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 چکیده
عنوان عملومی بلهمبتنی بر اصل  زاادی قلراردادی اسل  و ن لم  اوری،انعقاد قرارداد د

محصلول توافل   دیگر هرچند قرارداد داوری،بیانبه محدودکننده این زاادی اس . استثناء،
تلوان اراده متلترط طلرفین را بلرای ارهلا  هلر خصوصی طلرفین اختللاا اسل  املا نمی

برخی اا موضوعات را به داوری منل   گاه قانون ارها  مطل  پنداش . موضوعی به داوری،
ها را باید در مفهوم بنیلادین ن لم و گونه من  یا محدودی یا محدود کرده اس  و مبنای این

وفص  برخی اا موضوعات صرفاً در صلاحی  هستجو کرد. بر این مبنا ح  مصالح عمومی،
وعاتی نماینلد رای دادگاه اس  و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موض

در  ن ران ایرانی،در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب اهرا خواهد بود.داوری مزبور غیرقاب 
مورد تأثیر ن م عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال ن م عمومی پرداخته 

طور ی بلهو همچنین رویه قضایی محاکم ایران راه  بله اثلر ن لم عملومی بلر قلرارداد داور
خاص نق  و مصادی  مورد مناقته در خصوص موضوعات غیرقاب  ارها  بله داوری یعنلی 

قانون اساسی، دعلاوی ورشکسلتگی و اعسلار، دعلاوی حلواه حقلوق خلانواده،  893اص  
دعاوی مالکی  فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأم  

 قرار گرفته اس .
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 مقدمه

تواند دلیل  که هم مینحوین م عمومی در حقوق داوری اا هایگاه مهمی برخوردار اس  به

اعتباری قرارداد داوری محسوب شود و هم اا شناسایی و اهلرای رای داوری ممانعل  نمایلد. بی

، «قلانون زیلین دادرسلی ملدنی»، «قلانون ملدنی»در قوانین ایران شلام   روشنی،موضو  نیز بهاین 

قانون الحاق دولل  همهلوری اسللامی ایلران بله کنوانسلیون »و « المللیقانون داوری تجاری بین»

 8391ژوئلن  81شلده در نیویلورط بله تلاری  تن یم احکام داوری خلارهی شناسایی و اهرای

 درج گردیده اس .« هجری شمسی( 9/4/8992میلادی )

هلای مربلوط کارگیری مفلاهیم و واژهدهد مقنن در بلهحال توهه به مواد قانونی نتان میبااین

قلانون  329برای مثال، در ملاده  کهنحوینکرده بهبه حواه ن م عمومی، هماهنگ و همسان عم 

کله در ملاده مزبلور، اا شلر  لیکاررفتله درحابه« اخللاق حسلنه»و « ن م عمومی»مدنی دو مفهوم 

« ملوااین شلر »قانون زیین دادرسلی ملدنی اا عبلارت  1سخنی نگفته اس  لیکن در مقاب ، ماده 

ای یادکرده اس  که اگر قراردادی خلاا اخلاق حسنه باشد اما مغایر موااین شر  نباشلد، گونهبه

هلای صلنعتی و عللائم طرح، قاب  ترتیب اثر خواهلد بلود. بلاوهوداین، در قلانون ثبل  اختراعلات

نیلز در « ملوااین شلرعی»زن، عبلارت  41و ملاده  97ملاده « ب»، بند 4ماده « و»و در بند  تجاری

کاررفتله اسل  گویلا ایلن سله ملورد، دارای ملاهیتی هلدا اا کنار ن م عمومی و اخللاق حسلنه به

ر ن لم عملومی، اا قانون زیین دادرسلی ملدنی نیلز در کنلا 788یکدیگرند. در همین رابطه، ماده 

رسد هر یک اا ایلن ملوارد را ماهیل  نیز سخن گفته و به ن ر می« مصالح عامه»و « عف  عمومی»

مسلتقلی دانسلته اسل . چنللین ابهاملاتی در ملواد قلانونی، نقللش زرای قضلایی در تعیلین مفهللوم و 

 سااد.انکار میمصادی  ن م عمومی را غیرقاب 

تلرین تلوهیهی کله درامینله محلدودی  حلال مبهمدرعینترین و شده سلادهطورکلی، گفتهبه

همچنین بیتترین دلی  مورد اسلتناد بلرای  1اص  حاکمی  اراده شده، توس  به ن م عمومی اس .

هلللوگیری اا شناسللایی و اهللرای زرای داوری در کتللورهای دیگللر تحلل  عهدناملله نیویللورط 

رو، انعقلاد ااایلن 2باشلد.اوری میعلیله رای د، نیز استناد به ن لم عملومی اا سلوی محکوم8391

رو شود و اعتبار زن مح  خدشله قلرار گیلرد. تواند با مان  ن م عمومی روبهقرارداد داوری نیز می
                                                                                                   

 . 21( ص. 8931المل  )تهران: انتتارات هنگ ، چاپ دوم، ین در تجارت بیننصیری، مرتضی، تعارض قوان .1
2. Born, Gary, International Arbitration: Law and Practice (The Netherland, Kluwer Law 
International, 2012), p. 462.  
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هرچند امرواه در کنار اعمال ن م عمومی مقرّ دادگاه، اا اعمال ن م عمومی کتورهای ثالث نیلز 

قلانون زن، در صلورت فقلدان  شود و من ور اا کتلور ثاللث نیلز کتلوری اسل  کلهصحب  می

لیکن در این مقاله، مجلال  1اعمال خواهد بود،انتخاب قانون حاکم اا سوی طرفین قراردادها، قاب 

پرداختن به این موضو  نیس  و چهارچوب نوشته، محدود به اعمال ن م عمومی در حقوق ایلران 

مللی ایلران اسل  و نله و تحلی  رویه قضایی اس . همچنین موضو  نوشتار حاضر، ن م عملومی 

المللی؛ دسته اخیر، اصولی اس  که همه کتورها در سطح ههانی با دیده احتلرام ن م عمومی بین

نگرند و حاضر نیستند خلاا زن عم  کننلد ضلمن زنکله خللاا زن را اا دیگلران هلم به زن می

 المللی.های بینهای صادره اا برخی ساامانمانند اهرای قطعنامه 2پذیرندنمی

قلملرو »بررسلی و سل د در ادامله زن، « مفهوم ن م عملومی»در ادامه و در قسم  اول مقاله، 

 تحلی  خواهد شد.« ن م عمومی
 

 مفهوم نظم عمومی -1
ن رهای بسیاری در خصلوص زن مطلرح ن م عمومی اا مفاهیم دشوار حقوق اس  و اختلاا

تا حلدودی بله روشلن شلدن ایلن  اس . باوهوداین، مباحث مطروحه در میان اندیتمندان توانسته

مفهوم کمک کند و برخی اا اوایای تاریلک زن را اا میلان بلردارد بایلد ا علان داشل  هرچنلد 

الملل  خصوصلی های حقوقی مربوط به حقلوق بینتر در نوشتهبحث ن م عمومی، به نحو متروح

، تبیلین مفهلوم مورد ارایابی قرارگرفته اما همچنان نیاامند بررسی بیتتر اسل . در ایلن خصلوص

 طور مجزا بررسی کرد.ن ران حقوقی و رویه قضایی، بهتوان در نگاه صاحبن م عمومی را می

 
 حقوقی نظرانصاحب دیدگاه -1-1

در خصوص تعریف ن م عمومی و یا تعیین مصادی  زن، حقوقدانان بلر ایلن باورنلد کله ایلن 

کتور دیگر و اا امانی به املانی کار، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار اس  ایرا اا کتوری به 

باشد و تفسیر کتورها اا زن متغیر اس  اگرچه همه معتقد به تفسلیر مضلی  ایلن دیگر متفاوت می
                                                                                                   

( صل.. 8932لمللی )تهران: انتتلارات هنگل ، ان.ط.: پیری، فرهاد، اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین .1
 به بعد.  842

( 8938هلای باارگلانی، ها در ایران )تهران: موسسه مطالعات و پژوهشنیکبخ ، حمیدرضا، شناسایی و اهرای زرای داوری .2
 .843ص. 
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در همین رابطله، در خصلوص امکلان ارائله تعریلف اا ن لم عملومی برخلی  1نهاد حقوقی هستند.

ومانعی اا ن لم عملومی  توان تعریف هاممعتقدند به دلی  طبیع  خاص این اصطلاح، اصولاً نمی

دهنده ن لم عملومی، اا رو، برخی به دلی  دشوار بودن شلناخ  عناصلر تتلکی اااین 2ارائه کرد.

و بعضی دیگلر عقیلده دارنلد مفهلوم ن لم عملومی هماننلد  3اندن ر نمودهارائه تعریف زن صرا

و زگلاهی اا  اصطلاح اخلاق حسنه، امری ساده و زسان اس  اما تطبی  زن با موضلوعات خلارهی

طورکلی، اموری برخلاا ن م عمومی اس  کله ارتکلاب مصادی  زن امری دشوار اس  لیکن به

 4گردد.زن ایجاد هیجان و تتنج اهتماعی نموده و موهب اخلال می

اند تا تعریفی اا ن م عملومی را ارائله کننلد ن ران تلاش کردهرغم ن رات فوق، برخی صاحببه

یلک هامعله، مجموعله اصلول بنیلادین نهادهلای اهتملاعی اعلم اا اخللاقی، اند: ن م عمومی و گفته

که هرگونه عدول، تخطلی و تجلاوا نسلب  بله طوریدهد بهفرهنگی، سیاسی و اقتصادی تتکی  می

های اندگی اهتملاعی هامعله محسلوب شلده و بله هلی  صلورت ها، نقض اصول اساسی و بنیانزن

و  ملومی ارتبلاط تنگلاتنگی بلا منلاف  و مصلالح عملومی داردپذیرفته نخواهد بلود؛ بنلابراین، ن لم ع

ارتکاب خلاا زن، تتنج و زشفتگی اهتماعی و اختلاا در ن لم هامعله را در پلی خواهلد داشل . 

توان برخلاا زن عم  نمود یا تواف  کرد و این دادگاه اسل  کله مرهل  تتلخی. نهلاد هذا نمیم 

انلد ن لم ن ران نیلز گفتهبرخلی دیگلر اا صلاحب 5شده اسل .ن م عمومی( و خلاا انجام)مربوطه 

وابسته به حسن هریان للاام املور مربلوط  جموعه قواعد الزامی حقوقی و قوانین و مقرراتعمومی م

هامعله در  در روابل  افلراد ملردم کله اراده افلراد به اداره کتور و یا راه  به صیان  امنی  و اخلاق

رغم اینکه عموماً در قلوانین کتلوری منلدرج اسل  واعد بهو این ق ها بلا تأثیر اس خلاا هه  زن

 6اما ضرورتاً لباس قانون بر تن ندارد.
                                                                                                   

( 8938های باارگلانی، شها در ایران )تهران: موسسه مطالعات و پژوهنیکبخ ، حمیدرضا، شناسایی و اهرای زرای داوری .1
 .841ص. 

 .892 .ص( 8921 چاپ هفتم، ،یدانتگاه نتر مرکز :تهران) نیقوان تعارض ،یعل نجاد ،یالماس. 2
See also: Ghodoosi, Farshad. (2016), “The Concept of Public Policy: Revisiting the Role 
of the Public Policy Doctrine in the Enforcement of Private Legal Arrangements”, 
Nebraska Law Review, Vol. 94, p. 695 

 .823( ص. 8917)تهران: نتر میزان،  7المل  خصوصی، ج سلجوقی، محمود، حقوق بین .3
 .43( ص. 8911)تهران: نتر اسلامیه،  4. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 4
، ص. 8919، 44، مجلله تحقیقلات حقلوقی، شلماره «رهی در تعلارض قلوانینهای اعمال قانون خامحدودی »نیکبخ ، حمیدرضا،  .5

883. 
بررسی قراردادهلای نامتلرو  )مغلایر ن لم عملومی( در حقلوق فرانسله، انگللید و »تفرشی، محمد عیسی و ابدالی، مهرااد،  .6
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تقسلیم « شلکلی»و « ملاهوی»در برخی اا کتورها، ن م عمومی را به دو حلواه ن لم عملومی 

لزوم رفتار برابر بلا طلرفین »و « وهود ح  دفا »اند و برخی اا مصادی  ن م عمومی همچون کرده

توان ضلمن در این رابطه، می 1دانند.را مصداق ن م عمومی شکلی می« ح  استما  دعوا»و « دعوا

شلروط )بندی در ن لام حقلوقی ایلران، برخلی اا قراردادهلای داوری کارگیری این نو  تقسلیمبه

خاص مربوط به شرای  داوری( را به دلی  تعارض بان م عمومی شکلی باط  دانس  ماننلد سللب 

تلوان ایلن شلود در ایلن مثلال، میرای داوری که در قرارداد داوری گنجانلده میح  اعتراض به 

علیه را مح  در اعتراض بله رای داوری شرط مندرج در قرارداد داوری را باط  دانس  و محکوم

 2نزد محاکم قضایی دانس .

 
 قضایی رویه دیدگاه   -1-2

ن، بله بحلث ن لم عملومی و توان به مواردی اشاره کلرد کله در زدر میان زراء قضائی نیز می

المللی و نیز تعریف ن م عملومی داخللی در تفکیک زن به ن م عمومی داخلی و ن م عمومی بین

 عنوان نمونه دریکی اا زراء صادره زمده اس :شده اس . بهالمللی اشارهرواب  بین

ت که موضو  زن دین پولی اسل ، شلرط ایلاده در تعهلدا رغم اینکه در تمامی دعاویعلی»

محسوب و مخالف ن م عمومی ایران اس ، لیکن ضروری اسل  میلان ن لم « ربای قرضی»پولی 

که ن لم نحویالمللی قائ  به تفکیک شد بهعمومی در رواب  داخلی و ن م عمومی در رواب  بین

شلده الملل  خصوصلی( مجموعله اصلول و قواعلد پذیرفتهعمومی در تعارض قوانین )حقلوق بین

موهب ماهی  خود امکان دارد مان  اا شناسلایی و یلا اهلرای یلک که به توس  یک دول  اس 
                                                                                                   

 .9، ص. 8919، امستان 71، شماره 1های حقوق تطبیقی، دوره ، مجله پژوهش«ایران
1. Bermann, George A. (ed.), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: 
The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts 
(USA: Springer, 2017), p. 60. 

های صادره مورد اشاره قرار گرفته اس  )هرچند در متن دادنامه، مبنای اسلتدلال مطلرح شلده، این موضو  در یکی اا دادنامه .2
« ن لم عملومی شلکلی»تواند شاهد مثال بسیار خوبی بلرای نبوده اس  اما به اعتقاد نگارنده، این دادنامه می« ن م عمومی شکلی»

 89/81/8931به طرفی  خوانده  .ط. نسب  به خواسلته ابطلال ر ی داوری ملور   .ن ح.ودر خصوص دعوی خواها»باشد(: 
...، هرچند خوانده در هلسه دادگاه اعلام نموده که موضو  به لحاظ اسقاط اعتراض بله ر ی داوری قابلیل  اسلتما  نداشلته املا 

قررات شلکلی و اصلول و زیلین دادرسلی در زن نماید که کلیه مرسد موضو  اسقاط ح  اعتراض در امانی هلوه میبه ن ر می
باشد و عدول اا زن به لحاظ مغایرت زشلکار ای اس  که غیرقاب  اسقاط میرعای  شده باشد و منصرا اا قواعد حقوقی رویه

ملور   3213321771311923)دادنامه شماره « با موااین مسلّم دادرسی و حقوق  اتی طرفین ادعا، قابلی  ترتیب اثر ندارد
 دادگاه حقوقی تهران(. 3شعبه  98/19/8932

http://library1.org/_ads/6FA42B0273FC550B792291A0003AC188
http://library1.org/_ads/6FA42B0273FC550B792291A0003AC188


84 
 

 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

افتد که شناسایی و اهرای حکم باعث نقض ایلن اصلول حکم خارهی گردد. این اتفاق امانی می

الملللی شلکلی( و یلا اا ههل  ملاهوی )ن لم عملومی و قواعد اا هه  شکلی )ن م عملومی بین

( اصلول 8الملللی شلام  ملوارد  یل  اسل : )روابل  بین المللی ماهوی( شود. ن م عمومی دربین

هاس . حتلی و حمای  اا زن اساسی و بنیادین راه  به عدال  و اخلاق که دول  مای  به رعای 

( قواعلدی کله بلرای حفاول  و حمایل  اا 7اگر دعوی مستقیماً مربوط به خود دولل  نباشلد. )

( تعهلد 9شده اس ؛ )ی دول  طراحی و تدوینمناف  اساسی و بنیادین سیاسی، اهتماعی یا اقتصاد

الملللی. بلر های بینالمللی خود در قبلال سلایر دول یلا سلااماندول  مبنی بر رعای  تعهدات بین

عنوان موضلوعی اسلتثنائی در الملللی بایلد بلهاساس ن ر این دادگاه، ن لم عملومی در روابل  بین

فسیر مضی  این نهاد حقوقی( یعنی درهلایی کله واحوال استثنائی به کار گرفته شود )لزوم تاوضا 

ای مهللک بلر اصلول اساسلی واقعاً شناسایی و یا اهلرای حکلم دادگلاه خلارهی ضلربه و صلدمه

عدال ، وهدان حقوقی، مناف  اساسی عمومی یا اخللاق حسلنه کتلور مقلرّ دادگلاه )ایلران( وارد 

ی موضلو  ایلن پرونلده را کله زورد. فلذا این دادگاه شناسایی و اهرای حکلم دادگلاه خلارهمی

متضمن محکومی  تضامنی خواندگان به پرداخ  نر  بهره نه درصدی تسهیلات اخذشلده اسل  

 1«.داندالمللی نمیرا خلاا ن م عمومی ایران در رواب  بین
                                                                                                   

 87( شلعبه 3413311772711973)شلماره پرونلده:  73/13/8934ملور   3413321772711127. دادنامه شماره 1
الملل  در رویله قضلایی دادگاه عمومی حقوقی مجتم  قضائی شهید بهتتی تهران. منتتره در: فرهاد پیلری، حقلوق تجلارت بین

در خصلوص ». مقایسله کنیلد بلا دادنامله دیگلری بلا موضلو  متلابه: 18 -24ص.  (8939رات هاودانه، ایران، )تهران: انتتا
همگلی م. نسلب  بله زن بخلش اا دادنامله . طرفی  زقایلان م. اللف و   تجدیدن رخواهی شرک  م. با وکال  زقای الف. ج. به

 دادگاه عمومی حقوقی تهلران کله بله 819شعبه  381149موضو  پرونده کلاسه بایگانی  1/87/8937مور   8811 شماره
الاهرا بدون حکلم صلادره محکمله امیلر نتلین دبلی و دسلتور اهلرای زن بلر اسلاس موهب زن راه  به تقاضای قرار قبول لاام

مابین دول  همهوری اسلامی ایران و املارات متحلده عربلی موااین و مقررات قانون اهرای احکام مدنی و معاهدات قضایی فی
صلورت درصلد ثابل  ربلا محسلوب و  که پرداخ  خسارت سود بهاا زنجائی %4ه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان نسب  ب

ملاده  7مفاد حکم دادگاه دبی مخالف با قوانین مربوط به ن م عمومی و اخلاق حسنه و خلاا شلر  تلقلی شلده مسلتنداً بله بنلد 
یدن ر خواه در این خصوص با وصف مقید در دادنامه تجدیدن ر خواسلته قانون اهرای احکام مدنی قرار ردّ تقاضای تجد 813

صادر گردیده اسل  اینلک وکیل  تجدیلدن ر خلواه بله شلرح لایحله اعتراضلیه منضلم دادخواسل  مطلروح در مقلام توضلیح 
تأدیله  هلا و اشلخاص خسلارت تلأخیرملابین بانکتجدیدن رخواهی بیان داشته در چهارچوب مقررات بانکی و قراردادهلای فی

باشلد و زنچله محکمله دبلی بله نحلو ثابل  قاب  مطالبه خواهد بود که این موضو  منصرا اا قضیه مطروح تجدیدن ر خواه می
عنوان بهره در حکم مورد تقاضای اهرا زورده اس  در مقررات و قوانین همهوری اسلامی ایران ملورد حکلم قلرار نگرفتله و به

د دفا  تجدیدن ر خوانده اا شورای نگهبان قانون اساسی همهلوری اسللامی ایلران اسل . منطب  و متمول استفساریه مرقوم مور
قانون اهرای احکام مدنی تلقی و تتخی. گردیده و دادنامه تجدیدن ر خواسته بنلا  813ماده  7مراتب این امر منطب  با بند ه بنب

ملثثر کله موهبلات گسلیختن دادنامله مرقلوم را فلراهم  ای ملدل  وگونهبه ههات یادشده واهد ایراد قضایی نبوده و اعتراض به
دادگلاه تجدیلدن ر  91شلعبه  98/11/8939ملور   3913321118111918)دادنامه شلماره « نماید مطرح نگردیده اس 
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دهنده طور مبسوط به تعریف ن م عمومی و احصاء عناصلر تتلکی در کنار دادنامه فوق که به

الملللی، نیاامنلد تفسلیر رد ن م عمومی را در موارد اعمال زن بلرای روابل  بینزن پرداخته و کارب

های  ی  نیز برای بیان مصادی  ن لم عملومی و اعملال زن توان به دادنامهتر دانسته اس  میمضی 

 در رواب  داخلی اشاره کرد:

 « قلانونی  قانون ثب  صادرشده اس  اعتبار 74و  77سند مالکیتی که بر اساس شرای  مواد

خود را دارد و دعوی مخالف زن مسمو  نیس  لذا باید پذیرف  کسی که با قولنامه علادی اقلدام 

کند قطعاً باید تلاوان علدم نماید و نسب  به تن یم سند رسمی اقدام نمیبه خرید مال غیرمنقول می

ی  قلانونی اقدام خود را و زثار ناشی اا زن را ب ذیرد و برعکد، کسی کله بلا رعایل  تملام شلرا

اقدام به خرید و بی  مال غیرمنقول نملوده و در املان متعلارا نسلب  بله سلند رسلمی هلم اقلدام 

 کر اینکه اعتبار دادن به اسلناد علادی نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحم  کنند. شایانمی

ینکله موهلب اخللال در مقاب  اسناد رسمی، ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافاً به ا

 1«.گردددر ن م عمومی و زنارشیسم معاملاتی و اسنادی می

 «  اگرچه در رواب  اوهین ریاس  خانواده اا خصای. شوهر اس  اما بایلد ا علان داشل

تر اس  تا بله اهلرای حل  شخصلی. ریاس  شوهر بر خانواده به اهرای یک وویفه اهتماعی شبیه

تلوان  ور حفظ سلام  و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمیمنپد شوهر باید اختیار خود را به

به اختیار، ضمن قرارداد خصوصی اا موقعی  خود بگذرد ایرا ریاسل  او بلر خلانواده بله مفهلوم 

 2«.کنونی خود )ح  تکلیف( اا امر مربوط به ن م عمومی اس 

وری خلارهی در اما در این میان، زنچه در خصوص اعملال ن لم عملومی نسلب  بله زرای دا

تر مفهلوم ن لم ها باید موردتوهه قرار گیرد این اس  که اعمال مضلی امان شناسایی و اهرای زن

                                                                                                   
 استان تهران(.

، مجموعلله زرای 17/11/8937، مللور  3713321791111293دادگللاه تجدیللدن ر اسللتان تهللران، دادناملله  99شللعبه  .1
. اگرچه  کر این نکته للاام اسل  کله نقل  دادنامله مزبلور تنهلا اا بلاب 431، ص. 8937تجدیدن ر استان تهران، سال  قضایی

تلوان دیلدگاه غاللب استناد قاضی به ن م عمومی بوده اس  و نه تایید کلی  دادنامه ، ایرا استدلال مندرج در این دادنامله را نمی
 در دکترین یا رویه قضایی دانس . 

. در ایلن 12، همان، ص 71/18/8937، مور  3713321771711112دادگاه تجدیدن ر استان تهران، دادنامه  7عبه ش .2
دهنده زن اسل  کله دادنامه اا زنجا که ریاس  مرد بر خانواده هزو احکام شرعی اس  بنابراین دادنامه اصداری به خلوبی نتلان

عمومی دانسته اس  که بر اسلاس ایلن اسلتدلال، ملوااین شلرعی قسلم  را قسمی اا ن م« موااین شرعی»قاضی صادرکننده زن، 
 هدایی اا ن م عمومی نیس  و ایرمجموعه زن اس . 
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المللی مفید این معنا اس  که در امان رسیدگی بله درخواسل  شناسلایی و عمومی در رواب  بین

ری بلا گیری داوران در رای داواهرای زرای داوری خارهی، نباید صلرا متفلاوت بلودن نتیجله

نتیجه حاصله اا قوانین ن ام حقوقی ملی ایران را دلیلی برای مخالفل  رای داوری بلان م عملومی 

ایران دانس  ایرا احراا همین متناقض بودن نتایج داوران با ن ام ملی، مستلزم باابینی ملاهوی رای 

رای خلارهی  به همین شک ، اعمال اشتباه قانون ملی ایران اا سوی داوران، در یک داوری اس ؛

 1نیز به معنای متعارض بودن زن بان م عمومی ایران نیس .

 

 عمومی نظم قلمرو -2

گذار املوری را کله برخللاا ن لم عملومی گونه که اشاره شد، در موارد بسیاری، قانونهمان

قلوانین »صورت حکم یا من  قانونی ملدون نملوده اسل  کله درواقل ، هملان شوند بهمحسوب می

رو، بلدیهی ااایلن 2ها، مخالف قلانون بله شلمار خواهنلد زملد.افقات مغایر با زنهستند و تو« زمره

قانون زیین دادرسی مدنی در خصلوص علدم قابلیل  ارهلا  اختلافلات  431اس  باید مفاد ماده 

را مصلادی  ن لم « دعوای ورشکستگی و نیز دعاوی راه  به اص  نکاح، فس  زن، طلاق و نسب»

در مقابل ، ممکلن اسل  برخلی اا  3هلا را ملدون کلرده اسل .زن گذارعمومی دانس  که قانون

بنلابراین در  قلانونی ن یلر ملاده فلوق نتلده باشلند؛مصادی  ن م عمومی، هنوا تبدی  به یلک ماده

« ن لم عملومی ملدون نتلده»و « ن م عمومی مدون شلده»ادامه، قلمرو ن م عمومی در دو قسم  

 بررسی خواهد شد.

 

 شده مدون عمومی نظم -2-1

ه شد که مصادی  مصرح در قوانین که موضوعات غیرقاب  ارهلا  بله داوری را متلخ. گفت

قانون زیلین دادرسلی ملدنی کله بله  431اند باید ن م عمومی مدون شده دانس  مانند ماده کرده

احصللاء دعللاوی غیرقابلل  ارهللا  بلله داوری پرداختلله و لللاام اسلل  مفللاد ایللن مللاده تبیللین شللود. 

                                                                                                   
1.  Born, op. cite., p. 463. 

 .883، پیتین، ص «محدودی  های اعمال قانون خارهی در تعارض قوانین»نیکبخ ، حمیدرضا،  .2
3. Van Den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards a 
Uniform Judicial Interpretation (Denvor/ Boston: Kluwer Law and Taxation Publications, 
1981), p. 360: "It is generally accepted that arbitrability forms part of the general concept 
of public policy". 
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کننلده ملرا میلان صللاحی  دادگلاه و داور اسل  کله تعیین 1ری پذیریشده داوکه گفتههمچنان

اصولاً بر مبانی ن م و مناف  عمومی بناشده اس  و درواق ، اگر تواف  طرفین با این مبلانی برخلورد 

نامله توان داوری پذیری را یکلی اا شلرای  اعتبلار موافق ایستد، بنابراین مینماید اا حرک  می

ن ران، اینکله اختللاا موضلوعی در قلوانین یلک به بلاور برخلی اا صلاحب 2داوری نیز برشمرد.

شلود مبلین زن اسل  کله زن کتلور بله دلایل  خلاص خلود، کتور غیرقاب  داوری محسوب می

دانلد و ایلن های زن کتور اا طیف قضایی و نله داوری میرسیدگی به اختلاا را مخت. دادگاه

باشلند و عملدتاً موضلوعاتی ن یلر متفاوت می موضوعات غیرقاب  داوری در کتورهای مختلف،

حقلوق خلانواده،  3اختلافات راهل  بله حقلوق املوال معنلوی )مالکیل  فکلری(، حقلوق رقابل ،

شده توس  قلوانین خلاص )مثل  حقلوق اختلافات مربوط به حقوق حمای  4ورشکستگی، تقلب،

ملومی و دولتلی، ( یلا مربلوط بله املوال ع7هایلا حقلوق شلرک  6یا حقوق کارگر 5کنندهمصرا

 8زیند.حساب میغیرقاب  داوری به

های قلانون زیلین دادرسلی ملدنی، دریکلی اا دادنامله 431در حقوق ایران و در تفسیر ملاده 

ارهلا  بله داوری تنهلا در صلورتی غیلرممکن اسل  کله موضلو  اصللی »اصداری چنین زملده: 

مانند فقلدان قابلیل  ارهلا   اشد؛وفص  اا طری  داوری نبموهب قوانین ایران قاب  ح اختلاا به

قانون زیین دادرسلی ملدنی تصلریح گردیلده  431طور حصری در ماده موضو  به داوری که به

                                                                                                   
1. Arbitrability 

 .43( ص. 8932)نتر شرک  سهامی انتتار،  1های حقوق داوری تطبیقی، ج خدابختی، عبداله، حقوق دعاوی: بایسته .2
3. Comandate Marine Corp. v. Pan Australia Shipping Pty. Ltd., Federal Court, Australia, 
20 December 2006, [2006] FCAFC 192. 
4. (Fraud); Agrawest & AWI v. BMA, Prince Edward Island Supreme Court—Trial 
Division, Canada, 23 June 2005, [2005] PESCTD 36 (Can-LII). 
5. Dell Computer Corp. v. Union des Consommateurs, Supreme Court, Canada, 13 July 
2007, [2007] SCC 34, [2007] 2 SCR 801. 
6. Paquito Lima Buton v. Rainbow Joy Shipping Ltd. Inc., Court of Final Appeal, Hong 
Kong Special Administrative Region of China, 28 April 2008, [2008] HKCFA 30 at 
paras. 46 ff. 
7. Canada (Attorney General) v. Reliance Insurance Company, Ontario Superior Court of 
Justice, Canada, 5 October 2007, [2007] CanLII 41899 (ON SC) (winding-up); 
Bundesgerichtshof, Germany, II ZR 65/03, 19 July 2004; Clيnica Columbia S.A. v. RMN 
San Antonio S.L., Juzgado de Primera Instancia, Bilbao, Spain, 2 November 2005; Acier 
Leroux Inc. v. Tremblay, Court of Appeal of Quebec, Canada, 11 March 2004, [2004] 
CanLII 28564 (QC CA); Investissement Charlevoix Inc. v. Gestion Pierre Gingras Inc., 
Court of Appeal of Quebec, Canada, 21 June 2010, [2010] QCCA 1229. 
8. UNCITRAL 2012 Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial 
Arbitration, p. 41. 
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 1اس .« که عبارتند اا دعوای ورشکستگی و دعاوی راه  به اص  نکاح، فس  زن، طلاق و نسب

وفصل  رها  ح گردد که امطرح می 2باید توهه داش  قابلی  ارها  در رابطه با موضوعاتی

عنوان شلرط ها به داوری، بلا منل  قلانونی مواهله اسل . قابلیل  داوری نله بلهدعاوی مرتب  با زن

گلردد و پلد اا اثبلات عنوان استثنایی بر صح  زن مطرح میصح  قرارداد داوری، بلکه تنها به

 کلر اسل  در فقدان قابلی  داوری، قرارداد داوری نیز باط  اعلام خواهد شد. همچنلین للاام بله 

تفلاوت قائل   3حقوق کتورهای اروپلایی، میلان مفهلوم قابلیل  داوری و قلملرو قلرارداد داوری

شوند، بدین معنا که قابلی  داوری محدودی  ناشی اا قانون اسل  املا قلملرو قلرارداد داوری می

 برخللاا ایلن برداشل ، در حقلوق زمریکلا اصلطلاح قابلیل  4مرتب  با تفسیر اراده طرفین اس .

ای کله قلملرو موضلو  قلرارداد داوری را نیلز در گونهرود بهای به کار میداوری به نحو گسترده

 5گیرد.برمی

طور مجزا مورد مداقه قرار داد ایرا بند یلک زن را به 431طورکلی، لاام اس  بندهای ماده به

 893، بله اصل  ناور به دعاوی تجاری اس  و بند دوم زن، ناور به دعلاوی خلانوادگی. در ادامله

 عنوان ن م عمومی مدون شده اشاره خواهد شد.قانون اساسی نیز به

 
 الف( دعوای ورشکستگی

                                                                                                   
 87( شلعبه 3413311771911831)شلماره پرونلده:  14/13/8934مور   3413321771911181دادنامه شماره  .1

الملل  در رویله قضلایی دادگاه عمومی حقوقی مجتم  قضائی شهید بهتتی تهران. منتتره در: پیری، فرهاد، حقلوق تجلارت بین
 .19-19ن، پیتین، ص.. ایرا

( و Objective Arbitrabilityای اا نویسندگان قابلیل  داوری را بله دو بخلش مجلزای قابلیل  داوری موضلوعی )پاره .2
اند. قابلی  داوری موضوعی در رابطه بلا یلک موضلو  ( تقسیم نمودهSubjective Arbitrabilityقابلی  داوری شخصی )

گردد و قابلیل  داوری شخصلی در رابطله بلا ن داوری با من  قانونی رو به روس  مطرح میفص  زن توس  دیواوخاص که ح 
 قراردادهای داوری منعقده توس  دول  و نهادهای عمومی. در این رابطه ببینید:

Gaillard, Emmanuel and Savage, John, Fouchard, Gaillard, Goldman on International 
Commercial Arbitration (The Netherlands: Kluwer Law International 2009) pp. 312 ff. 

 اند، برای مثال ببینید:دانسته« اهلی  شخصی»را معادل « قابلی  داوری شخصی»ای اا نویسندگان اا این نیز فراتر رفته و پاره
Schwarz, Franz and Konrad, Christian, The Vienna Rules: A Commentary on 
International arbitration in Austria (United Kingdom, Kluwer Law International 2009) p. 
12. 
3. The scope of arbitration agreement. 
4. Poudret, Jean-François and Besson, Sébastien, Comparative Law of International 
Arbitration (2nd edn, London: Sweet & Maxwell 2007) p. 282. 

الملللی: بررسلی تطبیقلی زرای قضلایی افلات تجلاری بینپیری، فرهاد، تأثیر نقض قرارداد داوری بلر رونلد حل  و فصل  اختل .5
 .11( ص. 8931المل ، دانتگاه شهید بهتتی، نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین)پایان

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franz+T.+Schwarz%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+W.+Konrad%22
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، ابهاملات متعلددی، همچنلان وهلود دارد و ایلن مفهلوم «دعاوی ورشکستگی»درباره مفهوم 

رسلد ایلن دعلوا را بایلد فقل  نلاور بله دعلوای نیاامند بااتعریف اس . در این رابطله بله ن لر می

دانس  که اثر زن نسب  به همه طلبکاران خواهد بود لیکن سلایر دعلاوی )ماننلد دعلاوی « وقفت»

صلرا ورشکسلته شلدن طلرفین داوری، ناشی اا قرارداد ساب  منعقده میان ورشکسته با ثالث(، به

 قواعلد مرکلز داوری اتلاق باارگلانی ایلران 99ماده « ث»روس  که در بند اااین 1یابد.اوال نمی

هللای داخلللی در صللورت در داوری: »گللرددسللیدگی داوری در مللوارد ایللر متوقللف میرزمللده 

که شلخ. حقلوقی باشلد، مطلاب  مقلررات ملاده ورشکستگی یکی اا طرفین دعوی درصلورتی

هللای گللردد. در داوریقللانون تجللارت تللا تعیللین مللدیر تصللفیه داوری متوقللف می 483و  481

؛ در ایلن ملاده، صلرا ورشکسلته شلدن «و  اس المللی موضو  تاب  مقررات حاکم بر موضبین

شلود و شود بلکه رسیدگی تا تعیین مدیر تصفیه متوقف میطرا دعوا، منجر به اوال داوری نمی

 یابد.س د رسیدگی داوری پد اا تعیین مدیر تصفیه، ادامه می

تلوان در شلرط داوری نمونله مرکلز داوری اتلاق باارگلانی تهلران هلم همین رویکلرد را می

شلده اسل  و در زن، صلرا ها و مثسسات تن یماهده کرد که برای درج در اساسنامه شرک مت

 کلیه اختلافلات و دعلاوی شلرک /»اند: ورشکسته شدن شرک ، دلی  اوال شرط داوری ندانسته

مدیره، مدیرعام ، باارسان و مدیر تصفیه که ناشی اا این اساسنامه یا ملرتب  مثسسه، شرکا، هیئ 

ااهمله انحلال شرک ، بطلان شرک  و عملیلات یلا تصلمیمات ارکلان زن و همچنلین  با زن باشد

گلردد کله بلر طبل  قواعلد ارهلا  ملی کلیه متفرعات زن، به مرکز داوری اتاق باارگلانی تهلران

رای یک یا سه داور )برحسب اهمی  دعوا و به تتلخی. و انتخلاب مرکلز داوری(  داوری زن با

عللاوه بلر مقلررات حلاکم، علرا  داور/ داوران. شلود وفصل را ح اللاهصورت قطعلی و لاامبه

شلرط داوری مسلتق  اا اساسلنامه اسل  و . نملود/ خواهند رب  را نیز مراعات خواهدتجاری  ی

 «.باشدالاهرا میحتی در صورت بطلان، انحلال یا ورشکستگی شرک ، معتبر و لاام

اور زن اسل  کله ایلن دعلوا، اثلر طورکلی، دلی  علدم امکلان طلرح دعلوای توقلف نلزد دبه

مستقیمی بر اشخاص ثالث مانند طلبکاران و کارکنان تلاهر دارد للیکن بایلد توهله داشل  سلایر 

                                                                                                   
 برای مطالعه تطبیقی این موضو  در حقوق کتورهای اتریش، انگلستان، فرانسه، زلمان و سویید، ن.ط.: .1

Liebscher, Christoph, "Insolvency and Arbitrability", in: Mistelis, Loukas and 
Brekoulakis, Stavros (eds), Arbitrability (The Netherlands: Kluwer Law International) 
pp. 165-178. 
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باشلد ماننلد اینکله دعاوی که فق  مربوط به ورشکستگی اس  همچنان قاب  ارها  به داوری می

در رویله  1ب لردااد. داور به تعیین مسلئولی  قلراردادی ورشکسلته در برابلر طلرا دیگلر قلرارداد

فقدان قابلی  ارها  موضو  به داوری شلام  »توان چنین استدلالی را متاهده نمود: قضایی نیز می

ها به داوری، با من  قانونی مواهله اسل  و وفص  دعاوی مرتب  با زنمواردی اس  که ارها  ح 

موهب ملاده وق ایلران و بلهباشلد ...؛ در حقلقانون مقرّ دادگاه، حاکم بر تعیین قابلیل  داوری می

قانون زیین دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی )به معنای دعلوای توقلف( قابل  ارهلا  بله  431

باشد و در خصوص سایر دعاوی تجاری، ممنوعی  صریحی در قلوانین ایلران وهلود داوری نمی

 2«.ندارد
 

 ب( دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

دعلاوی »قلانون زیلین دادرسلی ملدنی،  431موهب بند یلک ملاده به طور که گفته شدهمان

در این خصلوص بایلد  3قاب  ارها  به داوری نیس .« راه  به اص  نکاح، فس  زن، طلاق و نسب

قانون زیین دادرسی مدنی، حصلری اسل  و نبایلد سلایر شده در این مادهتوهه داش  موارد گفته

این قانون مقلرر  421که ماده ا  به داوری دانس . همچنانها را غیرقاب  ارهدعاوی مربوط به زن

مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بلوده و رفل  اختللاا در املری کله  که دعوادرصورتی »...داشته: 

اص  نکاح یا طلاق یا نسلب باشلد، رسلیدگی داوران  رسیدگی به متوقف بر رهو  به داوری شده

                                                                                                   
1. Kronke, Herbert & others, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: 
A Global Commentary on the New York Convention (The Netherlands: Kluwer Law 
International, 2010), p.355. 

دادگاه عملومی حقلوقی مجتمل  قضلائی شلهید  87، شعبه 79/87/8934مور   3413321772718737دادنامه شماره  .2
 .882پیتین، ص  المل  در رویه قضایی ایران،بهتتی تهران؛ منتتره در: پیری، فرهاد، حقوق تجارت بین

قلانون  8)که در تبصلره دوم ملاده « اص  نکاح و انحلال زن»های متورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، عبارت در برخی اا ن ریه .3
قلانون زیلین  431تلوان اا زن بلرای تفسلیر ملاده به کار رفتله اسل ( تحلیل  شلده اسل  و می 8938حمای  خانواده مصوب 

اا صللاحی  رسلیدگی  ۱/۱۲/۱۹۳۱قلانون حمایل  خلانواده مصلوب  ۱ملاده  ۲تبصلره  نچله درز» دادرسی مدنی نیز بهلره بلرد:
انحلال زن اس  که شلام  اختللاا در وهلود  ها مستثنی شده، دعاوی راه  به اص  نکاح ودر بخش های عمومی مستقردادگاه

ی در اینکله رهلو  اوج بلا شلرای  قلانونی عدم علقه اوهی  اس  مثلاً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رهعی واق  شلود ولل و
دعوی راهل  بله اصل   عدم علقه اوهی  اس  و صورت گرفته یا نه مح  اختلاا اوهین باشد، این اختلاا مربوط به وهود و

قلانون  ۱ملاده  ۲ملذکور در تبصلره  "اص "کلمه (. »89/19/8937مور   ۷۴۴/۳۲/۴)ن ریه شماره  باشدانحلال زن می نکاح و
من لور . باشلدناور بر اص  انحلال نکاح نیز می ،نکاح توهه به سابقه قانونگذاری علاوه بر اب ۱/۱۲/۱۹۳۱انواده مصوب حمای  خ

)ن ریله  واقل  شلده اسل  اا دعاوی اص  انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صح  و یا بطلان طلاق یا فس  نکاحی اسل  کله قبللاً
  (. 84/17/8937مور   797/۳۲/۴شماره 
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 متوقلف دار نسب  به امر هزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبنهایی اا دادگاه صلاحی  تا صدور حکم

، قابل  نکلاح یلا طللاق یلا نسلب« مربوط به»دهد که دعاوی خوبی نتان میاین ماده به«. گرددمی

المث  و تنصلیف ارها  به داوری اس  مانند نفقه )مانند نفقه ایام عده، نفقه اقارب(، مهریه، اهرت

 دارایی.

( و 8938 کر اس  که نبایلد تصلویب قلانون حمایل  خلانواده )مصلوب باره، لاام به دراین

زن( را ملان   4 کر صلاحی  خاص دادگاه خانواده در رسیدگی به این دسل  دعلاوی )در ملاده 

قلانون ملثخر شلوراهای  3ملاده « ج»کله در بنلد ارها  چنین اختلافاتی به داوری دانس . همچنان

در موارد ایر، قاضی شورا بلا متلورت اعضلای : »( چنین زمده اس 8914ح  اختلاا )مصوب 

دعاوی خانواده راه  به ههیزیه، مهریه و نفقله : نمایدی می شورا رسیدگی و مبادرت به صدور ر

( قلانون حمایل  خلانواده مصلوب ۲۳که متلمول ملاده )تا نصاب مقرر در بند )الف( درصلورتی

های دادگلاه خلانواده احصاء صلاحی  خوبی متخ. اس  کهاا این ماده به«. نباشند ۱/۱۲/۱۹۳۱

در قانون حمایل  خلانواده، بله معنلای زن نیسل  کله چنلین اختلافلاتی را نتلوان در سلایر مراهل  

نکلاح « مربوط بله»توانند به برخی اا دعاوی رسیدگی کرد و اازنجاکه شوراهای ح  اختلاا می

افات به داوری نیز با منل  قلانونی گونه اختلههیزیه، مهریه و نفقه( رسیدگی کنند، پد ارها  این)

 رو نیس  و این دعاوی، داوری پذیر هستند.روبه

 
 ج( دعاوی اموال دولتی و عمومی

را بلدون  و دولتلی عملومی اموال راه  به دعاویقانون اساسی بدین نحو، ارها   893اص   

و  عملومی املوال   بهراه دعاوی صلح»اخذ موافق  برخی اا مراه  قانونی، ممنو  دانسته اس : 

 اطللا  و باید بله اس  وایران هیأت تصویب به در هر مورد، موکول داوری به زن یا ارها  دولتی

 تصلویب بله باید داخلی باشد و در موارد مهم خارهی دعوی طرا که برسد. در مواردی مجلد

 «.کندمی تعیین را قانون نیز برسد. موارد مهم مجلد

شده و در این نوشلتار های بسیاری درباره تتریح این اص  اا قانون اساسی نوشتهتاکنون نوشته

تا حدودی که به نوشتار حاضلر مربلوط اسل  بایلد ا علان  1نیاای به شرح مفص  این اص  نیس 
                                                                                                   

الملللی )تهلران: نتلر هلای تجلاری بین.ط.: هنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوریهای موهود، نای مثال اا میان انبوه نوشتهبر .1
 به بعد.    21(، ص. 8921دادگستر، 
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خورده اسل  و ممنوعیل  داش  این اص  اا قانون اساسی، با مفهوم داوری پذیری اختلاا، گره

ناشی اا این اص  را باید ناشی اا محلدودی  فقلدان قابلیل  ارهلا  موضلو  اختللاا بله داوری 

دانس  به این معنا که در صورت عدم اخذ تصویب مراه  یادشده، قرارداد داوری باطل  خواهلد 

بود. چنین ضمان  اهرای سنگینی به مذاق بسیاری اا قضات مداف  توسعه و رشلد حقلوق داوری 

س  و همواره سعی در تعدی  اطلاق این اص  اا قانون اساسی وهلود داشلته اسل . خوش نیامده ا

دول ، ایلن اصل  « اعمال حاکمی »و « اعمال تصدی»بدین شک  که قضات ضمن تفکیک میان 

دانند که عملکلرد دولل  و نهادهلای ایرمجموعله زن، ناشلی اا اعملال اهرا میرا تنها امانی قاب 

های ایلر کنلد. دادناملهاین فرض، دول  هماننلد یلک تلاهر عمل  میتصدی نبوده باشد ایرا در 

 مربوط به چنین برداشتی اس :

 «ملابین اصلحاب توان گف  داوری عبارت اس  اا رفل  اختللاا فیدر تعریف داوری می

هلا را بلا تراضلی خلود حکمی  اشخاص کله طلرفین دعلوی، زندعوی اا طری  واگذاری زن به
پذیرش این روش صرفاً برخی اا دعلاوی را قابل  ارهلا  املر بله داوری  کنند. مقنن باانتخاب می

باشد کله ارهلا  ها را استثناء کرده که این ادعای راه  به اموال عمومی و دولتی میندانسته و زن
گونه دعاوی به داور مستلزم تصویب هیأت وایران و اطلا  مجلد شورای اسلامی اسل  البتله این

باشلند تحل  شلمول ایلن رفاً قراردادهایی که راه  به امور حلاکمیتی میلاام به  کر اس  که ص

قلانونی بلوده و قراردادهلای راهل  بله ایلن گری خارج اا ایلن مادهقانونی بوده و امور تصدیماده
قلانون  893قانون مرقوم و اص  توان با تمسک به مادهباشند و نمیامور، قاب  ارها  به داوری می

فیله کله فیه قرارداد مختلفنه قرارداد را منوط به اخذ مجوا نمود که در مانحناساسی انجام هرگو
شرط داوری در زن مورد تراضلی قرارگرفتله اسل  قلرارداد راهل  بله املور تضلامنی و خلدماتی 

 1«.باشد که خروج موضوعی اا بحث امور حاکمیتی داردمی

 «ال رای داوری شلده زن زنچه مبنای طرح دعوی معنونله اا ناحیله خواهلان در ههل  ابطل
های دولتی بوده و ارها  امر به داوری بلدون موافقل  هیلأت اس  که شرک  ز. اا امره شرک 

پذیرش نیس  بله لحلاظ زنکله وایران و اطلا  مجلد شورای اسلامی بوده اس  که این ادعا قاب 
بله املوال قلانون اساسلی صلرفاً نلاور  893قانون زیین دادرسی مدنی و اصل   492مقررات ماده 

عمومی و دولتی بوده و تسری به اشلخاص خصوصلی نلدارد اا سلوی دیگلر، تملام قراردادهلای 
                                                                                                   

 دادگاه تجدیدن ر استان تهران. 81شعبه  88/12/8932مور   3213321778111349دادنامه شماره  .1
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قانونی نتده و صرفاً قراردادهایی تح  شمول زن ماده اسل  اشخاص دولتی هم متمول این ماده
 مابین طلرفینکه راه  به اموال دولتی و عمومی باشد که چنانچه در اثر واگذاری زنان اختلافی فی

حادث شود لزوماً باید مجواات لاام اا مجلد شورای اسلامی و هیأت وایران را اخذ کنلد. البتله 
قانونی شام  هر قراردادی نتده و قراردادهایی که در رابطله بلا لاام به  کر اس  مقررات این ماده

ا وساا یا حتی انجام کار معین باشد تح  شمول زن قلرار نگرفتله و لزوملی بله اخلذ مجلوساخ 
 1«.ندارد

دولل  را راه « اعملال حاکمیل »و « اعملال تصلدی»ها که تفکیلک میلان کنار این دادنامه در

ها، اند در برخللی دیگللر اا دادنامللهقللانون اساسللی دانسللته 893گریللزی بللرای عللدم اعمللال اصلل  

ر توان نمونله ایلاند که میطورکلی خارج اا قلمرو اعمال این اص  دانستههای دولتی را بهشرک 

 را  کر کرد:

 « هایی های دولتی و شرک به ن ر دادگاه زنچه اا تعاریف قانونی و فلسفه وهودی شرک

شلود ایلن اسل  کله هلدا اا که سرمایه یا سهام زن متعل  به نهادهای عمومی اس  اسلتنباط می

گلذار هلویتی ها انجام املور اقتصلادی و دادوسلتدهای تجلاری اسل  و قانونتأسید این شرک 

ها اعطا نموده تا با عدم تسری احکلام دولتلی گذاران به این شرک   اا سهامداران و سرمایهمستق

هلای هلا تسلهی  نملوده و ماننلد بنگاهها انجام املور تجلاری را بلرای زنگونه شرک نسب  به این

ها و مثسسلات اقتصادی خصوصی، امینه فعالی  مناسلبی را بلرای زنلان فلراهم نمایلد. واارتخانله

های دولتلی دارای شخصلی  حقلوقی کله شلرک شلوند درحالیتی اا اهزاء دول  تلقلی میدول

باشند و لو زنکه سرمایه زن متعل  به دولل  باشلد و تعلاریف متفلاوتی مستق  اا صاحب سهام می

 8( و قانون مدیری  خدمات کتوری )مواد 9و  4و  9و  7که در قانون محاسبات عمومی )مواد 

ها شخصی  حقوقی مسلتق  قائل  قانون تجارت که برای شرک  919ه و ماده زمدعم ( به4الی 

بنابراین رابطه سلهامداران نسلب  بله املول شلرک  یلک نلو  مالکیل   شده مثید این ن ر اس ؛

باشد بلکه اموال متعل  به شرک  بوده و صاحبان سهام فق  سلهامدار شلرک  مفروا یا متا  نمی

وایران در   ارها  امر به داوری بدون تحصی  موافق  هیئل شوند و موضو  ممنوعیشناخته می

قانون زیین دادرسی مدنی، صرفاً راه  بله املوال عملومی و  492قانون اساسی و ماده  893اص  

                                                                                                   
 دادگاه تجدیدن ر استان تهران. 81شعبه  11/19/8932مور   7781111473213321دادنامه شماره  .1
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هایی کلله سللهامداران زن های دولتللی و یللا شللرک هللای شللرک دولتللی بللوده و امللوال و دارایی

 1«.گیردر برنمیمثسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد را د

 نظم عمومی مدون نشده -2-2

قانون زیین دادرسی مدنی، به معنلای زن  431 کر مصادی  غیرقاب  ارها  به داوری در ماده 

من ور تتلخی. موضلوعات تلوان بله داوری ارهلا  داد. بلهنیس  که هر دعلوای دیگلری را می

شلده اصللی و فرعلی مطرحطورکلی در قلوانین کتلورها، دو معیلار غیرقاب  ارها  به داوری، بله

، بیتلتر قلوانین مللی در ایلن رابطله، حقلوقی را کله «معیار اصللی»عنوان اس  بدین توضیح که به

تواند مورد صلح و سااش قرار گیرد قابل  ارهلا  بله داوری امکان اسقاط زن وهود دارد و یا می

ا، حقلوق ملالی یلا توانلد بلا توهله بله قلوانین و زرای قضلایی کتلورهدانند. چنین حقلوقی میمی

 غیرمالی باشد.

انلد در مقاب ، قوانین بسیاری اا کتورهای دیگر نیز معیاری در رابطه باقابلی  داوری ارائه ننموده

من ور شلناخ  قابلیل  داوری گردیلده بله« معیلار فرعلی»رو، چنین دیدگاهی منجر به اعملال اااین

تلوان بله ملواردی کله اا مصلادی  زن می اس . در این رابطه، معیار فرعی، همان ن م عمومی اسل 

گذار، صلاحی  انحصاری دادگاه ملی در رسیدگی به یلک موضلو  خلاص را اشاره کرد که قانون

دهنده  کر صللاحی  انحصلاری بلرای برخلی مراهل ، درواقل  نتلان 2مورد تصریح قرار داده اس .

مراه  اسل  و در یلک هدا مقنن اا تعیین صلاحی  خاص برای یک مره  و نفی صلاحی  سایر 

گللذار را ناشللی اا ن للم عمللومی دانسلل . در تفسللیر منطقللی، بایللد چنللین رویکللردی در نگللاه قانون

نتلده را ملان  مهملی در داوری پلذیری برخلی اا اختلافلات اینجاس  که باید ن م عملومی ملدون 

اسلتناد  عنوان یک معیار فرعی در شلناخ  موضلوعات غیرقابل  ارهلا  بله داوری، بله زندانس  به

قانون فوق(، باید برخلی دعلاوی  431بنابراین، علاوه بر موارد منصوص قانونی )همچون ماده  3کرد.

                                                                                                   
دادگلاه عملومی حقلوقی تهلران. مقایسله کنیلد بلا  4شعبه  89/17/8939مور   3913321771411899دادنامه شماره  .1

 بله لحلاظ صلراح  و وضلوحقلانون اساسلی  893اص  »شورای نگهبان:  82/13/8927مور   9111شماره ن ریه متورتی 
 «.دداننهای دولتی نیز میمذکور را شام  اموال شرک  ، اص نیاای به تفسیر ندارد و اعضاء شورای نگهبان به اتفاق زراء

 .38-31المللی، پیتین، ص. پیری، فرهاد، تأثیر نقض قرارداد داوری بر روند ح  و فص  اختلافات تجاری بین .2
ای غیلر اا دادگلاه، های ویژههمچنین گفته شده اس  که گاه صلاحی : »14 .ط.: خدابختی، عبداله، پیتین، ص.همچنین ن .3

شود یا ن ام حقوقی، رسلیدگی بله دعلوایی را اا صللاحی  هلای خلاص محلاکم بینی میای دعاوی، پیشبرای رسیدگی به پاره
کلرد املا ایلن انلدااه توان تعریف یا مصداق واحدی را بین کتلورها تصلور دهد. در این خصوص، کمتر میخود تتخی. می

ها بلر اسلاس روشن اس  که موضوعاتی اا این دس ، اا یک سو با حاکمی  زن کتور مربوط هستند و اا سوی دیگر، دادگاه
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 ها اشاره خواهد شد.دیگر را نیز غیرقاب  ارها  به داوری دانس  که در ادامه، به زن
 

 الف( دعاوی اعسار

دعلوای اعسلار »(، 8939های مالی )مصوب قانون نحوه اهرای محکومی  89موهب ماده به

کننده بله دعلوای اصللی یلا دادگلاه صلادرکننده ه در دادگاه نخستین رسلیدگیبدر مورد محکوم

تصریح ایلن ملاده در صللاحی  منحصلر دادگلاه در «. شودله اقامه میاهراییه و به طرفی  محکوم

هلا  بله شود که دعوای اعسار قابل  اررسیدگی به دعوای اعسار، ناگزیر منجر به این برداش  می

خوبی در داوری نیس  و ن م عمومی مان  چنین صلاحیتی برای داور خواهد بود. این اسلتدلال بله

هایی اا ملتن دو دادنامله ایلر، نقل  برخی اا زرای قضایی نیز قیدشده اس  که برای مثلال قسلم 

 شود:می

 «  ملات قانون اساسی که مره  رسمی و عام رسیدگی بله شلکایات و ت ل 893اولاً ... اص
قانون نحوه اهلرای  89گذار در ماده رسد اینکه قانونرا دادگستری اعلام نموده اس  و به ن ر می

های مالی، مره  رسیدگی به ادعای اعسار سایر مراهعی که زرای مدنی صادر نماینلد محکومی 
ر ممنوعیل  گذارا با دادگاه صادرکننده اهرائیه اعلام نموده، یک قاعده زمره بوده و درواق  قانون

داوران را برای رسیدگی به ادعای اعسار همانند دعوای ورشکسلتگی، بله ملوارد ممنوعیل  ملاده 
های عمومی و انقلاب در امور مدنی افزوده اس  و این حمایل  قانون زیین دادرسی دادگاه 431
 رسلد چراکله تقاضلایعلیله نیلز منطقلی بله ن لر میگذار به لحاظ امکان بااداشل  محکومقانون

هلای ملالی اا سلوی داور قلانون نحلوه اهلرای محکومی  9علیه و اهرای ملاده بااداش  محکوم
پذیر نبوده و دادگاه مجری رای داوری باید با این تقاضلا موافقل  نمایلد. ثانیلاً اگلر قاعلده امکان

که در قرارداد ملورد اختللاا قیدشلده کله بله مذکور را یک قاعده زمره بدانیم، شرط خلاا زن
حکم بنلد ای اعسار نیز داور رسیدگی نماید، یک شرط نامترو  و خلاا قانون بلوده کله بلهدعو

قانون مدنی باطل  بلوده وللیکن مبطل  اصل  قلرارداد ارهلا  اختللاا بله داوری  797سوم ماده 

 1«.باشدنمی

 «به را هرگونه که بخواهنلد موردتوافل  توانند اص  و شیوه وصول محکوماصولاً طرفین می

                                                                                                   
 «.  پردااندبه تعیین و ارایابی زن می (lex fori)مقررات و زیین رسیدگی خود 

 دگاه عمومی حقوقی متهد.دا 88شعبه  77/19/8932مور   3213312929211989دادنامه شماره  .1
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توان به داوری ارهلا  داد کله در ایلن صلورت، به را اصولاً میبنابراین تقسی  محکوم هند؛قرار د
به، در دادگاه مطرح شود عنوانش دعوی اعسار اس  با شرای  شلکلی خلاص اگر تقسی  محکوم

علیلله بلله همچللون لللزوم وهللود دو شللاهد و لللزوم ضللمیمه نمللودن صللورت ریللز امللوال محکوم
تلوان دعلوی بله در داوری، دیگلری عنلوانش را نمیقسلی  محکومدادخواس ؛ لیکن بلا طلرح ت

هلای ملالی اعسار دانس  و زن را متمول الزامات خاص مقرر در قانون نحلوه اهلرای محکومی 
قلانون  722ای اا مصلادی  موضلو  ملاده دانس  بلکه باید زن را دعوی تقسی  دانس  که نمونه

هلای مرو اعمال قانون نحوه اهلرای محکومی مدنی اس  و دعوی مزبور، خروج موضوعی اا قل
واحوال پرونلده، مالی دارد و در فرض طرح دعوای تقسی  در داوری، داور باید بر اساس اوضلا 

رای صادر کند و حتی ممکن اس  داور اعللام نمایلد کله نیلاای بله اسلتما  شلهادت شلهود هلم 

بلارای دادگلاه قیلاس کلرد للذا اوللاً، توان زثار رای داوری در این موضو  را بنابراین نمی نیس ؛
قاعده فراغ رسلیدگی پایبنلد داور بعداً ح  تجدیدن ر در مبالغ تقسی  یا رف  زن را ندارد و باید به

توانند ایلن دعلوای تقسلی  را بله داوری ارهلا  دهنلد باشد؛ ثانیاً، اشخاص حقوقی و تجار نیز می
موان  خاص مرتب  با بحث اعسار باشلد؛ ثالثلاً بلا چون ماهیتاً نوعی دعوی اعسار نیس  تا مواهه با 

هلای ملالی، داور حل  توهه به خروج موضوعی رسیدگی داور اا قانون نحوه اهلرای محکومی 

علیه را ندارد لیکن ممکن اس  در صورت تصریح به وهلود چنلین الخروج کردن محکومممنو 
رابعللاً صلللاحی  داور در  داوری در ن للر بگیللرد؛ صلللاحیتی بللرای داور، وهلله التزامللی را در رای

تصلریح زن در شلرط داوری اسل  و در غیلر ایلن به، منلوط بهرسیدگی به دعوی تقسی  محکوم
صورت، داور فاقد صلاحی  بلرای رسلیدگی بله ایلن موضلو  اسل  کله در پرونلده حاضلر نیلز 

 1«.ننموده اس خوانده، وهود چنین تصریحی در شرط داوری را به این دادگاه ارائه 
 

 دعاوی قراردادهای کار ب(

های ویژه برای مراهعی غیلر اا محلاکم دادگسلتری را، بایلد بله اشاره شد که تعیین صلاحی 

معنای فقدان داوری پذیری زن دعوا دانس  که ااهمله این ملوارد، مراهل  مقلرر در قلانون کلار 

به  کلر اسل  کله زاادی تعیلین  های تتخی. و ح  اختلاا اس . در این رابطه لاامیعنی هیأت

 2الحاقی به ملاده  9موهب تبصره شدت محدودشده ایرا بهشروط مندرج در قراردادهای کار، به

                                                                                                   
 دادگاه عمومی حقوقی تهران. 3شعبه  73/12/8932مور   3213321771311327دادنامه شماره  .1
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قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن بایلد در فلرم »مقررشده اس :  1قانون کار

ب قلوانین و مقلررات مخصوصی باشد که توس  واارت تعاون، کار و رفاه اهتملاعی در چلارچو

شلده اا سلوی لاام به  کر اس  نمونه قرارداد تهیه«. گیردشود و در اختیار طرفین قرار میتهیه می

شلده در یلااده بنلد ابلاغ 82/19/8934ملور   48موهب دستورالعم  شماره این واارتخانه، به

 اس  و در زن، شرط داوری نیز وهود ندارد.

رج شرط داوری در قراردادهای متمول قانون کار، درواقل  تخطلی بنابراین با توهه به زنکه د

زن قانون اس ، للذا بایلد دعلاوی مربلوط بله  2ماده  9اا نمونه قرارداد تن یمی در راستای تبصره 

 قانون کار را غیرقاب  ارها  به داوری دانس  و چنین شرطی، باط  خواهد بود.

 

 پ( دعاوی مبادله اوراق بهادار

صلراح  ( به8931)مصلوب  های توسعه کتلوراحکام دائمی برنامه قانون 91 ماده« ب»بند 

هلا فقل  در بلورس بورس و اوراق بهادار، شده در ساامانمعاملات اوراق بهادار ثب »مقرر داشته: 

هلا حسلب و بااارهای خارج اا بورس دارای مجوا و با رعای  مقررات معاملاتی هلر یلک اا زن

«. معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعای  ترتیبات فوق فاقد اعتبلار اسل و بوده پذیرمورد امکان

( نیلز حکلم 8934)مصوب  پذیر و ارتقای ن ام مالی کتوررف  موان  تولید رقاب قانون  71ماده 

کلیه معاملات ثانویه اوراق متلارک  و سلایر اوراق بهلادار اسللامی )صلکوط( اا »متابهی دارد: 

اسناد خزانه اسلامی صرفاً اا طری  بورس یلا بلااار خلارج اا بلورس موضلو  قبی  اوراق مرابحه و 

 «.شودقانون بااار اوراق بهادار همهوری اسلامی ایران انجام می

بنابراین با توهه به اینکله معاملله اوراق بهلادار تنهلا اا طریل  درج ایجلاب و قبلول در سلامانه 

  و عرضله و تقاضلا نیلز بله شلک  حلراج های کارگزاری ممکن اسلمعاملات و اا طری  شرک 

گونه قرارداد خصوصلی را ههل  مبادلله خِلردر اوراق بهلادار توانند هی افتد، طرفین نمیاتفاق می

ای، ناشلی اا زن شده بطللان چنلین معامللهمنعقد کنند و شرط داوری را نیز در زن بگنجانند. گفته

ه تاب  قواعد حقوق خصوصی باشد اا مقلررات اس  که معامله در بااار اوراق بهادار، بیش اا زنک

                                                                                                   
( بله قلانون کلار 8934)مصلوب  پذیر و ارتقای ن ام ملالی کتلوررف  موان  تولید رقاب قانون  48این تبصره به موهب ماده  .1

 الحاق گردیده اس .
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تلوان بله مفهلوم دقیل  بنابراین باید توهه داش  در این موارد نمی 1کند.حقوق عمومی پیروی می

کلمه اا غیرقاب  ارها  بودن اختلافات مربوط به معامللات خلرد اوراق بهلادار بله داوری صلحب  

رو در سلایر داد خصوصلی وهلود نلدارد. ااایلنکرد ایرا در این موارد، اساساً امکان انعقلاد قلرار

گذاری( کله امکلان موارد مرتب  با اوراق بهادار )مانند قراردادهای سبدگردانی و متاوره سلرمایه

انعقاد قرارداد خصوصی میان اشخاص وهود دارد، دعاوی ناشی اا زن قراردادها نیز قابل  ارهلا  

 به داوری هستند.

قلانون بلااار  91هلود یلک هیئل  داوری اهبلاری در ملاده تنها نکته مربوط به این بحث و

( اسلل  کلله در مللورد حللواه صلللاحی  زن چنللین مقررشللده: 8914اوراق بهللادار )مصللوب 

گذاری، گران، متلاوران سلرمایهاختلافات بلین کلارگزاران، بااارگردانلان، کلارگزار/ معاملله»

هلا، در صلورت ای زنحرفله رب  ناشلی اا فعالیل گذاران و سایر اشخاص  یناشران، سرمایه

برخلی نویسلندگان معتقدنلد «. شلودها توس  هیئ  داوری رسیدگی میعدم سااش در کانون

وهود این هیئ  داوری اهباری )که در ماهی ، نوعی مره  قضایی غیر دادگستری اس  و نله 

داوری مصطلح(، مان  اشخاص در تراضلی بلرای ارهلا  اختللاا خلود بله داوری ملوردی یلا 

موهب خود زرای صادره اا ایلن هیئل ، در ملواردی کله میلان در حالی که به 2مانی اس .ساا

طرفین اختلاا، شرط داوری منعقد گردیده هیئ  داوری یادشده اا رسیدگی امتنلا  و طلرفین 

 ملور  3488111148 شلماره دادنامهتوان به اس ؛ در این رابطه می را به داوری ارها  داده

خواهللان بلله طرفیلل   مللورد ادعللای»: داشللته بیللان کلله کللرد اشللاره ئلل هی ایللن 81/11/8934

ن ر اا ش.ب.ط. به خواسته مطالبه کلارمزد سلبدگردانی و غیلره بنلا بله اسلتدلال زتلی صلرا

وسقم ادعا موضوعاً اا حدود صلاحی  هیئ  داوری بورس منصلرا اسل  و موهبلات صح 

 78موهب ملاده بله -7...  -8یلرا: قانونی برای رسیدگی و اصدار رای ماهوی فراهم نیسل ؛ ا

گلذار و در امان بروا هرگونله اختللاا بلین سلرمایه»قرارداد سبدگردانی مورد نزا  مقررشده 

سبدگردان، مراتب ابتدا اا طریل  ملذاکره و در صلورت علدم رفل  اختللاا اا طریل  دو داور 

وفصل  خواهلد  گذار و یکی بله انتخلاب سلبدگردان حالطرفین یکی به انتخاب سرمایهمرضی
                                                                                                   

 .721( ص. 8939بااار سرمایه )تهران: انتتارات سم ،  سلطانی، محمد، حقوق .1
، مجلله حقلوق تطبیقلی، «داوری پذیری در ن ام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضلایی»هنیدی، لعیا و نسترن غیاثوند قزوینی،  .2

 .  93، ص. 8931، پاییز و امستان 811، شماره 9دوره 
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 ؛«شد در غیر این صورت سلاامان بلورس و اوراق بهلادار بله اختللاا رسلیدگی خواهلد کلرد

موهب قلوانین الطرفین که بهبنابراین طرح دعوا در هیئ  داوری قب  اا ارها  به داوران مرضی

ابل  نوبله خلود چنلین دعلوایی قالرعایه اس  اساساً صلحیح نبلوده و بهالوفا و لاامموضوعه لاام

استما  نیس ؛ مضافاً بر اینکه شخصی  حقوقی سلاامان بلورس اوراق بهلادار هلدای اا هیئل  

 1«.باشدداوری که مرهعی شبه قضایی اس  می

 ت( دعاوی اعتبار مالکیت صنعتی 

 های صنعتی و علائم تجاری( درحقوق مالکی  صنعتی )مانند اختراعات، طرح ثب  تتریفات

 حلال،را دارد بااین قلانون با ثب  درخواس  شکلی مطابق  بررسی ههنب فق  کتورها اا بسیاری

 حقلوق مالکیل  گیلرد. ثبل می صلورت نیلز ملاهوی هایبررسی حقوقی، هاین ام اا برخی در

 بلرای برداریانحصاری بهره حقوق اعطای در عمومی نهادهای دخال  که اس  عنصری فکری،

 عملومی نلزد مقلام فکلری مالکیل  حقلوق ثبل  اکند. بمی پررنگ بارای نحو به را ح  دارنده

 سلابقه عموملاً ایلن کله شلودمی فلراهم حقلوق ایلن اعتبلار و حدود ماهی ، اا ایسابقه رب ، ی

 بله حقلوق مربوط دعاوی داوری پذیری در ملزوماتی، هس . چنین نیز عموم برای دسترسیقاب 

 2.اس  کرده ایجاد اساسی تردیدهای ثب ، نیاامند فکری مالکی 

هلای صلنعتی و عللائم ثبل  اختراعلات، طرح قلانوندر هملین رابطله، در ملواد گونلاگونی اا 
(،  ینف  ابطال مالکی  صنعتی را مکلف به طرح دعلوا در دادگلاه دانسلته 8911)مصوب  تجاری

نیلز بیلان  93این قانون اشاره کرد. همچنین ملاده  48و  73و  81توان به مواد اس  برای مثال می
در صلاحی  شلعبه یلا  نامه اهرائی زنرسیدگی به اختلافات ناشی اا اهرا این قانون و زئین»داشته: 

بعد اا تلاری  تصلویب  باشد که حداکثر تا شش ماههای عمومی تهران میشعب خاصی اا دادگاه

تصلمیمات اداره مالکیل  صلنعتی توسل  . گلردداین قانون توس  رئلید قلوه قضلائیه تعیلین می
مربوط باید ورا دو ماه اا تاری  ابللاغ تصلمیم  اعتراض اس  و دادخواس قاب نف  اشخاص  ی

دادگاه صلالح تقلدیم گلردد. تجدیلدن رخواهی اا زراء و نحلوه  ، بهنف  و یا اطلا  او اا زنبه  ی
 «.های عمومی و انقلاب در امور مدنی اس دادرسی دادگاه ، تاب  مقررات زئینرسیدگی

                                                                                                   
(، تهلران: انتتلارات بلورس، 8939ی بورس و اوراق بهلادار )تلا پایلان سلال . همالی هعفر و محمد صادقی، رویه هیئ  داور1

 .73 ، ص8931
، مجلله حقلوقی «ثبل  نیاامنلد فکلری مالکیل  حقلوق دعلاوی داوری قابلیل »بهمئی، محمد علی و شلی  حسلنی، عطلار،  .2
 .97، ص. 8932، بهار و تابستان 19المللی، شماره بین
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رسد این متن که تنها صللاحی  محللی را تغییلر داده دند که به ن ر نمین ران معتقبرخی صاحب
خود پیلامی مبنلی بلر ممنوعیل  داوری داشلته خودیداند بهو دادگاه تهران را صالح به رسیدگی می

رسلد مانعیل  مربلوط حال، به ن لر میباشد ایرا صلاحی  محلی، ربطی به قبلی  داوری ندارد؛ بااین
تا حدی هدی اس  و حداق ، دعلاوی مربلوط  اداره مالکی  صنعتی در این قانونبه تعیین صلاحی  

 1به اص  یا اعتبلار گلواهی اختلرا ، علامل  تجلاری و طلرح صلنعتی قابلیل  داوری نداشلته باشلند.
مالکیل  صلنعتی، دو رویکلرد  دهد در خصوص داوری پذیری اعتبلارمطالعات تطبیقی هم نتان می

که بر اسلاس رویکلرد زمریکلایی، ایلن اختلافلات نیلز نحوید دارد بهمختلف در میان کتورها وهو
قاب  ارها  به داوری اسل  کله کتلور سلوئید نیلز در هملین مسلیر اسل  و در مقابل ، بلر اسلاس 

وفص  کرد و در ایلن رویکلرد دوم توان اا طری  داوری ح رویکرد اروپایی، چنین دعوایی را نمی

در این رابطه بایلد توهله داشل  کله صلرا  2ن م عمومی دانس . تواننیز، مبنای چنین منعی را می
توانلد معیلار داوری ناپلذیری دعلاوی اعتبلار امکان تأثیر رای داوری بر حقوق اشخاص ثالث را نمی

 3مالکی  صنعتی دانس .

  
 گیرینتیجه

ی بلر مبتنل« قلرارداد داوری»زید کله انعقلاد اا مجمو  زنچه در این مقاله گفته شد، چنین برمی

« ن لم عملومی»تلوان مطلل  انگاشل . زاادی را نمیایلن اسل . للیکن « زاادی قلراردادی»اص  

ترین محدودی  وارده بلر اصل  حاکمیل  )زاادی( اراده طلرفین، در انعقلاد قلرارداد داوری مهم

 اس .

داند، در قالب نصوص قانونی مدون نملوده گذار، اموری که مغایر بان م عمومی میگاه قانون

هلا، مخلالف قلانون شلمرده و تراضلی مغلایر بلا زنهسلتند زملره « قلوانین»ها همان واق ، اینبهکه 

قانون زئین دادرسی مدنی در خصوص عدم قابلیل  ارهلا   431رو باید مفاد ماده شود. اااینمی

دعاوی ورشکستگی، اص  نکاح، فس  زن، طلاق و نسلب، بله داوری، اا مصلادی  ن لم عملومی 

                                                                                                   
 .24 . خدابختی، عبداله، پیتین، ص.1

2.  Mantakou, Anna, "Arbitrability and Intellectual Property Disputes", in: Mistelis, 
Loukas and Brekoulakis, Stavros (eds), Arbitrability (The Netherlands: Kluwer Law 
International) pp. 267-268. 
3. Desputeaux v. Editions Chouette (1987) inc., Supreme Court, Canada, 21 March 2003, 
[2003] 1 S.C.R. 178, 2003 SCC 17. 
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های قلانونی را گونه من  یا محلدودی این مبنایها را مدون کرده اس . گذار زنندانس  که قانو

توان انت لار داشل  تملامی گذار نمیاما اا قانون ؛باید در مفهوم بنیادین ن م عمومی هستجو کرد

بر هملین مبنلا، نقلش  و ؛بینی کندگستر، ن م عمومی را پیشمصادی  خارهی مفهوم سیال و دامن

 شود.ی در تتخی. مصادی  ن م عمومی مدون نتده، زشکار میرویه قضائ

زن، اقلدام  یگذار به تعریف ن م عملومی و یلا تعیلین معیارهلاگونه که اشاره شد، قانونهمان

بدین سبب در خصوص تعریف ن م عمومی، اصول و معیارهای زن اختللاا زراء، بسلیار ، ننموده

نمایند تلا بله مفهلوم سلیال و منعطلف یش، تلاش میااپاس . امرواه دکترین و رویه قضائی، بیش

 تر سااند.ن م عمومی ب ردااند و دامنه مصادی  زن را روشن

دهد که این رویه، به تبیین ن م عمومی مدون شده و ملدون مطالعه رویه قضائی ایران نتان می

یله، برخلی اا تا ضلمن بررسلی ایلن روشد تلاش  این مقالهدر  ؛وراداهتمام میااپیش، بیشنتده، 

 ،طور مبسلوطحقلوقی بلههای ترین مصادی  غیرقاب  ارها  به داوری کله تلاکنون در نوشلتارمهم

 دق  بررسی نماید.اند، بهمورد ارایابی قرار نگرفته

به ورشکستگی، اصل  نکلاح، فسل  زن، طللاق و  راهبگفته شد، عدم امکان ارها  دعاوی 

دانسل  و در مقابل ، « مدون شلده»مصداق ن م عمومی نسب و نیز اموال عمومی و دولتی را باید 

اوراق بهادار و اعتبار حقوق مالکیل  صلنعتی را هلزء  مبادلهباید دعاوی اعسار، قراردادهای کار، 

که تمامی موارد یادشده به شلرح ملذکور در مقالله، غیرقابل  کرد تلقی« مدون نتده»ن م عمومی 

 اعتبار )باط ( اس .بی ،ط به این موضوعات نیزمربو داوریارها  به داوری بوده و قرارداد 

تاکنون در ن ام حقوقی ایران موردبررسلی قلرار  ،شکلی مومیمبحث ن م علاام به  کر اس  

ه مباحلث حقلوقی، فقل  واردهلد، هملطور که مصادی  مذکور در فلوق نتلان میو همان نگرفته

 اما شایسلته اسل  ؛ه داوری نیستندبوده اس  که به دلی  ن م عمومی، قاب  ارها  ب« دعاوی»حول 

نیز مدن ر قلرار گیلرد و در ملواردی کله شلرط داوری )هلر بختلی اا زن( « ن م عمومی شکلی»

 باط  شناخ .زن را کننده ن م عمومی شکلی اس ، اا اعتبار بختیدن خوداری و نقض

خاص در سخن پایانی اینکه حقوق داوری، براین مبنا که مستعد اعملال اصل  زاادی اراده اشل

تلرین مجلاری اعملال ن لم توانلد یکلی اا مهموفص  اختللاا خلود اسل  هملواره مینحوه ح 

عنوان مقلامی کله مسلئولی  اعملال عمومی برای تحدید این اص  کلی محسوب شود. قضات بله
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نامه داوری تلا املان صلدور رای داوری و ن ارت قضایی بر فرایند داوری )اا امان انعقاد موافق 

دارند باید در تعیین مصداق ن م عمومی، تفسیر مضی  را مدن ر قرار دهنلد را( بر عهدهاهرای زن 

نامه داوری نگردد. این مقاله سعی نمود تا بلا ترین عام  ابطال موافق تا ن م عمومی تبدی  به مهم

تللرین مصللادی  زن را در پرتللو رویلله قضللایی تعیللین قلمللروی مضللی  بللرای ن للم عمللومی، مهم

گونله ملوارد اا قرار دهد. هرچند باید ا عان داش  که اختلاا زرا و ن ریات در اینموردبررسی 

اسل  کله زن و برای انسلجام سلاختاری حقلوق داوری، وقل   حد ممدوح و متعارا، فراتر رفته

دانلان، بایلد بله قللم قضلات علاوه بر اهتمام اساتید و حقوق، گذار قدم بردارد اما تا زن امانقانون

نامله داوری های روشمند خود، نسب  به تحدید اعتبلار موافق ا با تفسیر و استدلالچتم دوخ  ت

 اتخا  تصمیم کنند.
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 منابع:
 فارسی

 (8921 چاپ هفتم، ،یدانتگاه نتر مرکز :تهران) ،نیقوان تعارض ،یعل نجاد ،یالماس -
 (8911، )تهران: نتر اسلامیه،  4امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج  -
 فکلری مالکیل  حقلوق دعلاوی داوری قابلیل »لی و شی  حسنی، عطار، بهمئی، محمدع -

الملللی ریاسل  همهلوری، شلماره المللی مرکز املور حقلوقی بین، مجله حقوقی بین«ثب  نیاامند
 8932، بهار و تابستان 19

المللللی )تهللران: پیللری، فرهللاد، اصللول انتخللاب قللانون حللاکم بللر قراردادهللای تجللاری بین -
 (8932انتتارات هنگ ، 

المل  در رویه قضایی ایلران، )تهلران: انتتلارات هاودانله، پیری، فرهاد، حقوق تجارت بین -
8939) 
الملللی: وفصل  اختلافلات تجلاری بینپیری، فرهاد، تأثیر نقض قرارداد داوری بر روند ح  -

 الملل ، دانتلگاهنامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجلارت بینبررسی تطبیقی زرای قضایی )پایان
 (8931شهید بهتتی، 

بررسی قراردادهای نامترو  )مغایر ن م عملومی( »تفرشی، محمد عیسی و ابدالی، مهرااد،  -
، 71، شلماره 1هلای حقلوق تطبیقلی، دوره ، مجلله پژوهش«در حقوق فرانسله، انگللید و ایلران

 8919امستان 

یلان سلال همالی هعفر و محمد صادقی، رویه هیئل  داوری بلورس و اوراق بهلادار )تلا پا -
 (8931(، )تهران: انتتارات بورس، 8939
المللللی، )تهللران: نتللر دادگسللتر، هللای تجللاری بینهنیللدی، لعیللا، قللانون حللاکم در داوری -

8921) 
داوری پذیری در ن ام حقلوقی ایلران بلا تأکیلد بلر »هنیدی، لعیا و نسترن غیاثوند قزوینی،  -

لعات حقوق تطبیقی دانتگاه مفیلد، دوره ، مجله دو فصلنامه حقوق تطبیقی مرکز مطا«رویه قضایی
 8931، پاییز و امستان 811، شماره 9

، )نتلر شلرک  1های حقوق داوری تطبیقلی، ج خدابختی، عبداله، حقوق دعاوی: بایسته -
 (8932سهامی انتتار، 

 (8917، )تهران: نتر میزان، 7المل  خصوصی، ج سلجوقی، محمود، حقوق بین -
الملل ، )تهلران: انتتلارات هنگل ، چلاپ ن در تجلارت بیننصیری، مرتضی، تعارض قوانی -
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 8931 تابستان، مهفتوبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 (8931دوم، 
هللا در ایللران، )تهللران: موسسلله نیکبخلل ، حمیدرضللا، شناسللایی و اهللرای زرای داوری -

 (8938های باارگانی، مطالعات و پژوهش
هللا در ایللران، )تهللران: موسسلله نیکبخلل ، حمیدرضللا، شناسللایی و اهللرای زرای داوری -

 (8938ی باارگانی، هامطالعات و پژوهش
، مجلله «های اعملال قلانون خلارهی در تعلارض قلوانینمحلدودی »نیکبخ ، حمیدرضا،  -

 8919، 44تحقیقات حقوقی، شماره 
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