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 فصل اول
 کلیات و مفاهیم داوری

پردازیم، مبحث اول: تعاریف و مفاهيم در فصل اول به بررسی کليات در سه مبحث می

هاي سابقه تاریخی و اهميّت داوري؛ مبحث سوم: منابع داوري و ویژگیداوري؛ مبحث دوم: 

 .آن در ق.ح.ت افغانستان

 مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
اعتراض به رأي داور در دو نظام حقوقی افغانستان و قانون نمونه ابتدا نياز است تا  براي مطالعۀ

مورد تبيين قرار بگيرد. این مبحث خود از سه  حقوقیکليات و مفاهيمی از داوري در دو نظام 

گفتار تشکيل شده است، در گفتار اول به تعاریف و مفاهيم داوري از نظر لغوي و اصطلحی، 

هاي حل و فصل در گفتار دوم به اقسام داوري و در گفتار سوم به مقایسه داوري با دیگر روش

 اختلف پرداخته خواهد شد.
 ر لغوی و اصطلحیگفتار اول: داوری از نظ

داوري از نظر لغوي در بند اول و تعریف اصطلحی و قانونی داوري در بند  مختلفتعاریف 

 دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 بند اول: تعریف داوری از نظر لغوی
در زبان فارسی داوري به معناي احقاق حق، ترافع و نظر آمده است.)جعفري لنگرودي، 

( 983: 9363ر وزن خاور نام خداي عزّوجل است، )جعفري لنگرودي، ( داور ب9881: 9386
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دهنده، قاضی، حََکم اختصاصی، حََکم مشترک و کسی که ميان همچنين داور به معناي انصاف

( داور یا دادور به معناي 9913: 9333کند نيز آمده است.)مُعين، مردم حل و فصل دعوي می

کند و کسی که براي قطع و فصل و بد حُکم می حاکم، حََکم، قاضی، کسی که ميان نيک

 (639: 9361مرافعه دو یا چند مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود نيز آمده است.)عميد، 

 بند دوم: تعریف داوری از نظر اصطلحی و قانونی
المللی هاي حقوقی مختلف و جوامع بينقوانين داوري یا حکميت به دليل ارتباط آن با نظام

ارائه نشده است و حقوقدانان و نویسندگان  باشدتعریفی جامع که مورد قبول همه جوامع بشري 

 اند.کتب حقوقی هر کدام تعریفی در کتب خود آورده

الطرفين براي توافقی است براي ایجاد یک روش مرضی کلیداوري و یا حکميت به طور 

ی که جانشين حل و فصل اختلفات از حل و فصل اختلف ميان دو شخص حقيقی و یا حقوق

( واژه داوري در فقه دو معادل دارد، یکی 939: 9383شود.)معين، طریق مراجعه به دادگاه می

تحکيم و دیگري مَُحکّم. تحکيم آن است که طرفين دعوا شخص یا اشخاصی را براي 

هر یک از  رسيدگی و صدور رأي در دعوا یا دعاوي معين اختيار کنند که در این صورت

شود نامند. اختياري را که به داور داده میطرفين را مُحَّکم و داور را مَُحّکم یا قاضی تحکيم می

 (931: 9363نامند.)جعفري لنگرودي، را نيز در اصطلح ولیت می

تر از تعریف داوري در قوانين افغانستان ابتدا نياز است تا با براي درک بهتر و بررسی جامع

قانون نمونه آنسيترال  9ق.ح.ت افغانستان و ماده  9و اصطلحات قانون که در مواد  تعاریف

 ( پرداخته شود.9116المللی )اصطلحی درباره داوري تجاري بين

شخصی است که وظيفه »ق.ح.ت افغانستان در تعریف حکم آمده است: 9ماده  9در بند 

در  9ماده « د»ن د.ت.ب ایران نيز در بند در قانو«. حکميت را در منازعات تجاري بر عهده دارد

این در «. داور: اعم از داور واحد و یا هيأت داوران است»تعریف داور یا حکم گفته است: 

حالی است که در قانون نمونه آنسيترال که قانون داوري افغانستان از آن گرفته شده است 

شده در ق.ح.ت افغانستان برگرفته از تعریفی از داور ارائه نداده است. در نتيجه تعاریف ارائه 

 مقننين این دو کشور است.
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در مورد تعریف حکم باید گفت که در ق.ح.ت افغانستان سعی شده است تا تعریفی از 

داند، که وظيفه حکميت را در منازعات حکم ارائه دهد. در این قانون حکم را شخصی می

 تجاري برعهده دارد.

ستان فقط اسم از شخص آورده شده است که این شاید در ق.ح.ت افغان 9ماده  9در بند 

شود درست باشد ولی در مورد هاي موردي که توسط شخص واحد اداره میمورد داوري

شود درست نيست. پس هاي که توسط چند داور، داوري میهاي سازمانی و یا داوريداوري

يت را در منازعات تجاري شد شخص یا هيأت از اشخاص که وظيفه حکمبهتر بود که گفته می

 برعهده دارد.

-حکميت: عمليه لزم»ق.ح.ت افغانستان حکميت را تعریف کرده است:  9ماده  9در بند 
ها یا اداره حکميت، بالثر تقاضا و توافق طرفين الجرایی است که به اساس آن حکم یا حکم

ادلنه منازعات ناشی از طرفانه را به منظور حل و فصل سریع و عیا قرار محکمه، خدمات بی

 «.دهندقرارداد معاملت اقتصادي و تجارتی، انجام می

با توجه به تعریف حکميت و یا داوري در قانون ح.ت افغانستان باید گفت که نسبتا تعریف 

مثل سایر  -جامعی را بيان کرده است. اما نباید فراموش کرد که به هر حال هر تعریفی از داوري

 (91: 9319جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود.)شيروي، از نظر  -تعاریف

ق.ح.ت  9ماده  3یکی دیگر از ارکان داوري موافقتنامه داوري است، موافقتنامه در بند 

 افغانستان این گونه تعریف شده است. 

یا وار یا غير آن( مبتنی بر احاله کلی موافقتنامه حکميت: موافقتنامه کتبی طرفين )طور ماده»

 «.باشدها یا بورد حکميت میقسمی منازعات ناشی از قرارداد یا غير آن به حکم، حکم

 قانون نمونه داوري آنسيترال است.   3ماده  9این تعریف در قوانين افغانستان برگرفته از بند 

تعریف و شکل موافقتنامه داوري)مصوب کميسيون در جلسه سی و نهم، در سال  3ماده »

9116) 

موافقتنامه داوري، توافقی است بين طرفين که به موجب آن تمام اختلفات یا اختلفات ( 9)

ها پيش معينی که در مورد یک رابطه حقوقی خاص، اعم از قراردادي یا غير قراردادي، بين آن
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شود. موافقتنامه داوري ممکن است به آمده یا ممکن است پيش آید، به داوري ارجاع می

 9اي باشد.ضمن یک قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانهصورت شرط داوري 
 دوم گزینه

 (9116تعریف موافقتنامه داوري)مصوب جلسه سی و نهم کميسيون در سال  3ماده 

موافقتنامه داوري، توافقی است بين طرفين که به موجب آن تمام اختلفات یا اختلفات 

ها پيش قراردادي یا غير قراردادي، بين آنمعينی که در مورد یک رابطه حقوقی خاص، اعم از 

  9«.آمده یا ممکن است پيش آید، به داوري ارجاع شود

قانون نمونه کتبی بودن  3ماده  9 بنددر تعریف موافقتنامه داوري در ق.ح.ت افغانستان و 

 موافقتنامه تصریح شده است. 

قرارداد داوري و یا به  تواند به صورت شرط درموافقتنامه سند تأسيسی داوري است که می

صورت قرارداد داوري مستقل از قرارداد رابطه حقوقی طرفين باشد. در ق. ح.ت افغانستان 

موافقتنامه داوري را به صورت شرط یا قرارداد جداگانه پيش بينی نکرده است. این به این معنی 

صورت شرط داوري  هاي موافقتنامه داوري که بهنيست که قانونگذار افغانستان یکی از صورت

ق.ا.م.ت  911تواند ماده و یا قرارداد جداگانه باشد را نپذیرفته باشد. دليل این ادعا هم می

البته بهتر آن  3افغانستان باشد، که هر دو صورت از موافقتنامه داوري را پيش بينی کرده است.

                                                           
1- CHAPTER II. ARBITRATION AGREEMENT 
Option I 
Article 7. Definition and from of arbitration agreement 
(As adopted by the commission at its thirty-ninth session, in 2006) 
(1) “Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain 
disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal 
relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an 
arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. 
2 -Option II 
Article 7. Definiction of arbitration agreement 
(As adopted by the commission at its thirty-ninth session, in 2006) 
“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain 
disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal 
relationship, whether contractual or not. 

ها به توانند در اصل عقد و یا به موجب قرارداد جداگانه متعهد شوند که در حال حدوث اختلف بين آن: طرفين می911ماده  -9

 حکميت مراجعه کنند.
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ارد، شرط و یا قرارداد بود که قانونگذار افغانستان در پرانتزي که در بطن تعریف موافقتنامه د

آورد. به طور مثال: )طور ماده وار یا غير آن به صورت شرط داوري و یا قرارداد جداگانه را می

 جداگانه(.

هاي تعریف موافقتنامه داوري در ق.ح.ت افغانستان و قانون نمونه یکی دیگر از تفاوت

ر لزوم تعيين اختلف در داوري آنسيترال، تأکيد و تصریح قانون نمونه داوري آنسيترال ب

 اي نشده است. موافقتنامه داوري است که در ق.ح.ت افغانستان به آن اشاره

 ق.ح.ت افغانستان اختصاص به تعریف قرار حکميت دارد. 9ماده  9 بند

ها یا بورد حکميت یا محکمه که از طرف حکم یا حکم استقرار حکميت: تصميم نهایی »

 «.گرددخاذ میدر مورد حل و فصل منازعه ات

 در قانون نمونه تعریفی از قرار حکميت نشده است و این تعریف ابداع مقنن افغانستان است.

 ق.ح.ت افغانستان معامله تجاري را تعریف کرده است. 9ماده  3در بند 

معامله تجاري: کليه مسائل شامل مناسبات داراي ماهيت تجاري و اقتصادي که بر اساس »

 «.استوار باشد قرارداد یا غير آن

است. در این قانون معامله  9183قانون نمونه  9دوم ماده  پاورقیاین بند ماده برگرفته از 

تجاري را در مفهوم وسيع آن تفسير کرده به نحوي که موضوعات ناشی از هرگونه رابطه را که 

  9شود.داراي ماهيت تجاري است، اعم از قراردادي و یا غير قراردادي را شامل می

                                                           
1- The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising 
from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a 
commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction 
for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial 
representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; 
licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint 
venture and other forms of industrial or business coopertion; carriage of goods or passengers by 
air, sea, rail or road. 

بایستی در مفهوم وسيع آن تفسير شود، به نحوي که موضوعات ناشی از هرگونهه رابطهه را کهه داراي ماهيهت تجهاري « تجاري»اصطلح 

یا غير قراردادي، شامل شود. منظور از روابط داراي ماهيت تجاري، بدون قيد انحصهار، عبهارت اسهت از تهيهه یها است، اعم از قراردادي 

هها، مشهاوره مبادله کال یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگزاري، حق العمل کاري، اجاره به شهرط تمليهک، سهاختمان پهروژه

أمين اعتبار، بانکداري، بيمه، قرارداد بهره برداري یا امتياز انحصاري یا مشهارکت مهدنی و انهواع مهندسی، پروانه امتياز، سرمایه گذاري، ت

 دیگر همکاري صنعتی و تجاري، حمل و نقل کال یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده.
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ق.ح.ت افغانستان اختصاص به محکمه رسيدگی کننده به داوري دارد.  9ماده  6بند 

 «.باشدمحکمه: محکمه ذیصلح تجارتی افغانستان می»

 9به اختلفات داوري در قوانين افغانستان باید گفت طبق ماده  رسيدگیدر خصوص محکمه 

گيرد در تجارتی نشأت می ق.ا.م.ت افغانستان رسيدگی به تمام اختلفات که از معاملت

قانون تشکيل  9صلحيت محاکم ثلثه تجارتی بوده و تابع ق.ا.م.ت افغانستان است. مطابق ماده 

قوه قضائيه رکن مستقل دولت بوده، مرکب  91/9/9389و صلحيت محاکم افغانستان مصوب 

 از 

 باشد.می 3و محاکم ابتدائيه 9، محاکم استيناف9ستره محکمه

 عریف لغت تجاری یا تجارتیبند سوم: ت
در قوانين افغانستان تعریفی از اسم تجاري ارائه نداده است، به این منظور ابتدا لزم است تا 

 اسم تجاري را در لغت و اصطلح بررسی کنيم.

و در برخی از قوانين دیگر از عبارت تجارتی استفاده شده « تجاري»در ق.ت ایران از لغت 

 استفاده شده است.« تجارتی»که در تمام قوانين افغانستان از عبارت است، این در حالی است 

واژه تجاري و تجارتی از کلمه تجارت گرفته شده است که ریشه کلمه تجارت در زبان 

در زبان عربی به معناي خرید و فروش براي به دست « تجر»مشتق شده و « ت ج ر»عربی از 

فارسی شده تجارت است. « تجارتی»تيجه کلمه در ن 9(83: 9389آوردن چيزي است. )زانوس، 

                                                           
ترین ارگان قضهائی کشهور اسهت کهه عالی قانون تشکيل و صلحيت محاکم افغانستان، ستره محکمه به حيث 98و  93، 96طبق ماده  -9

شهود. سهتره محکمهه قانون اساسی توسط رئيس جمهور و با تایيد ولسی جرگه مشخص می 998و  993توسط نه عضو که با توجه به مواد 

 .تجارتیدیوان  -9دیوان مدنی و حقوق عامه  -3دیوان امنيت عامه  -9دیوان جزاي عمومی  -9باشد. هاي مختلفی میداراي دیوان

قانون تشکيل و صلحيت محاکم افغانستان، محاکم استيناف در سطح هر ولیت تشکيل شده و مرکب از رئيس و  39و  39طبق ماده  -3

 دیوان جزاي عمومی  -9باشد. باشد. محاکم استيناف داراي محاکم ذیل میها و اعضاي قضایی میروساي دیوان

 .دیوان اطفال -6دیوان تجارتی  -3دیوان حقوق عامه  -9احوال شخصيه  دیوان مدنی و -3دیوان امنيت عامه  -9

قانون تشکيل و صلحيت محاکم افغانستان، محاکم استيناف در حوزه قضائی مربوطه داراي محهاکم ابتدائيهه بهه ترتيهب  91طبق ماده  -9

محکمهه  -3محکمه ابتدائيه ولسهوالی؛  -9يه تجارتی؛ محکمه ابتدائ -3محکمه اطفال؛  -9محکمه ابتدایه مرکز ولیت؛  -9باشند: آتی می

 ابتدائيه احوال شخصيه.

 .: البيع و الشراء لغرض الربح-«تجر»: مص التجاره - 9
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هاي لغت واژه اند. در فرهنگنسبت فارسی کرده« ي»یعنی تجارت را که لغتی عربی است با 

؛ رضوي 9198: 9388داند.)معين، تجارتی را منسوب به تجارت یا مربوط به امور بازرگانی می

شد که واژه تجاريّ )با یاء مشدد( ( البته باید متذکر 931: 9333بهابادي، حسن پور آلشی، 

دهد. برخی عربی است و آن گونه که در فرهنگ دهخدا آمده است همان معناي تجارتی را می

هاي که در است که با بررسی« تجر»دیگر نيز عقيده دارند که تجاري مصدر صناعی براي فعل 

، بلکه اصل آن شناسندفرهنگ لغت عربی شده هيچ یک از لغویين اصطلح تجاري را نمی

( به نظر 93ه.ق: 9996شناسند.)فراج بن محمد بن فریج الشکري الدوسري، یعنی تجارتی را می

رسد که قانونگذار افغانستان هم به این دلليل از این نظریه پيروي کرده است. اما به عقيده می

منسوب به  برخی از حقوقدانان ایران کلمه تجارتی چندان صحيح نيست و باید اگر چيزي را

کنيم بایستی در قالب صحيح آن یعنی تجاريّ با یاء مشدد استعمال شود، همان گونه تجارت می

مصوب  تجارتی ایرانهاي صنعتی و علئم که در قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات، طرح

 (36: 9313به کار رفته است.)سماواتی،  9386

 گفتار دوم: اقسام داوری
مختلفی است که ما در این گفتار سه  اقسامالمللی داراي ین و قوانين بينداوري از منظر دکتر

 کنيم.نوع از آن را بررسی می

 بند اول: داوری موردی و داوری سازمانی
یا عدم استفاده از خدمات و تسهيلت و  استفادهداوري با توجه به قصد طرفين مبنی بر 

-تقسيم می 9«داوري سازمانی»و  9«ورديداوري م»امکانات یک سازمان و موسسه داوري، به 
 شود.

 الف( داوری موردی
در این نوع داوري طرفين اختيار و آزادي کامل دارند تا تمامی جوانب داوري و نحوه 

برگزاري آن از قبيل نحوه رسيدگی، قانون حاکم، تعداد داوران، زبان داوري و مقررات و 

                                                           
1 - Ad hoc arbitration 
2 - Institutional arbitration 
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هاي بسيار عالی این نوع داوري این از مزیت دیگر مسائل را خود تعيين و مشخص نمایند. یکی

دهد تا اصرار تجاري و آمار و ارقام خود را است که به تجار و طرفين اختلف این امکان را می

ها و مسائل ریز و بهتر حفظ کنند. از جمله معایب این نوع داوري به دليل این که تکنيک

-افراطی گرایی طرفين اختلف را می درشت حل اختلف به اراده طرفين واگذار شده اراده
توان نام برد که خود باعث ایجاد مشکل در صورت عدم توافق خواهد شد. همچنين اگر 

واقعه شود ممکن است زمان زیادي صرف انعقاد قرارداد  طرفينداوري موردي مورد توافق 

 داوري و تنظيم موافقتنامه داوري شود.

قانون ا.م.ت  918یا هيأتی است. چنان که ماده  و گروهی انفراديداوري موردي اعم از 

اشخاصی که اهليت اقامه دعوي دارند درباره حل و فصل اختلفات خود »گوید: افغانستان می

تواند قبل از اصدار حکم محکمه ولو این که در محاکم تجارتی اقامه شده و یا نشده باشد می

ند اخير این ماده که اشاره به تعداد داوران منظور ب 9«به حکميت یک یا چند نفر مراجعه نمایند

کند که اگر یک داور منتخب باشد داوري انفرادي و اگر بيش از یک نفر دارد مشخص می

 باشد داوري گروهی یا هيأتی خواهد بود.

 ب( داوری سازمانی
قرارداد اصلی، در این قرارداد یک شرط  انعقادطرفين ممکن است به هنگام مذاکره جهت 

کنند تا داوري نهادي یا سازمانی بگنجاند. طرفين اختلف در این نوع داوري طرفين قبول می

تمامی مسائل مربوط به آیين رسيدگی داوري و همچنين تعيين امور ماهوي حاکم بر اختلف 

صل شود. تفاوتی که این نوع طبق قواعد و راهکارهاي سازمان یا نهاد داوري منتخب حل و ف

کنند داوري، با داوري موردي دارد این است که طرفين دعوا ابتدا به سازمان داوري مراجعه می

خواهند که بر طبق مقررات داوري سازمان ذیربط به داوري بپردازد. البته ممکن و از آن می

طرفين بدهند که قواعد غير ها مثل انجمن داوري آمریکا این اجازه را به است بعضی از سازمان

 ازقواعد سازمان داوري مثل قواعد داوري آنسيترال را براي داوري انتخاب نمایند.
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