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Background and Aim: Arbitration is one of the ways to 

resolve disputes between individuals that is considered by 

many businessmen today, especially in business and contracts, 

and has many applications in the season of hostility. In this 

article, we aim to identify and enforce commercial arbitration 

awards in Iran and in the 1958 New York Convention. 

Materials and Methods: The present article is a descriptive-

analytical method and research tool, taking notes from library 

resources. 

Ethical considerations: In all stages of writing the article, the 

principles of honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: The findings indicate that considering that this type 

of proceedings, firstly: due to the specialized aspect, secondly 

due to the elimination of many bureaucracies and special court 

procedures, thirdly due to the low cost and fifthly due to the 

short process of proceedings Based on the International 

Commercial Arbitration Law and the New York Convention, 

the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in 

Iran is prescribed. 

Conclusion: The end of judgment is its execution, and without 

execution it is futile .The New York Convention is the most 

important and common international instrument for enforcing 

foreign arbitral awards. Due to the accession of most countries 

to the 1958 New York Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitration, foreign arbitration is 

currently practiced in the countries covered by this convention. 

Considering the elimination of various stages and speed in 

arbitration, it is necessary to implement foreign arbitral awards 

in Iran. 
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 مقدمه. 1

جوامع بشری و گسترش روابط اقتصادی با پیشرفت 

و تجاری بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در 

المللی، اختالفات گسترش یافته روابط داخلی و بین

های . با وجودی که مراجعه به دادگاهاست

صل دعاوی ـرق عادی حل و فـی از طرـدادگست

باشند ولی تشبث به داوری بخصوص در دعاوی می

. از للی دارای اهمیت فراوان استالمتجارتی بین

جمله مزایای حل اختالفات از طریق داوری که 

بیشتر تجار در روابط تجاری و تنظیم قراردادها از 

 :  املبرند شآن بهره می

رأی داور در عین حالیکه قاطع دعوی است ولی  -1

مانند محکومیت در دعاوی موجب قطع وحدت 

تجار به رأی  روابط تجاری نشده و در اکثر موارد

داور بدون مراجعه به دادگاه تمکین کرده و روابط 

 . دهندتجاری خود را با یکدیگر ادامه می

ی دعاوی تجاری در اغلب موارد واجد جنبه -2

تخصصی بوده و حل و فصل آن مستلزم استفاده از 

ای در عرف تجارتی و اطالعات تخصصی و حرفه

جوع به توجه به اوضاع و احوال خاص است که ر

کند. در اینگونه ناپذیر میداوری را اجتناب

، اقامه دعوی از طریق موازین موضوعات تخصصی

عادی دادرسی بسیار مشکل بوده و حتی بسیاری 

توان در یک از دالیل و مدارک مورد استناد را نمی

 مرجع قضایی اقامه کرد. 

تشریفات دادرسی در کلیه کشورها طوالنی  -3

طبیعت دعاوی تجاری جه با است که به هیچ و

. در حالی که داوران نه تنها در سازگاری ندارد

بسیاری از موارد به موجب قرارداد داوری ملزم به 

حل دعوی در مدت محدودی هستند بلکه از جهت 

معافیت از رعایت بسیاری از تشریفات دادرسی 

مه ـتری دعوی را خاتعمال در مدت بسیار کوتاه

 دهند. می

حل و فصل دعاوی از طریق داوری  مخارج -4

همواره کمتر از مخارج محاکمه و حق الوکاله وکیل 

المللی است و بخصوص در دعاوی تجارتی بین

مراجعه به داوری اصحاب دعوی را از بسیاری از 

الملل خصوصی از قبیل مشکالت حقوق بین

، انتخاب قانون دارتشخیص دادگاه صالحیت

 . سازددار آسوده میصالحیت

تر  ی و اجرای احکام خارجی بسیار سختشناسای -5

تر از شناسایی و اجرای احکام خارجی در و مشکل

 کشورها است. 

ختالف و هدف از ارجاع اختالف به داوری حل ا

ای خاص باشد که در زمینهی داوری میاجرای رأ

 خاصه در امور تجاری صادر شده باشد.
 

 هامواد و روش. 2

ابزار و  تحلیلی -شیوه توصیفیبه حاضر مقاله 

 باشد.ای میبرداری از منابع کتابخانهفیش ،تحقیق
  

 . مالحظات اخالقی3

داری از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانت

 عایت گردیده است.
 

 هاافته. ی4

با عنایت به اینکه این  ها حاکی از این است کهیافته

تخصصی بودن،  : بدلیل جنبهها اوالًنوع رسیدگی

ها و بدلیل حذف بسیاری از بروکراسی ثانیاً
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با عنایت به کم  ، ثالثاًتشریفات خاص دادرسی

با بدلیل روند کوتاه رسیدگی  هزینه بودن و خامساً 

و  یالمللنیب یتجار یبر قانون داور هیتک

 یداور یآرا یو اجرا ییناساش ورکیوین ونیکنوانس

 گردد.ی در ایران تجویز میخارج
 

 . بحث5

 تعاریف مفاهیم  .5-1

در این قسمت سعی شده است اصالحات فنی و 

 . تخصصی را مورد مطالعه قرار دهیم

 

 داوري .5-1-1

به معنای قضا، داد، حکومت، « حکم»حکم: داور یا 

 قضیه، فصل دعوای دو تن و بیشتر به فرمانی

 .(8042، 6، 1377 ،)دهخدا

قانون  1اصطالح داوری در بند الف ماده  اما صراحتاً

المللی اینگونه تعریف شده است: داوری تجاری بین

عبارت است از رفع اختالف بین  "داوری"»

متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا 

الطرفین و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی

 «.انتصابی

 

 . داوري داخلی 5-1-2

اخص عبارت است از داوری داوری داخلی به معنای 

ی آن چون ماهیت داوری، که کلیه عوامل متشکله

، قانون قابل اجرا و تابعیت طرفین دعوی و داوران

محل اجرای رأی داوری مربوط به قلمرو سیاسی و 

زمانی که موضوع  . مثالًیایی  یک کشور باشدجغراف

اختالف بین دو نفر تبعه ایرانی در کشور ایران طبق 

و مقررات ایران و توسط داوران ایرانی مورد قوانین 

. چنین رأیی گرفته و حل و فصل شودسیدگی قرار ر

و بزمی  )زاهدیان مبتنی بر داوری داخلی است

 (.109-136، 1400مایوان، 
 

 داوري خارجی . 5-1-3

ری داخلی از خارجی ی داوبرای تشخیص رأ

میان  . ازمهمترین معیار، تابعیت رأی داوری است

 رأی داوری« تابعیت»معیارهایی که برای تشخیص 

ارائه شده دو معیار جغرافیایی )محل صدور رأی 

تر ( از همه رایجم بر داوریقانون حاکداوری( و )

  (.38 ،1381)جنیدی،  است

الف طبق ، تابعیت طرفین اختاز جمله عوامل دیگر

المللی داوری بین -ب »ق.د.ت.ب.  1بند ب ماده 

ت از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد عبارتس

قوانین ایران تبعه ایران موافقتنامه داوری به موجب 

 . است« نباشد

اصحاب دعوی انگلیسی بوده ولی ضمن قرارداد  مثالً

رجوع به داوری قانون قابل اجرا را قانون فرانسه 

تعیین کرده و یا داوران خود را از اتباع آلمان 

و نهایت رأی داوری در سوئیس انتخاب کرده باشند 

صادر شده ولی موضوع مورد اختالف در ایران واقع 

. أی داوری باید در ایران اجرا شودشده و نتیجه ر

، هر رأی دتوان اینگونه تعریف کربه عبارت دیگر می

داوری که در قلمرو یک کشور خارجی صادر شده 

و بنا به توافق اصحاب دعوی جایگزین حکم محکمه 

گردیده و بوسیله یک مرجع قضایی  خارجی

جی دستور اجرای آن صادر شده دار خارصالحیت

 . باشد



 61 / رانو همکا اثنی عشری                               ...                               اجرای آرای داوری خارجی در ایران با تأکید بر

 
 

 . شناسایی و اجرا 5-1-4

المللی قانون داوری تجاری بین 35ماده  2در بند 

در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع »

داوری را به ی این قانون درخواست ابطال رأ 6اده م

یا اسایی ف دیگر تقاضای شنعمل آورده باشد و طر

تواند در صورت ، دادگاه میاجرای آن را کرده باشد

ی، مقرر خواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأدر

مین مناسب کننده ابطال تأدرخواست دارد که

اصطالح شناسایی با اجرا در کنار هم و در « .بسپارد

. در صورتی که شناسایی به اندیک جایگاه بکار رفته

ی داوری معنی است که در صورتی که یک رأین ا

جهت حل و فصل اختالف طرفین صادر شده باشد 

اما یکی از اصحاب دعوی مجددا همان موضوع 

رسیدگی اختالف را در دادگاه مطرح و درخواست 

در این صورت طرف مقابل به رأی داوری  نماید.

صادره استناد و درخواست شناسایی آن را دارد تا 

ماهیت نشده و بدلیل رسیدگی سابق  دادگاه وارد

، 1991)ردفن و همکاران،  وارد رسیدگی نشود

364.) 

ه ـأی داوری بدین معنی است کاما اجرای ر

له درخواست اجرای رأی داوری که به نفع محکوم

کند. ادر شده را از مراجع صالح قضایی ایشان ص

نماید به این معنا  زمانی که دادگاه دستور اجرا صادر

ی داوری را نیز شناسایی کرده هست که رأنیز 

 است. 
 

 

 

 

شناسایی آراء داوري  هايسیستم. 2-5

 خارجی 

با وجودی که اجرای آراء داوری خارجی در 

کشورهای مختلف تابع شرایط و تشریفات 

توان سه سیستم گوناگونی است ولی در واقع می

 مشخص را در این زمینه بررسی کرد. 

 سیستم مختلط  –الف

این سیستم داوری خارجی از طرفی مبتنی بر  در

ی قضائی و از طرف دیگر حقوق داخلی و رویه

 . ر قراردادهای چندجانبه و دوجانبه استمبتنی ب

سیستم شناسایی وسیع بدون اتكا به  –ب

 المللی قراردادهاي بین

تفاوت اساسی بین آراء داوری داخلی و خارجی 

اعم از داخلی  ی داوریله رأوجود نداشته و محکوم

ی به دادگاه تواند برای اجرای رأو یا خارجی می

 . دار مراجعه نمایدصالحیت

 سیستم شناسایی محدود  –ج

المللی نیز به معاهدات بیندر این کشورها که اکثراً 

االصول در ، مقررات حقوق داخلی علیاندنپیوسته

راه اجرای آراء داوری و احکام محاکم خارجی ایجاد 

، 1985)وینسنت و همکاران  کندمشکالت می

123.) 

 

 سیستم مختلط یا فرانسوي. 1-2-5

الی  1028در فرانسه تابع مقررات مواد داوری 

نون آیین دادرسی مدنی فرانسه است. قا 1003

داوری ی قضایی فرانسه به قبول شباهت رأی رویه

با احکام محاکم تمایل دارد. از نظر طرفداران 

ی ی مالک اصلی تعیین وابستگی رأقضایی نظریه
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ای دیگر . اما عدهمحل صدور استداوری کشور 

ی قراردادی کشور محل صدور را طرفداران نظریه

ی عیین وابستگی رأـطه تـدر صورتی ضاب طـفق

دانند که اصحاب دعوی بتوافق یکدیگر قانون می

دیگری را بغیر از قانون محل صدور حاکم بر 

نکرده باشند و هر گاه رسیدگی داوران معین 

اصحاب دعوی قانون کشور بخصوصی را مالک 

ده باشند در این صورت بنظر رسیدگی قرار دا

ور مزبور را باید مالک وابستگی پردازان کشنظریه

رأی تلقی کرد. بنابراین طبق نظریه قضایی، 

وابستگی سرزمینی یعنی از آنجا که تأمین عدالت 

رت حاکمه دولت اره ناشی از قدی هموو صدور رأ

به کشور محل صدور ی داوری تنها است، بنابراین رأ

ی کشور محل صدور . بعالوه ضابطهآن ارتباط دارد

توان به سادگی کامال مشخص بوده و همواره می

 اما .وابستگی رأی را به کشور بخصوصی معین کرد

ارانی دارد و مورد در مورد نظر دوم نیز که طرفد

داوری بر اساس توافق  ، آراءپذیرش نیز هست

اصحاب دعوی به مراجعه به داوری صادر شده و 

ی قراردادی است. بنابراین هر گاه نتیجه واجد جنبه

مزبور بر خالف نظم عمومی نباشد  قرارداد داوری

ور آی الزامنظر از محل صدور واجد خصیصهصرف

نسبت به اصحاب دعوی خواهد بود و به همین 

در خارج باید در فرانسه جهت اراء داوری صادره 

مانند آراء داوری داخلی و طبق همان ترتیبات مقرر 

با دستور رئیس دادگاه مورد شناسایی و اجرا واقع 

ی ی اعضای دادگاه رأگردیده و الزم نیست که کلیه

. بدین ر را مورد بررسی قرار داده باشندداوری مزبو

سه با الصاق برچسب های فرانترتیب دادگاه

ی تشریفات را از حوزه نی به رأی داوری آقرارداد

مشکل اجرای احکام محاکم و تجدیدنظر ماهوی 

جرای ی شناسایی و اخارج کرده و الاقل در زمینه

مریکایی تمایل پیدا ری خارجی به سیستم آآراء داو

 (.39-65، 1395)بطحائی و شمس، اند کرده
 

 ( ال )شناسایی وسیع. سیستم کامن2-2-5

 ی داوری داخلی واساساً اختالفی بین رأ الدر کامن

رابطه  . نظر علمای انگلیس درخارجی وجود ندارد

با تعریف رأی داوری خارجی عبارت است از هر 

 یی که در نتیجه یک رسیدگی داوری در خارج ورأ

یا استناد یک قرارداد ارجاع به داوری که قرارداد 

. دنون خارجی باشد صادر گردیده باشمزبور تابع قا

ی داوری صادره در خارج ال رأبنابراین در کامن

ن تابع ی حکم محکمه تلقی نشده و اجرای آبمنزله

هر  . بهباشدتشریفات اجرای احکام خارجی نمی

ی داوری صادره در صورتی که طبق قانون حال رأ

آور باشد در انگلیس قابل محل صدور قطعی و الزام

انگلیس با . زیرا در این حالت دادگاه اجرا است

نیست بلکه ی اجرای اصل قرارداد مواجه مسئله

ه در خارج مطرح ی صادردعوی به منظور اجرای رأ

ی مزبور طبق قانون محل صدور شده و مادام که رأ

ی بطالن اصل رسیدگی به مسئلهباشد معتبر می

قرارداد خارج از موضوع مورد رسیدگی بوسیله 

 .(128 ،1394نصیری، ) دادگاه انگلیس است

 

 . سیستم شناسایی محدود 3-2-5

ی داوری خارجی به ر این سیستم که تشبیه رأد

ی داوری ی خارجی است، باید رأحکم محکمه
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دار قضایی خارجی قبال از طرف مرجع صالحیت

کشور محل صدور قابل اجرا اعالم شده و سپس به 

ک حکم محکمه خارجی تقاضای اجرای آن عنوان ی

بنابراین  اجراکننده( بعمل آید.از آن کشور )کشور 

ر ی داوری قبال باید از دادگاه محل صدوله رأمحکوم

ی مزبور را دستر اجرا را کسب کرده و سپس رأ

ن کشور به ی خارجی در آبعنوان یک حکم محکمه

 (.231، 1998)گالد،  ی اجرا بگذاردمرحله
 

  اجراي رأي داوري خارجی در ایران. 3-5

 ایران برای اجرای آرای کشور در قوانین و مقررات

جی مقررات مشخصی وضع المللی و خارداوری بین

قانون داوری تجاری  1376. در سال نگردیده است

لی الملدر راستای اجرای آراء داوری بین المللیبین

له با ایرادات و نواقص بسیار به تصویب رسید. از جم

قانون  35و ماده  2مهمترین ایرادات طبق ماده 

ای ی این است که فقط آرالمللنیب یتجار یوردا

، مطابق مقررات این قانون صادر شودداوری که 

آن گیرد و خارج از مورد شناسایی و اجرا قرار می

رای این برای اجدر ایران قابلیت اجرایی ندارد. بنابر

 آراء داوری باید از سایر قوانین و مقررات همچون

مک گرفت و قانون مدنی و اجرای احکام مدنی ک

 ها و معاهداتی رجوعدر بعضی موارد به کنوانسیون

 . کرد که ایران به آنها پیوسته است
 

 ورک کنوانسیون نیوی .5-3-1

یکی از اولین اسناد اجرای احکام داوری در سطح 

ن ملحق شده المللی که بعضی کشورها به آبین

 
1 UNITED NATIONS 

. هدف این است 1927-کنوانسیون ژنوبودند 

کنوانسیون تسهیل اجرای احکام داوری موضوع 

ژنو در مورد داوری بوده که با نظارت  1923پروتکل 

. به دنبال و حمایت جامعه ملل تدوین شده است

هایی که در کنوانسیون ژنو وجود نواقص و نارسایی

که  و همچنین به لحاظ تحوالت گسترده داشت

فکر تقویت شد ، این المللی یافته استداوری بین

که موضوع  اجرای احکام داوری نیازمند سند جدید 

ا نیازها و المللی است که بتواند همگام ببین

از همین  مقتضیات جدید بوده و آنها را رفع کند.

های شورای اقتصاد و اجتماعی به دنبال تالشرو 

های اتاق و در کنار آن همکاری 1سازمان ملل متحد

 1958مه تا ژوئن  20در تاریخ المللی بارزگانی بین

کنفرانسی در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد که 

هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم 

کنوانسیونی راجع به شناسائی و اجرای احکام 

ژوئن  10داوری خارجی که بعداً با همین نام و در 

هجری  3/4/1337) ال به تصویب رسیدهمان س

ه آن ملحق ـور بـها کشدهه حال ـشمسی( تا ب

کنوانسیون اجرای احکام داوری  ،تا امروز اند.شده

المللی در نیویورک( مهمترین سند بین – 1958)

المللی است که به مسئله اجرای داوری تجاری بین

احکام داوری پرداخته است این کنوانسیون در 

ژنو در مورد اجرای  1927مقایسه با کنوانسیون 

تر و باالخره کامل وسیع ،ترپیشرفتهبسیار ، احکام

از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات 

ماده  16ل معاهده نیویورک شام .بیشتری است

است و دولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
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که مجلس شورای اسالمی معاهده را  21/1/1380

به تأیید شورای  29/1/1380تصویب و در تاریخ 

معاهده به موجب ماده واحده نگهبان رسید، به این 

های چینی، انگلیسی، فرانسوی، پیوست و متن

 یکسانی برخوردار روسی و اسپانیولی آن از اعتبار

  .اندبوده و به بایگانی سازمان ملل سپرده شده

 :ماده واحده

جمهوری اسالمی ایران کنوانسیون را منحصراً  -1

ادی از روابط حقوقی قرارد در مورد اختالفات ناشی

اسالمی  قراردادی که حسب قوانین جمهورییا غیر

 .شوند، اعمال خواهد کردایران تجاری محسوب می

 جمهوری اسالمی ایران فقط کنوانسیون را بر -2

اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسائی 

های دولت و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از

رعایت  -بصرهت. عضو کنوانسیون صادر شده باشد

( قانون اساسی در 139اصل یکصد و سی و نهم )

 .خصوص ارجاع به داوری الزامی است

قانون مدنی پس  9این کنوانسیون به استناد ماده 

از تصویب در مجلس و شورای نگهبان در حکم 

جاری ـون داوری تـس از قانـه پـک ون استـقان

است که  مللی، با وجود دو شرط تصویب شدهالبین

این شروط طبق اختیاری است که کنوانسیون به 

 3کشورهای متعاهد در هر زمانی داده که در بند 

کنوانسیون تصریح شده و ایران نیز با لحاظ  1ماده 

ق.د.ت.ب. از آن اختیار  2و ماده  1بند ج ماده 

 استفاده و جزء شروط پذیرش خود بیان داشته

 . است

در کنوانسیون  ی داوریمعیار خارجی بودن رأ

ه شرح ذیل ـق بند یک ماده یک بـبنیویورک ط

 باشد:  می

خواست شناسایی و اجرا آراء داوری از در -1

کشوری غیر از کشور صادرکننده آراء داوری شده 

 باشد )مقر داوری یا صدور رأی(.

در کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در  -2

کشور،  رو آن شده، با توجه به نظام حقوقی آنقلم

ن بند قلمرو . ایداخلی محسوب نشود، رأی داوری

 . اجرای کنوانسیون است

در صورتی که طبق ماده یک ق.د.ت.ب.ت، یکی از 

ی ی داوری در زمان انعقاد توافقنامهطرفین رأ

. بنابراین معیار تابعیت ایرانی نداشته باشدداوری 

  .(360، 1381 جنیدی،)بودن تابعیت است خارجی 

 

ي داوري در ضرورت و شرط اجراي رأ. 5-3-2

 ایران

 35ی داوری خارجی طبق ماده شرط اجرای رأ

المللی. در ایران این است قانون داوری تجاری بین

، قطعی و ایی که مطابق این قانون صادر شدهکه آر

ن اولین شرط برای شناسایی . بنابرایاالجرا استالزم

 . ابالغ است االجرا بودن رأی پس از، قبول الزمو اجرا

ه کنوانسیون نیویورک ران بـقبل از الحاق ای

ی داوری های مختلفی در رابطه با اجرای رأظریهـن

د داشت که همگی برگرفته از خارجی در ایران وجو

 . ای شناسایی آرا داوری خارجی استهسیستم

ان سیستم های موجود در ایراز جمله دیدگاه

خارجی را ی داوری شناسایی محدود بود که رأ

نسته و برای اجرای مشابه حکم دادگاه خارجی دا
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و اجرای احکام مدنی کاربرد  قوانین مدنی آن

قانون مدنی و  975تا  971. از جمله مواد داشت

. در این ه بعد قانون اجرای احکام مدنیب 169مواد 

کننده اجرا باید همان شرایط را صورت درخواست

خارجی لحاظ  کرد که برای اجرای حکمفراهم می

مبسوط بیان شده است. شد که قبال به صورت می

دیگری نیز دیده ی قضایی ایران گرایش اما در رویه

ی شده و آن اینکه رأی داوری خارجی شبیه رأ

 5/2/1378خ داوری داخلی است. دستور اجرای مور

ی تهران که به درخواست شعبه سوم دادگاه عموم

علیه « ه بروسکنورد و لوله فیشرنه دن»کارخانه 

صادر گردیده و به صدور « فیلترمیم »شرکت ایرانی 

 .(362، 1381 جنیدی،) اجراییه منتهی شده است

ای هم رأی داور را در حکم سند تنظیمی اما عده

 1295ی دانند و آن را مشمول مادهدر خارج می

. شعبه هفتم دیوان عالی کشور دانندقانون مدنی می

ی رأ 17/10/1352مورخ  1478رأی شماره  در

داوری صادره از کشور خارجی را به سندی که در 

گرچه رأی »خارج تنظیم شده تشبیه کرده است 

ی دادگاه است و نه سند رسمی داور نه در حکم رأ

هر حال سندی است که در محل است ولی به 

ا خود بر پایه تشخیص دادگاه ماهوی صحیح تنظیم

، محاکم ایران ق.م 1295طبق ماده  صادر گردیده و

همان  به اسناد تنظیم شده در کشور خارجه

اسناد مطابق قوانین ن اعتباری را خواهند داد که آ

 «..باشد، دارا میری که در آنجا تنظیم شدهکشو

 .(163، 1، 1397شمس، )
 

کنوانسیون  مندرج دروانع مشترک م .4-5

 المللیبین و قانون داوري تجاريیورک نیو

 ایران

از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری 

 ها در کنوانسیونتعدادی از آن نام برده شده است،

نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک 

ی بیشتر، به همین دلیل برای امکان مقایسه است.

سی آن به دوی این اسناد، به برر نظرات هر نقطه

 پردازد.مشترک میصورت موارد مشترک و غیر
 

 اهلیت . فقدان1-4-5

یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری  عدم اهلیت،

اساس و  است؛ چرا که با زیرسوال رفتن این معیار

شود. بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می

داوری هر  المللیشاید به همین دلیل هم اسناد بین

بنابراین  اند؛کید خاصی داشتهأکدام بر عدم اهلیت ت

عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری 

شود که از این منظر موجب عدم معتبر می

 گردد.صالحیت دیوان داوری هم می

بیشتر  (عدم اهلیت در قوانین ملی )داخلیمعیار 

 المللی هم به تنهاییدر بعضی اسناد بین کشورها و

بیشتر شود. در ی داوری میأطال رـوجب ابـم

را  «اهلیت یا عدم اهلیت» های حقوقی بحثنظام

 دانند.ی اعتبار قرار داد میمجموعهزیر

یکی از موجبات مستقل هر چند خود این معیار 

شمار  المللی بهی داوری تجاری بینأاعتراض به ر

ن گفت اعتبار قراردادی و از توااما می رود؛می

ی حقوقی های آن اهلیت قانونی در تمام نظامجمله

که برای اعتبار  پذیرفته شده است؛دنیا یک اصل 
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قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد 

در غیر این  (.120، 1380 ،یدی)شه آن باشند

اعتبار تلقی خواهد شد. صورت قرارداد منعقده بی

در هر حال، هر شخصی )حقیقی یا حقوقی( که 

کلی، واجد ی واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده

 د قرارداد معتبر است؛ که طبیعتاًاهلیت برای انعقا

قاد قرارداد داوری نیز خواهد واجد اهلیت برای انع

 (.144، 1991)ردفن و هانتر،  بود
 

در کنوانسیون  اهلیت. فقدان 2-4-5

 1958نیویورک 

ی عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده

شناسایی و در قسمت موانع  پنجم بند یک الف،

این قسمت از ماده  شود.اجرای آرا داوری مطرح می

ی أکند که در واقع به خود اعتبار رعلتی را بیان می

چه  به این صورت که فقدان اهلیت، گردد.میبر

 برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود

ار رسیدگی به دعوا و صدور یتوافق بر داوری اخت

بنابراین  کند.داوری سلب میی را از داور و دیوان أر

حده در کنوانسیون  موضوعی علی موضوع اهلیت،

امتناع از  موجب تواند راساًکه می است نیویورک

 .ی داوری خارجی باشدأشناسایی و اجرای ر

موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق 

بعد  داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و

هی از عدم اهلیت طرفین به دست ی آگاأاز صدور ر

ی خواهد أباز هم از موجبات موانع اجرای ر، آید

ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در ادامه بود.

قانون قابل »دارد که در خصوص اهلیت مقرر می

ها را مشخص اهلیت آن «اعمال بر هر یک از طرفین

در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و  خواهد کرد.

با این  کند.قرارداد داوری را نیز مشخص میاعتبار 

ی حل تعارض را آسان کرده بیان، کنوانسیون قاعده

و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع 

 اهلیت خواهد بود؟

ی شده أادگاهی که از آن درخواست اجرای رمقر د

قانون  پس با این حساب است را تعیین کرده است.

برای تعیین قانون قابل واحد و روش یکسانی را 

دهد و این مطلب را به اعمال بر اهلیت را ارائه نمی

در  کند.قانون کشور محل درخواست اجرا حواله می

نویس کنوانسیون کنندگان پیشحقیقت تهیه

نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال 

تا با استفاده از  اندنسبت به طرفین را آزاد گذاشته

است اجرای ل تعارض دادگاه محل درخوقواعد ح

قانون شخصی یا قابل  تعیین تکلیف شود. ی،أر

اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت 

که در صورت نبود چنین  اند.شمول آن قرار داده

ی أانسیون نیویورک قانون کشوری که رتوافقی کنو

 داندمیجا صادر شده است را حاکم بر قرارداد در آن

 ل اهلیت را مشخص خواهد کرد.ئو آن قانون مسا

ل مهم در باب اهلیت به اشخاص ئیکی از مسا

ها و موسسات دولتی حقوقی و به طور کلی دولت

له أدر مورد این اشخاص مهمترین مس گردد.میبر

ی داوری بر اساس اثبات اختیار امضای موافقنامه

قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخص 

از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی  حقوقی

 شخص مزبور اقدام به امضای موافقنامه کرده است.

ها و ممنوعیت قوانین کشورها در حقوق ملی خود
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هایی را برای مراجعه دولت به داوری در محدودیت

 اند.نظر گرفته

هر نقضی از این دسته مقررات موجب  طبیعتاً

و عدم صالحیت ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری 

توسط طرف دولتی قرارداد داوری مرجع داوری 

المللی داوری برای نفی های بیندر رویه گردد.می

، اصولی چون هرگونه ایرادات عدم اهلیت استناد به

نظم عمومی  استفاده از حق،منع سوء حسن نیت،

هر چند در عمل به دلیل اینکه  شود؛فراملی می

له در کشور متبوع ی را محکومأاجرای ر معموالً

 محل استقرار اموال او است، علیه که معموالً محکوم

ی ملتزم به أاجرای ر خواهد و دادرس برایمی

اعمال مقررات نظام حقوقی و رعایت قواعد امری 

شود می دولت به داوری مربوط به ممنوعیت رجوع

و با کمال ناباوری با این استدالل قراداد داوری را 

را غیر قابل اجرا اعالم خواهد  ی صادرهأاعتبار و ربی

بینی ( )الف( پیش1ی پنج )چرا که در ماده کرد.

ی حتی پس از صدور شده أجلوگیری از اجرای ر

بنابراین حتی اگر در جریان روند داوری  است.

 هم مطرح شده باشد مجدداً موضوع عدم اهلیت

ی هم أطرح این موضوع در دادگاه اجرای رامکان 

 د داشت.وجود خواه

ها به موضوع در شرایطی دیگر ممکن است دولت

ها اشاره کنند که در پاسخ مصونیت قضایی دولت

گقته شده است مصونیت قضایی دولت محدود به 

خود  ها در جایگاه حاکمیتیمواردی است که دولت

عمل کنند و نه وقتی دولت در جایگاه تجاری به 

ن، )وان دن و جا کندعنوان یک تاجر عمل می

1981 ،280-282.)  

موانع مشترک مندرج در کنوانسیون  .5-5

 المللی ایرانو قانون داوري تجاري بین 1958

موضوع دعواي بودن نقابل داوري  .1-5-5

 موافقتنامه داوري

اختالفات طرفین گاهی فقط جنبه خصوصی ندارد 

و غیر قابل داوری بودن موضوع از آن دسته مواردی 

طرفین حالت جنبه عمومی پیدا است که اختالفات 

عمومی هم  یه جهت همین جنبهـب کند.می

ای گذاران کشورها بنا به مصلحت هر جامعهقانون

حل و فصل از طرق  بعضی از انواع اختالفات را قابل

(. 331، 1999)گایارد و ساوج،  دانندخصوصی نمی

 بنابراین معیارهایی همچون غیر قابل داوری بودن

ها به منظور حفظ مصالح داخلی خود را حاکمیت

، 1981)وان دن و جان،  کنندتصویب و مطرح می

معیارهایی که هر کشوری  با در نظر گرفتن(. 396

داوران باید ضمن در نظر گرفتن  دهد،ارائه می

مصالح عمومی آن کشور به حل و فصل اختالفات 

یک  این معیار، شاید در عین حال رسیدگی کنند.

شود اما در می محسوب نده در مواردیعامل بازدار

عین حال شاید این تصریح شدن در قوانین هر 

 به همراه داشته باشد؛ کشور یک حسن بزرگ را

گردد که این معیار عناوین میاین مزیت به این بر

کند و قابل داوری را از غیرداوری مشخص می

)لیمن،  کندتر میهمین کار را برای داوران راحت

رود که و در طول دادرسی بیم آن نمی (؛9، 2004

 ی با مشکل اجرا به دلیل قابل داوری نبودن،أاین ر

 مواجه شود.

 در نهایت یکی از مفسرین برداشت جالبی از معیار

 هـلف ارائـورهای مختـدر کش« لیت داوریـقاب»
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او معتقد است حیطه و قلمرو داوری در  نماید.می

که به  اعتمادیبه میزان زیادی به  هر حاکمیتی،

گردد. هر چقدر میاین نهاد غیرحکومتی دارند، بر

حاکمیت به این اعتماد رسیده باشد که نهاد داوری 

و قطعا در جهت  شناسدهای داخلی را میحساسیت

تر خواهد این قلمرو گسترده آن حرکت خواهد کرد،

 (.331، 1999)گایاد و ساوج،  بود

ی دوم مادهقسمت الف از بند  قابلیت داوری در

پنجم کنوانسیون نیویورک به این صورت عنوان 

الف: موضوع اختالف به موجب قانون » شده است:

 «آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.

نیز به این  34ی ی قسمت اول مادهو در ماده

در صورتی که موضوع » صورت مطرح شده است:

حل و اصلی اختالف به موجب قوانین ایران قابل 

با مقایسه این دو بند « .نباشد فصل از طریق داوری

متوجه شباهت بیان میان آنها  از دو قانون مذکور،

شویم؛ برداشت از این دو بند مطابقت مفاد این می

دگاه محل در هر دو دا دهد.دو را کامال نشان می

ی داوری احراز کند که أاجرا حکم یا محل صدور ر

نون آن کشور از طریق موضوع اختالف به موجب قا

 داوری قابل حل و فصل نیست.

 

 قانون حاکم بر قابلیت داوري. 6-5

در این مورد هر کشوری خواهان مستند قرار گرفتن 

به  چرا که با استناد قوانین داخلی خود است؛

قوانینی که خود طراح آن بوده است احساس امنیت 

فعت و مصلحت عمومی در بیشتری برای من

برای تعیین (. 16، 2004)لیمن،  کشورش دارد

ت متعددی اینکه کدام قانون حاکم است نظریا

 وجود دارد:

 داوريي موافقتنامهقانون حاکم بر  -1

هر قانونی  این دیدگاه در مقام بیان این است که،

 به عنوان قانونن که حاکم بر قرارداد باشد هما

کامل خواهد بود و در این قبیل امور هم باید به 

 مخصوصا در خصوص قانون استناد کرد. همان

قرارداد داوری که طرفین خود با اراده قانون را مورد 

دیگر قوانین  بنابراین بیش از اند؛انتخاب قرار داده

اند و در نظر دانستهنیز می های آن رامحدودیت

که از عدم  رسدپس معقول به نظر می اند.داشته

 اند.با خبر بودههای قانون مذکور نیز قابلیت داوری

قانون منتخب  بعضی نویسندگان معتقدند که باید

 یین قابلیت داوری مالک قرار گیردطرفین برای تع

  (.192، 1996)گرانزم، 

 ي داوري أمحل اجراي رکشور قانون  -2

 استفاده از این قانون در عمل بسیار محتمل است؛

وقتی  همانطور که اشاره شد کشورها مخصوصا

کند ی اجرایی در کشورشان پیدا میحکمی جنبه

ملی داخلی  بیش از پیش اصرار دارند که از قوانین

جرایی با مسئله خود را حاکم کنند تا در امور ا

از همین  (.16، 2004)لیمن،  حادی مواجه نشوند

کید شده أالمللی داوری تهم در اکثر اسناد بین باب

موردی  ی داوریأاجرای ر لاست که اگر قانون مح

امتناع از  جهات را نپذیرفته باشد همین موضوع از

)وان دن و  ی داوری خواهد بودأاجرا و شناسایی ر

  (.382، 1981جان، 
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 ي داوري أر کشور مبداءقانون  -3

ی هم أی رکنندهطبیعی است که دادگاه صادر

 قانون متبوع خود را در نظر بگیردهنگام رسیدگی 

ه آید که دادگامیو بسیار پیش  (.16، 2004)لیمن، 

مبداء نیز در هنگام بررسی قابلیت داوری یک 

ین ا کند.قانون خود را اعمال می المللیاختالف بین

ی چون قانون نمونه تصریح شده موضوع در قوانین

برای همین  (.330، 1999)گایارد و ساوج،  است

هم بسیاری بر این باورند که این موضوع در 

 خواهد بود. این صورتن نیویورک هم به وکنوانسی

های داوری قانون نیز در بیشتر دیوان و عمالً 

یعنی قانون  کشوری که دیوان در آن مستقر است

 گیردمقر داوری مستند برای قابلیت داوری قرار می

ظر با ـن نـه ایـلبتا (.22-23، 2004)لیمن، 

که اساسا دارای حل نیستند یا مجازی  هاییداوری

و  (؛24، 2004)لیمن،  دارد هستند در تضاد قرار

 هستند که گاهی محل باز مخالفان بر این اعتقاد

ثیری در روند أصدور فقط در حد یک مکان است و ت

 ندارد که قوانین آنجا بخواهد قابل دادرسی آنقدر

 ،2004)لیمن،  اوری بودن یا نبودن را تعیین کندد

24-23.)  
 

نظم عمومی در قانون . بررسی تطبیقی 7-5

 داوري تجاري ایران و کنوانسیون نیویورک 

به دو  )بند اول(،« نظم عمومی»در ابتدای موضوع 

 5(2بند دوم قانون داوری تجاری و )ب() 34ی ماده

با  با این وجود از کنوانسیون نیویورک اشاره شد؛

را نیز  جمیع توضیحاتی که گفته شد، چند نکته

 کنیم:اضافه می

داوری تجاری ایران مخالفت قانون  34ی ماده 2بند 

عمومی کشور را از موجبات ی داوری با نظم أمفاد ر

بق این بر ط ی داوری بر شمرده است.أبطالن ر

ی داوری بر خالف نظم أمقرره در صورتی که مفاد ر

ی صادره واجد وصف بطالن أر عمومی ایران باشد،

 خواهد بود.

م نکته دیگر اینکه در این قانون در کنار عنوان عا

ی است از أنظم عمومی که موجبی برای ابطال ر

هم استفاده شده است که  «اخالق حسنه»اصطالح 

ر به نظر بیشتر مفسرین این اصطالح اخیر زائد و غی

 به این دلیل که آنچه با رسد.ضروری به نظر می

 م عمومیحسنه منافات داشته باشد، با نظاخالق 

در  .(256 ،1390ان، ی)کاتوز هم مخالف است

حقیقت اخالق حسنه از مهمترین مالحظات و 

 آن مستتر هم است در مفاهیم نظم عمومی بوده که

که که نه تنها در ایران بل ؛(180، 1399ان، ی)کاتوز

های حقوقی مختلف در تمام کشورهای دنیا و نظام

 روداز ارکان اساسی این مفهوم به شمار می

بدین صورت قید  .(343-344، 1387، یدی)جن

در ماده مذکور زائد بوده و  «اخالق حسنه» کلمه

نظر به اینکه ممکن است برای طرفین داوری 

خارجی ایجاد  هایالمللی به ویژه طرفتجاری بین

 بهتر است حذف گردد. ابهام نماید،

به  5(2ی )ب()ماده در کنوانسیون نیویورک،

 مفسرین این سند عمومی اشاره دارد؛موضوع نظم 

نظم عمومی درج شده در این  معیار المللی،بین

دانند؛ در عین سند را بسیار گسترده و وسیع می
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یا  «1شرط فرار»حال برخی نیز وجود این معیار را 

 دانند.کنوانسیون نیویورک می «2سوپاپ اطمینان»

ی اخیر کنوانسیون نیویورک به یک کشورها ماده

دهد که آرا داوری را که مغایر با نظم ازه میاج

بر اساس  عمومی آن کشور هستند را رد کند.

نظم عمومی کشوری  کنوانسیون نیویورک مالک،

 ر آن مورد استناد قرار گرفته استی دأاست که ر

همچنین (. 398، 1981)وان دن و جان، 

کند کنوانسیون به نظم عمومی کشوری اشاره می

ی داوری به أاجرای ر ی شناسایی وکه در آن تقاضا

ای به نظم عمومی فراملی عمل آمده است و اشاره

در کنوانسیون  «نظم عمومی فراملی»لذا  کند.نمی

 نیویورک، جایگاهی ندارد.
 

 . نتیجه6

های فصل خصومت بین افراد بخصوص یکی از روش

عتر و ارزانتر رجوع به داوری بازرگانان برای حل سری

داخلی طبق قانون آیین دادرسی . داوری است

مدنی شناسایی شده است اما در مورد آرای داوری 

ه واحدی و ـمتعدد است و نظری خارجی نظرات

ای ای مشخص وجود ندارد. در حال حاضر عدهرویه

ی داوری خارجی حکم خارجی نظر دارند که رأ

انون اجرای احکام مدنی است و باید از طریق ق

حقوقدانان بر این نظرند که عضی ، ببررسی شود

وری داخلی است ی دارأی داوری خارجی مانند رأ

قانون آیین دادرسی مدنی و مثل  بنابراین باید طبق

ت مبحث داوری اجرا شود که قبول یا رد آن قابلی

از تصویب قانون داوری تجاری  . پساعتراض ندارد

 
1 Escape Clause  

عقیده داشتند که طبق این قانون ای المللی عدهبین

. در سال اوری قابل شناسایی و اجرا استرأی د

و  ایران به کنوانسیون نیویورک ملحق شده 1380

قانون مدنی، در حکم قانون است.  9با توجه به ماده 

ی داوری خارجی در این آیین شناسایی و اجرای رأ

ه است و شرایط شناسایی و کنوانسیون تصریح شد

و تر سهلاجرای رأی داوری خارجی در کنوانسیون 

رایط اجرای احکام مدنی ایران است. تر از شآسان

ی داوری در این بیش از بنابراین ضرورت اجرای رأ

 گردد.پیش احساس می
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 .ندارددر این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود 

  

2 Safety Valve 
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 منابع

معیار »، عبدااهلل، شمس، سید فرهاد، بطحائی -

مجله  ،«طرفی داورتشخیص استقالل و بی

 .1395 تحقیقات حقوقی، شماره هفتاد و هفت،

ازرگانی داوری ب، اجرای آرای جنیدی، لعیا -

، موسسه مطالعات و خارجی، چاپ اول، تهران

  .1381 های حقوقی شهر دانش،پژوهش

 یبازرگان یداور یآرا یاجرا ا،یلع ،یدیجن -

 .1387، تهران، شهر دانش ،یخارج

رات اکبر،  فرهنگ لغت، تهران، انتشا یدهخدا، عل -

 .1377، دانشگاه تهران

 یاجرا»احسان،  وان،یبزمی ما، مجتبی ان،یزاهد -

 در پرتو یداور یبه عنوان رأ یمل یهاآراء دادگاه

حقوق  قاتیفصلنامه تحق ،«ورکیوین ونیکنوانس

 چهل و نه،، شماره یفریو حقوق ک یخصوص

1400. 

، رای احکام مدنی، جلد اولعبداهلل، اج شمس، -

 .1397اول، تهران، انتشارات دراک، چاپ 

عهدات، قراردادها و ت لیتشک ،یمهد ،یدیشه -

 .1380، چاپ اول، تهران، حقوق دان

 -سوم حقوق، جلد یناصر، فلسفه ان،یکاتوز -

 انتشارات سهامیمنطق حقوق، چاپ اول، تهران، 

 .1390، انتشار

 یناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوا ان،یکاتوز -

 .1399، تهران، دادگستر ،یمدن

محاکم  شناسایی و اجرای احکام ،نصیری، مرتضی -

 .1394 خارجی، تهران،
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