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A B S T R A C T 
The arbitration tendency is expanding due to the increasing development of 
national and international relations as well as the disputes specialization among 
individuals. Because of the parallel activities conducted by both arbitrator and 
the court in some cases as well as the close relationship between both 
mentioned authorities, resolving the scope of court’s arbitration involvement 
seems to be an essential and problematic issue. Arbitration, as a legal and quasi-
judicial technique with the aim of resolving legal disputes, due to some 
advantages as better justice and efficiency, protection of the parties’ interests 
and peaceful settlement of disputes, arbitration confidentiality, speed in 
resolving disputes, will lead to better and faster sentence execution. The 
exclusion of court’s jurisdiction does not mean that courts do not interfere in 
arbitral proceedings. Arbitration cannot be survived without any court’s 
intervention. However, this interference should be delimited and limited; 
otherwise it may turn into an expression to avoid referring sentence purpose to 
arbitration. In this regard, the court’s minimum intervention in execution of 
arbitral award and when the losing party refuses to execute voluntarily, it 
becomes essential. The courts’ involvement in arbitration can be before this, 
during arbitration or even after the arbitral award. At any stage, this 
interference, as supervisory or assisting, articulates a significant section of 
courts’ proceedings in arbitration process. In most legal systems, it has been 
considered by enactment of independent laws and articles enactment related to 
the courts’ intervention in its process. 
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 چکیده
 

 گرایش اشخاص، بین اختالفات شدن تخصصی و المللیبین و ملی ارتباطات روزافزون گسترش جهت به

 و موارد برخی در دادگاه و داور هایفعالیت بودن موازی دلیل به. است گسترش حال در داوری نهاد به

 ایمسئله داوری امر در دادگاه دخالت محدوده کردن مشخص اختالف حل مرجع دو این تنگاتنگ ارتباط

 هایاختالف وفصلحل باهدف قضایی شبه و حقوقی روشی داوری،. رسدمی نظر مبتالبه و ضروری

 ها،اختالف آمیزمسالمت حل و طرفین منافع حفظ بهتر، کارایی و عدالت: ازجمله فوایدی دلیل به حقوقی،

 مستثنا. است احکام ترسریع و بهتر اجرای امکان ها،اختالف وفصلحل در سرعت داوری، بودن محرمانه

 حدی بدون داوری. نیست داوری رسیدگی در هادادگاه مطلق دخالت عدم معنی به دادگاه صالحیت شدن

 وگرنه شود تحدید و مرزبندی باید دخالت این اما دهد؛ ادامه خود حیات به تواندنمی دادگاه مداخله از

 مداخله حداقل راستا، این در. شود مبدل داوری به امر ارجاع هدف از دوری جهت ابرازی به است ممکن

 ضرورت نمایدمی امتناع آن داوطلبانه اجرای از بازنده طرف کههنگامی و داوری رأی اجرای در دادگاه

 از پس حتی یا و داوری جریان در داوری، جریان از قبل تواندمی داوری امر در هادادگاه دخالت. یابدمی

 از مهمی بخش باشد، مساعدتی یا نظارتی است ممکن که دخالت این مرحله، هر در. باشد داور رأی صدور

 مستقل قوانین تصویب با حقوقی هاینظام بیشتر در. دهدمی تشکیل داوری فرایند در را هادادگاه رسیدگی

 .است قرارگرفته موردتوجه آن، درروند هادادگاه مداخله با مرتبط موادی وضع و

 اطالعات مقاله 

 1400دی  9 تاریخ دریافت:

 1401فروردین  18 تاریخ پذیرش:

 1401فروردین  18تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1028: آی دی مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 قانون داوری، جریان دادگاه، مداخله

 کنوانسیون المللی،بین تجاری داوری

 .آنیسترال قانون نیویورک،

  

 

 مقدمه

ها در نهاد حدود مداخله دادگاه انیدرصدد ب مقاله نیدر ا

 علل، موارد یالمللی با بررسبین یو تجار یداخل یداور

و  یاعم از مورد ،هااهداف و لزوم مداخله مزبور در داوری

؛ میهست المللیبینی تجار یبه داور یبا نگاه اجمال ،یسازمان

 ای یتیحما)نوع مداخله دادگاه  لیو تحل یبررس ن،یبنابرا

اهداف  کی، تفک(نظارت و تیاز حما یاختهیآم ای ینظارت

و  یشکل یهاتیمحدود یها و بررسگرانه دادگاه مداخله

ها و ارائه دادگاه ییقضا نظارت مربوط به اعمال یماهو

ها در جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاه ییراهکارها

به همراه  یآثار ،ی. توافق بر داورماست مدنظر ،یامر داور

به اختالف و  یدگیرس تیصالح جادیخواهد داشت؛ ازجمله: ا

از دادگاه  تیداور، سلب صالح لهیوساالجر به الزم رأی صدور

... . وی به اختالف موضوع قرارداد داور یدگیدر خصوص رس

حق را به اشخاص  نیا یگذار با وضع مقررات داورقانون

دادرس  بتوانند، اقامه دعوا تیجامعه داده است که با داشتن اهل

 یه وهای خود را بوفصل اختالفخود را انتخاب و حل
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مختلف،  نیقوان وضع همواره با زین ی. از طرفندیواگذار نما

نموده است؛  زیتجو ،یداور ندیها را در فرآمداخله دادگاه

است،  یخاص داور تیماه لیها به دلمداخله دادگاه

گیرد می یخود را از قرارداد داور تیکه داور مشروعطوریبه

را  یخصوص ینوع دادرس کی ن،یطرف داور با ،یو به عبارت

است و  هیداور فاقد قدرت قهر ن،یکنند؛ بنابراگذاری میپایه

ها است موارد، مستلزم مداخله دادگاه یدر برخ ن،یهم به خاطر

که  داد نشان یداور ندیها در فرآموارد مداخله دادگاه یو بررس

 ییاعمال نظارت و کنترل قضا شهیمداخله هم نیهدف از ا

مداخله فقط  از از موارد هدف یرایبلکه در بس ست؛یصرف ن

 .است یمساعدت به داور

 یکه منجر به مداخله نظارت یمداخله دادگاه در موارد

با  ریتنها مغانه ،گرددنمی ینامه داورموافقت موضوع نسبت به

 بدان بلکه در جهت مساعدت ست،ین یو اهداف داور تیماه

 یشتریب یسازگار زین نیها با اراده طرفمداخله نیا یاست؛ حتّ

آن به عهده  یینها که کنترل یخواهد داشت. اّما در موارد

 ای ینسبت به اعتبار قرارداد داور یدگیمانند رسدادگاه است، به

با قواعد آمره،  یقرارداد داور بودن نسبت به مخالف یدگیرس

 نکهیدادگاه خواهد بود؛ در ا یاز سو یمستلزم مداخله نظارت

بر  ریدا نفع،یرأی به درخواست ذ صدور دادگاه پس از

است،  یتیماه یدگیصالح به رس ،یدرخواست ابطال رأی داور

تواند دادگاه می ایآ نکهیمنتها در خصوص ا ست؛ینی دیترد

 یجا گردد؟ یتیماه یدگیوارد رس زیاز صدور رأی داور ن شیپ

دادگاه  یتیماه یدگیگفت، رس دیاست که در پاسخ با دیترد

آن به  ییکنترل نها که یاز صدور رأی داور، در موارد شیپ

است  یینها داور در موارد مزبور، میعهده دادگاه است و تصم

 یدگیرس نکهیا لیهاست، به دلدادگاه یو موکول به بازنگر

و  تیبا ماه یمنافات بود، نخواهد یداور یدگیدادگاه، مانع رس

: 1387نژاد، ، )تفرشی و اسدی نخواهد داشت یداور یژگیو

95.) 

بدون  یآت ای یعبارت است از رفع اختالف فعل یداور

 یاما تصور نهاد داور ،ییهمان مراجع قضا ایمداخله قوه قاهره 

 یبدون مرجع نظارت یتصور داور ایبدون دخالت قوه قاهره، 

فرض کارکرد  نی. با استین ندیبخصوص دادگاه چندان خوشا

 یتعهدات اخالق رازیغبه ییو ضمانت اجرا افتهیتنزل  یداور

و تالش جهت  یصورت توسل به داور نینخواهد داشت، در ا

: 1389اسکندری،)، خواهد بود هودهیب یاخذ حکم از نهاد داور

30.) 

 یدر داور یعنوان مرجع نظارتپس مداخله دادگاه به

است، چراکه داوران به کمک و مساعدت دادگاه در  یضرور

و  ییو مساعدت در شناسا ،یردرست داو یو اجرا یبرگزار

دارند. دخالت دادگاه در  ازین یرأی صادره از داور یاجرا

 گیرد:صورت می یدر چند مرحله زمان یداور

 یداور یبرگزار نیح -2ی؛ قبل از شروع روند داور -1

کامل رأی. مداخله  یاز صدور رأی تا اجرا -3؛ تا صدور رأی

 یهای تجاراز داوری شتریب یهای داخلدادگاه در داوری

سازمان مربوطه  یهای سازمانداوری در المللی است. وبین

بر عهده  یعنوان مرجع نظارتدادگاه را به فیاز تکال یخبر

 (.30: 1392مرتضوی،)، دارد

شده است نحوه و حدود مداخله  یحاضر سعمقاله  در

 یالمللنیو ب یداخل یداور کیدادگاه در هر مرحله به تفک

 ی. ثمره اصلردیقرار گ لیوتحلهیو مورد تجز یبررس یتجار

 یمداخله دادگاه و سازمان داور حدود نحوه و ییشناسا قیتحق

مردم  یاصل زهیچراکه انگ بود خواهد (یسازمان یهای)در داور

آنان از  یآگاه ییقضا یدگیرس یبجا یدر استفاده از داور

 است. ینحوه و حدود مداخله دادگاه در داور

و تا  دیکشورها گرچه جد یداور نیقوان رسدیم به نظر

جهت قرار  نیو در ا باشندیزمان م اتیمناسب مقتض یحدود

دارند، اما دخالت دور نگه یها را از روند داوردارند که دادگاه

 نی. ادانندیو مهم م یضرور اریموارد بس یها را در برخدادگاه

 یها از داوردادگاه تیاعنوان کمک و حمغالباً به زیمداخله ن

ممکن است در  یمطرح است. دخالت محدود دادگاه در داور

و  یداور انی، در طول جریداور لیسه مرحله؛ در زمان تشک
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 اسدی)، باشد ازیموردن یرأی داور یخاتمه و اجرا نیهمچن

 (.3: 1378نژاد،

 تیدر ماه شتریکمک دادگاه ب یداور لیدر زمان تشک 

. کمک دادگاه در کندیم داینمود پ یرقرارداد ارجاع به داو

که  شودیم هیتوج گونهنیا زین یداور یدگیرس انیجر

ها که همانند دادگاه ستیقدر گسترده نداوران آن اراتیاخت

یها کاسترا انجام دهند، لذا دادگاه ازیاقدامات الزم و موردن

وجود دارد را جبران کنند. بعد از  یداور انیرا که در جر ییها

. شودیو مهم دادگاه روشن م یموضع اصل ،یصدور رأی داور

مسائل  نیهم زین رانیالمللی ابین یتجار یدر قانون داور

 (.141: 1392شیروی،)، مطرح بوده و هست

صادره  یرا در آرا رانیا یدولت یهادرواقع مداخله دادگاه 

برهه  3در  توانیم زین یتجار یموضوع قانون داور یاز داور

ترین و از مهم یداورموردمطالعه قرارداد. ابطال رأی  یزمان

 یتجار یمواضع مداخله دادگاه در داور نیرگذارتریتأث

 یقانون داور 37مهم در ماده  نی. اشودیالمللی محسوب مبین

گذار خود را نشان داده است. قانون یخوبالمللی بهبین یتجار

از اصحاب  یکیها اجازه داده است، بنا به درخواست به دادگاه

 اثریاقدام به ابطال و ب یطیباوجود شرا ،یدر موارد ،یداور

، در گرددی. مالحظه مندیداور نما یساختن رأی صادره از سو

 تیمهم به رسم نیا ترال،یو قانون آنس ورکیوین ونیکنوانس

قانون کشور  اریدر اخت اراتیاخت نیشتریشده است. بناختهش

مداخله  ورکیوین ونیاست. بر اساس کنوانس یمحل داور

احکام  یو اجرا ییدر مرحله شناسا شتریب یداور ردادگاه د

 یتجار ی. در قانون داوردهدیخود را نشان م یداور

 اراتیاخت عیتوس لیموضوع به دل نیا رانیالمللی ابین

 شتریب ،یصادره از داور یدر امر ابطال آرا یداخل یهادادگاه

، است ریچشمگ یدر مرحله اعتراض از رأی داور

 (.87: 1390احمدلو،)

 مفاهیم -1

 آن لغوی اصطالح از مداخله حقوقی معنای درمداخله: 

نفوذ اعمال هرگونه از عبارت« مداخله»است،  نیفتاده دور

 بااینکه درواقع است. داوری تصمیمات در دولتی هایدادگاه

 طول در که تصمیماتی و داوری جلسات در تشکیل داور

 رأی در صدور همچنین و نمایدمی اتخاذ دادرسی جلسات

 و اصول بهباتوجه نماید، ولیمی عمل مستقل طوربه نهایی

 جریان در هادادگاه که است دادرسی گاهی الزم آیین مبانی

 جریان اجرای در یا و داور سوی از صادره رأی در یا و داوری

 تصمیمات از از برخی اعمال از و نهاده پیش پا داوری رأی

 را خود تصمیمات یا اینکه نمایند، جلوگیری داور سوی

: 1392نیکبخت و پیری،)نمایند.،  داور تصمیمات جایگزین

13.) 

داوری که در ابتدا دادور بوده است در طی  داوری:مفهوم 

لغت به  تبدیل به داور شده است و در« دال»زمان و با حذف 

، مفهوم قضاوت کردن، حکم کردن میان دو خصم آمده است

 (.279: 1372دهخدا،)

که  نیطرف نیاست ب یتوافق یقرارداد داور ی:قرارداد داور

 طیجهت، شرا نیاست. به هم یبر آن مبتن یاساس کار داور

 اعمال را دارد. تیها قابلقراردادها در مورد آن یعموم

بودن  ینیبر اساس اصل سرزم :انتخاب قانون مناسب

و قواعد  یمکان داور نیبکیارتباط نزد کیکه منجر به  نیقوان

داوران  گردد،یم یالمللنیب یتجار یاعمال بر داورقابل یشکل

 نییفقط مجاز به انتخاب قانون مناسب قرارداد بر طبق آ

هستند و در صورت  نیطرف لهیوسشده بهانتخاب یدادرس

 حاکم خواهد بود. یمحل داور ونقان ن،یسکوت طرف

 مورد در آنجا در که است جایی محکمه یا دادگاه دادگاه:

 .شودیم رسیدگیها سازمان وها ارگان یا و افراد اتهام

 خارجی داوری احکام شناسایی -2

. هر است خارجی احکام اجرای مقدماتی مرحله شناسایی،

 طبق باید اجرا از قضایی( قبل یا داوری) یخارج حکم

. در گیرد قرار شناسایی مورد اجرا محل ملی حقوق

به  اقدام دارتیصالح مقام شود اجرا باید حکم که کشوری

 از یا و اجرا دستور صدور مورد برحسب و حکم بررسی

 از شناسایی فقط اخیر صورت در که دینمایم امتناع آن صدور
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 در ،دیآینم وارد خللی حکم اعتبار به و شودیم خودداری آن

 خارجی داوری احکام شناسایی برای مختلف کشورهای

 احکام داوریاند. تشابه گرفته نظر در گوناگونی یهاروش

 و المللیبین قضایی احکام با و ملی داوری احکام با خارجی

 ری)ماست،  ی معمولهاروش نیترمتداول قراردادها با باالخره

 (.76: 1392ی و میدانی،عباس

 قضایی احکام با خارجی داوری احکام تشابه -

 قضایی احکام به خارجی داوری احکام کشورها اغلب در

 برای شناسایی که شرایطی همان یعنی ؛اندشده تشبیه خارجی

 احکام شناسایی بر است مقرر خارجی دولتی یهادادگاه احکام

 هر در که شرایطیمسلماً  .شودیم اعمال نیز خارجی داوری

 شودیم وضع خارجی یهادادگاه احکام شناسایی برای کشور

 اعمال و است متفاوت

 نیست، در یکسان همیشه خارجی داوری احکام بر نیز آن

 اجرای شباهت مورد در خاصی نصّ ایران موضوعه حقوق

 ندارد، خارجی وجود قضایی احکام با خارجی داوری احکام

 ماده در مندرج شرایط و احکام اجرای قانون کلّیت از ولی

 مدنی، دادرسی قانون آئین 662 ماده به عنایتخصوصاً  و 169

 و 169 ماده مقررات که شودیم استنباط چنین قیاس، باب از

 نیز خارجی داوری احکام بر احکام مدنی اجرای قانون بعد

 به خارجی داوری احکام صورت، این در. استاعمال قابل

 آن اجرای مهم شرایط که شودیم تشبیه قضایی خارجی احکام

 (.92: 1386محبی،)است،  زیرقرار به

 متقابل رفتار -1

 ناسیونالیسم وگرا درون یهادولت بیستم قرن دوم نیمه تا

. دادندیمسوق  سیاسی منافع حفظ جهت در را اقتصادی منافع

ها دولت اغلب که خودمحوری فلسفه این از متقابل رفتاراصل 

 به و راستا این. در گرفته است سرچشمهاند بوده آن گرفتار

 اول بند مختلف، کشورهای قوانین به متقابل پاسخ در و تقلید

 ایران در را احکامی مدنی، احکام قانون اجرای 169 ماده

 که باشدصادرشده  کشوری از که است دانستهاجرا قابل

 از صادره احکام ا،اد قرارد یا عهود یا خود قوانین موجببه

 در یا و باشداجرا قابل کشور آن در ایران یهادادگاه

 نیز امریکا عالی وانی. دنماید متقابل معامله احکام یمورداجرا

 را رفتار متقابل اصل رعایترسمًا  1878 سال مشهور رأی در

اصوالً  و است پذیرفته امریکا از خارج احکام یمورداجرا در

 حقوق در که اصطالحی است« مثلبه معامله»اصطالح 

 قرارگرفته بررسی وموردبحث  و قبول مختلف کشورهای

 (.26: 1389،درافشان قبولی محسنی و)است، 

 کمت متقابل رفتار اصل جدید، یهایگذارقانون مطالعه در

درصحنه  دوران این در که تاجر یها. دولتشودیم دیده

 تفکر توانندینم کنندمی بازی عمده نقشی المللیبین تجارت

 کنونی، شرایط. در داشته باشند را گذشته قرن حاکم یهادولت

 المللی،بین گذارانهیسرما و خارجی سرمایه جلبمنظور به

 جدا سیاسی مسائل از را و اقتصادی تجاری مسائلها دولت

 قرارداد یا و معاهده وجود بدون راستا، این در و ندینمایم

 احکامخصوصاً  و خارجی احکام اجرای به حاضر متقابل

 تشویق موجب طرفکیاز که هستند خارجی داوری

 حاکمیت با کمتر دیگر طرف از و است خارجی گذارهیسرما

که  قراردادی مبنای بر داور. کندیم پیدا اصطکاکها آن قضایی

 یا حاکمیت به استناد بدون ومنعقدشده  اختالف طرفین بین

 دینمایم حکم صدور و رسیدگی به اقدام دولتی، هیچ دخالت

 به دیگر کشور نفع به را اجرا محل کشور منافع بنابراین و

ندارد،  وجودمثل بهمقابله به نیازی و اندازدینم مخاطره

 (.136: 1390خورشیدی، محمدی)

 عمومیبانظم  مباینت عدم -2

 از ا اجر محل کشور عمومیبانظم  حکم مباینت عدم

 ی. ولشودیمدیده  کشورها همه قوانین در که است شروطی

 کشور هر در و است نسبی عمومی نظم که داشت توجه باید

 قانون 169 ماده 2 طبق بند .دارد خود به مخصوص مفهومی

 مربوط قوانین با مخالف نباید حکم مفاد مدنی، احکام اجرای

 972 ماده در مضموم نی. اباشد اخالق حسنه و عمومی نظم به

. است آمده نیز مدنی دادرسی آئین قانون 6 ماده و مدنی قانون

 دولت عالی مصالح با که است قواعدی عمومی از نظممنظور 
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برخالف  توانندینم اشخاص و دارد مالزمه جامعه منافع و

بانظم  مباینت عدم شرط که گفتیم نمایند. تراضیها باهم آن

 در نی. باوجودادارد وجود کشورها همه قوانین در عمومی

 در را عمومی نظم اصطالح فرانسه، ازجمله از کشورها، بعضی

 المللیعمومی بین نظم اصطالح از واند گذاشته کنار مورد این

 1.اندکرده استفاده

 ،بسااند. چهکاسته عمومی نظم قلمرو از طریق این به و

بانظم  اما باشد کشوری داخلی عمومی مخالف نظم که اموری

 اخیر صورت در زیرا باشد، نداشته مباینتی المللیبین عمومی

 داشته مخالفتاجراکننده  کشور حقوقی نظام با باید رأی داور

 نظم از مصادیق یکی 169 ماده 3 بندمثال عنوانبه باشد؛

 شرق یهابلوک که یدرزمان ماده نی. ااست المللیبین عمومی

 تبانی برای کردندیم سوم مبارزه جهان ممالک سر بر غرب و

 و استشده گرفته کار به دیگر یاعده علیه یاعده با دولت

 رعایت به مجبور را هادادگاهناچار به آن حفظ حرمت برای

از  نیز 6 و 5. بندهای است نموده مخصوص قوانین و عهود

 که است این قتی. حقاست المللیبین عمومی نظم مصادیق

 یاجداگانه یهامقولهمالی،  حقوقخصوصاً  حقوق، و سیاست

 زدوبند قربانی طلبکاران که ندارد وجود دلیلی هیچ و هستند

 (.87: 1390کاکاوند،)گردند، ها دولت سیاسی

 قراردادها با خارجی داوری احکام تشابه -

 لو کامن سیستم در یطورکلبه و انگلستان حقوقی نظام در

 مانند داور یبارأ و هستند قائل قراردادی ماهیت داوری برای

 عهده بر داور رأی که معنا اینبه  ؛ندینمایم رفتار قرارداد

 قرارداد از که تعهدی مشابه کندیم ایجاد تعهدی هیعلمحکوم

 اختالف ارجاع توافقنامه ، درشودیم گذارده طرفینبر عهده 

 قرارداد ضمن در که داوری به رجوع شرط یا و داوری به

 داوری رأی از طرفین متابعت ممکن است شودیم درج اصلی

 لو، کامن حقوقی اصول طبق صورت، این. در باشدذکرشده 

 نی. ااستاالجرا الزم و قرارداد شروط از توافق شرطی این

 توافق داور رأی اجرای بر حاً یصر که دارد وجود نیز امکان

                                                           
 قانون جدید آئین دادرسی مدنی. 1502ماده  5بند 1 

 گنجانیده قرارداد در داوری به رجوع شرط فقط و نشده باشد

 لو شرط کامن حقوقی اصول طبق که نیز شرط نی. اباشد شده

ی و میدانی، عباس ریماست، ) االتباع الزم شودیم نامیده ضمنی

1392 :66.) 

 و لو کامن در قرارداد،عنوان به داور رأی اجرای بر عالوه

حکم به داور رأی تبدیل امکان انگلستان، موضوعه حقوق

له محکوم لو کامن قدیمی سنت طبق. دارد وجود نیز دادگاه

 دادگاهحکم به تبدیل رأی تقاضای دادگاه از تواندیم داور رأی

 حکمصورت به را داور رأی دادگاه صورت، این. در نماید

 دادگاه،حکم به داور رأی صورت تبدیل در. آوردیدرم قضایی

 غیر. در است مذکور رأیموقع به اجرای به موظف هیعلمحکوم

 امتناع علت به نه و دادگاه حکم از تمرّد به علت صورت، این

 لو کامن قدیمی رویه .شودیم مجازات داور، حکم اجرای از

 کنار 1950 سال داوری قانون و انگلستان موضوعه حقوق در

 صحه لو کامن رویه بر مذکور قانون 26 ماده در نشده گذاشته

 داوری احکام همه که داشت توجه باید ی. ولاستشده گذاشته

 حق هادادگاه بلکه نیستند، دادگاهحکم به لیتبدقابل خارجی

موضوعه  حقوق در. البته دارند را تبدیل قابلیت این ارزیابی

. نیست دادگاهحکم به داور رأی تبدیل از حاکی جاری رویه

 مورد در هر که است اجرای به یاژهیو مقررات مذکور قانون

 (.136: 1390خورشیدی، محمدی)است، شده له دادهمحکوم به

 ایران در خارجی هایداوری احکام اجرای -3

 قوانین اساس بر -

 حقوق در خارجی آرای و احکام اسناد، یمورداجرا در

 را حکم واحدی سه هر که دارد وجود یقانونماده سه ایران

 اند:نموده اعالم

 که داردیم مقرر مدنی احکام اجرای قانون 177 - ماده اول

 و به همان ترتیب خارجی کشورهای در شدهمیتنظ اسناد

 ایران در خارجی هایدادگاه احکام اجرای برای که شرایطی

 .باشندیاجرا مقابل گردیده مقرر
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 که است نموده ینیبشیپ نیز قانون همان 178 - ماده دوم

به  احکام مدنی اجرای مقررات طبق خارجی اسناد و احکام

 .شوند گذاشتهاجرا  مرحله

 مطلب نیز المللیبین تجاری هایداوری الیحه در -سوم 

 در و است نشدهینیبشیپ هاداوری آرای اجرای برای جدیدی

 این مطابق که داوری آرای که است نموده مقرر خود 35 ماده

 درخواست صورت و در استاالجرا الزم و قطعی صادر قانون

 مرکز عمومی دادگاه یک )شعبه 6ماده  موضوع دادگاه از کتبی

 مورداجرا به هادادگاه احکام اجرای ترتیبات اساس استان( بر

 .شوندیم گذاشته

 آرای فوق، ماده سه هر حکم اجتماع به عنایت با بنابراین،

 در ایران داخلی مدنی احکام مانند خارجی یهایداور

 (.77: 1389معین، انصاری)، باشندیاجرا مقابل

 دوجانبه معاهدات اساس بر -

 یهایداور آرای یمورداجرا در ایران، المللنیب حقوق در

 پیدا دسترسی توانیم المللیبین سند سه به ایران در خارجی

 کرد:

 حقوقی و اقتصادی روابط و مودتعهدنامه  اول

 :1336 مصوب آمریکا ایران کنسولی

 وفصلحل از که داردیم مقررعهدنامه  این 3 ماده 3 بند

 و اتباع مربوط به و داشته حقوقی جنبه که اختالفاتی خصوصی

 طرف قلمرو در باشد متعاهدین طرفین از یک هر یهاشرکت

 که مواردی و در شد نخواهد جلوگیری دیگر متعاهد

 نه آیدبه عمل  داوری و حکمیت طریق از مزبور وفصلحل

 وقوع بودن عمل خارج نه و داورها وها حکم بیگانگی

 حکمیت از صادره آراء اجرای مانع خودیخودبه حکمیت

 داور که ندارد بند لزومی این اساس بر این بر ا بن. شد نخواهد

 داوری محل دارد لزومی نه و باشد متعاهدین کشورهای از

 داوری یرأ هر پس. متعاهدین باشد کشورهای از یکیدر

 بند این مشمول تابعیتی هر با داوران یا داور با و خارجی

 (.118: 1391لنگرودی، جعفری) شد، خواهد

 و ایران یگذارهیسرما حمایت و تشویق پروتکل دوم

 :1346 اردیبهشت 27 مصوب آمریکا

 موانع همان ا ر داوری رأی اجرای موانع پروتکل این 8 بند

 و مورد شناسایی در نیویورک 1958 کنوانسیون در مندرج

 .است( شده عرض قبالً کهداند )می خارجی احکام اجرای

 اسالمی جمهوری دولت اصلی بیانیه 2 - ماده سوم

دولت  بیانیه یا دوم بیانیه و الجزایر مردمی و دمکراتیک

 توسط دعاوی وفصلحل درباره الجزایر دمکراتیک جمهوری

 مصوب متحده آمریکاایاالت و ایران اسالمی جمهوری دولت

 بر را صادره احکام اجرای و شناسایی نحوه ،1359 ماهدی 29

 1976 داوری شدهمقررات اصالح و بیانیه آن مقررات اساس

 ملل سازمان المللبین تجارت حقوق کمیسیون) رالیآنست

 شکلی مقررات توافق این بر اساس رای. زاست متحد( دانسته

 آنستیرال 1976 مدلی مقررات همان داوری دیوان این بر حاکم

 آن مقررات تابع نیز دیوان از صادره آراء نحوه اجرا واست 

است،  شده آنستیرال شدهاصالح مقررات و بیانیه

 (.121: 1383)نصیری،

 مزبور احکام باید خارجی، داوری احکام شناسایی از پس

 تقاضای اجرای مرجع اوالً، باید منظور این. به نمود اجرا را

 و حکم اجرای تقاضای ردّ موجبات سپس، و شود معین احکام

: 1388میرزایی،)قرار گیرد،  موردبررسی آن به اعتراض طرق

145.) 

 المللیبین تجاری داوری در دادگاه مداخله مبانی -2

 کلی اصول -

 تجاری داوری اختالفات ارجاع در زیادی تمایل امروزه

 داوری توسط حل اختالف کهطوریبه دارد وجود المللیبین

 و تریناصلی بلکه گرددنمی محسوب استثنایی روش یک دیگر

 المللیبین تجاری اختالفات وفصلحل روشترین مهم

 در مزایای سویک از تمایل این علت گردد،می محسوب

 از ناشی مشکالت در دیگر سوی از و دادگستری بر داوری

 دنیای در عبارتی به است بیشتر محسوس دادگستری به رجوع

 بازرگانی در ایمالحظهقابل نقش داوری کنونی تجارتی
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 معموالً المللیبین بازرگانی در زیرا کندمی ایفاء المللیبین

 کدامهیچ و اغلب هستند مختلف هایتابعیت دارای طرفین

 متبوع دادگاه در آمد پدید اختالفی اگر که ندارند ایعالقه

 رسیدگی مورد دادگاه آن ملی موجب قانونبه و مقابل طرف

 (.127: 1390طوسی، رضوی)شوند،  واقع

 های تخصصیجنبه دارای هم دعاوی نوع این آن بر عالوه

 رسیدگی در سرعتبه نیاز طبعشان اقتضای به هم و هستند

 واجد هاآن در هم ایحرفه باالخره، حفظ اسرار و دارند

 این طبع با دولتی علنی و تشریفاتی دادرسی و است اهمیت

 ترجیح قرارداد طرفین جهت همین به ندارد دعاوی سازگاری

 مقررات و طبق داور توسط را خود اختالف که دهندمی

 داوری در که است این بر اعتقاد و کنند وفصلحل موردتوافق

 که قوانینی اساس بر و است طرفین که مطلوبنحویبه عدالت

 به اجرا دانندمی ترمناسب خود روابط برای را آن طرفین

 قبل المللیبین تجاری قراردادهای در جهت همین به آید.درمی

 شرط قرارداد ضمن در آید، طرفین پدید اختالفی اینکه از

 خواهد ارجاع داوری به قرارداد از ناشی اختالفات که کنندمی

 از هم را مشترک زبان و داوری محل و حاکم قانون و شد

 در امروزه شرط داوری که جایی تا کنندمی تعیین پیش

 سوی از است. حتمی شرایط از یکی المللیبین قراردادهای

 وفصلحل سازوکار عنوانبه را داوری که اشخاصی دیگر

 که است این تمایلشان و کنند، نظرمی انتخاب خود اختالفات

 نداشته دخالتی آن در دولتی صالحه مراجع دیگر یا هادادگاه

 به رسیدگی از را داخلی هایدادگاه نوعیبه بنابراین باشند؛

صالحیت(  منع )سلب داوری نامهموافقت موضوع دعوای

 با طرفین قصد شود گفته است ممکن دیگر،عبارتبه کنندمی

 به هاآن دعوای تمامی که است داوری این نامهموافقت انعقاد

این  گیریتصمیم و وفصلحل برای اقدامی هر و ارجاع داوری

 یا آزادی گیرد. صورت مرجع همین توسط است الزم دعوا

این  بر و دارد ایگسترده نقش داوری در طرفین 2اراده استقالل

 طوربه داوری دعوای امور در دادگاه دخالت گستره باید اساس

                                                           
2 Party Autonomy 

 در داوری نهاد وقتی تنگ گردد و محدود ایمالحظهقابل

 و شودمی شناخته رسمیت به کشور یک حقوقی سیستم

 دولت دارد، کشور آن اختالفات وفصلحل در نظام جایگاهی

 را ملی هایدادگاه و گذارد احترام داوری طرفین توافق به باید

 امور و دارد حذر بر داوری ماهوی و شکلی مسائل به ورود از

 داوری مرجع به را داوری نامهپوشش موافقت تحت دعوای

 (.83: 1391شیروی،)نماید،  محو

 قبول و داوری به نسبت مساعد نظر باوجود هادولت

 وفصلحل این وسیله داوری طرفین اراده استقالل و آزادی

 بر عالوه و نموده رها مؤثر اجرایی امانت بدون را اختالفات

 اند،نموده خارج داوران اختیار از را امور داوری از برخی اینکه

 و اوضاع درنتیجه قراردادند، کنندگی اجبار قدرت فاقد را هاآن

 و کمک برای دادگاه دخالت که است آمده وجود به احوالی

 هادولت طرفی از است. کرده را الزم داوری امر در حمایت

در  مطروحه دعاوی بر نظارت و کنترل و حاکمیت اعمال برای

 و نهادهای اصول از صیانت و حفاظت برای خود، قلمرو

 قرار تأثیر داوری تحت توسط است ممکن که ملی بنیادین

 حصول نتیجه و داوری جریان صحت جهت در نیز و گیرند

 جریان مختلف در خود هایدادگاهدخالت  مطلوب، و عادالنه

موارد  در باید داوری لذا دانند.می ضروری را داوری رسیدگی

 باشد دولتی هایدادگاه نظارت یا توجه و موردحمایت مقتضی

 (.52: 1390خورشیدی، محمدی)گردد،  عاید مطلوب نتیجه تا

 داوری در دادگاه یگسترده مداخله تئوری -

 از بایستی هادادگاه که اعتقادند این بر نویسندگان از برخی

 این درواقع نمایند. داوری خودداری به کامل آزادی اعطای

 روند بر کامل نظارت بایستی دادگاه که اعتقادند این بر دسته

 اندنهاده نیز این از فراتر را پا برخی گرچه باشد. داوری داشته

 صالحیت بایستی در دادگستری و دادخواهی که معتقدند و

 داوری عنوانبه تأسیسی ایجاد و باشد هادادگاه انحصاری

 علت هاستدولت نزد در فلسفه و هدف دادخواهی مخالف

اعتمادی بی از مملو ذهنیتی وجود دلیل به شاید نگاه نوع این

 عنصر یک که زمانی مورد در موضوع این است داوری به
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 به بیشتری رنگ داشته باشد وجود داوری در هم المللیبین

 دعاوی در حقوقدانان از ایدسته اعتقاد به درواقع گیردمی خود

 داوری به بستن دل است میان در خارجی پای عنصر که

 اینکه چه دادخواهی است بنیادین و اصول مخالف خصوصی،

 به یا وی طرفین نفوذاعمال با داوری دیوان یا داور است ممکن

 تغییر خود نفع به را دعوا رسیدگی روند دیگری، دلیل هر

 (.65: 1387دهند، )نصیری،

 رسمی مرجع دادگستری که معتقدند نظریه این طرفداران

 موجببه که هایو دادگاه است عمومی شکایات و تظلمات

 رسیدگی عام صالحیت شوندمی کنترل و ایجاد دولتی قوانین

 یا و عدول حق حتی و دارند را مردم و اختالفات دعاوی به

 مثل داوری عدلیه محاکم غیر به را خود صالحیت واگذاری

 کشورها بعضی اساسی قوانین در رابطه همین ندارند، در

 طبق که عادی هایدادگاه قضاوت فقط توسط شغل که قیدشده

 به این و شودمی اعمال اندگردیده قضایی سازماندهی قوانین

 هایدادگاه ایجاد بر مبتنی قوانین وضع از گذارقانون معنای منع

 (.61: 1388میرزایی،)است،  استثنایی

 از بعضی در که« داوری»تفکر به  این تسری با لذا

 اشخاص به گرددمی تلقی قضایی شبه حقوقی هایسیستم

 از خصوصی قراردادهای انعقاد با که شودداده نمی اجازه

 این نظریه طرفداران. شوند خارج دولتی هایدادگاه صالحیت

 نیز داوری تأسیس ایجاد قبول صورت در که اعتقادند این بر

 آزادی از خود گسترده با مداخالت بایستی دولتی هایدادگاه

رسیدگی  روند بر دقیق طوربه بایستی و کاسته هادادگاه کامل

 با مخالف آرای نتواند داوری تا باشند داشته نظارت داوری

 در اخالل باعث بدین سبب و نماید صادر را موضوعه قوانین

 مداخله»طرفداران  دالیل دیگر از شود. جامعه عمومی نظم

ویژه به کامن ال، کشورهای در که« داوری در دادگاه گسترده

 رواج سوسیالیستی کشورهای در نیز و آمریکا و انگلستان

 غیر قوانین و اعمال داوری ترویج از ترس به توانمی داشته

 و اعتبار افتادن خطر به یا و شدن سست درنتیجه و آن در ملی

 در هادادگاه مأموریت شدن کمرنگ دولتی و قوانین اقتدار

نظریه  این .برد نام کشور قوانین حاکمیت و عمومی نظم حفظ

 ممانعت داوری کامل عمل آزادی از نمایدمی ترغیب را دادگاه

 (.92: 1386واحدی،)آورد،  عمل به

 طرفین اختالفات حل واگذاری که است شدهگفته درنهایت

 هایملیت دارای طرفین اختالف که زمانی همآن داوری، به

 اختالف موضوع بودن تجاری دیگر سوی از و هستند؛ متفاوتی

 و هاپیچیدگی با همواره هاآن درباره نمودن همواره قضاوت که

 شد خواهد است، باعث بوده همراه خود خاص هایدشواری

 به وقفه ایجاد از اعم مشکالتی داوری رسیدگی جریان در که

 ایجاد داوری، مقر کشور قوانین به نبودن طرفین پایبند دلیل

خاص  دادرسی آیین نداشتن خاطر به دادرسی سخت اطاله

 آرای اجرای از ناشی مشکالت همه از ترمهم و داوری برای

 اجرای دسته این به اعتقاد شود. ایجاد داوری دیوان از صادره

 به عنصری وجود طورکلیبه و دخالت مستلزم داوری احکام

 و مرکزی و ملی قدرت حمایت از که است دادگاه دولتی نام

 در دسته این بااینکه اعتقاد است. است، برخوردار نیز حکومتی

 ولی است، کارساز و محکم استدالالت دارای مواقع برخی

 اختالفات مورد در داوری به رجوع که خواهیم دید درنهایت

 داوری احکام اجرای مسئله با المللی تزاحمیبین تجاری

 ندارد. المللیبین تجاری

 داوری در دادگاه مداخلهعدم تئوری -

 داوری در دادگاه گسترده مداخالت مخالفان مقابل در

 از باید هادادگاه که این اعتقادند بر دانانحقوق از دیگر برخی

 پرهیز ممکن حد تا داوری رسیدگی جریان و کار در مداخله

 مطلق مداخلهعدم نظریه به که افراطی یاین نظریه نمایند.

 دست را به کلی ایقاعده است، یافته شهرت داوری در دادگاه

 در چه و داخلی هایداوری در آنچه موجببه که دهدمی

 این گذارقانون زمانی تا المللی دادگاهبین تجاری هایداوری

 رسیدگی در مداخله حق است ننموده اعطا او به را اجازه

 طرفین خاص شرایط در نظریه این موجبرا ندارد. به داوری

 در کنند که موافقت دارندحق المللیبین تجاری قراردادهای

 آن به ابتدایی رسیدگی قراردادی اختالفات پیدایش صورت
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 ارجاع موردتوافق یا اشخاص شخص داوری به را اختالفات

 در شدهبینیپیش موارد در وجه، مگرهیچبه دادگاه و دهند

 از خاصی شرایط تحقق با زیرا ندارد؛ آن در قانون، حق دخالت

 تأثیر 3صالحیت گردیده است. سلب درواقع مورد آن در دادگاه

 نظیر حقوق بزرگ از نویسندگان برخی آثار در نظریه این

 قوانین و کنوانسیون ها از برخی در و دیوید رنه پروفسور

 طبق اینکه اعالم ضمن دیوید است. رنه مشاهدهقابل نمونه

 فیصلهء قطعی حق گذارقانون»فرانسه،  1791اساسی  قانون

 شهروندان از موردی هیچ در را داوری طریق از اختالفات

 از قسمتی و پرداخته اقسام دعاوی شرح به« کرد نخواهد سلب

 موجببهاست.  نموده اعالم داوری صالحیت در فقط را هاآن

 55حدود  که (ICSIDواشنگتن ) 5691مقررات کنوانسیون 

 تحقق شرایطی صورت دارند، در عضویت آن در کشور

ایکسید، صالحیت  صالحیت به طرفین رضایت ازجمله

 هیچ و گردیده آن محقق 62ماده  طبق داوری انحصاری

 5باالخره ماده  و داشت؛ نخواهد آن در دخالت حق دادگاهی

 داوری به راجع مذکور ی نظریه آنسیترال نمونه داوری قانون

 در هیچ دادگاهی»است:  نموده بیان چنین را المللیبین تجاری

کرد،  نخواهد دخالت قانون این حاکمیت تحت موضوعات

، «باشد شدهبینیپیش قانون چنین این در که درجایی مگر

 (.215: 1388نیکبخت،)

 اساس بر داوری»به  موسوم داوری نوعی شبیه نظریه این

 اساس بر داوری»یا « کدخدا منشانه صورتبه یا انصاف و عدل

است، « دوستانه میانجیگری عنوانبه یا انصاف و عدل

 (.11: 1382جنیدی،)

 آن از و شده نمونه آنیسترال در قانون 82ماده  3 دربند

 یافتهراه ایران المللیتجاری بین داوری قانون 7به ماده  طریق

 بیشتری استقالل از داوری نوع این اساس بر یتاست. حکم

 منابعی به استدالل و استناد به و اصوالً نیاز بوده برخوردار

 ی مذکورماده دو در که است ویژگی همین مالحظه ندارد. به

                                                           
3 Convention on the Settlement of Investment Disputes 

between States and Nationals of Other States(ICSID)( 

 طرفین که است مجاز صورتی در صرفاً آن که شده تأکید

 داده باشند. اجازه آن بر صراحتاً داوری

 دولتی هایدادگاه مداخله حدود -3

 اساس بر توانیم را دولتی هایدادگاه مداخله حدود

 این از یکی .موردمطالعه قرارداد مختلفی یهایبندمیتقس

 در دولتی هایدادگاه مداخله حدود مطالعه ،هایبندمیتقس

 نوع عبارتی به است داوری اساس مقاطع بر تجاری داوری

 مختلف؛ در سه مقطع بایستی داوری در را دادگاه اقدامات

 حین در دادگاه داوری، مداخله شروع از قبل مداخله دادگاه

رسیدگی داوری،  از بعد دادگاه مداخله و داوری رسیدگی

 و دخالت ماهوی، اقدامات از منظور .موردمطالعه قرارداد

مطروحه  اختالف موضوعی امور و ماهیت در دادگاهنظر اعمال

 رأی صدور و حکمیت به اقدام آن درباره داوری کهاست 

 داوری؛ شکلی امور دادگاه در اقدامات مقابل در است. نموده

 شکل به مربوط مسائل است. داوری رسیدگی نییدخالت در آ

 و داوران تعداد و اوراق ابالغ طریقه و داوری نامهموافقت

 .باشندیم قبیل این از داوران شرایط

 تجاری )داوری شکلی امور در دادگاه مداخله -

 المللی(بین

 جریان صحت کنندهنیتأم که هستند اموری شکلی امور

 دفاع میدانیکه مچنان خواهند بود. المللیبین تجاری داوری

یم یبندمیتقس کلیدودسته  به خواهان ادعای برابر در خوانده

 وقتی مثال برای .است خوانده ماهوی دفاع او دسته .شود

 سوی از راشده انجاممعامله ثمن  پرداخت عدم ادعای خواهان

 خواهان ادعای رد از حاکی سند تقدیم با خوانده دارد، خوانده

 در و کندیم حمله خواهان خواسته اصل بهدرواقع  داوری به

 دعوا را در او کار خواهان، ادعای نمودن ساقط با دارد نظر

 در خوانده ماهوی گفت دفاع توانیم ینوعبه نماید. یکسره

 که شد خواهد اخص به معنای حکم صدور به منجر دعوا

 با را دعوا مجدد طرح و است؛ شده قضاوت امر اعتبار دارای

 دعوا اصحاب وحدت با و موضوع همان با سبب و همان

 آرای داشت که دورازنظر  نباید البته ساخت، خواهد رممکنیغ
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 و المللیبین تجاری داوری موضوع داوری از صادره

، است شده قضاوت امر اعتبار فاقد داوری؛ هر یطورکلبه

 (.425: 1386شمس،)

 سوی از صادره آرایاعتقاددارند  نیز برخی مقابل در

 در کهیدرصورت ها،دادگاه از صادره همانند احکام نیز داوری

 دارای اعتبار برود؛ شمار به آن قاطع و باشد دعوا ماهیت مورد

 موضوع که گفت توانیم ینوعبه بود. خواهد شده قضاوت امر

 داوری آرای آثار است. محل اختالفشدت به حقوقدانان بین

 باب در بایستی که بود خواهد موضوعاتی از المللیتجاری بین

 المللیبین داوری تجاری رأی صدور از بعد دادگاه مداخله

 دفاع به دفاعیات این از دوم بگیرد. دسته قرار موردبررسی

 دعوا ماهیت و اصل با خواهان که است. زمانی معروف شکلی

 طوربه دعوا اقامه شکل که دارد این بر اعتقاد و ندارد کاری

 دعوای اینکه یا و است؛ نگرفته صورت قانونی و صحیح

 اهلیت، سمت، اعم از؛ دعوا اقامه شرایط از یکی فاقدشده اقامه

 مسائل درباره اینکه ؛ یااست ... و بودن منجز بودن، ذینفع

 ایرادات طرح با تواندیم دارد؛ اعتراض رسیدگی داوری خاص

 قرار رد دعوا قرار اصدار را آن اجرای ضمانتگذار قانون که

 مواقع از برخی در را خواهان دعوای به رسیدگی است؛ داده

 نماید. مواجه دائمی مانع با از مواقع برخی در و موقت مانع با

دادرسی  آیین قانون خود در توانیم را ایرادات این از بخشی

 که نمود؛ جستجو 1379مصوب  انقالب و عمومی هایدادگاه

 و داوری مورد داوری، در بر حاکم کلیبه اصول باتوجه

 دیگر نمود. برخی اعمال نیز المللیبین تجاری داوریباألخص 

 قانون خود دراست  داوری مخصوص نیز که ایرادات این از

 موضوعاتی .انددهیگرد مطرح ایران المللیبین تجاری داوری

 این از داوری رسیدگی درخواست شکل و داوری جرح همانند

 شکلی قوانین وضع فلسفه .شوندیممحسوب  مسائل از دسته

 حقوقی شکلی تضمین امور اجرای ضمانت عبارتی به و

 داوری رسیدگی مورد در را فلسفه همین است. طرفین ماهوی

 داوری آییندرواقع  کرد. مطرح توانیمنیز  المللیبین تجاری

 به صدور منجر رسیدگی شکل کنندهنیتضم المللیبین تجاری

 دالیلگذار قانون سوی از قواعدی چنین وضع .است دعوا رأی

 موضوعات از هاآن تفصیل که داشته باشد تواندیم متعددی

 گرفت نتیجه چنین توانیم ولی است؛ دادرسی آیین مبانی

 سنگینی ارتباط داوری آیین و رسیدگی شکل به مربوط قواعد

 محسوب امری قواعد از دلیل همین به و دارد عمومیبانظم 

 قواعد که کرد یریگجهینت گونهنیا توانیم بنابراین؛ شوندیم

 دعوا، اقامه شکل ازجمله داوری شکل رسیدگی بهمربوط 

 خاطر به و ... رسیدگی نحوه ،کنندهیدگیرس داوران شرایط

 اینهر جا  و است؛ رسیدگی جریان به بخشی شکل و رعایت

 مخاطره به نظم عمومی بیافتد، مخاطره به قواعد این اجرای

 مداخله مصادیق که مسائلی عمده سبب بدین است. افتاده

یم شکلی امور و مسائل همین ،دهندیم تشکیل را دادگاه

 .باشند

 تجاری )داوری ماهوی امور در دادگاه اقدامات -

 المللی(بین

 در دادگاه وقتی شد. مشخص ماهوی امور مفهوم و معنا

 موضوعی امور در و بخواهد شود وارد داوری موضوع اصل

 است. ماهوی دادگاه مداخله شودیم گفته نماید، مداخله

 اجرای مرحله در هادادگاه ریتأث غالباً که عقیده دارند یاعده

 صحیح تواندینم نظر این که است آشکار است. داوری آرای

 داوری آراء اجرای به هادادگاه مداخله نمودن محدود و باشد

 جریان طول در زیرا بود؛ داوری نخواهد نیازهای پاسخگوی

 هادادگاه مداخله که نماید بروز اشکاالتی است ممکن داوری

 ستیبایم هادادگاه صالحیت طیف لذا نماید؛ را ایجاب

 حکم اجرای تا قرارداد داوری از ناشی موضوعات رندهیدربرگ

 تمایل و اعتقاد با منافاتی هرگز موضوع این باشد البته داوری

 تجاری هایداوری در دادگاه مداخالت بر کاهش مبنی جهانی

 اعتقاد عمومی کهیدرصورت زیرا داشت؛ نخواهد المللیبین

 داوری در هادادگاه نفوذ دایره کاهش بر مبنی جهانی جامعه

 داشت نخواهد وجود موضوعی نخواهد مسائل بین باشد، فرقی

 مصادیق از که بپذیرند را مسئله این بایستی هادادگاه و

 این بر دیگر یا. عدهبکاهند داوری آرای در خود نفوذاعمال
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 هایدادگاه دخالت داورینامه باوجود موافقت که اعتقادند

 ورود بدون محدودی بسیار موارد در و استثنایی طوربه دولتی

 به ملزم طرفین نامهموافقت این با بود. خواهد دعوا ماهیت به

 توافق این آثار از و باشندیم داوری به مربوط اختالفات ارجاع

 اختالف به رسیدگی از باید دولتی هایدادگاه که است آن

 :1388نمایند، )نیکبخت، خودداری داورینامه موافقت موضوع

219.) 

 داوری قانون که حقوقی یهاستمیس در رسدیم نظر به

 ی دادگاهی،هایدگیرس به مربوط قواعد کنار در دارد، وجود

 ارجاع اجازه دعاوی طرفین به و است شدهینیبشیپ قواعد

 باید نیز کشور آن هایدادگاه .اندداده داوری به را دعاوی

 دعوای چنانچه و دانسته خودعرض هم را داوری مرجع

 نپذیرفته را آن شود اقامه هاآن نزد داورینامه موافقتموضوع 

 (.210: 1386شمس،)دهند،  ارجاع داوری به و

 المللیبین تجاری داوری قانون 34 ماده درگذار قانون

 ماده، این دومدربند  استبرشمرده  را داوری رأی ابطال موارد

 و عمومی نظم و آمره قوانین با صادره رأی بودن مخالف

است.  شده تلقی داوری رأی ابطال موارد از حسنه، اخالق

و  ماهوی قوانین از است اعم ماده این در مندرج آمره قوانین

گذار قانون نیزاز موارد  بسیاری در وجود این تمامی با شکلی،

 رأی ابطال از موارد را، داور سوی از صادره رأی مخالف

 (.12: 1388)سازگا،است،  داده قرار داوری

 یریگجهینت

 جریان محسوسات و ضروریات از یکی دادگاه مداخله

یم دیده داوری سیتأس به که نیازی با تمامی است. داوری

 ابعاد و تمامی سپردن که شد غافل امر این از توانینم ؛شود

 چه نیست. صحیح منطقاً و عقالً داوری به رأی صدور اریاخت

 انتخاب نوع و جریان تشکیل و فرآیندبه باتوجه داوری اینکه

 نشان مکررا تجربه و شودیم محسوب خصوصی نهادی داوران

 بعد درهم آن حقوقی، دعاوی وفصلحل سپردن که است داده

 درصد نهادهای خصوصی دست به آن المللیبین و تجاری

 نقض و گرفتن قرار غرض اعمال معرض در ریسک از باالیی

 به هادادگاه که است این حقیقت داشت. خواهد را یطرفیب

 که طریق اینبه  دارند؛ احتیاج داوری همکاری و مساعدت

 و کاهدیم هادادگاه بر تحمیلی بار از زیادی تا حدود داوری

 از هاآن که اغلب را دادگستری در مطروحه یهاپرونده حجم

 طرف . ازدهدیم کاهش برخوردارند، نیز خود خاص پیچیدگی

 باشد؛ ازینیب دادگاه مساعدت و کمک از تواندینم داور دیگر،

اجراهای  امانت از داوری زیرا است،تر ملموس نیاز این و

 و نظارتی نقش به بنابراین، و است محروم حاکمیت به مربوط

 بر حاکم حقوقی سیستم است. تعیین نیازمند دادگاه حمایتی

 چه و شکلیازنظر  چه المللیبین داور نزد مطروحه اختالف

 برخالف ،. درواقعاست دشوار اندازه تا چه ماهویازنظر 

 صورت در اشفهیوظ طبیعت لحاظ به که دادگستری قاضی

 دعوی براند خواسته طرفین که قانونی سر بر و تردید اختالف

 در سراسرموردقبول  کلی اصل یکبنا بر  همواره کنند حاکم

 داور ،کندیم رجوع خود متبوع کشور تعارض قواعد به جهان

 نام به و است محل داوری قانون فاقد آنکه دلیل به المللیبین

 که را قواعدی تواندینم ،کندینم صادر حکم دولتی هیچ

 قاضی اختیار در آن سنتی به معنی خصوصی المللبین حقوق

مورداستفاده  بیابد، را فیه متنازع امور بر حاکم قانون تا گذاشته

 یعنی خارجی، داوری رأی اجرای ایران حقوق در .دهد قرار

است، مشکلی صادرشده  معین کشورداخل  قانون طبق که رأیی

 169 ماده در مندرج موارد رعایت صورت. در کندینم ایجاد

 برگ صدور به عمومی اقدام دادگاه مدنی، احکام اجرای قانون

 اجرای ماده این یک بند که داد تذکر باید .دینمایم اجرایی

 ایران با که است نموده کشورهایی به منحصر را خارجی حکم

 ،نی. بنابراباشند داشته احکام اجرای خصوص در معامله متقابل

. است محدود کرده را خارجی احکام شمول دامنه ماده، بند این

 نام به که آرایی یعنی المللی،بین داوری آرای خصوص در

ینم صادر خاص داخلی کشوری مقررات طبق خاص دولت

 تابع آراء نوع نی. اشودیم مواجه مشکل با رأی اجرای ،شود

 1958ژوئن  10 معاهدهخصوصًا المللی، بین معاهدات

 رعایت تا است نشده ملحق آن به ایران دلت که است نیویورک
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 اکثر نظر این باال مراتببه باتوجه باشد.االجرا الزمآن  مقررات

 المللیبین داوران برای عمل آزادی ییشناسا بر مبنی را مؤلفان

 یانهیقر عدم صورت در دعوی ماهیت بر حاکم تعیین قانون بر

قرارداد.  تأیید مورد باید قانون این تعیین بر طرفین یاراده بر

 به بتواند او که نیست این داور آزادی از منظور است بدیهی

یم اختالفات تشخیص بر حاکم که را قانونی هر خود میل

بانظم  مخالفتش دلیل به تصمیمی چنین. نماید اعمال ،دهد

 هیچ در المللی،بین نظم عمومی حتی و کشورها داخلی عمومی

ینم داور دیگر، طرف از. بود نخواهد رشیپذقابل کشوری

 قانون به مراجعه با را روابط طرفین یهاجنبه تمام تواند

 اعتبار تعیین طرفین، اهلیت نظیر مسائلی. کند ارزیابی قرارداد

 قانون تابع آن امثال و قرارداد در و شدهینیبشیپضمان  شرط

نحو  به که ییکشورها یآمره  قواعد رعایت. نیست قرارداد

 و است ضروری داور برای نیز هستند مرتبط اختالف با مؤثری

 .نخواهد گرفت قرارموردقبول  کجا هیچ در وی رأی اال
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