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  :چکیده

زیـرا هـدف   .  بحث هاي حوزه داوري بین المللی بحث اجراي راي داوري خارجی اسـت یکی از مهمترین 
بررسی نظامهاي مختلف حقوقی نشان می دهـد کـه        . نهایی داوري صدور یک راي موثر و قابل اجراست        

المللی قابل اعمـال بـر اسـاس آن بـه عمـل       اجراي آراي داوري خارجی در صورت وجود یک پیمان بین        
هـاي رسـیدگی    فقدان چنین پیمانی یا در فرض سـکوت آن نـسبت بـه برخـی ار جنبـه     ولی در   ،  آید می

همچنین اسـت اگـر در   . یم ملی مربوط به اجراي آراي داوري خواهد بودژاجراي راي بر اساس ر   ،اجرایی
یم هاي ژیم اجرایی موضوع پیمان و دیگر رژبه ذي نفع راي داوري حق انتخاب بین ر ،  پیمان قابل اعمال  

در این مقاله تالش شده است . تر بداندیم ملی را به حال خود مساعدژ داده شده باشد و ذي نفع راجرایی
یم ملی ایران در زمینه اجراي آراي داوري خـارجی تـشریح و در کنارنظریـاتی چـون تـشبیه راي         ژکه ر 

، داديداوري خارجی به حکم دادگاه خارجی یا تلقی راي خارجی به عنوان سند خارجی یـا تعهـد قـرار             
مبناي دیگري جهت اجراي راي داوري خارجی بدست داده شود که به اعتقاد نگارنده هم از لخاظ نظري  

این دیدگاه بر پایه تشبیه آراي داوري خـارجی بـه   . قابل توجیه است) رویه قضایی ( از لحاظ عملی     و هم 
 .آراي داوري ملی یا داخلی ارایه گردیده است
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  مقدمه
مطالعه تطبیقی نظامهاي حقوق ملی نشان می دهد که در اکثریت قریب به اتفـاق کـشورها دو                   

  :اي داوري خارجی وجود داردنوع رژیم اجرایی براي آر
رژیم اجرایی مقرر در پیمانهاي دو جانبه یا چند جانبه که از اراده دولتهاي متعاهـد نـشات          ) الف

  می گیرد و در این مقاله از آن به رژیم یا حقوق معاهداتی تعبیر شده است؛
قانونگـذاري  رژیم مقرر در نظام حقوق ملی براي اجراي آراي داوري خارجی که ناشی از قوه         ) ب
  . است و نگارنده اصطالح رژیم ملی را براي آن بر گزیده است)پارلمان(

با توجه به کثرت پیمانهاي دو جانبه و اقبال عامی که کشورها به پیمانهـاي چنـد جانبـه ماننـد          
حقوق معاهداتی از جایگاه ویژه اي در زمینه اجـراي آراي داوري    ،  پیمان نیویورك نشان داده اند    

این امر نباید ما را از اهمیت رژیم ملی در این حـوزه غافـل   ، با این وصف. خوردار است خارجی بر 
  :فروض زیر بسیار تاثیر گذار است رژیم ملی دست کم در. سازد

 عدم وجود پیمان بین المللی و یا عدم شمول آن بر راي خارجی موضوع درخواسـت اجـرا؛ در                -
همه جنبـه هـاي اجـراي یـک     ،  ل حقوق معاهداتی  این فرض به دلیل فقدان یا عدم قابلیت اعما        

  راي داوري تحت پوشش رژیم مقرر در نظام حقوق ملی براي اجراي آراي داوري خارجی است؛
 و رژیـم اجرایـی حقـوق    پیمان هاي بین المللی امکان انتخاب بین رژیم اجرایی موضوع برخی         -

ت رژیم ملی کشوري کـه بـه آن    مقرراپیماناین ،  نیویوركپیمانمحلی؛ مثال مطابق ماده هفت  
ملحق می شود یا معاهدات سابق آن کشور را نسخ نمی کند بلکه بر عکس متضمن مقرره اي به       
نام حق انتخاب مساعدترین قاعده است که به موجب آن ذي نفـع حـق انتخـاب رژیـم اجرایـی              

. را دارد) اگـر وجـود داشـته باشـد    ( یا رژیم اجرایی حقوق محلی یا معاهده دیگـر       پیمانموضوع  
 در خصوص یـک راي داوري خـارجی جمـع نباشـد مـثال            پیماندر صورتی که شرایط     ،  بنابراین

بر اساس   ذي نفع ،  وجود نداشته باشد  )  نیویورك پیمانموضوع ماده دوم    (قرارداد داوري مکتوب    
  رژیم ملی و حقوق محلی اجراي آراي داوري خارجی را خواهد خواست؛

چند جانبه قابل اعمال نسبت به برخی جنبه هاي رسیدگی اجرایـی   سکوت پیمان دو جانبه یا   -
 . کند میکه به ناچار رژیم ملی دخالت نموده و خالها و شکافهاي موجود را پر 

باید توجه داشت که چون پیمانها نوعا تنها برخی از جنبه هاي جریان رسیدگی اجرایی ماننـد مبـانی                 
 ز مسائل مربوط به اجرا همچنان تحت حکومـت حقـوق محلـی   بسیاري ا، امتناع از اجرا را می پوشانند  

به عنوان مثال مـاده   .Cheng, 1990, p. 752) (مانند باقی می) رژیم ملی کشور محل درخواست اجرا(
مـاده سـه پیمـان نیویـورك     ، )1927(مـاده سـه پیمـان ژنـو       ،  )1889(هفت موافقتنامه مونتـه ویـدیو     

و مـواد   )1972( مواد چهار و پـنج پیمـان مـسکو       ،  )1965( پیمان واشنگتن  54بند سه ماده    ،  )1958(
و اجراي راي را تحـت حکومـت   تصریحا به قوانین ملی ارجاع داده  ،  )1975( چهار و پنج پیمان پاناما    
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نیز بسیاري از کشورهایی که  (Bockstiegel, 1998, p. 4) .اند قانون آیین دادرسی محلی دانسته
انـد کـه     براي این پیمان نموده1قدام به تصویب قانون اجرایی   ا،  اند به پیمان نیویورك ملحق شده    

 .فرهنگی و ویژگیهاي بومی این نظامهاي حقوقی است-باز تاب پیشینه تاریخی
نگارنده در این مقاله تنها به بررسی رژیم ملـی ایـران در زمینـه اجـراي              ،  با توجه به مراتب فوق    

، ت مجالت علمی از نظـر حجـم مقـاالت   آراي داوري خارجی می پردازد و جهت رعایت محدودی      
در فرض عدم ، همانطور که توضیح داده شد. بررسی رژیم معاهداتی را به مقاله دیگر وامی گذارد  

ایـن رژیـم   ، قابلیت اعمال پیمان نیویورك و پیمانهاي دو جانبه و نیز در موارد سکوت و خال آنها      
  .شود ت اجرا در ایران اعمال میسخوانسبت به راي داوري خارجی موضوع در) رژیم ملی(اجرایی 

عدم صـراحت   ،  بر خالف آنچه معروف شده    ،  خارجی براساس رژیم ملی    مشکل اصلی اجراي رأي   
، در واقـع . قانون و تشتت عقاید و رویه قضائی است و نه لزوماً سـخت بـودن ایـن رژیـم اجرایـی       

جـراي آراي داوري خـارجی   مساله نحوه ا، گونی عقایدپراکندگی و عدم ثبات رویه قضائی و گونه    
به نحـوي کـه در   ، غیر قابل پیش بینی نموده است، در ایران را بیش از آن که سخت کرده باشد        

ترین شیوه اجراي آراي خارجی پیشنهاد شـده  ترین تا پیچیدهمیان عقاید و آراي موجود از ساده      
محققان و برخی ،  طیف در حالی که در این سوي     , مثال تا قبل از الحاق به پیمان نیویورك       . است

از پذیرش ضمنی پیمان نیویورك با توجـه بـه مفـاد برخـی پیمانهـاي دو جانبـه و              ،  نویسندگان
از ، برخـی دیگـر  ، در آن سوي طیف    ،دمی گفتن توسعه آن به حکم اصل دول کامله الوداد سخن          

نـه و عـدم   به واسطه استثنائی بودن اجراي احکام و قـوانین بیگا ، عدم امکان اجراي آراي خارجی 
در این مقاله بـا صـرف نظـر از عقایـد موجـود در دو        . د راندن سخن می ،  تصریح مقنن به این امر    

سوي طیف که غیر واقع گرا و افراطی به نظر می رسند به تشریح و تحلیـل نظرهـایی پرداختـه               
ـ ، این عقایـد . دهند شود که بهره اي از حقیفت داشته و راه حلی عملی به دست داده و می               می ا ب

، در درون خـود دارنـد  ، اي که جهت تسهیل اجراي آراي خارجی در ایران    توجه به امکانات بالقوه   
نظریـه تـشبیه   ، تحت عنوان نظریه تشبیه آراي داوري خـارجی بـه آراي داوري ملـی          ،  به ترتیب 

آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی و نظریه تلقی آراي داوري خارجی به عنـوان سـند      
  .گردند رح میخارجی مط

به علت اعمال رژیم حقـوقی  ،  نیویوركپیمان که گرچه تا قبل ازتصویب    شود  یادآور می  گربار دی 
سخن نخست را مطالعه مقررات حقوق ملی ، ملی به عنوان تنها رژیم اجراي آراي داوري خارجی        

با توجـه بـه    ،  زیرا. تساهمیت نی  بی،  ولی اکنون نیز این مطالعه و بررسی      ،  گفت در این زمینه می   
نه تنها در مـورد آراي خـارج از   ،  نیویوركپیمان) تحدیدهاي(ها  استفاده ایران از همه حق شرط 

از میان کشورهاي متعاهد ، بلکه به عالوه، مقررات مزبور باید اعمال گردد ،  پیمانمحدوده شمول   

                                                
1 - Implementation Act 
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در ، پیمـان اي که آیین اجرایی خاصی براي آراي خارجی مشمول این    جز دسته ،   نیویورك پیمان
،  را با استناد به ماده سـه آن    پیمانآراي داوري خارجی مشمول     ،  اکثریت کشورها ،  اند نظر گرفته 

مطابق رژیم پذیرفته شـده در نظـام حقـوق ملـی خـود جهـت اجـراي آراي        ، از لحاظ آیین اجرا   
براساس آیین اجرایی آراي داوري داخلی یا آیین اجراي احکام محـاکم خـارجی              ،  داوري خارجی 

در نظام حقوقی مـا نیـز قـبال       ،  پیمانپس براي تعیین آیین اجرایی آراي مشمول        . کنند  میاجرا  
باید میزان و جاهـت حقـوقی دو نظریـه تـشبیه آراي داوري خـارجی بـه آراي داوري داخلـی و             

تـا آیـین اجـراي آراي       ،  تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محـاکم خـارجی را ارزیـابی نمـود              
  .ن در کشور ما نیز تعیین گرددمشمول کنوانسیو

  

   تشبیه آراي داوري خارجی به آراي داوري ملی-1
   گرایش رویه قضائی-1-1

 که غالب نظامهاي حقوقی معموالً از یکی از ایـن دو شـیوه جهـت اجـراي آراي داوري         می دانیم 
  :کنند خارجی استفاده می

 قسمت بعدي مورد بحث قـرار   که در  تشبیه آراي داوري خارجی به احکام دادگاههاي خارجی        -
  خواهد گرفت؛

که مستلزم اعمال آیـین دادرسـی   ،  تشبیهاینبه آراي داوري ملی؛   تشبیه آراي داوري خارجی    -
. ی کامل یا ناقص باشـد  تشبیهممکن است، استآراي داوري خارجی    بر   لیمآراي داوري   اجراي  

کـم و  ، بلز یک و فرانسه، اتریش، مانند آلمان ال و برخی کشورهاي حقوق نوشته کشورهاي کامن
ال  باید افزود گر چه کشورهاي کـامن  . (.Mayer, 1992, p. 60)گیرند بیش در این گروه جاي می

 بـر پایـه ماهیـت قـراردادي     آراي داوري خـارجی  و   یلـ خداآراي داوري   به دلیل عدم تمایز بین      
المللـی بـر راي    مان بینولی در فرض عدم شمول یک پی، داوري در این گروه جاي داده شده اند     

اعمال نظام سـنتی کـامن ال در مـورد اجـراي آراي داوري بـر پایـه       ، که موجب تسهیل اجراست   
دکتـرین  (نظرهایی چون اجراي راي به عنـوان قـرارداد و تبـدیل راي داوري بـه حکـم دادگـاه                      

ز مشکالت قابـل   موجب بروmerger of award into judgment(1 ()استحاله یاادغام راي در حکم دادگاه
  (David, 1982, p. 534, n. 430). توجهی گردیده است

تشبیه آراي داوري خارجی بـه آراي داوري داخلـی را غیـر       ،  برخی از نویسندگان  ،  درحقوق ایران 
حتی اگر داوري را در ایـران شـبه قـضایی توصـیف نکنـیم الاقـل            ...«: ممکن دانسته و معتقدند   

                                                
1 merger of award into judgment 

  :در مورد این دکترین مراجعه کنید به
A. Walton, Russell on the Law of Arbitration, 19th ed., London, 1979, pp. 399 & 419. 

 184-185.  بازرگانی خارجی، تهران، شهر دانش،  ششي  داوريا ر آاجراي لعیا جنیدي،: نیز رك
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ر ایرانی کامال ناظر به داوري واقعـه در ایـران مـی باشـد و اگـر      سیستم داوري مورد نظر قانونگذا 
داوري صادره در خارج را به موجب این مقررات در ایران به مرحله اجرا بگـذاریم       ) راي(بخواهیم  

اینـان اجـراي رأي داوري   ) 228ص ، 1346، نـصیري ( ». به هیچ وجه ارائه راه حل مسیر نیست
 اجـرا در کـشور محـل صـدور و بـه عنـوان حکـم دادگـاه         خارجی را تنها پس از تحصیل دستور  

  (.Amin, 1996, p. 24; Abdoh, 1979, p. 102)  دانند خارجی ممکن می
به نظر می رسد که رویه قـصائی بـه شـیوه تـشبیه آراي      ،در مقابل این دیدگاه نامساعد دکترین 

وان نمونـه در ذیـل   به عن. داوري خارجی به آراي داوري ملی جهت اجرا گرایش نشان داده است        
 که پیـرو درخواسـت   5/2/78متن کامل دستور اجراي شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به تاریخ      

داوري  کارخانه نورد لوله فیشرنه و دنه بروسک علیه شرکت ایرانی میم فیلتر جهت اجـراي رأي                
  :نقل می شود، خارجی صادر و منجر به صدور اجرائیه گردید

 مـورخ  109داوري اطاق بازرگانی و صنعت اوکراین به شماره  جراي رأي تقاضاي خواهان براي ا   «
 موضوع دعواي کارخانه نورد لوله فیشرنه دنه بروسک به طرفیت شـرکت مـیم            1995 آوریل   25

 8/141118 دالر بابت اصل خواسـته و        82/481984فیلتر دائر بر محکومیت خوانده به پرداخت        
 دالر بابت هزینـه داوري کـه بـه موجـب بنـد دو      29/14391دالر بابت جریمه تاخیر پرداخت و      

با توجـه بـه    . مورد بررسی قرار گرفت   ،  صادر شده است  ) در شهر کیف اوکراین   (قرارداد استنادي   
) تهـران (دادگاه ایرانـی   ،  اینکه اقامتگاه خوانده در ایران قرار دارد و در صورت طرح دعواي اصلی            

قـرار اجـراي رأي   ، ین دادرسی مـدنی  قانون آی661ده مستنداً به ما، باشد صالح به رسیدگی می
 قانون آیین دادرسی مدنی بـه  662مفاد ماده  ...شود که مقرر می. گردد داوري صادر و اعالم می

  ١» ...خوانده ابالغ گردد
تهران در پرونده شـرکت دراگمـر علیـه شـرکت      ) سابق(شعبه بیست و سوم دادگاه حقوفی یک        

 صـادره در  1992 فوریـه  26المللی مورخ  داوري اتاق بازرگانی بین  رأيایتالکو به خواسته اجراي 
 بـا همـین   26/2/74بـه تـاریخ   ، سوئیس که توسط دادگاه فدرال این کـشور نیـز تاییـد گردیـد             

  :استدالل اعالم داشته است
دادگاه نظر به اقامتگاه خوانده در ایران و اینکه در صورت طرح همـین دعـوي در دادگاهـاي       ...«

لـذا بـه    ،  باشـد  دادگاه تهران صالح بـه رسـیدگی مـی        ،  به لحاظ اقامتگاه خوانده در تهران     ،  انتهر
داوري که دادگاه  صالحیت دادگاه براي اجراي رأي   ،   قانون آیین دادرسی مدنی    662استناد ماده   

 داور بـه محـرز اسـت و دسـتور ابـالغ رأي     ، ندبه اصل دعوي میتواند صالحیت خود را اعمال ک

                                                
  .78/110 قرار اجراي رأي  داوري صادره از شعبه سوم دادگاههاي عمومی تهران در پرونده کالسه .1
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 ...دارد مقـرر مـی  . یم ایران به آدرس اعالمی از ناحیه ثبت شرکتها را صادر مـی نمایـد          خوانده مق 
  1» ...دادرسی مدنی در اخطاریه به خوانده تذکر داده شود  قانون آیین662ماده 

دسـتور اجـراي رأي خـارجی را تنهـا بـا اسـتناد بـه        ، دادگاه ایرانـی ، بینیم که در هردو حکم     می
، آراي داوري داخلی و بـا اسـتدالل و نیـز آیـین اجرایـی کـامالً مـشابه       مقررات مربوط به اجراي   

 شـعبه هفـتم دیـوان عـالی کـشور مـورخ        1478شاید بتـوان حکـم شـماره         2. صادرنموده است 
 اسـناد رسـمی خـارج دانـسته     و  که آراي داوري را از شمول عنوان احکـام دادگاههـا  17/10/52

ه آراي داوري بیگانه به احکام محـاکم خـارجی را   نظریه تشبی، و به تبع )50ص  ،  1352،  عالمی(
) تـشبیه آراي داوري خـارجی بـه آراي داوري ملـی         (به طور ضمنی به نفع این نظریه        ،  نپذیرفته

  .تفسیر نمود
  
   جرح و تعدیل رویه قضائی-1-2

در پیش گرفته ، اي که رویه قضائی در سکوت قانون و علیرغم نظرهاي مخالف موجود در دکترینشیوه
در مقایسه با شیوه ، کمترین امتیاز این شیوه. کند میرابسیار تسهیل اجراي آراي داوري خارجی    ،  ستا

حذف شرط تحصیل دسـتور  ، براساس تشبیه آنها به احکام محاکم خارجی    آراي داوري خارجی  اجراي  
کام  قانون اجراي اح169موضوع بند هشت ماده (اجراي مقام قضائی صالحیتدار در کشور محل صدور   

 شعبه سوم دادگاههـاي عمـومی هـیچ گونـه دسـتور             78/110چنانکه در پرونده کالسه     . است) مدنی
صادره ، داوري اتاق بازرگانی و صنعت اوکرایندر مورد رأي ، م قضائی صالحیتداراجرایی از دادگاه یا مقا

 با استناد به مـواد   داوري را  دادگاه ایرانی قرار اجراي رأي    ،  در شهرکیف به چشم نمیخورد؛ با این وصف       
این . صادر نموده است) م جدید. د. ا.  ق488 و   485قابل مقایسه با مواد     (م سابق   . د. ا.  ق 662 و   661

به ویژه مانع ناشی از سیستم دستور اجراي دوگانه موضوع نظریه ، طرز تفکر که بسیاري از موانع قانونی
ا از سـر راه اجـراي آراي داوري خـارجی    تشبیه آراي داوري خارجی به احکـام دادگاههـاي خـارجی ر         

  .نماید بخش مهمی از اهداف پیمان نیویورك را از پیش تامین می، برداشته است
. رسـد  اعمال جرح و تعدیلهایی ضروري به نظر مـی        ،  جهت تکامل رویه قضائی   ،  به عقیده نگارنده  

اعـم از  ( خـارجی    این جرح وتعدیلها در مورد هر دو روش متـداول اجـراي آراي داوري             ،  در واقع 

                                                
 .73/476در پرونده کالسه ) سابق( قرار اجراي رأي  داوري صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه حقوقی یک .2
مانطور که گفته شد، این نحوه استدالل و آیین اجرا، کامالً مشابه استدالل و آیین اجرایی است که دادگاه در مقام صدور دستور  ه.1

، در دعواي شرکت 4/ 78هاي عمومی تهران در پرونده کالسه چنانکه شعبه سوم دادگاه. کنند¬اجراي آراي داوري ایرانی اعمال می
/ 71به خواسته صدور دستور اجراي رأي  داوري شماره ) با تابعیت امارت متحده( موسسه بدرالمشوي ایرانی ستاره درخشان  علیه

 قانون آیین دادرسی مدنی و به 661 صادره از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با استناد به ماده 2/10/76 مورخ 162/76/36
براي مقایسه دقیق میزان شباهت .  صادر نمود2/2/78ور را به تاریخ صرف احراز صالحیت خود، دستور اجراي رأي  داوري مزب      

 .220 و 216 و 215 لعیا جنیدي، همان، ش  .ك.اجراي اراي داوري خارجی مورد اشاره با آراي داوري داخلی ر
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ضروري است و در همه کشورهایی ) تشبیه آنها به آراي داخلی و یا به احکام دادگاههاي خارجی       
. )127 و 124. ش، 1387، جنیـدي (شـود   دیده می، کنند ها را اعمال می که هر یک از این شیوه  

ي سازي آیین اجـراي آراي داوري داخلـی جهـت اعمـال نـسبت بـه آراي داور             به هدف متناسب  
با توجه به تفاوتهاي موجود بین این دو دسته آراء و نیز نیازهاي خاص جامعـه   ،  خارجی در ایران  

  :رسد ضروري به نظر می، دست کم دو تعدیل زیر، ایرانی
یا رونوشت مصدق آن و نیز اصل یا رونوشـت  ارائه اصل گواهی شده رأي      ،  داوري  جهت تسجیل رأي   -

  .ي استرضرو، نهاآم ترجمه رسمی مصدق قرارداد داوري و در صورت لزو
 با توجه به این که در مورد آراي داوري خارجی برخالف آراي داوري داخلـی امکـان انتقـال وظیفـه            -

زیـرا  ، هاي اجرایی به رسیدگیهاي مربوط به ابطال وجود نـدارد     قضائی از مرحله رسیدگی    نظارت
شایـسته  ،  جـد صـالحیت نیـست     داوري خـارجی وا    جهت ابطال رأي  ،  دادگاه ایرانی علی االصول   

است دادگاههاي ایرانی با وسعت بخشیدن بـه رسـیدگیهاي اجرایـی و برقـراري جلـسه بحـث و          
 489راي داوري خارجی را از نظر محورهاي نظارت قـضائی موضـوع مـاده    1، مذاکره بین طرفین 

هـم مبـانی    ، زیرا این مبانی به طـور یکـسان    2. ودیگرقواعد نظم عمومی کنترل نمایند     م. د. ا. ق
اگر در رسـیدگی هـاي اجرایـی آراي      . وجب عدم قابلیت اجراي آن است      م داور و هم   بطالن رأي 

بـه  ، دادگاها با یک کنترل شکلی وبسیار مختصر و گاه بـدون هـیچ نـوع بازرسـی     ،  داوري داخلی 
 و اعمال نظارت دقیق و وسـیع نـسبت بـه           کنند  میموافقت   با اجراي رأي  ،  درخواست محکوم له  

بـه رسـیدگی هـاي مربـوط بـه ابطـال           ،  ا از جهت فقدان مبانی بطالن یا عدم قابلیت اجرا         رأي ر 
در مـورد آراي داوري  ،  عـدم صـالحیت ابطـال     ،  می سـپرند  ) م جدید . د. ا.  ق 490موضوع ماده   (

  .این دسته از آراء استدر رسیدگیهاي اجرایی در مورد ، مقتضی ادغام نظارت قضائی، خارجی
دخالت قواعد ، به ویژه، و نتایج حاصل از آن ال نظارت قضائی باید وصف خارجی رأيدر مورد اعم، البته

مفهوم نظم عمومی باید    ،  مثالً. الملل خصوصی به واسطه وجود عنصر خارجی را لحاظ نمود         حقوق بین 
المللـی در نظـر     شود و استثناي نظم عمومی یا نظم عمومی در روابـط بـین         به طور مضیق تفسیر   

. د. ا.  ق489همچنان که مقصود از رعایت قوانین موجد حق موضوع بند یک مـاده              . گرفته شود 
رعایت قانون ماهوي است کـه بـه موجـب    ،  با لحاظ قواعد حقوق بین الملل خصوصی3، م جدید 

آید و نـه   قانون صالحیتدار جهت اعمال نسبت به اختالف به حساب می، قواعد حل تعارض ایران   
آنگونه کـه در مـورد آراي داوري داخلـی مـدنظر     ،   و مادي حقوق ایران    لزوماً همه قوانین ماهوي   

  .)233 ص، 1387، جنیدي(است 
  

                                                
 . برخالف آنچه در رسیدگیهاي اجرایی مربوط به آراي داوري داخلی مرسوم است.1
 .رجی مشمول پیمان نیویورك، دادرس باید فقدان مبانی مندرج در ماده پنج را مورد بازرسی قضائی قرار دهد در مورد آراي داوري خا. 2
 .البته این محور نظارت قضائی، تنها نسبت به آراي داوري خاصی که مشمول پیمان نیویورك نمی شوند، باید اعمال گردد. 3
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  المللی  توسعه رژیم اجرایی قانون داوري تجاري بین-1-3
این است کـه آیـا آراي داوري خـارجی    ، پرسش مهم دیگري که در شرایط فعلی به ذهن میرسد    

، م یکی از طرفین داوري در زمان انعقاد موافقت نامهصادره در زمینه اختالفات تجاري که دست ک
 اسبراسـ ، )المللـی  از ماده یک قانون داوري تجاري بین  » ب«موضوع بند   ( است تبعه ایران نبوده  

به موجب رژیم اجرایی موضوع قانون داوري ، نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به آراي داوري ملی
  جدید در ایران قابل اجراست؟

حقوق عام ایران در زمینـه داوري در قـانون    ،  زیرا،  پاسخ این پرسش منفی به نظر میرسد      ،  مردر بادي ا  
 اسـتثنایی  قانون خاص و، آیین دادرسی مدنی منعکس گردیده است و قانون داوري تجاري بین المللی 

ظاهر با ،  استنتاجاین. احکام مندرج در قوانین خاص قابل توسعه و تعمیم نیستند، است و علی االصول   
به استثناي مـوارد  «به موجب بند یک ماده مزبور ، زیرا، شود  قانون داوري جدید نیز تایید می  35ماده  

قطعی و پس از ابالغ ،  آراي داوري که مطابق مقررات این قانون صادر شود        ،  )34) (33(مندرج در مواد    
یبات اجراي احکام دادگاهها ترت) 6(ست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده  اجرااال الزم

 عمـومی  ه شعبه سـوم دادگـا  5/2/87دستور اجراي مورخ     شاید بتوان » .شوند به مورد اجرا گذاشته می    
رغـم   تهران که با وجود تاخر زمانی آن بر تصویب و انتشار و قدرت اجرایی قانون داوري جدیـد و علـی       

 موافقت با اجراي رأي، وافقت نامه داوري تجاري بودن موضوع اختالف و ایرانی نبودن یکی از طرفین م          
 35 اسـت و نـه مـاده    ه قانون آیین دادرسی مدنی ساخت662 و 661داوري اوکراینی را مستند به مواد  

  .موید گرایش به این طرز تلقی توسط رویه قضائی دانست، قانون داوري جدید
، م اجرایـی قـانون داوري جدیـد   توسعه رژیـ ، نویسنده به دالیل زیر، علیرغم استدالالت مذکور در فوق 

به آراي داوري خارجی صادره در زمینه موضوعات تجـاري را کـه دسـت کـم یکـی از طـرفین آن در             
  :داند تر می موجه، تنامه داوري تبعه ایران نیستقزمان انعقاد مواف

 مناسبتر بودن قانون داوري تجاري بین المللـی در مقایـسه بـا قـانون آیـین دادرس مـدنی؛                   -1
ت انگذار ایرانی پس از در نظر گرفتن بسیاري از مالحظات ایـن مقـررات را در مـورد اختالفـ      قانو

در این صورت تقید به برخی قواعد تفسیر به طور جزمی ، المللی مناسبتر دانسته است تجاري بین
ن با قاعده احراز نظر مقن،  قانون خاص چه بسا با قصد قانونگذاز و به تبعقمانند قاعده تفسیر مضی

 ماده تعدیل ظاهر، به همین جهت. مندي از قانون مناسبتر را از بین ببرد منافی باشد و امتیاز بهره
  .رسد  به نظر می مناسب و اعمال آن به وحدت مالك در مورد آراي موصوف در فوق35
 رژیم اجرایـی سـختگیرتر و نظـارت قـضائی وسـیع تـر در چـارچوب قـانون داوري تجـاري                       -2

بـیم از   ،  دالیل مقدر مخالفت با توسعه رژیم اجرایی قـانون داوري جدیـد            ر یکی از  المللی؛ اگ  بین
اعطاي امتیاز یک رژیم اجرایی بسیار آزادمنش به آراي داوري خارجی واحتمال تضعیف نظـارت               

باید دانست که برخالف آنچه در نگاه نخـستین         ،  نتایج نامطلوب از این لحاظ باشد      قضائی و بروز  
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، ژیم اجرایی قانون داوري جدید از رژیـم اجرایـی قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      ر، به نظر میرسد  
ممکن است قانون داوري جدید با تصریح بـه اصـل حاکمیـت اراده    ، تر نیست تر و آزادمنش  آسان

درمورد انتخاب قانون ماهوي قابل اعمال نسبت به ماهیـت اخـتالف از ایـن جهـت کمـی آزادي       
ولی از جهات مهمی سختگیرتر از قـانون آیـین   ، دنی به نظر برسد گراتر از قانون آیین دادرسی م     

  : استریزدو جنبه ، اهم این جهات. دادرسی مدنی است
داوري  موجـب تعلیـق اجـراي رأي    ، قانون داوري جدیـد 33 دعواي ابطال مطابق ظاهر بند سه ماده  -

، یین دادرسـی مـدنی  در حالی که دعواي ابطال در چارچوب قانون آ. )224  ص،1387،  جنیدي( است
. )223 و 216 صـص ،  1387،  جنیدي(داوري نیست    علی االصول موجب تعلیق یا توقیف اجرایی رأي       

در ، با فرض پذیرش امکان توسعه رژیم اجرایی قانون داوري جدیـد بـه آراي داوري خـارجی                ،  بنابراین
دادگاه ایرانـی مطـابق      ،مزبور ابطال درکشور مبدا نسبت به رأي        صورت ارائه گواهی بر جریان دادرسی     

در حالی که در فرض اعمال ، را معلق سازدباید اجراي رأي ، داوري جدید  قانون 33ظاهر بند سه ماده     
بـه صـرف اثبـات      ،  داوري خـارجی   یک رأي قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به       رژیم اجرایی موضوع    

اجرا مکلف به تعویق یا توقیف جریان رسیدگی هاي ابطال در کشور مبدا دادگاه ایرانی محل درخواست 
زیرا مطابق . نیست و این امر به صالحدید دادرس و ارزیابی وي از دالیل ابطال بستگی دارد   رأي ياجرا

مگـر آنکـه دالیـل اعتـراض قـوي      ، داور مانع از اجراي آن نیست اعتراض به رأي «م  . د. ا.  ق 493ماده  
  .»...باشد

ن داوري جدید بسیار وسیعتر از قانون آیین دادرسی  محورهاي نظارت قضائی در چارچوب قانو   -
مانند قاعده ، نه تنها اهم قواعد نظم عمومی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، زیرا.  استیمدن

منع وحدت تابعیت داور با طرف خارجی در قراردادهاي داوري ناظر به اختالفات آتی و موارد عدم 
ی ابطال  بلکه مبان1،ون داوري جدید نیز منعکس گردیده استدرقان، قابلیت ارجاع دعوي به داوري

بسیار مفصلتر و ،  قانون داوري جدید احصاء گردیده34 و 33که در مواد و عدم قابلیت اجراي رأي 
اعمال رژیم اجرایی موضوع قانون ،  بنابراین2.م است. د. ا.  ق489وسیعتر از مبانی مذکور در ماده 

امکان ،  داوري خارجی قابل مقایسه با آراي داوري موضوع این قانون    داوري جدید نسبت به آراي    
  .دهد تر و دقیق تري را به دادرسی ایرانی مامور اجرا می نظارت قضائی وسیع

 توسعه رژیم اجرایی قانون داوري جدید با مبانی عمومی موجود در حقوق موضوعه و حقـوق             -3
مطابق حقوق موضـوعه  ، تجاري موضوع این قانون   اختالفات  ،  زیرا. اسالم منافی به نظر نمی رسد     

                                                
 جاري بین المللی فانون داوري ت36 و ماده 11ماده .: ك.به ترتیب ر. 1
 برخالف قانون داوري جدید در مورد رعایت اصول اجباري دادرسی توسـط داور نیـز صـریح       مثال قانون آیین دادرسی مدنی    . 2

 .247.مرتضی نصیري، همان، ص.: ك.ر. نیست و این امر کور انتقاد شدید نویسندگان قرار گرفته است
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 و آنچـه در مـورد شـرایط        1.آیند و حقوق شرعی قدر متیقن اختالفات قابل داوري به حساب می          
هـم از لحـاظ فقهـی    ، در شرع مطرح گردیـده  ...عدالت و ،  اجتهاد،  از نظر شرط بودن اسالم    ،  داور

 ،؛ ابن عابـدین   499 و   459-453. صص،  1316،  زاده سیواسی و قاضی  ( قابل تعدیل وتوجیه است   
؛ خطیب 382. ص، 1972، ؛ ابن قدامه529. ص، 1988، ؛ علی حیدر348 و 302 و 299. ص ،تا بی

. صص، 1988؛ حسینی شیرازي 9. ص، 1326 ،؛ حسینی عاملی378-377. صص، بی تا، شربینی
نده آراي خارجی کنایرادي نیست که به داوران صادر، و هم در فرض عدم قابلیت توجیه) .24-39

المللی موضوع قانون داوري جدیـد نیـز عینـاً         در مورد داوریهاي بین   ،  زیرا،  اختصاص داشته باشد  
ها امکـان   حکمت یا مصلحتی که در این دسته از داوري        ،  هر دلیل ،  بنابراین. کند  میمصداق پیدا   

شأ صـدور آراي  هـاي منـ   تـر در داوري   به طور قـوي   ،  عدول از شرایط مذکور را فراهم کرده باشد       
  .شود یافت می، خارجی قابل مقایسه با آراي موضوع این قانون

  
   تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی-2
   تشریح نظریه -2-1

اندیشه تشبیه آراي داوري خارجی به ، نظریه دیگري که دکترین آن را تکوین و توسعه داده است
اسپانیاو هلند ،  در تعداد زیادي از کشورها مانند ایتالیادراین شیوه که. احکام محاکم خارجی است

تقریبا اقتباس کـاملی از  ، آراي داوري خارجی آیین دادرسی صدور دستور اجراي      ،  شود اعمال می 
  .(Mayer, 1992, p. 60) آیین دادرسی صدور دسنور اجراي احکام فضایی بیگانه است

قررات صریح و دقیـق در حقـوق ایـران در زمینـه     به دلیل فقدان م  ،  بسیاري از حقوقدانان ایرانی   
بر این اعتقادند کـه مـساله   ، داوري با استناد به خصیصه قضائی رأي ،  اجراي آراي داوري خارجی   

اجراي آراي داوري بیگانه را باید در پرتو مقررات مربوط به اجـراي احکـام محـاکم خـارجی کـه        
قـانون اجـراي احکـام مـدنی مـصوب آبـان        169 قانون مدنی و ماده     975 تا   971عمدتاً درمواد   

  :. ك.  نیز ر-228-229ص ، 1346، نصیري( تبیین نمود،  منعکس گردیده است1356
Abdoh, 1979, p. 102; Amin, 1996, p. 23 et seq.; Amin, 1998, p. 194 et seq.; Gharavi, 

1999, pp. 88-89.).  

                                                
ابن قدامه، المغنی و شرح الکبیـر،  .: ك.در فقه اهل سنت ر: ی دیده می شوداین همگرایی در همه فرق حقوق اسالم  به نوع       . 3
، 4. ؛ خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفـه معـانی الفـاظ المنهـاج، ج         484. ، ص 1972دارالکتب العربی،   : ، بیروت 11. ج

؛ سیواسی و فاضی 640. ه النهضه، صمکتب:  بغداد-، بیروت4. ؛ علی حیدر، دررالحکام شرح مجله االحکام، ج378. دارالفکر، ص
: ، بیروت4. ؛ ابن عابدین، ردالمحتار علی الدر المختار، ج500. ، ص1316مطبعه الکبري االمیریه، : ، مصر5. زاده، فتح القدیر، ج

کیم  یحوز التح": المجله که بر اساس فقه حنفی تنظیم شده، آمده است  1841؛ چنان که در ماده      348. دارالکتب العلمیه، ص  
، چـاپ شـشم،   40. شیخ محمد حسن نجفـی، جـواهرالکالم، ج  .: ك. ؛ در فقه شیعه ر"فی دعاوي المال المتعلقه بحقوق الناس     

؛ شـیخ  283. ، چـاپ سـنگی، ص   2. ؛ شهید ثانی، مـسالک االفهـام، ج       27-24. ، صص .ق.  ه 1389تهران، دارالکتب االسالمیه،    
 .165. ، ص1351چاپخانه حیدري، : ، تهران8. طوسی، مبسوط، ج
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قترین مقـرره موجـود در زمینـه اجـراي      قانون اجراي احکام مدنی که مهمترین و دقی     169ماده  
  :دارد اعالم می، احکام بیگانه است

در ایران قابـل  ،  احکام مدنی صادره از دادگاههاي خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد            «
  : مگر اینکه در قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد، اجرا است

احکام صـادر  ، د یا قراردادهاود یا عهحکم از کشوري صادره شده باشدکه به موجب قوانین خو  -1
از دادگاههاي ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجراي احکام معامله متقابـل نمایـد؛               

 اجـراي حکـم   -3 مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه نباشـد؛       -2
کرده یا مخالف قوانین مخـصوص نباشـد؛        المللی که دولت ایران آن را امضاء         مخالف با عهود بین   

االجرا بوده و به علت قانونی از اعتبـار نیفتـاده        قطعی و الزم  ،   حکم در کشوري که صادر شده      -4
 -6حکمی مخـالف حکـم دادگـاه خـارجی صـادره نـشده باشـد؛                ،   از دادگاههاي ایران   -5 باشد؛
 حکـم   -7ران نداشته باشـد؛     اختصاص به دادگاههاي ای   ،   به موضوع مطابق قوانین ایران     گیرسید

 دستور اجـراي حکـم از   -8راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد؛             
  ».مقامات صالحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد

داوري خارجی در ایران به خودي خود قابل اجـرا نیـست و    رأي،  مطابق این نظریه  ،  بدین ترتیب 
دار کشور محل صـدور و دسـتور اجـراي     باید ابتدا تایید دادگاه صالحیت  ،  مزبور رأيبراي اجراي   

ایـن دسـتور اجـرا    ، در ایـران  جهت تحصیل اجازه اجراي رأي  ،  آنگاه،  این دادگاه را تحصیل نمود    
دادگاه ایرانـی جهـت     . را به دادگاه ایرانی ارائه کرد     ) دار محل صدور   یعنی حکم دادگاه صالحیت   (

، با عهودي که ایران طرف آن است و قوانین خاص احتمـالی      عدم تعارض اجراي رأي   اطمینان از   
اجـراي احکـام   .  ق169م و بند سه مـاده  .  ق974م (نماید  اقدام به بازرسی و اعمال نظارت می     

و مقـررات  ) م.  ق975م (با نظم عمومی و اخالق حسنه  و نیز خود را از عدم تعارض رأي   ) مدنی
  1.سازد اجراي احکام مدنی مطمئن می.  ق169مندرج در ماده 

                                                
ظاهرا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی گرایش نشان داده اسـت،              . 1

قوقی یک تهران در مورد اجراي  دادگاه ح33 این اداره در پاسخ به استعالم شبعه      21/1/74 مورخ   9056/7چه در نامه شماره     
بین دولتین ایـران و سـوئیس عهدنامـه مـودت و     «:  پرونده دراگمر علیه ایتالکو اظهار شده است   داوري سویسی صادره در    رأي

 بـه تـصویب مجلـس شـوراي ملـی رسـده       1313قرارداد اقامت و قرار وجه الضمان قضائی منعقد و در تاریخ چهارم اسفند ماه   
رداد اقامت و ماده سه قرار وجه الضمان قضائی به با توجه به ماده هشت قرا). 86 الی 78 از صفحه 1313مجموعه قوانین سال (

نظر می رسد که امکان اجراي احکام مدنی هر یک از دو کشور در خاك کشور دیگر با رعایت شرایط مندرج در این عهدنامـه و     
یز ماده درخصوص داوري بین اتباع ایران و خارجه ن.  وجود داشته باشد1356 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 169ماده 
 ».قانون آیین دادرسی مدنی به قوت خویش باقی و قابل اجرا است} 633 {632

زیرا، رأي  داوري سوئیسی به تایید دادگاه فـدرال ایـن   . البته در مورد این نظر مشورتی قضاوت وارزیابی قطعی نمی توان نمود    
اجـراي احکـام مـدنی و    . ق169ان استناد به مـاده  دادگاه مزبور، امک) دستور اجراي(کشور رسیده بود و به واسطه وجود حکم         

قضاوت قطعی در صورتی ممکن است که در فقدان دستور اجراي مقـام قـضائی صـالحیتدار    . عهدنامه مورد اشاره وجود داشت    
 .کشور مبدا، رأي  داوري خارجی به عنوان رأي، غیر قابل اجرا اعالم شود



 
   1389ستان تاب و بهار ،1، شماره 1، دوره مجله حقوق تطبیقی  34

 بـه بعـد   170از نظر صالحیت دادگاه و دیگر شرایط و مدارك و مسائل شکلی رعایت مفاد مواد               
بـه نظـر    .  در مورد مدارك مورد نیاز ضروري اسـت        173به ویژه ماده    ،  جراي احکام مدنی  اقانون  

داوري یا رونوشت مـصدق آنهـا را       و قرارداد    دست کم باید اصل رأي    ،  رسد که به این مدارك     می
  .اضافه نمود

   تفاوتهاي دو نظریه تشبیه آراي خارجی به احکام خارجی و یا آراي ملی-2-2
اهم تفاوتهاي این نظریه با نظریـه تـشبیه آراي داوري خـارجی بـه آراي     ، بدون ورود در جزئیات   

  :توان خالصه کرد داوري ملی را در نکات زیر می
تحـصیل  ، اجراي احکـام مـدنی    .  ق 169با توجه به مفاد بند هشت ماده        ،  ه براساس این نظری   -1

 972 و با توجه به مـاده      1)محل صدور (داوري از مقام صالحیتدار کشور مبدا        دستور اجراي رأي  
در حالی که مطـابق نظریـه تـشبیه آراي         . قانون مدنی دستور اجراي دادگاه ایرانی ضروري است       

، و در صورت جمع شـرایط    (م  . د. ا.  ق 488مستنبط از ماده    ،  لیداوري خارجی به آراي داوري م     
نظریه تـشبیه   ،  بنابراین. دستور اجراي دادگاه ایرانی کافی است     ) داوري جدید .  ق 35مطابق ماده 

بــر خـالف نظریـه اخیـر منجـر بـه سیــستم      ، آراي داوري خـارجی بـه احکـام محـاکم خـارجی     
  .دستوراجراي دوگانه خواهدشد

به استثناي شـرایطی  ، اجراي احکام مدنی.  ق169مطابق ظاهر ماده ، ن نظریه در چارچوب ای  -2
را االجرا بـودن رأي   له قطعی و الزمدیگر شرایط ضروري از جم    ،  که احراز آن با خود دادگاه است      
در حالی که براساس نظریه تشبیه آراي       ،  داوري باید اثبات کند    علی االصول خواهان اجراي رأي    

م و منطـوق  . د. ا.  ق489مطـابق ظـاهر مـاده      ،  درحسب مو ،  راي داوري ملی  داوري خارجی به آ   
اثبات وجود یکی از مبانی امتناع از اجرا و عدم قابلیت اجراي     ،   قانون داوري جدید   35 و   33مواد  
  .با معترض به اجراست رأي

 در صورت اختصاص رسیدگی به موضوع به دادگاههاي ایرانی مانند رسـیدگی بـه اختالفـات        -3
، داوري صادره نسبت به ایـن موضـوعات        رأي،  مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها        

در چارچوب نظریه تشبیه آراي داوري خـارجی بـه احکـام محـاکم خـارجی قابـل اجـرا نیـست          
در حالی که به موجب نظریـه تـشبیه       . )اجراي احکام مدنی  .  ق 169بندهاي شش و هفت ماده      (

تنها آراي داوري خارجی ناظر بـه موضـوعات غیرقابـل      ،   آراي داوري ملی   آراي داوري خارجی به   
.  ق489 و بند پنج مـاده  496، 457داوري ونیز آراي مغایر با مفاد اسناد رسمی با توجه به مواد          

                                                
 نیز طرفداران نظریه تشبیه آراي داوري خارجی بـه احکـام محـاکم    1356ب قبل از تصویب قانون اجراي احکام مدنی مصو      . 1

مـثالً دکتـر   . اندخارجی، براساس قواعد ومبانی عمومی حقوق اعتقاد به لزوم تحصیل دستور اجراي رأي  در کشور مبدا داشته          
ان طبق اصـل، بایـد رأي  داوري   در ایر«:  انتشار یافته می گوید1346مرتضی نصیري در کتاب اجراي آراي داوري که به سال   

خارجی قبالً از طرف مرجع صالحیتدار قضائی کشور محل صدور قابل اجرا اعالم شده و سپس به عنـوان یـک حکـم محکمـه             
 ).228. ص (» ...خارجی تقاضاي اجراي آن درایران به عمل آید



   35  ن رژیم ملی اجراي آراي داوري خارجی در ایرا 

در صورت امکان توسعه رژیم اجرایی قانون داوري جدیـد بـه   ، به عالوه. م غیر قابل اجراست   . د. ا
قلمـرو اسـتثناي اخیـر محـدودتر        ،  ابل قیاس با آراي موضـوع ایـن قـانون         آراي داوري خارجی ق   

شود و تنها آراي داوري ناظر به اموال غیرمنقول واقع در ایران را در فرضی که با قوانین آمره                  می
آن هم مشروط بر اینکـه در فـرض اخیـر داور     ،  گیرد در برمی ،  یا اسناد رسمی معتبر مغایر باشد     

  . ). ب. ت. د.  ق34بند سه ماده ( حق سازش نداشته باشد
صدور حکم مخالف  ،   در چارچوب نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی           -4

اجراي احکام مدنی و قسمت اخیر ماده    .  ق 169با توجه به صریح بند پنج ماده        ،  از دادگاه ایرانی  
در حـالی کـه مطـابق نظریـه         ،  داوري خارجی است   مانع از اجراي رأي   ،  علی االصول ،  م.  ق 971

مطابق قواعـد و  ، وجود یک قرارداد معتبر داوري، تشبیه آراي داوري خارجی به آراي داوري ملی      
موجـب تخـصیص بـه صـالحیت عـام      ، مبانی عام حقوق و مفاد ماده هشت قانون داوري جدیـد        

اه صـالح  است و به حکم قانون در قلمرو موضـوع قـرارداد داوري از دادگـ        دادگاههاي دادگستري 
مرجع داوري که مرجع صالح براي رسیدگی به اختالف          رأي،  نماید و به تبع    سلب صالحیت می  

  . یابدبر حکم مخالف صادره از چنین دادگاهی تقدم و اولویت می، است
با توجه بـه  ،  در حالی که براساس نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی    -5

اجراي احکام مدنی در مورد لزوم قطعی و الزم االجرا بـودن حکـم        .  ق 169ظاهر بند چهار ماده     
ــالك رأي   ــدت م ــه وح ــارجی و ب ــارجی خ ــی  ، داوري خ ــدادي و جزئ ــت و اع آراي داوري موق

، خارجی به آراي داوري ملـی      تشبیه آراي داور ي    به موجب نظریه  ،  االصول قابل اجرا نیست    علی
 و احیانـاً صـدر   17 است بتوان براسـاس مـاده   ممکن، دست کم در چارچوب قانون داوري جدید  

آراي ، به عبارت عـام (مجالی براي اجراي آراي داوري خارجی موقت و اعدادي و جزئی     ،  31ماده  
  .یافت) غیرنهایی

  
  داوري خارجی به عنوان سند خارجی تلقی رأي -3

 یـک از  بـه هـیچ   در صورت عدم امکان اجـراي رأي      ،  برخی با توجه به خصیصه قراردادي داوري      
تـوان   بدین معنی که می  ،  اند داوري به عنوان یک تعهد را پیشنهاد نموده        اجراي رأي ،  طرق دیگر 

 الطـرفین در  یداور به عنان کارشـناس مرضـ     از دادگاه درخواست کرد که حکمی بر مبناي رأي        
داوري پایه یـک دعـواي حقـوقی قـرار         در واقع رأي  ،  در این شیوه  . خصوص اختالف صادر نماید   

، انـد  براساس تعهدي که طرفین در مورد نظر شخص ثالـث بـه عهـده گرفتـه           ،  گیرد و دادگاه   می
  .)230ص  ،1376، قرائی زره شوران(حکم صادر خواهد کرد 

، با توجـه بـه امکانـات موجـود در حقـوق ایـران          که  شکل تکامل یافته این نظر      ،  رسد به نظر می  
، جراي آراي داوري خـارجی را تـسهیل کنـد    اتوانـد   مـی گراتر است و تا حدي       کاربردي تر و واقع   
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ایـن راه حـل را   . سـت ا» سـند تنظـیم شـده در خـارج     «داوري خـارجی بـه عنـوان         اجراي رأي 
براي رفـع مـشکل آرایـی     ،   تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی        طرفداران نظریه 

ه اسـت وبـیش از   صادر نـشد  ) مبدا(اند که دستور اجراي آنها درکشور محل صدور          مطرح ساخته 
مکانیسمی است عملی براي رفع مـشکل    ،  آنکه یک نظریه براي اجراي آراي داوري خارجی باشد        

در فرضی که نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به احکام محاکم خارجی نـاقص           ،  اجراي این آراء  
) مبـدا ( در کـشور محـل صـدور     يچنانچـه دسـتوراجراي را    ،  به موجب این راه حل    . و نارساست 

 و آراي خارجی را بـه عنـوان سـند تنظـیم شـده در خـارج         توان احکام  می،  یل نشده باشد  تحص
 اهم شـرایط  1. اجراي احکام مدنی به اجرا گذاشت قانون177و . م.  ق1295مطابق مقررات مواد    

عبارت اسـت از  ، الزم براي اجراي رأي داوري به عنوان سند خارجی مانند هر سند خارجی دیگر      
عدم مخالفت مفاد سند با قوانین مربوط بـه نظـم        ،   سند به علتی از علل قانونی      عدم سلب اعتبار  

عمومی و اخالق حـسنه ایـران؛ رفتـار متقابـل کـشور محـل تنظـیم سـند براسـاس قـوانین یـا               
  2.هاي آن کشور؛ و سرانجام تنظیم سند مطابق قوانین محلی عهدنامه

ید وعدم تثبیت یک رویه قضائی روشن سکوت قانون و تشتت عقا،  نیویوركپیمانپیش از تصویب 
موجب شده بودکه رویه قضائی با وجود رد نظریه تشبیه آراي داوري خارجی به ، در زمینه موضوع

قطع نظر از  ،  احکام محاکم خارجی و تصریح به عدم صدق عنوان احکام دادگاهها بر آراي داوري             
از این مکانیسم ، د مطرح ساخته اندآنچه طرفداران نظریه مزبور در مقام تکمیل نواقص عقیده خو
مثالً در قـسمتی از حکـم شـماره         . عملی جهت تسهیل اجراي آراي داوري خارجی استفاده کند        

  :آمده است،  صادر گردیده17/10/52 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که به تاریخ 1478

                                                
که دسـتور اجـراي ان درکـشور محـل     ) م.د.ا. ق659صلحنامه موضوع ماده (این عفیده ابتدا، د رمورد رأي  داوري دوستانه      . 1

و سپس دیگر نویسندگان آن را به طور ) 250همان، ص (صدور تحصیل نشده است، توسط دکتر مرتضی نصیري مطرح گردید 
 .:ك.ر.عام در مورد همه احکام و آراي خارجی مورد استناد قرار داده اند

J. Abdoh, op.cit., p. 103; also: Abdoh, “Iran”, Encyclopedia Arbitration National Reports, 1982, pp. 84-
91; H. Afshar, “Iran”, Encyclopedia of Comparative Law, National Reports, 1972, pp. 1-45; S.H. Amin, 
“Enforcement of Foreign Awards in Iran”, pp. 24-25; also: Amin, Commercial Arbitration in Islamic and 
Iranian Law, pp. 197-8. 

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهاي خارجه همان اعتبـاري را خواهنـد کـه آن    « : م مقرر میدارد. ق 1295ماده  . 2
اسناد مطابق قوانین کشوري که در آنجا تنظیم شده دارا می باشند، مشروط بر اینکه اوالً، اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از 
اعتبار نیفتاده باشد؛ ثانیاً، مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخالق حسنه ایران نباشد؛ ثالثا،کشوري که اسناد    
در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران رامعتبـر بـشناسد؛ رابعـا، نماینـده سیاسـی یـا                

 قـانون اجـراي   177در ماده » .ران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته استکنسولی کشور مزبور در ای   
اسناد تنظیم شده الزم االجرا درکشورهاي خارجی به همان ترتیب و شرایطی کـه بـراي اجـراي    «: احکام مدنی نیز آمده است    

 به عالوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوري که احکام دادگاههاي خارجی در ایران مقرر گردید، قابل اجرا می باشد و
 ».سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید



   37  ن رژیم ملی اجراي آراي داوري خارجی در ایرا 

هر حـال سـندي   دادگاه است و نه سند رسمی است ولی به  داور نه در حکم رأي     گرچه رأي  ...«
است که در محل تنظیم خود به پایه تشخیص دادگاه ماهوي صحیحاً صادر گردیده و طبق ماده        

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکـشورهاي خارجـه همـان اعتبـاري را          ،   قانون مدنی  1295
، عالمی(   »   .. . باشد دارا می، خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوري که در آنجا تنظیم شده

  .)29ص ، 1352
داوري بـه   مهمترین مشکل این راه حل را باید در این نکته دانست کـه شناسـایی رأي   ،  در پایان 

داوري بـه   نیـست و بـه عبـارتی اجـراي رأي      هم ارز و معـادل اجـراي رأي       ،  عنوان سند خارجی  
ضـوع در  بلکه صرفاً محکوم له را قادر بـه تعقیـب قـضائی مو    . معناي مصطلح به حساب نمی آید     

امکـان  ، قالب یک دعواي حقوقی براساس نقض قرارداد در دادگاههاي ایران می سازد و بـه تبـع           
تـر در مـورد    به نظر میرسد که این خطر به طور جدي     . تجدید رسیدگی ماهوي را به دنبال دارد      

  .داوري به عنوان تعهد نیز وجود دارد عقیده مطروحه در صدر بحث یعنی اجراي رأي
  
 نتیجه. 4

رنظریاتی چون تشبیه راي داوري خارجی به حکم دادگاه خارجی یا تلقی راي در این مقاله در کنا
مبناي دیگري جهت اجراي راي داوري خارجی ، خارجی به عنوان سند خارجی یا تعهد قراردادي

 تـالش  نگارنـده . داده شد بدست  تشبیه آراي داوري خارجی به آراي داوري ملی یا داخلی           یعنی  
. نمایـد توجیـه  ) رویه قضایی(اظ نظري و هم از لحاظ عملی حهم از ل این مبنا را     ست که نموده ا 

، درآن است که به دلیل غلبه جنبـه قـضایی راي داوري بـر جنبـه قـراردادي آن     ، امتیاز این مبنا 
راي را در   ،  برخالف نظریه تلقی راي داوري خارجی به عنوان سند خـارجی یـا تعهـد قـراردادي                

از سوي دیگر با تشبیه راي داوري خـارجی بـه راي    . دهدوسیع ماهوي قرار نمی   معرض بازنگري   
سازد و از شرایط سخت حاکم بر  مند میآنها را از تسهیالت اجرایی این آرا بهره، داخلی/داوري ملی

اجراي احکام دادکاه هاي خارجی مانند سیستم دستور اجراي دوگانه که به موجب نظریه تشبیه     
  .سازد رها می، به آراي خارجی نیز تسري داده شده، رجی به احکام محاکم خارجیري خاآراي داو
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