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چکیده
سازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسي و ديپلماتیک آن پس از تشکیل دولتشهرهای يونان و رم
باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصي و روابط تجاری و بازرگاني بین تجار تسری پیدا کرد.
فرآيند مذکور از قرن پانزدهم میالدی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم میالدی
همچنان ادامه يافت .با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتي فراملي که متاثر از انديشه
صلح پايدار فیلسوف شهیر آلماني ايمانوئل کانت ،بیشتر روسای دولتها و مقامات در عرصه ديپلماسي
استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند .استفاده از مزايای داوری از جمله سرعت در رسیدگي،
محرمانه بودن و عدم وجود تشريفات و هزينه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است .با
صنعتي شدن جوامع در قرن نوزدهم میالدی ،تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختالفهای نوين
در اثر تعامالت فراملي بازار در عرصه بینالملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از
در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتي و از صنعتي به اطالعاتي بودهايم .در خصوص مقاله پیش رو و
به تبیین سیر تحوالت مرتبط با داوری در حقوق بینالملل اشاره داشته است.
 ۱دانشجوي دکتري تخصصي ،گروه حقوق ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دبي ،امارات متحده عربيZohre.sfv@gmail.com .
 2استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني؛ استاد مدعو گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد امارات متحده عربي( .نویسنده مسئول
و استاد راهنما)Mmz1344@yahoo.com :
 3دانشيار ،استاد مدعو گروه حقوق واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران ،دبي ،امارات متحده عربي( .استاد مشاور):
mirabbassi@parsilo.com
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گذشته ارزش و اهمیت خود را باز يافت .با گذشت زمان ،شاهد تخصصيشدن و گسترش حیطههای داوری
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مقدمه
اختالف و مناقشه در طول تاریخ به یک فرایند اجتماعي تبدیل شده است و در اکثر جوامع
وجود دارد .عليرغم آنکه صلحخواهي و زندگي مسالمتآميز یکي از آرمانها و آرزوهاي بشر
است ،ولي نزاع و مناقشه نيز همواره جزء جدایيناپذیر زندگي بشر به شمار ميآید و باتوجهبه
فرهنگها و اینکه دولت ها و مردمان در جهان داراي اهداف و منافع مشترکي نيستند و براي
همين موضوع و براي رسيدن به اهداف خود با دیگر کشورها درگير رقابت ميشوند و در بعضي
از مواقع ،این رقابت با تنش همراه است و به اختالف و نزاع تبدیل ميشود .رسم داوري به سبب
حکمت و کارایياي که دارد ،نهتنها بعد از تأسيس دولت در ميان جوامع بشري دوام پيدا کرده،
بلکه روزبهروز بر اهميت و رونق آن افزوده شده است؛ زیرا همزمان با سرعت توسعۀ همهجانبۀ
جوامع ،روابط اجتماعي هم بهسرعت گسترش و تنوع ميیابد و روزبهروز پيچيدهتر ميگردد و
براي تنظيم این روابط ،قوانين متنوع توسط قانونگذاران وضع ميشود؛ درنتيجه قضاوت دولتي
به سبب پيچيدگي و تنوع روابط اجتماعي و تنوع و اختالف قوانين ،روزبهروز دشوارتر ميشود و
نميتواند نياز روزافزون جوامع را که امروزه مرزهاي سياسي را ،بهویژه در زمينۀ تجارت نادیده
گرفته است ،برآورده کند .همين مشکل ،قانونگذاران را بر آن داشته که یکي از قدیميترین و
طبيعيترین روشها را به نام «داوري» ،رسماً در نظام حقوقي خود ،بهعنوان روشي جایگزین،
مورد قبول قرار دهد و اجراي آن را تضمين نماید .در این مقاله ،نگارندگان پس از تبيين و
بررسي سير تحوالت داوري بين الملل در یونان و رم باستان ،به تشریح خاستگاه تاریخي داوري
در قرون وسطي پرداخته اند .سپس سير تحوالت تاریخي داوري در قرون وسطي ،نقد و بررسي
شده و پس از آن تحوالت داوري بين الملل در قرن هجدهم ميالدي ،مورد تأمل قرار گرفته و در
آخر داوري بينالملل در عصر مدرن ،محل بحث و نظر واقع شده است.
 -1داوری در یونان باستان

داوري به یونان باستان باز ميگردد؛ زیرا حلوفصل صلحآميز اختالف بين مردم و دولتها
براي نخستين بار در یونان باستان انجام شده و توسعه یافته است .اولين شاهد استفاده از داوري
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 .۱پوسانياس ،نویسنده و جغرافيدان یوناني و اهل ليدیه است که در سدۀ دوم ميالدي زندگي ميکرد .کتاب معروف او به نام «وصف یونان» در
ده جلد که جغرافياي تاریخي نواحي مختلف یونان را در بر دارد ،مشهور است .گواهي پوسانياس مبني بر اینکه مغان ایراني داراي کتاب بودند و
به گاه دعا از روي آنها سرودهاي نيایشي را ميخواندند ،پندار پژوهندگاني را که با اتکاء به اقوال نویسندگان مؤخرتري چون ازنيک و باسيل
قدیس دربارۀ قدمت اوستا گمان بردهاند ،ميشکند.
 .2از شهرستانهاي باستاني یونان
3
.Acanthus
4
.Parians, the Samians, Erythraeans
5
.Nicias
6
.Peloponnesian war
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بينالمللي در تاریخ یونان باستان به زمان پوسانياس ۱مربوط است .این داستان ،شاید به نوعي
ساختهوپرداختۀ ذهن نویسندۀ آن بوده است و نميتوان بهعنوان یکي از رویههاي عملي و
واقعي قرن هشتم قبل از ميالد بدان استناد نمود؛ اما اولين مورد مستدل قابل ذکر دال بر
استفاده از رویۀ داوري در یونان باستان ،اختالف بين آندروس و کالسيس 2درمورد تملک یک
شهر 3بود که تصميمگيري در این مورد به سه داور 9سپرده شد.
به دليل اینکه ذکر کليۀ موارد داوري در یونان باستان از حوصلۀ این بحث خارج است ،به
ذکر این نکته اکتفا ميشود که داوري بين دولتشهرهایي که در یونان آن زمان قرار داشتند
بعد از نيمۀ قرن هفتم قبل از ميالد متداول گردید .در آن زمان ،مهاجرتهاي گسترده ،پایان
یافته بودند و دولت شهرهاي مختلفي تشکيل شده بود .در این دوره ،توازن و هماهنگي خاصي
بين دولت شهرهاي یونان شکل گرفته بود و شاید به دليل همين موازنۀ قدرت ،فرایند رشد
داوري تسریع شده بود .دولتها از انزوا خارج شده و وارد روابط اقتصادي شده بودند و این
مسئله باعث ميشد که بروز اختالفها امري غيرقابل اجتناب باشد .از سوي دیگر ،هيچ
دولت شهري آنقدر قدرتمند نبود که بتواند همسایگان خود را با نيروي نظامي تهدید نماید و
درنتيجه ،استفاده از داوري ،امري معمول و منطقي به نظر ميرسيد( .دادور)43 :۱344 ،
قر ن پنجم قبل از ميالد دورۀ جدیدي بود که در آن دولتشهرهاي کوچک ،تحت حمایت
قدرت هاي بزرگي چون آتن و اسپارت درآمدند .اگرچه نتایج عملي مرتبط با فرایند داوري در
این دوره بسيار نااميدکننده بودند ،اما شاهد ابداع روشهایي براي حلوفصل صلحآميز اختالفات
محتمل در آینده بودیم .چنين روشهایي در زمان آتشبس سيسالۀ آتن و اسپارت (سال )955
و همچنين صلح نيکياس 5در سال  92۱ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفتند .اگرچه
معاهدات منعقدشده نقض شدند و جنگ پلوپونز 2با سرانجامي تلخ به پایان رسيد ،ایدۀ داوري
که بهموجب معاهدات گوناگون عملي و غيرقابل انکار مينمود ،به جهان معرفي شد.
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در طول دهههاي بعد از جنگ پلوپونز و قبل از نبرد چارونيا 333( ۱قبل از ميالد مسيح)
شرایط مجدداً براي اعمال رویههاي مرتبط با داوري ،هموار و مساعد شد .در این زمان ،آتن و
اسپارت به دنبال نبردهاي طوالنيمدت ،منابع و توان خود را از دست داده بودند و موقعيتي
مشابه دیگر ایالتها داشتند .در این زمان ،نمونههاي موفقي از داوري قابل ذکر هستند که
ازجمله ميتوان به توافق بين آتن و دلوس 2درمورد توليت مقبرۀ آپولو در شهر دلوس اشاره
نمود .از سوي دیگر ،نمونههایي هم از رد داوري وجود دارد؛ بهعنوان مثال ،اسپارت پيشنهاد
داوري طِبِس 3را رد نمود و جنگ لوکترا 37۱( 9قبل از ميالد) درگرفت؛ ضمن اینکه رد
پيشنهاد داوري فيليپ مقدوني توسط آتن در سال  394قبل از ميالد هم قابل ذکر است .در
فاصلۀ سالهاي بين  344قبل از ميالد تا  ۱44قبل از ميالد در حدود  92مورد داوري به ثبت
رسيده است که اغلب درمورد حلوفصل اختالفهاي مرتبط با مرزها بودهاند .آنچه مسلّم است
این است که داوري در یونان و در قرن سوم قبل از ميالد ،امري بسيار مهم و برجسته به شمار
ميرفته است .در زمان اسکندر و جانشينان وي جوامع مدیترانهاي شرقي براي حل اختالفهاي
خود استفادۀ زیادي از این روش نمودهاند( .دلز)33 :۱333 ،
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 -2داوری بینالملل در رم باستان
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با ورود رم به تاریخ یونان ،اهميت داوري بيشتر شد .نميتوان ماهيت آزادانه و یا
اختياريبودن داوريهاي انجام شدۀ رم را در اینجا مورد بحث و بررسي قرار داد .آنچه به دست
رسيده حکایت از آن دارد که داوري به لحاظ شکلي رعایت ميشده؛ اما نفْسِ داوري ،امري بوده
که مورد توجه قرار نميگرفت؛ با این وجود نميتوان منکر ماهيت وجود داوري شد .باتوجهبه
اینکه طرح کليۀ موارد مرتبط با محکمههاي داوري در یونان باستان ممکن نيست ،به موارد
موفق آن اشاره خواهيم داشت .براساس گزارشها ،اسناد مرتبط با هشتاد مورد داوري در دست
هستند که از این تعداد ،بيشتر موارد رویهاي شبيه به داوري دارند و دراینميان هم مواردي به
چشم ميخورند که تصميمهاي متفاوتي درمورد اختالفي واحد اتخاذ شده است .براساس
مستندات موجود ،تعيين ميزان استفاده از داوري در رم باستان ،امري بسيار مشکل است.
آمارهاي ارائهشده اصوالً براساس نوشتههاي برخي نویسندگان کالسيک و کتيبههایي که
.Battle of Chaeronea
.Delos
3
.Thebes
4
.Leuctra
1
2
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بهصورت تصادفي کشف شده ،قابليت استناد دارند؛ ازاینرو دانستههاي ما درمورد داوري اندک
است .امر مسلّم و قطعي ،این است که داوري در حدود  544سال در یونان مورد استفاده بوده
است .سازوکار مذکور در یونان ،بسيار موفق بوده و از بين موارد موجود ،تنها دو مورد وجود
دارند که احکام داوري مورد پذیرش قرار نگرفته و اجرایي نشدند .درحقيقت ،شرایط جامعۀ
یونان در آن زمان به گونه اي بود که عدم پذیرش احکام داوري با جریمه مواجه ميگردید و
تقبيح عمومي یکي از مواردي بود که بهعنوان تضمين قدرتمندي در اجرایينمودن احکام
داوري عمل ميکرد( .فلسفي)42 :۱333 ،
برخالف تجربۀ یونان ،داوري بين دولتها در تاریخ رم داراي سابقۀ طوالني نميباشد .داوري
در رم تا زماني که این کشور با یونان و شرق مرتبط گردید ،مورد استفاده قرار نميگرفت .این
مسئله دالیل متعددي داشت که ازجمله ميتوان به تفاوتهاي زیاد مردم شبهجزیرۀ ایتاليا با
قوميتهاي دیگر در جهان اشاره نمود .بهعالوه ،موقعيت جغرافيایي ایتاليا به گونهاي نبود که
امکان تجارت با نقاط دیگر جهان از راه دریا و یا زمين بهآساني ميسر باشد .سوم آنکه نيروهاي
پيونددهندۀ اجتماعي در جامعۀ رم به اندازۀ جامعۀ یونان قوي نبودند که ازجمله ميتوان به
ضعيفتربودن همایش هاي ملي ،نبود معاهدات تجاري و کالً عناصر متحدکنندۀ اجتماعي اشاره
نمود( .مازو)94 :۱444 ،
حتي اگر محيط ایتاليا نسبت به رویۀ داوري بينالمللي پذیراتر بود ،نميتوان از امپراتوري
رم انتظار داشت که با وجود قدرت و زیرساختهاي نظامي نسبت به رویۀ داوري پذیرا باشد .رم
هيچگاه به عنوان یکي از طرفين داوري در تاریخ مطرح نبوده است؛ هرچند که مجلس سناي
این کشور در برخي موارد خاص با موضوع داوري مرتبط بوده است .دولتشهرهاي مختلف رم
که همگي تحت پوشش قدرت مرکزي و نيرومند این کشور بودند ،هيچگاه خود را در موقعيتي
برابر با دولت مرکزي این کشور نميدیدند .وجود موقعيت برابر ،یکي از مؤلفههاي اصلي داوري
است که در این مورد برآورده نميشد .درضمن درصورت بروز اختالف با کشورهاي هممرز
خارجي هم این امپراتوري آنقدر قدرتمند بود که از دولتشهرهایش دفاع کند .رم در پي تحقق
صلح بود؛ اما این صلح بهموجب موقعيت برتر این امپراتوري حاصل ميشد و نه بهعنوان پيامد
داوريهاي احتمالي( .پانزي)23 :2447 ،
سناي رم در برخورد با شرق ،سياستهاي خاصي داشت .در دوران گذشته ،در برخي موارد،
سناي رم خاص بهعنوان داور بين کشورهاي مستقلي حکم مينمود که تحت تأثير شُکوه و
عظمت رم ،تقاضاي داوري درمورد اختالفات خود را داشتند .این مسئله ،روندي ثابت و تدریجي
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را طي نمود؛ تا آنکه در قرن دوم پيش از ميالد در بين کشورهاي شرق مدیترانه بسيار از این
شيوه استفاده شد .سناي رم با شأن و منزلت خاصي که داشت بيشازپيش بهعنوان داور توسط
کشورهاي شرق به حلوفصل اختالفات دعوت ميشد .در این راستا ،سناي رم ،یا حل اختالف را
به کميسيون خاصي ميسپرد و یا اینکه حلوفصل آن را به طرف سومي ميسپرد که معموالً
همسایۀ طرفهاي دعوي بود.
در مجموع نقش رم در داوري بينالمللي بيتردید ارزشمند است؛ اما نميتوان این کشور را
بهعنوان تدوینکنندۀ اصول داوري بينالمللي به شمار آورد .ضمن اینکه این کشور در نهضت
حلوفصل صلحآميز اختالفهاي بينالمللي و گسترش صلح جهاني نيز جایگاه ویژهاي نداشت.
این کشور به عنوان یک قدرت نظامي و امپراتوري بزرگ ،مانع از ایجاد دادگاههاي داوري شد.
این امپراتوري آنچه را که یونان به دست آورده بود از دست داد و درنهایت شکست خورد و
جمهوري جایگزین آن گردید.
در رم باستان پس اجماع طرفين بر استفاده از سازوکار داوري ،این فرایند آغاز ميشد.
(ربوک )۱57 :2449 ،توافقنامۀ داوري ميتوانست مکان دقيق داوري را مشخص کند .اگر
طرفين اختالف ،به صراحت محل داوري را تعيين نکرده بودند ،محلي مورد نظر طرفين بهعنوان
محل داوري در نظر گرفته ميشد .طبق قوانين موجود رم باستان ،اگر طرفين دعوا
محدودیتهاي زماني را تعيين نميکردند (چه زماني داوري باید پایان یابد) ،یک داور اختيار
داشت که باتوجهبه همۀ شرایط تصميمگيري کند .داور دوره زماني مناسب را تعيين ميکند
()modicum؛ یعني زماني معقول براي رسيدگي به پرونده و ارائۀ رأي داوري .مدتزمان الزم
بهموجب قوانين موضوعه تعيين نشده بود؛ ازاینرو داور مدتزماني را تعيين ميکرد که براي
اجرا و ارائۀ حکم به اندازۀ کافي مناسب باشد .این شکل از تعيين داور باید باتوجهبه
پيچيدگيهاي حقوقي مطابق با برداشتهاي کلي از آنچه بر موضوع ،شرایط ،موقعيت و منافع
هر دو طرف دعوا مصلحتآميز انجام ميشد هنگامي که شخصي موقعيت داوري خود را پذیرفت
) (receptum arbitriو مدت زمان الزم را تعيين کرد ،وي به آنچه توسط مقامات دولتي ،بهعنوان
مثال توسط پرتور قابل اجرا بود ،متعهد ميشود( .زیگلر ،بيتا)۱95 :
داوري در قوانين رم به طرفين ،این فرصت را ميداد تا اختالفات خود را به زباني که
ميفهمند حل وفصل کنند .زبان داوري کامالً سازگار و متناسب با نيازها و خواستههاي واقعي
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 .۱اگرچه زبان التين زبان رسمي دولت رم بود ،اما نميتوان انکار کرد که جامعۀ رم عمالً چندزبانه بود .التين ،زبان رم و قسمت غربي
امپراتوري بود؛ درحاليکه شهرها و استانهاي شرقي ،بيشتر در فعاليتهاي حقوقي خود از یوناني یا زبانهاي مادري دیگر استفاده ميکردند یا
حتي وقتي رسماً به مقامات اداري استاني رم مراجعه ميکردند ،دادرسي به طور منظم به زبانهاي التين یا یوناني انجام ميشد.
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طرفين دعوا بود ۱.طرفين مي توانستند زباني را که براي ارتباط با طرف مقابلشان قابل فهم و
متناسب باشد ،انتخاب کنند .براي طرفين دعوا در استانها یا مناطقي که دولت رم به طور
کامل براي انتخاب زبان التين و حلوفصل اختالفات آنها مطابق با استانداردهاي قانوني و
اصطالحات رمي بود هيچ گونه محدودیتي وجود نداشت( .ربوک )252 :۱472 ،شواهد قابل
توجهي درمورد داوريهاي انجامشده در یونان در طول قاعدۀ رمي که منحصراً به زبان یوناني
ثبت شده است وجود دارد .همچنين برخي از پاپيروسها نشان ميدهند که تمام مراحل
دادرسي به یوناني و برخي دیگر به زبان قبطي و سایر زبانهاي دولتشهرها ثبت شده است.
درمورد اختالفات مرزي در استان رم دالمتيا بين جوامع مختلف که در نيمۀ اول قرن اول اتفاق
افتاد ،حداقل تا حدودي به زبانهاي استاني جوامع قبيلهاي محلي انجام شد؛ اگرچه کتيبههاي
محل سکونت نهایي ،منحصراً به زبان التين نوشته شده است( .ربوک)۱574 :2449 ،
حذف تبليغات از جذابيتهاي متمایز داوري رم بود که حفظ محرمانگي ،رازداري و قصد
حلوفصل اختالفات را تسهيل ميکرد .این ارزش رویهاي توسط پليني جوان در نمونه اختالفات
ارثي اسدیوس کوریانوس که توسط سه داوري که بهعنوان بوني ویري 2عمل ميکردند ،ثبت
شده است .دادرسي و پرسش از طرفين دعوي و کل فرایند دادرسي در محوطههاي خصوصي
انجام ميشد و درنهایت رأي داوري صادر و اعالم ميشد( .دارک )۱39 :۱374 ،همين نسبت
داوري در دادرسيهاي مبتني بر صلح بيان شده است .داوري تحت عنوان مصالحه که به طور
منظم در جلسات عمومي در روند دادرسي عادي شرکت ميکرد ،از ایجاد تنش و اختالف بيشتر
بين طرفهاي دعوي جلوگيري ميکرد .هدف این شيوه ،حمایت از دو موضوع مهم بود)۱ :
قصد طرفين براي حل نهایي اختالفات؛  )2محرمانگي( .هاشمي)۱54 :۱342 ،
رویۀ داوري بهصورت شفاهي انجام ميشد .شفاهيبودن بهطورکلي «از پيچيدگي و
پنهانکاري رویهاي که تحت تأثير نوشتن است ميکاست»(.متزر )22 :2449 ،شفاهيبودن ،این
روش را دسترسپذیر ،قابل فهم و سازگار با نيازها و خواستههاي طرفين اختالف و شرایطي که
درنهایت ميتوانند تغيير کنند ،ميکرد .توسل به استفاده از زبان مادري ،بهعنوان مثال زبان
گفتاري را ترویج ميکرد و همين موضوع نقش فعال طرفين اختالف و داور در دادرسي را تأیيد
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ميکرد .شفاهيبودن رویۀ داوري شنيدن تمام ادله و ادعاها و مباحث جامع درمورد موضوعات
حقوقي را ارتقاء ميبخشيد .این شيوه این اجازه را به طرفين دعوا ميداد که سؤاالت خود را
مطرح کرده ،اظهارات و اظهارنظرهایي را دربارۀ آنچه داور یا طرف مقابل قبالً گفته بود ،طرح
دعواي متقابل ،تقاضاي توضيح ،پرسشگري متقابل طرفين اختالف را ممکن سازد( .دارک،
)255 :۱374
رسيدگي متمرکز و مبتني بر بوروکراسي از ویژگيهاي متمایز داوري رم بود که اثربخشي،
کارایي و سرعت کم آن را تأیيد ميکند .پروندههاي داوري که عملکرد آن را در عمل مستند
ميکردند ،نشانگر وظيفۀ داور براي تعيين جلسات مکرر و مستمر است .چنين رویهاي منجر به
یکپارچگي و تمرکز ،آگاهي دائمي از حقایق تعيينکننده مورد اختالف و شواهد ارائهشده توسط
طرفين دعواي پشتيباني ميکرد .سازوکارهاي مختلفي که براي دستيابي به روند داوري متمرکز
مورد استفاده قرار گرفت ،نشان ميدهد که تعيين وقت دادرسي ۱مهمترین چالش داوري در آن
زمان بود .جلسات دادرسي با احتياط و با تمام اطالعات الزم که در حضور آنها به طرفين دعوا
اعالن شده بود ،برنامهریزي ميشد( .مالوري)255 :۱333 ،
هيچ جلسۀ دادرسي پایدار نبود؛ مگر اینکه همۀ موضوعات رویهاي حضور داشته باشند ،که
این امر نياز به صحت برنامه را توضيح ميدهد .رأي نهایي هميشه پس از اتمام آخرین جلسۀ
دادرسي قرائت ميشد .حقوقدانان کالسيک توجه زیادي به تعریف محدودیتهاي زماني
صالحيتهاي داور و بهطورکلي داوري داشتند .بندهاي موجود در قرارداد مصالحه ميتواند به
داور اجازه دهد مدت ر ا تمدید کند یا تأخيرهاي مناسب را اعمال نماید .اگرچه ،این موارد
استثنا بودند ،به این معني که رایي که از زمان مقرر صادر شده فاقد اعتبار بوده و با تعویق
غيرمجاز نميتوان از بياعتباربودن آن جلوگيري کرد ،اما داور نميتواند کاري خارج از اختياراتي
که بهواسطۀ مصالحه به او داده شده ،یعني خارج از محدودیتهاي زماني تعيينشده توسط آن،
انجام دهد.
در آن زمان کارایي ،اثربخشي کمهزینه و سرعت رویهاي بدون درنگ افزایش یافت.
ميانجيگري یکي از اصليترین رهنمودها و اصول مربوط به انواع داوري رمي بود .در این زمان
چندین قانون که عوامل تعيينکننده و ضروري رویۀ داوري بودند ،تصویب شدند .اشخاصي که
در روند رسيدگي حضور داشتند ،ملزم به حضور در هر عمل رویهاي و دادرسي بودند .عدم
. dies ad audiendum datio
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حضورِ  )۱داور )2 ،داوران منفرد یا بيشتر کميسيون داوري  )3هریک از طرفين یا هر دو طرف
دعوا بدون قيد و شرط مراحل و ترتيب دادرسي را متوقف ميکردند .این قانون با این شرط که
طرفين دعوا به طور قانوني در فرایند داوري حق اظهارنظر دارند ،یا به استثنا ،مجاز به نوشتن
مشاهدات یا ادعاهاي خود بهصورت کتبي هستند ،تعدیل شد .اشخاصي که در دادرسي حضور
داشتند ،ملزم به شرکت در بازرسي که در محل مورد مناقشه انجام ميشد ،بودند .جایگاه داور
کامالً شخصي بود و وي نميتوانست جایگزین شخص دیگري شود( .مارتينو )۱9 :۱432 ،اگر
چند داور وجود داشت ،هيچیک از آنها اجازۀ حذف یا جایگزینشدن نداشت .طرفين
نميتوانستند داوران دیگري اضافه یا اصالحات دیگري انجام دهند .فقط داوراني که در جلسۀ
دادرسي شرکت کرده بودند حق صدور رأي داشتند .براساس این قانون ،تصميمگيري توسط
شخصي که دالیل را در نظر ميگيرد و طرفين را ميشنود یک حُسن است .این رأي ميبایست
توسط خود داور یا شخصي که قبالً به او تفویض کرده بود ،صادر شود.
 -3داوری بینالملل در قرون وسطی
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مطالعۀ داوري در قرون وسطي امري بسيار مشکل است .در درجۀ اول ،هيچ گونه نوشتۀ
مستدلي در این زمينه به هيچ زباني وجود ندارد .در درجۀ دوم ،منابع چنين مطالعهاي در
سراسر اروپا پراکندهاند .دراینميان ،دو نویسنده در قياس با دیگران آثار بيشتري را در این
زمينه به نگارش درآوردهاند .بارون ام دي تائوب ۱از فرانسه و ام نواکویچ 2از روسيه کتبي درمورد
داوري به رشتۀ تحریر درآوردهاند که ميتوان به آنها بهعنوان مرجع معتبر علمي استناد نمود.
نوشتههاي تائوب بهصورت کامل به داوري اختصاص داده نشده و بيشتر مطالعهاي است درمورد
خاستگاههاي حقوق بينالملل؛ درحاليکه آثار علمي نواکویچ سهم بيشتري در بررسي داوري بر
عهده دارد .ارائۀ بررسي جامع درمورد وضعيت داوري در قرون وسطي خارج از حوصلۀ این بحث
است؛ اما باید دانست که در قرون وسطي داوري بينالمللي وجود نداشته؛ زیرا کشورهاي
مستقل هنوز به وجود نيامده بودند .اما بيان این ادعا صحيح به نظر نمي رسد؛ چراکه تمام
اهداف و رویههاي منتهي به داوري بينالمللي در این زمان موجود بودهاند .بسياري از حکمرانان
و اشراف محلي در این زمان بر نواحي مختلف حکومت ميکردند که شاید بتوان قلمرو آنان را با
برخي کشورهاي امروزي در دنياي مدرن برابر دانست .بروز اختالف بين کشورهاي کوچک در
1
2
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آن زمان ،بدیهي بود و بيشتر این اختالفها بهموجب داوري حلوفصل ميشدند .درمجموع در
طول قرن سيزدهم تا آغاز قرن شانزدهم ،ایدۀ جنگ ،بسيار قابل قبولتر از ایدۀ داوري بوده
است( .تانگوچي)35 :۱443 ،
در بررسي وضعيت داوري در قرون وسطي ،نقش برجسته و نفوذ قابل توجه کليسا را باید
همواره مدنظر داشت .در این برهه ،کليسا بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم نقشي حياتي در
توسعۀ مفهوم داوري بر عهده داشته است .دین مسيحيت به جهت وجود برخي تعاليم و عقاید
خود بهعنوان عاملي در جهت برقراري صلح عمل مينمود .در سراسر اروپاي غربي پاپ بهعنوان
باالترین مقام مسيحي مورد احترام بود و اعمال و قضاوتهاي وي مورد تکریم و تقدیس قرار
ميگرفت .کليسا جنگ در برخي روزها و فصول را ممنوع نموده بود و آیينهاي مذهبي (مانند
غسل تعميد) را براي کساني که قوانين کليسا را نقض نموده بودند ،اجرایي نمينمود( .ربوک،
)94 :2449
اگرچه داوري در بيشتر نقاط اروپا مورد استفاده قرار ميگرفت؛ اما در تمام نقاط به یک
صورت واحد وجود نداشت؛ بهعنوان مثال در ميان قلمرو شاهزادگان آلماني ایالتهاي کوچک و
متعدد با یکدیگر متحد شده بودند و این مسئله ،راه را براي استفاده از داوري براي حلوفصل
اختالفهاي محتمل بين آنها هموار نموده بود .کشورهاي شبهجزیرۀ بالتيک هم در قرون
وسطي همواره با یکدیگر اختالف داشتند .در این زمان ،کشورهاي کوچک مستقل این ناحيه
حلوفصل اختالفهاي خود را به داوران ميسپردند .ذکر این نکته ضروري است که در این
زمان و بهصورتکلي داوري از شکل کنوني خود فاصلۀ زیادي داشت و شاید بتوان گفت آنچه
اعمال ميگردید ،امري بين داوري و ميانجيگري بود( .گرشاسپي )94 :۱333 ،داوري در این
برهۀ تاریخي در بين ایالتهاي کشور ایتاليا رشد و توسعۀ قابل قبولي داشته است .در این ناحيه
از جهان ،داوري به مدد محاکم خاصي انجام ميشد و رویههاي مورد استفاده ،بسيار سخت و
غيرمنعطف بود و استفاده از اسناد رسمي در طول دادرسي مرسوم بود .موارد متعدد اعمال
داوري در ایتاليا بيشتر به دليل پایاندادن به اختالفات طوالنيمدت شهرها و دولتشهرها بود؛
چراکه زماني طرفين براي داوري رجوع مينمودند که جنگهاي طوالني آنها را بسيار خسته
کرده بود و دیگر تواني براي ادامۀ جنگ نداشتند.
همان گونه که در مبحث مرتبط با داوري بين ایالتي در یونان ذکر گردید ،معاهداتي براي
حلوفصل اختالفهاي محتمل در آینده منعقد ميگردید و این مسئله ،امري نيست که در
داوري بينالمللي به عنوان موردي جدید و بدون سابقه مطرح باشد .در اروپاي قرون وسطي،
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بهکرات در قراردادهایي با موضوعات صلح و دوستي شاهد استفاده از بندهایي با چنين مفادي
هستيم( .کوهن)92 :۱45۱ ،
معاهداتي که در آلمان منعقد شدهاند ،داراي بيشترین ميزان استفاده از بندهایي با مفاد
فوقالذکر هستند .زماني که گروهي از حکمرانان یا دولتشهرها با یکدیگر متحد ميشدند،
توافق مينمودند که هر گونه اختالف محتملي که بين آنها در آینده به وجود بياید را با داوري
حلوفصل نمایند .از آنجا که چنين اتحادهایي بسيار رایج بودند ،چنين بندهایي هم بهوفور در
فرایند داوري آن زمان قابل مشاهدهاند .در بروز اختالف ،هيئت داوري ابتدا سعي مينمود تا
اختالف را بهصورت غيررسمي حلوفصل نماید و این مورد امري شبيه عوامل دیپلماتيک در
دنياي امروزي است .اگر این تعامالت به جایي نميرسيدند ،از روشهاي داوري استفاده ميشد.
معموالً استفاده از رویههاي داوري بين متحدین و براي حلوفصل اختالفهایشان مرسوم بود؛
اما پرسش آن است که گستردگي و اهميت تالشهاي انجامگرفته در قرون وسطي در راستاي
داوري در قرون وسطي به چه اندازه بوده است؟ در پاسخ به این سؤال باید به این نکته اشاره
کنيم که جنگهاي صورتگرفته در قرون وسطي به اندازۀ جنگهاي کنوني فراگير نبودند؛
ضمن اینکه تلفات و ویرانگري آنها هم با جنگهاي مدرن برابري نميکند .جنگهاي قرون
وسطي اگرچه در سطح وسيع اتفاق ميافتاد ،اما باتوجهبه موقعيت و فاصلۀ بين کشورها آثار
بسيار مخربي براي کل جهان یا حداقل منطقۀ خود نداشت؛ ضمن اینکه روابط تجاري و
اقتصادي هم در آن روزگار به اندازۀ عصر کنوني حساس و فراگير نبود .زماني که دو طرف
نسبت به انعقاد معاهدۀ صلح اقدام مينمودند و ماده یا بندي دال بر انجام داوري براي موارد
محتمل اختالف در آینده در آن لحاظ مينمودند ،بيش از همۀ عوامل بر منافع آني و نزدیک
خود نظر داشتند( .اریک ،بي تا )۱99 :همان گونه که برخي محققان اذعان نمودهاند ،هيچ
محکمۀ داورياي بهموجب چنين قوانيني تشکيل نشد و این مسئله بدان معناست که این
قوانين و مفاد آن کاربرد نسبتاً کمي داشتهاند .باتوجهبه موارد گفتهشده شاید عادالنه نباشد که
۱
نقش قرون وسطي در تداوم حيات حقوقي داوري را نادیده بگيریم .در سال  ،۱393مگنوس
پادشاه سوئد و ولدمورس 2پادشاه دانمارک درمورد معاهدهاي توافق نمودند که بهموجب آن در
صورت بروز اختالف مهمي بين آنها موارد را با استفاده از داوري حلوفصل نمایند .ایالتهاي
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کشور سوئيس همانند ایالتهاي آلمان در معاهدههاي اتحاد خود با یکدیگر و همچنين
همسایگان قدرتمندشان بند توافق درمورد داوري درصورت بروز اختالف را لحاظ نمودند .به
همين شيوه ،بند مرتبط با داوري در برخي معاهدات صلحي که در ایتاليا منعقد ميگردید،
مشاهده ميشود.
در ادامه به چگونگي انتخاب داوران و رویههاي مورد استفاده در داوري خواهيم پرداخت.
پاپ در برخي موارد بهعنوان داور عمل مينمود؛ اما فعاليتهاي این مقام مذهبي دربارۀ داوري
تا حدي قابل مبالغه به نظر ميرسد .درست است که مواردي وجود دارند که بهموجب آنها
برخي موارد براي داوري به پاپ ارجاع شده و اسناد مرتبط با آنها موجود ميباشد ،اما مورد
قابل توجه است این است که اعتراض به حکم پاپ ابداً مرسوم نبوده است .مشهورترین موردي
که به غلط درمورد داوري پاپ بدان استناد ميشود ،پروندهاي است که بهموجب آن ،اسکندر
ششم به تقسيم اکتشافات خود در دنياي جدید پرداخت؛ اما باید گفت که این مورد بههيچروي
یک مورد داوري قلمداد نميشود( .اریک)73 :2449 ،
مورد دیگري که به اندازۀ انتخاب پاپها بهعنوان داور قابل توجه است ،انتخاب برخي از
اساتيد برجستۀ دانشگاههاي حقوق بهعنوان داور ميباشد .دپارتمان حقوق دانشگاه بولونيا ۱یکي
از مراجعي بود که بهکرات نسبت به اعزام داور براي حلوفصل اختالفهاي جمهوريهاي
مختلف در ایتاليا اقدام مينمود .البته داوران از دانشگاههاي ایتاليایي دیگري هم به داوري
دعوت ميشدند.
به همين شيوه ،پارلمان پاریس هم بهکرات توسط حکام و دولتهاي خارجي براي
حلوفصل اختالفات انتخاب ميگردید؛ بهعنوان مثال ،در سال  ،۱299پارلمان پاریس توسط
فردریک دوم( 2امپراتور رم) براي حل اختالف وي و سنيبالدو فيسکي( 3یکي از پاپهاي
قدرتمند قرون وسطي) انتخاب شد .اسقفها ،اسقفهاي اعظم و کاردینالها اغلب معموالً در
دعويهاي بينالمللي به داوري ميپرداختند .شهرهاي بيطرف و یا بدون منافع هم در برخي
مواقع بهعنوان داور انتخاب ميشدند.
یکي از انواع معمول و جالب توجه داوري در قرون وسطي انجام داوري توسط برخي پادشاهان
است .نميتوان بهراحتي تشخيص داد که ضابطۀ انتخاب پادشاهان بهعنوان داور چه بوده است.
.Bologna
.Frederick II
3
.Sinibaldo Fieschi
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این تردید همواره وجود دارد که آیا یک پادشاه خود بهصورت داوطلبانه بهعنوان داور عمل
ميکرده است ،توسط طرفين انتخاب ميشده و یا اینکه بهواسطۀ قدرت و یا جایگاهي که داشته
است ارادۀ خود را بر آنها تحميل مينموده است .از سوي دیگر ،موارد بيشماري وجود دارد که
در آنها پادشاهان بهعنوان داور و با رعایت کليۀ ضوابط داوري براي حلوفصل اختالفات اقدام
نمودند .برجستهترین مثالي که دراینباره قابل ذکر است ،سنت لوئيس ۱پادشاه فرانسه است .در
نوشته ها و اسناد تاریخي موجود موارد متعددي از اجراي عدالت و داوري توسط وي وجود دارد.
وي در برخي موارد با فرستادن نمایندگاني از سوي خودش در جنگها ميانجيگري نمود و
صلح را برقرار ساخت .از دیگر کارهاي وي انجام داوري بين هِنْري سوم 2پادشاه انگلستان و
بارونهاي این کشور بود و اگرچه وي به نفع هنري سوم رأي داد ،اعتبار و مشروعيت این داوري
از سوي بارون ها به رسميت شناخته نشد .تعداد بسيار زیادي از پادشاهان انگلستان و فرانسه
بهعنوان داور انتخاب شده و از آنها دعوت به عمل آمده است( .گرشاسپي)244 :۱333 ،
در ادامه به بررسي رویههاي مورد استفاده توسط این داوران خواهيم پرداخت .نواکویچ در
نوشتههاي خود مدعي شده که رویههاي مورد استناد در امر داوري در شمال اروپا در مقایسه
با رویههاي مورد استفاده در ایتاليا موجزتر و غيررسميتر بوده است .به گفتۀ وي داورها با
شنيدن مباحث مطرحشده توسط طرفين دعوي فرایند کار را شروع ميکردند و درصورت لزوم
نسبت به اخذ شهادت اقدام مينمودند .در ادامه ،پروسۀ دادرسي آغاز ميشد و سؤاالت
مطرحشده و پاسخهاي داده شده توسط طرفين توسط داور یا هيئت داوران مورد بررسي قرار
ميگرفت و درنهایت داورها نسبت به صدور رأي اقدام مينمودند .نميتوان مدعي شد که رویۀ
مذکور موجز و ابتدایي بوده؛ زیرا شامل تمام مراحلي است که در محاکم داوري مدرن کنوني
وجود دارند( .ربوک)۱523 :2449 ،
تنها مورد داوري مرتبط با قرون وسطي که در ضمن آن رویۀ داوري با جزئيات و مراحل
کامل انجام شده ،در سال  ۱342بين شخصي به نام ویسکونت گالنزو 3از شهر ميالن و
شرکایش از یک سو و اتحاد فلورانس و چند شهر دیگر 9از سوي دیگر بوده است .بر این اساس،
رویههاي داوري در ایتاليا نسبت به رویههاي مورد استفاده در شمال اروپا توفق داشتهاند .در
همين رابطه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که نواکویچ در نتيجهگيري خود عجوالنه
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عمل نموده و از درنظرگرفتن پروندۀ مهمي که در سال  ۱۱77بين پادشاهان کاستيا و ناوارا ۱و
توسط هنري دوم ملکۀ انگلستان مورد داوري قرار گرفته ،غفلت نموده است .رویههاي مورد
استفاده در این داوري که با جزئيات بسيار دقيق موجودند و در لندن انجام شد ،اثبات ميکنند
که فرایند مذکور بههيچوجه ابتدایي و ساده نبود.
هنري دوم با فراخواندن منتخبي از اسقفهاي اعظم ،اسقفها ،کنتها و بارونهاي
انگلستان ،از آنها خواست تا در ۱3مارس ۱۱77در لندن حاضر باشند .مسلّماً وي به نظریات و
آراء این افراد براي انجام داوري بين کاستيا و ناوارا نياز داشت .افراد مذکور در زمان مقرر در
لندن گرد آمدند و نمایندگان دو طرف دعوي نيز حضور خود را اعالم نمودند .در مرحلۀ بعد،
پادشاه بهعنوان داور از نمایندگان طرفين خواست تا ادعاهاي خود را بهصورت مکتوب به وي
تسليم کنند( .موریس )553 :۱433 ،براي این مسئله سه روز زمان مقرر شد و بعد از این دوره،
محکمۀ داوري تشکيل شد .در تاریخ  ۱2مارس ،ادعاي پادشاه کاستيا در مرحلۀ اول به هنري
تقدیم شد و نمایندگان این کشور به ارائۀ توضيحات شفاهي پرداختند .در مرحلۀ بعد ،ادعاي
پادشاه ناوارا مطرح گردید و با توضيحات نمایندگان این کشور دنبال شد .در مرحلۀ بعد ،هنري
از نمایندگان دو طرف خواست تا سوگند یاد نمایند که حکم صادرشده را ميپذیرند و اجرا
مينمایند .در مرحلۀ آخر ،حکم هنري بهصورت کتبي به طرفين ابالغ گردید و یکي از
برجستهترین موارد داوري را در طول تاریخ رقم زد.
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قبل از پرداختن به مسئلۀ داوري در سطح بينالملل ،الزم است که نگاهي به ایده و تئوري
داوري داشته باشيم که توسط برخي فالسفۀ گذشته طرح شده است .داوري ارتباط تنگاتنگي با
تدوین و توسعۀ حقوق بينالملل دارد .اولين مدرک مستدل دال بر استفاده از داوري در زمينۀ
حلوفصل اختالفات بينالمللي به اوایل قرن چهاردهم ميالدي باز ميگردد .در این زمان و در
سال  ۱342ميالدي پيردوبوا 2یکي از مدافعان نرماندي نسبت به نوشتن رسالهاي اقدام نمود و
در آن نسبت به توضيح و تشریح طرحي براي بازپسگيري سرزمين مقدس اقدام نمود .از
آنجایي که موفقيت در جنگهاي صليبي امري وابسته به برقراري صلح در قارۀ اروپا بود ،دوبوا
ایدۀ داوري را براي حلوفصل اختالفهاي داخلي اروپا مطرح نمود .محکمۀ مسئول داوري
.Castile and Navarre
.Pierre Dubios
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مشتمل بر سه قاضي از کليسا و شش قاضي دیگر بود که از این تعداد از هر طرف اختالف سه
قاضي معرفي ميشدند .تصميمات اخذشده توسط داوران مذکور ،قطعي و الزماالجرا بودند و
درصورت وجود اعتراض موارد باید تنها به پاپ ارجاع داده ميشد( .پانزي)99 :2447 ،
در حدود دویست سال بعد از رسالۀ دوبوا ،شخص اروپایي دیگري بر لزوم اعمال داوري براي
حصول صلح جهاني تأکيد نمود .دسيدریوس اراسموس ۱از ملتهاي اروپا درخواست نمود تا
سالحهاي خود را زمين بگذارند و در لواي عيسيمسيح از خواب غفلت بيدار شوند .وي در دو
نوشتۀ خود 2با برشمردن معایب جنگ بر این نکته تأکيد نمود که تمایل و خواست حکمرانان
جاهطلب براي بهدستآوردن افتخار و ثروت ،استفاده از سالح بر ضد همنوع را توجيه نميکند و
به باور وي مقامهاي مذهبي باتجربه ،شوراها و مجالس سنا بيهوده توسط نياکان ما تأسيس
نشدهاند و قطعاً باید از آنها در راستاي حلوفصل اختالفها استفاده شود؛ ازاینرو باید از قدرت
داوري این مردان باتجربه در جهت حلوفصل اختالفها استفاده نمود .ایراسموس با استناد به
تئوريهاي یک فيلسوف فرانسوي گمنام با نام کروس 3که در اوایل قرن هفدهم ميالدي
ميزیست ،به طرح عقاید خود پرداخت و در ضمنِ آنها اذعان نمود که دليلي براي دشمني
بين فرانسويها ،انگليسيها و یا هندوها نميبيند .کروس بر این باور بود که همۀ انسانها در
معرض انجام خطا و اشتباه هستند و همگي برابرند؛ پس دليلي براي دشمني وجود ندارد .این
عقيده را ميتوان بهعنوان اولين خاستگاه داوري مدرن به شمار آورد( .اریک ،بي تا)29 :
وي در ضمنِ ابراز این عقيده ،بر لزوم تشکيل یک پارلمان دائم متشکل از سفراي کشورهاي
شناختهشدۀ جهان مانند چين ،لهستان ،انگلستان و حتي سرخپوستان تأکيد نمود .این پارلمان
باید در ونيز تشکيل جلسه ميداد که در آن زمان از مرکزیت برخوردار بود .هر گونه اختالفي
بين دولتها باید با اعمال قضاوت از سوي این مجلس حلوفصل ميگردید و اگر دولتي از
تصميمهاي صادرشده توسط این مجلس پيروي نمينمود ،توسط اعضاي این مجلس مورد
تقبيح و مذمت قرار ميگرفت .تصميمهاي اتخاذشده توسط این مجلس باید بهعنوان قوانين
مصون و غيرقابل تعرض اجرایي ميشدند و دولتها باید قبل از ورود به این مجلس دراینباره
قسم یاد مينمودند .ضمن اینکه هر گونه تعرض و مخالفت با این تصميمها باید با پشتوانۀ
مداخلۀ نظامي پایان ميپذیرفت .شباهت بسيار زیاد و غيرقابل انکار پروژۀ کروس با رویههاي

78

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،94پایيز ۱944
7

سیر تحوالت داوری بینالملل در گذار تاريخ؛ از داوری دولت شهرها تا داوری تجاری بینالملل

78

کنوني داوري ،امري مبرهن است؛ هرچند که رویههاي کنوني داوري منعطفتر ميباشند.
پانزده سال بعد از پروژۀ کروس ،در سال  ،۱233طرحي به جهت برقراري صلح جهاني
توسط سولي ۱پيشنهاد گردید .سولي وزیر پيشين هنري چهارم ،پادشاه فرانسه بود .عقاید سولي
که با عنوان عاشقانۀ سياسي 2از شهرت زیادي برخوردار است در کتاب وي 3بهخوبي تشریح
شده است .بهصورت خالصه سولي معتقد به تشکيل شورایي متشکل از  22نماینده از  ۱5قدرت
اروپا در آن زمان بود .نمایندگان مذکور باید درمورد اختالفهاي بهوجودآمده به تبادل نظر
ميپرداختند ،درمورد منافع و مزایاي مختلف تصميمهاي احتمالي بحث ميکردند ،اختالفهاي
بهوجودآمده را حلوفصل مينمودند و امور مدني ،سياسي و مذهبي و تجاري اروپا را در سطح
داخلي و خارجي مدیریت مينمودند( .پانزي )25 :2447 ،این طرح به جهت برقراري صلح
جهاني در گذشته مورد توجه بسيار زیادي قرار گرفت و دليل اصلي این مسئله ،اصالت این طرح
و موقعيت برجسته و واالي طراحش بود .در سال  ۱233جزئيات این طرح توسط سولي تکميل
گردید .روشن است که این طرح بههيچروي یک ایدۀ سياسي نبوده است؛ بلکه بيشتر انعکاس
ایدئالهاي سولي درمورد برقراري صلح در اروپا ميباشد .همچنين پدر حقوق بينالملل ،هوگو
گروسيوس 9،در سال  ۱225کتاب 5خود را منتشر نمود .وي درکتابهاي دوم و سوم خود هم،
بحثهایي را در باب تاریخچه و اهميت داوري بينالمللي مطرح نموده است .وي با برشمردن
موارد تاریخي و موفق داوري به نوعي در پي اثبات حقانيت این شيوه براي حلوفصل
اختالفهاي سياسي و تجاري بينالمللي و پيشگيري از جنگ بوده است.
با پایانیافتن قرن شانزدهم ميالدي ،ویليام پن 2مقالهاي درمورد صلح در اروپا منتشر نموده
و در ضمنِ آن ،ایدۀ دادگاه بينالمللي داوري را توصيف و تشریح نمود .وي پيشنهاد تأسيس
یک شورا در اروپا مشتمل بر کل ملتهایي را داد که هر کدام متناسب با قدرت و وسعت خود
داراي نمایندگاني در این سيستم باشند .این شورا باید بهصورت منظم تشکيل جلسه ميداد و
درمورد قوانين مورد استفاده براي حکام در سراسر اروپا تصميمگيري مينمود؛ ضمن اینکه باید
تمام ابهامات و سؤاالت طرح شده توسط نمایندگان کشورها هم مورد بررسي قرار ميگرفت.
تصميمات و قوانين اتخاذشده توسط این شورا الزماالجرا بود و اگر کشوري از آنها تبعيت
.Sully
.Political romance or Grand Dessien
3
.Oeconomies Royales
4
.Hugo Grotius
5
.De Jure Belli et Pacis
6
.William Penn
1
2
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نمينمود با مجازاتهایي مواجه ميگردید که توسط کشورهاي دیگر اعمال ميگردید .پن
نتيجهگيري نمود که اگر قوانيني که مورد استفادۀ والدین و اربابان براي کنترل فرزندان و
امالکشان ،قوانين مورد استفادۀ کالنترها براي کنترل شهرها و قوانين مورد استفادۀ حکمرانان
براي کنترل ایالتها و درنهایت قوانين مورد استفادۀ پادشاهان براي حکمراني و فرماندهي در
قلمروشان یکسان باشد ،اروپا مي تواند به صلح دست پيدا کند و آن را حفظ نماید( .پانزي،
)22 :2447
۱
سنت پير آبه ،اقتصاددان و فيلسوف فرانسوي ،فرد تأثيرگذار دیگر در این حوزه است .وي
معتقد به حل مشکالت بينالمللي از طریق داوري و مصالحه بود .وي پيشنهاد نمود تا کنگره و
یا مجلس سنایي تشکيل شود و نمایندگاني از سوي کشورهاي مختلف در آن وجود داشته
باشند که توسط پادشاهان هر کشور مشخص شوند .وي نيز همانند پن ،معتقد به ایجاد یک
ارتش مشترک براي پشتيباني از احکام صادرشده توسط این شورا بود.
 -5تحوالت داوری بینالملل در قرن هجدهم میالدی
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قرن هجدهم بهعنوان دورهاي طالیي در ظهور فلسفۀ سياسي مطرح ،و بدیهي است که
تئوريهاي بسيار زیادي هم براي حصول و حفاظت از صلح بينالمللي توسط مشاهيري نظير
روسو ،جرمي بنتام و امانوئل کانت ارائه شد .روسو بهصورت کامل عقاید طرحشده توسط سنت
پير را مورد تأیيد قرار داد .وي با تأکيدکردن بر ارتباطات پيچيدۀ اجتماعي بين مردم اروپا ،این
مسئله را عنوان نمود که هر گونه بهبود و پيشرفت در این زمينه ،باعث ارتقاء زندگي کل مردم
اروپا مي شود و اذعان نمود صلح یکي از مواردي است که این موضوع را تسریع ميکند( .روسو،
)۱44 :۱334
از سوي دیگر ،جرمي بنتام هم بر لزوم تشکيل دادگاهي در اروپا براي حفاظت از صلح تأکيد
نمود .وي موافق استفاده از نيروي نظامي درصورت سرپيچي از احکام صادرشده توسط این
دادگاه بود؛ اما درعينحال بر این نکته نيز تأکيد داشت که تقبيح عمومي و از سوي کل
دولتهاي عضو ميتواند خود بهعنوان مانع مؤثري در جهت عدم سرپيچي از احکام صادرشده
عمل کند.
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اما نام امانوئل کانت به تاریخ صلح تنيده شده است .وي طرح خود ۱درمورد صلح جهاني را
در سال  ۱745منتشر نمود؛ اما نکتۀ جالب توجه این است که حتي یک پاراگراف هم درمورد
دادگاه داوري بينالمللي در این طرح وجود نداشت .رویکرد کانت به فلسفۀ سياسي که در کتاب
«صلح پایدار» انعکاس یافته ،از رویکرد معرفتشناسانۀ وي نسبت به فرد و جهان آغاز شده و
سپس با ابتناي بر فلسفۀ اخالق به طرح پيششرطهایي براي دولت پرداخته است .درنهایت
ستونهاي بنياد صلح پایدار را معرفي ميکند( .مير محمدي )۱۱4 :۱344 ،کانت در روزگار
خود در قارۀ اروپا شاهد جنگهاي بسيار بود که در مواردي چارچوب اتحاد ميان چند کشور
عليه دولت یا دولتهایي شکل ميگرفت .یکي از کانونهاي اصلي این کشمکش فرانسه بود.
کشور پروس یعني محل زندگي کانت در آن زمان ،رهبري جنگ عليه حکومت انقالبي فرانسه
را بر عهده داشت .هنگامي که فرمانروایان جنگي پروس در واپسين ماههاي سال ۱749
دریافتند که شکست فرانسه کاري بس دشوار است ،پيمان بال را در سال  ۱745امضاء کردند.
رسالۀ «صلح پایدار» کانت در همين سال در گونيگسبرگ منتشر شد( .محمودي)۱32 :۱335 ،
کانت بر ایجاد فدراسيوني از دولتهاي جمهوريخواه تأکيد نمود که در چارچوب تئوري
قرارداد اجتماعي امکانپذیر بود .وي اذعان نمود که براي عمليشدن این رؤیا باید یک تحول
اخالقي به وجود بياید و همۀ مردم را متحول و دگرگون کند.
با ورود به قرن نوزدهم ميالدي باز هم شاهد ارائۀ طرحهاي بسيار زیادي براي حصول صلح
جهاني بودهایم .شرایطي که بالفاصله بعد از دورۀ ناپلئون بر جهان حاکم گردید ،شباهت بسيار
زیادي با وضعيت کنوني جهان دارد و همان تغييرات فاحش ،خستگي از جنگهاي متمادي و
طوالني و نياز به صلح ابدي احساس ميشود .در این دوره ،پادشاهان همچنان قدرتمند و
سياستمداران هم کمافيالسابق گرفتار و درگير امور خود بودند .دورۀ مترنيخ 2را بهسختي
ميتوان بهعنوان دورۀ زمينهساز داوري در نظر گرفت(.فراهاني)۱33 :۱333 ،
از دیدگاه کلي ،متفکران سياسي این دوره ،بيشتر به تشکيل نوعي فدراسيون براي حصول
صلح عالقهمند بودند .دراینبين به عقاید برخي از این متفکران اشاره خواهد شد .در سال
1

.Zum ewigen Frieden
 .2کنگرۀ وین کنفرانس سفيران قدرتهاي بزرگ اروپا به ریاست دولتمرد اتریشي ،کلمنز ونزل ون مترنيخ بود که از ۱نوامبر ۱3۱9تا
3ژوئن ۱3۱5در وین برگزار شد .هدف آن حل مسائل و ترسيم دوبارۀ نقشۀ سياسي جدید اروپا پس از شکست امپراتور فرانسه ناپلئون بود که
همچنين بازتابي از تغيير در جایگاه ملتدولتهاي اروپایي بود که با انحالل امپراتوري مقدس رم هشت سال پيش از آن روي داده بود .بهرغم
بازگشت ناپلئون از تبعيد و ازسرگيري قدرت در فرانسه در مارس  ۱3۱5بحثها ادامه یافت و سند نهایي این کنگره نُه روز پيش از شکست
نهایي ناپلئون در جنگ واترلودر روز 3ژوئن ۱3۱5به امضا رسيد.
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 ،۱37۱استاد برجستۀ دانشگاه کمبریج ،پرفسور سر جان سيلي ۱،در سخنراني خود اذعان نمود
که یک سيستم بينالمللي مطلوب نميتواند تنها متشکل از قدرتهاي بزرگ باشد .وي بر این
باور بود که چنين کنگرهاي شباهتي به دادگاه ندارد؛ چراکه اعضاي آن افراد ذينفع هستند و
خواهان در مقام قاضي قرار دارد .از دیدگاه وي دادگاه خوب ،دادگاهي نيست که هر دو طرف
در آن حاضر باشند؛ بلکه دادگاهي است که هيچیک از دو طرف در آن حضور نداشته باشند.
(روسن فيلد ،بيتا)۱395 :
مورد دیگري که وي بر آن تأکيد داشت این بود که دولتهایي که در دادگاه بينالمللي
طرح دعوي کرده و یا بهعنوان خوانده احضار ميشوند ،باید داراي نوعي نظام فدرالي همانند
نظام کنوني ایاالت متحده باشند و قوههاي مقننه ،مجریه و قضائيه در آنها تفکيک شده باشند.
بدیهي است که برآوردن این الزام در آن زمان بهآساني مقدور نبوده است.
2
مباحث طرح شده توسط سيلي توسط شخص دیگري به نام یوهان بالنسچي توسعه داده
شد .وي در سال  ۱373طرح جامعي را براي سازماندهي و ایجاد اتحادیۀ اروپا ارائه نمود.
اگرچه دادگاه داوري و یا هر تأسيس مشابهي که مدنظر وي بود در پروژۀ وي در جایگاه دوم
قرار ميگرفت ،اما پيشنهاد وي بهعنوان شالودۀ برقراري عدالت در سطح بينالمللي ،امري است
که نميتوان آن را از نظر دور داشت .وي پيشنهاد تشکيل شوراي کوچکي مشتمل بر نمایندگان
دولت هاي اروپایي را مطرح نمود .این شورا باید در همکاري با سنایي کار ميکرد که متشکل از
نمایندگان اقشار مختلف اروپا بود که توسط مجالس در سطح ملي انتخاب ميشدند .یکي از
وظایف مجلس سناي مذکور ،نظارت بر کار شورا بود؛ ضمن اینکه هر دو نهاد ،وظيفۀ تدوین
قانون بين الملل را بر عهده داشتند .موارد مهم داراي اهميت سياسي ازجمله وجود ،استقالل و
یا آزادي دولتها باید به سمع و نظر شورا ميرسيد و تصميمهاي اتخاذشده باید توسط سنا
مورد بررسي و نظارت قرار ميگرفت .از سوي دیگر ،موارد داراي اهميت کمتر ،ازجمله ارتباطات
تجاري بين المللي ،تعيين مرزها ،تعبير و تفسير معاهدات مرتبط با تجارت و تعرفهها و قوانين
مرتبط با خطوط تلگراف ،خطوط آهن و بنادر باید توسط دوایري مورد رسيدگي قرار ميگرفتند
که تحت نظارت شورا قرار داشتند .دادگاههاي داوري در رأس دوایر قرار ميگرفتند .بالنسچي بر
این باور بود که اجراي احکام قاعدتاً باید به دولتهاي مرتبط سپرده شود؛ اما در موارد
استثنایي روش هاي دیگري براي اجراي احکام پيشنهاد شده بود .در صورت لزوم استفاده از
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اجبار ،شورا و سنا مراجع مناسبي براي اقدام و عمل در نظر گرفته نشدند .در چنين مواردي،
همکاري قدرتهاي بزرگ بهعنوان امري ضروري تلقي ميشد .براي تضمين اجراشدن عدالت در
هر زماني بالنسچي پيشنهاد کرده بود که سنا و شورا در درجۀ نخست درمورد سياستي خاصي
که با اکثریت آراء به تصویب مي رسيد ،موافقت کنند .ميزان این حداکثر دوسوم آراء در نظر
گرفته شده بود .شباهت بسيار زیادي که بين این طرح و رویۀ کنوني که در سطح بينالمللي
بين کشورها در جریان است ،بسيار بارز و مشهود است( .پانزي)35 :2447 ،
 -6داوری بینالملل در عصر مدرن
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دورۀ مدرن داوري بينالمللي از زمان انعقاد معاهدۀ جي در سال  ۱749آغااز مايشاود .باا
گذشت قرون شانزدهم ،هفدهم و هجدهم ميالدي ،داوري رونادي رو باه تکامال را طاي نماود؛
هرچند که دورۀ مدیدي را در سکون و رکود گذراند .بدیهي است که قرن شاانزدهم باا داشاتن
موارد اندکي از داوري بينالمللي نميتواند سهم قابل توجهي در رشاد و شاکوفایي ایان مسائله
داشته باشد .اصول داوري در طول سه سدۀ مذکور ،موارد دور از ذهني نبودند و داوري بهعناوان
جزئي از معاهدات صلح همواره مورد توجه بود .فالسفه و اخالقگرایان هم در این قارون مسائلۀ
صلح جهاني را مطرح نمودند و این مسئله به ویژه در قرن هجدهم که مفااهيمي چاون بارادري
جهاني 2و کمال اجتماعي 3باه وجاود آماده و رشاد کردناد ،از اهميات زیاادي برخاوردار باود.
بهوجودآمدن مفاهيمي چون مليگرایاي در قارن شاانزدهم و هفادهم باههايچروي کمکاي باه
برقراري روابط دوستانه بين ملتها نکرد .کشف قارۀ آمریکا باعث شاد رؤیاهااي جدیادي باراي
کشف مکانهاي ناشناخته جهان به وجود بياید و دولتها براي قدرت بيشاتر در عرصاۀ دریاهاا
وارد جنگها و رقابتهاي جدیدي شوند .از سال  ۱749و انعقاد معاهادۀ جاي داوري باهعناوان
یکي از مؤلفههاي گفتوگو و تعامل بين المللي اهميت روزافزوني یافات؛ اماا رشاد ایان مسائله
امري یکنواخت نبود و حداقل در قرن گذشته ،جنگ و صلح ،دو مقولهاي بودهاند که به ماوازات
هم قرار داشتهاند( .وفادار)23 :۱337 ،
با پایانیافتن دورۀ ناپلئون ،اذهان جهانيان بيشتر معطوف به مسائلي شد که غيرقابل حل
باقي مانده بودند .با برگزارشدن کنگرۀ  ،۱3۱5چشمها به سمت وین دوخته شد .در این زمان،
.Jay Treaty
.Universal Brotherhood
3
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الکساندر ،پادشاه روسيه با تشکيل اتحادي در اروپا در پي برقراري صلح جهاني بر پایۀ نظام
پادشاهي بود .در این طرح ،پادشاهان باید با نظارت بر قلمرو تحت امر خود از وقوع جنگ
پيشگيري مينمودند .الکساندر سعي کرد تا ایدههاي خود را در قالب حقایق دیپلماتيک بيان
کند و اگرچه موفق شد تا صداي خود را به گوش ميليونها اروپایي برساند ،به دليل اینکه از
امتيازات مستبدانۀ خود صرفنظر نکرد ،هيچ وقت شاهد برقراري حکومت مردمي نبود.
در دهه هاي مياني قرن نوزدهم ،داوري بيش از هر زمان دیگري معمول و مرسوم گشت.
قدرتهاي بزرگ و کوچک در حلوفصل انواع معضالت اعم از سياسي و تجاري ازاینرویه
استفاده مينمودند .با وقوع پدیدۀ انقالب صنعتي ،زندگي مردم و ملتها بهتدریج پيچيدهتر شد
و این مسئله نتيجۀ غيرقابل اجتناب توسعۀ ابزارهاي ارتباطي و دسترسي به نقاط دور از
دسترس بود .در این زمان ،موضوع اختالفها بيشتر موارد تجاري و اقتصادي بود و بریتانيا و
ایاالت متحده در استفاده از رویۀ داوري پيشتاز بودند؛ البته دراینميان کشورهاي آمریکایي
جنوبي و مرکزي در ردههاي بعدي قرار داشتند( .کوهن)95 :۱45۱ ،
۱
با پایانیافتن جنگ مکزیک در سال  ،۱393یک بند داوري در معاهدۀ گوادالوپ هيدالگو
قرار داده شد .موضوع این بند ،داوري دائمي بود که اولين مورد از این نوع در تاریخ به حساب
ميآید .در سال  ،۱37۱معاهدۀ واشنگتن 2توسط ایاالت متحده و دولت بریتانيا امضا گردید .در
این معاهده درمورد چهار موضوع مهم و مورد اختالف این دو کشور توافقاتي به عمل آمد و
مقرر شد که براي حلوفصل آنها از داوري استفاده شود .داوريهاي صورتگرفته براساس این
معاهده از مهمترین موارد داوري در قرن نوزدهم ميباشند .ضمن اینکه موارد دیگري از داوري
هم بين ایاالت متحده و بریتانيا وجود داشتهاند .در این زمان کشورهایي هم بودند که از رویۀ
داوري استفاده نکردند و درگير جنگهاي مداوم و خونيني شدند که ازجمله ميتوان به جنگ
اقيانوس آرام بين شيلي و پرو اشاره نمود .در برخي موارد هيئتهاي داوري بسيار کنْد عمل
ميکردند و باعث دامنزدن به اختالفات و ایجاد مشکالت بيشتر ميشدند .در برخي موارد دیگر
نيز هيئت داوران به توافق نميرسيدند و جلسات آنها دچار وقفه و تعليق ميشد .از جملۀ این
موارد ميتوان به اختالف مرزي بين بریتانيا و ليبریا در سال  ۱373اشاره نمود.
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در سال  ،۱343نيکالس دوم ۱تزار روسيه پيام خود را به گوش جهانيان رساند و از آنها
درخواست نمود که سالح هاي خود را زمين بگذارند و به صلح جهاني توجه کنند .در تاریخ
29آگوست ۱343وزیر امور خارجۀ روسيه مأمور شد تا پيامي را به کشورهاي دیگر ابالغ نماید و
در ضمن آن به اطالع برساند تا تزار خواهان برگزاري کنفرانسي براي حل مشکالت جهاني و
برقراري صلح است .در سال  ۱344اولين کنفرانس الهه تشکيل گردید و این تالش
موفقيتآميزي بود براي پایهریزي و تشکيل یک دادگاه دائمي داوري( .مالوري)42 :۱333 ،
استفاده از عبارت دادگاه دائمي شاید کمي گمراهکننده باشد؛ چراکه تمامي اعضاي این
دادگاه نباید هميشه حاضر باشند؛ بلکه وجود برخي از آنها تنها زماني اجباري است که
ضرورت ایجاب نماید .زماني که دولتي دادخواستي را طرح مينماید باید از پنل داوري موجود،
تعدادي داور را انتخاب نماید .اگر امکان تشکيل محکمۀ داوري با استفاده از اعضاي پنل داوري
و بهموجب توافق مستقيم ميسر نميگردید ،هر طرف باید دو داور را انتخاب مينمودند که این
افراد باید درنهایت یک داور را انتخاب و معرفي مينمودند .در مواردي که آراء براي انتخاب یک
داور برابر بود ،باید مراتب به یک دولت بيطرف سپرده ميشد که مورد تأیيد هر دو طرف بود.
در پایان ،اگر طرفين نميتوانستند درمورد انتخاب یک کشور بيطرف به توافق برسند ،باید هر
یک نسبت به انتخاب یک کشور بيطرف اقدام مينمودند و این دو کشور نسبت به انتخاب داور
اقدام مينمودند.
کامالً واضح و مشهود است که کنوانسيون الهه وسيلهاي در راستاي اعمال داوري اجباري
نبوده است و این مسئله همواره از سوي بسياري از مدافعان صلح بهعنوان نقص اصلي این نهاد
مورد توجه بوده است .نکتهاي که باید بدان توجه کنيم این است که در سال  ۱344عمالً امکان
تشکيل چنين نهادي و قراردادن چنين شرطي در کنوانسيون وجود نداشته است .در سالهاي
متعاقب اولين کنفرانس الهه ،عملکرد این دادگاه دائمي براساس پيشبينيهاي انجامشده نبود.
درحقيقت این دادگاه در حال زوال بود تا اینکه روزولت در سال  ۱442پروندهاي 2را به این
دادگاه تسليم نمود .موارد بسيار اندکي به این دادگاه ارائه شد تا زماني که در سال ۱447
دومين کنفرانس الهه برگزار گردید( .وفادار)۱49 :۱337 ،

.Nicholas
.Pious Fund
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در حين برگزاري کنفرانس دوم عملکرد دیوان الهه مورد انتقاد بسياري از نمایندگان
کشوره اي مختلف قرار گرفت و موضوع داوري اجباري اگرچه در تئوري پذیرفته شد ،اما
هيچوقت به مرحلۀ عمل نرسيد .دراینميان نمایندگان نتوانستند درمورد رویۀ قطعي انتخاب
داورها به توافق برسند .موارد دیگري بود که مورد توافق همگان قرار گرفت که ازجمله ميتوان
به ایجاد کميتههاي قضایي خاصي اشاره نمود که به موارد و پروندههاي داراي اهميت کمتر
رسيدگي ميکردند؛ ضمن اینکه پرونده هاي بسيار مهم باید با حضور کل اعضاي دادگاه مورد
بررسي قرار ميگرفتند .الزم به ذکر است که در این کنفرانس کليۀ موارد مرتبط صالحيتها،
شرح وظایف و امتيازات قضات مورد بررسي و توافق قرار گرفت .با همۀ این موارد هنوز اجماعي
درمورد چگونگي انتخاب قضات حاصل نشده بود.
با آغاز جنگ جهاني ،دادگاه به تعطيلي کشيده شد؛ اما در دورۀ متعاقب پایان جنگ جهاني
رویۀ روبهرشدي براي ارجاع اختالفات بينالمللي به دادگاه الهه مشاهده گردید .این اختالفها
ماهيت و انواع مختلفي داشتند و نميتوان نتيجهگيري خاصي درمورد نوع و ماهيت آنها
صورت داد .دراینميان ایاالت متحده بهتنهایي در حوزۀ صلح فعاليت مينمود .در نشستي که با
موضوع داوري بينالمللي و صلح در سال  ۱4۱4در نيویورک برگزار گردید ،رئيسجمهور وقت
آمریکا در آن زمان در ضمن اظهارتي بر این موضوع تأکيد نمود که عالوه بر موارد مرتبط با
دارایيها و مالکيت هاي ملي موارد مرتبط با صلح و غرور ملي نيز باید به دادگاه ارجاع داده شود.
مدت زیادي بعد از ایراد سخنراني نگذشت که گامهاي بسيار مهمي در جهت انعقاد معاهدات
مبتني بر داوري اجباري براي حلوفصل اختالفهاي بين ایاالت متحده ،بریتانيا و فرانسه
برداشته شدند .در تابستان سال  ۱4۱۱اعالم شد که چنين معاهداتي به امضاي طرفين
رسيدهاند و طرفين توافق نمودهاند که موارد مطرود و کهنهاي چون غرور ملي و منافع حياتي
خود را دراین ميان به دست فراموشي بسپارند .شرح مفاد این اسناد ضروري نيست؛ چراکه
۱
سناي آمریکا با تصویب موارد محافظهکارانهاي این برنامه را نيمهکاره گذاشت و تافت
رئيسجمهور وقت آمریکا را نااميد کرد؛ بااینحال شکست تافت ،منجر به موفقيت ویلسون و
وزیرش برایان 2در سال  ۱4۱3گردید .در این زمان ،طرحي توسط این افراد ارائه شده بود و
ضمن آن پيشنهاد شده بود تا اختالفات بين ملتهاي مختلف بهصورت اجباري مورد حلوفصل
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قرار بگيرند .کنفرانسهاي اوليۀ الهه ،ماهيتي اختياري و داوطلبانه داشتند و برایان اميدوار بود
که این طرح بتواند به آنها ماهيتي اجباري و صد البته نيرومندتر ببخشد .اگرچه طرح وي
توانست توفيقاتي کسب کند ،اما این موفقيت به طول نينجاميد و در آگوست  ۱4۱9جنگ
جهاني اول آغاز شد .تمام آرزوها و اميدهایي که به کنفرانس سوم الهه بسته شده بودند به باد
رفتند و کنفرانسهاي صلح الهه ،وین ،استکلهم ،مونيخ براي مدت نامعلومي به تعویق افتادند.
(تانيگوچي)355 :۱443 ،
۱
در سال  ،۱424جامعۀ ملل متعاقب بهپایانرسيدن جنگ جهاني اول در تاریخ  ۱4ژانویه
بهعنوان نتيجۀ عملي کنفرانس صلح پاریس تشکيل شد .مادۀ  ۱9از این موافقتنامه بسيار قابل
توجه است .بهموجب مادۀ مذکور ،اعضاي جامعۀ ملل باید مقدمات تشکيل دادگاه دائمي
بينالمللي را فراهم آوردند .این دادگاه باید به گونهاي پایهریزي و سازماندهي شود که بتواند
کليۀ اختالفهاي بينالمللي با هر موضوعي را حلوفصل نماید .این دادگاه همچنين ميتواند
نسبت به دادن مشاوره و پاسخ به سؤاالتي که طرح ميشوند ،اقدام نماید.
یکي از وظایف جامعۀ ملل ،تشکيل کميتهاي براي نظارت بر کار دادگاه بينالمللي و تطابق
آن با مفاد موافقتنامۀ پاریس بود .این کميسيون کار خود را در تاریخ ۱2ژوئن ۱424در الهه
آغاز نمود .کميسيون مذکور ضمن ارائۀ طرحي نسبت به ارسال آن براي اعضاي جامعۀ ملل
اقدام نمود .در یادداشتي که همراه طرح مذکور تقدیم دولتهاي عضو گردید ،تصریح شده بود
که دادگاه تشکيلشده حاصل بحثها و اقدامات بسيار طوالني است و اعضاي آن از بين
کشورهاي مختلف انتخاب شدهاند؛ به گونهاي که این مسئله تضمينکنندۀ لحاظنمودن
دیدگاههاي مختلف کشورهاي عضو در رویۀ کار این دادگاه است .آنچه اکنون در ضمن این
طرح مطرح شده است ،ماهيت متفاوتي با دادگاه داوري دارد که مذاکرات مرتبط با آن در سال
 ۱447بدون نتيجه به پایان رسيد .تعدد و تفاوت دیدگاهها در بين متخصصان چيرهدست این
دادگاه امري غيرقابل اجتناب و درعينحال طبيعي است .انتظار ميرود براي اجتناب از تکرار
شکست سيزده سال پيش دولتها و نماینگان آنها انعطافپذیري بيشتري از خود نشان داده و
نسبت به پذیرش عقاید و دیدگاههاي دیگر کشورها پذیراتر باشند .این مورد با اقبال کشورهاي
عضو جامعۀ ملل مواجه گردید و امروزه دادگاه الهه بهعنوان دادگاه بينالمللي و دائمي براي
اجراي عدالت در سطح جهان به کار مشغول است.
.League of Nations
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تجزیۀ دولتها و حاکميت هاي بزرگ در دوران معاصر و درنتيجه افزایش شمار کشورهاي
مستقل و نيز پراکندگي منابع زیرزميني و خام و فرآوردههاي کشاورزي بيشازپيش دولتها را
محتاج روابط بازرگاني با یکدیگر کرده است .تکروي و انزوا در دنياي امروز ثمربخش نيست و
ضرورت زندگي همراه با حسن تفاهم و ارتباط با یکدیگر اجتنابناپذیر است .عزلت و انزوا و
قطع رواب ط اقتصادي ،حتي در مواقع بروز اختالف خارجي و مشاجرات سياسي امکانپذیر
نيست .سياست خودکفایي امروز دیگر مقدور نيست .بشریت امروز بهصورت یک خانواده درآمده
است؛ حتي دورافتادهترین ملتها نميتوانند خود را جدا از دیگران نگاه دارند .از آنجایي که
تجارت یکي از شایعترین و مهمترین صور ارتباطي دولتها با یکدیگر است که در ضمن آن،
مبادالت تجاري ،فرهنگي و سياسي رخ ميدهد ،بيهوده نيست که جامعۀ جهاني نيز یکي از
تالشهاي خود را در جهت یکپارچگي و وحدت حقوقي از این حيث شروع کرده است.
داوري تجاري نيز یکي از مهمترین نهادهاي حقوقي است که از دیرباز در تاریخ بشریت
وجود داشته و چنانکه گذشت هنجارهاي مربوط بدان از کهنترین هنجارهاي حقوقي است؛
ازاینروي تاریخ تحول نظامهاي حقوقي ،رابطۀ مستقيم با تطور هنجارهاي حقوقي مربوط بدان
در جوامع و فرهنگهاي گوناگون حقوقي و اشکال متفاوت دولت دارد .در طي روزگاران دراز،
عالقه به انعقاد قرارداد داوري ،بهصورتهاي گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي آدميان،
دگرگوني هاي عميق و وسيعي را موجب شده است .با وقوع رنسانس در غرب وحدت مذهبي در
برخورد با اصالح مذهبي یا رفرم شکست خورد و فعاليت بشري با قدرت و وسعت بسيار در
طریقي نو گام نهاد .این تحول و ازجمله پيدایي حاکميتهاي مستقل باعث شد که حقوق
معاهدات تجاري بينالملل نيز دچار دگردیسي شود و از یکجانبهگرایي حاکم در قرون وسطي
به چندجانبهگرایي تبدیل شود .در قرن نوزدهم بهرغم انعقاد معاهدات بينالمللي ،اما حقوق
معاهدات مرتبط با داوري تجاري بينالملل دچار تحولي عميق نشد؛ ولي در فاصلۀ جنگهاي
جهاني ،تحوالتي عظيم در این زمينه رخ داد .امروزه معاهدات بينالمللي راجع به داوري تجاري
بهعنوان یکي از مهمترین منابع حقوق بينالملل و حتي حقوق داخلي ،فعاليتهاي تجاري
کشورها و سازمانهاي بينالمللي را در صحنۀ بينالمللي شکل ميدهند و تجلي بنيادین زیست
بينالمللياند .درواقع پس از تشکيل جامعۀ ملل متحد و بعد از آن با تشکيل سازمان ملل متحد
به طور رسمي از  ۱495به بعد حقوق تجارت بينالملل به شکل مدرن و امروزي آن بهصورت
بينرشتهاي توسعه یافته است( .شيراني)۱99 :۱443 ،
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از طرفي طبيعت برونمرزي معامالت بينالمللي و ویژگيهاي خاص آن ازجمله اختالف
محل تجارت خریدار و فروشنده ،حجم زیاد کاالها ،طوالنيبودن مسير حمل کاالها ،عدم
شناخت طرفين از اعتبار مالي یکدیگر و خطراتي که در طول مسير کاالها را تهدید ميکند ،از
عوامل تمایز بيع داخلي و بينالمللي هستند .عوامل فوقالذکر سبب شده است تا قوانين ملي یا
داخلي کشورها در حل مشکالت ناشي از بيع بينالمللي زمانبر ،فرسایشي و نارسا باشند .کمتر
رابطۀ تجاري را ميتوان سراغ گرفت که در آن داوري نقش عمدهاي بازي نکند .نگاهي گذرا به
حقوق کشورهاي مختلف نشاندهندۀ آن است که قراردادهاي داوري تجاري بينالمللي نيز از
حيث حقوق داخلي اهميتي بيش از گذشته پيدا کردهاند .فناوريها و رویههاي جدید،
راهکارهاي نوین ميطلبند و مراودات بازرگاني که با سرعتي حيرتآور جنبۀ فراملي پيدا
ميکنند ،نيازمند راهحلهایي هستند که باید در سطحي وسيعتر از مرزهاي ملي مقبول افتند.
نيک پيداست برخالف حوزههاي حقوق عمومي ،حساسيتهاي حاکميتهاي ملي نسبت به
مسائل حقوق خصوصي آنچنان شدید نيست که نتوان از تکروي و انزواطلبي قانونگذار داخلي
احتراز جست و از کثرت ناميمون به سوي وحدت موزون گام برداشت( .اخالقي)۱5 :۱374 ،
از حيث تاریخي ،اتاق بازرگاني بينالمللي نخستين نهادي است که در سال  ۱423قواعدي
را راجع به داوري تجاري بينالملل وضع نمود .در آن زمان ،نوشتهاي موسوم به «سند
مأموریت» بر عهدۀ دادگاه آيسيسي گذاشته شد(.علومي یزدي )۱29 :۱349 ،همچنين مرکز
حلوفصل اختالفات سرمایهگذاري (ایکسيد) ۱یک نهاد داوري پيشرو در حوزۀ حلوفصل
اختالفات دولت-سرمایهگذار خارجي است 2که براساس کنوانسيون حلوفصل اختالفات
سرمایهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي دیگر (کنوانسيون واشنگتن) 3بهعنوان بخشي از
بانک جهاني تأسيس شده است .کنوانسيون واشنگتن در سال  ۱425براي امضا و تصویب
گشوده شد.
کنوانسيون شناسایي و اجراي آراء داوري خارجي در نوع خود مهمترین معاهدۀ بينالمللي
به شمار ميآید و مقررات آن مورد استناد دادگاههاي کشورهاي عضو قرار ميگيرد .این
)”.International Center for Settlement of Investment Disputes(“ICSID” or “Center
 .2براساس آخرین آمار آنکتاد تا پایان سال  24۱۱ميالدي مجموعاً  954دعواي اعالمشده دولت-سرمایهگذار براساس معاهدات سرمایهگذاري
براي رسيدگي داوري نزد مراجع بينالمللي به ثبت رسيده که از ميان آنها  274دعوا نزد ایکسيد شامل تسهيالت اضافي ایکسيد (22درصد) و
 ۱22مورد تحت قواعد داوري آنسيترال (23درصد) به ثبت رسيده است:
http://iiadbcases.unctad.org/cases.aspx (last retrieved on 7 April 2013).
3
.Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States
("ICSID Convention” or Washington Convention”).
1

زهره صفوی همامي و همکاران

کنوانسيون که به کنوانسيون نيویورک معروف است در تاریخ ۱4ژوئن ۱453به تصویب رسيده
است .در سال  2442کميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد
نمونهاي را تحت عنوان قانون نمونۀ آنسيترال راجع به سازش تجاري بينالمللي تدوین نمود.
(دارابي)95 :۱335 ،
عمدتاً سازمانهاي داوري تجاري بينالمللي به سه گروه تقسيم ميشوند:
الف -سازمانهاي داوري بازرگاني بينالمللي با صالحيت عام
این دسته از سازمانها به هرگونه دعاوي تجاري بينالمللي رسيدگي ميکنند و محادودیتي
در رسيدگي ندارند .معروفترین و اصليترین آنها عبارتاند از:
۱
 .۱دیوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي؛
2
 .2دیوان داوري بينالمللي لندن؛
3
 .3انجمن داوري آمریکا؛
 .9مرکز بينالمللي حلوفصل اختالفات راجع به سرمایهگذاري؛
 .5انجمن داوري اتاق تجارت استکهلم.

.CAMP
.LMAA

4
5
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ب -سازمانهاي داوري بازرگاني بينالمللي با صالحيت خاص
این گروه از سازمانهاي داوري که بيش از 44درصد سازمانهاي داوري بينالمللي را
تشکيل ميدهند فقط در محدودۀ دعاوي خاصي که براي رسيدگي به آنها تشکيل شدهاند
فعاليت ميکنند؛ مثل اتاق دریایي پاریس؛ 9انجمن داوري دریایي لندن؛ 5انجمن شکر و
کاکائوي لندن و. ...
ج -سازمانهاي داوري بازرگاني منطقهاي عام
سازمانهایي هستند که از لحاظ رسيدگي حيطۀ تجارتي محدودیتي ندارناد؛ ولاي از لحااظ
جغرافيایي به مناطق خاصي محدودند.
 .۱کميسيون داوري بازرگاني بينالمللي آمریکایيان؛
 .2مراکز داوري کواالالمپور (مالزي)؛
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 .3مرکز داوري منطقهاي تهران.
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د -مراکز داوري سازماني در ایران
امروزه در بسياري از کشورها ،حلوفصل اختالفات بين المللي تجاري و اجراي احکام داوران،
دليل مهمي را جهت توجه به سرمایهگذاران خارجي باقي ميگذارد .گارایش دادگااه محلاي باه
حفظ تعصبآميز قضاوت و اصول محافظهکارانهاش نمونههایي از حمایاتهااي دادگااه محلاي و
دولتي اند که کارکنان محلي دادگاه را مجبور به اجراي دستورات ميکنند؛ به این معناي کاه در
قضاوتهاي داوري بينالمللي تأخير و حتي کامالً درنگ و تعلل ورزند.
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نتیجهگیری
داوري در حوزه هاي مختلف حيات آدمي و در موضوعات مختلف رسوخ کرده و نمود یافته
است .برخالف منشاء ظاهري داوري نباید ریشههاي آن در دورۀ باستان و قرون وسطي و
تحوالت پس از آن یعني در دوران معاصر در حقوق خصوصي و روابط بين اشخاص این شاخه از
علم حقوق جستوجو کرد .داوري با شکلگيري تنش و تقابل و تعارض دیدگاهها بين
دولتشهرها و پس از آن با ظهور دولتهاي مدرن شکل گرفت و سير تطور و تکامل خود را از
منظر مبنایي طي نمود .پس از آن استفاده از این سازوکار به دليل محاسني که داشت به حيطۀ
تجارت بينالملل راه یافت .در دوران باستان و قرون وسطي پس از دفاع از این ایده به دليل
صرفه و صالحدید طرفين رابطۀ اختالف ،اندیشمندان ليبرال نيز در آثار خود پرهيز از تنش و
دفاع از داوري را بهعنوان روش برتر حلوفصل اختالف بين دولتها سرلوحۀ کار قرار دادند .پس
از طرح با طرح نظریۀ جهانشمول و اخالقگرایانه «صلح پایدار» حکيم شهير آلماني ،ایمانوئل
کانت ،کاربست و توسل به سازوکار داوري به مرحلۀ توجيهات نظري و آکادميک وارد شد .با
گسترش تعامل ميان دولتهاي مدرن در حوزۀ تجارت بينالملل و تأسيس نهادها و سازمانهاي
بينالمللي و شروع به مطالعات تطبيقي ،ایدۀ داوري تجاري بينالملل بهواسطۀ کارایي و
اثربخشي الزم بهعنوان یک روش و پس از آن شاخهاي مستقل از دانش پا به عرصۀ حيات
حقوقي گذاشت .امروزه سخنگفتن از وجود این نهاد بهعنوان یک واقعيت اجتماعي با تحوالتي
نظير داوري آنالین یا برخط روبهرو شده که سرعت و کارایي و اثربخشي بيشتري را در آینده

.TRAC
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براي این نهاد نوید ميدهد .به نظر مي رسد براي انجام پژوهشهاي بعدي ميتوان سير تاریخي
و تحول داوري را در نظام هاي بزرگ حقوقي با تاکيد بر مصادیق مهم آن در نظام هایي نظير
انگلستان و فرانسه به انجام رسانيد .همچنين مي توان نتایج پژوهشها را از حيث فواید و مضار
بررسي و به توجه به تحوالت اجتماعي جامعه ایران امکان کاربست آن را براي رسيدن به نتایج
مطلوب اعمال نمود.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
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رسالۀ دکتري حقوق خصوصي ،دانشگاه پيام نور تهران جنوب۱343 ،
 .3علومي یزدي ،حميد « ،آزادي ،یاسمن ،داوري نامه و جایگاه آن در داوري تجاري بينالملل»،
فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصي ،سال سوم ،شمارۀ یازدهم۱349 ،
 .4فلسفي ،هدایتاهلل« ،حقوق معاهدات بينالملل» ،نشر فرهنگ نشر نو ،چاپ اول۱333 ،
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