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 چکيده

روح عدالت پروري نظام حقوقي در ايران موجب مي گردد تا قانونگذار جهت برقراري 

پديده هاي مختلف حقوقي را مدنظر قرار دهد. از جمله نهادهايي كه در حقوق  عدالت ،

ايران حائز اهميت بوده و قانونگذار بر آن صحه گذاشته است، اجراي احكام داوري خارجي 

قانون مدني ، گويا  10اين امر مي تواند جداي از قبول ماده  در دادگاههاي ايران است ،

افق و ديدگاه بلند قانونگذار ايران ، به اجراي عدالت باشد تا در اين راستا عالوه بر حمايت 

حقوقي از اتباع خويش ، ازساير اتباع بيگانه كه قراردادهاي آنها مغاير با موازين حاكم بر 

رد حمايت حقوقي قرار دهد. در اين بين معامالت تجاري نظام جهوري اسالمي نباشد، مو

كه بر پايه قرارداد در سطوح بين المللي بين كشورها، منعقد مي گردد نيازمند ضمانت 

اجرايي الزم براي انجام تعهد از سوي متعاهدين مي باشد، به همين منظور كنوانسيون 

در صورت بروز اختالف و  ،هاي چندجانبه بين كشورها ايجاد گرديده و كشورهاي عضو 

مشكل در قرارداد، آراي ناشي از داوران خارجي را در مرحله اجرا ، در محاكم داخلي خود 

به رسميت شناخته و بدين گونه از قرارداد خصوصي بين اشخاص حمايت مي نمايند. 

علي الخصوص به هيچ يك از كنوانسيون هاي چندجانبه ، 1380دولت ايران تا سال 

( الحاق نشده بود و تنها عهدنامه هاي مهم در اين حوزه ، 1956يون نيويورك )كنوانس

قراردادهاي دو جانبه با كشورهاي از جمله آمريكا، بالروس، پاكستان ، سوئد و برخي 

ديگر كشورها بوده است از آنجايي كه الحاق به كنوانسيون ها بايد با نظر مستقيم مجلس 

قوانين ناظر بر اين كنوانسيون ها ، در مقام برابري قوانين شوراي اسالمي بوده و قواعد و 

داخلي در سطح پايين تر از قانون اساسي و هم طراز قوانين عادي مي باشد ، لذا محاكم 

ايران نيز در صورت تائيد مجلس شوراي اسالمي در خصوص الحاق به كنوانسيون، توانايي 

ند داشت. تحقيق حاضر با استفاده از اجراي آراي داوري خارجي را در داخل كشور خواه

تحليلي اهتمام بر آن داشته تا موازين حاكم بر اجراي راي داوري  –روش توصيفي 

 خارجي در محاكم ايران را مورد بحث و بررسي قرار دهد.

قرارداد -كنوانسيون نيويورك –محاكم ايران  -راي داور خارجي  :يديکل واژگان
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  شهروز جعفري

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اردبيل

 

 نام نويسنده مسئول:

 شهروز جعفري

 در دادگاه ایران ن حاکم بر اجراي داوري خارجیموازی
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 مقدمه
، گامي مهم براي تجارت ايران در سطح بين المللي محسوب مي شود، زيرا عهدنامه 1380الحاق ايران به كنوانسيون نيويورك در سال 

در قراردادهاي بين المللي محسوب مي شود. در قراردادهاي  به عنوان يك ضمانت اجراييهاي بين المللي و تعهد كشورها به اجراي قواعد آن ،

بين المللي و تمايل متعاقدين در قبول به امر داوري در جهت حل مشكالت پيش امده ، به لحاظ مناسب بودن به نسبت رجوع به محاكم براي 

وجود سازمان ها و لمللي بيابد. از سوي ديگر ،حل اختالفات ، موجب گرديده است تا امروزه امر داوري وجهه مناسب تري در تجارت بين ا

در كنوانسيونهايي كه بتواند به نوعي تعهدات كشورها را در خود تجميع كرده و با استفاده از اين تعهدات از انها به عنوان اهرم هاي فشار 

ردد. از آنجايي كه در ايران ، الحاق به هرگونه خصوص الزام به رعايت قوانين و مقررات از جمله آراي داوران خارجي در كشور خود بهره مند گ

عهدنامه يا كنوانسيوني بايد با نظر مستقيم مجلس شوراي اسالمي باشد، پس از تصويب مجلس و اجازه به الحاق ، قوانين كنوانسيون فوق به 

عادي بوده و جهت اجرا در محاكم داخلي  لحاظ سلسله مراتب قانوني و اجرايي در داخل كشور از قانون اساسي پايين تر و هم طراز قوانين

قانون مدني و رسميت بخشيدن به توافقات بين اشخاص در قالب قرارداد ، خود  10فاقد هرگونه مشكل خواهد بود.، از سوي ديگر وجود ماده 

وافقات بين اشخاص موافق بوده و مبين اين موضوع است كه قانونگذار ايراني در صورت عدم مغايرت با قوانين و نظم داخلي كشور ، با كليه ت

ر حمايت هاي الزم را از آن به عمل مي آورد. در اين ميان آراي داوري صادر شده از داوران خارجي در حقوق ايران نيز مورد حمايت قانونگذا

هاي تجاري خارجي ايران ، با قرار گرفته و اجراي آن در داخل كشور ، با مانعي مواجه نخواهد شد. و اين امر خود موجب گرديده تا قرارداد

روند رو به بهبود در سطح بين المللي منعقد گردد. لذا در تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بحث و بررسي در اين حوزه 

 خواهيم پرداخت.

ه مي شود زيرا از يك سو اجراي راي داوري خارجي در نظام حقوقي ايران از جمله نكات بسيار مهم و ظريف شناخت :بيان مسئله 

كشورمان ، به برخي از كنوانسيون هاي بين المللي ملحق گرديده و ملزم به رعايت برخي احكام صادره از نهادهاي خارجي مي باشد از سوي 

تنظيم شده در  احكام صادره از محاكم خارجه و نيز اسناد الزم االجرا:» ق. م مدني كه بيان مي دارد  972ديگر وجود موادي همچون ماده 

( در اين ميان داوري 1385اسكيني، «)مگر اينكه مطابق قوانين ايران آمر به اجراي آنها صادر شده باشدخارج را نمي توان در ايران اجرا كرد، 

ز عبارتند از : آراي خارجي و شناسايي و اجراي آنها نيز در حقوق بين المل معموال در سه سيستم امكان پذير مي باشد كه اين سيستم ها ني

 (1390سيستم مختلط ، سيستم شناسايي وسيع بدون اتكاء به قراردادهاي بين المللي و سيستم شناسايي محدود. )اميرمعزي،

به همين منظور بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه براي شناسايي و اجراي آراي داوري هاي خارجي در حقوق بين الملل سه سند 

 كشورها با پيوستن به آن قواعدي را جهت اجراي احكام داوري خارجي پذيرفته اند كه اين اسناد عبارتند از : بسيار مهم است كه 

 1923كه مبناي رسيدگي را پروتكل  1927ژنو ، اجراي احكام داوري با توجه به كنوانسيون  1923شرايط داوري بر مبناي پروتكل 

نيويورك كه مفاد آن در مورد احكام داوري هاي خارجي مي باشد كه البته هدف از آن عالوه  1958ژنو قرار داده است و همچنين كنوانسيون 

 (1391( مي باشد )اميري قائم مقامي ، 1927و  1923بر ارائه مفاد جديد در اين حوزه ، رفع نقائص دو كنوانسيون قبلي )

ي محدود است كه اين سيستم ايران را نيز شامل مي يكي از سيستم هاي شناسايي و اجراي آراي داوري مربوط به سيستم شناساي

در ايران به رسميت شناختن داوري به مفهوم كنوني و شود در نظام حقوقي ايران داوري نهادي است كه از جايگاهي خاص برخوردار است 

هجري قمري رخ  1329 دهذيقع 19رمضان و  26پيش بر اساس قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب  سال 100مدرن كلمه بيش از 

 (1392)انصاري،.رسيده بود داد كه اين قانون در واقع به تصويب كميسيون قوانين عدليه

 ديگر در حوزه داوري بين المللي رخ داد. نخستين اتفاق، بسط و توسعه داوري . بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران سه اتفاق مهم

ديوان داوري رسيدگي به دعاوي ايران و امريكا كه مولود  ترين نهاد داوري موردي تاريخ )يعني بين المللي است كه محصول به تشكيل بزرگ

دومين اتفاق  (1388)ايرانشاهي ،دارد( است. بود و هنوز هم به امر داوري در دعاوي معدودي كه باقي مانده است، اشتغال بيانيه هاي الجزاير

داوري بين  بود كه برگرفته از قانون نمونه آنسيترال است و استانداردهاي 26/6/1376 وبنيز تصويب قانون داوري تجاري بين المللي مص

 سومين تحول نيز ايجاد و تاسيس مركز داوري اتاق .المللي نزديك كرد المللي را در ايران به استانداردهاي مقبول و فراگير در سطح بين

در ه است. قانونگذار ايراني براي چنين منظوري ايجاد شد، سازماني كه مستقيما توسطبازرگاني ايران به عنوان نخستين و تنها نهاد داوري 

اجراي احكام داوري خارجي ملحق شد. اين كنوانسيون كه هم اكنون در  ايران به كنوانسيون شناسايي و 21/1/1381تحولي ديگر، در تاريخ 

 (1391)اجاقلو،كشور جهان الزم االجراست  149بيش از 

داراي  شرايطي براي  1/8/1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  169قانون مدني و ماده  972اساس با توجه به مفاده ماده بر همين 

پذيرش احكام كشورهايي كه احكام قضايي ايران را نيز قبول   -1شناسايي احكام خارجي پيش بيني نموده است كه به اختصار عبارتند از : 

حكم در كشور صادر شده  -3مخالف قوانين خارجي كه ايران امضاء كرده نباشد -2ي مغاير با نظم عمومي نباشدمفاد احكام خارج  -2دارند

 (1391رسيدگي به موضوع دعوي اختصاص به دادگاههاي ايران نباشد  )ايرانپور، -4قطعي و فاقد اعتبار نباشد 
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ه ديدگاه نظام حقوقي ايران در خصوص اجراي احكام داوري لذا با توجه به موارد فوق ، مسئله اي كه مطرح مي گردد اين است ك

 خارجي چگونه است ؟ اميد است كه پاسخي مناسب ارائه گردد.

 

 سوال اصلی 
 موازين حاكم بر اجراي راي داوري خارجي در دادگاههاي ايران كدامند ؟

 فرعی   تسواال

 شرايط شناسايي آراء داوري هاي خارجي در ايران چيست؟

 اي آراء داوري هاي خارجي در ايران چيست ؟موانع اجر

 

 پيشينه پژوهش
(، در تحقيقي با عنوان مطالعه تطبيقي رژيم ملي اجراي آراي داوري خارجي در حقوق ايران و انگليس در پرتوي 1390جمشيدنيا،)

حقوقي مختلف نشان  رسي نظام هايهدف عمده از تحصيل راي داوري اجراي آن است. بر، بيان مي دارد 1958كنوانسيون نيويورك  3ماده 

بين المللي بر اساس آن به عمل مي آيد. در حال حاضر با توجه به الحاق  مي دهد كه اجراي آراي داوري خارجي در فرض وجود يك پيمان

در كشورها بر داوري خارجي، آراي داوري خارجي  در زمينه ي شناسايي و اجراي آراي 1958كشورهاي جهان به كنوانسيون نيويورك  اكثر

 است.خارجي در نظر نگرفته  گردد. با اين حال اين كنوانسيون مقرره ي خاصي را براي اجراي آراي داوري اساس اين كنوانسيون اجرا مي

گذاري ميان كشورها و اتباع كشورهاي فات مربوط به سرمايهالمللي در حل و فصل اختالداوري بينعنوان (، در تحقيقي با 1373فرزانه،)

داوري مركز را بررسي  توانيم ميزان موفقيت قواعد مربوط به اجراي احكاماكنون ميدارد  بيان مي واشنگتن 1965ديگر، در قلمرو پيمان 

پيمان  امكان تقويت شده است ، زيرا تمام كشورهاي عضوكه اجراي احكام آن تا حد  اندنماييم. طراحان پيمان نظامي بديع را ايجاد نموده

نيويورك ، كه  1958آورده و اجرا كنند، و در تمايز آشكار با پيمان  موظفند احكام داوري مركز را همانند احكام قطعي دادگاههاي خود بشمار

 داليل محدودي براي اعتراض به حكم و جلوگيري از اجراي آن وجود دارد مطابق آن

(، در تحقيقي با عنوان اصول حاكم بر جبران خسارت در پرتو آراء داوري و ايكسيد با تاكيد بر خسارت معنوي بيان 1392ام،)نيك ج

محاسبه و ميزان آن، همواره يكي از اصلي ترين موضوعات حقوق  المللي و نحوهگذاري بينبحث جبران خسارت در حقوق سرمايهمي دارد 

كه با توسعه روابط كشورها در ابعاد مختلف نظام  آمده است. دليل اين امر، آن استالملل اقتصادي به شمار قوق بيندر حوزه ح الملل بويژهبين

گيرد كه جوامع را به هم وابسته مختلف شكل مي اي از ارتباطات در حوزه هايالمللي،بطور اجتناب ناپذيري شبكه گستردهبين حاكم بر جامعه

 گذاري خارجي است. نيز، سرمايه هازهكند. يكي از همين حومي

شناسايي "رساله حاضر كه تحت عنوان (، در تحقيقي با عنوان شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي ، بيان مي دارد 1379جنيدي،)

در مقايسه با  د مفهوم راي داورينماندر خصوص موضوع پرداخته است  بحث  مفاهيم اساسي موردبه  نگارش يافته  "و اجراي آراي خارجي

آر( و داروهاي آزاد، مفهوم وصف داخلي با خارجي  .هاي جايگزين حل اختالفات )اي. ديهاي حل اختالف از جمله نتايج شيوهشيوه، نتايج ديگر

اي آراي داوري اجر"،همچنين آن.  فاقد تابعيت ، تمايز مفهوم شناسايي و اجراي راي و فوايد احتمالي مترتب بر راي داوري، آراي غير ملي يا

 آن در محاكم كشور ديگر نيز از جمله مباحث صورت گرفته در پايان نامه حاضر مي باشد ، "المللي و تطبيقاز نظر بين

(، در تحقيقي با عنوان اجراي قانون خارجي در دادگاههاي داخلي از نظر حقوق بين الملل خصوصي ايران ، بيان مي 1394حسيني ،)

قوانين ناشي از صالحيت قانونگذاري كشور خارجي مي باشد. در نظامهاي  ارجي بطور خالصه عبارت از معتبر تلقي كردنشناسايي قانون خدارد 

قرار مي گيرد در برخي نظامها ، قانون خارجي  مختلف، در ارتباط با نحوه برخورد با قانون خارجي ،سيستمهاي مختلفي مورد عمل حقوقي

برخي ديگر ، قانون خارجي يك  س وظيفه دارد همانند قانون دولت متبوع خود ، آن را اجرا نمايد و دردادر يك امر حكمي محسوب ميشود و

 اثبات آن متفاوت خواهد بود امر موضوعي محسوب ميشود و بر حسب مورد نحوه

جهاني شدن يكي از عرصه در عصر (، در تحقيقي با عنوان اجراي آراي داوري در حقوق ايران و انگليس ، بيان مي دارد 1393عبدي،)

و  عرصه قضاوت و ساير روشهاي نوين حل و فصل اختالفات است.كه طرفين دعاوي بر حل هايي كه نياز شديد به دگرگوني و نوآوري دارد

ايت داخلي يا خارجي توافق نمايند. كه در اين رهگذر،حم فصل اختالفات فيمابين از طريق يك مكانيزم رسيدگي خصوصي منصفانه در حقوق

نوآوري هاي جهاني بتوان ضمن نزديك  به عنوان يك حق بنيادين بشري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد تا با كاربرد هاي پذيرفته شده جهاني

 .انساني صرفه جويي نمود شدن به اهداف عدالت خواهي،در وقت و نيروي
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 اهداف پژوهش

 هدف  اصلی 
 رجي در دادگاههاي ايران بررسي موازين حاكم بر اجراي راي داوري خا

 اهداف  فرعی 
 بررسي شرايط شناسايي آراء داوري هاي خارجي در ايران .

 بررسي موانع اجراي آراء داوري هاي خارجي در ايران . 

 

 روش تحقيق 
 تحقيق حاضر به روش توصيفي تحليلي موضوع را با استفاده از مطالعه منابع كتابخانه اي مورد بحث و بررسي قرار داده است. 

 ساماندهي تحقيق :

تحقيق حاضر از يك مقدمه وسه فصل تشكيل شده است درفصل اول به كليات و مفاهيم تحقيق اختصاص يافته است و در فصل دوم 

شيدن به راي داوري خارجي در محاكم داخلي اختصاص داده شده است. در فصل سوم نيز اجراي آراي داوري خارجي به عوامل رسميت بخ

 در ايران اختصاص يافته است. در نهايت نتيجه گيري و منابع ارائه شده است. 
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 گيرينتيجه 
فصل اختالفات اين حوزه، ابتدا معاهدات دو جانبه رونق روز افزون تجارت بين الملل و قبول عام داوي به عنوان مهمترين طريق حل و 

و سپس معاهدات چند جانبه در مقام تمهيد ابزارهاي اجراي آسان و سريع آراي داوري صادره در اين اختالفات كه عمدتا تحت عنوان آراي 

ي يك رژيم اجرايي مستقل است كه در طي داوري خارجي قرار گرفته اند، برآمده اند. بررسي سير تكاملي اسناد بين المللي نشانگر شكل گير

زمان روشن تر و دقيق تر و آسان تر گشته است. به طوري كه با حذف بسياري از شرايط سنگين و تغيير بار دليل در مورد ديگر شرايط از 

حقوق عام اكثر كشورهاي جهان امروزه بررسي مهمترين اسناد بين المللي و معاهدات چند جانبه كه به صورت عهده خواهان اجرا به خوانده ،

را  در آمدند مفيد نتيجه بسيار مطلوبي در اين زمينه است.  ارائه حداقلي از مدارك كه اثبات توافق بر داوري و احراز وجود مادي راي داوري

 ممكن سازد تنها تكليف خواهان راي است. 

و تامين صحت نتيجه حاصل از داوري را بايد مصلحت  از طرفي سهولت و سرعت اجراي آراي داوري تنها مصلحت مورد نظر نيست

مهم و احيانا معارض ديگري دانست كه حفظ آن گريز ناپذير است. حفظ اين مصلحت  دادگاههاي دولتي را به اعمال بازرسي و نظارت قضائي 

به آراي داوري داخلي و خارجي ناميد  نسبت به راي داوري وادشته است. حداقلي از نظارت كه بايد آن را هسته مشترك نظارت قضايي نسبت

رعايت اصل رسيدگي ترافعي و رعايت قواعد نظم عمومي. در كنار اين سه محور اصلي و غير قابل عدول است. رعايت حدود اختيارات قضايي ،

صالح ملي و نيازهاي جوامع مشترك برخي نظام هاي حقوقي مباني اختصاصي ديگري را نيز براي اعمال نظارت قضايي شناخته اند كه نشانگر م

 آنها و اختصاصات و ويژگي هاي آن كشور هاست. 

از طرفي در مورد آراي داوري داخلي به واسطه جريان دو رسيدگي قضائي در كنار هم در كشور مبدأ ، يعني رسيدگي هاي مربوط به 

مفهوم دقيق به رسيدگي هاي اخير احاله شده است و در  اجراي راي و رسيدگي هاي مربوط به ابطال آن ،  اعمال بازرسي و نظارت قضائي به

رسيدگي هاي اجرايي همانطور كه گفته شد به يك بازرسي بسيار مختصر و شكلي نسبت به راي اكتفا مي شود. ولي در مورد آراي داوري 

امكان انتقال نظارت قضايي از  خارجي به دليل عدم صالحيت دادگاههاي كشور محل درخواست اجرا جهت رسيدگي به دعواي ابطال راي ،

 رسيدگي هاي اجرايي به رسيدگي هاي ابطال وجود ندارد و به ناچار بازرسي كامل قضائي در رسيدگي هاي اجرايي ادغام شده است. 

 

 تحقيق تبررسی سواال
 موازين حاكم بر اجراي راي داوري خارجي در دادگاههاي ايران كدامند ؟

 1380در نظام حقوقي ايران جهت اجراي راي داوري خارجي را بايد در دو برهه مورد بررسي قرار داد يك برهه مربوط به قبل از سال 

مي شود كه ايران به هيچ كنوانسيوني ، علي الخصوص كنوانسيون نيويورك ملحق نگرديده بود لذا موازين حاكم بر اجراي راي داوري خارجي 

نيز  1380، مربوط به معاهدات دو طرفه و احتماال چند جانبه اي است كه ايران بر آن پايبند بود. در سالهاي پس از 1380ز در سالهاي قبل ا

موازين حاكم بر قبول آراي خارجي و اجراي آن در محاكم ايران ارتباط مستقيم و معني داري با كنوانسيون نيويورك دارد زيرا مورد تائيد 

 وده و دولت جمهوري اسالمي نيز آن را پذيرفته است. مجلس شوراي اسالمي ب

 

 سوال فرعی
 شرايط شناسايي آراء داوري هاي خارجي در ايران چيست؟

آراء داوري هاي خارجي بايد به گونه اي صادر شده بانشد كه به تماميت ارضي ، سياسي جمهوري اسالمي ايران در اثر اجرا ، آسيب 

باتوجه به اينكه آراء داوري هاي خارجي در ايران به لحاظ هم طرازي در سطح پايين تر از قانون اساسي بوده و  يا خللي وارد نيايد ، همچنين

همرديف قوانين عادي است لذا در صورت مغايرت با قانون اساسي ، اجراي آن در ايران ممنوع خواهد بود. در غير اينصورت ساير شرايط آن 

 اشد. منطبق با قوانين داخلي كشور مي ب

 موانع اجراي آراء داوري هاي خارجي در ايران چيست ؟

به كنوانسيون نيويورك ملحق گرديده است در صورتي كه قراردادها با تائيد مجلس شوراي اسالمي ، 1380نظام حقوقي ايران در سال 

كشور مواجه نخواهد بود اما اگر مبناي متن قرارداد  مورد داوري ، از قواعد كنوانسيون نيويورك پيروي نمايد ، با مانع خاصي براي اجرا در داخل

يني يا شروط بين طرفين به گونه اي باشد كه خارج از قواعد و نظامات كنوانسيون نيويورك باشد يا آن را ناديده بنگارد و بر اساس ساير قوان

 ت عديد ه اي در اجرا مواجه شود. كه جمهوري اسالمي ايران تعهدي به اجراي مفاد آن ندارد ، مي تواند با موانع ومشكال
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 پيشنهادات تحقيق 
 . در تحقيقات آتيكنوانسيونهايي كه دولت ايران به آن ملحق شده و در ارتباط مستقيم با موضوع تحقيق مي باشد بحث و مطالعه ( 1

 موضوع اجراي راي داوري خارجي در نظام هاي رومي ژرمني وكامن ال با يكديگر. مقايسه ( 2

آراي صادر شده از محاكم ايران در خصوص راي داوري خارجي و همچنين آراي صادره خارجي در خصوص داوري ايران ايسه مق( 3

 از لحاظ اجرايي. 

 داوري ايران و آمريكا به عنوان يك موضوع مستقل. تحقيق ( 4

  

 محدودیت هاي تحقيق 
 عدم وجود منابع مستقل ترجمه شده در مجامع علمي ( 1

 كمبود منابع تاليفي در حوزه موضوع پايان نامه ( 2

 عدم وجود ارتباط با ساير دانشگاهها به جهت مطالعه ساير تحقيقات انجام شده( 3
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