسالم  اهااوصقنق  بی 
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ساماهه گذارز یاز چ دجان هه ) -21 یمی   سیس ت سینو تأ (ه تاجمه دکتا محمدجعفا ق  از 1381-1380ک نان

 26ر  27الملل  جمهنرز اسالم  اهااوه  ماره جهام ه مجله صقنق : نشاهه د تا خدمات صقنق  بی 

سانا راجاه ) - 22 ساماهه گذارزه تاجمه تنکل ص یب زادهه 1383مر  شاهه د تا (ه معایدات درجان ه  مجله صقنق : ن

 30الملل  جمهنرز اسالم  اهااوه  ماره خدمات صقنق  بی 

س ه نجاد علىه ) -23 سه ر صقنق انللیس ر  (ه1369الما ساه  ر اجااز اصکام مدن  خارج  در صقنق  اان   ا

 25آماهکاه مجله دانشکده صقنق ر علنم سیاس  دانشلاه تهااوه  ماره 

؛ چالش یاز تاسیس دهناو مل  داررز ررزش : بارس  تط یق  با  (  1396) ه  ه  اازما   ه یماهنو ر  هال -24

 ر 54دهناو داررز ررز   ه   ل امه پژریش صقنق عمنم  ه سال یجدیم ه  ماره 

(  ؛  یییینه یاز جاهلنه  صل ر   یییل اختال ات در ررزش 1392مالک  ه جلیل ر کدخداه  ه هعقن )  -25

 آزادر  ه  ل امه تحقیقات صقنق 

ر  ل اختالفه نامه مفیده یاز جاهلنه  صل(ه نلای  به  ینه1383م لح ه عل  صسی ه ر صادق ه محس ه ) - 26

 46 ماره 

یاز جاهلنه   (ه بارسیی  جاهاو رسیییدگ  در  ییینه1385م ییلح  عااق ه عل  صسییی  ر صییادق ه محسیی ه ) -27

 1ر  ل اختال اته مجله صقنق  تط یق ه  ماره صل

اصالصلاز ر میانجیلاز به ع ناو جاهلنه  ررش یاز س ت   ه ( 1396) ریا ر عل  اک ا ادهبنیک خته صمید   -28

 ر 20تجارز )امکاو بکارگیاز آنها در ص عت نفته   ل امه تحقیقات صقنق ه درره -صل اختالف مدن 

سالو -29 سک درز ه امیاار ساعد ر ا شکیل نهاد داررز مل  ررزش در پاتن جاهل ( 1395) رکیل ه امیا اه داررز در ؛ ت

 ر3ه ص  31ه  ماره  15صل ر   ل اختال ات ررز   ه   ل امه مطالعات رای ادز ررزش ر جناناو ه درره 

؛ بارس   ینه یاز جاهلنه  صل ر   ل اختال ات از م ظا صقنق  ( 1395) یادزه سنلماز ر صاج  پنره ماتی  -30

 نهم ه  ماره هت  اهااو ر  قه امامیه ه   ل امه  قه ر م ان  صقنق اسالم ه سال

ز قیییارته ر  ییل اختال اته مجلهیاز جاهلنه  ر غیا قیییاه  صل(ه  ییینه1384هنسییف دررهشیی  ینهداه ) -31

 32ز  ماره

 ر35 ز قیارته  ماره(ه کشف صقیقت ها   ل خ نمته مجله1384هنسف زادهه ماتی ه ) -32

 پاهاو نامه یا ر رساله یا  -ج

سه قاننو نمننه  س  ار د جعفاهاو ه م  نر ؛ مقاه ساله کار  ا سیتاال ر الهحه داررز تجارز بی  الملل  ه ر آن

  74-72دانشکده صقنق  هید بهشت  ه سال تح یل  
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